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POVZETEK  
 

Magistrsko delo obravnava avtonomijo učencev 6. razreda pri učenju 
angleščine. Pri učenju jezikov je ta pogosto obravnavan pojem, ki prispeva h 
kakovostnejšemu učenju v šoli in zunaj nje.  
 
Teoretični del obsega opredelitev avtonomije v izobraževanju ter pojasnjuje 
težnjo po njeni vpeljavi v tujejezično učenje in njen vpliv. V literaturi je poleg 
avtonomije mogoče zaslediti tudi nekaj sopomenk, sorodnih izrazov; 
najpogosteje uporabljeni so v delu tudi predstavljeni. Ker se delo osredinja na 
šestošolce, so opredeljeni: čas za razvoj avtonomije, lastnosti avtonomnega 
učenca, vpliv šolskega okolja, glavni poudarek pa predstavljajo sestava 
avtonomije in pomembna področja, ki avtonomijo soustvarjajo.  
 
V empiričnem delu je predstavljena kvantitativna raziskava, ki zajema 358 
učenk in učencev 6. razreda iz 6 osnovnih šol osrednjeslovenske in gorenjske 
regije. Uporabljena je deskriptivna raziskovalna metoda. V raziskavi smo se 
osredinili na samoaktivnost in mnenje učencev o odgovornosti pri učenju 
angleščine. Želeli smo ugotoviti, v kolikšni meri so učenci 6. razreda 
avtonomni pri učenju angleščine in katera področja učenčeve avtonomije so 
razvitejša ter katera potrebujejo dodatno pozornost. 
 
Raziskava je pokazala, da so učenci na stopnji ozaveščenosti, kar pomeni, da 
se še spoznavajo z različnimi pogledi in možnostmi, so vodeni, nadzorovani, 
delujejo v strukturiranem okolju in še ne prevzemajo odgovornosti. Zavedajo 
se nekaterih učnih strategij in se poslužujejo različnih tehnik, vendar zelo 
malo časa posvetijo načrtovanju učenja. Učenci kažejo največjo stopnjo 
samoaktivnosti pri aktivnem sodelovanju pri pouku. V primerih ugotovljenih 
statistično pomembnih razlik med spoloma pri samoaktivnosti so se dekleta 
izkazala kot bolj samoaktivna. Učenci se počutijo najodgovornejše za 
razporejanje časa, ki ga namenijo učenju angleščine in ugotavljanju lastnih 
slabosti, učitelju pa pripisujejo odgovornost za vsebino, kaj se bodo učili pri 
angleščini, izbiro aktivnosti in za ocenjevanje znanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE 
Učenčeva avtonomija, samoaktivnost, odgovornost, samostojno učenje, 
angleščina kot tuji jezik, učenci 6. razreda   



	   	  

	  

ABSTRACT 
 

Autonomy is, in the field of foreign language learning, a frequently applied 
concept that provides higher level learning inside and outside of the 
classroom. In this master thesis we are researching learner autonomy in 
learning English as a foreign language in grade 6. 
 
Theoretical part thoroughly defines autonomy in education, provides reasons 
for the necessity of autonomy in education and its effects. Additionally, we 
described most commonly used synonyms in relation to the aforementioned 
topic. The learners in grade 6 were the main focus of the reserch. We outlined 
the span of the autonomy, the main characteristics of autonomous learners, 
the effect of educational environment on learners, the content of autonomy 
and the main components of autonomy. 
 
In our quantitative research we gathered data from 358 grade 6 students, 
from 6 different primary schools in Upper Carniola and Central Slovenia 
region, using descriptive research. We concentrated on student's self-reliance 
and their view upon responsibility in English classroom, in order to determine 
autonomy level of learners, their strong fields and points of further 
improvement.  
 
Research shows that the vast majority of the students are at an awareness 
level of autonomy, still learning about different aspects in English as their 
foreign language. Furthermore, their environment is still controlled,structured 
and they rely on guidance. Students are aware of  certain learning strategies, 
however, they do not devote much time for planning their learning. Students 
reached the highest degree of self-reliance in active cooperation in classroom. 
In cases where significant differences among the girls and boys were 
identified, girls showed higher degree of self-reliance. Students consider 
themselves the most responsible for arranging their time for learning English, 
while their belief is that teachers are responsible for the content, choice of 
activities and assessment in English classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS 
learner autonomy, self-reliance, responsibility, independent learning, English 
as a foreign language, foreign language learning, grade 6 students  



	   	  

	  

KAZALO VSEBINE	  
1 UVOD ........................................................................................................... 1 

2 TEORETIČNI DEL ........................................................................................ 2 

2.1 AVTONOMIJA PRI UČENJU TUJIH JEZIKOV ....................................... 2 

2.2 TEŽNJA PO AVTONOMIJI V IZOBRAŽEVANJU IN NJEN VPLIV .......... 3 

2.3 SORODNI IZRAZI .................................................................................. 4 

2.4 KDAJ JE ČAS ZA RAZVOJ AVTONOMIJE ............................................. 5 

2.5 SESTAVA AVTONOMIJE TUJEJEZIKOVNEGA UČENJA ..................... 6 

2.5.1 Določanje ciljev pri tujejezikovnem učenju ...................................... 6 

2.5.2 Določanje vsebin in napredka pri tujejezikovnem učenju ................ 7 

2.5.3 Izbira uporabe učnih metod in tehnik pri tujejezikovnem učenju ..... 7 

2.5.4 Spremljanje pridobivanja znanja pri tujejezikovnem učenju ............ 8 

2.5.5 Ocenjevanje in refleksija pridobljenih znanj pri tujejezikovnem 

učenju ....................................................................................................... 8 

2.5.6 Večdimenzionalni sestav avtonomije pri tujejezikovnem učenju ..... 9 

2.6 LASTNOSTI AVTONOMNEGA TUJEJEZIKOVNEGA UČENCA ......... 10 

2.7 VPLIV ŠOLSKEGA OKOLJA NA UČENČEVO AVTONOMIJO PRI 

TUJEJEZIKOVNEM UČENJU .................................................................... 13 

2.7.1 Vloga razreda pri učenčevi avtonomiji ........................................... 13 

2.7.2 Vloga učitelja pri učenčevi avtonomiji ............................................ 14 

2.7.3 Vzroki za neuspeh pri učenčevi avtonomiji .................................... 14 

2.8 STOPNJE AVTONOMIJE ..................................................................... 15 

2.9 MERJENJE AVTONOMIJE .................................................................. 17 

3 EMPIRIČNI DEL ......................................................................................... 18 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA .............................. 19 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................................................ 20 

3.3 METODE DELA .................................................................................... 20 

3.3.1 Vzorec ........................................................................................... 20 

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov in merski pripomočki ................. 21 

3.3.3 Postopki obdelave podatkov .......................................................... 22 

3.4 REZULTATI IN RAZPRAVA ................................................................. 23 

3.4.1 Stopnja samoaktivnosti pri učencih in učenkah 6. razreda pri učenju 

angleščine .............................................................................................. 23 



	   	  

	  

3.4.2 Ali se dekleta in fantje 6. razreda razlikujejo v stopnji samoaktivnosti 

pri učenju angleščine? ............................................................................ 32 

3.4.3 Kakšno je mnenje učencev 6. razreda o odgovornosti pri učenju 

angleščine? ............................................................................................ 37 

3.4.4 Ali se dekleta in fantje 6. razreda razlikujejo v mnenju o 

odgovornosti pri učenju angleščine? ...................................................... 39 

3.4.5 Ali se učenci 6. razreda z različno učno uspešnostjo razlikujejo v 

mnenju o odgovornosti za učenje angleščine? ....................................... 42 

4 SKLEP ........................................................................................................ 48 

5 VIRI IN LITERATURA ................................................................................ 50 

6 PRILOGA ................................................................................................... 54 

Vprašalnik ............................................................................................... 54 

KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 1: Stopnje avtonomije po Nunanu .............................................. 16 

Preglednica 2: Stopnja samoaktivnosti glede na range povprečnih vrednosti 23 

Preglednica 3: Samoaktivnost učencev pri učnih strategijah ......................... 24 

Preglednica 4: Povprečne vrednosti samoaktivnosti učencev v povezavi z 

učnimi strategijami .................................................................................. 25 

Preglednica 5: Samoaktivnost učencev pri dodatni motiviranosti za učenje 

angleščine .............................................................................................. 26 

Preglednica 6: Povprečne vrednosti samoaktivnosti učencev pri dodatni 

motivaciji ................................................................................................. 27 

Preglednica 7: Samoaktivnost učencev pri aktivnem sodelovanju pri pouku 

angleščine .............................................................................................. 28 

Preglednica 8: Povprečne vrednosti samoaktivnosti učencev pri sodelovanju 

pri pouku angleščine ............................................................................... 29 

Preglednica 9: Učne strategije učencev pri učenju novih besed pri angleščini

 ................................................................................................................ 31 

Preglednica 10: Podrobnejša predstavitev podatkov o samoaktivnosti učencev 

glede na spol .......................................................................................... 32 



	   	  

	  

Preglednica 11: T-test neodvisnih vzorcev – ali se fantje in dekleta razlikujejo 

v samoaktivnosti pri angleščini ............................................................... 35 

Preglednica 12: Mnenje učencev o odgovornosti pri angleščini .................... 37 

Preglednica 13: Združeni odgovori o mnenju o odgovornosti pri učenju 

angleščine glede na spol ........................................................................ 39 

Preglednica 14: Odgovori o mnenju o odgovornosti pri angleščini glede na 

spol ......................................................................................................... 40 

Preglednica 15: Združeni odgovori o mnenju o odgovornosti pri učenju 

angleščine glede na učno uspešnost ..................................................... 43 

Preglednica 16: Odgovori o mnenju o odgovornosti pri učenju angleščine 

glede na učno uspešnost ........................................................................ 43 

Preglednica 17: Ocena učencev, kako dobri bi bili glede na podane dejavnosti

 ................................................................................................................ 46 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Katja Kern, magistrsko delo 
	  

1	  

1 UVOD 
 
Ideja o avtonomiji pri učenju tujih jezikov izzove mešane odzive. Nekateri jo 
imajo za ideološki cilj, njeno promocijo pa za odvračanje od poučevanja in 
učenja jezikov. Za zagovornike je avtonomija predpogoj učinkovitega učenja. 
Ko jo učenec enkrat usvoji, ne postane le boljši v učenju jezikov, ampak se 
razvije v odgovorno in kritično osebo (Benson, 2011), v posameznika kot 
jedro demokratične družbe (Benson in Voler, 1997). 
 
Kljub strinjanju L. Dam (b. d.), da je učenčeva avtonomija zelo pomemben 
dejavnik vseživljenjskega učenja in da jo poučevanje s konstruktivističnim 
pristopom spodbuja, je realnost drugačna. Na podlagi svojih izkušenj (prav 
tam) ugotavlja, da v devetih izmed desetih primerov poučevanja jezika učitelji 
in učno okolje ne poskrbijo dovolj za spodbujanje vseživljenjskega učenja. 
Tudi Watherhouse (1990) je izrazil razočaranje nad dejanskimi spremembami 
v načinu poučevanja. Pravi, da se zdi, da je koncept avtonomije sprejet kot 
temeljni cilj izobrazbe ter da je veliko pobud in dobrih namenov stremeti k 
temu cilju, vendar pa so spremembe skromne. 
 
Z izbrano temo smo v magistrskem delu želeli predstaviti ugotovitve na 
področju avtonomije pri tujejezikovnem učenju v osnovni šoli. Čeprav je 
avtonomija vrednota, pripisana starejšim, menimo, da je izobraževanje in 
vzgojo učencev v odgovorne osebe treba začeti že v osnovni šoli. Želimo si 
postaviti določene okvire, kako avtonomni so šestošolci na področju 
tujejezikovnega učenja, predstaviti področja, ki najtesneje vplivajo nanjo, ter z 
dobljenimi rezultati učiteljem pomagati pri nadaljnjem delu in spodbujanju 
avtonomije učencev.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
Koncept avtonomije je prišel v ospredje zaradi politične želje, da se delež ljudi 
z visoko izobrazbo poveča. Najbolj sprejet je v izobraževanju in na delovnih 
mestih, ker omogoča vseživljenjsko učenje in strokovni razvoj (Morrison in 
Navarro, 2014). Koncept ima pomembno vlogo v demokratičnih državah, ki 
stremijo k razvoju in uspevanju demokracije. Za to so potrebni primerni 
izobraževalni ukrepi, ki spodbujajo avtonomijo in ustvarjajo svobodne osebe, 
sposobne sprejemati lastne odločitve (Holec, 1981). Pojem avtonomije je 
uporabljen na več področjih, v izobraževanju pa se pogosteje pojavlja v 
zadnjih petih desetletjih, in sicer s ciljem pripraviti učence na vseživljenjsko 
učenje z organizacijo in nadzorom učenja znotraj in zunaj učilnice (Camilleri, 
1999). 
 

2.1 AVTONOMIJA PRI UČENJU TUJIH JEZIKOV  
 
Na jezikovnem področju je Yves Chalon koncept avtonomije prvič omenil na 
CRAPEL (Centre de Recherches et d' Applications en Langues); avtonomija 
pri tujem jeziku je nato kmalu postala pomembno področje raziskav in praks. 
Po Chalonovi smrti je bila vloga predana Henriju Holcu; ta še danes ostaja 
pomembna figura na tem področju (Benson, 2011). Holceva (1981) definicija 
avtonomije je v literaturi široko sprejeta in uporabljena; avtonomijo opredeljuje 
kot učenčev nadzor nad lastnim učenjem.  
 
Benson in Voller (1997) podajata pet različnih razlag za avtonomijo, 
uporabljeno pri jezikovnem izobraževanju. Nanašajo se na: 

− okoliščine, v katerih se učenci učijo popolnoma samostojno; 
− nabor veščin, ki se jih učenec s samousmerjenim učenjem nauči in jih 

zna tudi uporabiti;  
− učenčeve prirojene zmožnosti, ki jih je zatrlo institucionalno 

izobraževanje;  
− učenčevo odgovornost nad lastnim učenjem; 
− učenčevo pravico, da se odloči za smer učenja.  

 
Little (1990) učenčevo avtonomijo opisuje kot psihološki odnos do učnega 
procesa in vsebine. Prepoznamo ga na podlagi učenčevega vedenja, 
kritičnega vrednotenja, sprejemanja odločitev, sposobnosti odtujevanja (angl. 
capacity for detachment) in samostojnega delovanja. Svoboda, ki je del 
koncepta avtonomije, je vedno omejena in pogojena. Smo socialna bitja, zato 
je naša neodvisnost vedno v ravnovesju z odvisnostjo – smo soodvisni. Bistvo 
učenčeve avtonomnosti sestavljajo: pripravljenost, proaktivnost, ocenjevanje 
in vpletenost v lasten učni proces (Little, b. d. a). To je pri učenju tujih jezikov 
še toliko pomembnejše, saj visoke stopnje znanja angleščine ni mogoče 
doseči le z usvajanjem znanja v razredu, ampak je ta odvisna tudi od 
učenčeve stopnje avtonomnosti in s tem povezane aktivnosti ter z učenjem 
zunaj razreda (Benson in Huang, 2008). 
 
Medtem ko se večina opredelitev nanaša na avtonomijo kot enega izmed 
procesov, ki ga je treba usvojiti, M. Brenn in S. Mann (1997) učenčevo 
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avtonomijo označujeta kot način življenja, delovanja, ki ga mora posameznik 
odkriti. 
  

2.2 TEŽNJA PO AVTONOMIJI V IZOBRAŽEVANJU IN NJEN VPLIV 
 
V današnjem svetu je količina informacij neobvladljiva. V primerjavi z nekoč, 
ko so v šoli lahko zagotovili neki osnovni pregled nad pomembnejšimi področji, 
je danes to nemogoče. Pomembno je, da se otroke poleg bistvenih podatkov 
in zakonitosti nauči, kako se učiti, kako pridobivati znanja in strategije, ki 
pripomorejo k učinkovitemu učenju (Marentič Požarnik, 2010). Poučevanje 
danes temelji na učencu, ga postavlja v ospredje in s tem vpleta v 
soodločanje pri učnih procesih (Nunan, 2003). Po Holcu (1981) se 
samousmerjeno učenje od tradicionalnega razlikuje ravno v načinu učenja, in 
sicer zaradi osebne vpletenosti, subjektivne izbire ciljev, metod, tehnik, ki jih 
med učenjem učenec tudi spremlja, ovrednoti in po potrebi prilagodi. Učenec 
je veliko bolj vpleten v izbiro načina in izvedbo učnega procesa, zato 
prevzame odgovornost nad lastnim znanjem. 
 
Dickinson (1987) navaja, da je razvoj zmožnosti samostojnega učenja za 
učenca dober zaradi več razlogov. V določenih situacijah se učenec ne more 
udeležiti pouka in mora v tem primeru samostojno usvojiti znanje. Učenec 
tako lažje obvladuje razlike v sposobnostih, kognitivnih in metakognitivnih 
strategijah ter v kognitivnih stilih, hkrati pa ima samostojnost tudi pozitivne 
učinke na motivacijo. Dickinson (prav tam) poudarja, da so pomembni osnovni 
izobraževalni cilji ravno zavedanje o lastnem učnem procesu, načrtovanju 
učenja in i izbiri ustreznih strategij za učenje.  
 
L. Dam (1990) dodaja, da večji vpliv in odgovornost učenca pri načrtovanju in 
izvajanju aktivnosti vodita k večji stopnji vključenosti in posledično boljšemu 
učenju v dejanski učni situaciji. 
 

»No school, or even university, can provide its pupils with all the knowledge 
and the skills they will need in their adult lives. Adult life, in its personal as well 

as its conventional aspects, is far too diverse and too subject to change for 
any educational curriculum to attempt to provide a detailed preparation. It is 

more important for a young person to have an understanding of 
himself/herself, an awareness of the environment and its workings, and to 
have learned how to think and how to learn.« (John Trim, 1988, v L. Dam, 

1990: 18) 
 
Avtonomija je pri tujejezikovnem učenju toliko pomembnejša, saj ne glede na 
to, koliko se učenec nauči med poukom, k svojemu znanju lahko prispeva še 
več zunaj izobraževalnih ustanov. Čeprav to drži za vse druge šolske 
predmete, pa so pri jeziku izpostavljenost (predvsem maternim govorcem), 
raba in vaje tisto, kar prispeva k razvoju besednega zaklada oziroma usvojitvi 
jezika na splošno (Scharle in Szabo, 2000).  
 
Vsekakor je avtonomna oseba v edinstvenem odnosu do jezika, ki se ga uči. 
Želja, da se nauči določenega jezika, je močna, ker ni v razredu zaradi drugih, 
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ampak zaradi lastne notranje želje. Jezika se učijo zaradi njih samih oziroma 
ker bo znanje pripomoglo k doseganju nekega drugega cilja (Breen in Mann, 
1997). 
 

2.3 SORODNI IZRAZI  
 
Poleg avtonomije in avtonomnosti se v literaturi pojavlja tudi nekaj drugih 
izrazov, ki so tesno povezani s to tematiko. Nekateri avtorji uporabljajo 
termine, ki služijo kot sopomenke, spet drugi so proti uporabi sopomenk. V 
magistrskem delu so sopomenke uporabljene, če jih je uporabil tudi navedeni 
avtor.  
 
Veliko raziskovalcev poleg avtonomije uporablja izraz samostojnost (angl. 
independence), tj. termin, ki naj bi označeval isti koncept. V Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika je navedeno, da je samostojen tisti, ki dela, 
ravna po lastni presoji, brez vpliva, spodbude drugega (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, b. d.). 
 
Pri uporabi besede samostojnost kot sopomenki učenčevi avtonomnosti se 
pojavi težava, ker je lahko termin razumljen kot protipomenka soodvisnosti. 
Ta predstavlja sodelovanje z učitelji in drugimi učenci, ki stremijo k enakim 
ciljem. Soodvisnost pa je po mnenju mnogih del avtonomije (Benson, 2011).  
Druga, pogosto uporabljena beseda oziroma besedna zveza je dostop do 
jezika (angl. self-access). To je metoda učenja, pri kateri učenec izbira in 
uporablja knjige, videe in druge materiale ter se z njimi samostojno uči (Self-
access, b. d.). Termin se je začel uporabljati in povezovati z učenjem s 
pomočjo tehnologije in avtonomija naj bi bila posledica tega pristopa, kar pa 
se ni izkazalo za tako samoumevno, kot je bilo sprva predvideno (Benson, 
2011). Podobno kot pri razlagi samostojnosti je tudi tu dobesedna uporaba 
termina nasprotujoča konceptu avtonomije, ker označuje delo, ki ne vključuje 
drugih.  
 
Samoodločanje (angl. self-instruction) je v povezavi z avtonomijo 
opredeljeno kot načrten, dolgoročen učni projekt, ki si ga učenec samostojno 
zada, načrtuje in izvede, brez vpletenosti učitelja ali govorca dotičnega jezika 
(Jones, 1998, v Benson, 2001). Izraz, uporabljen v kontekstu z avtonomijo, se 
nanaša na učenčevo sposobnost samoodločanja, vendar le občasno in ne v 
polnem pomenu (Benson, 2011).  
 
Samousmerjeno učenje (angl. self-directed learning) je način učenja, pri 
katerem posameznik pridobi znanje, poveča lastne sposobnosti, doseže cilj, ki 
si ga je zadal, in se za to potrudi, izbere katero koli metodo in to doseže v 
kakršnih kolih okoliščinah ter ob kakršnem koli času. Učenec razmišlja zase, 
dela z lastnim tempom, se uči na svoj način in izbira lastne cilje (Gibbons, 
2002). Tako kot pri drugih izrazih je tudi tu v ospredju učenec in ne učitelj. 
Učenec ima pri samousmerjenem učenju možnost izbirati raven težavnosti. 
Učenje zelo spominja na individualizirano, s to razliko, da naloge prihajajo od 
učenca. Tako učenje lahko poteka tudi v samousmerjenih centrih, v katerih so 
dobro založeni z raznovrstnimi materiali in viri (Morrison in Navarro, 2014).  
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Čeprav se sprva zdi, da koncept avtonomije zagovarja popolno izolacijo, da 
človek deluje popolnoma sam, brez vpletenosti in sodelovanja drugih, to ni 
tako. Bolj poglobljeno je vpliv drugih sicer obravnavan v nadaljevanju, na tem 
mestu pa je treba omeniti, da je interakcija del avtonomije. Ravno zato se 
nekateri avtorji ne strinjajo z uporabo zgoraj opisanih terminov. Ti v sebi 
skrivajo pomene, ki so del avtonomije in ki izražajo učenčev nadzor nad 
učenjem, vendar pa vsi zanikajo vpletenost oziroma sodelovanje drugih. 
 
Pomembno je še poudariti, da je, čeprav imajo učenci svobodo izbirati, kaj, 
kdaj in kako se učiti, ključno, da poznajo različne učne spretnosti in strategije, 
saj tako lahko učinkoviteje pridobivajo in uporabljajo nove informacije.  
 

2.4 KDAJ JE ČAS ZA RAZVOJ AVTONOMIJE 
 
Raziskave so pokazale, da ko se otrok uči maternega jezika, sta stik in odnos 
med otrokom in njegovimi starši oziroma skrbniki, sorodniki zelo pomembna 
(Little, 1990). Poleg tega je bilo ugotovljeno, da učenje maternega jezika 
poteka v predvidljivem vrstnem redu. Otrok bo napredoval oziroma usvojil 
naslednjo stopnjo takrat, ko bo pripravljen napredovati, ne glede na 
pričakovanja, želje in pritiske staršev. S temi ugotovitvami Little (prav tam) trdi, 
da otrokov napredek le delno določa okolica in da je otrok v tem primeru pri 
učenju prvega jezika v določeni meri avtonomen. Poudarja, da to ne pomeni, 
da ima s tem otrok nadzor nad procesom učenja, vendar da se ključni prehodi 
pri učenju prvega jezika zgodijo, ko je otrok na to pripravljen, ne pa takrat, ko 
si napredovanja želijo drugi. Little (prav tam) ugotavlja, da kljub naši želji 
svetovati o najprimernejših učnih ciljih in strategijah ne moremo nadzorovati, 
kaj se plete po učenčevi glavi. 
 
B. Marentič Požarnik (2010) opozarja, da se pojavlja velik razkorak med 
teorijo in prakso v povezavi z učenčevim nadzorom nad lastnim učenjem. 
Učitelji srednjih šol in tudi univerz izpostavljajo, da učenci iz osnovnih oziroma 
srednjih šol prihajajo nepripravljeni na samostojno učenje ter da je treba več 
časa nameniti učenju in predstavitvi učnih strategij.  
 
Glede na Piageta in Kohlbergovo klasifikacijo razvoja moralnega presojanja 
ter s tem zmožnost, da si učenec neodvisno od drugih izbira prioritete in 
vrednote, se postkonvencionalna oziroma avtonomna raven zgodi šele v 
obdobju formalno-logičnega mišljenja, okoli 12. leta starosti in naprej. Pred 
tem je učenec na ravni, ko sledi navodilom, izpolnjuje dolžnosti in spoštuje 
avtoriteto (Marentič Požarnik, 2010).  
 
Preden učenci začnejo prevzemati odgovornost nad lastnim učenjem, morajo 
imeti jasno postavljene cilje, se zavedati sredstev, ki jih imajo na voljo, in z 
njimi razpolagati tako, kot jim osebno najbolj ustreza, navaja B. Holmes 
(1990). 
 
Avtonomije kot koncepta se začnemo zavedati v srednješolskih in 
univerzitetnih klopeh ter službah; čeprav stremimo k temu, da bi koncept 
ponotranjili, usvojili, ni zagotovljeno, da bomo na koncu svoje poti lahko rekli, 
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da smo avtonomni. To je proces, ki ga je treba stalno negovati in nadgrajevati. 
Čeprav se zdi, da je avtonomija stvar odraslih, pa z vodenjem in s 
postavljanjem pravega zgleda učence že v mladosti lahko pripravimo in 
spoznamo z raznovrstnimi učnimi strategijami ter omogočimo optimalne 
pogoje za razvoj avtonomije. Z njenim uvajanjem in s posledičnim 
spreminjanjem navad učenca težimo k prevzemanju odgovornosti nad lastnim 
učenjem, zato je pomembno, da vpeljavo koncepta začnemo čim bolj zgodaj.  
 

2.5 SESTAVA AVTONOMIJE TUJEJEZIKOVNEGA UČENJA 
 
Holec (1981) avtonomnega učenca opredeli tako, da opiše njegove načine 
odločanja. V svojih delih poudari področja, ki zadevajo avtonomnega učenca; 
kot glavna področja navede naslednje: določanje ciljev, opredelitev vsebine in 
spremljanje napredka, izbira uporabe metod in tehnik učenja, spremljanje 
učnega procesa ter ocenjevanje in samorefleksija o pridobljenem znanju. V 
podpoglavjih so zajeta in obrazložena področja po Holcu (1981), dodani pa so 
tudi drugi avtorji, ki dopolnjujejo in razlagajo nekatere druge vidike, ki 
sooblikujejo avtonomijo na področju učenja jezika. 
 

2.5.1 Določanje ciljev pri tujejezikovnem učenju 
 
Pri tradicionalnem oziroma usmerjenem učenju jezika cilje določi učitelj 
oziroma učni načrt. Cilji so pridobljeni in predpisani na podlagi analize 
določenega jezikovnega področja in analize populacije določene države, 
njenega jezika in kulturnega vidika. Pokrivajo osnovna znanja, ki jih je treba 
doseči, če želimo usvojiti jezik. Merila so postavljena na podlagi ravni znanja 
maternih govorcev. Tako zastavljeni cilji so stalni, njihovo doseganje pa je 
predvideno v določenem časovnem okviru; večinoma se nanašajo na celotno 
skupino učencev. 
 
Pri samousmerjenem učenju pa učenec sam določi cilje; to je uvod v njegovo 
specifično osebno dimenzijo (Holec, 1981), kar pomeni, da učenec s 
samoodločanjem o svojem znanju gradi in izraža lasten jaz. Definicija ciljev pri 
samousmerjenem učenju je zasnovana na podlagi lastne analize znanja, ki je 
skladna z njegovimi subjektivnimi merili (prav tam).  
 
Ko učenec postavlja cilje pri sporazumevalnih zmožnostih, si kot standard ne 
izbere maternega govorca, vendar cilje izbere na podlagi pridobljenih izkušenj 
in znanj. Ravno to je največja razlika med samousmerjenim in tradicionalnim 
učenjem. Cilji so subjektivni, zato pomembno vplivajo na učenčev odnos do 
drugih, njegovo samopodobo in na vključenost v proces učenja. Doseganje 
ciljev, ki si jih je učenec zadal sam, je veliko lažje, saj ti postanejo osebna 
norma, ki jo učenec želi doseči. 
  
Ker so odločitve odvisne od vsakega posameznika in njegove presoje, se 
pojavi velika vrzel med ljudmi z visokimi pričakovanji do vsebin svojega 
znanja na eni strani in drugimi, ki imajo manjša pričakovanja. Zastavljeni učni 
cilji niso nujno stalni, nespremenljivi. Med učenjem jih učenec večkrat 
ovrednoti in po potrebi prilagodi oziroma spremeni. 
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Učno okolje se lahko spremeni zaradi zunanjih ali notranjih vplivov. Med 
zunanje vplive sodijo situacije, povezane s stroko, ko je jezik treba prilagoditi 
delu, socialne okoliščine, ko se jezik prilagodi v želji po komunikaciji z 
določenim socialnim okoljem, in materialne okoliščine, spremembe, ki vplivajo 
na cilje, kot je na primer pri selitvi v tujino. Notranji vplivi zajemajo spremembe, 
kot je raven znanja, pri čemer cilji, ki so bili učencu prej nedosegljivi, 
postanejo dosegljivi in nasprotno ali pa pri razvoju znanja v določeni učni 
situaciji. Lahko se zgodi, da si učenec preprosto premisli in zastavi drugačne 
cilje (Holec, prav tam). 
 

2.5.2 Določanje vsebin in napredka pri tujejezikovnem učenju 
 
Vsebina in napredek vplivata na učenčevo postavljanje lastnih ciljev in 
izoblikujeta učna gradiva, ki učencu pomagajo doseči zastavljene cilje. V 
usmerjenem učenju je učitelj tisti, ki »ve vse«, ter opredeli vsebino in 
napredek. Vsebina pri tujejezikovnem učenju se deli na besedišče, slovnico in 
na fonologijo. Besedišče je izbrano glede na seznam najpogosteje rabljenih 
besed, dopolnjenih z besedami s specifičnih področij. Enako velja za slovnico, 
ki se dotika osnovnih pravil. Pristop razumevanja in izražanja je zelo splošen 
in podoben za ustno in pisno izražanje; za napredek je potrebnega veliko 
časa.  
 
Učenec si pri samousmerjenem učenju sam določi vsebino, ki je bolj omejena 
in ki vsebuje elemente, ki so potrebni za doseganje zastavljenih ciljev. Čeprav 
je tema bolj omejena, pa pridobi večjo širino, ker od njega zahteva besedne in 
nebesedne elemente.  
Ena glavnih prednosti je, da ima izbrana tema pri učencu prioriteto in da v 
ospredje postavlja vsebino sporočanja. Oblika sporočanja, ki se nanaša na 
slovnico, besedišče in na izgovarjavo, je na drugem mestu. 
  
Drugi temeljni element učenčeve opredelitve vsebin je ta, da vsebine ne 
prihajajo od zunaj, ampak od znotraj – ustvari jih učenec. Ta bo vsebine odkril 
z opazovanjem in analizo informacij, ki so mu na voljo. To so pisana besedila, 
avdioposnetki, videoposnetki, filmi, slovarji, slovnica itn. (Holec, 1981). 
 

2.5.3 Izbira uporabe učnih metod in tehnik pri tujejezikovnem učenju 
	  
Na izbiro učnih metod in tehnik vplivajo: učenčevo zaupanje v izbrano teorijo 
učenja in metodo poučevanja, pomen učnih pripomočkov, učenčeve izkušnje 
in učna intuicija, ki je pridobljena s prakso v kombinaciji z ustvarjalnostjo 
(Holec, 1981). Pri učenju jezika je nemogoče najti način podajanja znanja, ki 
ustreza vsem učencem, zato toliko različnih učnih metod in tehnik.  
 
Samousmerjen učenec samostojno izbira metode in tehnike učenja. Teh si ne 
izbere že pred začetkom učenja, ampak ko se začne učiti, in pozneje med 
procesom usvajanja zastavljenih ciljev. Da ugotovi, katere metode in tehnike 
so zanj primerne, jih preizkuša in ovrednoti. Učencu proces izbire ne 
predstavlja izgube časa za učenje, saj izboljša kakovost nadaljnjega učenja 
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(Holec, prav tam). Pomembno je, da učenec prepozna neustrezen material in 
da ga zna uporabiti na različne načine. Prav tako mora znati presoditi, ali mu 
je zadana naloga predstavljala dovolj velik izziv (Sturtridge, 1997). Izbrane 
metode in tehnike učenja, ki so učencu na voljo, vključujejo tiste, ki jih že 
pozna in jih je uporabil v preteklosti (še posebno pri učenju jezika), tiste, ki se 
jih je naučil od drugih učencev ali iz raznih učiteljevih materialov, ter tistih, ki 
jih je oblikoval sam.  
 
Pri izbiri se učenec opira na naslednji merili: 

• učinkovitost zastavljenih ciljev: učenec natanko ve, kakšni so njegovi 
cilji, in zna oceniti napredek ter natančno določiti, kako uspešne in 
učinkovite so bile izbrane metode oziroma tehnike učenja; 

• prilagoditev zunanjih in notranjih ovir, da ga kar najmanj obremenjujejo 
med učenjem (Holec, 1981).  

Pri izbiri materialov je treba omeniti tudi videoposnetke in druge računalniško 
zasnovane materiale, ki so postali priljubljen in zelo dostopen vir za 
samostojno učenje. Ti so sicer po mnenju Sturtridga (1997) učiteljsko 
usmerjeni, saj so učiteljevo nadomestilo, ker učenca usmerjajo, in 
potemtakem je učenčeva svoboda le iluzija.  
 

2.5.4 Spremljanje pridobivanja znanja pri tujejezikovnem učenju 
 
Pridobivanje znanja se nanaša na čas in prostor, torej kraj pridobivanja znanja, 
čas, časovni razpored, tempo pridobivanja znanja itn. 
 
V šoli so učenci omejeni; so del sistema, ki je časovno in prostorsko omejen 
ter zelo pogosto tog in specifičen za posameznika. Med temi omejitvami je 
treba omeniti, da je učencu določena neka časovna enota, v kateri mora 
delovati oziroma znotraj katere mora usvojiti predvidene cilje in pridobljene 
kompetence izkazati na preverjanju znanja (Holec, 1981).  
 
Učenec se pri samousmerjenem načinu učenja sam odloči, kdaj se bo učil, 
koliko časa bo namenil učenju oziroma določeni dejavnosti. S tem prilagodi 
ritem učenja in usvajanja jezika. Če je učenec časovno omejen, pa to zaobide, 
tako da pospeši svoj ritem učenja oziroma ga časovno omeji (Holec, prav 
tam).  
 

2.5.5 Ocenjevanje in refleksija pridobljenih znanj pri tujejezikovnem 
učenju 
 
Holec (1981) ocenjevanje deli na notranje in zunanje. Pri zunanjem 
ocenjevanju je učenec ocenjen glede na postavljena merila, ki omogočajo, da 
je znanju dodeljeno mesto glede na vsebino in/ali dosežke drugih učencev. Ta 
merila opredeli učiteljski zbor ali učitelj, saj učenec ne razpolaga z znanjem, ki 
bi bilo primerno za presojo lastnih dosežkov. V takih razmerah je količina 
odgovornosti, ki jo ima učenec pri lastnem ocenjevanju, zelo omejena in 
površinska. Notranje ocenjevanje je sestavni del učenja v enakem pomenu, 
kot je učenčeva opredelitev ciljev, vsebine. Je del procesa, pri katerem 
učenec ovrednoti dosežene cilje, jih primerja z zastavljenimi in se tako 
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prepriča, da se je nečesa naučil. Proces učenja se za učenca ne konča, 
dokler ne oceni svojega znanja in tako vidi, ali doseženi rezultati sovpadajo z 
zastavljenimi cilji, kar pomembno vpliva na nadaljnje učenje. Učenec mora 
prevzeti odgovornost nad ocenjevanjem lastnega znanja in ravno 
prevzemanje odgovornosti je tisto, kar prispeva k pravi in pristni 
samoevalvaciji (Holec, prav tam).  
 

2.5.6 Večdimenzionalni sestav avtonomije pri tujejezikovnem učenju  
	  
Učenec mora posedovati voljo, pripravljenost in sposobnost za prevzemanje 
odgovornosti pri učenju, da doseže avtonomijo in deluje samostojno. Volja po 
samostojnosti je odvisna od stopnje motivacije in samozavesti, zmožnost, da 
se to resnično doseže, pa je odvisna od stopnje znanja in sposobnosti 
(Littlewood,1997). Nekateri avtorji opredeljujejo avtonomijo kot 
večdimenzionalno, prepleteno z različnimi področji (Littlewood, 1997; Benson, 
2011; Little, b. d. a, Tassinari, 2014) in ravno ta raznolikost povzroča toliko 
razhajanj že v sami definiciji koncepta. 
 
Littlewood (1997) predstavlja tri dimenzije, različna področja, ki sestavljajo 
avtonomijo. Vzdolž teh treh dimenzij lahko opazimo različne stopnje 
avtonomije, ki jih ima posameznik do vsakega sestavnega dela in vsakega 
področja delovanja posebej. 
 
Slika 1: Dimenzije avtonomije 

 

Prirejeno po Littlewood (1997: 83)  
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Pri določeni stopnji avtonomije se pojavi verjetnost, da je nekdo zelo motiviran 
in samozavesten, torej v nekolikšni meri avtonomen kot učenec, vendar pa ne 
poseduje dovolj znanja o učnih strategijah, ki bi mu omogočile izkoristiti poln 
potencial. Posledično obstaja možnost, da tudi drugi sestavni deli ne 
omogočajo zadostnih izkušenj in da je učenčeva avtonomija v vlogi 
sporočevalca zelo nizka. Spet drugi lahko razvije in usvoji vsa potrebna 
področja, da bi bil zelo avtonomen kot sporočevalec, vendar pa mu 
primanjkuje samozavesti, da bi komuniciral z drugimi v razredu (Littlewood, 
1997).  
 
Dinamični model je ustvarila tudi Maria G. Tassinari (2014) in v njem 
predstavila štiri ključna področja avtonomije. Prvo področje se nanaša na 
kognitivni in metakognitivni del, ki se opira na kognitivno in metakognitivno 
znanje, torej strukturiranje znanja, ozaveščanje in učenčeva prepričanja. 
Drugi dve sta čustvena in motivacijska komponenta, ki zajemata občutja, 
čustva, pripravljenost in motivacijo. Akcijsko naravnana komponenta (ang. 
action-oriented component) združuje sposobnosti, učne navade in odločanje. 
Podobna je Holcevemu (1981) opisu področij, ki sestavljajo avtonomijo ter 
zajemajo načrtovanje, izbiro materialov in metod, spremljanje znanja, 
ocenjevanje ... Socialna komponenta pa vsebuje učenje in pogajanje s sošolci, 
svetovalci, z učitelji; osredinja se na sodelovanje.  
 
Podobno kot Littlewood tudi M. Tassinari (prav tam) poudarja, da je 
pomembno ravnovesje med komponentami v različnih učnih situacijah in 
vsebinah. Prav tako izpostavlja, da strogih meja med različnimi področji ni, saj 
so med seboj prepletena in povezana. Podaja primer sprejemanja odločitev o 
lastnem učenju. Tu se prepletajo različna področja, kot so: kognitivni vidik 
(zavedati se alternativ), metakognitivni vidik (oceniti alternative), čustveni vidik 
(upoštevanje interesov in motivacije), izpeljava učne naloge pa potem poleg 
naštetih področij vsebuje tudi akcijsko naravnano področje (izpeljava 
zastavljene naloge, refleksija, ocena).  
 

2.6 LASTNOSTI AVTONOMNEGA TUJEJEZIKOVNEGA UČENCA 
	  
Breen in S. Mann (1997) navajata osem različnih karakteristik, ki označujejo 
avtonomnega učenca: 
 

− Učenčeva naravnanost 
Učenec se zaveda svojega odnosa do učenja oziroma do tega, kaj se mora 
naučiti, kako se bo tega naučil in kateri razpoložljivi viri so mu na voljo. 
 

− Želja po učenju 
Učenec je v pristnem odnosu z jezikom in ima resnično željo naučiti se ta jezik. 
Ker si tega želi in se ne počuti, kot da je pod prisilo, je njegova motivacija 
toliko večja.  
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− Močen občutek jaza 
Avtonomen učenec ima močen občutek jaza. Čeprav je malo verjetno, da bi 
se avtonomen učenec negativno ocenil, pa sta spremljanje napredka in 
ocenjevanje lastnega dela bogat vir informacij za nadaljnje delo. 
 

− Metakognitivne sposobnosti 
Avtonomen učenec je sposoben stopiti stran od svojega dela v tolikšni meri, 
da ga ovrednoti in ugotovi, ali je njegovo delo uspešno oziroma kaj je 
potrebno za učinkovitejše in uspešnejše nadaljnje delo. Lahko sprejema 
odločitve, kaj, kdaj, kako, iz kakšnih virov se učiti, in je hkrati sposoben 
sprejeti kritike ter jih obrniti sebi v prid. Stalno ocenjuje in spremlja uporabnost 
ter pomembnost virov. Posledično pogosto spreminja tisto, kar počne, in 
vedno išče nove izkušnje.  
 

− Vodenje, upravljanje sprememb (angl. management of change) 
Učenec je pozoren na spremembe in se je sposoben spremeniti ter prilagodi 
glede na podane okoliščine.  
 

− Neodvisnost	  
Učenčeva sposobnost učenja in uspeh pri učenju sta neodvisna od 
izobraževalnega procesa, ki poteka v razredu.  
 

− Strateško učenje 
Učenec zna izkoristiti situacijo v danem okolju in jo na strateški način obrne 
sebi v prid. Oceni lahko lastne potrebe, želje in interese ter zastavi cilje, ki ga 
bodo pripeljali do doseganja naslednjega cilja, in to na njemu najustreznejši 
način dela.  
 

− Zmožnost pogajanja 
Kljub neodvisnosti učenca pri njegovem učnem uspehu je pomembno, da se 
zna pogajati, ko pride do sodelovanja, da najde najboljši način in največji 
izkoristek potencialnih virov, ki so na voljo v razredu.  
 
Učenec mora biti prilagodljiv, ustvarjalen, iznajdljiv in predvsem neodvisen. 
Nunan (1989) je v svojem delu skupaj z Rubinom, s Thompsonom in 
Candlinom predstavil vloge učenca, ki so bile nasprotje vlog, značilnih za 
tradicionalno izobraževanje. V izobraževanju se je sicer način dela že 
nekoliko spremenil, so pa spodaj podane značilnosti dober opomin dela, ki je 
osredinjeno in usmerjeno samo na učenca. Nekaj izbranih točk:  
 

− Iskanje lastne poti 
Učenec odkrije načine učenja, ki mu najbolj ustrezajo, z uporabo več čutil. Pri 
tem se lahko uči od drugih učencev v razredu. 
 

− Organizacija informacij o jeziku 
Učenec razvije način, s katerim si organizira pridobljene informacije. To so 
lahko razne oblike zapiskov, miselnih vzorcev, razporejanje, grupiranje 
podatkov … 
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− Biti ustvarjalen 
Eksperimentiranje z jezikom in njegovo uporabo na različne načine, kot so: 
igranje jezikovnih iger, uporaba besed na nove načine, igranje z različnimi 
zvoki in s strukturo besed … 
 

− Ustvarjanje priložnosti za učenje 
Sodelovanje s sošolci in z učitelji, postavljanje vprašanj, redno poslušanje 
jezika, branje različnih besedil … 
 

− Učiti se živeti z negotovostjo 
Učenec se ne sme zanašati in pričakovati, da mu bodo odgovori na vprašanja 
vedno posredovani. Znati jih mora poiskati in se poslužiti različnih virov. 
Pomembno je, da ko se na primer znajde v situaciji, ko določene besede ne 
razume, ne odneha oziroma se ne ustraši, ampak ve, kje poiskati odgovore.  
 

− Tehnike za boljše pomnjenje 
Učenec najde poti, da prikliče že usvojeno znanje. Poti si ustvari na različne 
načine, na primer z rimami, asociacijami na besede, osebnimi izkušnjami iz 
preteklosti. Med pridobljenimi možnostmi izbere tiste, ki mu najbolj ustrezajo. 
 

− Sprejemanje napak 
Pomembno je, da učencu napake, ki jih je naredil, ne preprečijo, da bi 
sodeloval ali nadaljeval določeno nalogo. Zavedati se mora, da se bodo 
napake zgodile; z njimi se je treba spoprijeti, jih sprejeti, popraviti. 
 

− Uporaba jezikovnega znanja 
Izkušnje, ki jih je učenec pridobil med učenjem prvega jezika, prenese na 
drugi jezik ter išče podobnosti, ugotavlja razlike, primerja z maternim jezikom 
in si z dozdajšnjimi izkušnjami lajša proces učenja.  
 

− Učenje iz konteksta 
Učenec se zaveda odnosa med besedami in lahko na podlagi že obstoječega 
znanja ter izkušenj iz podanega besedila razume bistvo oziroma lahko ugiba, 
sklepa o pomenu neznane besede. 
 

− Uporaba različnih stilov govorjenja in pisanja 
Učenec razvije sposobnost razlikovanja različnih stilov pisanja in govorjenja v 
vlogi sporočevalca in vlogi poslušalca. Z že obstoječega znanja maternega 
jezika prenese znanje in ga aplicira na nov jezik.  
 
Opisane karakteristike od učenca zahtevajo predvsem samoaktivnost. 
Samoaktivnost (angl. self-reliance), pomeni samozavest, prepričanost v lastne 
sposobnosti, ne da bi pri tem potrebovali druge, kar pa ne pomeni, da smo pri 
tem sami (Self-reliance, b.d.). Učenec mora delovati spodbudno in odgovorno, 
glede na podane zmožnosti ter biti pripravljen sprejemati lastne odločitve, na 
katere drugi nimajo vpliva.    
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2.7 VPLIV ŠOLSKEGA OKOLJA NA UČENČEVO AVTONOMIJO PRI 
TUJEJEZIKOVNEM UČENJU 
	  
Čeprav hierarhija potreb po Maslowu ni neposredno povezana z avtonomijo v 
izobraževanju, je to teoretično izhodišče o človekovem stremljenju k 
samouresničevanju. Maslow je s piramido o hierarhiji potreb ponazoril 
človekov razvoj lastnih zmožnosti, pri čemer je izpolnitev nižjih potreb 
predpogoj za doseganje naslednje, višje potrebe. B. Marentič Požarnik (2010) 
poleg piramide prikaže tudi shemo, ki se navezuje na Maslowo hierarhijo 
potreb, vendar v šolskem okolju.  
 

 
Slika 2: Hierarhija potreb po Maslowu in primeri potreb iz šole 

        
	  

 (Marentič Požarnik, 2010: 186) 
 

Ponazoritev primerov iz šole in povezava s hierarhijo potreb po Maslowu sta 
dobra prikaza, kaj vse je potrebno in pomembno v šolskem okolju, da učenec 
»raste« in se razvija v avtonomno osebnost.  
 

2.7.1 Vloga razreda pri učenčevi avtonomiji 
	  
Samostojno učenje in nadzor nad učno vsebino v svoji opredelitvi zahtevata 
popolno svobodo in neodvisnost izbirati cilje, ki jih učenec želi usvojiti. 
Popolna neodvisnost bi od učenca zahtevala izoliranost pred drugimi, kar pa 
pri učenju jezikov ni želeno. Učenje jezika je z medsebojnim sodelovanjem še 
bolj podkrepljeno, hkrati pa učenec krepi pogajalske sposobnosti glede na 
svoje cilje, namene, vsebine in sredstva (Benson, 2011). Tudi Little (b. d. a) 
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poudarja področje sodelovanja z vrstniki, saj je avtonomija učenca med 
drugim odvisna od avtonomije drugih učencev v razredu.  
Breen in S. Mann (1997) dodajata, da se mora avtonomen učenec znati 
pogajati in iskati ravnotežje med lastnimi željami ter željami drugih članov 
skupine, ki jo v tem primeru predstavlja razred. Znati mora sodelovati s 
sošolci, se z njimi pogajati, da lahko kar najbolje izkoristi dana sredstva v 
razredu (prav tam), znati poročati o izbranih učnih strategijah in materialih, o 
njih diskutirati in iskati nasvete (Sturtridge, 1997).  
 

2.7.2 Vloga učitelja pri učenčevi avtonomiji 
	  
Prav tako kot so pri razvoju avtonomije učenca pomembni sovrstniki, ima 
pomembno vlogo tudi učitelj. Za razvoj avtonomije v izobraževanju je 
pomembno sodelovanje med učiteljem in učencem (Dam, b. d.; Little, b. d. a; 
Benson, 2010). Benson (2011) poudarja, da velikokrat velja zmotno mišljenje, 
da avtonomija pomeni učenje v popolni izolaciji, brez učitelja, zunaj razreda. 
Ni nujno, da učitelj, ki spodbuja avtonomijo, učencem popolnoma prepusti 
sprejemanje odločitev. Pomaga jim tako, da jih aktivno spremlja in spodbuja, 
da nadgradijo lastne zmožnosti (prav tam), in jim predstavi nabor veščin, ki 
učencem omogočajo lažje in učinkovito samostojno učenje (Morrison in 
Navarro, 2014).  
 
Prepričanje, da ima učitelj zaradi samostojnega učenja učenca, manj dela in 
je njegova vloga manj pomembna, je le eden izmed razlogov, da avtonomija v 
razredu ne zaživi v polnem pomenu. Ni dovolj, da je učitelj na voljo, učenec 
potrebuje veliko pomoči pri organizaciji samostojnega dela (Waterhouse, 
1990).  
 
Avtonomija od učenca zahteva veliko mero odgovornosti, kar ne pomeni, da 
lahko prevzame vse učiteljeve vloge. Učenci gotovo niso usposobljeni učitelji, 
lahko pa prevzamejo določene učiteljeve vloge oz. z njimi upravljajo. Zelo je 
pomembno, da učitelj spoštuje način, kako se učenci spoprijemajo z nalogami, 
z opravili; od njih pričakuje, da se znajo spoprijeti s posledicami njihovih 
odločitev. Učence mora podpirati in jim pustiti delati napake, vsekakor pa jih 
ne reševati namesto njih (Scharle in Szabo, 2000).  
 

2.7.3 Vzroki za neuspeh pri učenčevi avtonomiji 
	  
Kljub poskusom vpeljevanja smernic avtonomije se ti skozi zgodovino in tudi 
danes ponekod ne obnesejo. Med glavne razloge spadajo: preveliko število 
učencev v razredu, togi urniki, pritiski starih navad opravljanja izpitov, 
nezadostna sredstva in podpora učiteljem, negotovost, kaj družba kot celota 
pričakuje od izobraževalnega sistema, domneva, da učenec lahko naredi 
takojšen preskok med odvisnostjo od učitelja in popolnim prevzemanjem 
odgovornosti, ter težnja dveh idej, samostojnega učenja in permisivnega 
načina vzgoje, ki silita v različni smeri (Waterhouse, 1990; Holmes, 1990). 
Navedeni razlogi so pokazatelj in hkrati opomin, kaj vse lahko vpliva na razvoj 
posameznikove avtonomije v izobraževanju. Poleg sovrstnikov in učitelja v 
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šoli ne gre zanemariti tudi drugih vplivov, kot so: strokovni delavci, šolska 
vizija ter navsezadnje odnos med učiteljem in starši.  
 

2.8 STOPNJE AVTONOMIJE 
	  
Koncept avtonomije temelji na naravni težnji, da učenci prevzamejo nadzor 
nad lastnim učenjem. Kot taka je avtonomija dosegljiva vsakomur, le 
prikazana je na različne načine in v različnih stopnjah, ki so odvisni od 
značilnosti in učne situacije vsakega posameznika. Učenci, ki so manj 
avtonomni, so sposobni razvijati in nadgrajevati avtonomijo, vendar za to 
potrebujejo ustrezne pogoje. Eden izmed pogojev razvoja avtonomije so 
možnosti, ki dajejo učencu priložnost, da prevzame nadzor nad lastnim 
učenjem. Težko je pričakovati, da otroci odrastejo v avtonomne osebe, če jim 
ne damo priložnosti, da so avtonomni, medtem ko usvajajo znanja (Benson, 
2011).  
 
Avtonomija oziroma odgovornost se izraža v odnosu, ki ga učenec v določeni 
stopnji lahko poseduje. Malo verjetno je srečati učenca, ki bi bil v tem pogledu 
popoln, hkrati pa obstaja majhna verjetnost srečanja nekoga, ki je brez 
občutka odgovornosti. Osebne lastnosti, izbrani učni stili in odnos do kulture 
postavljajo meje pri razvoju avtonomije (Scharle in Szabo, 2000). 
 
S postavljanjem in z doseganjem osebnih ciljev, želja, interesov, vrednot se 
vsakdo v življenju sreča z avtonomijo, vendar ta ni vedno del zavednega. 
Zaradi te predpostavke Little (b. d. a) trdi, da ne obstajajo neavtonomni in 
avtonomni učenci, ampak je pomembno, ali je učenčeva avtonomija 
osredinjena na področje učenja jezika ali na kaj drugega. Ravno nasprotno pa 
Nunan (Nunan, 1997: 195, v Benson: 129) predstavi različne stopnje 
avtonomije, ki se razvijajo med pridobivanjem znanja.  
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Preglednica 1: Stopnje avtonomije po Nunanu 

 
STOPNJA 

 
UČENČEVO 
DELOVANJE 

 

 
VSEBINA 

 
PROCES 

 
 

1 

 
 

Zavedanje/ 
Ozaveščenost 

Učenci se 
zavedajo 

pedagoških ciljev 
in vsebin 

materialov, ki jih 
uporabljajo. 

 
Učenci razumejo pomen 

pedagoških nalog in znajo 
opredeliti lastne učne 

strategije in stile. 

 
 

2 

 
 

Vključenost 

Učenci so 
vključeni v izbiro 
lastnih ciljev, iz 

ponujenih različnih 
alternativ. 

 
Učenci sprejemajo 

odločitve med ponujenimi 
možnostmi. 

 
 

3 

 
 

Posredovanje 

Učenci so 
vključeni v 

spreminjanje in 
prilagajanje vsebin 

v učnem načrtu. 

 
Učenci 

spreminjajo/prilagajajo 
naloge. 

 
4 

 
Oblikovanje 

 
Učenci oblikujejo 

lastne cilje. 

 
Učenci ustvarijo lastne 

naloge. 
 

 
5 

 
Preobrazba, 
preseganje 
obstoječih 

meja 

Učenci presegajo 
vsebino usvojeno 

v razredu in 
naredijo povezave 
z vsebinami izven 

učilnice. 

 
 

Učenci postanejo učitelji in 
raziskovalci. 

 
(Prirejeno po Nunan, 1997: 195) 

 
 
A. Scharle in A. Szabo (2000) sta avtonomijo razdelili na tri stopnje in 
izpostavili, da je to počasen proces, ki ga človek usvaja postopoma, med 
odraščanjem. Začetna točka je ozaveščanje, ko so učencu predstavljeni novi 
pogledi in podane nove izkušnje. Učenca se spodbuja, da se zave svojih 
notranjih učnih procesov in da se ga skuša pripeljati do točke, da sam odkrije 
tisto, kar ga zanima. Večinoma so aktivnosti na tej stopnji ozko strukturirane 
in nadzorovane. Učenci na tej stopnji niso odgovorni, zato jim je treba 
povedati, kaj naj naredijo.  
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Naslednji korak – z namenom, da učenci spremenijo odnos do učenja – je 
ponavljanje predstavljenih veščin. Ta stopnja zahteva veliko ponavljanja in 
potrpežljivosti, da učenci razumejo nove veščine in jih usvojijo. Le tako se 
lahko vzorec starih navad prekine.  
Menjava vlog (ang. transferring roles) zahteva občutne spremembe v razredu 
in njegovem delovanju ter je posledično najzahtevnejša stopnja za učitelja. 
Učenci imajo na tej stopnji več svobode, hkrati pa tudi večjo odgovornost do 
učenja. Sami se lahko odločijo, kaj jih zanima, katere dejavnosti se bodo lotili, 
da se bodo naučili izbrane teme, na kak način jo bodo izvedli, od njih pa se 
pričakuje, da zastavljene cilje usvojijo. Pri tem si seveda pomagajo s 
predhodnim znanjem in z veščinami, usvojenimi v prejšnji stopnji, na voljo pa 
jim je učitelj, ki jih ob težavah usmerja. Tako so učenci vedno samostojnejši. 
  

2.9 MERJENJE AVTONOMIJE  
	  
V literaturi se pojavlja veliko vprašanj in dvomov, ali in s katerim merskim 
instrumentom meriti avtonomijo. Benson (2010) njeno merjenje celo opredeli 
kot neavtonomno; kot enega izmed glavnih problemov izpostavi večplastnost 
in spremenljivost avtonomije učenca glede na posameznika in učno situacijo. 
Dodaja pa, da to ne pomeni, da je ne smemo poskušati meriti (prav tam). Za 
učitelja je pomembno, kako avtonomni so učenci in ali je njegovo 
prizadevanje za spodbujanje avtonomije otrok učinkovito (Murase, 2015). 
Avtonomija je namreč ključna značilnost uspešnega učenca ne glede na 
njegovo starost ali področje učenja (Little, b. d. b). 
 
Benson (2011) pozneje navaja, da čeprav ne moremo neposredno meriti 
sposobnosti nadzora nad lastnim učenjem, lahko merimo izvajanje, ki 
nakazuje nadzor. Avtonomijo torej merimo tako, da prepoznamo vedênje 
učenca in v kolikšni meri je to povezano z nadzorom in s presojo.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

Zavedamo se večplastnosti avtonomije in zato se po eni strani »merjenje 
avtonomije« zdi absurdno. Glede na kompleksnost sestave avtonomije bi bilo 
bolj smiselno ugotavljati avtonomnost pri vsakem posamezniku, še posebno, 
ker učenec učencu ni enak. Že enako okolje, v tem primeru razred, na 
vsakega učenca vpliva drugače. Pri upoštevanju vseh teh razlik ter 
opazovanju in ugotavljanju posameznikove avtonomnosti bi bil to dolgotrajen 
proces, ki bi prikazal karakteristike enega razreda. Z raziskavo smo želeli 
postaviti okvire, kakšne so učne strategije slovenskih šestošolcev pri učenju 
angleščine, kako samoaktivni so, komu pripisujejo odgovornost za učenje 
angleščine in kakšno je njihovo mišljenje o lastnih sposobnostih pri delovanju 
v učnem procesu – ali se ga zavedajo ali se popolnoma opirajo na druge.  
 
Avtonomija zahteva čas in se razvija med odraščanjem, z izkušnjami. V 
raziskavo smo se podali z zavedanjem, da popolne avtonomije pri šestošolcih 
ne bomo našli, deloma zaradi starosti in razvoja učencev, ki je v začetnih 
stadijih prevzemanja nadzora nad učenjem in življenjem na splošno. 
Povprečna starost šestošolcev je 11 let in so torej na meji konvencionalne in 
postkonvencionalne stopnje razvoja moralnega presojanja. Iz tega lahko 
sklepamo, da bo avtonomija tu prisotna le delno, in sicer na stopnji zavedanja. 
Pomembno je, da jim kot učitelji že zdaj nudimo kar najboljše pogoje, da se 
lahko razvijejo v avtonomne osebnosti.  
 
Da bi ugotovili, katera področja, ki sestavljajo avtonomijo, so razvitejša in 
katera potrebujejo dodatno pozornost, smo vprašalnik sestavili tako, da smo 
preverili, kako samoaktivni so učenci, katerih učnih strategij se poslužujejo ali 
se jih zavedajo in kakšno je njihovo mnenje o tem, kdo bi moral biti odgovoren 
za učenje angleščine – učenci ali učitelji.  
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3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Raziskave, izvedene do zdaj, so bile v veliki večini opravljene v srednjih šolah 
in na univerzah. Ker učenci pridobijo delovne navade že na začetku šolanja, 
nas zanima, kakšna je stopnja avtonomije pri učenju angleščine v osnovni šoli 
in na katerih področjih bi bilo treba graditi, da bi učenci izpopolnili potencial in 
postali avtonomni ter naklonjeni vseživljenjskemu učenju, ki je v današnjem 
času ključno. 
 
V literaturi se pojavlja veliko vprašanj in dvomov, ali in s katerim merskim 
instrumentom meriti avtonomijo. C. Muñoz (2013) izpostavlja, da je na 
področju izobraževanja mladih učencev opravljenih občutno manj raziskav; 
kot razlog navaja, da veliko raziskovalcev meni, da učenci kljub zavesti, torej 
da vedo, kaj se dogaja okrog njih in se na to tudi odzivajo, niso sposobni na 
jasen način tega zavedanja tudi izraziti. Vseeno pa kot odraz nestrinjanja 
sporoča, da so raziskave pomembne predvsem za učitelje, da ti vedo, kakšno 
je stanje v njihovem razredu, ter posledično na kak način in na katerih 
področjih lahko to izboljšajo.  
 
Avtonomija učencev pri učenju tujega jezika zajema široko tematsko področje, 
ki ga sestavlja več podpodročij, na katera vpliva veliko zunanjih in notranjih 
dejavnikov. Kot smo že omenili v teoretičnem delu, avtonomija temelji na 
prevzemanju odgovornosti nad lastnim učenjem in učenec je tisti, ki mora biti 
proaktiven, če želi doseči določeno stopnjo avtonomnosti.  
 
V raziskavi smo se zato osredinili na samoaktivnost in mnenje učencev o 
odgovornosti pri učenju angleščine. Želeli smo ugotoviti, v kolikšni meri so 
učenci 6. razreda avtonomni pri učenju angleščine in katera področja 
učenčeve avtonomije so razvitejša ter katera potrebujejo dodatno pozornost. 
Prav tako smo želeli ugotoviti, ali so pri učencih 6. razreda učne strategije 
pomnjenja novih besed pri angleščini ozaveščene. Ker je prevzemanje 
odgovornosti nad učenjem poglavitni del avtonomije, zato želeli raziskati 
mnenje učencev, kdo bi moral biti tisti, ki je pri angleščini odgovoren za 
vsebino, aktivnosti, časovni okvir pri pouku ter za spremljanje in ocenjevanje 
angleščine ter kako bi se ocenili, če bi te naloge morali opravljati sami. 
Zanimalo nas je tudi, ali se na posameznem področju pojavljajo razlike med 
ženskim in moškim spolom ter ali različna učna uspešnost vpliva na mnenje o 
prevzemanju odgovornosti nad učenjem angleščine.  
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Kakšna je stopnja samoaktivnosti pri učencih in učenkah 6. razreda pri 
učenju angleščine?  
 
2. Ali se dekleta in fantje 6. razreda razlikujejo v stopnji samoaktivnosti pri 
učenju angleščine? 
 
3. Kakšno je mnenje učencev 6. razreda o odgovornosti pri učenju 
angleščine?  
 
4. Ali se dekleta in fantje 6. razreda razlikujejo v mnenju o odgovornosti pri 
učenju angleščine? 
 
5. Ali se učenci 6. razreda z različno učno uspešnostjo razlikujejo v mnenju o 
odgovornosti za učenje angleščine?  
 

3.3 METODE DELA 
	  
V empiričnem delu magistrskega dela sta bila uporabljena kvantitativen 
raziskovalni pristop in deskriptivna raziskovalna metoda. 
 

3.3.1 Vzorec 
	  
V raziskavi je sodelovalo 358 učenk in učencev 6. razreda, ki se angleščine v 
povprečju učijo 3,91 leta. Med učenci je bilo 48,4 % učenk in 51,6 % učencev. 
V vzorec je bilo vključenih 6 osnovnih šol iz osrednjeslovenske in gorenjske 
regije. Način vzorčenja je bil priložnosten.  
	  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krožni prikaz 1: Končna ocena pri angleščini v 6. razredu 
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3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov in merski pripomočki 
 
Pred zbiranjem podatkov so bila pridobljena dovoljenja ravnateljev in 
ravnateljic sodelujočih osnovnih šol ter učiteljev in staršev sodelujočih učenk 
in učencev. Dogovorili smo se za termin zbiranja podatkov med rednim 
poukom. Šolam je bil posredovan anonimni vprašalnik, reševanje 
vprašalnikov pa je za vse učence potekalo pod enakimi pogoji (izpolnjevali so 
enak vprašalnik, podana so bila enaka navodila, čas reševanja je bil za vse 
enak), kar je zagotovilo objektivnost. Anketa je sestavljena iz več vprašanj 
zaprtega in polodprtega tipa; učenci so lahko dopisali odgovor, če se s 
podanimi niso strinjali. Poleg vprašanj so vključene tudi trditve, podane na 
učencem razumljiv način. Pred zbiranjem podatkov je bila izvedena pilotna 
raziskava; vprašalnik je izpolnilo 10 učencev, vnesene pa so bile ustrezne 
spremembe.  
 
Z vprašalnikom, ki temelji na Holcevi (1981) opredelitvi avtonomije in ki sta ji 
dodani področji sodelovanja z vrstniki in motivacija (Little, b. d. a; Tassinari, 
2012), smo preverili področji samoaktivnosti in pripisovanje odgovornosti ter s 
tem naredili povezavo, kako avtonomni so učenci 6. razreda pri pouku 
angleščine.  
 
Prva naloga anketnega vprašalnika je s petnajstimi trditvami preverjala 
stopnjo samoaktivnosti učencev pri učenju angleščine. Trditve zajemajo 
področje učnih strategij, dodatne motivacije in aktivnega sodelovanja. Učenci 
so se opredelili glede na podane odgovore. Dodani so podatki druge naloge, 

Graf 1: Čas učenja angleščine 
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kjer smo želeli ugotoviti, na kakšen način se učenci učijo novih besed pri 
angleščini in posledično, če se tega zavedajo. Na ta način smo želeli 
podkrepiti podatke o učnih strategijah učencev. Učenci so izbirali med osmimi 
podanimi odgovori in imeli možnost dopisati svoj odgovor. Tretja naloga je 
ugotavljala mnenje učencev o pripisovanju odgovornosti pri učenju angleščine. 
Z izbiro med odgovori jaz, učitelj, oba so učenci izrazili mnenje o odgovornosti, 
kdo bi po njihovem mnenju moral:  

− spremljati, kako dobro jim gre angleščina; 
− jih motivirati za učenje angleščine; 
− ugotavljati, kaj jim ne gre pri angleščini; 
− odločati, kaj se učiti pri angleščini; 
− odločati, koliko časa nameniti učenju določene stvari pri angleščini; 
− izbirati aktivnosti pri pouku angleščine; 
− ocenjevati znanje pri angleščini. 

 
Četrta naloga je preverjala mnenje učencev, kako dobri bili na navedenih 
področjih (ta so enaka kot pri 3. nalogi). Pri nalogah smo se oprli na dinamični 
model preverjanja avtonomnosti, M. Tassinari (2012) in raziskavo 
Üstünlüoğluja (2009). Vprašalnik sprašuje tudi po spolu anketiranca, času 
učenja angleščine in po zaključni oceni angleščine ob koncu 6. razreda.  
 

3.3.3 Postopki obdelave podatkov 
	  
Pridobljeni podatki so bili statistično obdelani s programom SPSS. Za 
ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami smo uporabili χ²-preizkus. S t-
testom za neodvisne vzorce smo ugotavljali razlike, za prikaz povprečnih 
rezultatov pa je bila uporabljena deskriptivna statistika.  
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3.4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
	  
Dobljeni rezultati so predstavljeni v petih različnih sklopih, ki se navezujejo na 
raziskovalna vprašanja in prek katerih smo ugotavljali, kako avtonomni so 
učenci in učenke 6. razreda pri učenju angleščine. Spodnji sklopi prikazujejo 
pridobljene podatke o: 1) samoaktivnosti učenk in učencev; 2) razlikah glede 
na spol in stopnjo samoaktivnosti; 3) mnenju učenk in učencev o odgovornosti 
pri učenju angleščine; 4) razlikah med spolom in mnenju o odgovornosti pri 
učenju angleščine; 5) razlikah med učno uspešnostjo in mnenju o 
odgovornosti pri učenju angleščine.  

 

3.4.1 Stopnja samoaktivnosti pri učencih in učenkah 6. razreda pri 
učenju angleščine 
 
V empiričnem delu smo želeli preveriti, kako samoaktivni so učenci pri učenju 
angleščine v razredu in zunaj njega. Samoaktivnost smo preverjali na podlagi 
14 trditev, ki se navezujejo na tri področja. To so: učne strategije, dodatna 
motiviranost in aktivno sodelovanje.  
 
Učenci so imeli na voljo odgovore nikoli, redko, včasih, pogosto in vedno, pri 
čemer odgovori pomenijo različno stopnjo samoaktivnosti. Kot merilo višje 
stopnje samoaktivnosti pri učencih smo vzeli odgovora vedno in pogosto, 
merilo srednje stopnje samoaktivnosti zajemajo odgovori včasih, nižja stopnja 
samoaktivnosti pa zajema odgovora redko in nikoli. 
  
Na koncu vsakega področja je preglednica z izračunanimi povprečnimi 
vrednostmi posamezne trditve. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo na 
petstopenjski Likertovi lestvici opredelili, na kateri stopnji samoaktivnosti so 
učenci. 
  
Kot dodatek učnim strategijam smo dodali nalogo iz vprašalnika, ki učence 
sprašuje, kako si najlažje zapomnijo nove besede pri angleščini. Učenci so 
imeli možnost izbirati med osmimi podanimi odgovori in dopisati lasten 
odgovor.  
 
Preglednica 2: Stopnja samoaktivnosti glede na range povprečnih vrednosti 

Stopnja 

samoaktivnosti 

Rangi povprečnih 

vrednosti 

Učenci 

1 < 1,5 nižja stopnja samoaktivnosti 

2 1,6–2,5 nižja stopnja samoaktivnosti 

3 2,6–3,5 srednja stopnja 

samoaktivnosti 

4 3,6–4,5 višja stopnja samoaktivnosti 

5  > 4,6  višja stopnja samoaktivnosti 
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Samoaktivnost pri učnih strategijah 
 
Preglednica 3: Samoaktivnost učencev pri učnih strategijah 

 

Prikazani rezultati iz preglednice 3 kažejo, da si več kot polovica učencev 
nikoli (36,5 %) med učenjem angleščine ne pripravi izpiskov, miselnih vzorcev 
ali plakata ali si jih pripravijo le redko (22,2 %). Včasih si izpiske, miselne 
vzorce ali plakat pripravi 19,9 % učencev, pogosto 14 % in vedno 7,3 %. 
 
Pri zbranih podatkih, kako pogosto šestošolci uporabljajo slovensko-angleški 
ali angleško-slovenski slovar, smo ugotovili, da četrtina učencev nikoli ne 
uporablja slovarja (25,4 %); podobno število učencev (25,6 %) se je opredelilo, 
da včasih uporabljajo slovar; 19,2 % je tistih, ki slovar uporabljajo redko, 
18,6 % vprašanih učencev slovar uporablja pogosto in 11,3 % vedno.  
 
Po končanem pouku kar 61,6 % učencev vedno in 22,3 % pogosto ve, kaj 
sledi po končanem pouku, kaj morajo postoriti in katere dejavnosti jih čakajo. 

 Nikoli 

% 

Redko 

% 

Včasih 

% 

Pogosto 

% 

Vedno 

% 

Med učenjem 

angleščine si pripravim 

izpiske, miselne vzorce 

ali plakat. 

36,5 22,2 19,9 14,0 7,3 

Uporabljam slovar 

(slovensko-angleškega 

ali angleško-

angleškega). 

25,4 19,2 25,6 18,6 11,3 

Po končanem pouku 

vem, kaj sledi, kaj 

moram postoriti in 

katere dejavnosti me 

čakajo. 

2,8 3,1 10,2 22,3 61,6 

Ko pridem iz šole, si 

pripravim načrt, kako 

bo potekalo moje 

popoldne. 

33,1 23,0 18,3 15,2 10,4 

Delam domače naloge 

pri angleščini. 

2,6 5,1 8,9 34,6 48,9 
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Odstotek učencev, ki občasno vedo, kaj sledi po končanem pouku, je 10,2, 
redko jih ve 3,1 % in nikoli 2,8 % učencev.  
Zbrani podatki o pripravi načrta po končanem pouku kažejo, da si 33,1 % 
učencev načrta nikoli ne pripravi, 23,0 % redko in 18,3 % včasih. Dobra 
četrtina učencev si pogosto (15,2 %) oziroma vedno (10,4 %) pripravi načrt, 
kako bo potekalo njihovo popoldne.  
 
Skoraj polovica učencev (48,9 %) vedno dela domače naloge pri pouku 
angleščine, dodatnih 34,6 % učencev domače zadolžitve opravlja pogosto. 
8,9 % učencev se je opredelilo, da domače naloge izpolnjujejo včasih, 5,1 % 
redko in 2,6 % učencev nikoli.  
 
Preglednica 4: Povprečne vrednosti samoaktivnosti učencev v povezavi z učnimi strategijami 

 

Pri izračunu povprečnih vrednosti samoaktivnosti učencev v povezavi z 
učnimi strategijami glede na posamezno postavko lahko iz preglednice 4 
razberemo, da učenci dosegajo višjo (4) stopnjo samoaktivnosti pri zavedanju, 
kaj sledi po končanem pouku, katere dejavnosti jih čakajo in kaj morajo 
postoriti (4,37), ter pri opravljanju domačih nalog pri angleščini (4,22). Srednjo 
(3) stopnjo samoaktivnosti učenci dosegajo pri uporabi slovarja pri angleščini. 
Učence glede na rezultate o pripravi načrta, kako bo potekalo njihovo 
popoldne (2,47), uvrščamo v nižjo (2) stopnjo samoaktivnosti; enako velja za 
stopnjo samoaktivnosti učencev pri pripravi izpiskov, miselnih vzorcev ali 
plakatov med učenjem angleščine, ki s povprečno vrednostjo 2,33 prav tako 
spadajo v nižjo (2) stopnjo samoaktivnosti. Rezultati so pokazali, da so učenci 
najbolj samoaktivni pri zavedanju, kaj sledi po končanem pouku, kaj morajo 
postoriti in katere dejavnosti jih čakajo v tistem popoldnevu. Medtem ko si 
nekaj več kot polovica učencev (56,1 %) nikoli ne pripravi načrta ali si ga le 
redko, se je o tem, kako bo potekalo njihovo popoldne, večina učencev 
(83,9 %) opredelila, da vedo, kaj sledi in katere dejavnosti imajo po končanem 
pouku. Glede na visok odstotek zavedanja bi pričakovali višji odstotek 
učencev, ki si pripravijo načrt, kako bo potekalo njihovo popoldne. Tu se lahko 

 Povprečna 

vrednost 

Med učenjem angleščine si pripravim izpiske, miselne 

vzorce ali plakat. 

2,33 

Uporabljam slovar (slovensko-angleškega ali angleško-

angleškega). 

2,71 

Po končanem pouku vem, kaj sledi, kaj moram postoriti in 

katere dejavnosti me čakajo. 

4,37 

Ko pridem iz šole, si pripravim načrt, kako bo potekalo 

moje popoldne. 

2,47 

Delam domače naloge pri angleščini.  4,22 
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navežemo na raziskavo S. Pečjakove in K. Košir (2003), ki je bila opravljena 
na učencih petega in osmega razreda in v kateri poudarjata, da obstaja 
možnost, da se učenci uporabe učnih strategij ne zavedajo, kar pa ne pomeni, 
da se jih ne poslužujejo.  
 
Iz pridobljenih rezultatov je razvidna visoka samoaktivnost učencev pri 
opravljanju domačih nalog – 83,5 % učencev vedno oziroma pogosto opravlja 
domače naloge. Medtem ko naj bi bile domače naloge za starejše učence 
predvsem posrednik za lažje pridobivanje znanja določenih tem, domače 
naloge pri mlajših učencih pomembno vplivajo na pozitivni odnos in navade 
do učenja, pripomorejo k boljšemu upravljanju časa, samousmerjenosti, 
disciplini in spodbujajo k samostojnemu reševanju problemov, v svojih 
raziskavah ugotavlja Cooper (1989). Rezultat, da 14 % učencev pogosto 
pripravi izpiske, miselne vzorce ali plakat, 7,3 % pa vedno, je razmeroma 
nizek. Menimo, da je to lahko posledica že urejenih zapiskov v zvezku, ki jih 
učenci prepišejo s table. Podoben razlog pripisujemo tudi neuporabi oziroma 
redki uporabi slovarja (44,6 %). Predvidevamo pa tudi, da učenci ob 
nerazumevanju besede za razlago najprej vprašajo učiteljico, od katere je 
potem odvisno, ali razlago poda ali pri nastalem problemu učencem predlaga 
oziroma jim pomaga poiskati besedo v slovarju in jih s tem navaja na 
samostojno rabo slovarjev.  
 

Samoaktivnost učencev pri dodatni motiviranosti 
 
Preglednica 5: Samoaktivnost učencev pri dodatni motiviranosti za učenje angleščine 

 Nikoli 

% 

Redko 

% 

Včasih 

% 

Pogosto 

% 

Vedno 

% 

Berem knjige, časopis ali 

revije v angleščini. 

27,1 29,7 24,9 11,9 6,5 

Imam dodatne ideje, kaj bi 

se lahko učili pri angleščini. 

28,1 27,0 27,0 9,8 8,1 

Z angleščino sem v stiku 

tudi zunaj šole. 

13,8 21,1 21,4 17,5 26,2 

Rešujem dodatne naloge 

za angleščino, ki niso 

obvezne. 

20,2 23,3 26,4 17,7 12,4 

 

Na podlagi zbranih odgovorov, prikazanih v preglednici 5, se je 56,8 % 
učencev opredelilo, da nikoli ali le redko berejo knjige, časopise ali revije v 
angleščini. Občasno po dodatnem gradivu poseže 24,9 % učencev, 11,9 % 
učencev pogosto bere zgoraj našteta gradiva, 6,5 % učencev pa redno bere v 
angleščini.  
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Učenci so se v 28,1 % opredelili, da nikoli nimajo dodatnih idej o tem, kaj bi se 
lahko učili pri angleščini, 27,0 % učencev ima ideje redko, enako število 
(27,0 %) učencev trdi, da ima ideje včasih, 17,8 % vprašanih pa ima pogosto 
oziroma vedno dodatne ideje za pouk angleščine. Rezultati so pokazali, da je 
nekaj več kot četrtina (26,2 %) učencev vedno v stiku z angleščino, tudi zunaj 
šole. Pogosto je v stiku z angleščino zunaj razreda 17,5 % učencev, 21,4 % 
učencev je glede na pridobljene odgovore v stiku z angleščino včasih, 
malenkost manj (21,1 %) redko in 13,8 % nikoli. Največji delež učencev 
(26,4 %) se opredeljuje, da včasih rešuje dodatne naloge za angleščino, ki 
niso obvezne, drugi največji delež učencev (23,3 %) redko rešuje dodatne 
naloge, z 20,2 % je zastopan odgovor nikoli, 17,7 % učencev pogosto rešuje 
dodatne, neobvezne naloge pri angleščini, najmanjši delež (12,4 %) pa 
predstavlja učence, ki redno rešujejo dodatne naloge za angleščino.  
 
Preglednica 6: Povprečne vrednosti samoaktivnosti učencev pri dodatni motivaciji 

 Povprečna 

vrednost 

Berem knjige, časopis ali revije v angleščini. 2,41 

Imam dodatne ideje, kaj bi se lahko učili pri angleščini. 2,43 

Z angleščino sem v stiku tudi zunaj šole. 3,21 

Rešujem dodatne naloge za angleščino, ki niso obvezne. 2,79 

 

Iz preglednice 6 lahko razberemo izračunane povprečne vrednosti 
samoaktivnosti učencev, ki se kaže kot dodatna motivacija za učenje 
angleščine. Največjo vrednost dosega trditev o učenčevem stiku z angleščino 
tudi zunaj pouka (3,21), ki učence uvršča v srednjo (3) stopnjo samoaktivnosti. 
V isto, torej srednjo (3) stopnjo samoaktivnosti spada tudi reševanje dodatnih 
nalog za angleščino, ki niso obvezne (2,79). Dodatne ideje, kaj bi se učenci 
lahko učili pri angleščini, s povprečno vrednostjo 2,43 izražajo nižjo (2) 
stopnjo samoaktivnosti učencev. Prav tako povprečna vrednost izbranega 
odgovora o branju knjig, časopisov ali revij v angleščini (2,41) učence 
postavlja v nižjo (2) stopnjo samoaktivnosti. 
 
Pozitivna naravnanost v zgodnjih letih in na samem začetku učenja tujega 
jezika ima pomembno vlogo, ki pozneje pozitivno vpliva na notranjo motivacijo 
(Gottfried, 1990, v Wu, 2003), zato bi moralo biti gojenje, razvijanje in 
vzdrževanje notranje motivacije mladih učencev pomemben cilj za učitelje 
tujih jezikov (Wu, 2003). 
 
Dobljeni rezultati na področju samoaktivnosti pri dodatni motivaciji učence 
uvrščajo v srednjo in nižjo stopnjo samoaktivnosti. Zaradi razmeroma nizkih 
rezultatov pri opisanih trditvah sklepamo, da je v večini primerov motivacija 
učencev še vedno zunanja. Učenci pri tej starosti prihajajo v obdobje, v 
katerem se začnejo zavedati lastnega mišljenja (Marentič Požarnik, 2010); 
posledično se premiki zgodijo tudi pri motivaciji. Notranja motivacija vpliva na 
učenje, zato je pomembno, da učenca spodbujamo ter da so učne ure 
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pripravljene tako, da je učenec kognitivno izzvan in da v njih uživa.  
 
Učenci so se v 17,9 % opredelili, da imajo pogosto oziroma vedno dodatne 
ideje, kaj bi se lahko učili pri angleščini. Preostalih 82,1 % dodatnih idej nima 
pogosto ali vedno, zato menimo, da je pomembno učence spodbudili k 
razmišljanju o njihovih interesih, torej česa si želijo učiti pri angleščini, saj bi to 
pozitivno vplivalo na njihovo motivacijo in učenje jezika. Raziskava J. 
Matsuzuzaki Carreira (2011) je pokazala veliko povezanost avtonomije z 
notranjo motivacijo. Avtorica je sicer to raziskovala kot osrednjo temo, 
poudarila pa je, kako pomembna je notranja motivacija za nadaljnjo učenčevo 
željo po učenju; ugotovila je, da je za razvoj in povečanje učenčeve motivacije 
v razredu pomembna spodbuda učencev, njihovih sposobnosti, povezanosti 
in avtonomije.  
 
Za učenje jezika je pomemben stik z jezikom tudi zunaj šole in rezultati so 
pokazali, da je 43,7 % učencev vedno ali vsaj pogosto v stiku z angleščino 
poleg pouka, še 21,4 % več pa tudi občasno, kar lahko pripisujemo uporabi 
računalnika, interneta, televizije. To smo sklepali na podlagi 56,8 % učencev, 
ki nikoli ali le redko posežejo po angleških knjigah, revijah ali časopisu.  
 
Nekaj manj kot tretjina učencev (30,1 %) pogosto oziroma vedno rešuje 
dodatne naloge za angleščino, ki niso obvezne. Rezultat je pričakovan, 
zavzetost za učenje in poseganje po različnih virih, ki izboljšujejo bralno in 
slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje, pa je predvsem pri učenju 
tujega jezika poglavitnega pomena, če želimo jezik res usvojiti. 
 

Samoaktivnost učencev pri aktivnem sodelovanju 
 
Preglednica 7: Samoaktivnost učencev pri aktivnem sodelovanju pri pouku angleščine 

 Nikoli 

% 

Redko 

% 

Včasih 

% 

Pogosto 

% 

Vedno 

% 

Učiteljico vprašam, če pri 

pouku angleščine česa ne 

razumem. 

7,0 12,1 21,4 25,6 33,8 

S tujci/turisti govorim v 

angleščini. 

16,9 16,1 18,9 20,8 27,3 

S sošolci/sošolkami med 

poukom angleščine 

govorim v angleščini. 

29,5 26,3 25,5 14,2 4,5 

Ko imamo pri angleščini 

skupinsko delo, sodelujem 

1,4 3,7 7,1 19,8 68,0 
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s sošolci/sošolkami. 

Pri pouku angleščine 

aktivno sodelujem. 

1,1 3,6 19,3 40,9 35,0 

 

Iz preglednice 7 lahko razberemo, da se je največji delež učencev (33,8 %) 
opredelil, da vedno vprašajo učiteljico, če pri pouku angleščine česa niso 
razumeli, drugi največji delež (25,6 %) pa je označil trditev pogosto. Nekaj 
odstotkov manj (21,4 %) se včasih obrne po pomoč k učiteljici. Tistih, ki 
učiteljico redko vprašajo za pomoč, je 12,1 %, nikoli pa 7,0 % učencev. 
 
Skoraj polovica učencev vedno (27,3 %) oziroma pogosto (20,8 %), govori s 
tujci v angleščini. Delež tistih, ki s tujci govorijo v angleščini včasih, je 18,9 %. 
Tretjina učencev pa redko (16,1 %) oziroma nikoli (16,9%) ne govori s tujci v 
angleščini.  
 
Učenci s sošolkami in sošolci med poukom angleščine nikoli ne govorijo v 
angleškem jeziku v 29,5 % dobljenih odgovorov. Redko s sošolci v angleščini 
govori 26,3 % učencev, odgovor včasih pa je izbralo 25,5 % učencev. 
Najmanjša deleža odgovorov sta iz kategorije pogosto (14,2 %) in vedno 
(4,5 %).  
 
Pri delu v skupinah med poukom angleščine učenci v večini vedno (68,0 %) 
ali vsaj pogosto (19,8 %) sodelujejo. Včasih pri delu v skupinah sodeluje 
7,1 % vprašanih, 3,7 % učencev je izbralo odgovor redko, 1,4 % učencev pa 
pri angleščini med skupinskim delom nikoli ne sodeluje.  
Pri pouku angleščine vedno aktivno sodeluje 35,0 % učencev, pogosto 
40,9 % učencev in včasih 19,3 % sodelujočih v anketi. Učencev, ki redko 
sodelujejo, je 3,6 %, tistih, ki nikoli ne sodelujejo pri pouku angleščine, pa je 
1,1 %.   

Samoaktivnost učencev  
 
Preglednica 8: Povprečne vrednosti samoaktivnosti učencev pri sodelovanju pri pouku 
angleščine 

 Povprečna 

vrednost 

Učiteljico vprašam, če pri pouku angleščine česa ne razumem. 3,67 

S tujci/turisti govorim v angleščini. 3,26 

S sošolci/sošolkami med poukom angleščine govorim v 

angleščini. 

2,38 

Ko imamo pri angleščini skupinsko delo, sodelujem s 

sošolci/sošolkami. 

4,49 

Pri pouku angleščine aktivno sodelujem. 4,05 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Katja Kern, magistrsko delo 
	  

30	  

Glede na izračunane povprečne vrednosti samoaktivnosti učencev pri 
sodelovanju lahko iz preglednice 8 razberemo, da učenci s sodelovanjem v 
skupinskem delu pri angleščini (4,49) dosegajo višjo (4) stopnjo 
samoaktivnosti. Prav tako izračun vrednosti aktivnega sodelovanja učencev 
pri pouku (4,05) in sodelovanje z učiteljico ob nerazumevanju učence 
uvrščata v višjo (4) stopnjo samoaktivnosti. V srednjo (3) stopnjo 
samoaktivnosti učencev pa spadata interakcija s tujci (3,26) in uporaba 
angleščine za pogovor s sošolci med poukom angleščine (2,38).  
 
Pri skupinskem delu kar 87,8 % učencev aktivno sodeluje s sošolci in 
sošolkami, zato sklepamo, da imajo učenci radi take oblike dela. Prav tako se 
je več kot tri četrtine (75,9 %) učencev opredelilo, da aktivno sodelujejo pri 
pouku angleščine. Od učencev, sodelujočih v raziskavi, se jih 19,1 % nikoli ali 
le redko obrne po pomoč k učiteljici, če česa ne razumejo.  
Zhou (2016) je v svoji raziskavi, ki jo je opravil na kitajski osnovni šoli, ugotovil, 
da so učenci z večjo stopnjo avtonomije bolj nagnjeni k sodelovalnemu učenju 
in so posledično uspešnejši pri učenju angleščine, saj je interakcija pri učenju 
jezika poglavitnega pomena. Posledično se je izkazalo, da so neavtonomni 
učenci bolj nagnjeni k socialni anksioznosti.  
 
Dobljeni odstotki učencev, ki pri pouku angleščine s sošolci pogosto ali vedno 
govorijo v angleškem jeziku (18,7 %), so nižji od pričakovanih. Mogoče vzroke 
vidimo v premalo poudarka na ustnem izražanju oziroma premalo spodbude 
ali priložnosti, dane z učiteljeve strani, mogoče pa je tudi, da se učenci ne 
počutijo dovolj kompetentne, čeprav se angleščine v povprečju učijo 3,91 leta. 
Nasprotno pa skoraj polovica vprašanih (48,1 %) govori s tujci v angleškem 
jeziku pogosto ali vedno ter dodatnih 18,9 % včasih. Zanimivo bi bilo dodatno 
opredeliti, ali se učenci pri stiku s tujci/turisti pogovarjajo v katerem drugem 
jeziku in se zato v vprašalniku niso opredelili.  
 

Učne strategije učencev pri učenju novih besed pri angleščini  
 

Z drugo nalogo v vprašalniku smo želeli preveriti, ali se učenci zavedajo, 
kakšen je njihov učni stil zaznavanja oziroma ali so pozorni, kako si najlažje 
zapomnijo nove besede pri angleškem jeziku. Učenci so imeli možnost izbrati 
več odgovorov. Želeli smo preveriti, koliko učencev zna prepoznati in se 
zaveda, kaj jim pomaga pri pomnjenju novih besed. 
  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Katja Kern, magistrsko delo 
	  

31	  

Preglednica 9: Učne strategije učencev pri učenju novih besed pri angleščini 

 Odgovori 

f % 

Če si jih zapišem/naredim plakat. 123 17,2 

Z ogledom videoposnetka. 45 6,3 

Če se o njih pogovarjam z drugimi. 130 18,2 

Če imam z njimi konkretno izkušnjo. 98 13,7 

Če se jih naučim v pesmi. 57 8,0 

Če imam zraven fotografije/risbe. 112 15,7 

Če se medtem gibam. 38 5,3 

Ne vem. 41 5,7 

Drugo. 70 9,8 

 

Drugo: 
− ponovitev besed (17 učencev), s prijateljicami, pred poukom, redno, 

večkrat; 
− zapis besed (13 učencev), z barvami, lepo, večkrat; 
− zapis in ponovitev besede (6 učencev), naredim učni list;  
− zapis prevoda (9 učencev), slovar z neznanimi besedami; 
− branje besed (5 učencev); 
− poslušanje besed (4 učenci); 
− uporaba v angleščini (2 učenca), v povedih; 
− če se zmotim in potem ugotovim oziroma mi nekdo pove pravilno 

besedo; 
− naredim 'plonkce'; če me spominja na drugo besedo, da si jo 

predstavljam; 
− že vse vem (4 učenci); 
− naučim se (6 učencev). 

 
Od 41 učencev, ki so označili odgovor ne vem, jih je 2,6 % označilo vsaj še en 
odgovor. Med učence, ki ne vedo, na kak način si najbolje zapomnijo nove 
besede, bi lahko prišteli še 10 učencev, saj so napisali, da vse vedo ali pa da 
se neznane besede preprosto naučijo. Ker so učne strategije pomemben del 
lastnega nadzora nad učenjem, jih je gotovo treba še bolj predstavljati in 
spodbujati k njihovemu vpeljevanju v učne navade. Zanimivo bi bilo ugotoviti 
povezavo med te, na kak način učitelj predstavlja nove besede, in odgovori 
učencev v vprašalniku. Verjetno je zato taka razlika med (kot primer) 15,7 % 
učenci, ki si besedo zapomnijo bolje, če imajo zraven fotografijo/risbo, in 
5,3 % učenci, ki si pomagajo z gibanjem. Po našem mnenju je učitelj zrcalo, 
zato je raznoliko poučevanje pomembno, da učenci izkusijo širok nabor 
možnosti in med njimi ugotovijo, kaj jim najbolj ustreza. 
 
Glede na analizirane podatke lahko trdimo, da se učenci v večini zavedajo 
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lastnih učinkovitih strategij pri pomnjenju novih besed. Rezultati sovpadajo z 
opravljeno raziskavo C. Muñoz (2013) z 10- in 11-letniki, ki je pokazala, da se 
učenci v tem obdobju že zavedajo učinkovitih aktivnosti in pozitivnih pogojev, 
ki pripomorejo k boljšemu znanju angleščine.  
 

3.4.2 Ali se dekleta in fantje 6. razreda razlikujejo v stopnji 
samoaktivnosti pri učenju angleščine? 
 

Pri vprašanju v poglavju 3.5.1 smo ugotavljali, kako samoaktivni so učenci, 
želeli pa smo ugotoviti, ali spol pomembno vpliva na stopnjo samoaktivnosti 
pri angleščini. S pomočjo zbranih podatkov prve naloge smo naredili t-test za 
neodvisne vzorce. Spol predstavljata dve skupini – dekleta in fantje. V spodnji 
preglednici so prikazani odgovori, razdeljeni glede na spol (zaradi dolžine 
preglednice, je ta predstavljena na treh straneh). V preglednici 11 pa so 
predstavljene trditve, pri katerih je t-test oziroma aproksimativni t-test pokazal 
statistično pomembne razlike (p < 0,05). 
 
Preglednica 10: Podrobnejša predstavitev podatkov o samoaktivnosti učencev glede na spol 

   
%      

vseh 
odgovoro

v 

Dekleta Fantje 
f % f % 

Pri pouku angleščine 
aktivno sodelujem. 

Nikoli 1,1 0 0,0 4 100,
0 

Redko 3,6 2 15,
4 

11 84,6 

Včasih 19,3 30 44,
1 

38 55,9 

Pogost
o 

40,9 65 45,
1 

79 54,9 

Vedno 35,0 72 59,
5 

49 40,5 

Ko imamo pri 
angleščini skupinsko 
delo, sodelujem s 
sošolci/sošolkami. 

Nikoli 1,4 1 20,
0 

4 80,0 

Redko 3,7 2 15,
4 

11 84,6 

Včasih 7,1 5 20,
0 

20 80,0 

Pogost
o 

19,8 32 45,
7 

38 54,3 

Vedno 68,0 128 54,
9 

10
5 

45,1 
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%      v. 
odg. 

Dekleta Fantje 
f % f % 

Med učenjem 
angleščine si 
pripravim izpiske, 
miselne vzorce ali 
plakat. 

Nikoli 36,5 50 38,
8 

79 61,2 

Redko 22,2 33 42,
3 

45 57,7 

Včasih 19,9 39 56,
5 

30 43,5 

Pogost
o 

14,0 29 58,
0 

21 42,0 

Vedno 7,3 18 78,
3 

5 21,7 

Po končanem pouku 
vem, kaj sledi, kaj 
moram postoriti in 
katere dejavnosti me 
čakajo. 

Nikoli 2,8 2 20,
0 

8 80,0 

Redko 3,1 2 18,
2 

9 81,8 

Včasih 10,2 8 22,
2 

28 77,8 

Pogost
o 

22,3 38 49,
4 

39 50,6 

Vedno 61,6 118 55,
4 

95 44,6 

Uporabljam slovar 
(slovensko-angleškega 
ali angleško-
angleškega). 

Nikoli 25,4 28 31,
5 

61 68,5 

Redko 19,2 34 52,
3 

31 47,7 

Včasih 25,6 47 51,
6 

44 48,4 

Pogost
o 

18,6 36 56,
3 

28 43,8 

Vedno 11,3 24 60,
0 

16 40,0 
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% v.odg.       

Dekleta Fantje 
f % f % 

Delam domače naloge 
pri angleščini. 

Nikoli 2,6 3 33,
3 

6 66,7 

Redko 5,1 7 41,
2 

10 58,8 

Včasih 8,9 8 26,
7 

22 73,3 

Pogost
o 

34,6 50 42,
0 

69 58,0 

Vedno 48,9 98 58,
3 

70 41,7 

Delam dodatne naloge 
za angleščino, ki niso 
obvezne. 

Nikoli 20,2 20 28,
6 

50 71,4 

Redko 23,3 38 46,
3 

44 53,7 

Včasih 26,4 47 50,
0 

47 50,0 

Pogost
o 

17,7 42 67,
7 

20 32,3 

Vedno 12,4 22 53,
7 

19 46,3 

Ko pridem iz šole, si 
pripravim načrt, kako 
bo potekalo moje 
popoldne. 

Nikoli 33,1 43 37,
1 

73 62,9 

Redko 23,0 38 47,
5 

42 52,5 

Včasih 18,3 37 57,
8 

27 42,2 

Pogost
o 

15,2 29 54,
7 

24 45,3 

Vedno 10,4 22 61,
1 

14 38,9 

Berem knjige, časopis 
ali revije v angleščini. 

Nikoli 27,1 33 34,
7 

62 65,3 

Redko 29,7 53 51,
0 

51 49,0 

Včasih 24,9 49 57,
6 

36 42,4 

Pogost
o 

11,9 19 46,
3 

22 53,7 

Vedno 6,5 14 63,
6 

8 36,4 
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Preglednica 11: T-test neodvisnih vzorcev – ali se fantje in dekleta razlikujejo v samoaktivnosti 
pri angleščini 

  
S 
p 
o 
l 

 Levenov test 
homogenosti 

varianc 

T-preizkus 

N M SD f p t df p 

Pri pouku 
angleščine 
aktivno 
sodelujem. 

 
Ž 169 4,22 0,777  

1,147 
 

0,285 
 

3,766 
 

348 
 

,000  
M 

 
181 

 
3,87 

 
0,955 

Ko imamo pri 
angleščini 
skupinsko 
delo, 
sodelujem s 
sošolci/sošol-
kami. 

 
Ž 168 4,69 0,647  

 
42,069 

 
 

0,000 

 
 

4,373 

 
 
299, 
150 

 
 

,000 
 

M 
 

178 
 

4,29 
 

1,037 

Med učenjem 
angleščine si 
pripravim 
izpiske, 
miselne 
vzorce ali 
plakat. 

 
Ž 169 2,60 1,351  

 
11,530 

 
 

0,001 

 
 

4,103 

 
 

330, 
950 

 
 

,000  
M 

 
180 

 
2,04 

 
1,152 

Po končanem 
pouku vem, 
kaj sledi, kaj 
moram 
postoriti in 
katere 
dejavnosti me 
čakajo. 

 
Ž 

 
168 

 
4,60 

 
0,744 

 
 

30,505 

 
 

0,000 

 
 

4,459 

 
 

309, 
883 

 

 
 
,000 

 
M 

 
179 

 
4,14 

 
0,131 

Uporabljam 
slovar 
(slovensko-
angleškega 
ali angleško-
angleškega). 

 
Ž 

169 2,96 1,286  
 

3,193 

 
 

0,075 

 
 

3,426 

 
 

347 

 
 

,001  
M 

 
180 

 
2,48 

 
1,335 

Delam 
domače 
naloge pri 
angleščini. 

 
Ž 166 4,40 0,901 0,374 0,541 3,320 341 ,001 
M 177 4,06 1,026 
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Delam 
dodatne 
naloge za 
angleščino, ki 
niso obvezne. 

 
Ž 

169 3,05 1,214  
2,593 

 
0,108 

 
3,906 

 
347 

 
,000 

 
M 180 2,52 1,292 

Ko pridem iz 
šole, si 
pripravim 
načrt, kako 
bo potekalo 
moje 
popoldne. 

 
Ž 

169 2,70 1,362  
0,562 

 
0,454 

 
3,162 

 
347 

 
,002 

 
M 

 
180 

 
2,24 

 
1,319 

Berem knjige, 
časopis ali 
revije v 
angleščini. 

 
Ž 

168 2,57 1,171  
0,026 

 
0,872 

 
2,666 

 
345 

 
,008 

 
M 179 2,23 1,181 

 

T-test neodvisnih vzorcev je izmed 14 trditev, s katerimi smo ugotavljali 
samoaktivnost učencev, pokazal statistično pomembne razlike glede na spol v 
primeru 9 trditev. Kako samoaktivni so učenci, smo preverjali na podlagi 
srednjih vrednosti, ki so predstavljene v preglednici 10 s povprečnimi 
vrednostmi in stopnjami samoaktivnosti. Na enak način, torej s povprečnimi 
vrednostmi, ki so v preglednici 11 zapisane v stolpcu z oznako M, smo 
primerjali stopnjo samoaktivnosti deklet in fantov. Med vsemi potrjenimi 
devetimi trditvami so se dekleta izkazala kot bolj samoaktivna v primerjavi s 
fanti.  
 
Največje razlike so se pojavile pri Med učenjem angleščine si pripravim 
izpiske, miselne vzorce ali plakat (dekleta M = 2,60; fantje M = 2,04) z razliko 
0,56 in Delam dodatne naloge za angleščino, ki niso obvezne (dekleta M = 
3,05; fantje M = 2,52) z razliko 0,53. Poleg teh trditev pa je od devetih še pet 
takih, pri katerih se razlike v samoaktivnosti deklet in fantov razlikujejo toliko, 
da so fantje v nižji stopnji samoaktivnosti kot dekleta (razlike med spoloma 
niso večje od ene stopnje). Te trditve so v preglednicah 10 in 11 odebeljene.  
Zanimivo je tudi dejstvo, da dekleta dosegajo najvišjo (5) stopnjo 
samoaktivnosti pri trditvi Po končanem pouku vem, kaj sledi, kaj moram 
postoriti in katere dejavnosti me čakajo (dekleta M = 4,69) in Ko imamo pri 
angleščini skupinsko delo, sodelujem s sošolci/sošolkami (dekleta M = 4,60). 
Zadnji omenjeni trditvi tudi sovpadata z že opravljenimi raziskavami. Dekleta 
naj bi bila bolj nagnjena k sodelovalnim oblikam učenja (Stump, Hilpert, 
Husman, Chung in Kim, 2011, v Zhou, 2016), prav tako glede na raziskavo S. 
Pečjak in K. Košir (2003) so dekleta bolj nagnjena k uporabi učnih strategij na 
splošno. V raziskavi (prav tam) omenjata tudi raziskavo Zimmermana in 
Martinesa - Ponsa (1990), ki navajata, da dekleta pogosteje načrtujejo in več 
časa namenjajo shranjevanju zapiskov. Turška raziskava (Üstünlüoğlu, 2009), 
ki je bila sicer opravljena na študentih univerze, navaja, da se dekleta 
dojemajo kot bolj kompetentna pri učenju jezikov in da so bolj zavzeta v 
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aktivnostih, ki so povezane z avtonomijo. 
 
Medtem ko sta S. Pečjak in K. Košir (2003) v raziskavi ugotovili, da fantje 
probleme želijo reševati sami, dekleta pa večkrat iščejo pomoč, se v naši 
raziskavi trditev, da se učenci, ko nečesa ne razumejo, obrnejo po pomoč k 
učiteljici, ni statistično pomembno razlikovala glede na spol.  

  

3.4.3 Kakšno je mnenje učencev 6. razreda o odgovornosti pri učenju 
angleščine?  
 

Tretja naloga v vprašalniku ugotavlja, kdo po mnenju učencev je tisti, ki bi 
moral prevzeti odgovornost za podane trditve. Učenci so imeli na izbiro 
odgovore jaz, učitelj in oba, pri čemer odgovor jaz pomeni, da učenec 
sprejema odgovornost nad lastnim učenjem in je torej avtonomnejši, odgovor 
učitelj kaže na prelaganje odgovornosti in posledično neavtonomnost, 
odgovor oba pa razdeli odgovornost med učitelja in učenca, kar predstavlja 
srednjo avtonomnost.  
 
Preglednica 12: Mnenje učencev o odgovornosti pri angleščini 

Kdo je po tvojem mnenju tisti, ki bi moral:  Jaz 
% 

Učitelj 
% 

Oba 
% 

ocenjevati tvoje znanje pri angleščini? 5,9 84,0 10,1 
izbirati aktivnosti pri pouku angleščine? 24,9 62,0 13,0 
odločati, koliko časa porabiti za učenje določene 
snovi pri angleščini? 

75,6 14,2 10,2 

odločati, kaj se učiti pri angleščini? 21,6 67,4 11,0 
ugotavljati, kaj ti ne gre pri angleščini? 45,3 19,4 35,3 
motivirati za učenje angleščine? 
 

36,6 42,7 20,7 

spremljati, kako dobro ti gre angleščina? 31,1 18,3 50,6 
 

Iz preglednice 12 lahko razberemo, da večina učencev (84,0 %) meni, da je 
učitelj tisti, ki bi moral ocenjevati znanje pri angleščini. 10,1 % učencev meni, 
da sta oba, učitelj in učenec, odgovorna za ocenjevanje znanja, v 5,9 % pa 
menijo, da je učenec sam odgovoren za ocenjevanje znanja pri angleščini.  
 
62,0 % učencev pripisuje odgovornost učitelju, ko gre za izbiro aktivnosti pri 
pouku angleščine. Na drugem mestu je 24,9 % učencev, ki menijo, da so 
sami tisti, ki so odgovorni za izbiro aktivnosti pri angleščini, in 13,0 % tistih, ki 
odgovornost pripisujejo obema.  
 
Ob odločanju, koliko časa porabiti za učenje določene snovi pri angleščini, 
učenci v 75,6 % menijo, da je to njihova odgovornost. Po mnenju 14,2 % 
učencev je učitelj tisti, ki bi moral časovno omejiti učenje snovi, 10,2 % 
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učencev pa meni, da je to naloga obeh.  
  
Največji delež učencev (67,4 %) je kot odgovor, kdo je tisti, ki odloča, kaj se 
učiti pri angleščini, izbral učitelja, drugouvrščeni izbrani odgovor z 21,6 % je 
»jaz«, torej učenec sam, 11,0 % učencev pa je izbralo odgovor »oba«.  
 
Učenci v 45,3 % menijo, da so sami odgovorni za ugotavljanje lastnih slabosti 
pri angleščini. 35,3 % jih je izbralo odgovor oba, preostalih 19,4 % pa meni, 
da je učitelj tisti, ki mora ugotoviti, kaj učencu pri angleščini ne gre.  
 
42,7 % učencev meni, da je učitelj tisti, ki mora motivirati za učenje 
angleščine, 36,6 % učencev se čuti odgovornih, da se sami motivirajo za 
učenje angleščine, 20,7 % pa odgovornost za motiviranje vidi v učitelju in sebi. 
 
Na trditev, kdo je tisti, ki bi moral spremljati, kako dobro ti gre angleščina, je 
največji delež odgovorov pripisan obema (50,6 %), drugi največji delež ima 
odgovor »jaz« (31,1 %), preostali delež (18,3 %) pa ima odgovor »učitelj«.  
 
Pri dobljenih rezultatih je razvidno, da se učenci počutijo najodgovornejše za 
razporejanje časa, torej koliko ga bodo namenili za učenje določene snovi pri 
angleščini (75,6 %). Na drugem mestu je ugotavljanje slabosti (45,3 %) 
oziroma kaj učencem dela težave pri učenju jezika, pri čemer pa je z desetimi 
odstotki manj zastopan tudi odgovor oba (35,3 %). Odgovor oba prevladuje 
pri spremljanju, kako dobro ti gre angleščina (50,6 %); zanimivo je, da se pri 
spremljanju, kaj gre učencem dobro in kaj slabo, pojavi razlika o mnenju, kdo 
je odgovoren za to; po našem mnenju je to odraz kritičnosti učencev. Y. Goto 
Butler in J. Lee (2010) sta v svoji raziskavi, v kateri sta preučevali učinke 
samoocenjevanja pri šestošolcih v Južni Koreji, ugotovili, da imajo mladi 
učenci sicer pozitivnejšo samopodobo in temu primerno tudi pozitivnejše 
samoocenjevanje kot pa starejši učenci, ki se z leti navadno ocenijo veliko bolj 
kritično in z negativno noto. 
 
V večini naj bi bil učitelj glede na pridobljene podatke odgovoren za določanje, 
kaj se učiti (67,4 %), izbiro aktivnosti pri pouku angleščine (62,0 %) in za 
ocenjevanje znanja (84,0 %). Kot že omenjeno, učenci pripisujejo 
odgovornost, kaj se učiti pri angleščini, učitelju, obenem pa tudi opažamo po 
našem mnenju nizek odstotek učencev (17,9 %), ki imajo vedno oziroma 
pogosto dodatne ideje, kaj bi se lahko učili pri angleščini (preglednica 6). 
Glede na pridobljene rezultate sklepamo, da so učenci vajeni določenega 
sistema, v katerem je učitelj tisti, ki določa, kaj se bodo učenci učili. Tudi I. 
Jeločnik (2013) je v magistrskem delu poudarila, da imajo učenci premalo 
svobode pri izbiranju vsebine. Po našem mnenju bi bili učenci z izbiro vsebin, 
ki so jim v interesu, bolj vpleteni v učni proces, počutili bi se odgovornejše; to 
bi vplivalo na njihovo motivacijo za učenje in posledično zanimanje za tuji 
jezik. 
 
Učenci imajo v 42,7 % učitelja za osebo, ki bi jih po njihovem mnenju morala 
motivirati k učenju angleščine. Sklepamo, da je to posledica vpliva zunanje 
motivacije, zaradi katere so učenci spodbujeni k učenju angleščine. Šestošolci 
so v obdobju prehoda razmišljanja na ravni konkretnih izkušenj v obdobje 
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abstraktno-logičnega mišljenja; ob primerni spodbudi in usmeritvi zunanja 
motivacija preide v notranjo (Marentič Požarnik, 2010). Da ima učenec nadzor 
nad lastnim učenjem, mora opravljati vrsto zadolžitev in biti zanje odgovoren. 
Seveda avtonomije ne moremo doseči čez noč, vsekakor pa je treba 
izobraževati in vzgajati odgovorne učence ter jih spodbujati k prevzemanju 
odgovornosti nad lastnim učenjem, torej avtonomnosti.  
 

3.4.4 Ali se dekleta in fantje 6. razreda razlikujejo v mnenju o 
odgovornosti pri učenju angleščine? 
 

Z izračunom vrednosti χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti smo preverili, ali se 
dekleta in fantje razlikujejo glede odgovornosti pri učenju angleščine. Na 
podlagi tretje naloge iz vprašalnika smo pridobili podatke o mnenju učencev o 
odgovornosti (poglavje 3.5.3). V spodnji preglednici so prikazani odgovori 
glede na posamezno trditev in spol, dodana pa je tudi vrstica z vrednostjo α 
χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti. Trditve, pri katerih je α < 0,05 in so torej 
razlike statistično pomembne, smo poudarili. Izračunali smo tudi vrednost χ²-
preizkusa hipoteze neodvisnosti glede na podane odgovore. 
 
Preglednica 13: Združeni odgovori o mnenju o odgovornosti pri učenju angleščine glede na spol 

 Odgovornost α 
Jaz Učitelj Oba 

Spol 
 

Ženski f 437 579 229  
  0,001 %  35,1 46,5 18,4 

Moški f 395 484 286 
%  33,9 41,5 24,5 

Skupaj f 832 1063 515  
%  34,5 44,1 21,4 

 
Preverili smo, ali se dekleta in fantje statistično pomembno razlikujejo v 
mnenju glede na vse podane odgovore. Vrednost χ²-preizkusa hipoteze 
neodvisnosti je statistično pomembna (α = 0,001; g = 2; χ² = 14,279), zato z 
0,1-odstotnim tveganjem trdimo, da se v osnovni množici med fanti in dekleti 
pojavljajo razlike v mnenju o odgovornosti o učenju angleščine. 35,1 % deklet 
in 33,9 % fantov je kot odgovor izbralo »jaz«, odgovor »učitelj« je izbralo 
46,5 % deklet in 41,5 % fantov, za odgovor »oba« pa se je odločilo 18,4 % 
deklet in 24,5 % fantov.   
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Preglednica 14: Odgovori o mnenju o odgovornosti pri angleščini glede na spol 

Kdo je po tvojem mnenju tisti, ki bi 
moral: 

Odgovor  Ženski Moški α 

ocenjevati tvoje znanje pri 
angleščini? 

Jaz f 8 13  
 

0,594 
% 4,7 7,2 

Učitelj f 143 150 
% 84,6 83,3 

Oba f 18 17 
% 10,7 9,4 

izbirati aktivnosti pri pouku 
angleščine? 

Jaz f 36 51  
 

0,027 
% 21,6 28,5 

Učitelj f 102 113 
% 61,1 63,1 

Oba f 29 15 
% 17,4 8,4 

odločati, koliko časa porabiti za 
učenje določene snovi pri 
angleščini? 

Jaz f 131 130  
 

0,563 
% 78,0 73,0 

Učitelj f 22 28 
% 13,1 15,7 

Oba f 15 20 
% 8,9 11,2 

odločati, kaj se učiti pri 
angleščini? 

Jaz f 35 40  
 

0,832 
% 21,2 22,7 

Učitelj f 111 119 
% 67,3 67,6 

Oba f 19 17 
% 11,5 9,7 

ugotavljati, kaj ti ne gre pri 
angleščini? 

Jaz f 78 78  
 

0,006 
% 47,0 43,8 

Učitelj f 21 46 
% 12,7 25,8 

Oba f 67 54 
% 40,4 30,3 

motivirati za učenje angleščine? Jaz f 59 67  
 

0,084 
% 35,8 38,1 

Učitelj f 64 81 
% 38,8 46,0 

Oba f 42 28 
% 25,5 15,9 
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Kdo je po tvojem mnenju tisti, ki bi 
moral: 

Odgovor  Ženski Moški α 

spremljati, kako dobro ti gre 
angleščina? 

Jaz f 48 58  
 

0,009 
% 29,1 32,6 

Učitelj f 21 42 
% 12,7 23,6 

Oba f 96 78 
% 58,2 43,8 

 
Vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (α = 
0,027; g = 2; χ² = 7,196), zato s tveganjem 2,7 % trdimo, da se v osnovni 
množici med fanti in dekleti pojavljajo razlike v mnenju o odgovornosti pri izbiri 
aktivnosti pri pouku angleščine. Medtem ko 28,5 % fantov meni, da so sami 
odgovorni za izbiro aktivnosti pri angleščini, je 21,6 % deklet enakega mnenja. 
Da je za izbiro aktivnosti odgovoren učitelj, je odgovor izbralo 63,1 % fantov in 
61,1 % deklet. Za odgovor oba se je odločilo 8,4 % fantov in 17,4 % deklet.  
 
Prav tako je vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično 
pomembna (α = 0,006; g = 2; χ² = 10,319), zato z 0,6-odstotnim tveganjem 
trdimo, da se v osnovni množici med fanti in dekleti pojavljajo razlike v mnenju 
o odgovornosti pri ugotavljanju slabosti pri znanju angleščine. 43,8 % fantov 
in 47,0 % deklet meni, da so sami odgovorni za ugotavljanje slabosti pri 
angleščini, 25,8 % fantov in 12,7 % deklet se je opredelilo, da je odgovoren 
učitelj in da sta za ugotavljanje slabosti pri angleščini odgovorna oba, je 
izbralo 30,3 % fantov in 40,4 % deklet.  
 
Vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (α = 
0,009; g = 2; χ² = 9,326), zato z 0,9-odstotnim tveganjem trdimo, da se v 
osnovni množici med fanti in dekleti pojavljajo razlike v mnenju o odgovornosti 
o spremljanju, kako dobro gre učencem angleščina. Delež odgovorov, da so 
sami odgovorni za spremljanje, kako dobro jim gre angleščina, je pri fantih 
32,6 %, pri dekletih 29,1 %. Odgovor »učitelj« je izbralo 23,6 % fantov in 
12,7 % deklet, da sta za spremljanje angleščine odgovorna oba, pa meni 
43,8 % fantov in 58,2 % deklet.  
 
Prevzemanje odgovornosti je ena izmed ključnih značilnosti avtonomnega 
učenca. Pri podani (3) nalogi iz vprašalnika smo stremeli k čim večji izbiri 
odgovora »jaz«, kar bi pomenilo, da učenci prevzemajo odgovornost nad 
učenjem angleščine. Z izbiro odgovora »oba« učenci izkazujejo delno 
odgovornost, medtem ko z izbranim odgovorom »učitelj« učenci prelagajo 
odgovornost na učitelja. Čeprav se je pri treh izmed sedmih trditev izkazalo, 
da obstajajo statistično pomembne razlike med dekleti in fanti v mnenju o 
odgovornosti o učenju pri angleščini, pa na splošno ne moremo trditi, da je en 
spol odgovornejši oziroma da je izbiral odgovore, ki kažejo večjo odgovornost.  
 
Pri trditvi, kdo bi moral biti odgovoren za izbiro aktivnosti pri pouku angleščine, 
so fantje v 63,1 % (2 % več v primerjavi z dekleti) menili, da je odgovorna 
oseba učitelj, drugouvrščeni odgovor so fantje z 28,5 % (6,9 % več v 
primerjavi z dekleti) odgovornost polagali nase, pri izbiri odgovora »oba« pa 
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so dekleta (17,4 %) z 9 % več od fantov menila, da sta za izbiro aktivnosti 
odgovorna oba. Torej fantje so v večini za odgovornega pri izbiri aktivnosti 
izbrali učitelja, pogosteje od deklet so sicer menili, da so sami odgovorni za 
izbiro aktivnosti, medtem ko so dekleta v primerjavi s fanti večkrat menila, da 
sta za izbiro aktivnosti odgovorna oba.  
 
Glede na pridobljene podatke lahko trdimo le, da so dekleta v mnenju o 
odgovornosti pri ugotavljanju slabosti pri angleščini odgovornost večkrat 
pripisovala sebi. Dekleta so sebe kot odgovorne izbrala v 47,0 % (3,2 % več v 
primerjavi s fanti), drugi najvišji delež so kot odgovornega prepoznale sebe in 
učitelja (40,4 % in 10,1 % več v primerjavi s fanti), medtem ko so fantje s 
25,8 % (13,1 % več v primerjavi z dekleti) izbrali odgovor »učitelj«. Raziskava 
v magistrskem delu T. Gorenšek (2016), ki je bila sicer opravljena na 
srednješolcih, je pokazala, da dekleta pogosteje kot fantje ocenjujejo svoje 
znanje in so natančnejša pri spremljanju svojega znanja angleščine. Pri 
spremljanju, kako dobro gre učencem angleščina, so fantje v 32,6 % (3,5 % 
več od deklet) sebe označili kot tiste, ki bi morali biti odgovorni, dekleta so v 
58,2 % (14,4 % več od fantov) kot odgovorne za spremljanje videle učitelja in 
sebe, da bi moral učitelj spremljati, kako dobro gre učencem angleščina, pa 
meni 23,6 % fantov in 12,7 % deklet.  
 
Pri preverjanju razlik med spoloma na podlagi seštetih odgovorov smo želeli 
preveriti, ali se pojavlja razlika med spoloma o mnenju o odgovornosti pri 
učenju angleščine. Razlike so se izkazale kot statistično pomembne, vendar 
pa ne moremo trditi, da se je kateri izmed dveh spolov izkazal kot 
»odgovornejši«.  
 

3.4.5 Ali se učenci 6. razreda z različno učno uspešnostjo razlikujejo v 
mnenju o odgovornosti za učenje angleščine?  
 

Z izračunom vrednosti χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti smo preverili, ali se 
učenci z različno učno uspešnostjo razlikujejo v mnenju o odgovornosti za 
učenje angleščine. Iz tretje naloge v vprašalniku smo pridobili podatke o 
mnenju učencev o odgovornosti (poglavje 3.5.3), na podlagi končnih ocen pri 
angleščini pa smo učence razdelili v dve skupini. Učenci s končno oceno 1, 2 
ali 3 spadajo v skupino učno manj uspešnih, učenci z oceno 4 ali 5 pa so v 
kategoriji učno uspešnejših. V spodnji preglednici smo izračunali vrednost χ²-
preizkusa hipoteze neodvisnosti glede na vse podane odgovore, v preglednici 
16 pa so prikazani odgovori glede na posamezno trditev in učno uspešnost; 
dodana je tudi vrstica z vrednostjo α χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti. 
Razlike so v učni uspešnosti pri trditvah, pri katerih je α < 0,05 ter so 
statistično pomembne in poudarjene. 
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Preglednica 15: Združeni odgovori o mnenju o odgovornosti pri učenju angleščine glede na 
učno uspešnost 

 Odgovornost α 
Jaz Učitelj Oba 

Ocena 
 

Učno manj 
uspešni 

f 528 709 364  
  0,875 %  33,0 44,3 22,7 

Učno 
uspešnejši 

f 442 613 301 
%  32,6 45,2 22,2 

Skupaj f 970 1322 665  
%  32,8  44,7 22,5 

 
χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti smo izračunali glede na posamezno 
postavko (preglednica 15), želeli pa smo ugotoviti, ali se učno manj uspešni in 
uspešnejši učenci razlikujejo v mnenju o odgovornosti pri učenju angleščine 
pri združenih odgovorih. Sešteli smo vse posamezne odgovore (jaz, učitelj, 
oba) in ugotovili, da se mnenje učno uspešnejših in manj uspešnih učencev 
statistično pomembno ne razlikuje (α = 0,875; g = 2; χ² = 0,267). 
 
Preglednica 16: Odgovori o mnenju o odgovornosti pri učenju angleščine glede na učno 
uspešnost 

Kdo je po tvojem mnenju 
tisti, ki bi moral: 

Odgovor  Učno 
manj 

uspešni 
Učno bolj 
uspešni 

α 

ocenjevati tvoje znanje 
pri angleščini? 

Jaz f 7 12  
 

0,981 
% 5,6 6,1 

Učitelj f 105 164 
% 84,0 83,7 

Oba f 13 20 
% 10,4 10,2 

izbirati aktivnosti pri 
pouku angleščine? 

Jaz f 36 42  
 

0,277 
% 28,8 21,5 

Učitelj f 75 124 
% 60,0 63,6 

Oba f 14 29 
% 11,2 14,9 

odločati, koliko časa 
porabiti za učenje 
določene snovi pri 
angleščini? 

Jaz f 91 149  
 

0,775 
% 73,4 76,8 

Učitelj f 19 25 
% 15,3 12,9 

Oba f 14 20 
% 11,3 10,3 
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Kdo je po tvojem 
mnenju tisti, ki bi moral: 

Odgovor  Učno manj 
uspešni 

Učno bolj 
uspešni 

α 

odločati, kaj se učiti 
pri angleščini? 

Jaz f 32 35  
 

0,003 
% 25,8 18,3 

Učitelj f 71 142 
% 57,3 74,3 

Oba f 21 14 
% 16,9 7,3 

ugotavljati, kaj ti ne gre 
pri angleščini? 

Jaz f 48 93  
 

0,250 
% 38,7 48,2 

Učitelj f 26 33 
% 21,0 17,1 

Oba f 50 67 
% 40,3 34,7 

motivirati za učenje 
angleščine? 

Jaz f 56 55  
 

0,003 
% 46,3 28,5 

Učitelj f 40 97 
% 33,1 50,3 

Oba f 25 41 
% 20,7 21,2 

spremljati, kako 
dobro ti gre 
angleščina? 

Jaz f 45 56  
 

0,020 
% 36,3 28,9 

Učitelj f 28 28 
% 22,6 14,4 

Oba f 51 110 
% 41,1 56,7 

 

Vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (α = 
0,003; g = 2; χ² = 11,469), zato z 0,3-odstotnim tveganjem trdimo, da se v 
osnovni množici med učno uspešnejšimi in manj uspešnimi učenci pojavljajo 
razlike v mnenju o odgovornosti o odločanju, kaj se učiti pri angleščini. 
Največji delež odgovorov (74,3 %) učno uspešnejših je kot odgovornega o 
odločanju, kaj se učiti pri angleščini, določilo učitelja, učno manj uspešni pa so 
odgovor izbrali v 57,3 %. Mnenje, da so učenci sami odgovorni, je izrazilo 
25,8 % učno manj uspešnih učencev, kar je 7,5 % več kot odgovorov učno 
uspešnejših učencev (18,3 %). Za odgovor »oba« se je odločilo 7,3 % učno 
uspešnejših in 16,9 % učno manj uspešnih učencev.  
 
Vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (α = 
0,003; g = 2; χ² = 11,709), zato z 0,3-odstotnim tveganjem trdimo, da se v 
osnovni množici med učno uspešnejšimi in manj uspešnimi učenci pojavljajo 
razlike v mnenju o odgovornosti o motiviranju za učenje angleščine. Učno 
manj uspešni učenci v 46,3 % menijo, da so sami odgovorni za motiviranje za 
učenje angleščine. Enakega mnenja je 28,5 % učno uspešnejših učencev. Da 
je učitelj tisti, ki bi moral motivirati za učenje angleščine, meni 50,3 % učno 
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uspešnejših in 33,1 % učno manj uspešnih učencev. 20,7 % učno manj 
uspešnih učencev odgovornost pripisuje sebi in učitelju, enakega mnenja pa 
je 21,2 % učno uspešnejših učencev.  
 
Vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (α = 
0,020; g = 2; χ² = 7,788), zato z 2,0-odstotnim tveganjem trdimo, da se v 
osnovni množici med učno uspešnejšimi in manj uspešnimi učenci pojavljajo 
razlike v mnenju o odgovornosti o spremljanju, kako dobro gre učencu pri 
angleščini. 41,1 % manj uspešnih učencev meni, da sta za spremljanje, kako 
dobro gre učencu pri angleščini, odgovorna oba – učitelj in učenec, 36,3 % jih 
odgovornost pripisuje sebi, 22,6 % pa učitelju. Učno uspešnejši učenci v 
56,7 % primerov menijo, da sta za spremljanje, kako dobro gre posamezniku 
pri angleščini, odgovorna učitelj in učenec, 28,9 % učno uspešnejših učencev 
meni, da morajo biti sami odgovorni, 14,4 % pa je takih, ki menijo, da mora 
učitelj spremljati, kako dobro gre posamezniku v razredu angleščina.  
Pri treh od sedmih trditev smo ugotovili statistično pomembne razlike med 
učno uspešnejšimi in manj uspešnimi učenci o mnenju o odgovornosti pri 
učenju angleščine. Čeprav ne moremo trditi, da učno manj uspešni učenci 
prevzemajo več odgovornosti, je zanimivo, da je delež izbranih odgovorov 
»jaz« pri vseh treh trditvah vedno višji pri učno manj uspešnih učencih kot pri 
učno uspešnejših učencih. Mnenja, da je posameznik odgovoren za odločanje, 
kaj se učiti pri angleščini, je 25,8 % učno manj uspešnih učencev, enakega 
mnenja pa je 18,3 % učno uspešnejših učencev. Pri mnenju o odgovornosti 
za motiviranje za učenje angleščine je razlika v izbranih odgovorih 17,8 %. 
Učno manj uspešni učenci so odgovor, da so sami odgovorni za motiviranje, 
izbrali v 46,3 %, učno uspešnejši učenci pa v 28,5 %. Statistično pomembne 
razlike so se pojavile pri razlikah v spolu pa tudi pri učni uspešnosti in 
ugotavljanju odgovornosti o spremljanju, kako dobro jim gre angleščina. Tu je 
bil delež odgovorov učno manj uspešnih učencev, ki menijo, da so sami 
odgovorni za spremljanje znanja, 36,3-odstoten, delež učno uspešnejših 
učencev za enak odgovor pa je 28,9-odstoten.  
 
V preglednici 16 lahko vidimo tudi višji odstotek učno uspešnejših učencev kot 
učno manj uspešnih učencev, ki menijo, da so učitelji tisti, ki so odgovorni za 
odločanje, kaj se učiti pri angleščini (74,3 % v primerjavi z učno manj 
uspešnimi učenci je odstotek višji za 17). Prav tako učno uspešnejši učenci 
(50,3 %) menijo, da je učitelj odgovoren za motiviranje za učenje angleščine 
(enak odgovor je podalo 33,1 % učno manj uspešnih učencev). Sklepamo, da 
je zunanja motivacija na tej stopnji še vedno močno prisotna. Če vzamemo v 
obzir faktorje razvoja učenčeve avtonomije (Lee, 1998), ki vključujejo 
prostovoljnost, učenčevo izbiro, prilagodljivost, učiteljevo in medsebojno 
podporo, je sicer za poglavitni del optimalnega razvoja avtonomije odgovoren 
učenec sam, vendar pa kot učitelji razrednega pouka lahko pomagamo, 
usmerjamo ter v svoje delo vpeljemo nove oblike in metode poučevanja, ki 
učenčevo avtonomijo spodbujajo. Podatki raziskave I. Jeločnik (2007), ki so 
bili pridobljeni med starši in osnovnošolskimi učenci, kažejo, da so ti 
naklonjeni spremembam, da šoli in učiteljem zaupajo, vendar je učencem 
izbira o vsebinskem in organizacijskem poteku ure premalokrat omogočena. 
Na podlagi teorije in opravljenih raziskav smo predvidevali, da bo prostor za 
napredek na različnih področjih, ki sestavljajo avtonomijo, za učenca in 
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učitelja, čigar naloga je usmerjanje učenca. Da bi preverili, kako 
samozavestno bi se učenci počutili v nalogah, ki bi jih morali opravljati, da 
bodo prevzeli odgovornost nad lastnim učenjem, smo v vprašalnik dodali 
nalogo, pri kateri so se opredelili, kako dobro bi jim šle naslednje naloge. 
 
Preglednica 17: Ocena učencev, kako dobri bi bili glede na podane dejavnosti 

 
Kako dober/-ra bi bil/-
a: 

Zelo 
slab /-

a. 

Slab /-
a. 

V 
redu. 

Dober /-
ra. 

Zelo 
dober /-

ra. 
če bi ti ocenjeval /-a 
svoje znanje 
angleščine? 

 
6,6 % 

 
10,0 % 

 
19,2 % 

 
25,2 % 

 
39,0 % 

če bi ti odločal /-a, 
koliko časa delati 
določeno aktivnost 
pri angleščini? 

 
2,6 % 

 
9,0 % 

 
25,4 % 

 
35,5 % 

 
27,5 % 

če bi ti ugotavljal /-a, 
katere so tvoje 
slabosti pri 
angleščini? 

 
4,3 % 

 
10,1 % 

 
28,7 % 

 
35,1 % 

 
21,8 % 

če bi ti izbiral /-a, o 
čem se boste učili 
pri pouku 
angleščine? 

 
3,4 % 

 
8,6 % 

 
20,9 % 

 
28,6 % 

 
38,6 % 

če bi ti izbiral /-a, 
katere aktivnosti bi 
imeli pri pouku 
angleščine? 

 
2,0 % 

 
6,6 % 

 
24,8 % 

 
33,3 % 

 
33,3 % 

 
Iz pridobljenih rezultatov lahko razberemo, da se večina učencev počuti 
samozavestno in kompetentno opravljati podane naloge. Pri vseh trditvah se 
je vedno okoli 60 % učencev opredelilo, da mislijo, da bi dobro oziroma zelo 
dobro opravljali opisane dejavnosti. Najvišji odstotek izbranih odgovorov zelo 
slabo ali slabo je bil s 16,6 % pri trditvi, kako dober/-ra bi bil/-a, če bi 
ocenjeval/-a svoje znanje angleščine. 
 
S predstavljenimi podatki želimo spodbuditi učitelje, da učence bolj vključijo v 
svoj pouk, jim dajo del odgovornosti, da bodo bolj vpleteni v učni proces. 
Üstünlüoğlu (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da učitelji, čeprav so učenci 
sposobni, prevzemajo preveč odgovornosti. Kot enega izmed mogočih 
razlogov navaja skrb učiteljev, da bi izgubili avtoriteto, vendar večji kot je 
nadzor učitelja v razredu, manjša je avtonomija učencev (Lamb, 2011). 

J. Koritnik (2014) se v magistrskem delu ukvarja z vključitvijo učenčeve 
avtonomije v ure angleščine v srednji šoli. Učne ure so bile za potrebe 
njenega dela izvedene na način, ki je učence spodbujal k avtonomiji. V 
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raziskovalnem delu so učenci izrazili navdušenje nad takšnim načinom dela. 
Izpostavljeno pa je dejstvo, da delo učitelja na tem področju omejuje učni 
načrt.  
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4 SKLEP  
 

Bolj ko smo raziskovali tematiko, bolj smo spoznavali in se začeli zavedati 
kompleksnosti avtonomije. Vsekakor je jasno, da na avtonomijo učenca vpliva 
veliko dejavnikov: izpolnjene osnovne človeške potrebe, vplivi okolja, šola, 
sovrstniki, starši, predvsem pa lastnosti posameznika, od katerega je odvisno, 
ali se poda na pot avtonomnosti, ki jo je treba stalno negovati, vrednotiti in 
nadgrajevati. Ker smo z raziskavo poskušali zajeti razmeroma široko 
tematsko polje, so področja, ki smo jih preverjali pri učencih, zajeta zelo 
površinsko, zato bi vsekakor lahko naredili poglobljeno raziskavo za vsako 
posamezno področje posebej. V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno še bolj 
raziskati različne povezave oziroma vplive na avtonomijo. V tem magistrskem 
delu smo se osredinili na učence v šestem razredu pri pouku angleščine in se 
vpliva staršev, zunanjih dejavnosti nismo dotaknili. Zanimivo bi bilo raziskati 
dodatne vplive, kot so: znanje več tujih jezikov, z različnimi kulturnimi ozadji, 
učenci v mednarodnem razredu, iz različnih držav, vpliv anksioznosti na 
razvoj avtonomije itn.  
 
Z raziskavo smo želeli postaviti okvir, ki označuje, kako avtonomni so učenci 
in na katerih področjih je potrebno dodatno izpopolnjevanje za optimalen 
razvoj avtonomije. Osredinili smo se na samoaktivnost in mnenje o 
odgovornosti pri učenju angleščine pri učencih 6. razreda osnovne šole ter 
ugotavljali razlike med spoloma na omenjenih področjih, dotaknili pa smo se 
tudi učne uspešnosti in ali ta vpliva na mnenje o odgovornosti.  
 
Pridobljeni podatki o samoaktivnosti učencev pri uporabi učnih strategij so 
pokazali, da učenci v povprečju dosegajo srednjo stopnjo samoaktivnosti. 
Višjo stopnjo samoaktivnosti so učenci izkazali pri opravljanju domačih nalog 
in zavedanju dejavnosti, ki jih imajo po končanem pouku. Ti trditvi sta pri 
izračunu, ali se dekleta in fantje razlikujejo v stopnji samoaktivnosti, pokazali 
največje razlike med spoloma. Dekleta so se izkazala kot bolj samoaktivna na 
tem področju. Učenci so na srednji stopnji samoaktivnosti pri uporabi 
slovensko-angleškega in angleško-angleškega slovarja, medtem ko priprava 
izpiskov in miselnih vzorcev ter načrta, kako bo potekalo njihovo popoldne, 
učence uvršča v nižjo stopnjo samoaktivnosti. Na podlagi razlik v stopnjah 
samoaktivnosti glede priprave načrta in zavedanja, kako bo dan potekal po 
končanem pouku, sklepamo, da se učenci ne zavedajo uporabe učnih 
strategij. Zadnje pa ne velja za prepoznavanje učinkovitih aktivnosti, ki 
pripomorejo k boljšemu pomnjenju novih besed pri angleščini. Učenci se v 
večini zavedajo lastnih učinkovitih strategij, seveda pa je nadaljnje 
izobraževanje učencev o različnih učnih strategijah poglavitnega pomena. 
Dekleta so v primerjavi s fanti bolj samoaktivna predvsem na področju 
uporabe učnih strategij, kar sovpada z nekaterimi že opravljenimi raziskavami.  
 
Na podlagi rezultatov predvidevamo, da je motivacija za učenje angleščine pri 
učencih še vedno zunanja. Medtem ko so učenci na nižji stopnji 
samoaktivnosti glede uporabe knjig, časopisov ali revij v angleščini ter 
dodatnih idej, kaj bi se lahko učili pri angleščini, se z reševanjem dodatnih 
nalog pri angleščini, ki niso obvezne, ter s stikom angleščine zunaj šole 
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uvrščajo v srednjo stopnjo samoaktivnosti. Treba je spodbujati interese 
učencev, ki vplivajo na motivacijo in posledično zanimanje za tuji jezik. 
 
Najbolj samoaktivni so učenci pri aktivnem sodelovanju pri pouku angleščine. 
Tu dosegajo višjo stopnjo samoaktivnosti pri sodelovanju s sošolci ter 
sošolkami pri skupinskem delu in splošnem sodelovanju pri pouku angleščine 
ter ob nerazumevanju; takrat se učenci obrnejo po pomoč k učitelju/-ici. 
Dekleta so se pri omenjenih prvih dveh trditvah o aktivnem sodelovanju 
statistično pomembno razlikovala od fantov in se izkazala kot bolj 
samoaktivna.  
 
Pri mnenju o odgovornosti, kdo bi torej moral biti odgovoren za določene 
dejavnosti pri pouku, se učenci počutijo najodgovornejše za razporejanje časa, 
ki ga namenijo učenju angleščine in ugotavljanju lastnih slabosti. Učitelju pa 
pripisujejo odgovornost za vsebino, kaj se bodo učili pri angleščini, izbiro 
aktivnosti in za ocenjevanje znanja. Sklepamo, da se učenci zavedajo vlog v 
razredu, ki jih je vzpostavil učni sistem in ki bi se po našem mnenju moral 
spremeniti in spodbuditi, da bi bili učenci še bolj vključeni v učni proces. 
Ugotovili smo, da se pri nekaterih trditvah pojavljajo statistično pomembne 
razlike med spoloma, vendar pa ne moremo trditi, da so se dekleta ali fantje 
izkazali kot »odgovornejši«. 
 
Prav tako na podlagi opravljenih izračunov ne moremo trditi, da učna 
uspešnost vpliva na mnenje o prevzemanju odgovornosti pri angleščini. 
Zanimivo pa je dejstvo, da je bil odgovor »jaz«, ki predstavlja prevzemanje 
odgovornosti nad lastnim učenjem, pri trditvah, pri katerih so se pojavile 
statistično pomembne razlike, vedno bolj zastopan pri učno manj uspešnih 
učencih kot pri učno uspešnejših učencih.   
 
S pridobljenimi podatki smo ugotovili, da učenci na tej stopnji še spoznavajo 
različne možnosti in si nabirajo izkušnje, so vodeni oziroma potrebujejo 
vodenje, nadzor in strukturiranost ter ne prevzemajo odgovornosti nad lastnim 
učenjem. Učenci so večinoma glede na Nunanovo opredelitev na stopnji 
zavedanja, torej znajo opredeliti lastne učne stile in se zavedajo pedagoških 
ciljev. Zavedajo se nekaterih učnih metod in se poslužujejo različnih tehnik, 
vendar zelo malo časa posvetijo načrtovanju učenja. Učenci aktivno 
sodelujejo pri pouku, a se v nizkem številu udejstvujejo v dejavnostih, 
povezanih z angleščino, zunaj šolskega pouka, prav tako imajo redko dodatne 
ideje, kaj bi se lahko pri angleščini učili. V primerih statistično pomembnih 
razlik med spoloma pri samoaktivnosti so se dekleta v vseh izkazala kot bolj 
samoaktivna. V tem starostnem obdobju je predvsem od učitelja odvisno, 
kako vodi in poučuje razred, kakšen zgled in spodbuda je. Domneva, da mladi 
lahko naredijo nenaden preskok iz odvisnosti od učitelja do sistema, ki od njih 
zahteva, da nase prevzamejo vso odgovornost, je napaka, ki nas stane dobre 
prakse vzgajanja učencev v avtonomne učence (Waterhouse, 1990). 
Pomembno je, da so ure razgibane, da vsebujejo različne učne stile, so 
zabavne, a vseeno v izziv, in da postopoma razvijajo avtonomnost učencev. 
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6 PRILOGA 
Vprašalnik 

	  
Spol: obkrožite  moški  ženska 

Kako dolgo se učiš angleščine?  _____ let. 

1. Moje učne strategije. 

Preberi spodnje trditve in v preglednici z X (s križcem) označi, kar velja zate.  

 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

Pri pouku angleščine aktivno 

sodelujem. 

     

Ko imamo pri angleščini skupinsko 

delo, sodelujem s sošolci/sošolkami.  

     

Med učenjem angleščine si pripravim 

izpiske, miselne vzorce ali plakat. 

     

S sošolci/sošolkami med poukom 

angleščine govorim v angleščini.  

     

Po končanem pouku vem, kaj sledi, kaj 

moram postoriti in katere dejavnosti me 

čakajo. 

     

Z angleščino sem v stiku tudi zunaj 

šole. 

     

Uporabljam slovar (slovensko-

angleškega ali angleško-angleškega). 

     

Imam dodatne ideje, kaj bi se lahko učili 

pri angleščini.  
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 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

Delam dodatne naloge za angleščino, ki 

niso obvezne. 

     

Ko pridem iz šole, si pripravim načrt, 

kako bo potekalo moje popoldne. 

     

Berem knjige, časopis ali revije v 

angleščini. 

     

 S tujci/turisti govorim v angleščini.       

Učiteljico vprašam, če pri pouku 

angleščine česa ne razumem. 

     

	  
2. Pri pouku angleščine se učite nove besede. V katerem primeru si jih najbolje 
zapomniš? Obkrožiš lahko tudi več odgovorov.	  
	  

a) Če si jih zapišem/naredim plakat. 

b) Z ogledom videoposnetka. 

c) Če se o njih pogovarjam z drugimi. 

d) Če imam z njimi konkretno izkušnjo (na primer: predmet vidim v živo). 

e) Če se jih naučim v pesmi. 

f) Če imam zraven fotografije/risbe. 

g) Če se medtem gibam.  

h) Ne vem. 

i) Drugo: _________________________  
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3. V spodnji preglednici označi, kaj meniš, kdo bi moral biti odgovoren: 
Preberi spodnje trditve in v preglednici z X (s križcem) označi, kar velja zate. 

 

4. Kako dober/-ra bi bil/-a v:  

Preberi spodnje trditve in v preglednici z X (s križcem) označi, kar velja zate. 

Kdo je po tvojem mnenju tisti, ki bi moral: Jaz Učitelj Oba 

spremljati, kako dobro ti gre angleščina.    

motivirati za učenje angleščine.    

ugotavljati, kaj ti ne gre pri angleščini.    

odločati, kaj se učiti pri angleščini.    

odločati, koliko časa porabiti za učenje določene snovi 

pri angleščini. 

   

izbirati aktivnosti pri pouku angleščine.    

ocenjevati tvoje znanje pri angleščini.    

Če bi imel možnost sam izbirati spodaj 

naštete stvari, kaj misliš, kako dober bi 

bil/a: 

Zelo 

slab/-a 

Slab/-a  V redu Dober/-

ra 

Zelo 

dober/-

ra 

če bi ti izbiral/-a, katere aktivnosti bi 

imeli pri pouku angleščine. 

     

če bi ti izbiral/-a, o čem se boste učili 

pri pouku angleščine.  

     

če bi ti ugotavljal/-a, katere so tvoje 

slabosti pri angleščini. 

     

če bi ti odločal/-a, koliko časa delati 

določeno aktivnost pri angleščini. 

     

če bi ti ocenjeval/-a svoje znanje 

angleščine. 
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5. Moja zaključna ocena pri angleščini v šolskem letu 2015/16: (obkroži) 

  

1  2  3  4  5 

	  
	  
	  


