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POVZETEK 
Magistrsko delo obravnava anksioznost šestošolcev pri pouku angleščine kot tujega 
jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo pri pouku angleščine. Pouk angleščine 
se v marsičem razlikuje od drugih šolskih predmetov in prav ta posebna učna 
situacija lahko pri učencih izzove anksioznost. 
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 
delu je s pomočjo literature na kratko predstavljena trenutna situacija poučevanja in 
učenja angleščine v slovenskih javnih šolah. Predstavljene so tudi izbrane 
individualne razlike med učenci, ki vplivajo na njihovo učenje in usvajanje tujega 
jezika. Predstavljena je splošna anksioznost, podrobneje pa anksioznost pri tujem 
jeziku, specifično pri pouku tujega jezika. Velik del uvoda je namenjen predvsem 
predstavitvi različnih strategij za zmanjševanje ali odpravljanje anksioznosti. V 
empiričnem delu sledi predstavitev rezultatov raziskave, ki je bila izvedena v maju 
2016 na štirih izbranih šolah iz goriške in na eni iz osrednjeslovenske regije. Vanjo 
je bilo vključenih 187 učencev in učenk 6. razreda. Za preučevanje stopnje 
anksioznosti je bil uporabljen vprašalnik FLCAS (ang. foreign language classroom 
anxiety scale), ki je bil preveden za namene te raziskave. Ugotavljali smo stopnjo 
anksioznosti in s pomočjo dodatnih vprašanj tudi njeno povezanost z naslednjimi 
spremenljivkami – spolom, obdobjem začetka učenja angleščine, oceno pri 
angleščini v preteklem šolskem letu, pogostostjo branja angleških knjig, gledanja 
angleških filmov in risank, uporabo angleščine na potovanjih in pogostostjo 
poslušanja angleških pesmi. Raziskava je pokazala, da skoraj polovica učencev 
doživlja srednje močno ali zelo močno anksioznost pri pouku angleščine. Statistično 
pomembne razlike so se pokazale glede na spol in starostno obdobje, pri kateri so 
se učenci začeli učiti angleščino. Dekleta doživljajo višjo stopnjo anksioznosti kot 
fantje. Tisti, ki so se začeli učiti angleščino v 4. razredu, doživljajo višjo stopnjo 
anksioznosti kot tisti, ki so se jo začeli učiti že prej. Raziskava je pokazala, da nižjo 
stopnjo anksioznosti doživljajo tisti učenci, ki so pogosteje izpostavljeni angleščini, 
npr. preko gledanja angleških filmov in risank, preko branja angleških knjig in 
uporabe angleščine na potovanjih.  
Magistrsko delo predstavlja eno od redkih raziskav, ki ugotavljajo anksioznost pri 
učenju angleščine kot tujega jezika na razredni stopnji. Delo bo zato v pomoč 
učiteljem in staršem, ki se ukvarjajo z otroki, ki jih strah ovira pri učenju angleščine. 
V pomoč jim bodo smernice za lažje prepoznavanje teh otrok, poleg tega pa bodo 
s predlaganimi strategijami zmanjševanja anksioznosti lahko konkretno pomagali 
učencem pri učenju in izboljševanju odnosa do angleškega jezika.  
 
Ključne besede: anksioznost pri pouku tujega jezika, učenje angleščine kot tujega 
jezika, FLCAS, drugo triletje osnovne šole, učna uspešnost pri tujem jeziku. 



 

ABSTRACT 
The Master thesis examines classroom anxiety of the 6th Grade primary School 
students in relation to their learning achievements in English as a foreign language. 
In many a thing, the English class differs from other classes and it is precisely this 
unique learning situation that can provoke anxiety in students. 
The Master thesis consists of a theoretical and empirical part. The theoretical part 
reviews the literature available on the current state of teaching and learning English 
as a foreign language in the Slovenian public primary schools. In addition, some 
individual differences among students, which influence their skills to learn and 
master a foreign language, are discussed. A short presentation of general anxiety 
is followed by a detailed description of anxiety caused by a foreign language, 
specifically in foreign language classes. The focus of the theoretical part is on 
different strategies for reducing or eliminating anxiety. The empirical part first shows 
the results of the research study, conducted in May 2016 at four in advance selected 
schools from the region of Goriška and one from the Osrednjeslovenska region. The 
sample consisted of 187 6th Grade students. FLCAS questionnaire, which was 
translated and adapted for the purposes of this research study, was used to study 
the degree of anxiety. We were trying to establish the level of anxiety and determine 
with some additional questions its correlation to some specific variables, such as  
sex, the starting age of learning the English language, the final grade achieved in 
English in Grade 5, the frequency of reading English books, watching English 
movies and cartoons, the usage of English during travelling abroad and the 
frequency of listening to English songs. The results show that nearly half the 
students experience medium strong or very strong anxiety in English as a foreign 
language. Statistically significant differences were found in relation to students’ sex 
and the starting age of learning English. Girls experience a higher level of anxiety 
than boys. Those who began learning English in Grade 4 experience a higher level 
of anxiety than those who started learning it before the official age. The research 
also shows that a lower level of anxiety is experienced by students who are more 
often exposed to English, for example by watching English movies and cartoons, by 
reading English books and by using English while travelling. 
The master thesis represents one of the few research studies which determine 
anxiety in studying English as a foreign language at the primary level. This is why 
this thesis could support teachers and parents who are dealing with children, 
hindered by the fear of learning English. The guidelines that are elaborated here will 
make it easier to identify these children. Furthermore, the suggested strategies for 
reducing anxiety will be a tool for helping these students with their studies and 
improving their attitude toward the English language. 
 
Keywords: foreign language anxiety, EFL, FLCAS, young learners, foreign 
language learning achievement. 
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UVOD  
 
Angleščina je z globalizacijo postala zelo razširjen jezik. Znanje različnih jezikov 
opremi posameznika z zmožnostjo boljšega razumevanja sveta, sprejemanja in 
spoštovanja multikulturnosti, ki postaja vse bolj razširjen pojav v evropskih državah. 
Znanje angleščine posamezniku omogoča boljšo mobilnost na različnih ravneh, 
predvsem pa mu daje možnost sporazumevanja z velikim deležem svetovne 
populacije, saj je materni jezik več kot 300 milijonom ljudi, še večjemu številu ljudi 
pa je angleščina drugi jezik. Tako ga kot uradni jezik srečamo v državah, kot so: 
Fidži, Kamerun, Mikronezija, Gana, Gambija, Hong Kong, Indija, Kiribati, Lesoto, 
Liberija, Kenija, Namibija, Nigerija, Malta, Marshallovi otoki, Pakistan, Papua Nova 
Gvineja, Filipini, Salomonovi otoki, Samoa, Sierra Leone, Svazi, Tanzanija in 
Zambija (Graddol, 2000). Vsekakor pa se število ljudi, ki uporabljajo angleščino iz 
dneva v dan veča; vse več je namreč tudi tistih, ki je ne uporabljajo zgolj za 
preprosto sporazumevanje, ampak potrebujejo znanje angleščine na zelo visoki 
ravni, da lahko uspešno delujejo na različnih področjih. Zato narašča tudi potreba 
po poučevanju angleščine v vse bolj zgodnjih letih šolanja. Angleščina velja za 
enega od najzahtevnejših predmetov v osnovni šoli in mnogim iz različnih razlogov 
predstavlja velik problem pri učenju, prav zato se učenci med seboj zelo razlikujejo 
po uspešnosti pri usvajanju jezika (Graddol, 2000; Lysandrou in Lysandrous, 2003). 
 
Na usvajanje jezikov vpliva mnogo dejavnikov. Zelo pomembni so jezikovna 
učljivost, metode poučevanja in motivacija, pogosto pa je spregledan dejavnik 
anksioznost, ki je pri nekaterih posameznikih ključna ovira pri učenju tujega jezika. 
Zelo hitro se lahko zgodi, da učenci pri pouku tujega jezika začutijo prestrašenost in 
anksioznost. Anksioznost pri pouku angleščine je definirana kot »svojevrsten 
skupek samozaznavanja, prepričanj, čustev in obnašanj, povezanih s poukom 
tujega jezika, ki izvira iz posebnosti učnega procesa poučevanja tujega jezika« 
(Horwitz idr., 1986, str. 128). Na posameznika lahko deluje zelo destruktivno, saj 
mu onemogoča sprejemanje, procesiranje in uporabo jezika, kar ga močno ovira pri 
učenju (MacIntye in Gardner, 1994 v Bailey, Onwuegbuzie in Daley, 2000). Kot 
posledica pogosto sledi slaba šolska ocena, kar dodatno povzroči in zvišuje raven 
anksioznosti, to pa vodi v začaran krog, kjer učenec nima dovolj znanja, da bi lahko 
uspešno deloval v tujejezikovnem (angleškem) učnem okolju znotraj učilnice, 
doživlja veliko strahu, zaradi česar se slabo počuti in si oblikuje negativen odnos do 
tujih jezikov (Liu in Chen, 2013). Zaradi neznanja in negativnega odnosa do 
angleščine se lahko pri učencu pojavijo tudi vedenjske težave. V splošnem pa se 
bo anksiozen učenec zelo verjetno izogibal komunikaciji v angleščini in vsemu, kar 
je zapisano ali posneto v tem jeziku, kar bo vplivalo tudi na izbiro njegovega šolanja 
v prihodnosti in na omejitve pri doseganju lastnih življenjskih ciljev, saj je znanje 
angleščine zelo pogosto pogoj na razpisih za delovna mesta oziroma pogoj za 
spremljanje novosti, inovacij, patentov, odkritij na najrazličnejših strokovnih in 
znanstvenih področjih (Zafar in Meenakshi, 2012). 
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Anksioznost je možno opazovati in meriti na različne načine. V mnogih državah so 
anksioznost v povezavi s tujim jezikom že raziskovali, vendar predvsem na 
populaciji odraslih študentov. V Sloveniji raziskav o anksioznosti pri tujem jeziku pri 
osnovnošolcih še ni. V ta namen smo s pomočjo mentorice izr. prof. dr. Mojco 
Juriševič in somentorice izr. prof. dr. Karmen Pižorn prevedli in prilagodili vprašalnik, 
s katerim je mogoče meriti anksioznost, ki jo učenci doživljajo pri pouku angleščine. 
Poleg tega, da bomo s tem ugotovili, kolikšen je delež anksioznih učencev v 6. 
razredu pri pouku angleščine, bomo tudi izvedeli, na katerih področjih so občutki 
anksioznosti bolj oziroma manj prisotni.  
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TEORETIČNI DEL 
 
1. UČENJE TUJEGA JEZIKA 
 
1.1 Poučevanje angleščine kot tujega jezika v Sloveniji 
 
Ena od posledic globalizacije je pomembnost učenja tujih jezikov. Znanje vsaj enega 
jezika je bolj pravilo kot izjema za skorajda katerokoli zaposlitev. Poleg tega je 
znanje tujega jezika zelo pomembno za intelektualni razvoj posameznika in širjenje 
medkulturne komunikacije. Učenci s spoznavanjem drugačnosti drugih narodov 
krepijo lastno narodno identiteto in pripadnost svojemu narodu. Mnoge države po 
svetu so kot odgovor na rastočo pomembnost znanja tujih jezikov začele zniževati 
starost, pri kateri se začnejo otroci učiti tuji jezik kot del obvezne izobrazbe. V 
Sloveniji se je to najprej zgodilo v 80-ih letih 20. stoletja. Z uvedbo devetletke (2003) 
pa so tuji jezik uradno umestili v začetek drugega triletja, oziroma v 4. razred (Skela 
in Sešek, 2012). V šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016 je že potekalo postopno 
uvajanje angleščine kot obveznega predmeta v 2. razred in kot izbirnega predmeta 
v 1. razred osnovne šole. S šolskim letom 2016/2017 pa se je prvi tuji jezik kot 
obvezni predmet začel izvajati po vseh šolah v 2. razredu, medtem ko mora vsaka 
šola ponuditi pouk angleščine oziroma nemščine že v 1. razredu (»Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli«, 2013). Angleški jezik je 
prisoten kot prvi tuji jezik v večini šol, delež nemščine je namreč manjši od 10 %, 
kar predstavlja še dodaten dokaz o pomembnosti in razširjenosti angleščine v 
slovenskem prostoru. Poleg omenjenega se spremembe dogajajo tudi na področju 
pouka drugega tujega jezika, saj morajo od šolskega leta 2014/15 vse osnovne šole 
v Sloveniji ponuditi učenje drugega tujega jezika kot izbirnega predmeta vsem 
učencem že v 4. razredu (prej 7. razred). Frass Berro in Deutsch (2007, v Lešnik, 
2014) opozarjata, da več kot polovica vrtcev prav tako že več let ponuja vsaj en tuji 
jezik kot dodatno dejavnost. Prav zato je zelo pomembno, da je tudi v prvo triletje 
uveden tuji jezik, saj tako tistim, ki so se ga učili že v predšolskem obdobju omogoča 
kontinuiteto učenja, ki je zelo pomembna za učenje jezikov. Prav tako bi bilo 
smiselno urediti jezikovno vertikalo poučevanja od predšolskega obdobja do konca 
srednješolskega izobraževanja še na drugih področjih (Lešnik, 2014).  
 
1.2 Zgodnje učenje tujega jezika 
 
Strokovnjaki se že veliko časa trudijo odkriti biološko in psihološko optimalno 
oziroma kritično obdobje, v katerem bi človek usvojil tuji jezik na podoben način kot 
usvaja materni jezik in tako pridobil izgovorjavo, jezikovno sposobnost, melodijo in 
ritem tujega jezika na ravni maternega govorca tega jezika. V svojih raziskavah 
opažajo pozitivne učinke prenosa začetka učenja tujega jezika v zgodnejša leta. 
Različni psihologi v svojih raziskavah ugotavljajo, da je v skladu s fiziološkimi 
zahtevami možganov optimalna starost za učenje tujih jezikov med četrtim in 
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desetim letom. Takrat so otroci radovedni, sproščeni in nagnjeni k zadovoljstvu pri 
raziskovanju novih stvari (Böhlke, v Brumen, 2009). Otroci ponavadi zaradi večje 
odprtosti in samozavesti, spontanosti pri učenju jezika ter osredotočenosti na jezik 
kot sporazumevalni instrument razvijejo bolj pravilno izreko in naraven govor, ki je 
bolj podoben govoru maternih govorcev tujega jezika (Pižorn, 2009). R. Cohen 
(1977, v Brumen, 2003) prav tako zagovarja zgodnje učenje tujega jezika, saj 
ugotavlja, da otrok tako pridobi naglas, izgovorjavo in melodijo naravnega govorca 
ter avtomatizira različne slovnične strukture.  
 
Pojavljajo se skrbi, da zgodnje učenje tujega jezika pomeni zanemarjanje in 
oslabitev učenja maternega jezika, vendar pa M. Brumen (2009) na podlagi številnih 
raziskav ugotavlja, da izpostavljenost tujemu jeziku v zgodnjem otroštvu ne škodi 
razvoju maternega jezika, ampak ga spodbuja, saj otrok razvija jezikovne 
sposobnosti.  
 
Raziskave (Johnstone, 2002; Pižorn in Pevec-Semec, 2010) o usvajanju tujih 
jezikov v otroštvu so pokazale, da je zgodnje poučevanje smiselno, če je 
zagotovljeno:  

- da otroci usvajajo jezik v spodbudnem in varnem okolju,  
- da je učenje kontinuirano,  
- da se spodbuja otrokovo motiviranost za učenje, 
- da se zagotavlja individualizacijo pouka,  
- da se spremlja otrokov jezikovni napredek,  
- da je pouk osredotočen na učenca in zasnovan na spontani igri,  
- da se uporablja IKT in upošteva dejstvo, da otroci potrebujejo dovolj časa za 

razumevanje in tvorbo, 
- da so didaktična gradiva čim bolj avtentična in ustrezno kognitivno zahtevna,  
- da so vsebine poosebljene, 
- da je omogočeno medpredmetno sodelovanje,  
- da so učitelji ustrezno usposobljeni za poučevanje.   

 
Učenje jezikov v zgodnjih letih je torej zelo podprto z ugotovitvami številnih raziskav. 
Pogoj pa je, da usvajanje tujega jezika poteka v pogojih, primernih za otrokovo 
razvojno stopnjo.  
 
1.3 Razlike pri učenju tujega jezika pri odraslih in pri otrocih 
 
Učenje tujega jezika pri mlajših otrocih se bistveno razlikuje od učenja odraslih, tako 
v učnih stilih kot tudi v tehnikah (Gursoy, 2013). Do teh razlik prihaja zaradi poteka 
kognitivnega, čustvenega in socialnega razvoja. Otroci se po naravi učijo spontano, 
skozi igro, predvsem preko vizualnih in kinestetičnih dejavnostih, kjer imajo možnost 
gibanja, manipulacije s predmeti, opazovanja slik in povezovanja slušnih signalov z 
vidnimi, kar jim olajša razumevanje.   
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Piagetova teorija o razvoju mišljenja pravi, da se hipotetično razmišljanje, ki je 
osnova za razumevanje abstraktnih jezikovnih konceptov, definicij in razlag, razvije 
pri 11 letih, kar je povprečna starost učencev šestega razreda (Gursoy, 2013). Zato 
je zelo pomembno, da učitelji, ki učijo mlajše otroke, ki še niso dosegli te stopnje, 
poučujejo preko konkretnih situacij, uporabljajo vizualno podporo in veliko praktičnih 
ter osmišljenih dejavnosti.  
 
Pomembna razlika med otroci in odraslimi je, da otroci, ki so tujemu jeziku 
izpostavljeni v naravnem okolju in celostno pridobivajo tuji jezik velik del svojega 
otroštva, poleg boljše izgovorjave na dolgi rok pridobijo tudi veliko boljše jezikovne 
sposobnosti. Otroci se učijo spontano in imajo manj predsodkov ter strahov 
(Brumen, 2003), s čimer se strinja tudi J. Cenoz (2003, v Brumen, 2009), ki pravi, 
da otroci na nižji stopnji nimajo zadržkov pri učenju tujega jezika in se ne 
obremenjujejo z napakami, ki jih spremljajo pri tem. 
 
Na podlagi rezultatov empiričnih raziskav lahko sklepamo, da je učenje jezikov v 
otroštvu optimalnejše kot učenje v odrasli dobi, saj ima na dolgi rok številne 
pozitivne učinke, ki jih je težko oziroma v nekaterih primerih nemogoče nadomestiti 
z učenjem v odrasli dobi.  
 
1.4 Dejavniki učenja tujih jezikov 
 
Učenje jezika je kompleksen proces, ki vsebuje tako kognitivne kot afektivne 
dejavnike. Dejavniki lahko izvirajo iz učenca, njegove družine, učitelja in učnih 
okoliščin, pri tem pa je zelo pomembno, kako učenec vse to doživlja in kako pristopa 
k učenju (Juriševič in Pižorn, 2012). Ti dejavniki imajo ključno vlogo pri učenju tujih 
jezikov in z njimi je mogoče pojasniti velike razlike pri uspešnosti pri učenju tujega 
jezika (Brown, 2000). Dejavniki ne delujejo neodvisno drug od drugega, ampak so 
povezani in vplivajo en na drugega (Gardner, Tremblay in Masgoret, 1997). Različni 
socialni in individualni dejavniki lahko preprečujejo usvajanje jezika, saj ovirajo 
recepcijo oz. vnos (ang. input). Te dejavnike imenujemo tudi filtri in v različnih 
situacijah so ti lahko različno močno aktivirani. Pogosto je njihova raven nižja, kadar 
se učenci počutijo sproščene in motivirane (Lightbown in Spada, 1999). Zgoraj 
omenjeni raziskovalci te dejavnike različno delijo in opredeljujejo. V nadaljevanju 
predstavljeni dejavniki se delijo na zunanje oz. socialne, ki izvirajo iz učenčevega 
okolja, in notranje oz. individualne, ki izvirajo iz učenca samega.   
 
Gardner (2005) pripisuje velik pomen dejavnikom iz okolja, ki posamezno ali skupaj 
z drugimi dejavniki oblikujejo pogoje za učenje tujega jezika. Potrebno pa se je 
zavedati, da okolje vpliva na vsakega posameznika drugače, zato učenci v enakem 
okolju dosegajo zelo različne rezultate. Kakovost pouka je eden izmed dejavnikov, 
ki je zelo odvisen od učitelja, njegovega učnega načrta, stila poučevanja in priprav 
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na poučevanje. Na učence pomembno vplivajo tudi priložnosti rabe jezika in 
izpostavljenost tujemu jeziku. Tu imajo veliko prednost učenci, ki gledajo risanke in 
filme v angleščini, poslušajo glasbo v angleščini in angleščino uporabljajo na 
potovanjih ali preko spleta pri sporazumevanju s prijatelji ali sorodniki iz drugih 
držav. Pomembno vlogo ima tudi sociokulturno okolje in pričakovanja ljudi, ki so 
otroku pomembni (Brown, 2000). Na učinkovitost jezikovnega učenja pa vplivajo 
tudi izkušnje iz zgodnjega otroštva, predvsem tiste v zvezi z učenjem prvih besed v 
maternem jeziku. Na učenje tujega jezika pozitivno vpliva, če otroke takrat 
spremljajo pozitivni odzivi in spodbude (Gardner, 2005). V naši družbi je danes 
pričakovano, spoštovano in spodbujano učenje tujega jezika, prav zaradi tega se 
tudi učenje angleščine prenaša v bolj zgodnja leta šolanja.  
  
Na vsakega posameznika pa vplivajo tudi dejavniki, ki so značilni posebej zanj. V 
nadaljevanju podajamo pregled individualnih dejavnikov in načine, kako ti vplivajo 
na razlike pri doživljanju in uspešnosti usvajanja tujih jezikov. 
 
Starost 
 
Pri usvajanju prvega jezika obstaja kritično obdobje, v katerem ga posameznik lahko 
usvoji, kar lahko vidimo na primerih »divjih« otrok, ki ne zmorejo doseči ravni 
jezikovnih kompetenc svojih vrstnikov. Strokovnjaki predpostavljajo, da tudi pri 
učenju tujega jezika obstaja občutljivo obdobje v otroštvu, ki predstavlja dobo, ko je 
učenje tujega jezika najbolj optimalno (Munoz, 2010). Long (1990, v Zafar in 
Meenakshi, 2012) pa ugotavlja, da otroci, ki se začnejo učiti tuji jezik po 15. letu 
starosti, ne morejo doseči take stopnje tekočnosti in odsotnosti naglasa, kot jo imajo 
materni govorci jezika. 
 
Spol 
 
Raziskave, ki so jih opravili Gardner in Lambert (1972), Mendi (2009) ter Csizer in 
Dörnyei (2005), so pokazale, da imajo deklice veliko več notranje motivacije in 
pozitivnega odnosa do učenja tujega jezika in pri tem uporabljajo širok nabor učnih 
strategij. Boyle (1987, v Zafar in Meenakshi, 2012) ugotavlja, da naj bi bile deklice 
na vseh področjih učenja tujega jezika boljše od moških, razen pri poslušanju 
besedišča, kjer so boljši fantje. Tudi Öztürk in Gürbüz (2013) v svoji študiji o vplivu 
spola ugotavljata, da so deklice pri učenju tujih jezikov veliko bolj motivirane kot 
fantje. Razlog pripisujeta predvsem dejstvu, da deklice tudi na splošno pokažejo 
veliko več zagnanosti v življenju kot pa fantje.   
 
Jezikovna učljivost 
 
Jezikovna učljivost predstavlja določene zmožnosti, ki so ključnega pomena za 
poučevanje tujega jezika (Dӧrnyei, Csizier in Nemeth, 2006). Hkrati pa je poseben 
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talent za učenje, ki je neodvisen od inteligentnosti. Ni preprost rezultat predhodnih 
učnih izkušenj in se od splošnih kognitivnih zmožnosti razlikuje, saj obstajajo 
specifične zmožnosti za jezike (Pižorn, 2014). Je relativno stabilen in se od 
posameznika do posameznika močno razlikuje. Ustali se v času otroštva. Jezikovna 
učljivost je sestavljena iz štirih podvrst – sposobnosti fonemskega kodiranja, 
sposobnosti učenja na pamet, sposobnosti slovnične občutljivosti, ki zajema 
prepoznavanje funkcij besed, in sposobnosti induktivnega jezikovnega učenja 
(Skehan, 1991). Odraža se v tem, da se nekateri učenci kljub relativno enakim 
pogojem in vloženemu trudu razlikujejo od ostalih po hitrosti usvajanja tujega jezika. 
Jezikovno učljivost so natančneje raziskovali predvsem tisti strokovnjaki, ki so 
oblikovali teste jezikovne učljivosti, s katerimi so želeli napovedati uspeh učencev 
pri učenju tujih jezikov (Lightbown in Spada, 1999). Kot pa opozarja Ellis (1994), 
jezikovna učljivost ne predstavlja predpogoja za usvajanje tujega jezika, ampak 
zmožnost vplivanja na hitrost in težavnost učenja. Prav zato jezikovna učljivost ni 
samostojna entiteta, ampak predstavlja nekakšen skupek lastnosti, ki vplivajo na 
učenje tujega jezika (Gardner in MacInryre, 1992).  
 
Motivacija 
 
Motivacija za učenje tujega jezika je definirana kot (Juriševič, 2009, str. 100): 
 

»specifična vrsta motivacije, ki se manifestira na področju učenja tujega 
jezika v šoli. Ta v obliki različnih motivacijskih sestavin (npr. interesi, 
samopodoba, cilji) energetizira učenje tujega jezika, tako, da ga najprej 
aktivira, nato pa spodbuja in usmerja do zaključka (trenutno) izvajanih učnih 
dejavnosti oziroma do dosege učenčevega motivacijskega cilja«. 
 

Med strokovnjaki velja motivacija za najboljšega napovedovalca uspeha pri 
jezikovnem usvajanju. Gardner, Lalonde in Moorcroft (1985) trdijo, da motivacija za 
učenje tujega jezika sestoji iz želje, truda in odnosa oz. stališča do tujega jezika. 
Vse te tri sestavine so potrebne za učinkovito delovanje motivacije. Motiviran 
posameznik je tisti, »ki si želi doseči cilj, trdo dela za dosego tega cilja in uživa v 
aktivnostih, ki jih to vključuje« (Gardner, Lalonde in Moorcroft 1985, str. 7).  
 
Motivacijo po usmerjenosti delimo na notranjo in zunanjo, nekateri avtorji pa govorijo 
še o tretji. Prva izvira iz učenca, njegovega uživanja v učenju in novih spoznanjih, 
druga pa izhaja iz okolja – nagrad in dosežkov (Juriševič, 2009). Kot tretjo 
motivacijsko naravnanost M. Juriševič (2012) opisuje izogibanje učenju in učno 
nemoč, kjer je razlog za učenje strah pred učno in socialno neuspešnostjo, vzrok za 
uspehe in neuspehe pa je pogosto neznan ali naključen. Gardner in Lambert (1972) 
delita motivacijo glede na njen izvor na integrativno in instrumentalno. Integrativno 
motivirani so tisti, ki so zainteresirani za jezik zato, da bi postali del kulture, katere 
jezik se učijo. Instrumentalno motivirani so tisti, ki želijo koristi od tega, da se naučijo 
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tuji jezik, kot je npr. službeno napredovanje ali dobra ocena. Oba tipa motivacije pa 
lahko posameznika pripeljeta do uspešne usvojitve tujega jezika. Motivacija in 
odnos do učenja tujega jezika se spreminjata s časom. Zato je pomembno, da 
učitelji razumejo, kako in zakaj se motivacija spreminja, ter da so jo sposobni 
vzbuditi in ohranjati preko primernih motivacijskih učnih strategij (Brumen, 2012). 
 
Pomembno vlogo pri oblikovanju osnovne motivacijske sestavine imajo v zgodnjem 
otroštvu starši, ki na otroke posredno in neposredno vplivajo preko lastnega 
vrednotnega sistema in prepričanj ter s svojimi dejanji, s katerimi otrokom 
prikazujejo svoj odnos do šolskega učenja (Beiswenger in Grolnick, 2010; Juriševič, 
2012). Odnos do jezika pa učenec prav tako oblikuje tudi na podlagi drugih ljudi, ki 
so pomembni v njegovem življenju, npr. sorojenci, prijatelji in učitelji (Mihajlević 
Djigunović in Enever, 2009).  
 
Učni stili  
 
Na splošno se otroci tuji jezik najlažje učijo v neformalnih situacijah (Lin, 2008), 
vendar pa so tudi pri formalnem učenju lahko zelo uspešni, še posebno, če se učijo 
na način, ki njim najbolj ustreza. Jezikovni učni stili so kognitivne različice učenja 
tujega jezika. Razlike se pojavljajo v načinu procesiranja – v zaznavanju, pomnjenju, 
organiziranju in priklicu informacij (Zafar in Meenakshi, 2012).  
 
Vsak učenec ima svoj naraven in stalen način zaznavanja novih informacij, 
kateremu daje prednost pri sprejemanju in obdelovanju novih podatkov. Bandler in 
Grinder (1970, v Šubic Jeločnik, 2008) predstavljata naslednje stile zaznavanja, ki 
za vsakega posameznika pomenijo tudi najbolj učinkovit način učenja. Vizualni ali 
vidni stil je tisti, kjer si učenec najbolj zapomni stvari, ki jih vidi ali prebere. Vsebino 
ima raje podano v obliki miselnih vzorcev in diagramov ali ilustracij. Učitelj takemu 
učencu olajša učenje z barvitimi zapisi, pisnimi navodili in drugimi vizualnimi 
pripomočki. Učence spodbuja k izdelovanju miselnih vzorcev, tabel in slovarjev. 
Avditivni ali slušni stil imajo učenci, ki se lažje učijo z branjem na glas ali 
poslušanjem. Dobro si zapomnijo učiteljevo razlago in s sošolci radi razpravljajo o 
temi, ki se jo učijo. Kinestetični stil prevladuje pri učencih, ki se najbolje učijo skozi 
izkušnje in gibanje. Običajno ti učenci radi sodelujejo v aktivnih igrah in vajah, med 
govorom pa uporabljajo veliko gest. Pri učenju tujega jezika je zanje zelo učinkovit 
popolni telesni odziv (ang. total physical response). 
 
Kolb (1984, v Marentič Požarnik, Peklaj in Magajna, 1995) loči štiri kognitivne stile. 
Konvergentni stil prevladuje pri posameznikih, za katere je značilno abstraktno 
razmišljanje, nagnjenost k reševanju zaprtih problemov, sposobnost prenosa od 
splošnejšega k bolj specifičnemu in zmožnost nadzora čustev. Divergentni učenci 
imajo zelo bujno domišljijo. Dobri so pri povezovanju odnosov v smiselno celoto, 
dobro opazujejo in se prilagajajo, imajo veliko novih in raznolikih zamisli ter povezav. 
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Sposobni so pretehtati posledice, usmerjeni so v ljudi, čustva in fantazijo. 
Asimilativni stil je značilen za tiste, ki se zelo zanimajo za teoretične modele, 
induktivno sklepajo, usmerjeni so v ideje in abstraktne pojme. Radi imajo logičnost 
in točnost. Akomodativni stil prevlada pri posameznikih, ki so radi vključeni v 
izkušnjo, radi tvegajo in se sproti prilagajajo situaciji. Zelo se zanašajo na lastno 
intuicijo in pogosto uporabljajo metodo poskusov in napak.  
 
Rancourt (1988, v Marentič Požarnik, Peklaj in Magajna, 1995) loči tri stile 
spoznavanja. Racionalni je najbolj nagnjen k razmišljanju, mentalnim procesom, 
dedukciji, strukturi in logičnosti. Pri učenju ti učenci potrebujejo strukturo, 
sistematičnost in kakovostno literaturo. Empirični modus je značilen za učence, ki 
se zanašajo na svoja čutila, sklepajo induktivno, cenijo uporabno in praktično znanje 
ter radi uporabljajo podatke, zbrane z opazovanjem in merjenjem. Noetični modus 
je značilen za posameznike, ki se zanašajo na intuicijo ter osebne in čustvene 
izkušnje. Pri svojem delu razmišljajo divergentno in so dobri poslušalci.  
 
Entwistle (1981, v Marentič Požarnik, Peklaj in Magajna, 1995) razlikujeta razlike v 
učenju na podlagi nevroloških razlik. Desnohemisferični posamezniki uporabljajo 
predvsem desno možgansko poloblo, kar pomeni, da uporabljajo celostne in 
divergentne procese, sintetizirajo in so boljši v zaznavi zvokov in prostorski 
orientaciji, telesnih občutkih ter skrbi za lastno podobo. Ukvarjajo se z glasbo in 
dajejo velik pomen čustvom. Levohemisferični učenci zaradi prevlade leve 
možganske poloble razmišljajo konvergentno in podatke predelujejo zaporedno. 
Njihova močna področja so jezik in matematika. Zelo so uspešni v znanju slovnice, 
branju, pisanju, govorjenju, verbalnem razumevanju in spominu. Torrance (1983, v 
Marentič Požarnik, Peklaj in Magajna, 1995) razlaga tudi integrativni stil, pri katerem 
nobena možganska polobla ne prevladuje, ampak sta uravnoteženi. Šubic Jeločnik 
(2008) poudarja, da je za uspešnost nujna prožnost in uporaba obeh možganskih 
polovic.   
 
Kognitivni tempo je »stopnja, do katere posameznik razmisli o veljavnosti svojih 
hipotez, o rešitvi pri problemih, ki vsebujejo visoko stopnjo odgovorne negotovosti« 
(Šubic Jeločnik, 2008, str. 25). Ljudje, pri katerih prevladuje impulzivni stil, se 
navadno odločijo za prvo možno rešitev. Pogosto je to tudi razlog za neuspešnost, 
saj zaradi hitrega odzivanja naredijo veliko več napak kot reflektivni učenci, ki dobro 
premislijo različne možnosti in se šele potem odločijo. Raziskava, ki jo je opravil 
Biçer (2014), je pokazala, da učitelji pri poučevanju tujih jezikov uporabljajo različne 
učne stile. Dodaja tudi, da mora poučevanje tujih jezikov vključevati elemente v 
zvezi s konkretnimi izkušnjami in refleksivno opazovanje, da je znanje uspešno 
preneseno na učence.  
 
Veliko raziskav med učnimi stili in učno uspešnostjo pri pouku tujega jezika navaja 
le šibko povezanost, kar pa raziskovalci pripisujejo prevelikemu številu oznak, ki se 
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jih enači z učnimi stili, uporabi neučinkovitih metod ocenjevanja in enačenju oziroma 
nerazlikovanju med učnimi stili, osebnostjo in inteligentnostjo (Riding, 2000, v 
Hatami, 2013). Kljub temu menimo, da je učiteljeva naloga, da v poučevanje vključi 
čim bolj raznolike dejavnosti, ki zadovoljijo potrebe učencev z različnimi učnimi stili 
in tako doseže čim bolj učinkovit učni proces. Učitelj lahko učencem olajša delo tudi 
tako, da jim pomaga ugotoviti, kateri učni stil prevladuje pri njih, ti pa lahko potem 
to znanje izkoristijo pri domačem učenju (Lightbown in Spada, 1999). Kljub temu 
različni avtorji (Zafar in Meenakshi, 2012; Marentič Požarnik, 1995) opozarjajo, da 
ni dobro strogo razločevati učnih stilov in »predalčkati« učencev, predvsem mlajših. 
Pri učencih so različni učni stili različno močno prisotni, nikoli pa ne moremo reči, 
da učenec nek učni stil ima in da drugih nima.  
 
Učne strategije 
 
Učne strategije so miselne aktivnosti, ki jih učenec uporablja za usvajanje tujega 
jezika. Tesno so povezane z učnimi stili. Na izbiro učnih strategij po Brownu (2000) 
vpliva narava motivacije, kognitivni stili, osebnost ter specifični konteksti učenja in 
učnih priložnosti. O'Malley in Chamot (1995) in Oxford (1990) delijo učne strategije 
na kognitivne, metakognitivne ter socioafektivne strategije.  
 
Kognitivne strategije posamezniku omogočajo neposredno spopadanje z 
informacijami in obvladovanje le-teh na tak način, da dosežejo učinkovito učenje, 
npr. ponavljanje, prevajanje, vizualizacija, slušna ali fizična prezentacija, elaboracija 
(povezovanje s predznanjem), oblikovanje ključnih besed, delanje zapiskov, 
uporaba različnih materialov, kot so slovarji, kontekstualizacija itd. 
  
Metakognitivne strategije učenec uporablja, kadar načrtuje, nadzira in evalvira 
učne aktivnosti. Pri tem je pomembno načrtovanje učenja vnaprej, osredotočenost 
na učenje, priprava dobrih pogojev za učenje, samonadzor, samoevalvacija in 
samoojačevanje. Nekatere raziskave kažejo, da so metakognitivne strategije zelo 
močan napovednik učenčeve uspešnosti pri usvajanju tujih jezikov.  
 
Socioafektivne strategije vključujejo interakcijo z drugimi ljudmi kot pomoč pri 
učenju ali uporaba kontrole kot pomoči pri učni nalogi. Te strategije so spraševanje 
po pojasnilu, sodelovanje, kar vključuje delo s sošolci in povratno informacijo, 
samogovor ali prigovarjanje samemu sebi, pri katerem učenec zmanjšuje 
anksioznost z uporabo mentalnih tehnik, s pomočjo katerih se začne počutiti dovolj 
kompetenten, da opravi učno nalogo.  
 
Učna uspešnost je v zelo veliki meri odvisna od posameznikovih učnih strategij. S 
kakovostnimi učnimi strategijami lahko posameznik delno nadomesti različne 
primanjkljaje v lastnih sposobnostih. Zelo pomembno je, da se učenci naučijo, kako 
se učiti, kako ločiti pomembno od nepomembnega, še posebej v današnji družbi, ki 
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je zasipana z informacijami in zahteva posameznikovo zmožnost vseživljenjskega 
učenja (Lah-Šuster, 2013). 
 
Osebnost 
 
Predmet mnogih raziskav o učenju jezika je povezava med osebnostnimi 
značilnostmi in uspešnostjo usvajanja tujega jezika. Poznamo več teorij osebnosti, 
ki poskušajo povezati spoznanja o osebnosti v celovite sisteme. Obstajajo tudi 
različne teorije, ki pojasnjujejo, kako naj bi različna področja osebnostne strukture 
vplivala na naše delovanje. Nekatere osebnostne značilnosti imajo pomemben vpliv 
pri učenju tujega jezika. Te so: ekstravertiranost in introvertiranost, samozavest, 
zadržanost, pripravljenost tvegati in anksioznost (Zafar in Meenakshi, 2012).  
 
Ekstravertiranost in introvertiranost 
 
Ekstravertirani ljudje so navadno zelo družabni in impulzivni. Ne marajo samote, 
radi pa tvegajo in delajo v skupini. Introvertirani ljudje so bolj tihi, premislijo stvari, 
so zaprti in zadržani ter raje delajo individualno. Na področju učenja jezika imajo 
ekstravertirani učenci prednost, saj veliko tvegajo in preizkušajo jezik ter se ne 
obremenjujejo z napakami, posledično pa pridobijo povratno informacijo, medtem 
ko se introvertirani učenci raje ne izpostavljajo in tako ne izkoristijo priložnosti za 
vadbo v interakciji z drugimi, ki je za učenje jezika zelo pomembna. Raziskovalci 
uspešnosti učenja in te osebnostne značilnosti pa imajo deljena mnenja glede njune 
povezave (Čepon, 2012). 
 
Samopodoba 
 
Samopodoba je psihološki konstrukt. Definirana je kot »vrednotenje samega sebe, 
lastnega (učnega) dela ter dosežkov oziroma samoocenjevanje na podlagi znanja, 
ki ga o sebi pridobimo na različnih – nam pomembnih – področjih lastnega 
udejstvovanja, usmerja naše (učno) vedenje; vodi nas v razmišljanju, čustvovanju 
ter v ravnanju na podlagi našega vedenja o tem, kakšni smo, koliko in česa smo 
sposobni ter kako smo pri tem (lahko) uspešni« (Juriševič, 1999, str. 5). Pri 
jezikovnem učenju je pomembna, saj so učenci, ki imajo pozitivno samopodobo, pri 
učenju in pouku bolj samozavestni ter se raje poslužujejo komunikacije in so pri njej 
navadno boljši, predvsem pa niso tako zaskrbljeni glede tega, kako se bodo njihovi 
sošolci odzvali na njihove morebitne napake (Lamovec, 1991). 
 
Umikanje 
 
Umikanje je skupek obrambnih mehanizmov, ki lahko ovirajo učenje tujega jezika. 
Hymel, Woody in Bowker (1993, v Korošec, 2015) opozarjajo, da umikanje pogosto 
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vodi v razvoj nizke samopodobe. Posameznik namreč gleda na napake kot nekaj, 
kar upočasnjuje učni proces in jih noče sprejeti kot del učnega procesa. 
 
Pripravljenost tvegati 
 
Rubin in Thompson (1944, v Zafar in Meenakshi, 2012) pravita, da je pripravljenost 
tvegati zmožnost inteligentnih domnev. Ker je pomembna za usvajanje jezika, je 
priporočljivo, da učitelj skrbi, da razredna klima spodbuja samozavestno delovanje 
učencev in eksperimentiranje v tujem jeziku. Čeprav ni dobro vedno biti impulziven 
in ugibati, so raziskovalci povezali uspešno učenje tujih jezikov s pripravljenostjo 
tveganja.  
 
2. ANKSIOZNOST 
 
V naslednjem poglavju bo natančneje predstavljena anksioznost, ki je predmet 
razprave magistrskega dela.  
 
Različni avtorji so anksioznosti pripisali različne definicije. Spielberger (1983, v 
Gursoy in Akin, 2013) definira anksioznost kot »subjektivni občutek tesnobe, 
boječnosti, živčnosti in zaskrbljenosti, povezane z vzburjenjem avtonomnega 
živčevja« (str. 23). Hribar (2007) razlaga, da je anksioznost po kognitivni teoriji 
posledica nevarnosti, ki ogroža posameznika, ali pa posledica napačne 
interpretacije situacije, ki objektivno ni nevarna. Hashemi (2011) jo definira kot 
psihološki konstrukt, ki ga psihologi opisujejo kot stanje strahu in tesnobe, ter 
dodaja, da je anksioznost ena najbolj obravnavanih spremenljivk v študijah 
psihologije in izobraževanja.  
 
Lamovec (1988) opredeljuje anksioznost na dva načina, in sicer kot »anksiozno 
stanje, za katerega je značilno začasno povečanje ravni vzburjanja, pri katerem 
prevladuje simpatik« (str. 266). V zmerni obliki lahko takšno vedenje predstavlja 
običajno reakcijo na stres, pri kateri se mobilizira energija organizma, pri tem pa 
običajno doživljamo tudi razmeroma močna in neprijetna čustva napetosti in 
zaskrbljenosti. Anksioznost pa lahko opredelimo tudi kot »osebnostno potezo, ki jo 
označujemo kot nagnjenost k anksioznemu reagiranju v velikem številu situacij« 
(Lamovec, 1988, str. 266). Pri tej je značilno, da je povečana pogostost in 
intenzivnost takega reagiranja.  
 
Definicijam anksioznosti je skupno, da opredeljujejo anksioznost kot kompleksen, 
večplasten biopsihološki fenomen, pri katerem ima oseba občutek, da ne zmore 
kontrolirati situacije, njen vpliv pa se prenaša na obvladovanje podobnih situacij v 
prihodnosti (Hribar, 2007). 
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Pojma anksioznost ni v slovarju slovenskega knjižnega jezika, pogosto pa je 
vsebinsko podobno interpretiran pojem tesnoba, ki ga nekateri celo enačijo s 
pojmom anksioznost. 
 
»Tesnoba ali anksioznost je neprijetno čustvo, ki ga po navadi spremljajo telesne in 
vedenjske spremembe, podobne tistim, ki spremljajo običajen odziv na stres. Lahko 
se pojavlja postopoma ali pa se začne nenadno. Traja lahko nekaj minut in je komaj 
zaznavna ali pa se kaže v obliki paničnih napadov. Če je tesnoba tako močna, da 
posameznika ovira pri vsakodnevnih dejavnostih, če vztraja, tudi ko nevarnosti ni 
več, posameznik tesnobnosti ne more nadzorovati oziroma, če tesnobnost 
nadzoruje njega, gre za bolezensko tesnobo ali anksiozno motnjo« (Dernovšek, 
Gorenc in Jeriček, 2006, str. 36). 
 
Anksioznost je zelo povezana z značilnostmi osebnosti, ki smo jih predstavili v 
prejšnjem poglavju. O njej je govoril že Krashen (1985), ki je v svoji teoriji 
jezikovnega učenja, imenovani teorija oz. model nadzora, predstavil pet hipotez. V 
prvi razlaga razliko med usvajanjem in učenjem jezika, pri čemer poudarja, da je 
učenje zavesten proces, ki vključuje jezikovna pravila in znanje o jeziku, medtem ko 
je usvajanje tujega jezika nezavedni proces, podoben usvajanju maternega jezika. 
Zagovarjal je tezo, da samo učenje ni dovolj, ampak je potrebno usvajanje jezika. 
Danes se pojma pogosto uporabljata kot sopomenki. Hipoteza o naravnem redu 
pravi, da učenec usvoji slovnične strukture po vnaprej predvidljivem redu, zaradi 
česar je nesmiselno zavestno vsiljevanje drugačnega reda, kadar učenec še ni 
pripravljen. Hipoteza o nadzoru razlaga, da ima zavestno učenje samo eno funkcijo, 
ki je nadzor nad učenjem. Za uspešen nadzor je potrebno: dovolj časa za 
popravljanje samega sebe, osredotočenost na pravilnost te oblike in poznavanje 
slovničnih pravil. Pri tem pa je pomembno, da učenci svojega govora ne nadzorujejo 
preveč, saj bi s tem ovirali komunikacijo. Hipoteza o vnosu poudarja, da učenec 
razume učno snov, katere zahtevnost je na nekoliko višji ravni kot je njegova 
trenutna jezikovna zmožnost, s tem da učitelj uporablja prilagojen govor in 
nebesedna izrazna sredstva. Zadnja hipoteza govori o čustvenem filtru, ki bodisi 
pospešuje ali zavira usvajanje tujega jezika. Ugotovil je, da je učenje jezika možno 
le v okolju, kjer ni prisoten strah in kjer se spodbuja rast učenčeve samozavesti. 
Poudaril je, da je zelo pomembno, da je raven filtra nizka, saj so otroci posledično 
odprti za sprejemanje jezika in samozavestni v interakciji s tujci. Zadnja hipoteza 
potrjuje dejstvo, da je treba odkrivanju in preprečevanju anksioznosti posvečati 
pozornost, za kar se zavzemamo tudi v pričujočem raziskovalnem delu.  
 
2.1 Strah in anksioznost 
 
»Ljudje doživljajo strah, kadar verjamejo, da nimajo dovolj sposobnosti, da bi se 
spoprijeli z nastalo situacijo, saj bi presegla njihove sposobnosti« (Smrtnik Vitulić, 
2011, str. 19), anksioznost pa je »neopredeljen občutek ogroženosti, neugodja in 
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nemira, ki nima objekta strahu« (Smrtnik Vitulić, 2011, str. 18). Ta narašča s 
starostjo in je odvisna od otroku pomembnih stvari v njegovem življenju – kaj se 
dogaja doma, bolezni, odnosi z vrstniki, varnost, kaznovanje in problemi v šoli 
(Smrtnik Vitulić, 2011). 
 
Hribar (2002) pa ugotavlja, da imata strah in anksioznost sicer veliko skupnega, 
vendar imata tudi pomembni razliki. Strah je osredotočena emocija, ki navadno traja 
razmeroma malo časa, njen izvor pa je lahko opredeliti. Anksioznost pa je difuzna 
emocija, ki traja dlje časa, po navadi še dolgo po tem, ko za nas ogrožajoča situacija 
mine. Izvora anksioznosti pogosto ni mogoče določiti. Kozina (2016) pravi, da 
anksioznost spada med najpogostejše psihološke težave, s katerimi se učenci 
spopadajo v času šolanja, in lahko, če vztraja dolgo obdobje, prizadene učenca na 
čustvenem, telesnem, medosebnem in učnem področju.   
 
Znaki anksioznosti 
 
Anksioznost je psihofiziološko dogajanje, kar pomeni, da se nanjo odzovemo tako 
mentalno kot tudi telesno. Znake lahko opazimo na fiziološkem, čustvenem, 
kognitivnem in vedenjskem področju (Hribar, 2002). Fiziološki znaki:  

- mišični sistem − mišice so znatno bolj napete, kar lahko opazimo kot napeto 
ali rigidno držo telesa in izraza obraza. Povečano je delovanje žlez znojnic, 
kar se odraža kot hladen pot na čelu in dlaneh;  

- kortikalno področje − prihaja tudi do kortikalnega vzburjenja, kar lahko 
opazimo kot neobičajen ritem bitja srca;  

- kardiovaskularni sistem se odzove s pospešenim in močnejšim srčnim 
utripom in krčenjem žil, kar povzroča tudi rdečico v zgornjem delu prsnega 
koša in vratu; 

- respiratorni sistem se odzove tako, da dihamo plitko in kratko, kar lahko vodi 
do hiperventilacije;  

- prebavni sistem se odzove na dva ekstremna načina – izguba apetita ali 
ekstremno povečanje le-tega, lahko pa se pojavi tudi težnja po bruhanju ali 
prebavne motnje;  

- genitalni sistem je neodziven.  
 

Nobeno od teh fizioloških meril ni samo po sebi tudi merilo anksioznosti, ampak se 
je potrebno zavedati tudi posameznikovega psihičnega doživljanja fizioloških 
znakov. Nastajanje specifičnih čustev namreč nastane s pomočjo kognitivnih 
procesov in znakov iz okolja, na osnovi zavedanja lastnih fizioloških doživljanj 
(Lamovec, 1988). 
 
Kognitivno področje: 

- anksioznost moti posameznikovo zaznavanje situacije,  
- ustvarja negativna pričakovanja glede izida situacije,  
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- misli so neorganizirane,  
- posameznik izgublja kontrolo nad sabo in svojim okoljem,  
- posameznika okupira z lastnimi mislimi.  

 
Vedenjsko področje:  

- vedenje izogibanja, 
- stereotipija v govorih, gibih in opravilih, 
- slaba koordinacija. 

 
Čustveno področje  

- obup, 
- tesnoba, 
- nelagodje, 
- zaskrbljenost. 

 
Znaki na telesnem, kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju lahko 
pomagajo prepoznavati osebe, ki trpijo za anksioznostjo. Te osebe so pogosto 
pretirano zaskrbljene, imajo visoka pričakovanja do sebe in so v skoraj vseh 
situacijah zelo obremenjene z razmišljanjem o tem, da se bo situacija končala z 
nekakšno katastrofo (Hribar, 2002), kar močno vpliva na njihovo učinkovitost v 
stresnih situacijah, zato je tem osebam potrebno pomagati zmanjšati doživljanje 
anksioznosti. 
 
 
3. ANKSIOZNOST PRI TUJEM JEZIKU 
 
Mnogi ljudje zaznavajo učenje tujega jezika, še posebej v razredni situaciji, kot nekaj 
zelo stresnega (Horwitz, E., Horwitz, M. in Cope, 1986). Anksioznost pri učenju 
tujega jezika predstavlja zelo veliko oviro pri doseganju dobrih rezultatov pri tujem 
jeziku (Horwitz, 2001). E. Horwitz in drugi (1986) ugotavljajo, da se tako učiteljem 
kot tudi učencem tujega jezika zdi, da je anksioznost velika ovira, ki jo mora 
posameznik premagati, če se želi naučiti govoriti v tujem jeziku.  
 
Anksioznost pri tujem jeziku je po E. Horwitz idr. definirana kot »svojevrsten skupek 
samozaznavanja, prepričanj, čustev in vedenj, povezanih s poukom tujega jezika, 
ki izvira iz unikatnosti učnega procesa učenja tujega jezika« (Horwitz, E., Horwitz, 
M. in Cope, 1986, str. 128).  
 
E. Horwitz (2001) deli anksioznost na tri kategorije: 

- anksioznost kot značajska osebnost, ki je usidrana v posameznika in jo je 
težko odpraviti,  

- anksioznost, ki se pojavi ob določenih situacijah (ustno spraševanje, javno 
nastopanje, preverjanje znanja, učenje tujega jezika), 
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- anksioznost v trenutni situaciji (posameznik po navadi nima težav z neko 
določeno situacijo, a posebne okoliščine vplivajo na anksiozno doživljanje te 
situacije). 
 

Anksioznost pri tujem jeziku spada v drugo kategorijo, kar pomeni, da jo je mogoče 
zmanjšati in celo odpraviti in naj ne bi bila povezana z anksioznostjo kot značajsko 
lastnostjo.  
 
3.1 Vpliv anksioznosti na jezikovno učenje  
 
Tobias (1986, v Bailey, Onwuegbuzie in Daley, 2000) trdi, da tiste misli, ki so 
nepomembne za učenje, med katere spadajo tudi anksiozne misli, ovirajo 
procesiranje informacij, saj imajo učenci omejeno kapaciteto za procesiranje 
informacij. S tem, ko so zaskrbljeni in pretirano razmišljajo, obremenjujejo svoj 
delovni spomin, zaradi česar so navadno bolj raztreseni in njihove misli odtavajo od 
dodeljene naloge.  
 
Anksioznost se pri učenju tujega jezika pojavi na vsaki stopnji učenja in tako ovira 
celoten proces usvajanja jezika, poleg tega pa je vsaka naslednja stopnja odvisna 
od uspešnega zaključka prejšnje (Bailey, Onwuegbuzie in Daley, 2000).  
 
Pri vnosu (običajno začetna stopnja poučevanja tujega jezika) se učencem 
predstavi nova beseda ali fraza v tujem jeziku. Anksioznost se navadno pojavi, ko 
učenci ne razumejo oz. ne zmorejo dekodirati povedanega oziroma prebranega. 
Raven anksioznosti pri jezikovnem vnosu je odvisna od učenčeve zmožnosti, da se 
osredotoči in dekodira sporočila iz okolja. Na tej stopnji lahko anksioznost učenca 
ovira tako, da moti njegovo osredotočenost na jezikovni vnos in preprečuje, da bi si 
učenec ustvaril ustrezne predstave jezikovnega vnosa, to je besed, fraz, povedi itd., 
ter jih pripel na že usvojene. Učenci, ki doživljajo visoko anksioznost, na tej stopnji 
pogosteje kot njihovi vrstniki prosijo učitelja, da ponovi povedi, pri branju pa se 
večkrat vračajo na začetek in ponovno prebirajo besedilo, da najdejo spregledane 
informacije (Tobias, 1997; Bailey, Onwuegbuzie in Daley, 2000). Krashen (1982) 
pravi, da človek usvaja jezik, kadar ga razume. Raven le-tega je lahko nekoliko višja 
od učenčeve trenutne stopnje obvladanja jezika, vendar mora biti zato podprta z 
različnimi materiali. Bistveno je, da je vnos razumljiv, v nasprotnem primeru je 
nadaljevanje usvajanja jezika nemogoče. Zato je ključno, da smo na tej točki 
usvajanja pozorni na to, ali je anksioznost učencu onemogočila sprejem novih 
informacij in ali potrebuje dodatno pomoč.  
 
Ko učenec sprejme informacije, se začne kognitivno procesiranje informacij (ang. 
processing). Raven anksioznosti je odvisna od zahtevnosti novih informacij, njihove 
organiziranosti in dimenzije spomina, na katero se nanaša. Tu anksioznost 
prizadene sposobnost spomina, ki je potrebna za reševanje problemov. Visoka 
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raven anksioznosti pa lahko celo preprečuje razumevanje sporočila in učenčevo 
zmožnost učenja novega besedišča (Tobias, 1997; Bailey, Onwuegbuzie in Daley, 
2000). 
 
Anksioznost je najbolj opazna pri jezikovnem iznosu (ang. output). Visoka raven 
anksioznosti lahko ohromi posameznikovo zmožnost govorjenja ali pisanja v tujem 
jeziku (Bailey, Onwuegbuzie in Daley, 2000). Poizkušanje, preizkušanje in delanje 
napak so naravni procesi učenja jezika, vendar se anksiozni učenci navadno tega 
ne zavedajo oziroma to dejstvo težko sprejemajo. Učenci pri učenju jezika 
predvidevajo in ustvarjajo hipoteze na področju skladnje, slovnice, besedišča in 
izgovorjave. Učni proces zahteva, da učenci tvegajo in eksperimentirajo ter so se 
pripravljeni v tem procesu tudi zmotiti, medtem pa se tudi izboljšujejo z uporabo 
sistemov pravil, pri čemer pa morajo biti še vedno tolerantni do napak (Gregersen, 
2003).  
 
Dandanes se tuji jezik poučuje po komunikacijskem pristopu, ki predvideva 
predvsem razvijanje uporabne zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku. Učence 
se spodbuja k temu, da bi se čim več sporazumevali med seboj v tujem jeziku. 
Učenci se želijo počutiti varne, ko tvegajo in preizkušajo jezik. Po navadi želijo 
uporabljati jezik, saj imajo manjše psihološke ovire in so bolj navdušeni pri učenju 
kot odrasli (Johnstone, 2009). Čeprav so napake normalen del procesa učenja, jih 
visoko anksiozni učenci pogosto ne vidijo kot pozitiven korak na poti do usvajanja 
tujega jezika (Gregersen, 2003). Tako anksiozni kot neanksiozni učenci se zavedajo 
svojih napak, vendar se bistveno razlikujejo v njihovem odzivu nanje. Neanksiozni 
jih mirno sprejmejo, anksiozni pa se z njimi zelo obremenjujejo (Gregersen in 
Horwitz, 2002).  
 
Gregersen (2003) je v raziskavi, ki je bila narejena s štirimi visoko anksioznimi in 
štirimi neanksioznimi študenti, ugotavljal povezavo med številom napak in odzivom 
nanje. Anksiozni študenti so mnogo pogosteje popravljali svoje napake, zaradi 
strahu pred negativnim vrednotenjem in zaskrbljenostjo, kakšen vtis bodo pustili pri 
sogovorcu. Popravljanje lastnih napak je sicer razumljivo, vendar se pogosto zgodi, 
da se visoko anksiozni učenci osredotočijo le na pravilnost in ne na vsebino 
sporočila. To se je izkazalo tudi pri odgovarjanju na vprašanje, “če bi se lahko srečal 
s komerkoli s tega sveta, živim ali preminulim človekom, kdo bi to bil in zakaj.” Pri 
oblikovanju odgovora so se neanksiozni študenti odprli in govorili zelo osebne stvari, 
o svojih pokojnih starih starših, zaskrbljenosti glede svojega zakona, anksiozni 
študenti pa so odgovarjali zelo površinsko ter se izogibali bolj intelektualnim in 
čustvenim temam, saj so bili osredotočeni na pravilnost sporočila. Anksiozni učenci 
so med govorom znatno večkrat uporabili materni jezik, čeprav so to znanje v tujem 
jeziku že usvojili. Takšen rezultat potrjuje MacIntyrevo in Gardnerjevo (1994, v 
Gregersen, 2003) ugotovitev, da visoke stopnje anksioznosti ohromijo učenčevo 
zmožnost priklica že naučenega znanja. Anksiozni učenci pogosto razmišljajo o 



18 
 

stvareh, ki niso povezane z dano nalogo, kot je npr. razmišljanje o lastnem izgledu 
ali o tem, kaj si o njih mislijo sogovorci ali poslušalci. Anksiozni učenci so 
podcenjevali svoj uspeh in predvideli veliko večje število napak, kot so jih dejansko 
naredili, kar so ugotovili že MacIntyre, Noels in Clement (1997) ter Onwebuzie, 
Bailey in Dailey (2001). 
 
3.2 Vpliv anksioznosti na uspešnost usvajanja tujega jezika 
 
Brown (1981, v Gregersen, 2006) pravi, da čeprav afektivne spremenljivke same ne 
določajo uspeha pri tujem jeziku, pogosto igrajo vlogo pri pojasnjevanju 
neuspešnosti pri tujem jeziku. Nekatere raziskave (Aida, 1994; Horwitz, 2001; Amiri 
in Ghonsooly, 2015) so pokazale negativno korelacijo med stopnjo anksioznosti in 
oceno pri pouku angleščine, nekatere pa so pokazale tudi drugačne rezultate. Kot 
poročajo Mihaljević Djigunović idr. (2004) je nekaj tudi takih, ki so pokazale 
drugačno korelacijo. Nekatere so dokazale negativne povezave anksioznosti s 
samo nekaterimi vidiki jezikovne kompetence (Swain in Burnaby, 1976; Mihaljević 
Djigunović idr., 2004), nekateri v svojih raziskavah niso ugotovili nobenih korelacij 
(Mihaljević Djigunović idr., 2004), nekateri pa so dosegli celo pozitivno korelacijo 
(Oxford, 1999). To nakazuje, da povezava med anksioznostjo in uspehom ni tako 
linearna, kot bi pričakovali. Nekatere študije dokazujejo, da se učenci z nizko stopnjo 
anksioznosti zelo dobro učijo in dosegajo dobre rezultate. Večinoma pa raziskave 
povezujejo visoko stopnjo anksioznosti z nižjim uspehom pri tujem jeziku in obratno.  
 
Otroci, ki se preselijo v tujo državo, navadno kar nekaj časa doživljajo tiho dobo oz. 
obdobje, v katerem ne govorijo, ampak razvijajo svojo jezikovno kompetenco preko 
recepcije – poslušanja. Spregovorijo šele potem, ko se počutijo dovolj sproščene in 
pripravljene, zato jih ni smiselno siliti h govoru. Podobno se z učenci tujega jezika 
dogaja pri pouku, ko se začnejo na novo učiti tujega jezika. Učitelj jih v tem obdobju 
ne sme siliti h govoru, saj drugače stopnjuje doživljanje anksioznosti. V tem obdobju 
se učenci učijo predvsem preko vnosa s pomočjo vidnih in slušnih dražljajev.  
 
MacIntyre in Gardner (1989, v Ellis, 1994) ugotavljata, da je raven anksioznosti pri 
začetnikih zelo nizka in nima vpliva na učenje tujega jezika. Pri nadaljnjem učenju 
se razvije situacijska anksioznost, ki jo učenec oblikuje na podlagi preteklih 
negativno doživetih učnih izkušnjah. Na tej stopnji je anksiozen učenec živčen in 
ima nizko učinkovitost pri pisanju in govoru. V kasnejšem obdobju učenja tujega 
jezika slaba učinkovitost in nadaljujoče se negativne izkušnje pri anksioznem 
učencu rezultirajo v naraščanju ravni anksioznosti, kot posledica pa se nadaljuje 
učenčeva slaba jezikovna zmožnost v tujem jeziku.  
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3.3 Vzrok anksioznosti pri tujem jeziku in situacije, v katerih se pojavi  
 
Mnogi avtorji se ukvarjajo z vprašanjem, ali je anksioznost pri pouku posledica ali 
vzrok slabega uspeha pri učenju in uporabi tujega jezika. Yan in Horwitz (2008) 
dokazujeta, da je vzrok. Al-Saray (2013) pa pravi, da vzroki in posledice 
anksioznosti pri učenju tujega jezika ne morejo biti jasno opredeljene.  
 
Nelagodje pri pouku tujega jezika se pri učencih pojavi na podlagi tega, kaj morajo 
narediti, na kakšen način se od njih zahteva, da to naredijo, in s kom morajo to storiti 
(Adams in Nicolson, 2014). Raziskovalci pripisujejo anksioznosti pri pouku tujega 
jezika različne izvore. Horwitz, E., Horwitz, M. in Cope (1986) ugotavljajo, da 
obstajajo zaradi prepletanja učnega in socialnega konteksta trije glavni izvori 
anksioznosti, in sicer: komunikacijska anksioznost, testna anksioznost in strah pred 
negativnim vrednotenjem, medtem ko Young (1991) deli potencialne izvore 
anksioznosti v 6 kategorij – osebne (ang. personal anxiety) in socialne anksioznosti, 
učenčeva prepričanja o učenju jezika, učiteljeva prepričanja o učenju jezika, 
interakcija med učencem in učiteljem, razredni način dela in ocenjevanje znanja 
tujega jezika. Young (1994) povezuje nekatere individualne značilnosti z 
doživljanjem anksioznosti – tekmovalnost, nizka samopodoba, nizko 
samozaznavanje svojih zmožnosti, strah pred komunikacijo, nevključenost v 
vrstniške skupine in prepričanja o učenju tujega jezika. Bailey (1983, v Zafar in 
Meenakshi, 2012) je ugotovil, da učenci postajajo anksioznejši, kadar se primerjajo 
z drugimi in se samoocenijo kot manj učinkovite. Ko pa postanejo boljši in so 
sposobni tekmovati s svojimi vrstniki, je njihova stopnja anksioznosti nižja. Izvor 
anksioznosti je pogosto tudi način dojemanja odnosa učenca s svojim učiteljem in 
potreba po njegovem odobravanju. Nedoseganje nerealnih ciljev o osvojitvi visoke 
stopnje obvladanja tujega jezika v kratkem času je prav tako pogost razlog za 
doživljanje anksioznosti.  
 
Različni dejavniki lahko sprožijo stopnjevanje anksioznosti. Pri odraslih učencih 
tujega jezika so situacije, v katerih so primorani govoriti o preteklih stresnih dogodkih 
in drugih osebnih stvareh, razlogi za začetek doživljanja anksioznosti, otroci pa se 
navadno najbolj sprostijo ravno, ko govorijo o sebi in svoji družini. Nekatere 
raziskave so pokazale, da se pri komunikacijskem ali skupinskem delu anksiozni 
učenci zelo nelagodno počutijo, ker imajo občutek, da bodo vodenje namesto 
učitelja prevzeli sošolci. Pogosto iz tega sledi, da učenci posledično manj sodelujejo 
pri aktivnosti, saj imajo občutek, da pri taki aktivnosti pridejo na dan vse njihove 
napake in neznanje. Čeprav naj bi delo v paru in v manjših skupinah ustvarjalo 
občutek varnosti in naj bi se učenci bolj sprostili, je za nekatere učence tako tesna 
socialna interakcija problematična in se lahko začnejo obnašati agresivno ali 
pretirano zadržano, ker nimajo dovolj samozavesti, da bi se spopadli s situacijo. 
Učitelj mora biti pozoren na učence, ki bi jim to predstavljalo problem, ter postopno 
in previdno uvajati nove oblike dela, pozoren pa naj bo tudi na to, kako sestavlja 
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skupine oz. pare, saj se učenci počutijo bolj sproščene v družbi svojih prijateljev 
(Nicolson in Adams, 2008). 
 
Iizuka (2010) je z odprtimi vprašanji ugotavljal, v katerih primerih različni 
posamezniki doživljajo anksioznost. Naslednje situacije si sledijo po pogostosti 
pojavljanja v njegovi raziskavi. Ugotovil je, da anksioznost učenci najpogosteje 
doživljajo, ko morajo sodelovati pri določeni aktivnosti, na katero se pred poukom 
niso dovolj pripravili. Stopnja anksioznosti je visoka tudi, kadar so učenci primorani 
govoriti pred celim razredom, npr. pri predstavitvi naloge. Zelo pogosto anksioznost 
izzove nerazumevanje tistega, kar učitelj govori, in posledično zmedenost in 
zaostajanje za drugimi. Nelagodje se pojavi tudi, ko učenci ne zmorejo izraziti 
tistega, kar mislijo, oz. ne morejo prenesti svojih idej do sogovornika. Prav tako je 
problematična komunikacija s tistimi sošolci, ki angleščino govorijo tekoče, bodisi 
zaradi uspešnejšega učenja ali dejstva, da prihajajo iz tujine. Anksioznost se pojavi 
tudi pri samem razmišljanju o lastni uspešnosti pri jeziku in razmišljanju, ali bodo 
sploh zmogli opraviti predmet tujega jezika s pozitivno oceno.  
 
Gregersen (2006) ugotavlja, da anksioznost izvira tudi iz neintegrativnega 
poučevanja tujega jezika. Učenci, ki se zavedajo pomembnosti vseh štirih veščin, 
doživljajo visoko stopnjo anksioznosti, kadar pri sebi opazijo neenakomerno 
obvladovanje le-teh. Kljub temu, da različne raziskave poudarjajo pomembnost 
integriranja vseh štirih veščin, jih marsikateri učitelji še vedno ločujejo.  
 
3.4 Izčrpavajoča in koristna anksioznost pri pouku tujega jezika 
 
Anksioznost naj bi imela tako negativne kot tudi pozitivne učinke, zato glede tega 
različni raziskovalci zagovarjajo različna stališča. 
 
Izčrpavajoča anksioznost učenca preplavi z občutki zaskrbljenosti in dvoma o lastni 
sposobnosti. Tako negativno vpliva na učenca s tem, da zmanjšuje njegovo 
pripravljenost za sodelovanje in izgrajuje izogibanje uporabi tujega jezika. Kot 
posledica negativne anksioznosti se pojavi tudi strm padec motivacije, pojav 
negativnih odnosov in prepričanj do jezika ter težav pri uporabi tujega jezika. 
Različne raziskave (Aida, 1994; Horwitz, E., Horwitz, M. in Cope, 1986; Young, 
1986; Gardner in MacIntyre 1991) so pokazale negativno povezavo anksioznosti z 
mnogimi področji: oceno tujega jezika, uspešnostjo pri govornih in pisnih nalogah, 
samozavestjo, učenjem tujega jezika, samopodobo in samooceno.  
 
Brown (2000, v Zafar in Meenakshi, 2012) ugotavlja, da naj bi bila anksioznost v 
nekaterih primerih tudi koristna in naj bi pomagala učencem. Ohranjala naj bi jih bolj 
pozorne in ravno toliko nestabilne, da se ne sprostijo popolnoma. Anksiozni so 
ravno do te mere, da so motivirani ter bolj osredotočeni, da opravijo svojo nalogo. 
Nekatere raziskave (Ehrman in Oxford, 1995; Kleinmann, 1977; Chastain, 1975; 
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Oxford, 1999) so pokazale nekaj pozitivnih učinkov, vendar pa vodilni raziskovalci, 
kot so Horwitz, E., Horwitz, M. in Cope (1986), menijo, da anksioznost lahko 
pozitivno vpliva le pri zelo enostavnih nalogah, ne pa pri bolj zapletenih, kot jih 
zahteva učenje tujega jezika.   
 
3.5 Znaki anksioznosti pri pouku tujega jezika 
 
Različni posamezniki anksioznost izražajo na različne načine. Vsak znak sam po 
sebi ni merilo anksioznosti, vendar pa lahko po intenzivnosti, pogostosti in 
okoliščinah pojavljanja teh dejavnikov sklepamo, da gre pri posamezniku za 
anksioznost pri pouku tujega jezika. Telesni simptomi vključujejo povišan in 
pospešen srčni utrip, mišična napetost, potenje dlani in čela, glavobol, zardevanje 
in suha usta (Mihaljević-Djigunović idr., 2000; Oxford, 1999).  
 
Schwarzer (1986, v Mihaljević-Djigunović idr., 2000) opozarja, da čustveni simptomi 
lahko vključujejo obup, tesnobo, nelagodje, zaskrbljenost ter občutek sramu in 
manjvrednosti. Psihološki simptomi pa se najpogosteje kažejo kot negativno 
samovrednotenje, nezmožnost soočanja in zaskrbljenost glede svoje podobe v 
socialnem okolju, trenutna nezmožnost priklica iz spomina in nezmožnost 
koncentracije (Oxford, 1999). 
 
Vedenjski simptomi so pogosto najbolj opazni in velikokrat še bolj zanesljivi kot 
verbalno poročanje, saj odražajo človekovo podzavestno doživljanje čustev 
(Gregersen, 2005). Ti znaki so: telesna napetost, živčno dotikanje svojega telesa in 
predmetov, nemirnost, toga drža, zaprt položaj telesa, nagnjenost proč od učitelja, 
strmenje v točko, indirekten položaj glave, manj obraznega izražanja prijetnosti, 
manj kimanja in živahnosti, praskanje po čelu in bradi, nenavadna intonacija, 
manjša jakost zvoka, zelo hiter ali zelo počasen govor, zatikanje pri govoru, uporaba 
odmorov in mašil, nezmožnost kontrole glasu itn. Med njimi pa so tudi: izogibanje 
pouku, neprimerna tišina in izogibanje odgovarjanju, nepripravljenost za 
sodelovanje, zamujanje k pouku, nepripravljenost na pouk, kazanje nezanimanja in 
neopravljanje danih nalog (Gregersen, 2007; Gregersen, 2005, Oxford, 1999).  
 
Drugi znaki so pretirano učenje, perfekcionizem, pretirana tekmovalnost, pretirana 
samokritičnost in zadržanost (Oxford, 1999). Nekatere izmed zgoraj naštetih znakov 
je lahko opaziti, drugih pa ne. Nekateri so lahko napačno interpretirani in možno je 
tudi, da učitelj učenca označi za lenega, ker ta zaradi strahu noče sodelovati ali pa 
je neuspešen v različnih dejavnostih. Prav zato je pomembno, da učitelji poznajo 
znake in poskušajo aktivno prepoznavati znake anksioznosti pri pouku angleščine 
kot tujega jezika.    
 



22 
 

3.6 Strategije zmanjševanja ali odpravljanja anksioznosti 
 
Anksioznost pri učenju tujega jezika je prisotna v vseh kulturah, kjer so do zdaj 
raziskovali to področje. Tran, Baldauf in Moni (2012) ugotavljajo, da približno dve 
tretjini učencev trpita za neko stopnjo anksioznosti pri učenju tujega jezika, kljub 
temu pa ji učitelji ne pripisujejo pomembnosti. Anksioznost ima vpliv na veliko večino 
učencev, zato bi se je morali učitelji, ki imajo vlogo podpornika in voditelja, zavedati 
in jo tudi upoštevati pri načrtovanju ter izvajanju pouka tujega jezika. Krashen (1985) 
pravi, da anksioznost ovira učenje v vseh korakih, zato se učenci naučijo manj in ne 
morejo pokazati, kaj so se naučili. Temu sledi neuspeh in posledično naraščanje 
stopnje anksioznosti. Učenci se prisotnosti anksioznosti pri pouku tujega jezika 
večinoma zavedajo in jo opažajo pri sebi ter svojih sošolcih. Lahko se naučijo 
obvladovati anksioznost, vendar le pod pogojem, da se zavedajo teh svojih 
občutkov (Tran, Baldauf in Moni, 2012). Nekatere predlagane strategije soočanja z 
anksioznostjo so: priprava na pouk, sproščanje, pozitivno razmišljanje in iskanje 
pomoči pri vrstnikih (Horwitz, E., Horwitz, M. in Cope ,1986). 
 
Tran in Moni (2015) sta ugotovila, da je bolje, če se anksioznost naučimo 
obvladovati, kot pa se osredotočati na njeno odpravljanje pri pouku tujega jezika. 
Na podlagi predlogov učencev in učiteljev sta oblikovala shemo, ki vključuje 
strategije za obvladovanje anksioznosti pri pouku tujega jezika. V shemo so 
vključeni učitelj, učenec, šola, družina in učenčevi prijatelji. Mnogi drugi raziskovalci 
s tega področja (Oxford, 1999; Iizuka, 2010; Liu in Chen, 2013; Alrabai, 2015) 
predlagajo podobne in še nekatere druge strategije, ki so predstavljene v 
nadaljevanju.  
 
Bistveno je, da se učenec začne zavedati, da doživlja anksioznost, ter da dojame, 
da pouk angleščine kot tujega/drugega jezika ni nekaj ogrožajočega in da je mogoče 
vse stvari urediti z ustreznim delom ter prizadevanjem. Učenec se lahko spopada z 
anksioznostjo na različne načine. Sam si lahko pomaga pri tem, da jo doživlja v 
manjši meri in jo postopoma odpravlja iz svojega življenja.  
 
Odnos učenca do učenja tujega jezika 
 
Učenec bi se moral potruditi, da izboljša svoj odnos do učenja tujega jezika. Zavzeti 
se mora za večjo odprtost, dvig samozavesti in večjo lastno aktivnost v razredu. 
Krepiti mora tudi zaupanje vase in se zanesti sam nase ter na svoje sposobnosti in 
zmožnosti. Učenec lahko ubere tudi strategijo prigovarjanja samemu sebi, npr. da 
si pred zahtevno situacijo tiho reče: »Saj bo šlo, sprosti se, vse se bo izšlo, tako kot 
je treba« (Iizuka, 2010, str. 108). 
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Soočanje s težavami pri pouku tujega jezika 
 
V primeru težav mora biti učenec pripravljen vprašati za pomoč svojega učitelja ali 
prijatelje. V Iizukejevi raziskavi (2010) so učenci sami navedli spraševanje učitelja 
in sošolcev kot strategijo spopadanja z anksioznostjo. Priporočljivo je, da se učenec 
nauči fleksibilnega spopadanja s težavami, zazna svoje šibke točke in se trudi za 
odpravo le-teh. Zelo pomembno pa je, da začne razmišljati pozitivno, tako o sebi 
kot o svojem učenju in tujem jeziku. Izogiba naj se pasivnemu spopadanju s 
težavami, kot je na primer nesodelovanje ali izogibanje pouku tujega jezika (Iizuka, 
2010). 
 
Učne strategije 
 
Ko učenec obvlada tuji jezik, se lažje sooči s situacijami, ki izzovejo anksioznost, 
zato je bistveno, da razvije učinkovite učne strategije za učenje tujega jezika. To 
lahko stori tako, da se udeležuje dodatnih tečajev, dopolnilnega pouka in različnih 
izvenšolskih dejavnosti. Več časa naj nameni učenju tujega jezika in se pred učnimi 
urami primerno pripravi. Zelo dobro je, če učenec čim pogosteje uporablja tuji jezik 
ter bogati svoje besedišče. Pomaga mu tudi, če je iznajdljiv in prilagodi željeno 
sporočilo znotraj svojih omejitev znanja jezika. Učenec mora imeti jasen načrt 
učenja, pri urah mora biti osredotočen na učenje, razviti mora motivacijo in krepiti 
samodisciplino. Bistveno je, da se nauči sprejemanja svojih šibkosti in spopadanja 
z njimi (Iizuka, 2010). 
 
Način poučevanja  
 
Mnogi raziskovalci (Horwitz, E., Horwitz, M. in Cope, 1986) pripisujejo visoko 
stopnjo anksioznosti interakciji med učencem in učiteljem. Učitelj ima veliko vlogo 
pri tem, kako se učenec počuti v razredu, zato je pomembno, da sledi smernicam, 
s katerimi bo zmanjšal potencialno anksioznost pri pouku tujega jezika. 
 
Učitelj naj bi bil pri poučevanju navdihujoč in predan ter s tem navduševal učence. 
Učenci cenijo, če ima učitelj jasna pravila in ni ne preveč popustljiv ne prestrog. 
Razvije naj primerne zahteve pri ocenjevanju in pri tem naj bo pravičen. Poskrbeti 
mora, da z učenci zelo pogosto ponavlja in utrjuje snov ter tako pri njih krepi 
prepričanje, da učno snov obvladujejo (Kozina, 2016). Učitelj naj se ne osredotoča 
preveč na nepomembne napake in naj ne izvaja prevelikega pritiska nad svojimi 
učenci. Ti si želijo priložnosti, v katerih se lahko dokažejo, na primer različnih izzivov 
ali pogovorov z maternim govorcem tega jezika. Motijo jih prevelika količina vprašanj 
in dolgočasne aktivnosti. Želijo si, da bi jih učitelj spodbujal k sodelovanju in 
nagrajeval ali pohvalil (Tran in Moni, 2015), saj ima pohvala učinek zmanjševanja 
negativnih pričakovanj o lastni neuspešnosti, istočasno pa učenca spodbudi k večji 
samoiniciativnosti in aktivnosti v prihodnjih dejavnostih. Zelo dobro je, če učitelj 
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opazuje učence in k odgovarjanju pozove anksiozne učence, kadar predvidi, da 
bodo ti pravilno odgovorili. Pogosto se namreč ti učenci sami ne javljajo, kljub temu, 
da poznajo pravilen odgovor na vprašanje (Kozina, 2016).  
 
Učiteljeva potrpežljivost je zelo pomemben dejavnik pri učenju tujega jezika, saj 
anksiozni učenci navadno rabijo nekoliko več časa za procesiranje informacij in 
oblikovanje ustreznega jezikovnega iznosa. Učitelj mora učencem ponuditi dovolj 
priložnosti za vadbo ustnega izražanja, ki poteka v varnem okolju. Pozoren naj bo 
na situacije, ki izzovejo anksioznost, npr. na govorjenje pred celim razredom in 
pisanje na tablo. Učencem je zelo pomembno, da jim učitelj da vedeti, koliko so 
napredovali, to pa lahko naredi s podajanjem povratne informacije (Alrabai, 2015). 
Liu in Chen (2013) poudarjata, da mora učitelj pomagati učencem, da vzpostavijo 
pozitiven odnos do učenja tujega jezika tako, da pri pouku uporablja raznolike 
metode, tehnike in aktivnosti, kot so npr. pesmi, zgodbe, dramsko uprizarjanje in 
igre, ki istočasno razvijajo več vrst inteligence in so osredotočene na učenca. Ti 
postanejo bolj entuziastični in motivirani za učenje tujega jezika. Zelo varno okolje 
ponujajo tudi pravljice in uporaba lutk. Krashen (1985) pravi, da lahko učitelj na 
znižanje stopnje anksioznosti najbolje vpliva tako, da učencem podaja tako 
zanimiva sporočila, da pozabijo, da so le-ta v drugem jeziku.  
 
Način ocenjevanja 
 
Učiteljeva vloga zmanjševanja anksioznosti je zelo pomembna tudi pri ocenjevanju. 
Tu lahko učitelj zelo omili vpliv anksioznosti, če učencev ne obremenjuje z novimi 
tipi nalog, ko so ocenjevani. Tako za anksiozne kot neanksiozne učence je zelo 
stresno, če so pri ocenjevanju soočeni s tem, da morajo svoje znanje dokazovati na 
nek čisto nov način, saj to pomeni, da se dodatno obremenjujejo z navodili in pravili. 
Učiteljeva naloga je, da oblikuje psihološko varen in predvidljiv kontekst vrednotenja 
(Kozina, 2016), kar pomeni, da pri preverjanju znanja uporabi naloge, ki so po 
težavnosti in tipu nalog podobne tistim, ki jih bo uporabil pri ocenjevanju. Izogibati 
se mora tudi pretežkim ali preobsežnim testom in nalogam, ki se ne ujemajo s tistim, 
kar so se učili pri pouku. Navodila nalog morajo torej biti učencem poznana in jasna, 
prav tako pa morajo učenci poznati tudi kriterije ocenjevanja (Alrabai, 2015). Kozina 
(2016) svetuje, da učitelj pred ocenjevanjem z učenci izvede sprostitvene dejavnosti 
in jim poda spodbudni govor, nato pa razloži navodila nalog, ki naj si v kontrolnih 
nalogah in pri spraševanjih sledijo od lažjih do zahtevnejših.  
 
Soočanje z anksioznostjo 
 
Učitelj mora biti pozoren na znake anksioznosti pri učencih in jim v težkih trenutkih 
nameniti besede, ki jih bodo pomirile. Učitelj naj učence nauči obvladovanja 
anksioznosti in izkoriščanja pozitivnih učinkov le-te, npr. tako, da se učenci začnejo 
konkretneje zavedati svojih močnejših in šibkejših področij ter se pri zadnjih še 
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posebej potrudijo. Učitelj učencem tudi pomaga spoznati, da se bodo z večjo 
pozornostjo pri tujem jeziku veliko več naučili in se posledično bolje počutili (Tran in 
Moni, 2015). Učitelj lahko pri pouku uporabi različne dejavnosti, ki sprostijo napetost 
učencev in znižajo raven anksioznosti. Kozina (2016) predlaga dihalne vaje, ki se 
jih lahko učenci hitro naučijo, pomagajo pa jim, da se telesno umirijo, sprostijo 
napetost in se osredotočijo na učinkovito reševanje nalog. V anksioznih trenutkih 
anksiozni učenci dihajo hitro, plitko in kratko, kar zvišuje raven ogljikovega dioksida 
v krvi. Njegovo visoko raven učenci občutijo kot vznemirjenost in nelagodje, kar še 
poveča doživljanje anksioznosti in pojav drugih telesnih simptomov, kot so glavobol, 
stiskanje v prsih, utrujenost, vrtoglavica in drugo. Pravilen način dihanja poteka 
skozi nos, je sproščen, počasen in globok, izdih pa traja dvakrat dlje kot vdih. Globlji 
vdih pomeni večjo količino kisika in posledično tudi pospešen pretok krvi. Pravilno 
dihanje umiri delovanje avtonomnega živčnega sistema ter zniža krvni tlak in srčni 
utrip, poleg tega pa se izboljša tudi razmerje med kisikom in ogljikovim dioksidom v 
krvi. Zmanjša se količina stresnih hormonov v krvi, kar učenci občutijo kot 
sproščenost in povečano telesno energijo (Kozina, 2016). Kozina (2016) predlaga, 
da učitelji učence naučijo tehniko upočasnjenega dihanja, ki dihanje upočasni na 10 
do 12 vdihov na minuto. Učenci naj eno roko položijo na mesto trebušne prepone, 
drugo pa na prsi in globoko vdihujejo skozi nos, izdihujejo pa skozi usta, pri čemer 
je vsak vdih in izdih dolg šest sekund. Vajo izvajamo nekaj minut, pri tem pa ne 
dvigujemo ramen in smo pozorni, da imamo pri vdihu usta zaprta (Wilkinson idr., 
2001, v Kozina, 2016). 
 
Oxford (1999) predlaga, da se učitelj z učenci pogovarja o anksizonosti. Učenci se 
bolje počutijo, če izrazijo svoje strahove, ugotovijo pa tudi, da niso edini, ki doživljajo 
anksioznost. Priporočljivo je, da učitelj izvede razredno uro na temo anksioznosti in 
učence nauči sprostitvenih dihalnih tehnik ter pozitivnega samogovora, ki prav tako 
lahko zelo pozitivno vpliva na učenčevo doživljanje anksioznosti.  
 
Razredna klima in odnos med učiteljem in učenci 
 
Za dober odnos med učitelji in učenci je pomembna odprtost in prijaznost vseh 
udeleženih. Učenci namreč lažje zaupajo učiteljem, s katerimi so si blizu in ki 
izkazujejo skrb zanje (Tran, Baldauf in Moni, 2012). Učitelj mora biti toleranten do 
razlik med učenci. Skrbi naj za učence in naj jim bo pripravljen pomagati. Vzpostavi 
naj primeren odnos, v katerem naj ne bo ne prestrog in ne preveč popustljiv (Tran 
in Moni, 2015). Učitelj se mora izogibati agresivnemu kritiziranju in pretiranemu 
popravljanju napak ali obtoževanju učencev, ko ti delajo napake. Pretirano 
spodbujanje tekmovalnosti med učenci ali javno primerjanje njihovega znanja in 
ocen je prav tako odsvetovano. Spodbujati mora sodelovalno učenje, kjer učenci, 
namesto da tekmujejo, sodelujejo in tako ustvarjajo učno skupnost. Pozoren mora 
biti na spremembe v razredni klimi in pravočasno reagirati nanje. Pokazati mora 
zaupanje in vero v učenčevo možnost napredka ter doseganja uspeha. Učenci 
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morajo imeti občutek, da imajo nadzor nad svojim učenjem in da sodelujejo pri 
odločitvah v razredu (Alarbai, 2015).   
 
Usmeritev k realnim ciljem 
 
Učitelj se mora z učenci pogovarjati o prepričanjih in napačnih predstavah, ki lahko 
izzovejo anksioznost. Identificirati mora učenčeve individualne cilje za učenje tujega 
jezika. Učenci imajo namreč pogosto previsoke cilje in gojijo napačne predstave, da 
bodo v kratkem času popolnoma obvladali slovnico tujega jezika, razumeli vsako 
besedo, ki jo preberejo ali slišijo, in pridobili izgovorjavo maternih govorcev. Učenci 
morajo dojeti, da to ni mogoče. Učitelj se mora z njimi pogovoriti in skupaj vzpostaviti 
jasne, realne in dosegljive cilje za vsakega posameznika. Ti individualni cilji pa 
morajo biti povezani z učnim načrtom. Učitelj naj učencem tudi predlaga, kako naj 
premagajo ovire, s katerimi se soočajo pri učenju in doseganju svojih učnih ciljev 
(Alrabai, 2015).  
 
Povratna informacija 
 
Zelo pomembna je pozitivna povratna informacija, spodbujanje učencev ter pogosta 
uporaba pohvale. Učitelj mora pokazati, da opaža trud in delo, ki ga učenec vlaga v 
učenje tujega jezika. Učinkovita povratna informacija naj bi učencu pomagala in ga 
usmerjala, zato mora biti pravočasna, kar pomeni, da jo mora učenec prejeti, dokler 
še razmišlja o pravkar opravljenem delu. Povratna informacija mora biti jasna, 
natančna ter opisovati učenčevo delo in ne njegove osebnosti, vsebuje pa naj tudi 
nasvet za nadaljnje delo. Zelo pomembno je, da je pozitivno naravnana, pogoj za to 
pa je spoštljiv odnos med učiteljem in učencem. Povratna informacija se razlikuje 
od učenca do učenca, saj so ti individualna bitja, ki napredujejo vsak v svojem tempu 
(Brookhart, 2012).  
 
Pohvale in spodbude 
 
Učitelj mora spremljati delo učencev in jih spodbujati pri dobrem delu. V Alrabaijevi 
(2015) raziskavi se je naslednji pristop spodbujanja in pohval zelo obrestoval in 
anksiozni učenec je naslednjo uro sedel v prvi vrsti in bil eden izmed najbolj aktivnih 
učencev. Učitelj je, ko so učenci opravljali zastavljeno nalogo, krožil po razredu in 
opazoval učence ki so imeli očiten izraz anksioznosti na obrazu. Med opravljanjem 
naloge je anksioznega učenca Alija dvakrat spodbudil z naslednjimi besedami 
(Alrabai, 2015, str. 174): »Prepričan sem, da zmoreš to. Dovolj si sposoben, da 
opraviš to nalogo« in »Poglej! Odlično ti gre. Nadaljuj z odličnim delom, Ali.« Ko so 
zaključili z dejavnostjo, je Alija pohvalil z: »Odlično storjeno, Ali. Zelo dobro si to 
naredil. Sem ti rekel, da si dovolj sposoben, da to storiš.« Po končani uri pa mu je 
dal še pisno sporočilo s komentarjem glede njegovega dela: »Odlično opravljeno! 
Zelo napreduješ. Nadaljuj s takim delom!« 
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Takega uspeha ne moremo pričakovati pri vseh učencih, sploh pa ne v tako hitrem 
času, vendar je zgornji dogodek zelo dober primer učinkovitega vključevanja 
anksioznega učenca na razmeroma preprost način.  
 
Popravljanje napak 
 
Popravljanje napak je neizogiben del pouka tujega jezika. Njegova vloga je 
usmerjati učence k pravilni uporabi jezika. Učitelji tujih jezikov popravljajo napake 
učencev na različne načine in v različni količini. Zelo pomembno je, da učitelj napak 
ne popravlja na neprimeren način, npr. žaljivo ali zaničljivo, saj lahko zmanjša že 
tako šibko samozavest anksioznega učenca.  
 
Popravljanje vsake napake, ki jo učenec naredi, po mnenju Chaistaina (1971, v 
Walz,1982) učencem onemogoča osredotočanje na sporočilo in jim znižuje užitek 
učenja tujega jezika, poleg tega pa jih demotivira in spodbuja k ustvarjanju 
enostavnih povedi namesto kompleksnih, pri katerih je več možnosti, da bi se 
zmotili. Popravljanje vsake napake bi tudi vodilo v to, da bi večino časa namenili 
popravljanju površinskih napak namesto tistim, ki so bistvene (Walz, 1982). 
Popravljanje vsake napake je tako nepraktično kot tudi nepriporočljivo, zato je Walz 
(1982) analiziral in nato predlagal nekaj načinov, kako naj učitelji selektivno 
popravljajo napake glede na različne kriterije. 
 

- Razumevanje sporočila kljub napakam – bistvo uporabe jezika je sporočanje 
idej, torej komunikacija, zato je smiselno popravljanje le tistih jezikovnih 
struktur, besedišča itn., ki ovirajo razumljivost sporočila.  

- Pogostost napak – to se nanaša na to, ali napako dela veliko učencev ali jo 
pogosto ponavlja posamezen učenec. Učitelj mora biti pozoren in zaznati 
ponavljanje napak in to izkoreniniti. Popravljanje take napake je bolj 
smiselno, vendar zahteva izkušenega učitelja, ki zmore zaznati pogosto 
pojavljanje dotične napake.  

- Pedagoško središče – kadar se v razredu ravno obdela eno izmed slovničnih 
struktur, mora učitelj vsakič popraviti napačno izvajanje le-te, saj drugače 
zmede učence, ki se začnejo spraševati, če so pravilno razumeli razlago.  

- Skrb za vsakega posameznega učenca – učitelj mora dobro spoznati svoje 
učence, da prepozna, kateri so bolj in kateri manj občutljivi na popravljanje 
napak. Poleg tega pa mora odkriti, kateri učenci želijo, da jih popravimo pri 
vsaki napaki, katere pa to moti. O tem se učitelj lahko pogovori z učenci v 
primeru, da so dovolj stari in zreli za samoevalvacijo učnega procesa.  
 

Walz (1982) priporoča, da je bolje popravljati napake med urjenjem (ang. drill) kot 
pa pri komunikacijskih aktivnostih. Pri urjenju je poudarek na vzorcih in pravilnosti, 
medtem ko so komunikacijske aktivnosti namenjene preizkušanju in ustvarjanju 
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želje po nadaljnjem govorjenju v tujem jeziku. Drugi nasvet je, naj dajo učitelji 
učencem dovolj časa, da ti oblikujejo svoj odgovor ter ga po potrebi še popravijo. 
Zelo pomembno je, da so učitelji pri popravljanju napak pri govorjenju spoštljivi in 
obzirni, predvsem zato, ker se govorjenje skoraj vedno odvija pred drugimi učenci 
in lahko učenca spravi v zadrego.  
 
Načini popravljanja napak 
 
Obstajata dva načina popravljanja učenčeve napake – posreden in neposreden 
(Alrabai, 2015). 
 
Preoblikovanje (ang. recast) je posreden način, pri katerem učitelj preoblikuje 
učenčevo poved tako, da je pravilna in jo pove. Ta način je zelo pogost in koristen 
pri učenju tujega jezika. Učitelj popravi napako in s tem daje učencem možnost, da 
so osredotočeni na sporočilo in spodbuja razvijanje ciljev sporočanja. Učenci lažje 
primerjajo in razlikujejo nepravilne odgovore oziroma oblike od pravilnih. Kljub temu 
nekateri avtorji menijo, da je ta način dvoumen in ne izrazi dovolj jasno, da je bil 
učenčev odgovor napačen, učenec pa lahko spregleda, da je učitelj sploh popravil 
njegovo odgovor, ampak lahko misli, da ga je zgolj ponovil. Mackey (2007, v 
Rassaei, 2015) ugotavlja, da je zelo pomembno, da intonacija glasu pri 
preoblikovanju raste. Na ta način učenci bolj zanesljivo vedo, da gre za popravek 
njihovega odgovora. Rassaei (2015) je v svoji raziskavi prišel do zaključka, da ta 
način visoko anksioznim učencem bolj ustreza in bolje vpliva na njihovo usvajanje 
jezika.  
 
Metalingvistična povratna informacija je neposreden način popravljanja napak, v 
katerem učitelj učencu naroči, naj uporabi določeno jezikovno strukturo, npr. “Use 
past tense,” učenec pa potem sam popravi svoj odgovor. Od učenca zahteva, da se 
odzove na učiteljev komentar in preoblikuje svoj odgovor. Ta način bolj odgovarja 
nizko anksioznim učencem.  
 
Zelo pomembno je, da začnejo anksiozni učenci ponotranjati dejstvo, da je delanje 
napak del učnega procesa. Učenci morajo sprejeti dejstvo, da se iz napak učijo, 
učitelj pa jih mora pri tem spodbujati (Alrabai, 2015). Pozornost učencev ne bi smela 
biti osredotočena zgolj na pravilnosti, obliko sporočila ter kakšno sliko si o njih 
ustvarjajo drugi, ampak predvsem na razumljivost vsebine sporočila, ki naj bo 
povezana s stvarmi, dogodki in osebami, ki so učencem pomembne. Da dosežemo 
pravilnost pri govoru v razredu, je potrebno veliko potrpežljivosti in občutljivosti 
učitelja, ki mora obvezno delati na tem, da je razredna klima osnovana na 
solidarnosti in sodelovanju (Gregersen, 2003). 
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Vpliv šole 
 
Na ravni šole se anksioznost povezuje predvsem s šolsko kimo, ki je stabilen skupek 
notranjih značilnosti šole, ki vplivajo na vedenje vseh prisotnih v šoli (Brown idr., 
2004, v Kozina, 2016). Izraža se v obliki odnosov med učenci in učitelji in dojemanju 
šole kot varnega okolja. Poleg tega pa so v pozitivni šolski klimi v soodločanje 
močno vpleteni učenci, starši in učitelji, do učencev pa se gojijo visoka pričakovanja. 
Anksioznost se pogosteje pojavlja v šolah, kjer prevladuje negativna šolska klima, 
zato je trud za vzdrževanje pozitivne šolske klime zelo pomemben del 
preprečevanja nastajanja različnih oblik anksioznosti, povezanih s poukom (Kozina, 
2016). Šola ima tudi na drugih področjih pomembno vlogo pri odpravljanju 
anksioznosti pri pouku tujega jezika. To lahko stori z boljšimi prostori, ki omogočajo 
dovolj prostora in zagotavljajo optimalne pogoje za učenje. Šola naj bo pozorna tudi 
pri izbiri primernih učbenikov, ki učencu resnično pomagajo pri doseganju ciljev. 
Zelo pomembna je tudi ustrezna organizacija ocenjevanja in možnost podpore 
svetovalnih delavcev. Bistveno pa je, da šola spremlja učinkovitost učiteljev in jim 
omogoča dodatno usposabljanje. Alrabai (2015), ki se sicer opira na raziskave v 
Savdski Arabiji, svetuje, da se v učnih načrtih zmanjša količina snovi in poveča 
kakovost. Predvidenega bi moralo biti več sodelovalnega učenja. Predlaga tudi 
zmanjšanje števila učencev v razredih. Ti nasveti so prenosljivi tudi v naše okolje in 
so v neki meri celo že izpolnjeni, saj je učni načrt za prvi dve triletji zelo odprt in 
dopušča učitelju veliko avtonomije glede izbire vsebin in poti, po katerih lahko 
doseže določen cilj (ciljno naravnan učni načrt). Problem, ki ostaja tudi v našem 
okolju, je preveliko število otrok v posameznih oddelkih. To ovira vključevanje vseh 
učencev in prilagajanje tistim, ki kakorkoli odstopajo, bodisi kot nadarjeni ali učenci 
z učnimi primanjkljaji.  
 
Različne zgoraj naštete strategije lahko učencu zelo pomagajo pri zmanjševanju 
doživljanja anksioznosti in posledično izboljševanju usvajanja jezika, kar pa lahko 
pozitivno vpliva tudi na samopodobo učenca. Predstavljene strategije pa niso 
namenjene le učencem, ki že doživljajo anksioznost, ampak lahko tudi preprečujejo 
njen nastanek pri drugih učencih, zato jih je priporočljivo izvajati ne glede na to, ali 
ima učitelj v razredu visoko anksiozne učence ali ne.   
 
3.7 Merjenje anksioznosti 
 
Pomemben del odpravljanja anksioznosti je njeno prepoznavanje in določanje njene 
stopnje, saj se lahko na podlagi teh podatkov odločimo za nadaljnje ukrepanje, s 
katerim bomo dosegli zmanjšanje ali odpravo anksioznosti. Kozina (2007) opozarja, 
da potrebe merjenja anksioznosti izhajajo iz potrebe po raziskovanju tega pojava in 
iz potrebe po ugotavljanju vzrokov zanjo. Tako se merjenje anksioznosti deli v tri 
večje kategorije, in sicer na samoopazovanje, na opazovanje vedenja in na 
fiziološke meritve. Rowan in Eayrs (1987, v Kozina, 2007) opozarjata, da se lahko 
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na splošno velikokrat zgodi, da rezultati, ki so pridobljeni z različnimi kategorijami 
merjenja, med seboj niso povezani, kar kaže na neodvisnost kognitivnih, vedenjskih 
in fizioloških vidikov anksioznosti.  
 
Stopnjo anksioznosti je mogoče meriti na več načinov. Najpogosteje uporabljeni 
načini merjenja so merjenja z vprašalniki, ki imajo ocenjevalne lestvice. Med najbolj 
znane sodijo: Spielbergerjeva STAI lestvica, Taylorjeva lestvica manifestne 
anksioznosti MAS, Langova, Melamedova, Hartova in LAOM lestvica (Kozina, 
2007).  
 
Spodaj predstavljeni inštrumenti so namenjeni predvsem raziskovanju, nekatere 
izmed njih pa lahko uporabi tudi posamezen učitelj, da ugotovi, kakšna je stopnja 
anksioznosti pri učencih v njegovem razredu.  
 
Učitelj je lahko pozoren na neverbalno komunikacijo učencev ali spremembe v 
njihovem glasu. Podobno je v svoji raziskavi storil Gregersen (2005), ki je učiteljem 
dal obrazce, kjer so ob ogledu videa označevali, kakšna je bila pogostost in trajanje 
nekaterih znakov, npr. nagnjenost naprej ali nazaj, rigidnost, zaprtost telesa, položaj 
nog, premikanje nog, kimanje, tresenje, mežikanje itd. Mogoče je izvesti tudi 
fiziološke meritve, s katerimi opazujemo spremembe v hitrosti bitja srca, krvnem 
pritisku in potenju dlani, vendar so te meritve pogosto nezanesljive, ker nanje vpliva 
mnogo drugih dejavnikov.  
 
Meritve je mogoče opraviti tudi s samooceno doživljanja anksioznosti z 
izpolnjevanjem različnih vprašalnikov. Na tak način je narejenih največ raziskav. 
Eden izmed takih vprašalnikov je FLCAS (Horwitz idr., 1986), ki vsebuje 33 trditev, 
na katere učenci odgovarjajo s pomočjo Likartove lestvice. Trditve se nanašajo na 
doživljanje anksioznost pri komunikaciji, testno anksioznost in strah pred negativnim 
socialnim vrednotenjem. Zaradi uspešnosti FLCAS vprašalnika so strokovnjaki 
razvili vprašalnike, ki še podrobneje raziskujejo anksioznost pri tujem jeziku. FLRAS 
(ang. Foreign language reading anxiety scale) je vprašalnik, ki raziskuje anksioznost 
na področju branja v tujem jeziku (Saito, Horwitz in Garza, 1999), FLLAS (Foreign 
language listening anxiety scale) preučuje anksioznost pri poslušanju v tujem jeziku 
in SLWAT (Second language writing apprehension test), ki ocenjuje anksioznost na 
področju pisanja v tujem jeziku (Cheng, Horwitz in Schallert, 1999). MacIntyre in 
Gardner (1989, v Ellis 1994) sta prav tako razvila lestvico ugotavljanja anksioznosti, 
v kateri sta dala poudarek na ugotavljanju doživljanja anksioznosti na posameznih 
stopnjah jezikovnega učenja – jezikovni vnos, kognitivna predelava in jezikovni 
iznos.  
 
Ugotavljanje stopnje anksioznosti pri pouku angleščine je pomemben del 
odpravljanja le-te. Učitelj lahko nekatera odstopanja učencev hitro opazi že brez 
uporabe vprašalnikov in ocenjevalnih lestvic, ampak zgolj z dobrim poznavanjem in 
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opazovanjem neverbalne komunikacije, ki je pri učencih, ki doživljajo anksioznost, 
pogosto zelo izrazita, ko so soočeni z določenimi tipi nalog. Učitelj pa lahko uporabi 
predstavljene vprašalnike in jih prilagodi glede na razvojno stopnjo otrok, kakor so 
to storili že nekateri drugi raziskovalci.   
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EMPIRIČNI DEL 
 
4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Anksioznost pri učenju tujega jezika je pomemben dejavnik usvajanja tujega jezika 
(Zafar in Meenakshi, 2012), saj ovira kognitivno delovanje in spodbuja vedenje 
izogibanja, ima pa še druge škodljive učinke (MacIntyre in Gardner, 1991). Na 
področju merjenja anksioznosti je bilo po svetu narejenih že veliko raziskav (Horwitz 
in Cope, 1986; MacIntyre in Gardner, 1994; Saito, Horwitz in Garza, 1999). 
Raziskav, ki bi preučevale anksioznost osnovnošolcev pri tujem jeziku, v Sloveniji 
ni mogoče zaslediti. Ob vseh ugotovljenih negativnih učinkih, ki jih ima doživljanje 
anksioznosti na učenca, je izjemno pomembno raziskovalno delo na tem področju, 
njegov namen pa je usmerjanje učiteljevega poučevanja na način, ki bi omogočil 
uspešno spopadanje ali zmanjšanje doživljanja anksioznosti pri pouku angleščine.  
 
V pričujoči raziskavi nas je zanimalo, kako anksioznost pri pouku angleščine vpliva 
na uspešnost usvajanja angleškega jezika. Spraševali smo se tudi o vlogi nekaterih 
drugih spremenljivk, kot so: spol, izpostavljenost angleščini preko filmov, risank, 
glasbe in knjig ter uporabi angleščine na potovanjih. Za raziskovanje anksioznosti 
pri šestošolcih smo se odločili, ker smo želeli raziskati stopnjo anksioznosti pri 
mlajših učencih tujih jezikov. Šestošolci so v slovenskem izobraževalnem sistemu 
stari v povprečju 11 let in zato še vedno sodijo v skupino mlajših učencev (ang. 
young language learners) glede na mednarodne opredelitve (Pinter, 2006; 
Lightbown and Spada, 2013). Ti učenci so formalnemu pouku angleškega jezika 
izpostavljeni že dve šolski leti in pol, kar pomeni, da so do tega predmeta že 
izoblikovali odnos in čustva. Hkrati pa so ti učenci običajno že dovolj osebnostno 
zreli, da lahko od njih pričakujemo verodostojne odgovore, prav tako imajo že dokaj 
dobro razvite metakognitivne in metajezikovne zmožnosti in so se večinoma že 
zmožni samoocenjevati.  
 
5. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Pri oblikovanju raziskovalnih vprašanj smo upoštevali opredeljen raziskovalni 
problem magistrskega dela, teoretična predvidevanja in rezultate nekaterih drugih 
avtorjev (Horwitz in Cope, 1986; MacIntyre in Gardner, 1994; Saito, Horwitz in 
Garza, 1999), ki poudarjajo, da je anksioznost pri učenju tujega jezika pomemben 
dejavnik usvajanja tujega jezika.  
 
Na podlagi zgoraj opisanega raziskovalnega problema in namena pričujoče 
kvantitativne raziskave, smo oblikovali sledeča raziskovalna vprašanja:  

1. Kakšna je stopnja in struktura anksioznosti pri učencih in učenkah 6. razreda 
osnovne šole pri angleščini? 
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2. Kakšen je odnos med anksioznostjo učencev pri angleščini in spolom 
učencev? 

3. Kakšen je odnos med anksioznostjo učencev in starostjo, pri kateri so se 
učenci začeli učiti angleščino? 

4. Kakšen je odnos med anksioznostjo učencev in uporabo angleščine izven 
pouka pri učencih? 

5. Kakšen je odnos med anksioznostjo učencev in učno uspešnostjo učencev 
pri angleščini v preteklem šolskem letu? 

 
6. RAZISKOVALNA METODA 
 
Kvantitativna raziskava temelji na deskriptivni in korelacijski metodi empiričnega 
pedagoškega raziskovanja. Za metodo kvantitativnega raziskovanja smo uporabili 
posebej oblikovan vprašalnik, s katerim smo pri učencih 6. razreda ugotavljali, 
kakšna čustva doživljajo pri pouku angleškega jezika. Izpolnjeni anketni vprašalniki 
se hranijo v osebnem arhivu avtorice magistrskega dela.  
 
6.1 Merski instrumenti in karakteristike 
 
Doživljanje anksioznosti pri pouku tujega jezika smo merili s pomočjo vprašalnika 
FLCAS (Horwitz, E., Horwitz, M. in Cope, 1986), ki je bil preveden v slovenščino za 
namen raziskave. Izraz tuji jezik smo nadomestili z izrazom angleščina. Vprašalnik 
je sestavljen iz 33 trditev, na katere so učenci odgovarjali s pomočjo 5-stopenjske 
lestvice Likertovega tipa, kjer so obkrožili stopnjo strinjanja s trditvijo od »se 
popolnoma strinjam« do »se sploh ne strinjam«. Namen vprašalnika je meriti 
anksioznost pri tujem jeziku v razredni situaciji. Višji rezultati nakazujejo višjo raven 
anksioznosti. Horwitz, E., Horwitz, M. in Cope (1986) so s podatki 108 sodelujočih 
v raziskavi dosegli visoko stopnjo zanesljivosti tega instrumentra s Cronbachovim 
koeficientom notranje konsistentnosti (α = 0,93). Pri ponovnem testiranju po osmih 
tednih so bili rezultati na istem vzorcu sodelujočih zelo podobni in s tem so avtorji 
dokazali zanesljivost vprašalnika (r = 83, p = 0,001, n = 78) (Horwitz, E., Horwitz, 
M. in Cope, 1986). Cronbachov koeficint je tudi v tej raziskavi pokazal na primerno 
zanesljivost vprašalnika (α = 94,8). 
 
Vprašalniku smo dodali demografska vprašanja. Učence smo vprašali o zaključeni 
oceni pri angleščini v prejšnjem šolskem letu in o starosti, pri kateri so se začeli učiti 
angleščino. Učenci so ocenili tudi, kako pogosto so izpostavljeni oz. uporabljajo 
angleščino zunaj pouka, npr. s poslušanjem pesmi, gledanjem filmov in risank, 
branjem angleških knjig in na potovanjih.  
 
Horwitz, E., Horwitz, M. in Cope (1986) so vprašalnik FLCAS oblikovali na podlagi 
samoporočanja učencev tujih jezikov, kliničnih raziskav, predlogov različnih 
svetovalcev s področja učenja tujih jezikov, izkušenj samih avtorjev vprašalnika z 
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anksioznimi učenci in analizami dotedanjih instrumentov za merjenje različnih vrst 
anksioznosti.  
 
Sodeč po E. Horwitz, M. Horwitz in Cope (1986) trditve na vprašalniku odsevajo tri 
povezane anksioznosti – komunikacijsko, testno in strah pred negativnim 
vrednotenjem. Lestvica meri tudi fiziološke odzive na anksioznost (»Pričnem se 
tresti, ko vidim, da bom moral odgovarjati pri angleščini pred celim razredom«, 
»Čutim, kako mi razbija srce, ko me učitelj pokliče pri angleščini«) in stopnjo 
anksioznosti, povezano s socialnim primerjanjem (»Vedno se mi zdi, da drugi učenci 
boljše govorijo angleško kot jaz«). Meri tudi stopnjo vedenja izogibanja (»Med 
poukom angleščine se zalotim, da razmišljam o stvareh, ki niso nikakor povezane s 
poukom«). 
 
Na vprašalniku je mogoče doseči minimalno število točk 33 in maksimalno 165, 
teoretična sredina pa je 99.  
 
E. Horwitz, M. Horwitz in Cope (1986) nikoli niso predlagali modela faktorske 
analize, kljub temu pa so jih različni raziskovalci učenja tujih jezikov poskušali 
oblikovati in dobili različne modele, ki so bili sestavljeni iz 3, 4 ali več faktorjev (Aida, 
1994). 
 
6.2 Pilotno preizkušanje vprašalnika FLCAS  
 
Ker gre za še neuporabljen vprašalnik v slovenskem jeziku, se je zdelo smiselno 
razumljivost trditev iz vprašalnika pilotno preveriti. Za ta namen smo vprašalnik 
preizkusili v dveh oddelkih 6. razreda izbrane osnovne šole iz občine Ljubljana. 
Učencem smo po standardnem navodilu razdelili vprašalnike, da so jih izpolnili. Po 
izpolnjevanju smo jih prosili, da ponovno preberejo trditve in si označijo tiste, ki se 
jim zdijo nerazumljive ali za katere ne vedo, ali jih prav razumejo. Rekli smo jim, da 
lahko celo kaj dopišejo, če imajo kakšno pripombo ali zamisel. Po tem je sledil 
razgovor z učenci. Najprej so ti sami izpostavili določene nerazumljive trditve, nato 
pa smo še mi preverili, če so razumeli nekatere trditve. Povedali so tudi svoje 
predloge, npr. da namesto besede »vznemirjajo« pri trditvi 11 uporabimo izraz »so 
v stresu« ali »delajo paniko«, vendar se nam je zdel prvotni izraz ustreznejši, saj ga 
vsebinsko ne moremo popolnoma enačiti s predlogoma učencev. Učenci so 
nekatere vsebinsko obrnjene povedi želeli obrniti, npr. namesto »Ne bi bil živčen, 
če bi moral govoriti v angleščini z nekom, ki mu je angleščina materni jezik« so 
učenci predlagali naslednjo trditev: »Bil bi živčen, če bi moral govoriti v angleščini z 
nekom, ki mu je angleščina materni jezik.« Te trditve sem zaradi možnosti 
primerjave z drugimi raziskavami raje pustila takšne, kot so. Drugih trditev in 
vprašanj nismo spreminjali, ker jih samo posamezni učenci niso razumeli. Odločili 
smo se, da bomo učencem na začetku izpolnjevanja vprašalnika raje rekli, da nas 
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v primeru kakršnihkoli dvomov oziroma nejasnosti pri razumevanju posameznih 
trditev vprašajo. 
 
6.3 Opis zbiranja podatkov 
 
Pred zbiranjem podatkov smo se sestali z ravnatelji osnovnih šol, ki so sodelovale 
v raziskavi. Seznanili smo jih s podrobnostmi raziskave in se po njihovem soglasju 
ter pridobitvi soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok dogovorili za datum 
zbiranja podatkov. Anketiranje je potekalo za vse učence pod enakimi pogoji v času 
pouka (enaka vprašalnika, enak čas izpolnjevanja in navodila). 
 
6.4 Opis postopka obdelave podatkov 
 
Pridobljeni podatki so bili najprej vneseni v program Microsoft Excel, nato pa 
statistično obdelani v za to namenjenem programu SPSS. Za prikaz povprečnih 
rezultatov in standardnega odklona smo izračunali deskriptivne statistike. Vrednosti 
postavk, ki so bile vsebinsko negativno formulirane, to so 2., 5., 8., 11., 14., 18., 22., 
24., 28. in 32. trditev, smo predhodno obrnili. Za ugotavljanje odnosov med 
obravnavanimi spremenljivkami smo uporabili t-test za neodvisne vzorce in 
enosmerno analizo variance (ANOVA), ko nas je zanimala značilnost razlik med 
povprečnimi vrednostmi različnih neodvisnih skupin. Opravili smo tudi faktorsko 
analizo, da bi ugotovili strukturo anksioznosti na preizkušenem vzorcu učencev. 
 
6.5 Opis vzorca 
 
V raziskavi je sodelovalo 187 učencev in učenk 6. razreda iz petih različnih 
slovenskih šol, največ z območja goriške regije. Povprečna starost učencev in učenk 
6. razreda osnovne šole je 12 let. V raziskavi je sodelovalo 45,8 % dečkov in 53,2 
% deklic, kar je razvidno iz grafa 1. Eden izmed sodelujočih spola ni označil.  
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Graf 1: Struktura sodelujočih glede na spol 

 
 
Kot je razvidno na grafu št. 2, je največ sodelujočih iz šole 1 (25 %), 23 % iz šole 5, 
18 % sodelujočih je iz šole 2, 20 % iz šole 3 in 14 % iz šole 4.  
 
Graf 2: Struktura sodelujočih glede na osnovno šolo 

 
 
Učenci so v vprašalniku odgovorili tudi na vprašanje, kakšna je bila njihova 
zaključna ocena pri pouku angleščine v preteklem letu. Kar 83 % sodelujočih je 
odgovorilo, da je imelo zaključeno oceno prav dobro (f = 40 %) ali odlično (f = 43 %).  
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Graf 3: Struktura sodelujočih glede na zaključene ocene pri pouku angleščine v 
5. razredu 

 
 
Učenci so se začeli učiti angleščino pri različni starosti. Dobljene odgovore smo 
razvrstili v tri časovne kategorije – predšolsko obdobje, prvo triletje osnovne šole in 
4. razred osnovne šole. Polovica učencev (51 %) se je začela učiti angleščino v 4. 
razredu, 24 % v prvem triletju in 25 % učencev v predšolskem obdobju, kar si lahko 
ogledamo tudi v grafu št. 3.  
 
Graf 4: Struktura sodelujočih glede na obdobje, v katerem so se začeli učiti 
angleščino 

 
 
Učenci so se med seboj razlikovali tudi po tem, kako pogosto po lastni oceni 
uporabljajo angleščino, ko so na potovanjih. Le 13 % vprašanih na potovanjih 
pogosto uporablja angleščino, 53 % včasih in 34 % nikoli.  
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Graf 5: Struktura učencev glede na to, kako pogosto uporabljajo angleščino na 
potovanjih 

 
 
Učenci so ocenili, kako pogosto poslušajo angleške pesmi. Večina učencev 
(f = 83 %) ocenjuje, da poslušajo angleško glasbo pogosto, 17 % sodelujočih pa 
pravi, da angleško glasbo poslušajo včasih ali nikoli.  
 
Graf 6: Struktura učencev glede na to, kako pogosto poslušajo angleške pesmi 

 
 
Učenci se razlikujejo tudi glede na to, kako pogosto gledajo angleške risanke in 
filme. Kar 73 % sodelujočih učencev ocenjuje, da pogosto gledajo angleške filme in 
risanke, medtem ko jih 24 % ocenjuje, da jih gledajo včasih, le 3 % pa nikoli.  
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Graf 7: Struktura učencev glede na to, kako pogosto gledajo angleške risanke ali 
filme 

 
 
Angleške knjige pogosto bere le 5 % vprašanih, včasih jih bere 48 % učencev, nikoli 
pa 47 % (graf 8).  
 
Graf 8: Struktura učencev glede na to, kako pogosto berejo angleške knjige 

 
 
7. REZULTATI Z RAZLAGO 
 
S pomočjo vprašalnika FLCAS (Horwitz idr., 1986) smo ugotovili, v kakšni meri 
učenci 6. razreda doživljajo anksioznost pri pouku angleščine na splošno in glede 
na različne spremenljivke. Rezultati si sledijo po vrsti kot raziskovalna vprašanja. 
Dodali smo tudi tabelo 4, v kateri smo predstavili najvišje ocenjene trditve na 
vprašalniku FLCAS.  
 

Nikoli
3%

Včasih
24%

Pogosto
73%

Nikoli
47%

Včasih
48%

Pogosto
5%



40 
 

7.1 Deskriptivna statistika vprašalnika FLCAS 
 
Rezultati vprašalnika so pokazali normalno distribucijo podatkov – sploščenost (KS 
= -0,755, KA = -0,133). Povprečen dosežen rezultat (M = 94,5, SD = 25,17) je 
primerljiv z že opravljenimi raziskavami s tem vprašalnikom. Najnižje dosežen 
rezultat je bil 40 točk, najvišji pa 142 točk.  
 
Tabela 1: Primerjava osnovnih statistik uporabljenega vprašalnika v tej raziskavi z 
že izvedenimi raziskavami, v katerih je bil uporabljen vprašalnik FLCAS (Horwitz, 
E., Horwitz, M. in Cope, 1986; Aida, 1994; Chan in Wu, 2004; Lan, 2010; 
M. Alshahrani in A. Alshahrani, 2015) 
Raziskovalec Leto 

raziskave 
Velikost 
vzorca 

Država 
sodelujočih 

Povprečna 
starost/ 
razred 

Tuj jezik Zanesljivost 
(Crobach α) 

Razpon 
rezultatov 

M  SD 

Horwitz idr. 1986 108 ZDA // španščina 0,93 45–147  94,5 21,4 
Aida 1994 96 ZDA // japonščina 0,94 47–146  96,7  22,1 
Chan in Wo 2004 601 Tajvan 5.razred angleščina // 35–164  97,57  
Lan 2010 212 Tajvan 7.razred angleščina // 43–158  101,8 23,27 
M. 
Alshahrani A. 
Alshahrani  

2015 260 Savdska 
Arabija 

6.razred angleščina 0,86 Ni 
podatka 

94,1 / 

Trenutna 
raziskava 

2016 187 Slovenija 6. razred 
 

angleščina 0,95 40–142  94,5 25,2 

 
Podobne rezultate empirične raziskave so dosegli tudi nekateri drugi raziskovalci, ki 
so FLCAS uporabili pri učencih, ki se kot tuji jezik učijo angleščino ali kateri drug tuji 
jezik. Kot lahko vidimo v tabeli 1, so si aritmetične sredine med raziskavami 
večinoma zelo podobne. V naši raziskavi je bila aritmetična sredina M = 94,5, kar 
pomeni, da tako tuj jezik, ki se ga posameznik uči, kot tudi njegov materni jezik 
bistveno ne vplivata na stopnjo anksioznosti pri pouku tujega jezika. Tudi izračuni 
koeficienta zanesljivosti Cronbach alfa pri vseh raziskavah kažejo na izjemno visoko 
stopnjo konsistentnosti uporabljenega vprašalnika. 
 
7.2 Stopnje anksioznosti pri pouku angleščine 
 
Krinis (2007, v Alrabai, 2014) je v svoji študiji določil pet ravni anksioznosti in v 
vsakega razvrstil do 20 % sodelujočih v svoji raziskavi glede na število točk. Z 
uporabo istega točkovnika je v tabeli 2 predstavljen razpored sodelujočih v naši 
raziskavi. Največje število rezultatov je v najvišji in najnižji kategoriji, pri čemer se 
porazdelitev rezultatov zelo razlikuje od Krinisovih rezultatov raziskave. Takšna 
razporeditev je namreč posledica umetnega postavljanja razredov glede na 
avtorjeve lastne podatke. Ti razredi se nam ne zdijo primerni, saj s takšnim 
razvrščanjem avtor sam določa razpon, kjer nek seštevek točk pomeni določeno 
stopnjo anksioznosti, in sicer po kriteriju, da za stopnje velja enakomerna 
razporeditev učencev, kar se zdi z vidika pričujoče raziskave nesmiselno.  
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Tabela 2: Anksioznost pri pouku angleščine po stopnjah (1) 
Število 
točk 

Stopnja anksioznosti pri pouku 
angleščine 

Stopnja f f (%) 

33–82 Zelo nizka anksioznost 1 57 32,0  
83–89 Srednje nizka anksioznost 2 15 8,4 
90–98 Srednja anksioznost 3 28 15,7 
99–108 Srednje visoka anksioznost 4 23 12,9 
109–165 Visoka anksioznost 5 55 30,9 

Skupaj 187 100,0 
  
V tabeli 3 vidimo drugačno razporeditev sodelujočih glede na stopnjo anksioznosti, 
ki se zdi bolj smiselna kot prejšnja. Pri tej razvrstitvi smo uporabili distribucijo, kot jo 
je uporabil Tóth (2009), ki je število vseh možnih točk enakomerno razdelil na štiri 
stopnje. Po tej razdelitvi sodeč, je 13,5 % sodelujočih neanksioznih – to so tisti 
učenci, ki so v povprečju za posamezen odgovor dobili 1 ali 2 točki. 43,8 % 
sodelujočih ima nizko stopnjo anksioznosti. Kar 36,5 % je znatno anksioznih, zelo 
anksioznih pa le 6,2 % sodelujočih.  
 
Tabela 3: Anksioznost pri pouku angleščine po stopnjah (2) 

Št. točk Stopnja anksioznosti pri 
pouku tujega jezika 

Stopnja f f (%) 

33–66  Neanksiozni 1 24 13,5  
67–99  Nizko anksiozni 2 78 43,8  
100–132  Znatno anksiozni 3 65 36,5 
133–165  Zelo anksiozni 4 11 6,2  

 
Porazdelitev podatkov je normalna, kar sta pokazala že koeficienta sploščenosti in 
asimetričnosti. Kot pričakovano je le malo učencev takih, ki dosegajo stopnjo 
neanksioznosti. To potrjujejo ugotovitve drugih avtorjev (Horwitz idr., 1986), ki 
pravijo, da skoraj vsi učenci v neki meri doživljajo anksioznost pri pouku angleščine 
in da je ta zelo pogosta pri pouku tujega jezika. 
 
7.3 Najvišje ocenjene postavke 
 
V tabeli 4 so predstavljeni rezultati, katerih vrednost aritmetične sredine je bila nad 
vrednostjo M = 3,0. Teh trditev je 9 od 33. Najvišjo povprečno vrednost (M = 4,28, 
SD = 1,03) je dobila 10. trditev: »Skrbi me, kaj bi se zgodilo, če bi imel/a pri 
angleščini nezadostno oceno«. Na drugem mestu je 2. trditev »Če delam napake 
pri angleščini, me to ne skrbi«, katere vrednost je bila obrnjena (M = 3,46, 
SD = 1,16), kar pomeni, da učence večinoma skrbi, kadar delajo napake pri 
angleščini. Sledita ji trditvi št. 8 in 22; 8. se glasi (M = 3, 18, SD = 1,35) »Po navadi 
sem med testom iz angleščine sproščen/a«, 22. pa (M = 3,18, SD = 1,13) »Ne čutim 
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pritiska, da bi se moral dobro pripraviti na pouk angleščine«. 5. trditev (M = 3,16, 
SD = 1,46) je naslednja: »Vznemirim se, kadar ne razumem učiteljevih popravkov«. 
9. trditev (M = 3,15, SD = 1,35) pravi »Zgrabi me panika, kadar moram pri pouku 
angleščine govoriti, ne da bi se pred tem pripravil/a«. 23. trditev (M = 3,10, SD = 
1,33) se nanaša na primerjavo z vrstniki: »Vedno se mi zdi, da drugi učenci boljše 
govorijo angleško kot jaz«. »Čutim, kako mi razbija srce, ko me učitelj/ica pokliče pri 
angleščini« je trditev št. 20 (M = 3,05, SD = 1,37). Zadnja trditev, št. 17 (M = 3,01, 
SD = 1,34), pa se glasi »Pogosto se mi ne da k pouku angleščine«. Učencem torej 
anksioznost najbolj vzbuja strah pred nezadostno oceno, strah pred ocenjevanjem 
in strah pred delanjem napak. Glede na rezultate je zato pomembno ustvarjati čim 
bolj sproščeno klimo med ocenjevanjem, kar lahko učitelji storijo na različne načine. 
Podobno v svoji raziskavi ugotavlja Alrabai (2015), ki poudarja, da je treba učence 
ustrezno pripraviti na ocenjevanje, jim predstaviti način ocenjevanja ter uporabiti 
enake tipe nalog, kot so bile že uporabljene prej pri pouku.  
 
Sledijo postavke, ki se nanašajo na govorjenje v angleščini. Če želimo doseči čim 
nižjo stopnjo anksioznosti pri pouku angleščine, se moramo zavedati, da učenci 
situacij, kjer morajo govoriti, ne doživljajo ogrožajoče. To je po mnenju Liu in Chena 
(2013) mogoče doseči z ustrezno izbiro aktivnosti, v katerih se učenci odzivajo v 
tujem jeziku v varnem okolju, kot sta igra in pogovor v manjših skupinah ljudi, s 
katerimi si je učenec blizu.  
 
Tabela 4: Povprečna vrednost posameznih trditev 

Št. 
trditve 

Trditev M SD N 

10 Skrbi me, kaj bi se zgodilo, če bi imel/a pri 
angleščini nezadostno oceno. 

4,28 1,03 178 

2 Če delam napake pri angleščini, me to ne skrbi 
(katere vrednost je bila obrnjena). 

3,46 1,16  178 

8 Po navadi sem med testom iz angleščine 
sproščen/a. 

3,18 1,35 178 

22 Ne čutim pritiska, da bi se moral dobro pripraviti na 
pouk angleščine. 

3,18 1,13 178 

5 Vznemirim se, kadar ne razumem učiteljevih 
popravkov. 

3,16 1,46 178 

9 Zgrabi me panika, kadar moram pri pouku 
angleščine govoriti, ne da bi se pred tem pripravil/a. 

3,15 1,35 178 

23 Vedno se mi zdi, da drugi učenci boljše govorijo 
angleško kot jaz. 

3,10 1,33 178 

20 Čutim, kako mi razbija srce, ko me učitelj/ica pokliče 
pri angleščini. 

3,05 1,37 178 

17 Pogosto se mi ne da k pouku angleščine.  3,01 1,34 178 
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7.4 Struktura anksioznosti pri pouku angleščine 
 
Strukturo anksioznosti pri pouku angleščine smo preverjali na podlagi faktorske 
analize (priloga 2). Primernost vzorca smo najprej preverili z mero vzorčne 
ustreznosti Kaiser-Meyer-Olkin (v nadaljevanju KMO), ki meri delež skupne 
variance v uporabljenem sistemu spremenljivk. Če želimo govoriti o dobri 
povezanosti, mora biti vrednost KMO 0,80 ali več. V našem primeru je vrednost 
KMO 0,925, zato je faktorska analiza upravičena, vzorec pa primeren za nadaljno 
obdelavo (tabela 5). 
 
Tabela 5: KMO in Bartlettov test sferičnosti  

 
Kaiser-Meyer-Olkin ,925 

 
Bartlettov Test 

HI-kvadrat 3232,430 
Razlika 528 

Signifikantnost ,001 
 
Z Barlettovim testom sferičnosti smo preverili ustreznost spremenljivk za izvedbo 
faktorske analize. Ker je omenjeni test pokazal statistično značilne razlike pri stopnji 
značilnosti (χ2 = 3232,430; p = 0,001), je faktorizacija korelacijske matrike smiselna 
in upravičena.  
 
V nadaljevanju smo preverili tudi vrednosti komunalitet trditev iz vprašalnika za 
učence 6. razreda. Vrednosti komunalitet namreč kažejo količino variance, ki jo 
določena spremenljivka deli z estrahiranimi dejavniki, kar pomeni, da komunaliteta 
posamezne trditve ne sme biti manjša od 0,50. Iz priloge 3 je razvidno, da so 
komunalitete višje od 0,40, iz česar sledi, da vse trditve pojasnjujejo dovolj velik 
delež variabilnosti odvisne sprememenljivke in na osnovi tega kriterija ni treba 
nobene trditve izločiti.  
 
Oblikovanih je bilo 7 faktorjev (tabela 6), od katerih smo nato dva zanemarili, ker 
vsebinsko nista pomembno doprinesla h končnemu rezultatu. V prilogi 2 so 
predstavljene faktorske uteži, katerih višina predstavlja pomembnost vsake 
posamezne trditve v faktorju. Višja kot je utež, pomembnejša je spremenljivka za 
faktor.  
 
Prvi faktor pojasnjuje 39 % variance. Poimenovali smo ga nizka samopodoba, saj 
ima visoke projekcije na vsebine, ki se nanašajo na učenčevo nezaupanje v lastne 
sposobnosti, nezainteresiranost za izpostavljanje samega sebe v razredu in strah 
pred govorom v angleščini pred svojimi vrstniki. Največjo težo temu faktorju daje 
trditev »Ko govorim pri pouku angleščine, postanem živčen/a in zmeden/a.« 
(r = 0,696), sledita trditvi »Ko govorim v angleščini pri pouku, sem samozavesten/a« 
(r = 0,687) in »Nerodno mi je, da bi pri angleščini sam/a od sebe povedal/a odgovor« 
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(r = 0,684). Z enakim prispevkom sledita trditvi »Ko govorim v angleščini pred 
drugimi učenci, sem zelo samozavesten/a.« (r = 0,683) in »Pričnem se tresti, ko 
vidim, da bom moral/a odgovarjati pri angleščini pred celim razredom.«(r = 0,683). 
Sledi jima trditev »Vedno se mi zdi, da drugi učenci boljše govorijo angleško kot jaz« 
(r = 0,653). Najvišje se uvrščajo ravno faktorji, ki se nanašajo na govor v angleščini, 
zato bi tu lahko govorili tudi o govorni anksioznosti. To je lahko odraz 
neintegriranega pouka, ki bolj razvija druge veščine, bodisi poslušanje, pisanje ali 
branje, kot pa govor, kar je v nasprotju z mnogimi raziskavami, ki spodbujajo 
integrativno poučevanje s sorazmernim deležem razvijanja vsake veščine 
(Gregersen, 2006). Prav tako je mogoče, da v razredih ni dovolj skupinskega dela 
in dela v parih, kjer se učenci počutijo bolj varne, manj izpostavljene in zato lažje 
komunicirajo v tujem jeziku. Prav tako imajo na voljo veliko več časa, da govorijo v 
tujem jeziku, kot pa če pedagoški proces večinoma poteka frontalno. Prvi faktor 
sestavljajo tudi naslednje trditve: »Pri pouku angleščine postanem tako živčen/a, da 
pozabim stvari, ki jih vem« (r = 0,602), »Tudi če sem dobro pripravljen/a na pouk 
angleščine, čutim tesnobo« (r = 0,591), »Kadar učitelj/ica postavlja vprašanja, na 
katera se nisem mogel/a vnaprej pripraviti, postanem nemiren/a« (r = 0,563), »Kar 
naprej razmišljam o tem, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov kot jaz« (r = 
0,564), »Čutim, kako mi razbija srce, ko me učitelj/ica pokliče pri angleščini« (r = 
0,558), »Zagrabi me panika, kadar moram pri pouku angleščine govoriti, ne da bi se 
pred tem pripravil/a« (r = 0,541) in druge.  
 
Drugi faktor pojasnjuje 5,47 % variance. Poimenovali smo ga strah pred negativnim 
vrednotenjem, saj so vrednosti koeficientov korelacije med trditvijo in faktorjem 
najvišje pri trditvah, ki se nanašajo na ocenjevanje in na vrednotenje s strani 
vrstnikov in učitelja. Največjo težo temu faktorju daje trditev »Bolj kot se učim za test 
iz angleščine, bolj zmeden/a postanem« (r = 0,755), nato sledijo trditve »Sem 
preobremenjen/a zaradi številnih pravil, ki se jih moram naučiti, da lahko govorim 
angleško« (r = 0,619), »Ko ne razumem vsake besede, ki jo izreče učitelj/ica v 
angleščini, postanem živčen/a« (r = 0,600), »Pri pouku angleščine sem 
prestrašen/a, kadar ne razumem, o čem govori učitelj/ica« (r = 0,587), »Strah me 
je, da me bo učitelj/ica popravil pri vsaki napaki, ki jo naredim« (r = 0,538) in 
»Vznemirim se, kadar ne razumem učiteljevih popravkov« (r = 0,525). Ta strah pred 
negativnim vrednotenjem učitelja in sošolcev je lahko odraz nekaterih vzrokov 
anksioznosti, kot jih opredeljuje Young (1994) – interakcija med učiteljem in učenci, 
razredni način dela in ocenjevanje znanja tujega jezika. Še bolj pa tu pride do izraza 
strah pred komunikacijo v tujem jeziku, ki jo kot izvor anksioznosti omenjajo že 
Horwitz idr. (1986), saj tu poleg samega stresa, ki ga manj zgovorna oseba čuti že 
pri pogovoru v maternem jeziku, doživlja še dodatno obremenitev. Svoje sporočilo 
mora namreč prenesti preko medija, to je tujega jezika, v katerem je običajno veliko 
bolj omejena tako v obsegu besedišča kot v slovničnih strukturah. Ta strah izvira iz 
učenčevega zavedanja, da bo v pogovoru težko razumel vse, kar mu skuša 
sogovornik povedati, prav tako pa bo imel težave tudi razumljivo izražati svoje misli. 
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Prav zaradi tega so nekateri sicer zelo zgovorni učenci pri pouku tujega jezika 
večino časa tiho (Horwitz idr., 1986). 
 
Tretji faktor pojasnjuje 4,90 % variance. Poimenovali smo ga strah pred 
komunikacijo z maternimi govorci, saj se trditvi, uvrščeni v ta faktor, nanašata ravno 
na to. Največjo težo prispeva trditev »V družbi maternih govorcev angleščine bi bil/a 
verjetno sproščen« (r = 0,829), z malo manjšo težjo ji sledi še preostala trditev »Ne 
bi bil/a živčen/a, če bi moral/a govoriti v angleščini z nekom, ki mu je angleščina 
materni jezik« (r = 0,785). Podobno kot pri prejšnjem faktorju je tudi ta povezan s 
komunikacijsko anksioznostjo, ki jo učenci doživljajo, ko morajo govoriti v tujem 
jeziku.  
 
Četrti faktor smo poimenovali negativen odnos do pouka angleščine, saj so tu 
uvrščene trditve, ki se direktno povezujejo s poukom angleščine. Ta faktor 
pojasnjuje 4,29 % variance. Največjo težo prinaša trditev »Pogosto se mi ne da k 
pouku angleščine« (r = 0,805), na drugem mestu pa je »Sploh me ne bi motilo, če 
bi imeli več ur pouka angleščine« (r = 0,793). Ta faktor je tudi eden izmed vedenjskih 
znakov anksioznosti – izogibanje pouku. Poleg tega pa lahko te postavke povežemo 
tudi s tretjo motivacijsko naravnanostjo, ki jo M. Juriševič (2009) imenuje izogibanje 
učenju in učna nemoč.  
 
Peti faktor pojasnjuje 3,43 % variance. Najbolj je nasičen s spremenljivkami, ki so 
povezane z doživljanjem neuspeha, zato smo ga poimenovali strah pred napakami 
in neuspehom. Največjo težo daje trditev »Ne čutim pritiska, da bi se moral/a zelo 
dobro pripraviti na pouk angleščine« (r = 0,669), naslednja je »Skrbi me, kaj bi se 
zgodilo, če bi imel/a pri angleščini nezadostno oceno« (r = 0,642), zadnja pa »Če 
delam napake pri angleščini, me to ne skrbi« (r = 0,630). Kot drugi faktor je tudi ta 
povezan z ocenjevanjem znanja tujega jezika. Zelo pa je povezan tudi s tem, kako 
učenci doživljajo lastne napake, kar je v veliki meri odvisno od učitelja in tega, kako 
pogosto in na kakšen način popravlja napake. Za učence je namreč zelo 
anksioznost vzbujajoče, če učitelj popravi vsako napako, saj učence to demotivira 
in jim preprečuje ubeseditev sporočila ter željo po komunikaciji v tujem jeziku 
(Chaistain, 1971, v Walz, 1982). 
 
Kot povedano, se kaže struktura anksioznosti pri dotičnem vzorcu učencev 6. 
razreda kot 5 pomembnih faktorjev – nizka samopodoba, strah pred negativnim 
vrednotenjem, strah pred komunikacijo z maternimi govorci, negativen odnos do 
pouka angleščine in strah pred neuspehom in napakami, kar je prikazano v tabeli 6. 
Šesti in sedmi faktor smo izločili, ker nista več pomembno prispevala k zaključnim 
rezultatom.  
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Tabela 6: Struktura anksioznosti pri angleščini 
Št. 

trditve 
1 
3 
 

7 
8 
9 

12 
13 
16 
18 
20 
23 
24 
26 
27 
28 
33 

 

1. Faktor: nizka samopodoba  
 
Nikoli nisem povsem prepričan/a vase, ko govorim v angleščini. 
Pričnem se tresti, ko vidim, da bom moral/a odgovarjati pri angleščini pred celim 
razredom.  
Kar naprej razmišljam o tem, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov kot jaz.  
Po navadi sem med testom iz angleščine sproščen/a.  
Zagrabi me panika, kadar moram pri pouku angleščine govoriti, ne da bi se pred 
tem pripravil/a.  
Pri pouku angleščine postanem tako živčen/a, da pozabim stvari, ki jih vem.  
Nerodno mi je, da bi pri angleščini sam/a od sebe povedal/a odgovor.  
Tudi če sem dobro pripravljen/a na pouk angleščine, čutim tesnobo. 
Ko govorim v angleščini pri pouku, sem samozavesten/a. 
Čutim, kako mi razbija srce, ko me učitelj/ica pokliče pri angleščini. 
Vedno se mi zdi, da drugi učenci boljše govorijo angleško kot jaz.  
Ko govorim v angleščini pred drugimi učenci, sem zelo samozavesten/a.  
Pri angleščini se počutim bolj napeto in sem bolj živčen/a kot pa pri drugih 
predmetih.  
Ko govorim pri pouku angleščine, postanem živčen/a in zmeden/a.  
Pred poukom angleščine trdno verjamem vase in se počutim sproščeno. 
Kadar učitelj/ica postavlja vprašanja, na katera se nisem mogel/a vnaprej 
pripraviti, postanem nemiren/a. 

 
4 

15 
19 
21 
25 
29 
30 
31 

2. Faktor: Strah pred negativnim vrednotenjem 
Pri pouku angleščine sem prestrašen/a, kadar ne razumem, o čem govori 
učitelj/ica.  
Vznemirim se, kadar ne razumem učiteljevih popravkov.  
Strah me je, da me bo učitelj/ica popravil pri vsaki napaki, ki jo naredim. 
Bolj kot se učim za test iz angleščine, bolj zmeden/a postanem. 
Pri pouku angleščine tako hitro napredujemo s snovjo, da me skrbi, da bom 
ostal/a zadaj. 
Ko ne razumem vsake besede, ki jo izreče učitelj/ica v angleščini, postanem 
živčen/a.  
Sem preobremenjen/a zaradi številnih pravil, ki se jih moram naučiti, da lahko 
govorim angleško. 
Strah me je, da se mi bodo drugi učenci smejali, ko govorim angleško.  

 
14 

 
32 

3. Faktor: Strah pred komunikacijo z maternimi govorci 
Ne bi bil/a živčen/a, če bi moral/a govoriti v angleščini z nekom, ki mu je 
angleščina materni jezik. 
V družbi maternih govorcev angleščine bi bil/a verjetno sproščen. (Na primer 
Angležev ali Američanov). 

 
5 

17 

4. Negativen odnos do pouka angleščine 
Sploh me ne bi motilo, če bi imeli več ur pouka angleščine.  
Pogosto se mi ne da k pouku angleščine.  
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2 

22 
10 

5. Strah pred napakami in neuspehom 
Če delam napake pri angleščini, me to ne skrbi. 
Ne čutim pritiska, da bi se moral/a zelo dobro pripraviti na pouk angleščine. 
Skrbi me, kaj bi se zgodilo, če bi imel/a pri angleščini nezadostno oceno. 

 
11 

6. Faktor 
Ne razumem, zakaj se nekateri tako zelo vznemirjajo zaradi učenja angleščine. 

 
  6 

7. Faktor 
Med poukom angleščine se zalotim, da razmišljam o stvareh, ki niso nikakor 
povezane s poukom.  

 
7.5 Doživljanje anksioznosti pri pouku angleščine glede na spol  
 
Namen raziskave je bil tudi ugotoviti, ali se med deklicami in dečki pojavljajo razlike 
pri tem, kakšno stopnjo anksioznosti doživljajo pri pouku angleščine. Rezultati t-
preizkusa, predstavljeni v tabeli 6, kažejo, da ima spol pomembno vlogo pri 
doživljanju anksoznosti pri pouku angleščine, saj je razlika med spoloma statistično 
pomembna (t = 3,835, df = 175, p = 0,001). Ugotovili smo, da višjo stopnjo 
anksioznosti pri pouku angleščine doživljajo dekleta (M = 3,05, SD = 0,73) kot fantje 
(M = 2,63, SD = 0,74).  
 
Raziskave o anksioznosti pri pouku angleščine pričajo o različnih povezavah spola 
in stopnje anksioznosti. Voorhees (1994) med spoloma ni zaznal statistično 
pomembnih razlik, v vzorcu pa so nekoliko višjo stopnjo anksioznosti dosegli moški 
(M = 99,55, SD = 20,33) kot ženske (M = 99,33, SD = 25,50). Podobno je bilo v 
Elaldovi (2016) raziskavi, kjer so moški dosegali pomembno višje stopnje 
anksioznosti (M = 109,83, SD = 18,68) kot ženske (M = 96,75, SD = 22,80).  
 
Tabela 7: Anksioznost pri angleščini glede na spol 
 
Spol 

 
n 

 
M 

 
SD 

t-preizkus 
t df P 

Ženski 97 3,05 0,73 3,835 175 0,001 
Moški 80 2,63 0,74 

 
7.6 Doživljanje anksioznosti pri pouku angleščine glede na starost, pri kateri 
so se učenci začeli učiti angleščino 
 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,128, df = 2, p = 0,880) 
je enosmerna analize variance (ANOVA) pokazala, da se med učenci glede na 
obdobje, v katerem so se začeli učiti angleščino, pojavljajo statistično pomembne 
razlike (F = 5,186, df = 2, p = 0,006). Post-hoc test je pokazal statistično pomembne 
razlike med učenci, ki so se začeli učiti v prvem triletju, in učenci, ki so se začeli 
angleščino učiti v 4. razredu (p = 0,016). Rezultati, predstavljeni v tabeli 7, kažejo, 
da najnižjo anksioznost doživljajo učenci, ki so se angleščino začeli učiti v prvem 



48 
 

triletju (M = 2,65, SD = 0,76), najvišjo pa tisti, ki so se jo začeli učiti v 4. razredu (M 
= 3,04, SD = 0,74). Na podlagi tega lahko sklepamo, da so učenci, ki so dlje 
izpostavljeni angleščini in angleškemu pouku ter so s formalnim začetkom učenja 
angleščine v 4. razredu, prišli v razred z več predznanja in jezikovne ter medkulturne 
uzaveščenosti kot njihovi vrstniki, manj anksiozni. Najverjetneje zato, ker so imeli 
višjo učno samopodobo v primerjavi s svojimi vrstniki, ki so se s poukom angleščine 
srečali šele v 4. razredu in so imeli malo ali nič predznanja. Pridobljeno znanje pred 
4. razredom pa je učencem pomagalo tudi pri usvajanju novih učnih snovi. Liu in 
Chen (2014) sta dobila podobne rezultate – učenci, ki so se učili angleščino več 
časa, so dosegali nižje stopnje anksioznosti pri pouku angleščine, kot njihovi 
vrstniki, ki so se angleščino začeli učiti kasneje. 
 
Tabela 8: Anksioznost pri angleščini glede na starost, pri kateri so se učenci začeli 
učiti angleščino 

 
 
7.7 Povezanost doživljanja anksioznosti pri pouku angleščine z uporabo in 
izpostavljenostjo angleščini zunaj pouka 
 
7.7.1 Uporaba angleščine na potovanjih 
 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,165, df = 2, p = 0,314) 
je enosmerna analize variance (ANOVA) pokazala, da se pojavljajo statistično 
pomembne razlike (F = 16,101, df = 2, p = 0,001) med učenci glede na njihovo 
lastno oceno uporabe angleščine na potovanjih in izmerjeno stopnjo anksioznosti. 
Post-hoc test je s parno primerjavo pokazal statistično pomembne razlike med 
vsemi tremi skupinami učencev – med tistimi, ki ocenjujejo, da na potovanjih 
angleščine ne uporabljajo nikoli, in tistimi, ki ocenjujejo, da na potovanjih angleščino 
uporabljajo včasih (p = 0,001); med tistimi, ki ocenjujejo, da na potovanjih 
angleščine ne uporabljajo nikoli, in tistimi, ki ocenjujejo, da na potovanjih angleščino 
uporabljajo pogosto (p = 0,001); med tistimi, ki ocenjujejo, da na potovanjih 
angleščino uporabljajo včasih in tistimi, ki ocenjujejo, da na potovanjih angleščino 
uporabljajo pogosto (p = 0,005). Rezultati, predstavljeni v tabeli 8, prikazujejo, da 
učenci, ki pogosteje uporabljajo angleščino na potovanjih, dosegajo najnižje ravni 

Obdobje 
začetka 
učenja 
angleščine 

 
n 

 
M 

 
SD 

ANOVA 
F df p 

Predšolsko 
obdobje 

45 2,71 0,76 5,186 2 0,006 

Prvo triletje 43 2,65 0,76 
Četrti razred 89 3,04 0,74 
Skupaj 177 2,86 0,76 
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anksioznosti (M = 2,28, SD = 0,73). Anksioznost je nekoliko višja pri tistih, ki jo 
uporabljajo včasih (M = 2,79, SD = 0,66), in najvišja pri tistih, ki je nikoli ne 
uporabljajo na potovanjih (M = 3,21, SD = 0,76). Dandanašnje poučevanje tujega 
jezika temelji na cilju, da bi učence opremili z zmožnostjo komunikacije v tujem 
jeziku, torej v življenjskih avtentičnih situacijah, vendar pa vsi učenci nimajo 
možnosti potovati in posledično izkusiti govoriti v avtentičnem, angleškem jeziku. 
Prav zato bi morali učitelji pri pouku uporabljati vse več vrst komunikacijskih nalog, 
ki bi bile čim bolj podobne tistim iz vsakdanjega življenja (Horwitz, 2000). 
 
Iz podatkov, predstavljenih v tabeli 9, lahko ugotovimo, da je sicer za učenčev odnos 
do angleškega jezika pomembna uporaba le-tega v avtentičnih življenjskih 
situacijah, vendar pa če učencem ta cilj ni pojasnjen in če učitelji ne nudijo dovolj 
opore do trenutka, ko morajo učenci samostojno komunicirati, se predvsem 
anksiozni učenci komunikaciji s tujci poskušajo izogniti. Težko je zaključiti, kaj je 
vzrok višje anksioznosti: ker učenci niso doumeli uporabnosti jezika v konkretnih 
situacijah oziroma jim v času šolanja niso bili izpostavljeni, ali ker učenci ne 
komunicirajo v tujem jeziku na potovanjih, ali pa ravno zaradi njihove visoke stopnje 
anksioznosti ne želijo komunicirati v tujem jeziku, ko potujejo.  
 
Tabela 9: Anksioznost pri angleščini glede na pogostost uporabe angleščine na 
potovanjih 
Pogostost 
uporabe 
angleščine na 
potovanjih 

 
n 

 
M 

 
SD 

ANOVA 
F df p 

Nikoli 61 3,21 0,76 16,101 2 0,001 
Včasih 92 2,79 0,66 
Pogosto 24 2,28 0,73 
Skupaj 177 2,87 0,76 

 
7.7.2 Poslušanje angleških pesmi 
 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F =1,416, df = 2, p = 0,245) 
je enosmerna analize variance (ANOVA) pokazala, da se ne pojavljajo statistično 
pomembne razlike (F = 1,301, df = 2, p = 0,275) med učenčevo lastno oceno 
pogostosti poslušanja angleških pesmi in izmerjeno stopnjo anksioznosti. V tabeli 9 
so prikazani podatki, ki za vzorec vseeno prikazujejo, da višjo anksioznost 
(M = 3,19, SD = 0,85) dosegajo tisti, ki nikoli ne poslušajo angleških pesmi, najnižjo 
(M = 2,82, SD = 0,77) pa tisti, ki jih poslušajo pogosto, vendar razlike niso statistično 
pomembne. Zanimiv je podatek, da je kar 83,4 % učencev ocenilo, da angleške 
pesmi poslušajo pogosto. Tukaj lahko tudi poudarimo, da poslušanje pesmi še ne 
pomeni, da učenec razume celotno besedilo, pa čeprav si ob njem prepeva in si 
tako krepi slušno razumevanje, izgovorjavo itn. Učencem pri poslušanju in petju 
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pesmi ni potrebno tvoriti pisnega ali govornega sporočila, zato to ni izkušnja rabe 
jezika v avtentični situaciji. Za učence je sicer koristna, a kot vidimo iz rezultatov, ne 
moremo z zagotovostjo trditi, da znižuje stopnjo anksioznosti.  
 
Tabela 10: Anksioznost pri angleščini glede na pogostost poslušanja angleških 
pesmi 
Pogostost 
poslušanja 
angleških pesmi 

 
n 

 
M 

 
SD 

ANOVA 
F df p 

Nikoli 7 3,19 0,85 1,301 2 0,275 
Včasih 23 3,02 0,68 
Pogosto 148 2,82 0,77 
Skupaj 178 2,86 0,76 

 
7.7.3 Gledanje angleških filmov in risank 
 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,671, df = 2, p = 0,191) 
je enosmerna analize variance (ANOVA) pokazala, da se pojavljajo statistično 
pomembne razlike (F = 7,857, df = 2, p = 0,001) med učenčevo lastno oceno 
pogostosti gledanja angleških filmov in risank ter izmerjeno stopnjo anksioznosti. 
Post-hoc test je s parno primerjavo pokazal statistično pomembne razlike med 
skupino, ki je ocenila, da angleške filme in risanke gleda včasih, in tisto, ki to počne 
pogosto (p = 0,002), med drugimi pa ni bilo statistično pomembnih razlik. Podatki, 
predstavljeni v tabeli 10, prikazujejo, da manjšo anksioznost (M = 2,73, SD = 0,76) 
dosegajo tisti, ki pogosteje gledajo angleške risanke in filme, kot tisti, ki to počnejo 
le včasih (M = 3,18, SD = 0,65). Zanimiv je tudi podatek, da kar 97,4 % vprašanih 
gleda angleške filme in risanke včasih ali pogosto. Izpostavljenost angleškemu 
jeziku v filmih in risankah je kljub branju podnapisov koristna. Gledanje televizijskih 
programov v tujem jeziku spodbudi in olajša učenje besedišča, poleg tega pa učenci 
pridobivajo ritem in melodijo tujega jezika, vendar Bosnič (2008) ugotavlja, da je film 
kot učni pripomoček, glede na svojo uporabnost, pri pouku tujega jezika premalo 
izkoriščen. Kot morebitne razloge za to avtorica navaja učiteljevo nepoznavanje 
filma in filmskega jezika ter pomanjkanje časa pri pouku. V primeru naše raziskave 
menimo, da bi bilo treba učitelje spodbuditi pri pridobivanju znanja, ki bi jim 
pomagalo pri izbiri ustreznega materiala. Ustrezno bi bilo, da bi se vsebine, ki 
ponujajo to znanje, izvajale na dodiplomskih in podiplomskih programih 
izobraževanja učiteljev angleščine na zgodnji stopnji. Glede na to, da je dandanes 
na voljo ogromno video materiala, bi morali učitelji spoznati njegovo uporabnost, si 
vzeti čas in začeti pregledovati različne risanke in filme ter oceniti njihovo ustreznost 
glede na zahtevnost in vsebino, pri tem pa biti pozorni na cilje, ki jih želijo doseči. 
Tako dajo učencem možnost slišati avtentične pogovore, ki jih zaradi narave filma 
in risanke ob vizualni podpori tudi razumejo, s podnapisi ali brez, in se pri tem še 
zabavati, zaradi česar so dodatno motivirani. 	
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Tabela 11: Anksioznost pri angleščini glede na pogostost gledanja angleških 
risank in filmov 
Pogostost 
gledanja 
angleških 
risank in filmov 

 
n 

 
M 

 
SD 

ANOVA 
F df p 

Nikoli 5 3,49 0,62 7,857 2  0,001 
Včasih 43 3,18 0,65 
Pogosto 130 2,73 0,76 
Skupaj 178 2,86 0,76 

 
7.7.4 Branje angleških knjig 
 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,452, df = 2, p = 0,089) 
je enosmerna analize variance (ANOVA) pokazala, da se pojavljajo statistično 
pomembne razlike (F = 13,319, df = 2, p = 0,001) med učenčevo lastno oceno 
pogostosti branja angleških knjig in izmerjeno stopnjo anksioznosti. Post-hoc test je 
s parno primerjavo pokazal statistično pomembne razlike med vsemi tremi 
skupinami učencev – med tistimi, ki ocenjujejo, da angleških knjig nikoli ne berejo, 
in tistimi, ki ocenjujejo, da angleške knjige berejo pogosto (p = 0,001); med tistimi, 
ki ocenjujejo, da angleških knjig nikoli ne berejo, in tistimi, ki ocenjujejo, da angleške 
knjige berejo včasih (p = 0,001); med tistimi, ki ocenjujejo, da angleške knjige berejo 
včasih, in tistimi, ki ocenjujejo, da angleške knjige berejo pogosto (p = 0,023). 
Podatki, predstavljeni v tabeli 12, prikazujejo, da učenci, ki nikoli ne berejo angleških 
knjig, doživljajo najvišjo stopnjo anksioznosti (M = 3,12, SD = 0,78), učenci, ki jih 
včasih berejo imajo nižjo (M = 2,71, SD = 0,65), najnižjo (M = 2,03, SD = 0,61) pa 
tisti, ki angleške knjige berejo pogosto. Otroci z branjem pridobivajo občutek za jezik 
– slovnične strukture in besedišče. S tem krepijo svoje znanje in posledično učno 
samopodobo, kar je tesno povezano s stopnjo doživljanja anksioznosti pri pouku 
tujega jezika. V trenutni raziskavi skoraj polovica vprašanih (47,1 %) trdi, da 
angleških knjig nikoli ne berejo, in tudi v drugih raziskavah (Juriševič, 2009) 
ugotavljajo podobno – da je učencem najmanj všeč pouk angleščine, kadar berejo 
ali pišejo. Največji odpor imajo prav do teh dveh učnih aktivnostih, zato bi bilo treba 
spodbujati in motivirati otroke za pisanje in pa predvsem branje, saj se je to izkazalo 
kot pomembna povezava z doživljanjem anksioznosti. Kot poudarja Gregersen 
(2006), je zelo pomembno, da se branje, pisanje, govorjenje in poslušanje razvijajo 
enakovredno ter v povezavi eno z drugim. Tako učenci razvijajo vse veščine in se 
tudi počutijo enakovredno kompetentne v vsaki izmed njih in ne doživljajo 
anksioznosti, kadar nastopi določena izmed njih. 
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Tabela 12: Anksioznost pri angleščini glede na pogostost branja angleških knjig 
Pogostost 
branja 
angleških knjig 

 
n 

 
M 

 
SD 

ANOVA 
F df p 

Nikoli 83 3,12 0,78 13,319 2 0,001 
Včasih 86 2,71 0,65 
Pogosto 9 2,03 0,61 
Skupaj 178 2,86 0,76 

 
7. 8. Povezanost doživljanja anksioznosti pri pouku angleščine in zaključene 
ocene pri angleščini v 5. razredu 
 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,784, df = 3, p = 0,504) 
je enosmerna analize variance (ANOVA) pokazala, da se pojavljajo statistično 
pomembne razlike (F = 11,144, df = 3, p= 0,001) med učenčevo zaključno oceno v 
prejšnjem letu in izmerjeno stopnjo anksioznosti. Post-hoc test je pokazal statistično 
pomembne razlike med učenci, ki so imeli zaključeno 5, in učenci, ki so imeli 
zaključeno oceno 3 (p = 0,001), in med učenci, ki so imeli zaključeno 5, in učenci, 
ki so imeli zaključeno oceno 4 (p = 0,001). Podatki, predstavljeni v tabeli 12, 
prikazujejo, da so najvišjo stopnjo anksioznosti (M = 3,34, SD = 0,81) dosegli učenci, 
ki so imeli v 5. razredu angleščino zaključeno 2, malo nižjo (M = 3,24, SD = 0,57) 
so imeli tisti, ki so imeli oceno 3, še nižjo (M = 3,03, SD = 0,72) tisti, ki so imeli oceno 
4, in najnižjo tisti učenci, ki so imeli angleščino v 5. razredu zaključeno 5 (M = 2,49, 
SD = 0,72). Stopnja anksioznosti in učna uspešnost pri tujem jeziku sta povezana, 
kar za tiste učence, ki imajo visoko stopnjo anksioznosti in se niti sami niti kdo drug 
z njihovo anksioznostjo ne ukvarja, pomeni začaran krog neuspehov in izogibanja 
ter nesodelovanja. Za vzorec lahko trdimo, da se s padanjem zaključne ocene viša 
stopnja anksioznosti in obratno. 
 
Tabela 13: Anksioznost pri angleščini glede na zaključeno oceno pri angleščini v 
5. razredu 
 
Ocena 

 
n 

 
M 

 
SD 

ANOVA 
F df p 

2 3 3,34 0,81 11,144 3  
0,001 3 27 3,24 0,57 

4 71 3,03 0,72 
5 73 2,49 0,72 
Skupaj 174 2,84 0,76 
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SKLEPI 
 
V pričujočem magistrskem delu smo raziskovali anksioznost pri pouku angleščine. 
Podrobneje nas je zanimalo, kakšni sta njena stopnja in struktura pri učencih 6. 
razreda osnovne šole. V raziskavi smo ugotavljali povezanost med anksioznostjo in 
starostnim obdobjem, v katerem so se učenci začeli učiti angleščino, prav tako pa 
tudi povezanost stopnje anksioznosti z zaključeno oceno, ki so jo dosegli v 
prejšnjem letu, t. j. v 5. razredu. Zanimalo nas je tudi, kako se izpostavljenost 
angleščini preko glasbe, filmov, risank in knjig ter uporaba angleščine na potovanjih 
povezujeta s tem, v kolikšni meri učenci doživljajo anksioznost pri pouku angleščine.  
 
Glede na ugotovitve empirične raziskave lahko podamo odgovore na raziskovalna 
vprašanja. Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala stopnja in struktura 
anksioznosti pri pouku angleščine. Porazdelitev rezultatov po Tóthovih stopnjah 
anksioznosti pri pouku angleščine nakazuje, da velika večina (76,5 %) učencev 
doživlja določeno stopnjo anksioznosti, od tega kar 42,7 % znatno ali visoko, iz 
česar lahko sklepamo, da je anksioznost pri pouku angleščine pogost pojav pri 
učencih že v 6. razredu osnovne šole, ko so formalnemu učenju tega predmeta 
izpostavljeni šele dve leti. Zato je treba ugotavljati vpliv anksioznosti na učenje in 
doživljanje interakcije v angleščini kot tujem jeziku, predvsem pa preprečevati njeno 
nastajanje s preventivnim delovanjem, kot je npr. ustvarjanje pozitivne šolske in 
razredne klime, omogočanje ustreznih pogojev za učno delo ter oblikovanje 
pozitivnega odnosa do samega predmeta angleščine in angleščine kot jezika.  
 
Pregled povprečno najvišje ocenjenih postavk je pokazal dve najbolj anksioznost 
vzbujajoči situaciji – ocenjevanje in govorjenje v angleščini. Na podlagi teh podatkov 
lahko sklepamo, da je vrednotenje – tako z oceno kot tudi socialno vrednotenje – 
učitelja in vrstnikov učencem zelo pomembno. Faktorska analiza je pokazala, da je 
visoka stopnja anksioznosti pomembno povezana z nizko samopodobo učencev. 
Prav tako k stopnji anksioznosti veliko prispeva strah pred negativnim 
vrednotenjem, sledi pa mu strah pred komunikacijo z maternimi govorci jezika.  
 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimal odnos med anksiznostjo 
učencev pri angleščini in spolom učencev. Kot je pokazal t-preizkus, spol 
pomembno vpliva na doživljanje anksioznosti. Pri pouku angleščine jo namreč bolj 
doživljajo dekleta (M = 3,05, SD = 0,73) kot fantje (M = 2,63, SD = 0,74). Iz tega 
lahko sklepamo, da je pri dekletih veliko večja verjetnost za doživljanje visoke 
stopnje anksioznosti. Učitelji bi morali biti zato še toliko bolj pozorni nanje, saj 
njihovo plahost in zaskrbljenost pogosto dojemamo stereotipno kot osebnostno 
značilnost žensk (Avsec, 2002) in zato nismo pozorni na možne pokazatelje 
anksioznosti. 
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Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali na doživljanje anksioznosti 
vpliva tudi starost, pri kateri so se učenci začeli učiti angleščino. Ugotovili smo, da 
najvišjo anksioznost doživljajo tisti učenci, ki so se angleščino začeli učiti šele v 4. 
razredu (M = 3,04, SD = 0,74), statistično pomembno nižjo pa učenci, ki so se jo 
začeli učiti v prvem triletju (M = 2,65, SD = 0,76). Na podlagi teh podatkov lahko 
sklepamo, da je za učence z vidika doživljanja anksioznosti bolje, če se angleščino 
začnejo učiti čim prej, to je ob vstopu v šolsko okolje. Temu v prid govorijo tudi 
nekatere raziskave (Čok in drugi, 1999; Brumen, 2003), ki ugotavljajo, da otroci v 
začetnih fazah hitreje pridobivajo znanje, saj so izpostavljeni naravnemu, 
celostnemu pridobivanju ciljnega jezika.  
 
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimal odnos med anksioznostjo 
učencev in uporabo angleščine izven pouka pri učencih. Ugotovili smo, da je 
pogosta izpostavljenost angleščini preko risank, filmov, knjig in potovanj pomembno 
povezana z nižjim doživljanjem anksioznosti. Iz tega sklepamo, da na učenčev 
odnos do pouka angleščine in angleščine same pomembno vpliva pogostost 
izpostavljenosti temu jeziku. Poslušanje angleških pesmi ni statistično pomembno 
povezano s stopnjo doživljanja anksioznosti. Večina učencev posluša angleške 
pesmi pogosto (83,4 %). Na podlagi tega sklepamo, da bi lahko angleške pesmi 
pogosteje uporabljali tudi pri pouku in tako pritegnili k sodelovanju vse učence, tudi 
tiste, ki so anksiozni in se v drugih dejavnostih raje ne izpostavljajo. Učenci bi bili 
tudi bolj motivirani. Pri izbiri pesmi pa je pomembno, da izberemo ustrezne. Nekaj 
kriterijev opisuje Seliškarjeva (1995, v Kristan, 2015). Pravi, da mora biti pesem 
primerna starosti učencev, mora jih zanimati in se ujemati z njihovo jezikovno 
stopnjo pri tujem jeziku, melodija ne sme biti prezahtevna, učitelj mora biti sproščen 
med aktivnostjo ter učencem olajšati razumevanje z nebesednimi ponazorili. Palmer 
in Kelly (1992, v Kristan, 2015) sta ugotovila, da s pesmimi učenci spoznavajo druge 
kulture, besedilo si hitreje zapomnijo in se pri tem lažje naučijo novih besed. Kljub 
temu zgolj poslušanje angleških pesmi v prostem času brez rabe ustreznih strategij 
statistično ne znižuje anksioznosti. 
 
Pri petem raziskovalnem vprašanju pa nas je zanimal odnos med anksioznostjo 
učencev in učno uspešnostjo učencev pri angleščini v preteklem šolskem letu. 
Ugotovili smo, da je povezanost med njima pomembna. Najvišjo anksioznost 
(M = 3,34, SD = 0,81) doživljajo učenci, ki so imeli v preteklem šolskem letu 
zaključeno oceno zadostno, z naraščanjem ocene vse do odlične pada stopnja 
anksioznosti (M = 2,49, SD = 0,72). Tudi nekatere druge raziskave (Chan in Wo, 
2004; Aida, 1994, Horwitz idr., 1986) so pokazale podobne rezultate – višje stopnje 
anksioznosti so se pojavljale pri učencih z nižjim uspehom pri angleščini in obratno. 
 
Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj, do katerih smo prišli v raziskavi, 
navajamo naslednje implikacije za učitelje. Učenci se med seboj zelo razlikujejo po 
stopnji anksioznosti pri pouku angleščine. Marsikateri izmed njih zato ne sodelujejo 
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pri pouku in ne odgovarjajo na vprašanja, zaradi česar ne dobijo povratne 
informacije, ki bi jih obogatila s pomembnimi nasveti glede učenja v bodoče. Učenci, 
ki so se angleščino začeli učiti bolj zgodaj, se pri pouku tega jezika počutijo bolj 
sproščeno in samozavestno. Učenci, ki so pouku angleščine izpostavljeni manj časa 
in imajo morda zaradi tega tudi manj znanja in veščin, pa se ne želijo izpostavljati in 
raje ostanejo neopaženi. 
 
Pomembno je, da učitelj neverbalne znake anksioznih učencev opazi in jim ponudi 
dejavnosti, ki jim omogočajo varno preizkušanje jezika in odsotnost konstantne 
zaskrbljenosti glede morebitnih napak. Tako učitelji kot starši morajo učence naučiti, 
da so napake del vsakega učenja in napredka. Učitelj mora kljub temu učence 
usmerjati pri pouku in jim povedati, kdaj delajo napake, vendar naj to počne, kot to 
predlagajo strokovnjaki (Walz, 1982; Rassaei, 2015; Alrabai, 2015). Učiteljeva 
naloga je, da uporablja didaktične pristope, ki so usklajeni z razvojno stopnjo 
učencev, in se na področju poučevanja tujega jezika dodatno izobražuje ter tako 
izboljšuje svoje učne pristope. Glede na to, da je faktorska analiza pokazala, da k 
stopnji anksioznosti pri pouku angleščine veliko prispevajo občutki, ki so značilni 
tudi za nizko samopodobo, je zelo pomembno, da tako učitelji kot tudi starši otrokom 
pomagajo graditi samopodobo. Kar lahko storijo je, da prekinejo začaran krog 
ponavljajočih neuspehov. To lahko storijo tako, da učencu ponudijo dovolj 
priložnosti za učenje in ga tudi naučijo strategij učenja ter poskrbijo za ustrezno 
formativno povratno informacijo. Čim več izpostavljenosti tujemu jeziku otrokom 
pomaga premagovati anksioznost, saj se preko poslušanja in uporabe tujega jezika 
v neformalnem okolju spontano učijo novega besedišča in dobivajo občutek za jezik 
ter tvorjenje stavkov. To pa bi lahko dosegli z vključevanjem v različne projekte, 
znotraj katerih bi v šolo povabili tujce oziroma rojene govorce angleškega jezika. 
Starši lahko spodbudijo svoje otroke, da jezik aktivno uporabljajo v vsakodnevnih 
življenjskih situacijah, npr. v tujini poskušajo sami naročiti sladoled ali plačati zanj in 
pri tem uporabljajo angleščino. Prav tako lahko tudi šole organizirajo aktivnosti, pri 
katerih imajo učenci priložnost govoriti z maternimi govorci jezika, na primer tako, 
da v razred povabijo domače govorce jezika, se udeležujejo različnih mednarodnih 
projektov, omogočajo uporabo tehnologije za komunikacijo z maternimi govorci 
jezika na daljavo itn. Tako učenci pridobivajo občutek, da je znanje jezika zelo 
koristno, poleg tega pa spoznavajo tudi, da za komunikacijo v tujem jeziku ni 
potrebno brezhibno znanje le-tega.  
 
Proces raziskave je bil omejen z nekaterimi pomanjkljivostmi, ki se kažejo v veliki 
porasti raziskovanja s pomočjo vprašalnikov in preveliki obremenjenosti šol z 
drugimi deli. Vse to je otežilo postopek pridobivanja sodelujočih v raziskavi, zato je 
bilo teh nekoliko manj, kot je bilo načrtovano. Predvidevali smo, da bo v raziskavi 
sodelovalo 5 šol z goriškega območja, a ker nismo uspeli pridobiti vseh, smo se 
zaradi pomanjkanja izpolnjenih vprašalnikov obrnili tudi na eno šolo iz ljubljanske 
regije. Zato glavno pomanjkljivost pripisujemo prav razpršenosti šol v vzorcu.  
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Glede na podatke, pridobljene s faktorsko analizo, bi bilo smiselno raziskovati 
povezavo med anksioznostjo pri angleščini in splošno samopodobo. Dobro pa bi 
bilo preveriti tudi stopnjo in strukturo anksioznosti pri branju, pisanju, govorjenju in 
poslušanju ter rezultate primerjati z obstoječimi raziskavami. Zanimivo bi bilo 
analizirati rezultate FLCAS posameznega razreda in jih primerjati z opažanji učitelja, 
kar bi lahko izvedli s pomočjo intervjuja. S to metodo bi lahko ugotovili, kako 
pomemben se učiteljem zdi ta fenomen in kako ustrezno ga prepoznavajo v 
razredih, ki jih poučujejo. Poleg tega bi bilo smiselno preveriti, kako se stopnja 
anksioznosti spremeni od začetka učenja angleščine do nekaj let pozneje.    
 
Učenje tujega jezika je lahko zelo pozitivna izkušnja za otroke, če jo le približamo 
naravnemu usvajanju jezika, kot to poteka pri usvajanju maternega jezika, seveda 
z ustreznimi prilagoditvami. Zelo pomembno je, da otrokom zagotovimo kontinuiteto 
učenja, razvojni stopnji prilagojeno postopnost uvajanja tujega jezika, kakovostna 
gradiva in ustrezna didaktična sredstva za učenje. Nujno je tudi motivacijsko 
spodbujanje spoznavanja tujega jezika in ustrezna usposobljenost učitelja za 
zgodnje poučevanje tujega jezika. Bistveno je, da učitelj upošteva, da ima vsak 
učenec svoj ritem usvajanja jezika in se v začetku predvsem uči preko recepcije ter 
med igro. Učiteljevo načrtovanje pouka naj bo temu primerno ter tako zagotavlja 
varno okolje, kjer učencev ni strah in se ne obremenjujejo z napakami, temveč z 
veseljem preizkušajo nov jezik in ga usvajajo med različnimi dejavnostmi, ne da bi 
se tega sploh zavedali (Pižorn, 2009).  
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PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Vprašalnik (FLCAS in dodatna vprašanja) 
 
VPRAŠALNIK	ZA	UČENCE	
	
NAVODILO	ZA	IZPOLNJEVANJE		
Pred	seboj	imaš	vprašalnik,	s	katerim	želimo	izvedeti	več	o	tem,	kakšna	čustva	doživljaš	pri	
pouku	angleščine.		
Vprašalnik	 je	 anonimen.	 Ko	 začneš	 z	 izpolnjevanjem,	 najprej	 natančno	 preberi	 vsako	
trditev,	nato	pa	izberi	tisti	odgovor,	ki	je	zate	najbolj	pravilen/se	z	njim	najbolj	strinjaš.	To	
ni	preizkus	znanja	in	zato	na	vprašanja	ni	napačnih	ali	pravilnih	odgovorov.	Pomembno	je	
le,	da	si	v	svojih	odgovorih	čimbolj	iskren/a	in	natančen/a	–	da	odgovarjaš	tako,	kot	resnično	
misliš	in	ne	tako,	kot	misliš,	da	bi	bilo	prav	ali	pričakovano.		
Sedaj	pa	začni	z	izpolnjevanjem!	Če	imaš	še	kakšno	vprašanje,	dvigni	roko.	
	

1. Nikoli	nisem	povsem	prepričan/a	vase,	ko	govorim	v	angleščini.	
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
2. Če	delam	napake	pri	angleščini,	me	to	ne	skrbi.	

	
Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
3. Pričnem	se	tresti,	ko	vidim,	da	bom	moral/a	odgovarjati	pri	angleščini	pred	celim	razredom.		

	
Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
4. Pri	pouku	angleščine	sem	prestrašen/a,	kadar	ne	razumem,	o	čem	govori	učitelj/ica.			
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
5. Sploh	me	ne	bi	motilo,	če	bi	imeli	več	ur	pouka	angleščine.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	
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6. Med	poukom	angleščine	 se	 zalotim,	 da	 razmišljam	o	 stvareh,	 ki	 niso	 nikakor	 povezane	 s	
poukom.		

	
Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
7. Kar	naprej	razmišljam	o	tem,	da	so	drugi	učenci	boljši	pri	učenju	jezikov	kot	jaz.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
8. Po	navadi	sem	med	testom	iz	angleščine	sproščen/a.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
9. Zagrabi	 me	 panika,	 kadar	 moram	 pri	 pouku	 angleščine	 govoriti,	 ne	 da	 bi	 se	 pred	 tem	

pripravil/a.		
	
Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
10. Skrbi	me,	kaj	bi	se	zgodilo,	če	bi	imel/a	pri	angleščini	nezadostno	oceno.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
11. Ne	razumem,	zakaj	se	nekateri	tako	zelo	vznemirjajo	zaradi	učenja	angleščine.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
12. Pri	pouku	angleščine	postanem	tako	živčen/a,	da	pozabim	stvari,	ki	jih	vem.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
13. Nerodno	mi	je,	da	bi	pri	angleščini	sam/a	od	sebe	povedal/a	odgovor.		
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Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
14. Ne	bi	bil/a	živčen/a,	če	bi	moral/a	govoriti	v	angleščini	z	nekom,	ki	mu	je	angleščina	materni	

jezik.	
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
15. Vznemirim	se,	kadar	ne	razumem	učiteljevih	popravkov.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
16. Tudi	če	sem	dobro	pripravljen/a	na	pouk	angleščine,	čutim	tesnobo.	
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
17. Pogosto	se	mi	ne	da	k	pouku	angleščine.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
18. Ko	govorim	v	angleščini	pri	pouku,	sem	samozavesten/a.	
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
19. Strah	me	je,	da	me	bo	učitelj/ica	popravil/a	pri	vsaki	napaki,	ki	jo	naredim.	
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
20. Čutim,	kako	mi	razbija	srce,	ko	me	učitelj/ica	pokliče	pri	angleščini.	
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
21. Bolj	kot	se	učim	za	test	iz	angleščine,	bolj	zmeden/a	postanem.	
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Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
22. Ne	čutim	pritiska,	da	bi	se	moral/a	zelo	dobro	pripraviti	na	pouk	angleščine.	
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
23. Vedno	se	mi	zdi,	da	drugi	učenci	boljše	govorijo	angleško	kot	jaz.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
24. Ko	govorim	v	angleščini	pred	drugimi	učenci,	sem	zelo	samozavesten/a.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
25. Pri	pouku	angleščine	tako	hitro	napredujemo	s	snovjo,	da	me	skrbi,	da	bom	ostal/a	zadaj.	
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
26. Pri	angleščini	se	počutim	bolj	napeto	in	sem	bolj	živčen/a	kot	pa	pri	drugih	predmetih.		

	
Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
27. Ko	govorim	pri	pouku	angleščine,	postanem	živčen/a	in	zmeden/a.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
28. Pred	poukom	angleščine	trdno	verjamem	vase	in	se	počutim	sproščeno.	
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
29. Ko	ne	razumem	vsake	besede,	ki	jo	izreče	učitelj/ica	v	angleščini,	postanem	živčen/a.		
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Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
30. Sem	 preobremenjen/a	 zaradi	 številnih	 pravil,	 ki	 se	 jih	 moram	 naučiti,	 da	 lahko	 govorim	

angleško.	
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
31. Strah	me	je,	da	se	mi	bodo	drugi	učenci	smejali,	ko	govorim	angleško.		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
32. V	družbi	maternih	govorcev	angleščine	bi	bil/a	verjetno	sproščen.	(Na	primer	Angležev	ali	

Američanov).		
	

Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
33. Kadar	 učitelj/ica	 postavlja	 vprašanja,	 na	 katera	 se	 nisem	 mogel/a	 vnaprej	 pripraviti,	

postanem	nemiren/a.		
	
Se	 popolnoma										
strinjam	

Strinjam	
			se	

Neodločen/a	
						sem	

			Se	ne		
		strinjam	

Se	 sploh	 ne	
strinjam	

	
DODATNA	VPRAŠANJA:	

	
1. Spol	(Obkroži):		Ž					M	

	
2. Koliko	si	bil/a	star/a,	ko	si	se	začel/a	prvič	učiti	angleščino?	Npr.	z	jezikovni	tečaji,	učenje	s	

starši,	krožki	(napiši	starost	s	številko):	_____	
	

3. Kakšna	je	bila	tvoja	zaključna	ocena	pri	angleščini	v	5.	razredu	(napiši	oceno	s	številko):	____	
	

4. Kako	pogosto	uporabljaš	angleščino,	ko	potuješ	s	starši?	(obkroži	odgovor)		
	
pogosto		 	 včasih	 	 	 nikoli	 	
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5. Kako	pogosto	poslušaš	angleške	pesmi?		
	
pogosto		 	 včasih	 	 	 nikoli	 	
	

6. Kako	pogosto	gledaš	angleške	risanke	ali	filme?	
	
pogosto		 	 včasih	 	 	 nikoli	 	
	

7. Kako	pogosto	bereš	angleške	knjige?		
	
pogosto		 	 včasih	 	 	 nikoli	 	
	
	
Hvala	za	sodelovanje!		

  



74 
 

PRILOGA 2: Faktorska analiza programa SPSS 
Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 
V1 ,455 ,331 ,342 ,169 ,042 -,021 ,111 

V2 ,034 ,143 ,082 -,033 ,630 ,173 -,188 

V3 ,683 ,297 ,191 -,085 -,046 ,111 ,127 

V4 ,368 ,587 ,188 -,110 ,054 ,274 -,097 

V5 ,187 ,065 ,179 ,793 ,113 -,014 ,025 

V6 ,184 ,032 -,019 ,220 -,102 ,126 ,748 

V7 ,564 ,523 ,140 ,031 ,170 -,016 ,019 

V8 ,446 ,368 ,340 ,308 ,197 ,206 -,100 

V9 ,541 ,366 ,159 ,200 ,228 -,034 ,158 

V10 ,237 ,080 ,023 ,060 ,642 -,310 ,211 

V11 ,262 ,115 ,125 -,025 ,197 ,680 ,308 

V12 ,602 ,339 -,064 ,094 ,091 ,041 ,190 

V13 ,684 -,032 ,217 ,064 -,054 -,058 ,316 

V14 ,324 ,062 ,785 ,093 ,159 ,051 ,043 

V15 ,248 ,525 ,411 -,098 ,073 -,331 ,149 

V16 ,591 ,293 ,026 ,040 ,221 ,195 ,107 

V17 ,050 ,117 -,037 ,805 -,086 ,004 ,282 

V18 ,687 ,139 ,291 ,269 ,124 ,232 -,023 

V19 ,279 ,538 ,309 -,069 ,212 ,047 ,198 

V20 ,558 ,389 ,134 ,179 ,292 -,029 ,175 

V21 ,250 ,755 -,134 ,168 ,038 -,012 -,062 

V22 ,195 ,135 ,211 ,123 ,669 ,264 -,028 

V23 ,653 ,459 ,146 ,241 ,161 ,055 -,093 

V24 ,683 ,001 ,253 ,370 ,173 ,173 -,140 

V25 ,144 ,354 ,245 ,114 ,199 ,233 ,331 

V26 ,455 ,411 ,167 ,366 ,195 ,101 -,068 

V27 ,696 ,308 ,286 ,110 ,134 ,187 ,029 

V28 ,473 ,169 ,340 ,385 ,235 ,306 ,016 

V29 ,256 ,600 ,156 ,131 ,056 ,445 ,002 
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V30 ,136 ,619 ,083 ,355 ,268 ,029 ,213 

V31 ,481 ,460 ,288 ,104 ,063 ,219 ,025 

V32 ,242 ,146 ,829 ,130 ,098 ,134 -,031 

V33 ,563 ,295 ,260 -,091 ,204 -,008 ,147 

 
PRILOGA 3: Komunalitete 
 

Communalities 
 Initial Extraction 
V1 1,000 ,476 
V2 1,000 ,492 
V3 1,000 ,629 
V4 1,000 ,614 
V5 1,000 ,713 
V6 1,000 ,670 
V7 1,000 ,641 
V8 1,000 ,636 
V9 1,000 ,569 
V10 1,000 ,619 
V11 1,000 ,695 
V12 1,000 ,536 
V13 1,000 ,627 
V14 1,000 ,764 
V15 1,000 ,653 
V16 1,000 ,535 
V17 1,000 ,752 
V18 1,000 ,717 
V19 1,000 ,555 
V20 1,000 ,629 
V21 1,000 ,684 
V22 1,000 ,634 
V23 1,000 ,754 
V24 1,000 ,746 
V25 1,000 ,422 
V26 1,000 ,591 
V27 1,000 ,727 
V28 1,000 ,665 
V29 1,000 ,669 
V30 1,000 ,652 
V31 1,000 ,590 
V32 1,000 ,812 
V33 1,000 ,543 

 
 
 
 


