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Majhen je deček obstal 
pred velikim razpotjem. 
In je gledal in je iskal, 
kod prava zanj pot je. 

Kam bi? V ravnino, v hrib, 
v gozd ali čez vodo? 
V veselje, k modrosti knjig, 
v ujetost ali v svobodo? 

Tedaj je metulj cekin 
zakrilil čez polje 
in stekel za njim 
deček židane volje, 

ne da bi gledal kod, 
ali na levo ali na desno ... 
Bo mar našel pot 
v življenje, najbolj zaresno? 

                     Tone Pavček 
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IZVLEČEK 
 
V magistrskem delu je predstavljeno, kako pomembno je družbeno okolje pri učenju tujega 
jezika – angleščine. Predstavljeni so dejavniki izvenšolskega okolja, preko katerih poteka 
neformalno učenje angleščine kot tujega jezika. V teoretičnem delu je prikazano teoretično 
ozadje o angleščini kot tujemu jeziku, statusu angleščine v Sloveniji in na Nizozemskem. 
Opisani so najpomembnejši zunanji vplivi na učenje tujega jezika: okolje, družinsko ozadje in 
mediji. Prikazane so tudi razlike med obema državama na področju šolskega sistema: kdaj 
otroci vstopijo v šolski sistem, kdaj pričnejo z učenjem angleščine in koliko ur letno je 
namenjenih učenju angleščine. Podrobneje so predstavljeni naslednji izvenšolski dejavniki, ki 
vplivajo na izpostavljenost angleščini: uporaba televizije, spleta in (ne)sinhronizacija oddaj na 
televiziji. V drugem, empiričnem delu so prikazani izsledki raziskave, ki je bila izvedena v 
maju 2016 med dvesto devetimi nizozemskimi in slovenskimi enajst- in dvanajstletniki. 
Učencem na Nizozemskem, ki so bili iste starostne sestave kot slovenski šestošolci, sem 
razdelila standardiziran preizkus znanja – slovensko nacionalno preverjanje znanja iz 
angleščine (NPZ – bralno in slušno razumevanje ter besedišče) in vprašalnike o izvenšolski 
rabi angleščine, ki sem jih sestavila sama. Enaka preverjanja znanja in vprašalnike o rabi 
angleščine izven šolskega okolja pa sem razdelila tudi v slovenskih šolah in pridobljene 
rezultate primerjala z rezultati nizozemskih učencev. Izvedla sem tudi intervjuje s slovenskimi 
in nizozemskimi učitelji, saj sem želela raziskati njihov pogled na različne zunanje vplive pri 
učenju tujega jezika – angleščine. Z magistrsko nalogo sem želela raziskati vpliv 
izvenšolskega okolja na razvoj in znanje angleščine kot tujega jezika. Rezultati raziskave 
prispevajo k uzaveščenosti o pomenu izvenšolskega okolja pri učenju tujih jezikov. 
 
KLJUČNE BESEDE: izvenšolsko okolje, angleščina, osnovna šola, Slovenija, Nizozemska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  



 

 
 

ABSTRACT 
 
In my master's thesis, I focus on the connection between social environment and learning a 
foreign language, namely English. I write about out-of-school exposure, which is an important 
part of informal learning of English as a foreign language. In the theoretical part I discuss to 
what extent  English is present in every-day life in Slovenia, the Netherlands and globally. 
This part contains facts about important out-of-school effects that affect learning English: 
social environment, family background and media. I also write about the main differences and 
similarities of the Dutch and the Slovenian school system: when they start going to school, 
when they start with English lessons, how many English lessons they have per year, and the 
primary education English syllabus in both countries. There is also an overview of the main 
out-of-school factors that broaden the knowledge of English: watching TV, surfing the 
internet and non-dubbing of the TV shows. In the empirical part, I show the results of my 
research, which took place in May 2016 among 209 Dutch and Slovene pupils (ages of 11 and 
12). A group of Dutch students the same age as Slovene pupils in the 6th grade took a 
standardized Slovenian national test of English from year 2015 (reading part, listening part 
and vocabulary part). They also answered a questionnaire about their out-of-school exposure 
to English. Slovene pupils took the same standardized Slovenian national test of English and 
answered the same questionnaire. Their results were compared to the results of the Dutch 
group. I made an interview with Dutch and Slovene teachers about their perspective on 
different out-of-school factors when learning English. My master’s thesis will help understand 
the importance of out-of-school exposure to English.  
 
Key words: out-of-school exposure, English, school system, Slovenia, the Netherlands. 
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1 UVOD  
Angleščina je postala del našega vsakdana. Obkrožajo nas angleški filmi in oddaje. Kadar 
potujemo v tujino, nas bodo z lahkoto v angleščini razumeli v hotelih in restavracijah. V tujini 
lahko prosimo v restavracijah za angleški meni. Večina mednarodnega sodelovanja poteka v 
angleškem jeziku. Angleščina nam omogoča študij v tujini. Hkrati pa znanje angleščine 
izboljša tudi naše socialno življenje, saj se lahko sporazumevamo z ljudmi s celega sveta in 
dobimo vpogled v njihova življenja. Govorjenje tujega jezika omogoča razumevanje in 
vpogled v druge kulture, ob tem pa odpira drugačen pogled na lastno.  
Učenje tujega jezika povečuje kognitivni razvoj na področju kreativnosti, reševanja 
problemov in logičnega razmišljanja (Mahu, 2012). 
 
Izvenšolsko učenje (Benson, 2001, v Sundqvist, 2009) je kakršno koli učenje izven šole. Tako 
učenje poteka samostojno, brez pomoči učitelja, brez samega namena učenja in usvajanja 
besedišča. Za to je potrebna interakcija z govorci tujega jezika ali z besedilom v tujem jeziku.  
Prvi stik z jezikom se pojavi že zelo zgodaj: risanke v angleščini, reklamni oglasi na televiziji, 
angleške besede, prevzete v slovenski jezik (juice, selfie). Najstniki so dnevno v stiku z 
angleščino na spletu. Več kot polovica mladih med 13. in 17. letom je na spletu večkrat 
dnevno (Lenhart, 2015).  
Veliko evropskih raziskav navaja, da ima večja izpostavljenost tujemu jeziku v medijih 
pozitivne učinke na znanje tujega jezika.  
Na otrokovo dojemanje angleščine pa vplivajo tudi starši s svojo stopnjo pismenosti in 
vpetosti ter odnosa do tujega jezika ter s svojo stopnjo znanja tujega jezika (Muñoz in 
Lindgren, 2011, v Enever, 2011). 
Formalno učenje pa se prične z uvajanjem angleščine kot tujega jezika v osnovnih šolah. V 
različnih šolskih sistemih se pojavlja v različnih starostnih obdobjih. Šolski sistemi se od 
države do države razlikujejo. Nekateri sistemi uvajajo učenje angleščine že v zgodnjih letih 
šolanja, nekateri pa šele v zadnjih letih šolanja.  
Kljub temu pa šola ni več edini prostor, v katerem učenci pridejo v stik z angleščino. Mlade to 
še dodatno motivira k učenju tujega jezika.  
 
Z magistrsko nalogo želim prikazati, kako pomemben dejavnik pri učenju tujega jezika ni le 
šolsko učenje, pač pa tudi izvenšolski in neformalni stik z jezikom.  

 

2 STATUS ANGLEŠČINE 
Angleščina je v veliko državah materni in/ali uradni jezik (med drugimi Združene države 
Amerike, Kanada, Velika Britanija, Irska, Avstralija, Nova Zelandija, Južna Afrika (ang. 
English as a native language, ENL)) (Crystal, 2003; Quirk idr., 1972, v Edwards, 2014). 
Angleščina se pojavlja tudi kot drugi jezik. Še posebej je razširjena med pripadniki nekdanjih 
britanskih kolonij, na primer v Indiji, Nigeriji in Singapurju. Tam se je angleščina razširila in 
postala dodatni uradni jezik, ki se uporablja tudi na političnem in izobraževalnem področju 
(ang. English as a second language, ESL). Angleščino kot tuji jezik (ang. English as a foreign 
language – EFL) pa govorijo v vseh ostalih državah z namenom mednarodnega sodelovanja 
(na primer Francija, Japonska in Brazilija) (Crystal, 2003; Quirk idr., 1972, v Edwards, 2014). 
Kljub temu pa to ni razlog, da jezik pridobi status globalnega jezika. To se zgodi, ko je jezik 
privzet s strani preostalih držav. Jezik lahko pridobi status uradnega jezika, kar pomeni, da je 
glavno sporazumevalno sredstvo v parlamentu, na sodiščih, v medijih in tudi v izobraževalnih 
ustanovah. Lahko postane prioritetni v takem smislu, da se ga učenci učijo takoj ob vstopu v 
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šolo (Crystal, 2003). Angleščina je postala »lingua franca« ‒ je sredstvo sporazumevanja med 
ljudmi, ki nimajo skupnega prvega jezika (Seidlhofer, 2005; Simpson Davies in Patsko, 
2013).  
Veliko vlogo pri širjenju angleškega jezika v svetu imajo tudi Združene države Amerike. V 
začetku 19. stoletja so ZDA postale vodilne na tržnem in industrijskem področju. Hkrati pa se 
je populacija v državi hitro širila in država je postala po številu prebivalcev večja kot katera 
koli druga zahodnoevropska država (Crystal, 2003).  
Raziskava Evropske komisije je pokazala, da je angleščina še vedno najbolj razširjen jezik, ki 
ga govori po svetu 38 % ljudi (European Commission, 2012). Med 25 članicami Evropske 
unije (izključujoč Veliko Britanijo in Irsko) je v 19 državah angleščina najbolj razširjen tuji 
jezik in kar dve tretjini (67 %) Evropejcev menita, da je znanje angleščine izmed vseh tujih 
jezikov najbolj koristno (prav tam). 
Tudi v znanstvenem svetu je pomen angleščine velik. Več kot dve tretjini znanstvenikov 
prebirata strokovno literaturo v angleščini. Tri četrtine poslanih elektronskih sporočil je v 
angleščini (Simpson Davies in Patsko, 2013).  
Znanje angleščine je postalo eno izmed osnovnih sposobnosti v gospodarskem svetu.  
Pismenost predstavlja temeljno znanje, ki ga človek mora imeti, a danes k temu štejemo tudi 
znanje angleščine. Mnogo svetovno znanih podjetij (npr. Honda, Nokia, Renault in Samsung) 
si je angleščino prisvojilo kot glavni korporativni jezik (EFP, 2015).  
 
Učenje in znanje angleščine ne pripomore k večji uspešnosti le pri kariernem razvoju, pač pa 
tudi pri razvoju večkulturnosti. S širjenjem znanja jezika vplivamo tudi na strpnost in 
sprejemanje večkulturnosti, tako v domačem kot tudi v širšem okolju. Z učenjem tujega jezika 
vplivamo na intelektualni, čustveni in družbeni razvoj otroka (Pižorn, 2009). Avtorica 
opozarja, da ni pomembno le znanje angleščine, pač pa opozarja na pomen večjezičnosti, ki 
ga spodbuja tudi Evropska unija – podpira namreč »čim zgodnejše učenje enega ali več (tujih) 
jezikov v vsaki članici Evropske unije« (Pižorn, 2009, str. 4). 
 

2.1 STATUS ANGLEŠČINE V SLOVENIJI 
V raziskavi Evropske komisije (European Commission, 2012) je 92 % Slovencev odgovorilo, 
da poleg maternega jezika govori vsaj še en jezik. Več kot polovica (67 %) Slovencev govori 
vsaj še dva tuja jezika, s čimer se uvrščamo v sam vrh evropskih držav (tretje mesto) glede na 
zmožnost govorjenja še vsaj dveh tujih jezikov. Angleško govori 59 % Slovencev (prav tam). 
Delež Slovencev, ki ocenjujejo, da je njihovo znanje angleščine zelo dobro, narašča 
(European Commission, 2012).  
V letu 2015 je izšlo mednarodno poročilo o znanju angleščine kot tujega jezika (EF English 
Proficiency Index). Poročilo temelji na rezultatih standardiziranega testa EFSET. Slovenija se 
je uvrstila na šesto mesto od 70 držav, takoj za skandinavskimi državami. Na omenjenem 
testu je Slovenija kot država dosegla 64,97 točke. Zaznan je tudi napredek v znanju 
angleščine med Slovenci za 4,37 točke v primerjavi s predhodnim letom (EF EPI, 2015).  
 
V raziskavi Evropske komisije (European Commission, 2012) več kot polovica Slovencev (68 
%) redno gleda ali posluša tuje radijske ali TV-programe. Večina anketiranih Slovencev (93 
%) meni, da je znanje angleščine med tujimi jeziki najbolj koristno. Večina Slovencev (86 %) 
rajši gleda tujejezične programe s podnapisi, kot da bi bili sinhronizirani. Manj kot polovica 
Slovencev (39 %) bere angleške revije. Spletno komunicira v angleščini 43 % Slovencev. 
 
V nadaljevanju bo predstavljena vpetost angleščine v slovensko okolje: raba v oglaševanju, 
javnih organizacijah in različnih medijih (TV, glasba in radio ter splet).  
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OGLAŠEVANJE 
V slovenskih oglasih se pojavlja veliko sposojenk iz angleškega jezika (npr. leasing, 
wellness). Slovenski pravopis določa, da »prevzeta občna imena ali besedne zveze in lastna 
imena podomačujemo v izgovoru, oblikoslovju in skladenjski rabi, v pisavi pa ločimo 
popolno in delno poslovenitev«. Zapis takih besed se pojavlja »poslovenjeno«, na primer 
leasing – lizing (Vode, 2014, str. 26). Slovenski zakon o oglaševanju, tj. Zakon o medijih, v 
51. členu določa, da so oglasi v Sloveniji v slovenskem jeziku. Izjemi sta dvojezični območji, 
kjer so oglasi lahko v madžarščini oziroma v italijanščini (Vode, 2014).  
V raziskavi o sprejemanju oglasov med Slovenci (Jenko, 2014) se je pokazalo, da bralci v 
oglasih ne sprejemajo slengovskih besed ali tujih izrazov, saj se jim zdijo neprimerni za naše 
okolje. Potrošniki imajo rajši oglase v slovenskem zbornem jeziku.  
 

 
Slika 1: Slovenski zapis sposojenke keš (cash, slovenski prevod: denar) (Vzemi orto keš in si kupi nov telefon, 2015). 

 
 

 
Slika 2: Uporaba slengovskih besed ful, kul in drink v slovenskih oglasih (Fruc, totalno kül, 2011) 

JAVNI ORGANI 
Uporabo slovenščine v javnem prostoru določa Zakon o javni rabi slovenščine, razglašen leta 
2004 (Zakon o javni rabi slovenščine, 2004). Zakon o javni rabi slovenščine odreja podpis 
mednarodnih pogodb v slovenščini in tujem jeziku (Zakon o javni rabi slovenščine, 2004).  
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MEDIJI 
TV 
Zakon o javni uporabi slovenščine določa, da se tuji filmi predvajajo s slovenskimi podnapisi 
ali pa so sinhronizirani v slovenščino. Filmi oziroma vsebine za predšolske otroke se z 
zakonom lahko predvajajo le, če so sinhronizirane v slovenščino (Zakon o javni rabi 
slovenščine, 2004).  
Zaradi zakonske odredbe so prevedeni vsi naslovi filmov in serij (primeri serij, ki se 
predvajajo tudi na nizozemskih televizijskih programih: The Big Bang Theory – Veliki 
pokovci, Say Yes to the Dress – Poročene z obleko). Prevedene so tudi licenčne oddaje – na 
primer Slovenija ima talent (TV spored, 2015).  
 
RADIO IN GLASBA 
V raziskavi Inštituta Antona Trstenjaka (2010) je bilo ugotovljeno, da Slovenci v povprečju 
dnevno poslušajo radio štiri ure in 12 minut (Švab, 2013).  
Zakon o medijih (86. člen) določa, da je vsaj 20 % predvajane glasbe radijskega in 
televizijskega programa dnevno slovenske oziroma da gre za glasbo slovenskih ustvarjalcev. 
Za vse programe nacionalne televizije RTV Slovenije je kvota 40 % (Zakon o medijih, 2016). 
V maju 2016 je bila sprejeta novela o vsaj 70 % predvajanju slovenske glasbe med 6. in 18. 
uro (Zakon o medijih, 2016). Ministrstvo za kulturo meni, da s kvotami ohranja slovensko 
kulturo in jezikovno identiteto (Matoz, 2015).  
 
V 49. tednu leta 2015 je bila na lestvici 50-ih najbolj predvajanih pesmi na 60 različnih 
slovenskih radijskih postajah le ena slovenska, ena je bila španska, kar oseminštirideset pa je 
bilo angleških pesmi. Med angleškimi pesmimi so bile tri pesmi slovenskih izvajalcev 
(Tedenska lestvica, 2015). 
 
INTERNET 
Slovenski otroci se prvič srečajo s spletom zgodaj. Z zgodnejšim spoznavanjem spleta pa se 
učenci na spletu tudi prej srečajo s tujim jezikom. Rezultati raziskave EU Kids Online (Lobe 
in Muha, b. d.), ki je potekala med letoma 2010 in 2012, kažejo, da se slovenski najstniki 
(med devetim in šestnajstim letom) v povprečju prvič srečajo s spletom, ko so stari osem let. 
Slovenski najstniki so v Evropi med mlajšimi, ki imajo dostop do interneta. Skoraj tri četrtine 
jih internet uporablja dnevno. Povprečen čas uporabe interneta je 94 minut. V raziskavi (Lobe 
in Muha, b. d.) so udeleženci označili, da so v preteklem mesecu največkrat gledali video 
posnetke (86 %), igrali spletne igre (80 %) in obiskali socialna omrežja (74 %). Najmanj otrok 
je na spletu bralo oziroma gledalo novice (13 %) (prav tam).  
Slovenija je v raziskavi Evropske komisije (European Commision, 2015a) o digitalni 
ekonomiji dosegla 19. mesto med 28 državami. Polovica Slovencev (56 %) ima povprečne 
digitalne sposobnosti (prav tam).  
 

2.2 STATUS ANGLEŠČINE NA NIZOZEMSKEM 
Po izsledkih raziskave Evropske komisije (European Commission, 2012) o jezikih je nekoliko 
več (2 % več) Nizozemcev kot Slovencev zmožnih govoriti vsaj še en tuji jezik poleg 
maternega. Nekaj več (10 % več) Nizozemcev kot Slovencev govori vsaj dva tuja jezika poleg 
maternega. S tem se uvrščajo na drugo mesto na lestvici držav v EU glede na število tujih 
jezikov, ki jih govorijo – eno mesto pred Slovenijo. Angleško govori 90 % Nizozemcev in so 
s tem na prvem mestu v EU. Več kot polovica Nizozemcev (57 %, kar je 11 % manj kot 
Slovencev) redno gleda ali posluša tuje radijske ali TV-programe. 56 % (to je 17 % več kot 
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Slovencev) Nizozemcev bere angleške revije. Spletno komunicira v angleščini 56 % 
Nizozemcev (13 % več kot Slovencev) (European Commission, 2012). 
 
Nizozemska se je na EF English Proficiency testu uvrstila v sam vrh držav po številu angleško 
govorečih prebivalcev. S 70,58 točke so dosegli drugo mesto med 70 državami (EF EPI, 
2015). Tudi pri njih je zaznan napredek v znanju za 1,59 točke od prejšnjega leta (prav tam). 
 
Van Oostendorp (v Edwards, 2014) meni, da se Nizozemci spreminjajo iz enojezičnega 
naroda v dvojezičnega na račun angleščine. Po drugi svetovni vojni je bila angleščina prisotna 
povsod: v izobraževalnih ustanovah, medijih itd. Ammon in McConnell (v Edwards, 2014) 
trdita, da lahko angleščino na Nizozemskem smatramo kot drugi jezik, ne pa kot tuji jezik, pri 
čemer izhajata iz razširjenosti angleščine med Nizozemci. Angleščina služi tudi kot delovni 
jezik v mnogih izobraževalnih ustanovah in podjetjih (Edwards, 2014).   
Angleščina je v javnem okolju močno prisotna. Javna obvestila o prometu so dostopna v 
angleščini. Na vlakih so obvestila v nizozemščini in angleščini, včasih tudi v nemščini in 
francoščini. Informacijski letaki o boleznih, izobraževanju ter davkih so dostopni v več 
jezikih, vključujoč angleškega. Angleške knjige in revije so dostopne v vsaki knjigarni, tudi v 
manjših mestih (Bonnet, 2002). 
 
V nadaljevanju bo predstavljena vpetost angleščine v nizozemsko okolje: raba v oglaševanju, 
javnih organizacijah ter v poslovnem svetu in za konec še v različnih medijih (TV, glasba ter 
radio in splet).  
 
OGLAŠEVANJE 
Angleščina je v nizozemskih oglasih močno prisotna. Pojavlja se povsod: na televiziji, v 
tiskanih oglasih, na embalaži, v imenih podjetij, sloganih …  
V izsledkih raziskave Gerritsenove idr. (2000, v Hornikx, van Meurs in de Boer, 2010) je 
prikazano, da imajo na Nizozemskem angleški oglasi večji vpliv na potrošnike kot pa oglasi, 
prevedeni v nizozemščino. V raziskavi so primerjali vpliv angleškega oglasa za avto z 
identičnim nizozemskim oglasom in večina potrošnikov je bolj zaupala angleškemu oglasu s 
preprostim in razumljivim sloganom (prav tam).  
Že v letu 1998 je bilo po raziskavi, ki so jo izvedli Gijsbers, Gerritsen, Korziliu in Meurs (v 
Edwards, 2014), v enem tednu na državnem TV-programu Nederland 1 predvajanih 128 
oglasov v angleščini. Ena tretjina (42) vseh oglasov je bila v celoti ali v veliki večini v 
angleščini. Dva oglasa sta bila v celoti v angleščini (5 %). Večina oglasov (95 %) je 
vsebovala besede ali fraze, ki so bile deloma v angleščini (Gerritsen idr., 2000). Uporaba 
angleščine v oglasih je pogostejša tudi zaradi simbolnega pomena: angleške oglase se smatra 
za bolj moderne (Edwards, 2014).  
Poznana je tudi turistična kampanja glavnega mesta Amsterdam. Njihova kampanja se glasi: 
IAmsterdam. Kampanja temelji na besedni igri I am Amsterdam (prevod: jaz sem 
Amsterdam).  
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Slika 3: I Amsterdam (Collin, 2008) 

 
Slika 4: Primer angleško-nizozemskega oglasa (Haust Salties, b. d.) 

 

 
Slika 5: Primer angleškega slogana (Unox, b. d.) 

 
POSLOVNI SVET IN JAVNI ORGANI  
Angleščina je na Nizozemskem postala glavni jezik poslovnega sveta. Velika Britanija je 
ključni partner Nizozemske in domovina večjih angleško-nizozemskih podjetij, na primer 
podjetij Royal Dutch Shell in Akzo Nobel (Edwards, 2014). Večina spletnih strani 
nizozemskih podjetij je dostopna v več jezikih, prav tako v angleščini. Podjetja, kot so Aegon, 
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Philips in Shell, objavljajo letna delovna poročila v angleščini. Pogosta je uporaba angleščine 
na sestankih, tudi ko ni prisotnih tujcev (Onze Taal, 2009, v Edwards, 2014).  
 
Uporabo nizozemščine v javnem prostoru ureja zakon z imenom The Dutch Language Union 
(b. d.), ki določa nizozemščino kot uradni jezik na Nizozemskem, v Belgiji, na Surinami ter 
na Karibskih otokih Aruba, Curacao in Sv. Martin (The Dutch Lanugage Union, b. d.). 
Spletna stran državnih organov je dostopna tudi v angleščini (Overheid, b. d.). 
 
Nizozemska policija uporablja angleške nazive za delovna mesta v policiji (na primer: chief 
information officer), prav tako angleščino uporabljajo vojaške enote (na primer: joint 
intelligence, surveilance) (Edwards, 2014).  
Politična srečanja zunaj Nizozemske potekajo v angleščini in na njih uporabljajo angleščino 
kot lingua franca (Edwards, 2014).  
 
MEDIJI 
TV 
Oddaje na TV-programih, dostopnih na Nizozemskem, prikazujejo od 40 do 60 % angleških 
oddaj (Berns idr., 2007, v Edwards, 2014). Veliko oddaj na nizozemskih TV-programih 
ohranja izvirne angleške naslove (Voice of Holland, Big Brother, Dancing with the stars, 
Sunny side of spirit, Hello Goodbye, The King of Queens). Licenčne oddaje v večini 
ohranjajo naslov v izvirniku, na primer Holland's Got Talent (Holland's Got Talent – Voorjaar 
2016, 2015).  
Na dnevnem sporedu televizijskih oddaj naslovi angleških filmov in serij niso prevedeni in so 
ohranjeni v izvirniku (primeri za dan 10. 12. 2015: The Vow, Eyes wide shut, Remember 
Sunday, NCIS, Everybody loves Raymond, The Big Bang Theory, Two and a half man, Say 
yes to the dress) (TV Gids, 2015). Za tuje oddaje in filme na nizozemski televiziji velja 
praksa, da se jih podnaslavlja. Zvočno sinhronizacijo je moč zaslediti le v otroških filmih in 
risankah (Dubbing (filmmaking), b. d.). 
V raziskavi Stichiting KijkOnderzoek (2012, v Edwards, 2014) je prikazano, da so leta 2012 
Nizozemci v povprečju dnevno preživeli pred TV-ekranom tri ure in 45 min. Enever (2011, v 
Edwards, 2014) predvideva, da je bila polovica tega časa namenjena angleškim vsebinam. 
Ostali avtorji (Bonnet, Verspoor, De Bot in Van Rein, 2010, v Edwards, 2014) menijo, da je 
od tega vsaj ena ura namenjena le angleškim vsebinam. Enever prav tako navaja, da so 
nizozemski otroci izmed vseh evropskih otrok najbolj izpostavljeni angleškim video vsebinam 
(v Edwards, 2014). Tudi ostale raziskave (Kuppens, 2010, v Enever, 2011) kažejo, da se 
nizozemski učenci hitreje učijo angleščine zaradi gledanja podnaslovljenih filmov ali igranja 
računalniških igric.  
 
GLASBA in RADIO 
Na nizozemskih radijskih postajah ima angleščina veliko vlogo. Prisotna je tudi v oglaševanju 
in naslovih oddaj (Edwards, 2014). V povprečju je vsaj 85 % predvajane glasbe v angleščini, 
tudi na nacionalnih radijskih postajah (Dutch Lanugage Union v Edwards, 2014). Predlog iz 
leta 2011, da naj bo na nacionalni pop radijski postaji Radio 2 vsaj 35 % nizozemske glasbe, 
je bil zavrnjen (Edwards, 2014).  
Kuppens (2010) je v raziskavi odkril, da nizozemski otroci poslušajo angleško glasbo vsaj tri 
ure na teden. Angleška glasba je bila izbrana kot najpopularnejši medij, preko katerega se 
učenci v prostem času srečujejo z angleščino (prav tam). Nekaj manj kot polovica anketiranih 
osnovnošolcev (40 % anketiranih) pravi, da se besedilu pesmi posvetijo, ga preberejo in je 
zanje le-to pomembno (Bonnet, 2002, v Edwards 2014).  
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Nizozemska lestvica 40-ih najbolj predvajanih pesmi je 5. decembra 2015 vsebovala eno 
špansko, štiri nizozemske in petintrideset angleških pesmi (Top 40, 5. 12. 2015). 
 
INTERNET 
V povprečju nizozemski otroci pričnejo s pogostejšo uporabo spleta pri osmih letih (Haddon 
in Livingstone, 2012). Skoraj vsi otroci med devetim in šestnajstim letom (80 %) uporabljajo 
internet vsak dan. Ta odstotek je najvišji med vsemi državami, udeleženimi v tej raziskavi 
(prav tam). V raziskavi Net Children Go Mobile, ki je bila izvedena leta 2014 (Livingstone, 
2015), so izsledki pokazali, da kar 53 % udeleženih otrok med desetim in šestnajstim letom 
dnevno gleda kratke video vsebine in obišče socialno omrežje. Raziskava EU Kids Online, ki 
je potekala med letoma 2010 in 2012 (Haddon in Livingstone, 2012), navaja, da 89 % mladih 
Nizozemcev gleda video vsebine, igra spletne igre (84 %) ali pa splet uporablja za šolsko delo 
(78 %). Nad evropskim povprečjem nizozemski otroci med devetim in šestnajstim letom 
pošiljajo elektronsko pošto (77 %) ter obiskujejo socialna omrežja (74 %) (Haddon in 
Livingstone, 2012).  
 
Evropska komisija je v letu 2014 opravila raziskavo o digitalni ekonomiji evropskih držav 
(European Commision, 2015b). Nizozemski je bilo dodeljeno četrto mesto in s tem je bila 
država označena kot ena izmed najboljših izvajalk internetne povezanosti s svetom. 
Nizozemci so aktivni internetni uporabniki in se uvrščajo nad evropskim povprečjem. Več kot 
polovica Nizozemcev bere novice na spletu, posluša glasbo, gleda filme ali igra igrice preko 
spleta (prav tam).  
 

3 OSNOVNOŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI IN NA 
NIZOZEMSKEM 

V Sloveniji je obiskovanje osnovne šole obvezno. V šolski sistem učenci vstopijo s šestim 
letom in ga zaključijo pri štirinajstih letih. Slovenska osnovna šola traja devet let.  
Ob koncu drugega in tretjega triletja učenci pišejo pisno preverjanje znanja, imenovano 
nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Angleščina (prvi tuji jezik) je del NPZ-jev v 6. razredu.  
Poleg tega se preverja še znanje iz slovenščine (ali italijanščine oziroma madžarščine na 
narodno mešanih območjih) in matematike. 
V Sloveniji trenutno obstajajo tri zasebne osnovne šole, ki izvajajo mednarodni program. Dve 
od teh sta angleški, ena pa je francoska mednarodna šola (Register zasebnih vrtcev in šol, 
2017; Fištravec idr., 2011). 
Slovenija je leta 2015 v raziskavi PISA (Programme for International Student Assessment)  
presegla povprečje na vseh področjih: za 20 točk pri naravoslovju in matematiki ter za 12 točk 
na področju branja (PISA 2015 Results in Focus, 2015). 
 
Na Nizozemskem, tako kot v Sloveniji, je osnovna šola obvezna in traja osem let. Učenci 
vstopajo v šolo s štirimi leti, kljub temu da je obvezen pričetek šolanja pri petih letih (The 
Netherlands, 2015). Osnovno šolo zaključijo pri 12-ih letih s testom CITO (Centraal Instituut 
voor Toets Onrwikkeling). Le-tega sestavlja preverjanje znanja nizozemščine, matematike, 
bralnega razumevanja (branje besedil, grafov, shem in tabel ter uporaba zemljevidov) in 
splošnega znanja (združeno preverjanje iz biologije, zgodovine in geografije) (Explaining the 
Cito exams, b. d.; Van der Lubbe, b. d.). Po raziskavi PISA (Programme for International 
Student Assessment) je leta 2015 Nizozemska presegla povprečje na področju naravoslovja za 
16 točk, za 10 točk na področju branja in za 22 točk na področju matematike  (PISA 2015 
Results in Focus, 2015). 
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Učenci lahko obiskujejo tudi mednarodne šole, v katerih pouk poteka v angleščini. Šole 
sledijo nizozemskemu kurikulumu, vendar je izobrazba mednarodno priznana. Imajo tudi 
zasebne mednarodne oz. tujejezične šole, ki sledijo specifičnemu kurikulumu določenih držav 
(npr. ameriškemu ali britanskemu, tako imenovane ameriške ali britanske šole) (Education in 
the Netherlands, b. d.; Basisonderwijs, b. d.). 
 

4 POUČEVANJE ANGLEŠČINE V SLOVENSKI IN NIZOZEMSKI 
OSNOVNI ŠOLI   

S šolskim letom 2016/2017 se je v slovenskih osnovnih šolah pričelo zgodnje poučevanje 
angleščine v drugem razredu. V drugem, tretjem in četrtem razredu je predvidenih 70 ur letno 
na posamezni razred. V petem in osmem razredu 105 ur letno v posameznem razredu; v 
šestem in sedmem 140 ur letno na razred in v devetem razredu 96 ur. Učenci tako v osnovni 
šoli prisostvujejo pri 796 urah angleščine (od drugega do devetega razreda) (Učni načrt za 
angleščino, 2016; Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Velika večina učencev 
angleščino obiskuje že v prvem razredu v okviru neobveznega izbirnega predmeta. Ta prinese 
še dodatnih 70 ur (Učni načrt za tuji jezik v 1. razredu, 2013).   
Konec maja 2017 je bil predstavljen predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osnovni šoli 
(20. a člen), ki predvideva pouk tujega jezika v prvem razredu kot obvezni predmet (Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2017). 
V Sloveniji lahko angleščino od prvega do tretjega razreda poučujejo le magistri profesorji 
poučevanja na razredni stopnji z angleščino ali učitelji, ki so opravili dodatni program 
oziroma izobraževanje za zgodnje poučevanje angleščine (640 ur angleščine). Od četrtega do 
petega razreda lahko poučujejo tako anglisti kot tudi magistri razrednega pouka z angleščino. 
Od šestega do devetega razreda pa angleščino poučujejo tisti, ki so dokončali enopredmetni 
ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz angleščine (Zakon o osnovni šoli, 2016). 
 
Na Nizozemskem s poučevanjem angleščine pričnejo v zadnjih letih osnovne šole. Nekatere 
šole pričnejo z zgodnjim poučevanjem angleščine že takoj ob vstopu učencev v šolo, ko so 
stari od štiri do šest let. Obvezna pa je vpeljava angleščine, ko so učenci stari 10 let.  
Glede števila ur, ki so predvidene za učenje angleščine, šola razpolaga sama. Predvidenih je 
640 ur angleščine za celotno osnovnošolsko šolanje. Šola se pri tem sama odloči, pri kateri 
starosti bo uvajala angleščino (Enever, 2011). V povprečju imajo učenci od ene do treh ur 
angleščine na teden. Ura v začetnih letih šolanja (starost od štiri do šest let) traja približno 20 
minut; za ostale skupine pa v povprečju od 30 do 60 minut (prav tam).  
Razredni učitelji, ki na Nizozemskem poučujejo vse ostale predmete, poučujejo tudi 
angleščino. Stopnja njihovega znanja angleščine je na B2 (po evropski lestvici ocenjevanja 
znanja jezikov), saj je le-ta pogoj za vstop na višjo šolo za izobraževanje učiteljev (PABO: 
Pedagogische academie voor het basisonderwijs – 4-letni program). Bodoči učitelji se lahko 
odločijo, da nadaljujejo z izobraževanjem takoj po srednji šoli. Če želijo študirati, morajo 
imeti opravljeno HAVO-diplomo (Hoger algemeen voortgezet onderwijs – primerljivo s 
slovensko poklicno maturo).   
Če imajo po zaključenem srednješolskem izobraževanju opravljeno VWO-diplomo 
(Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs – primerljivo z našim spričevalom o splošni 
maturi po opravljeni gimnaziji) (Maastricht University, 2014), se lahko odločijo za  
izobraževanje na akademskem PABO (academic teacher training). Na programu PABO se v 
tretjem letu usmerijo, ali bodo poučevali nižje ali višje razrede. Po štiriletnem študiju imajo 
vsi študentje opravljeno izobraževanje na univerzitetni stopnji, ki ga zaključijo z diplomo 
(Van Dijk, b. d.).  
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5 VPLIVI NA UČENJE TUJEGA JEZIKA  
Učenje tujega jezika poteka v različnih okoljih, npr. v izobraževalnih sistemih, na delu in tudi 
v zasebnem življenju (Muñoz in Lindgren, 2011). S tujimi jeziki se srečujemo tako v realnem 
življenju kot tudi v virtualnem svetu. Potovanja in selitve iz turističnih, službenih in socialnih 
razlogov nas spodbujajo k učenju tujih jezikov. Angleščina je vse bolj prisotna v 
vsakodnevnem življenju večine prebivalcev Evrope, kar vpliva na samo učenje tujega jezika 
(Muñoz in Lindgren, 2011). 
 
Vpliv okolja na razvoj posameznika je utemeljil v ekološko-sistemski teoriji Urie 
Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1994). V njej je opisal tako dejavnike, ki vplivajo na razvoj 
otroka, kot tudi moč vpliva le-teh. Okolje je opisal v koncentričnih krogih, katerih sredino 
predstavlja posameznik (Kovacs, 2011). Model sestavljajo štirje krogi socialnega okolja: 
mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  
Mikrosistem ima na posameznika največji vpliv. Z njim ima posameznik neposredno 
interakcijo. To so družina, razred, delovno okolje in vrstniki. Posameznik je član več različnih 
mikrosistemov: družinskega, šolskega, vrstniškega. Pomembno je, da mikrosistem temelji na 
vzajemnosti (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 
Mezosistem je sistem mikrosistemov (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Okolja 
posameznika se povezujejo. Da bo posameznik uspešen, morata biti učenje in znanje 
pomembni vrednoti v vseh mezosistemih, ki jim posameznik pripada. 
»Eksosistem je širša skupnost, v kateri posameznik živi.« (Puklek Levpušček in Zupančič, 
2009, str. 95). S to skupnostjo posameznik nima neposredne interakcije, kljub temu pa ima 
nanj posreden vpliv (na primer: delovno okolje staršev vpliva na ekonomski status staršev, kar 
posredno vpliva na otroka).  
Makrosistem je najobsežnejši in vključuje ideologijo, politiko, ekonomijo, vrednote, zakone, 
stereotipe in tradicijo družbe. Makrosistem določajo različni zgodovinski dogodki in družbene 
spremembe, ki vplivajo na družbo.  
Bronfenbrenner zagovarja, da povezava teh štirih koncentričnih krogov definira posameznika 
in njegov razvoj (Kovacs, 2011). Vse vrste socialnega okolja vplivajo tudi na otrokovo 
učenje, kar je bolj podrobno predstavljeno tudi v nadaljevanju. 
 

5.1 DRUŽINA 
Družinsko okolje ima pri učenju tujega jezika velik pomen. Glavni dejavniki pri vplivu na 
otrokov odnos do tujega jezika in znanje le-tega so stopnja pismenosti staršev, vpetost staršev 
in spodbuda pri učenju tujega jezika ter njihovo znanje tujega jezika (Muñoz in Lindgren, 
2011). Starši pozitivno vplivajo na otrokovo učenje tujega jezika s spodbujanjem, da se 
udeležuje izmenjav in ekskurzij v tujino, s pomočjo pri domači nalogi in tudi z izbiro države 
za družinsko potovanje (Young, 1994, v Muñoz in Lindgren, 2011; Dailey, 2009). Veliko 
vlogo pa ima tudi stopnja znanja tujega jezika pri starših. Otroci imajo večjo spodbudo za 
učenje tujega jezika, če opazijo, da je stopnja znanja tujega jezika pri starših višja (Chambers, 
1999, v Enever, 2011). Mnogi menijo, da se opismenjevanje otrok prične v vrtcu ali z 
vstopom v osnovno šolo. Kljub temu pa se temelji bralnih sposobnosti pričnejo nekaj let pred 
tem. Če so starši v otrokovem zgodnjem otroštvu prej vključeni v učenje, so učinki večji 
(Edwards in McMillon, 2010, v Yelamanchi, 2013). Starši predstavljajo za svoje otroke 
model, po katerem posnemajo svoje vedenje. Ne posnemajo pa le vedenja, pač pa tudi njihov 
odnos do učenja, samodisciplino in delavne navade (Yelemanchi, 2013).  
»Vpliv na uspešnost otrok imajo tudi socialno-ekonomske značilnosti družine. Mednje 
spadajo etnična in verska pripadnost, izobrazba staršev, materialni pogoji in socialni položaj, 
premoženjsko stanje družine, poklic staršev, zaposlitveni in socialni položaj.« (Puklek 
Levpušček in Zupančič, 2009, str. 98). 
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V raziskavi, ki sta jo izvedla Davis-Kean (2005, v Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2007), 
ocenjujejo, da je smiselno povezovati izobrazbo staršev z učno uspešnostjo otrok. Pozitivno 
vplivajo tudi ostale značilnosti družinskega okolja, na primer »vključenost staršev v otrokove 
prostočasne in igralne dejavnosti, število knjig, ki jih ima otrok doma, in kakovost socialne 
interakcij med otrokom in staršem« (v Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2007, str. 33).  
 

5.2 UČITELJ 
Učitelj mora biti dober zgled in imeti pozitiven odnos tako do jezika, ki ga uči, kot tudi do 
kulture tega jezika. Učiteljeva vloga je spodbujati učence. Pomembno je, da imajo učitelji 
dober odnos z učenci, ki temelji na prijaznosti, pripravljenosti za pomoč, in da izkazujejo 
navdušenost za poučevanje tujega jezika (Dailey, 2009). Učitelj naj učencem približa kulturo 
tujega jezika, pri tem pa naj se ne osredotoči le na razlike v kulturi, pač pa tudi na podobnosti 
(Dörnyei, 1994, v Dailey, 2009). Veliko vlogo igra tudi motivacija učitelja in njegova stopnja 
zavzetosti, entuziazma in predanosti. Z vsem tem motivira učence. Če je učitelj motiviran za 
poučevanje, je večja možnost, da bodo za učenje motivirani tudi njegovi učenci (Dornyei in 
Ushioda, 2011).  
O vlogi in pomenu učitelja govori tudi Lev Vigotski. Le-ta meni, da mora učitelj pomagati 
otroku pri obvladanju tistega, česar sam ne bi zmogel (Batistič Zorec, 2000, v Žist in Oblak, 
2004). Vigotski govori o coni proksimalnega razvoja, ki je opredeljena kot razdalja med 
dejansko in aktualno stopnjo razvoja in stopnjo potencialnega razvoja (Vigotski, 1977, v Žist 
in Oblak, 2004). Vloga učitelja pri tem je, da pridobi učenčevo zanimanje, poenostavi 
dejavnosti in ohranja učenca motiviranega, izpostavlja pomembne podatke ter zmanjšuje stres 
in frustracije ob reševanju problemov (Moeller in Catalano, 2015).  
 

5.3 STAROST PRIČETKA UČENJA TUJEGA JEZIKA 
O prednostih zgodnjega pričetka učenja tujega jezika govorijo mnoge razprave. Pogosto je 
prikazana integracija imigrantskih družin v novo socialno okolje, pri katerih se otroci novega 
jezika naučijo hitreje in bolj kakovostno kot njihovi starši (Lightbown in Spada, 2001). Mnogi 
ljudje, ki se tujega jezika začnejo učiti v odrasli dobi, lahko postanejo dobri govorci jezika. 
Kljub vsemu pa večino loči od naravnih govorcev in od govorcev, ki so se tujega jezika začeli 
učiti v zgodnjih letih, naglas, manj obsežen besedni zaklad in pomanjkanje znanja slovničnih 
pravil. O tem govori tudi teorija o kritičnem obdobju za pričetek učenja tujega jezika. Teorija 
zagovarja, da se v človekovem razvoju pojavi obdobje, ko možgani razvijejo predispozicije za 
uspešno učenje tujega jezika (prav tam). Razvojne spremembe možganov vplivajo na naravo 
usvajanja tujega jezika. Če se posameznik le-tega začne učiti po pojavu kritičnega obdobja, 
učenje ne temelji na notranjih bioloških strukturah, ki pripomorejo k lažjemu in uspešnejšemu 
usvajanju prvega in drugega jezika (Lightbown in Spada, 2006). Kritično obdobje se konča 
okrog pubertete, nekateri znanstveniki pa menijo, da še prej (prav tam).  
»Raziskave o kognitivnem razvoju potrjujejo, da se otroci (od rojstva do pubertete) lažje učijo 
jezikov zaradi elastičnosti možganov. Vzpostavljajo se nevronske povezave (mreže), ki 
delujejo učinkoviteje kot v kasnejšem obdobju.« (Pižorn, 2009, str. 6). Ta mreža se z 
dodajanjem in rabo novih jezikov širi.  
Otrokom se zgodnejše učenje tujega jezika zdi lažje, obenem pa jim omogoča doseganje 
višjega nivoja znanja tujega jezika, kot pa če bi se jezika pričeli učiti kasneje (Nunan v Rich, 
2014). Mlajši otroci učenje tujega jezika ne dojemajo kot stresno situacijo, hkrati pa so 
motivirani, radovedni in odprti za nove izkušnje (Read, 2003, v Rich, 2014). Otroci tako 
razvijejo pozitiven odnos do jezika in tujejezične kulture, obenem pa pričnejo graditi 
medkulturno zavest. Raba več jezikov spodbuja kognitivni razvoj, razvija jezikovno zavest, 
nadgrajuje sposobnost reševanja problemov, spodbuja kreativnost in prilagodljivost, ob tem 
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pa krepi komunikativne sposobnosti tako v maternem kot tudi v drugem jeziku (Caccavele, 
2007; Liddicoat idr., 2007; Read, 2003, v Rich, 2014).  
 

5.4 MOTIVACIJA 
»Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in uravnava učenje.« (Juriševič, 2012, str. 9). 
Dörnyei in Skehan (2003) menita, da je motivacija tista, ki odloča, zakaj se lotimo neke 
dejavnosti, kako dolgo bomo v le-tej vztrajali in kako močno bomo vpeti v samo dejavnost. 
Teorija kanadskega psihologa Gardnerja (Gardner, 1985) govori o treh glavnih integrativnih 
motivih za učenje tujega jezika. Prvi je integrativnost, ki vsebuje integrativno orientacijo 
(odnos do skupnosti, ki se uči tujega jezika, želja po pripadnosti le-tej, želja po učenju tujega 
jezika). Drugi motiv je odnos do učne situacije (odnos do učitelja in do učnih ur). Zadnji 
motiv pa je motivacija, ki jo sestavljajo intenzivnost, želja po učenju jezika in odnos do 
učenja tujega jezika. 
Gardner je v povezavi z učenjem tujega jezika in motivacijo predstavil model učenja tujega 
jezika (1979, v Gardner, 1985). Opredelil je štiri glavne dejavnike pri učenju tujega jezika. 
Prvi so zunanji vplivi okolja; drugi dejavnik so individualne razlike med učenci; tretji vpliv je 
kontekst, v katerem poteka učenje tujega jezika; kot zadnji dejavnik pa so dosežki učenja 
tujega jezika.  
Juriševičeva in Pižornova (2013) sta na 31 slovenskih osnovnih šolah izvedli raziskavo med 
učenci (6–8 let) o motivaciji pri učenju tujega jezika. Rezultati so pokazali, da so učenci v 
prvem triletju močno notranje motivirani za učenje tujega jezika. Radi imajo učne ure 
angleščine in se jim zdijo zanimive; še posebej takrat, ko vsebujejo igrane situacije, igro vlog 
in ples. Rezultati so tudi pokazali, da se učenci zavedajo pomena in koristi znanja tujega 
jezika (zmožnost govora, gledanje tujih risank, filmov in branje tujih knjig) (Juriševič in 
Pižorn, 2013).  
Najboljši dosežki pri učenju tujega jezika se pokažejo ob delovanju notranje in zunanje 
motivacije (Juriševič in Pižorn, 2013). Notranja motivacija je opredeljena kot splet treh 
elementov (Juriševič, 2012). Prvi dejavnik je naravnanost k zahtevnejšim nalogam, ki učencu 
predstavljajo izziv. Drugi dejavnik je učenje, ki je učencu zanimivo in spodbuja njegovo 
radovednost. Zadnji dejavnik pa je »doseganje učne kompetentnosti in obvladovanje učnih 
nalog, ki vsebujejo tudi vrednoto pomembnosti učenja« (Juriševič, 2012, str. 23). Zunanja 
motivacija izvira iz okolja in spodbud, ki jih učenec prejema iz le-tega (prav tam). Eccles idr. 
(1998), Pintrich in Schunk (1996) ter Stipek (1998, v Juriševič in Pižorn, 2012) definirajo 
notranjo motivacijo v povezavi z učenjem tujega jezika glede na tri ključne elemente: 1) 
nagnjenost k učenju tujega jezika in opravljanje dejavnosti, povezanih s tujim jezikom, ki 
učenca spodbujajo, 2) doseganje učnih kompetenc in jezikovnih spretnosti in 3) učne 
situacije, ki spodbujajo učenčevo zanimanje. Stipek (Juriševič, 2012) poudarja, da učenci, ki 
so visoko notranje motivirani, izbirajo dejavnosti, ki so povezane s šolanjem, tudi izven šole; 
s tem si širijo znanje neodvisno od šolskega učenja.  

6 IZVENŠOLSKI VPLIVI NA UČENJE ANGLEŠČINE 
Strokovnjaki vse bolj poudarjajo pomen naključnega usvajanja tujega jezika. Zagovornik 
naključnega usvajanja jezika je Krashen, ki meni, da je najboljša metoda tista, ki temelji na 
smiselni interakciji v tujem jeziku. To nam zagotovi lažje razumevanje v manj stresnih 
situacijah, hkrati pa vsebuje informacije, ki jih učenec želi slišati in vedeti (Krashen, 2013, v 
Batluk, 2015). Usvajanje jezika je rezultat izvajanja drugih aktivnosti, poteka nenačrtovano, 
nesistemizirano in naključno (Kerke, 2000, v Batluk, 2015). Medtem ko se pogovarjamo, 
beremo knjigo, gledamo film, usvajamo tudi besedišče jezika, ki se podzavestno shrani v naše 
možgane (Krashen, 2013).  



 

13 
 

Učenje besedišča ni le poznavanje pomena besed, pač pa tudi povezanosti z ostalimi 
besedami, uporabe le-teh v kontekstu (Cook, 1996, v Batluk, 2015). Gee (2004, v Batluk, 
2015) zagovarja situacijsko učenje tujega jezika. Ob tem se učenec lahko identificira z 
določenim izsekom situacije, to pa mu olajša dekodiranje informacij, ki jih je prejel. 
Formalno učenje se prične s spoznavanjem jezika (govor, besedila) in šele potem nadaljuje k 
izkušnjam. Neformalno učenje pa deluje v obratni smeri: prične se z izkušnjami (dejanja, 
slike, učinki, dialogi) in šele nato nadaljuje k samemu jeziku (govor, besedila) (Gee, 2015). 
Učenje jezika poteka tako, da mu dajemo pomen z aktivnostmi, s cilji, z izkušnjami in 
interakcijami. 
 
Benson (2001, v Huang, 2016) trdi, da je izvenšolsko učenje kakršno koli učenje, ki se odvija 
izven razreda, ki vsebuje samoučenje, naturalistično učenje ali samousmerjeno naravno 
učenje. Naturalistično učenje definira kot učenje, ki vsebuje neposredno interakcijo s tekstom 
ali govorno interakcijo s ciljnim jezikom. Chik (2014) tudi potrjuje, da avtonomno učenje 
jezika temelji na interakciji s tehnologijo (npr. video igrice). Šola ni več edina možnost za 
učenje angleščine. Učenci so pripravljeni vlagati čas in trud v aktivnosti, ki so povezane z 
angleščino in so prijetne ter jih zanimajo (Chik, 2014). 
 
Izvenšolsko učenje je kljub temu relativno nov pojem. Izvedenih je veliko raziskav na 
področju učenja tujega jezika, vendar je malo takih, ki bi vključevale tudi vidik izvenšolskega 
učenja (Huang, 2016; Kuppens, 2010; Benson, 2001, v Sundqvist, 2009).  
 

6.1 MEDIJI  
Najpogostejša izvenšolska izpostavljenost učencev angleščini je v obliki poslušanja glasbe in 
gledanja filmov v angleščini s podnapisi, sledijo še igranje računalniških igric, govorjenje in 
branje v angleščini (Muñoz in Lindgren, 2011). 
V raziskavi (Sundqvist, 2009) so švedski 15- in 16-letniki največ svojega prostega časa, v 
katerem so bili v stiku z angleščino, preživeli ob poslušanju glasbe, sledilo je igranje video 
igric, gledanje TV/filmov, brskanje po spletu, druge aktivnosti, branje knjig in nazadnje 
branje revij ali časopisov. Učenci, ki so igrali video igrice in brskali po spletu, so dosegli višje 
rezultate v besedišču. Rezultati so tudi pokazali, da je bolj efektivno za znanje tujega jezika 
igranje video igric, brskanje po spletu in branje knjig, revij kot pa poslušanje glasbe ter 
gledanje filmov ali televizije na splošno (Sundqvist, 2009). Ko učenci igrajo igrice, brskajo po 
spletu ali berejo v angleščini, se morajo pri tem zanašati na lastne sposobnosti in pri tem niso 
pasivni (prav tam). 
 
6.1.1 TELEVIZIJA 
V Evropski uniji je veliko televizijskih oddaj uvoženih iz tujih držav. Televizijske hiše imajo 
na izbiro več načinov prilagoditve vsebin domačemu trgu. Najpogostejša sta podnaslavljanje 
in sinhronizacija (Koolstra, Peeters in Spinhof, 2002). Ob gledanju filmov s podnapisi so 
posamezniki veliko bolj izpostavljeni angleščini kot pa posamezniki, ki gledajo sinhronizirane 
video vsebine (Muñoz in Lindgren, 2011). 
Podnaslavljanje ima tudi slabe strani. Ob predvajanju videa se del vsebine izgubi, saj ni 
možno prevesti vseh besed in jih napisati v podnapise. Reid (v Koolstra, Peeters in Spinhof, 
2002) je na primeru nizozemskih podnapisov prikazal, da je vsaj približno 30 % izvirnega 
besedila v angleški oddaji izgubljenega zaradi podnaslavljanja. Ostale raziskave (Marsi, 1999, 
v prav tam) tudi kažejo na to, da je izguba informacij manjša pri ogledu sinhroniziranih oddaj 
kot pa pri ogledu oddaje s podnapisi. Slabost podnapisov je tudi ta, da preusmerjajo pozornost 
od vsebine oddaje k branju podnapisov.  
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Velika prednost podnapisov pa je v učenju tujega jezika. Gledalec lahko umesti kontekst 
uporabe besed v resnično življenje (prav tam). Informacije sprejema preko dveh različnih 
kanalov, slušnega in vidnega: tako preko izgovorjenega besedila kot tudi napisanih besed v 
podnapisih. Sprejemanje informacij je še bolj nazorno ob ogledu premikajočih se slik 
(d'Ydewalle in Gielen, 1989, v Koolstra, Peeters in Spinhof, 2002; d'Ydewalle, 2002). Paivio 
(1986, v Danan, 2004) je razvil teorijo dvojnega koda, ki govori o vzporednem sprejemanju 
dveh sistemov: besednega in slikovnega; le-ta pa vzpostavljata asociativne povezave. 
Povezave se vzpostavijo med sliko, zvokom, jezikom oddaje in jezikom podnapisov. Vse to 
vodi do boljšega procesiranja in pomnjenja informacij in do nenačrtovanega usvajanja jezika 
(d'Ydewalle in Pavakanun, 1997, v d'Ydewalle, 2002). Prevod se poveže z dvema besednima 
sistemoma, s tem pa gledalec ustvari več poti, po katerih pritekajo informacije. Zaradi tega je 
priklic le-teh lažji (Paivio, 1986, v Danan, 2004).   
Usvajanje jezika z gledanjem TV-oddaj in branjem podnapisov je v večini primerov 
nezavedno, saj večina gledalcev besede sliši, vendar se tega ne zaveda oziroma se ne 
osredotoča na to dejanje (Van de Poel in d'Ydewalle, 1999, v Danan, 2004).  
Koostra in Beentjes (1999, v Danan, 2004) sta izvedla raziskavo med 246 nizozemskimi 7- 
letniki (pred uradnim učenjem angleščine v šoli) in 9-letniki (po enoletnem učenju angleščine 
v šoli). Učenci so si 15-minutni ameriški dokumentarni film ogledali dvakrat z ali brez 
podnapisov. Rezultati so pokazali, da so si učenci bolj zapomnili vsebino z ogledom 
dokumentarnega filma s podnapisi. Kljub temu pa so se nekaj novih besed naučili tudi učenci, 
ki so si film ogledali brez podnapisov (prav tam).  
V raziskavi avtorjev d'Ydewalle in Pavakuanuna (1997, v d'Ydewalle, 2002) so udeležencem 
predvajali 15-minutno risanko s podnapisi. Takoj po ogledu sta testirala razumevanje 
besedišča, ki se je pojavilo v video posnetku. Rezultati so pokazali, da že ob ogledu kratkega 
filma poteka neformalno učenje tujega jezika.  
D'Ydewalle in Van de Poel (2002, v d'Ydewalle, 2002) pa sta izvedla eksperiment, ki je meril 
pozornost gledalcev. Zanimalo ju je, ali je možno procesirati govor tujega jezika med branjem 
podnapisov v maternem jeziku. Rezultati so pokazali, da je največ pozornosti usmerjene v 
branje podnapisov, saj je informacije v maternem jeziku lažje procesirati kot pa vsebino 
govorjenega tujega jezika. V naslednji nizozemski raziskavi (d'Ydewalle in Van de Poel, 
2002, v d'Ydewalle, 2002) so si udeleženci najprej ogledali le tujejezični film s podnapisi v 
maternem jeziku in bili testirani v prepoznavanju besed in stavkov iz filma takoj po ogledu. 
Mlajšim učencem (4. razred) so podnapisi predstavljali le distrakcijo. Prepoznavanje besed je 
bilo slabše, če so bili ob ogledu tujejezičnega filma na voljo tudi podnapisi v maternem jeziku 
(prav tam). Učenci so se osredotočili le na branje podnapisov v maternem jeziku, govorjeni 
jezik pa so zanemarili. Starejšim učencem (6. razred) pa so podnapisi v maternem jeziku 
omogočali prav nasprotno: procesirali so obe vrsti informacij (podnapisi v maternem jeziku in 
govorjeni tuji jezik) (d'Ydewalle in Van de Poel, 2002, v d'Ydewalle, 2002). 
 
6.1.2 INTERNET 
Starostno obdobje, v katerem otrok prvič pride v stik z internetom, se je znižalo zaradi lažje 
dostopnosti le-tega. Evropski otroci med devetim in šestnajstim letom preživijo dnevno v 
povprečju na spletu 88 minut (Livingstone idr., 2011). Vse pogostejši je pričetek uporabe 
interneta že v predšolskem obdobju (Holloway, Green in Livingstone, 2013). Otroci 
uporabljajo splet tako za iskanje informacij, ki so povezane s šolanjem, kot tudi za 
prostočasne dejavnosti, tj. za spletni klepet s prijatelji in igranje računalniških igric (Olin-
Scheller in Wikström, 2010, v Brändström, 2011). Raziskava EU Kids Online poroča, da 85 
% otrok internet uporablja za šolsko delo, 83 % jih igra spletne igre, 76 % jih gleda video 
vsebine, 62 % pa jih internet uporablja za klepet (Haddon in Livingstone, 2012).  
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Olin-Scheller in Wikström (2010) pa izpostavljata tudi nevarnost za današnje generacije, ki je 
rastla skupaj z vzponom digitalizacije. Otroci so z redno uporabo interneta izpostavljeni 
nepravilni rabi angleškega jezika. Tako pride do neusklajenosti med formalnim znanjem, ki 
ga je učenec prejel v šoli, in neformalnimi izrazi, ki se jih je učenec naučil izven le-te.  
Pri uporabi spleta pa učenci niso izpostavljeni le nepravilni rabi jezika, pač pa tudi pastem 
spleta (npr. pornografske vsebine, pedofilija, vsebine z nasiljem, spletno maltretiranje – 
»bullying«: žaljenje, trpinčenje in socialna izključitev) (Bullying – informacije za starše, 
2012; Livingstone, Haddon, Görzig in Ólafsson, 2011). Vse bolj se opozarja na pomen spletne 
vzgoje in razvoja senzibilnosti za prepoznavanje verodostojnosti podatkov in informacij, ki 
jih otroci najdejo na spletnih straneh (Harmer, 2007, v Brändström, 2011).  
Kljub temu pa je mnogo dobrih strani uporabe spleta pri učenju tujega jezika. Splet nam 
ponuja širok dostop do učnih programov in tečajev, ki so prosto dostopni. Učenci lahko 
informacije poiščejo samostojno in se sami pozanimajo o kateri koli temi v angleščini, ob tem 
pa najdejo raznovrstne aktivnosti, ki izboljšajo njihovo znanje angleščine (Sayed Abdallah, 
2007, v Brändström, 2011). Dostopajo lahko tudi do radijskih in televizijskih programov v 
avtentičnem jeziku in do spletnih portalov v angleščini (Kilimci, 2010, v Brändström, 2011). 
Ob spremljanju teh vsebin pa se seznanijo z različnimi kulturami in navadami ljudi po svetu 
(prav tam).   
Splet pripomore tudi k učenčevi percepciji angleščine kot sredstva za sporazumevanje. Večina 
informacij je na spletu dostopnih v angleščini, zato ta tuji jezik začnejo doživljati kot svetovni 
jezik. K večji absorbciji informacij pa splet pripomore tudi zaradi svoje interaktivne narave. 
Večina dejavnosti temelji na odzivanju in povratni informaciji (Muehleisen, 1997, v 
Brändström, 2011), zato se spodbuja učitelje angleščine k uporabi spleta pri pouku. S tem 
povečajo motivacijo učencev za uporabo angleščine v prostem času in posledično s tem 
učenci dosežejo višjo stopnjo znanja.   
 
6.1.3  GLASBA 
Glasbeni trening razvija del možganov, ki je odgovoren za verbalni spomin – priklic in 
ohranjanje izgovora besed, kar pa služi kot podlaga za priklic informacij na vseh akademskih 
področjih (Art Education Partnership, 2011, v Batluk, 2015). Poslušalce privablja 
kombinacija ritma, melodije in besedila (Fonseca-Mora, Tuscano-Fuentes in Wermke, 2011). 
Otrokom je glasba všeč in radi pojejo. Odrasli pa v prostem času poslušajo tujo glasbo, saj 
verjamejo, da to izboljša njihovo znanje tujega jezika (Fonseca-Mora in García, 2010, v 
Fonseca-Mora, Tuscano-Fuentes in Wermke, 2011). Take aktivnosti imajo radi, saj se jim 
zdijo zabavne, s tem pa zmanjšujejo stres ob učenju tujega jezika (Fonseca-Mora, Tuscano-
Fuentes in Wermke, 2011; Sundqvist, 2009, v Batluk, 2015). Beasley in Chuang (2008) sta 
preučevala vpliv poslušanja glasbe na učenje angleščine preko spleta, kar lahko enačimo s 
prostočasnimi in izvenšolskimi aktivnostmi, ko učenec posluša glasbo na podlagi svojega 
čustvenega razpoloženja. Rezultati so dobri pod pogoji, da je učencem glasba všeč, da 
razumejo besedila in da ponavljajoče poslušajo pesem, kar poveča motiviranost za učenje 
angleščine in ima pozitiven učinek na rezultate učenja angleščine. Poudarjata še pomen 
vsebine besedila, ki mora sovpadati z učenčevimi interesi, saj ga bo le-to spodbudilo k 
ponavljajočemu poslušanju glasbe (Beasley in Chuang, 2008). Sundqvistova (2009, v Batluk, 
2015) je v raziskavi ugotovila, da se učenci v svojem prostem času posvečajo v največji meri 
poslušanju glasbe, kar pa je vir izvenšolskega učenja angleščine, če je glasba v angleščini. V 
raziskavi (2009) je dokazala, da so učenci izboljšali ustno izražanje in besedišče, kar je bil 
rezultat izvenšolskih aktivnosti, povezanih s tujim jezikom, ki so vključevale poslušanje 
glasbe. Podobno je ugotovil Legg (2009, v Batluk, 2015), da je poslušanje francoske glasbe 
med najstniki, ki so se učili francoščine kot tujega jezika, imelo pozitiven učinek na 
pomnjenje besed in fraz v kontekstu.  
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7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Pomen izvenšolskega okolja pri učenju tujega jezika je še dokaj neraziskano področje. Malo 
raziskav je izvedenih o izpostavljenosti tujemu jeziku v samem razredu, še manj pa o 
izpostavljenosti izven le-tega (Barbee, 2014). Tudi v Sloveniji je premalo ozaveščenosti o 
izvenšolski izpostavljenosti angleščini.  
Z magistrskim delom bi rada prikazala, kako pomemben je vpliv izvenšolskega okolja, ki 
zajema stik s tujim jezikom izven šole, spremljanje medijev v tujem, angleškem jeziku in 
spodbudo staršev, pri učenju tujega jezika angleščine pri učencih, ki so stari 11–12 let.  
 

8 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
1. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v rezultatih slovenskega standardiziranega 

preizkusa znanja NPZ za predmet angleščina (bralnega in slušnega razumevanja ter 
besedišča) med slovenskimi in nizozemskimi učenci?  

2. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v tedenski izpostavljenosti TV-oddajam v 
angleščini med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 

3. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v tedenski izpostavljenosti radijskim oddajam 
in glasbi v angleščini med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 

4. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v tedenski izpostavljenosti literaturi v 
angleščini med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 

5. Ali obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnim številom tujih jezikov, ki jih 
po mnenju učencev govorijo slovenski in nizozemski starši?  

6. Kakšna je povezanost med številom let učenja angleščine in rezultati slovenskega 
standardiziranega preizkusa znanja NPZ za predmet angleščina (bralnega in slušnega 
razumevanja ter besedišča) med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 

7. Kateri medij po mnenju učencev najbolj pripomore k učinkovitejšemu učenju angleščine? 
8. Kateri medij po mnenju učiteljev najbolj pripomore k učinkovitejšemu učenju angleščine? 
9. Kako slovenski in nizozemski učitelji dojemajo spodbudno okolje za učenje angleščine? 
 

9 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Metoda pedagoškega raziskovanja je kavzalna – neeksperimentalna.  
Za pridobitev podatkov sem uporabila raziskovalni pristop kvantitativne in kvalitativne 
raziskave. Kvantitativna raziskava je zajemala vprašalnik in preizkus znanja. Uporabljeni 
preizkus znanja je bil sestavljen na podlagi standardiziranega preverjanja znanja NPZ za 6. 
razred osnovne šole iz leta 2015. Uporabljeni so bili trije deli nacionalnega preverjanja znanja 
za predmet angleščina (besedno razumevanje in slušno razumevanje ter besedišče).  
Kvalitativni del raziskave je zajemal intervju z dvema slovenskima in dvema nizozemskima 
učiteljema (strukturirani fokusni intervju). Intervju sestavlja 15 vprašanj. Vsebinska področja, 
ki jih vprašanja intervjuja zajemajo, so ključni mediji, preko katerih se učenci učijo 
angleščine, motiviranost za učenje angleščine, zunanji vplivi na učenje angleščine in šolski 
sistem.  
Izvedeni intervjuji so bili prepisani v parafrazirani obliki. Sledilo je določanje kodirnih enot in 
kodiranje. Oblikovane so bile kategorije, ki so bile kasneje analizirane. 
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9.1 VZOREC 
Vzorec je priložnostni in je sestavljen iz treh delov.  
Prvi del zajema 109 nizozemskih učencev. Vzorec sestavljajo učenci iz treh različnih 
nizozemskih osnovnih šol v okrožju Noord-Brabant. Zajeti so bili učenci, ki so bili stari 11 in 
12 let. 
Drugi vzorec zajema 100 slovenskih učencev 6. razreda, katerih starost je bila 11 let. Učenci 
so iz osrednjeslovenske regije.  
Tretji del vzorca zajema štiri učitelje, ki poučujejo v razredih, v katerih se je izvajala 
raziskava. Dva učitelja sta slovenske in dva nizozemske narodnosti.  
Način vzorčenja je neslučajnostni, namenski.  
 
 
Narodnost Število Odstotek 
Nizozemci 109 52,2 % 
Slovenci 100 47,8 % 
Skupaj 209 100,0 % 
Tabela 1: Narodnostna sestava vzorca 

 
 

 
Graf 1: Narodnostna sestava vzorca 

9.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo vprašalnika in preizkusa znanja za učence ter 
intervjuja za učitelje. Prvi del testiranja je potekal v oktobru in novembru 2015 na 
Nizozemskem v mestu Breda na treh osnovnih šolah. Drugi del testiranja je potekal marca 
2016 v osrednjeslovenski regiji v Sloveniji. Anketni vprašalnik je bil sestavljen v mesecu 
oktobru 2015 s pomočjo mentorice doc. dr. M. Dagarin Fojkar in Erasmus mentorice na 
Nizozemskem, iz Avans University of Applied Sciences, Margriet Veenbrink. Nizozemska 
mentorica je pomagala tudi pri prevodu vprašalnika v nizozemščino. Vprašalnik sestavljata 
uvodni (predstavitev avtorice in namena raziskave) in poizvedovalni del. Slednji vsebuje 23 
vprašanj različnih tipov (zaprta – dihotomna, lestvica stališč, kombinirana in odprta 
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vprašanja). Vsebinski sklopi se nanašajo na osebna mnenja anketirancev o njihovi 
izpostavljenosti angleščini preko različnih dejavnikov (TV, tiskani mediji, splet, glasba, šola 
in učitelj, starši in počitnikovanje). 
Preizkus znanja, ki so ga učenci reševali, je standardizirano nacionalno preverjanje znanja 
(NPZ) iz leta 2015 za angleščino (besedno in slušno razumevanje ter besedišče).   
Dvema slovenskima in dvema nizozemskima učiteljema so bila zastavljena vprašanja 
intervjuja (strukturiran fokusni intervju). Intervju sestavlja 15 vprašanj. Vsebinska področja, 
ki jih vprašanja intervjuja zajemajo, so ključni dejavniki, preko katerih se učenci učijo 
angleščine; govor učitelja v angleščini med uro angleščine, zunanji vplivi na učenje 
angleščine in šolski sistem.  
 

9.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo programa IBM SPSS 22.0. Statistični postopki, 
ki so bili uporabljeni, so: frekvenčna in strukturna porazdelitev, aritmetična sredina, modus, 
standardni odklon, rangiranje, Pearsonov korelacijski koeficient, t-test in hi-kvadrat preizkus.  
 

10 REZULTATI  
Najprej bodo predstavljeni izsledki vprašalnikov, ki so jih reševali nizozemski in slovenski 
11- in 12-letniki. Osredotočila se bom na vir njihovega izvenšolskega stika z angleščino 
(avdio-vizualna podpora, slušna in bralna izpostavljenost). Sledili bodo izsledki intervjujev z 
nizozemskima in slovenskima učiteljema.  
 
Pred začetkom analiziranja podatkov smo prilagodili določene spremenljivke v bazi, da bodo 
uporabne za testiranje postavljenih domnev. Več o posameznih prilagoditvah je 
predstavljenega v nadaljevanju. 
 

10.1 VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
10.1.1 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 1 
Ali obstajajo statistično pomembne razlike v rezultatih slovenskega standardiziranega 
preizkusa znanja NPZ (bralnega in slušnega razumevanja ter besedišča) med 
slovenskimi in nizozemskimi učenci?   
 
V tabeli 2 je prikazano število točk, ki so jih dosegli slovenski in nizozemski učenci pri 
pisanju NPZ-ja leta 2015. Povprečno število točk nam pove aritmetična sredina.  
 
 
 Skupina Število Aritmetična 

sredina 
Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Število točk Nizozemci 109 18,53 8,77 0,84 
Slovenci 100 22,93 10,06 1,01 

Tabela 2: Statistika skupin 

Vzorca sta približno enako velika (109 nizozemskih učencev, 100 slovenskih učencev), zato 
je za preverjanje domneve smiselna uporaba t-testa za neodvisna vzorca. Povprečno število 
točk, izračunano na vzorcu, je 18,53 za nizozemske učence in 22,93 za slovenske učence. 
Možnih je bilo 38 točk. Na vzorcih je torej vzorčna aritmetična sredina za slovenske učence 
višja od vzorčne aritmetične sredine za nizozemske učence. Doseženo število točk se od 
povprečja standardno odklanja za 8,77 točke na vzorcu Nizozemcev in za 10,06 točke na 
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vzorcu Slovencev. Variabilnost na vzorcu slovenskih učencev je torej večja od variabilnosti 
na vzorcu nizozemskih učencev.  
 
  Test o enakosti 

varianc (Levenov 
test) 

T-test o enakosti povprečij (t-test za neodvisne vzorce) 

 F statistična 
značilnost  
α 

t G stopnja 
značilnosti 
(g) 

razlike 
aritmetičnih 
sredin 
(α, 2-
smeren)  

ocena 
standardne 
napake 

Število 
točk 

t-test 3,91 0,05 –3,38 207,00 0,00 –4,40 1,31 

popravljen 
t-test 

–3,36 197,25 0,00 –4,40 1,31 

Tabela 3: T-test za neodvisne vzorce 

Test o enakosti varianc (Levenov test) 
Ničelna domneva: variabilnost je v obeh populacijah enaka. 
Osnovna domneva: variabilnost ni enaka. 
Statistična značilnost je 0,05, zato zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo osnovno 
domnevo, da variabilnost ni enaka. Predpostavka o enakosti varianc je torej izpolnjena, zato 
upoštevamo rezultate popravljenega t-testa (ang. Equal variances not assumed).   
 
Test o enakosti povprečij (t-test za neodvisna vzorca)  
Ničelna domneva: populacijski aritmetični sredini sta v obeh skupinah enaki (povprečno 
število točk nizozemskih učencev je enako povprečnemu številu točk slovenskih učencev). 
 
Osnovna domneva: populacijski aritmetični sredini sta v obeh skupinah različni (povprečno 
število točk nizozemskih učencev je različno od povprečnega števila točk slovenskih 
učencev). 
 
Testna statistika t ima vrednost –3,36, njena statistična značilnost pa je 0,00 (dvostranski test). 
Ničelno domnevo lahko zavrnemo pri stopnji značilnosti, ki je manjša od 5 %. S stopnjo 
značilnosti 0,1 % lahko sprejmemo sklep, da je povprečno število doseženih točk  
nizozemskih učencev statistično značilno različno od povprečnega števila doseženih točk  
slovenskih učencev. Tveganje, da smo zavrnili pravilno domnevo, je le 0,1 %. Razlika med 
doseženim številom točk med nizozemskimi in slovenskimi učenci je 4,4 točke (nizozemski 
učenci so v povprečju dosegli 4,4 točke manj kot slovenski učenci).   
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10.1.2 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 2 
Ali obstajajo statistično pomembne razlike v tedenski izpostavljenosti TV-oddajam v 
angleščini med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 
 
Povezanost med spremenljivkama smo preverili s hi-kvadrat testom.1 
 
Primernost testa glede na velikost vzorca 
Hi-kvadrat test je primeren test za analizo povezanosti dveh spremenljivk le v primeru zadosti 
velikega vzorca. Vzorec je zadosti velik, kadar so v vseh celicah kontingenčne tabele 
teoretične frekvence večje od 5. Če je v kakšni celici teoretična frekvenca manjša od 5, je 
vzorec še vedno zadosti velik, če takih celic ni več kot 20 % med vsemi celicami tabele. 
V mojem primeru ni celic, ki bi imele teoretično frekvenco manjšo od 5, kar pomeni, da je 
test primeren za analizo povezanosti. 

                                                 
1 Hi-kvadrat meri povezanost med spremenljivkama, zato ne moremo govoriti o razlikah. V tem primeru je test 
pokazal, da obstaja statistično značilna povezava med tem, ali si Slovenec ali Nizozemec in koliko gledaš TV v 
angleščini (narodnost vpliva na gledanje TV v angleščini). 
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 Gledanje TV-oddaj v angleščini 

do 30 
min. na 
teden 

od 30 
min. do 
1 h na 
teden 

od 1 h do 
2 h na 
teden 

od 2 do 3 
h na 
teden 

od 3 do 4 
h na 
teden 

več kot 4 
h na 
teden 

ne gledam 
angleških TV-
oddaj 

Skupaj 

Narodnost 
učenca 

Nizozemci število 15 16 20 17 16 14 11 109 
odstotek glede 
na narodnost 
učenca 

13,8 % 14,7  % 18,3 % 15,6 % 14,7 % 12,8 % 10,1 % 100,0 % 

odstotek glede 
na gledanje 
angleških TV-
oddaj 

57,7 % 55,2  % 55,6 % 53,1 % 59,3 % 31,1 % 78,6 % 52,2 % 

Slovenci število 11 13 16 15 11 31 3 100 
odstotek glede 
na narodnost 
učenca 

11,0 % 13,0 % 16,0 % 15,0 % 11,0 % 31,0 % 3,0 % 100,0 % 

odstotek glede 
na gledanje 
angleških TV-
oddaj 

42,3 % 44,8 % 44,4 % 46,9 % 40,7 % 68,9 % 21,4 % 47,8 % 

Skupaj število 26 29 36 32 27 45 14 209 
odstotek glede 
na narodnost 
učenca 

12,4 % 13,9  % 17,2 % 15,3 % 12,9 % 21,5 % 6,7 % 100,0 % 

odstotek glede 
na gledanje 
angleških TV-
oddaj 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 4: Frekvenčna tabela gledanja TV-oddaj v angleščini 



 

22 
 

 Vrednost Prostostne stopnje df Raven statistične 
pomembnosti α 

Hi-kvadrat 13,05a 6 0,04 
Likelihood razmerje 13,49 6 0,04 
Linearna povezanost 0,97 1 0,33 
Število veljavnih 
primerov 

209   

a. 0 celic (0,0 %) ima teoretično frekvenco manjšo od 5. Najmanjša teoretična frekvenca je 6,70. 
Tabela 5: Hi-kvadrat preizkus 

 
Test povezanosti 
Ničelna domneva: H0: χ2 = 0 Ni razlik med empiričnimi in teoretičnimi frekvencami, ni 
povezanosti. 
Osnovna domneva: H1: χ2 > 0 So razlike med empiričnimi in teoretičnimi frekvencami 
(razlike obstajajo v vsaj eni od celic), je povezanost. 
 
Vrednost statistike χ2 je 13,05, statistična značilnost pa je manjša od 0,05 (kar pomeni manj 
kot 5 % tveganje pri zavrnitvi ničelne domneve o nepovezanosti). Ničelno domnevo torej 
lahko zavrnemo in sklepamo, da na populaciji obstaja povezanost med tedensko 
izpostavljenostjo TV-oddajam v angleščini in narodnostjo.  
 

Vrednost χ2 ne poda moči povezanosti, zato sem v ta namen izračunala še Cramerjev 
koeficient in kontingenčni koeficient, ki imata vrednosti na intervalu [0, 1]. 
Koeficienta kažeta na šibko povezanost med spremenljivkama. 

 

 Vrednost Približna signifikacija 
Cramerjev koeficient 0,25 0,04 
Kontingenčni koeficient 0,24 0,04 
Število veljavnih primerov 209  

Tabela 6: Kontingenčni koeficient moči povezanosti 
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Graf 2: Tedenska izpostavljenost TV-oddajam v angleščini 

 
Domnevo potrjujeta tudi frekvenčna tabela in graf. Rezultati kažejo, da slovenski učenci v 
večji meri gledajo TV-oddaje v angleškem jeziku (skoraj 70 % teh, ki oddaje gledajo več kot 
4 ure tedensko, je slovenskih učencev). Po drugi strani pa nizozemski učenci gledajo TV-
oddaje v angleškem jeziku manj časa oz. jih sploh ne gledajo (78,6 % vseh anketiranih 
učencev, ki jih ne gledajo, je nizozemskih učencev). Zaključimo lahko, da obstajajo razlike 
med slovenskimi in nizozemskimi učenci pri gledanju TV-oddaj v angleškem jeziku.   
 
10.1.3 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT.  3 
Ali obstajajo statistično pomembne razlike v tedenski izpostavljenosti radijskim 
vsebinam v angleščini med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 
 
Tudi v tem primeru je najbolj smiselna uporaba hi-kvadrat testa.  
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 Poslušanje radijskih vsebin v angleščini 
do 30 min. 
na teden 

od 30 min. 
do 1 h na 
teden 

od 1 h do 
1,5 h na 
teden 

od 1,5 h 
do 2 h na 
teden 

več kot 2 
h na teden 

ne poslušam ang. 
radijskih vsebin 

Skupaj 

Narodnost učenca Nizozemci število 15 14 17 11 24 28 109 
odstotek glede na 
narodnost učenca 

13,8 % 12,8 % 15,6 % 10,1 % 22,0 % 25,7 % 100,0 % 

odstotek glede na 
poslušanje radijskih 
vsebin v angleščini 

34,1 % 38,9 % 63,0 % 57,9 % 52,2 % 75,7 % 52,2 % 

Slovenci število 29 22 10 8 22 9 100 
odstotek glede na 
narodnost učenca 

29,0 % 22,0 % 10,0 % 8,0 %  22,0 % 9,0 % 100,0 % 

odstotek glede na 
poslušanje radijskih 
vsebin v angleščini 

65,9 % 61,1 % 37,0 % 42,1 % 47,8 % 24,3 % 47,8 % 

Skupaj število 44 36 27 19 46 37 209 
odstotek glede na 
narodnost učenca 

21,1 % 17,2 % 12,9 % 9,1 % 22,0 % 17,7 % 100,0 % 

odstotek glede na 
poslušanje radijskih 
vsebin v angleščini 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 7: Frekvenčna tabela poslušanja angleških radijskih vsebin 
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 Vrednost Prostostne stopnje df Raven statistične 
pomembnosti α 

Hi-kvadrat 18,01a 5 0,00 
Likelihood razmerje 18,58 5 0,00 
Linearna povezanost 13,03 1 0,00 
Število veljavnih 
primerov 

209   

a. 0 celic (0,0 %) ima teoretično frekvenco manjšo od 5. Najmanjša teoretična frekvenca je 9,09.  
Tabela 8: Hi-kvadrat preizkus 

 
 
Test potrjuje povezanost med spremenljivkama. Vrednost statistike χ2 je 18,01, statistična 
značilnost pa je 0,00 (kar pomeni manj kot 5 % tveganje pri zavrnitvi ničelne domneve o 
nepovezanosti). Ničelno domnevo torej lahko zavrnemo in sklepamo, da na populaciji 
obstaja povezanost med poslušanjem vsebin v angleščini in narodnostjo. Cramerjev koeficient 
in kontingenčni koeficient kažeta na šibko povezanost med spremenljivkama. 
 
 

 
Graf 3: Tedenska izpostavljenost radijskim vsebinam v angleščini 
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 Vrednost Približna signifikacija 
Cramerjev koeficient 0,29 0,00 
Kontingenčni koeficient 0,28 0,00 
Število veljavnih primerov 209  

Tabela 9: Kontingenčni koeficient moči povezanosti 
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Frekvenčna tabela in graf kažeta na razlike v poslušanju vsebin v angleščini glede na 
narodnost. Iz tabele tako lahko razberemo, da med učenci, ki ne poslušajo angleških vsebin, 
prevladujejo nizozemski učenci (75,7 %).  
 
10.1.4 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 4 
Ali obstajajo statistično pomembne razlike v tedenski izpostavljenosti literaturi v 
angleščini med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 
 
Tudi za preverjanje te hipoteze bi bilo najbolj smiselno uporabiti hi-kvadrat test. Vendar pa ga 
v tem primeru ne moremo uporabiti, ker je vzorec premajhen: v 4 celicah (33,3 %) je 
teoretična frekvenca manjša od 5 (celica z najmanjšo teoretično frekvenco ima to frekvenco 
enako 2,87), kar je premalo za zanesljivost testa. Problem rešimo tako, da prilagodimo 
spremenljivko in iz šestih različnih vrednosti naredimo samo štiri (združimo vrednosti 2 = od 
30 min. do 1 h tedensko in 3 = od 1 h do 1,5 h tedensko v od 30 min. do 1,5 h tedensko ter 4 = 
od 1,5 h do 2 h tedensko in 5 = več kot 2 h tedensko v več kot 1,5 h tedensko). V tem primeru 
je vzorec dovolj velik in ni celic, ki bi imele teoretično frekvenco manjšo od 5. 
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Tabela 10: Frekvenčna tabela branja literature v angleščini

 Branje literature v angleščini 
do 30 min. na 
teden 

od 30 min. do 
1,5 h na teden 

več kot 1,5 h 
na teden 

ne berem literature 
v angleščini 

Skupaj 

Narodnost učenca Nizozemci število  24 12 6 67 109 

odstotek glede na 
narodnost učenca 

22,0 % 11,0 % 5,5 % 61,5 % 100,0 % 

odstotek glede na 
branje literature v 
angleščini 

41,4 % 37,5 % 42,9 % 63,8 % 52,2 % 

Slovenci število  34 20 8 38 100 
odstotek glede na 
narodnost učenca 34,0 % 20,0 % 8,0 % 38,0 % 100,0 % 

odstotek glede na 
branje literature v 
angleščini 

58,6 % 62,5 % 57,1 % 36,2 % 47,8 % 

Skupaj število  58 32 14 105 209 

odstotek glede na 
narodnost učenca 

27,8 % 15,3 % 6,7 % 50,2 % 100,0 % 

odstotek glede na 
branje literature v 
angleščini 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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 Vrednost Prostostne stopnje df Raven statistične 

pomembnosti α 
Hi-kvadrat 11,65a 3 0,01 
Likelihood razmerje 11,77 3 0,01 
Linearna povezanost 9,59 1 0,00 
Število veljavnih 
primerov 

209   

a. 0 celic (0,0 %) ima teoretično frekvenco manjšo od 5. Najmanjša teoretična frekvenca je 6,70.  
Tabela 11: Hi-kvadrat preizkus 

 
 
Test potrjuje povezanost med spremenljivkama. Vrednost statistike χ2 je 11,65; statistična 
značilnost pa je 0,01 (kar pomeni manj kot 5 % tveganje pri zavrnitvi ničelne domneve o 
nepovezanosti). Ničelno domnevo torej lahko zavrnemo in sklepamo, da na populaciji 
obstaja povezanost med tedensko izpostavljenostjo literaturi v angleščini in narodnostjo. 
Cramerjev koeficient in kontingenčni koeficient kažeta na šibko povezanost med 
spremenljivkama. 
 
 

 
Graf 4: Tedenska izpostavljenost literaturi v angleščini 
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 Vrednost Približna signifikacija 
Cramerjev koeficient 0,24 0,01 
Kontingenčni koeficient 0,23 0,01 
Število veljavnih primerov 209  

Tabela 12: Kontingenčni koeficient moči povezanosti 
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Razlike v tedenski izpostavljenosti literaturi v angleškem jeziku lahko razberemo tako v 
frekvenčni tabeli kot tudi v grafu. Vidimo lahko, da nizozemski učenci v večji meri ne berejo 
literature v angleškem jeziku (kar 61,5 % nizozemskih učencev ne bere literature v angleškem 
jeziku).  
 

10.1.5 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT.  5 
Ali obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnim številom jezikov, ki jih po 
mnenju učencev govorijo slovenski in nizozemski starši? 
 
 Skupina Število Aritmetična 

sredina 
Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Število 
jezikov 
staršev 

Nizozemec 109 2,17 1,12 0,11 
Slovenec 100 2,36 0,77 0,08 

Tabela 13: Statistika skupin 

Za preverjanje domneve je najbolj smiselna uporaba t-testa za neodvisna vzorca. Povprečno 
število tujih jezikov, ki jih govorijo starši nizozemskih učencev, izračunano na vzorcu, znaša 
2,17, za starše slovenskih učencev pa 2,36. Na vzorcih je torej vzorčna aritmetična sredina za 
slovenske učence večja od vzorčne aritmetične sredine za nizozemske učence. Število tujih 
jezikov, ki jih govorijo starši, se od povprečja standardno odklanja za približno en tuji jezik na 
vzorcu Nizozemcev in za manj kot en tuji jezik na vzorcu Slovencev. Variabilnost na vzorcu 
nizozemskih učencev je torej večja od variabilnosti na vzorcu slovenskih učencev.  
 
 Test o enakosti 

varianc (Levenov 
test) 

T-test o enakosti povprečij (t-test za neodvisne vzorce) 

 F statistična 
značilnost  
α 

t g stopnja 
značilnosti  

razlike 
aritmetičnih 
sredin  

ocena 
standardne 
napake 

Število 
jezikov 
staršev 

t-test 20,81 0,00 –1,38 207,00 –0,19 –0,19 0,13 

popravljen t-
test 

–1,40 192,46 0,16 –0,19 0,13 

Tabela 14: T-test 

 
Test o enakosti varianc (Levenov test) 
Ničelna domneva: variabilnost je v obeh populacijah enaka. 
Osnovna domneva: variabilnost ni enaka. 
 
Statistična značilnost je 0,00, zato zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo osnovno 
domnevo, da variabilnost ni enaka. Predpostavka o enakosti varianc je torej izpolnjena, zato 
upoštevamo rezultate popravljenega t-testa.   
 
Test o enakosti povprečij (t-test za neodvisna vzorca)  
Ničelna domneva: populacijski aritmetični sredini sta v obeh skupinah enaki (povprečno 
število tujih jezikov, ki jih govorijo starši populacije nizozemskih učencev, je enako 
povprečnemu številu tujih jezikov, ki jih govorijo starši populacije slovenskih učencev). 
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Osnovna domneva: populacijski aritmetični sredini sta v obeh skupinah različni (povprečno 
število tujih jezikov, ki jih govorijo starši, je na populaciji nizozemskih učencev različno od 
števila na populaciji slovenskih učencev). 
 
Testna statistika t ima vrednost –1,40, njena statistična značilnost pa je 0,00 (dvostranski test). 
Ničelno domnevo lahko zavrnemo pri stopnji značilnosti, ki je manjša od 5 %, in sprejmemo 
sklep, da je povprečno število tujih jezikov, ki jih govorijo starši, na populaciji nizozemskih 
učencev statistično značilno različno od povprečnega števila tujih jezikov, ki jih govorijo 
starši slovenskih učencev. Tveganja, da smo zavrnili pravilno domnevo, ni. Razlika med 
povprečnim številom jezikov, ki jih govorijo starši nizozemskih in slovenskih učencev, je 
sicer minimalna (starši nizozemskih učencev v povprečju govorijo malenkost manj tujih 
jezikov kot starši slovenskih učencev (0,19)).   
 
 

 Število tujih jezikov staršev  
ne 
govorijo 
tujih 
jezikov 

enega dva tri ali 
več 

Skupaj 

Skupina  Nizozemci število 15 15 15 64 109 
odstotek glede na 
skupino 

13,8 % 13,8 % 13,8 % 58,7 % 100,0 % 

Slovenci število 2 12 34 52 100 
odstotek glede na 
skupino 

2,0 % 12,0 % 34,0 % 52,0 % 100,0 % 

Skupaj število 17 27 49 116 209 
odstotek glede na 
skupino 

8,1 % 12,9 % 23,4 % 55,5 % 100,0 % 

Tabela 15: Frekvenčna tabela števila tujih jezikov staršev 
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Graf 5: Število tujih jezikov, ki jih govorijo starši 

 
10.1.6 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT.  6 
Ali obstaja povezanost med številom let učenja angleščine pri nizozemskih in slovenskih 
učencih in rezultatom slovenskega standardiziranega preizkusa znanja NPZ (bralnega 
in slušnega razumevanja ter besedišča) med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 
 
Za potrebe preverjanja domneve smo najprej uredili spremenljivke. Iz spremenljivke, ki meri 
število točk na testu, smo ustvarili novo spremenljivko s štirimi razredi (spremenljivko smo 
rekodirali): 1 = 0–10 točk, 2 = 11–20 točk, 3 = 21–30 točk, 4 = 31 točk in več. Število let 
učenja angleščine pa smo najprej morali izračunati, in sicer smo od povprečnega števila let 
učencev (11,5 leta) odšteli starost ob začetku učenja angleščine. Tako smo dobili novo 
spremenljivko, pri kateri smo potem vrednosti združili v 4 razrede: 1 = 0–2,5 leta; 2 = 3–5,5 
leta; 3 = 6–8,5 leta in 4 = 9 let in več.  
 
Tabela 16 in tabela 17 prikazujeta frekvenčne porazdelitve za novi spremenljivki; rezultati za 
nizozemske in slovenske učence so združeni. 
 
 Število Odstotek 
0–10 točk 40 19,1 % 
11–20 točk 66 31,6 % 
21–30 točk 63 30,1 % 
31 točk in več 40 19,1 % 
Skupaj 209 100,0 % 
Tabela 16: Število točk po razredih 
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Iz tabele 16 lahko razberemo, da je večina učencev (ne glede na narodnost) dosegla od 11 do 
20 točk (31,6 % učencev). Malenkost manj (31,1 % od vseh) jih je doseglo od 21 do 30 točk. 
Delež učencev, ki so dosegli od 0 do 10 točk oz. 31 točk in več, je enak (19,1 %).  
 
 Število Odstotek 
0–2,5 leta 7 3,3 % 
3–5,5 leta 97 46,4 % 
6–8,5 leta 88 42,1 % 
9 let in več 15 7,2 % 
Skupaj 207 99,0 % 
Manjkajoči 
podatki 

2 1,0 % 

Skupaj z 
manjkajočimi 
podatki 

209 100,0 % 

Tabela 17: Število let učenja angleščine po razredih 

Porazdelitev rezultatov za število let učenja angleščine, ki jih prikazuje tabela 17, je malo 
manj enakomerna. Največ učencev (46,4 %) se angleščine uči od 3,5 do 5 let. Nekaj manj 
(42,1 % od vseh) se jezika uči od 6 do 8,5 leta. Najmanj učencev (3,3 %) se jezika uči 2,5 leta 
ali manj. Ostali (7,2 %) pa se angleškega jezika učijo 9 let in več. Dva učenca na vprašanje 
nista odgovorila in zato v nadaljnjih analizah nista upoštevana.   
 
 

 
Graf 6: Doseženo število točk vseh učencev, razporejenih po razredih 
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Graf 7: Število let učenja angleščine vseh učencev, razporejenih po razredih 

 
V nadaljnjih analizah smo ločili slovenske učence od nizozemskih. Najprej smo izračunali 
opisne statistike za število let učenja angleščine in doseženo število točk. 
 
 Število (N) Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 
Standardni 
odklon 

Število let 
učenja 
angleščine 

107 2,00 10,00 5,29 2,12 

Število točk 109 3,00 38,00 18,53 8,77 
Veljavno 
število 

107     

Tabela 18: Število let učenja in število točk nizozemskih učencev 

 
 Število (N) Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 
Standardni 
odklon 

Število let 
učenja 
angleščine 

100 1,00 10,00 5,81 2,04 

Število točk 100 3,00 38,00 22,93 10,06 
Veljavno 
število 

100     

Tabela 19: Število let učenja in število točk slovenskih učencev 

Nizozemski učenci (tabela 18) se angleščine učijo v povprečju 5,3 leta; slovenski učenci pa 
5,8 leta. Nizozemski učenci so na standardiziranem preizkusu znanja NPZ v povprečju 
dosegli manj točk kot slovenski učenci (nizozemski učenci so dosegli 18,5 točke; slovenski pa 
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22,9).2 Slovenski učenci (tabela 19) se v povprečju angleščine učijo dlje časa in so na testu 
dosegli boljši rezultat. 
 

 
Graf 8: Primerjava med nizozemskimi in slovenskimi učenci v letih učenja angleščine in številu točk 

 
Pripravili smo še navzkrižno tabelo za število točk in število let učenja angleščine glede na 
narodnost, na podlagi katere smo oblikovali tudi graf.  
 
 
 
 

                                                 
2 Delno smo to ugotovili že pri prvem raziskovalnem vprašanju na strani 18. 
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Učenec, narodnost Število let učenja po razredih 

 0–2,5 leta 3–5,5 leta 6–8,5 leta 9 let in več Skupaj 

Nizozemci Število točk 
po razredih 

0–10 točk število  0 19 5 0 24 
odstotek glede na število 
točk po razredih 0,0 % 79,2 % 20,8 % 0,0 % 100,0 % 

odstotek glede na število 
let učenja po razredih 0,0 % 30,2 % 13,9 % 0,0 % 22,4 % 

11–20 točk število 1 24 14 3 42 
odstotek glede na število 
točk po razredih 

2,4 % 57,1 % 33,3 % 7,1 % 100,0 % 

odstotek glede na število 
let učenja po razredih 

100,0 % 38,1 % 38,9 % 42,9 % 39,3 % 

21–30 točk število 0 17 11 2 30 
odstotek glede na število 
točk po razredih 

0,0 % 56,7 % 36,7 % 6,7 % 100,0 % 

odstotek glede na število 
let učenja po razredih 

0,0 % 27,0 % 30,6 % 28,6 % 28,0 % 

31 točk in 
več 

število 0 3 6 2 11 
odstotek glede na število 
točk po razredih 

0,0 % 27,3 % 54,5 % 18,2 % 100,0 % 

odstotek glede na število 
let učenja po razredih 

0,0 % 4,8 % 16,7 % 28,6 % 10,3 % 

Skupaj število 1 63 36 7 107 
 odstotek glede na število 

točk po razredih 
0,9 % 58,9 % 33,6 % 6,5 % 100,0 % 

odstotek glede na število 
let učenja po razredih 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 20: Število točk glede na število let učenja angleščine in narodnost – Nizozemci
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Učenec, narodnost  Število let učenja po razredih  

 0–2,5 leta 3–5,5 leta 6–8,5 leta 9 let in več Skupaj 
Slovenci Število točk po 

razredih 
0–10 točk število 1 7 8 0 16 

odstotek glede na število 
točk po razredih 6,3 % 43,8 % 50,0 % 0,0 % 100,0  % 

odstotek glede na število 
let učenja po razredih 16,7 % 20,6 % 15,4 % 0,0 % 16,0 % 

11–20 točk število 2 7 11 3 23 
odstotek glede na število 
točk po razredih 

8,7 % 30,4 % 47,8 % 13,0 % 100,0 % 

odstotek glede na število 
let učenja po razredih 

33,3% 20,6% 21,2% 37,5% 23,0% 

21–30 točk število 2 10 18 2 32 
odstotek glede na   
število točk po razredih 

6,3 % 31,3 % 56,3 % 6,3 % 100,0 % 

odstotek glede na število 
let učenja po razredih 33,3 % 29,4 % 34,6 % 25,0 % 32,0 % 

31 točk in 
več 

število 1 10 15 3 29 
odstotek glede na število 
točk po razredih 

3,4 % 34,5 % 51,7 % 10,3 % 100,0 % 

odstotek glede na število 
let učenja po razredih 

16,7 % 29,4 % 28,8 % 37,5 % 29,0 % 

Skupaj  število 6 34 52 8 100 
 odstotek glede na število 

točk po razredih 
6,0 % 34,0 % 52,0 % 8,0 % 100,0 % 

odstotek glede na število 
let učenja po razredih 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 21: Število točk glede na število let učenja angleščine in narodnost – Slovenci
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Učenec, narodnost  Število let učenja po razredih  

 0–2,5 leta 3–5,5 leta 6–8,5 leta 9 let in več Skupaj 
Nizozemci in 
Slovenci 

Število točk po 
razredih 
 

0–10 točk število 1 26 13 0 40 
odstotek glede na 
število točk po razredih 2,5 % 65,0 % 32,5 % 0,0 % 100,0 % 

odstotek glede na 
število let učenja po 
razredih 

14,3 % 26,8 % 14,8 % 0,0 % 19,3 % 

11–20 točk število 3 31 25 6 65 
odstotek glede na 
število točk po razredih 

4,6 % 47,7 % 38,5 % 9,2 % 100,0 % 

odstotek glede na 
število let učenja po 
razredih 

42,9 % 32,0 % 28,4 % 40,0 % 31,4 % 

21–30 točk število 2 27 29 4 62 
odstotek glede na 
število točk po razredih 

3,2 % 43,5 % 46,8 % 6,5 % 100,0 % 

odstotek glede na 
število let učenja po 
razredih 

28,6 % 27,8 % 33,0 % 26,7 % 30,0 % 

31 točk in 
več 

število 1 13 21 5 40 
odstotek glede na 
število točk po razredih 

2,5 % 32,5 % 52,5 % 12,5 % 100,0 % 

odstotek glede na 
število let učenja po 
razredih 

14,3 % 13,4 % 23,9 % 33,3 % 19,3 % 

Skupaj število 7 97 88 15 207 
 odstotek glede na 

število točk po razredih 
3,4 % 46,9 % 42,5 % 7,2 % 100,0 % 

odstotek glede na 
število let učenja po 
razredih 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0  % 

Tabela 22: Število točk glede na število let učenja angleščine in narodnost – Nizozemci in Slovenci
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Graf 9: Število točk glede na število let učenja angleščine in narodnost 

 
Na podlagi navzkrižne tabele (tabela 20) in grafa (graf 9) vidimo, da se večina nizozemskih 
učencev tujega jezika uči od 3,5 do 5 let (58,9 %), na testu pa so dosegli od 11 do 20 točk 
(39,3 %). Slovenski učenci se angleščine večinoma učijo od 6 do 8,5 leta (52,0 %) in so na 
testu dosegli od 21 do 30 točk (32,0 %) (tabela 21).  
 
S Pearsonovim testom smo preverili, če število let učenja res vpliva na rezultat slovenskega 
standardiziranega preizkusa znanja. Pearsonov korelacijski koeficient za vsak par 
spremenljivk pokaže, ali med njima obstaja povezanost. Koeficient je definiran na intervalu 
od 1 do –1. Večja kot je absolutna vrednost koeficienta, večja je jakost povezave. Če se 
absolutna vrednost približuje 1, gre za močno povezanost. Če pa se približuje vrednosti 0, gre 
za šibko povezanost. Predznak pa nam pove, ali je povezanost pozitivna ali negativna, torej 
pove smer povezanosti. Če je povezanost negativna, se z večanjem prve spremenljivke 
manjšajo vrednosti druge. Če pa je pozitivna, se z večanjem prve spremenljivke večajo tudi 
vrednosti druge.  
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 Število točk po 

razredih 
Število let učenja po 
razredih 

Število točk po 
razredih 

Pearsonov test 
korelacije 

1 0,28** 

natančna stopnja 
značilnosti (dvostranski 
test) 

 0,00 

število 109 107 
Število let učenja 
angleščine po razredih 

Pearsonov test 
korelacije 

0,28** 1 

natančna stopnja 
značilnosti (dvostranski 
test) 

0,00  

število 107 107 
** Povezanost je statistično pomembna na ravni 0,01 (dvosmerno). 
Tabela 23: Koeficient korelacij med številom točk po razredih in številom let učenja angleščine po razredih nizozemskih 
učencev 

V primeru nizozemskih učencev je Pearsonov koeficient korelacije pozitiven (z naraščanjem 
vrednosti ene spremenljivke naraščajo vrednosti druge spremenljivke) in kaže na šibko 
povezanost med spremenljivkama. To pomeni, da doba učenja angleščine vpliva na doseženo 
število točk na testu: daljša doba učenja pomeni višje število doseženih točk. Signifikanca je 
manjša od 0,05, zato sta spremenljivki povezani.  
 
 Število točk po 

razredih 
Število let učenja po 
razredih 

Število točk po 
razredih 

Pearsonov test 
korelacije 

1 0,10 

natančna stopnja 
značilnosti (dvostranski 
test) 

 0,35 

število 100 100 
Število let učenja 
angleščine po razredih 

Pearsonov test 
korelacije 

0,10 1 

natančna stopnja 
značilnosti (dvostranski 
test) 

0,35  

število 100 100 
Tabela 24: Koeficient korelacij med številom točk po razredih in številom let učenja po razredih med slovenskimi učenci 

V primeru slovenskih učencev pa je Pearsonov koeficient korelacije sicer pozitiven (vrednost 
je nizka), vendar je signifikanca večja od 0,05, zato o povezanosti ne moremo govoriti. 
Trajanje učenja angleščine pri slovenskih učencih ne vpliva na doseženo število točk.  
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10.1.7 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT.  7 
Kateri medij po mnenju učencev najbolj pripomore k učinkovitejšemu učenju 
angleščine? 
 
Za preverjanje domneve smo najprej definirali niz spremenljivk. Gre za možne dejavnike, ki 
po mnenju učencev najbolj vplivajo na učinkovitejše učenje angleščine. V analizi smo tako 
obravnavali samo tiste dejavnike, ki so jih učenci vsaj enkrat izbrali, da vplivajo na 
učinkovitejše učenje angleščine.  
 
 Primeri 

Veljavni Manjkajoči Skupaj 
število odstotek število odstotek število  odstotek 

Učinek 
medijev 

208 99,5 %  1 0,50 % 209 100,0 % 

Tabela 25: Pregled vzorca 

Vsaj en možen dejavnik je izbralo 208 učencev (99,5 %); samo 1 učenec ni izbral nobene od 
ponujenih možnosti.  
 

Tabela 26: Frekvenčna porazdelitev največjega učinka medijev 

208 anketirancev je skupaj 368-krat izbralo ponujene dejavnike, ki vplivajo na učinkovitejše 
učenje angleščine. Po mnenju učencev na učinkovitejše učenje angleščine najbolj vpliva tečaj, 
krožek ali pouk angleščine (31,3 %), sledi TV (28,5 %), nato splet (19,0 %), drugo (12,0 %), 
radio (6,8 %), najmanj pa revije in knjige (2,4 %). Tečaj, krožek ali pouk angleščine je izbralo 
115 učencev, kar predstavlja 50,5 % vseh anketiranih. Ta možnost predstavlja 31,3 % med 
vsemi šestimi možnostmi.  
 

                                                 
3 Vsota v zadnjem stolpcu ni 100 %, ker je anketiranec lahko izbral več možnih odgovorov. 

 Odgovor Odstotek 
primerov število odstotek 

Največji učinek 
medijev 

TV 105 28,5 % 50,5 % 
revije in knjige 9 2,4 % 4,3 % 
radio 25 6,8 % 12,0 % 
splet 70 19,0 % 33,7 % 
tečaj, krožek, 
pouk angleščine 

115 31,3 % 55,3 % 

drugo 44 12,0 % 21,2 % 
Skupaj 368 100,0 % 176,9 %3 
a. Dihotomna skupina tabulirana za vrednost 1. 
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Graf 10: Največji učinek medijev – Slovenci in Nizozemci 

 
Pripravili smo še navzkrižno tabelo, kjer smo ponujene odgovore primerjali še glede na 
narodnost.  

 
 

Slovenski učenci menijo, da so se največ angleščine naučili na tečaju, v krožku ali pri pouku 
angleščine, medtem ko so se je po mnenju nizozemskih učencev največ naučili z gledanjem 
televizije. Na drugem mestu je po mnenju slovenskih učencev gledanje televizije, po mnenju 
nizozemskih pa tečaj, krožek ali pouk. Slovenski učenci so na tretje mesto uvrstili splet, na 
četrto druge dejavnike, na peto radio, na šesto pa knjige in revije. Nizozemski učenci pa so na 
tretje mesto uvrstili druge dejavnike, na četrto splet, na peto radio, na šesto pa knjige in revije. 
Glede na opisano se mnenje o dejavnikih, ki vplivajo na učinkovitejše učenje angleščine, med 
slovenskimi in nizozemskimi učenci razlikuje.  
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Tabela 27: Učinek medijev in narodnost 

 Narodnost učenca Skupaj 
Nizozemec Slovenec 

Največji učinek 
medijev 

TV 53 52 105 
revije in knjige 2 7 9 
radio 17 8 25 
splet 26 44 70 
tečaj, krožek, 
pouk angleščine 

50 65 115 

drugo 32 12 44 
Skupaj 180 188 368 
Odstotki in vsota so izračunani na podlagi odgovorov. 
Dihotomne skupine so tabulirane za vrednost 1.  
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Učenci so pod možnost drugo zapisali naslednje odgovore: življenje v tujini, računalniške 
igrice, poslušanje glasbe, govor doma, obiskovanje mednarodne šole, socialna omrežja 
(Facebook, Instagram). 
 

 
Graf 11: Učinek medijev 

 

10.2 INTERVJUJI Z UČITELJI 
Z intervjuji sem želela pridobiti učiteljeve poglede na izvenšolsko učenje angleščine. 
Osredotočila sem se na njihovo perspektivo in kje po njihovem mnenju učenci pridobijo 
največ znanja angleščine. Zanimal me je tudi njihov pogled tako na vpliv okolja 
(multikulturnost in spodbude s strani države) kot tudi na umeščenost angleščine v 
osnovnošolski kurikulum.  
Učitelja A in B sta učitelja na nizozemski osnovni šoli, učitelja C in Č pa sta slovenska 
osnovnošolska učitelja.  

 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 8 
Kateri medij po mnenju učiteljev najbolj pripomore k učinkovitejšemu učenju angleščine? 
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 9 
Kako slovenski in nizozemski učitelji dojemajo spodbudno okolje za učenje angleščine? 
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Vprašanja, ki so jih učitelji prejeli:  
 Preko katerega medija menite, da se učenci naučijo največ angleščine (TV/splet/revije, knjige/glasba …)? 
 Koliko časa, po vašem mnenju, v povprečju enajstletnik preživi na spletu? 
 Koliko časa, po vašem mnenju, v povprečju slovenski enajstletniki v prostem času gledajo angleško govoreče TV-programe? 
 Menite, da se v Sloveniji spodbuja učenje angleščine? Kako? 
 Menite, da se učenci učijo angleščine več v šoli ali izven le-te?  
 So po vašem mnenju učenci motivirani za učenje angleščine? Kako to opažate? 
 Koliko časa v razredu med uro angleščine govorite angleško? 
 Ali zaključna ocena na koncu šolskega leta, po vašem mnenju, motivira učence za učenje angleščine? 
 Menite, da se učenci iz multikulturnih družin naučijo angleščine hitreje? 
 Kaj menite o angleščini kot predmetu slovenskega šolstva? Menite, da je predvidenih zadostno število ur na teden? Bi karkoli spremenili 

(kurikulum, število ur …)? 
 Menite, da se angleščina kot predmet v šoli prične poučevati dovolj zgodaj? Pri katerih letih bi ga vi uvedli? 
 Kakšno je vaše mnenje o učnem načrtu? Je dovolj konkreten? Vam daje dovolj avtonomnosti pri izvajanju le-tega? 

 
KODE Povzetki odgovorov 

UČITELJICE A 
Povzetki odgovorov 
UČITELJICE B 

Povzetki odgovorov 
UČITELJICE C 

Povzetki odgovorov 
UČITELJICE Č 

IZVENŠOLSKO UČENJE 
ANGLEŠČINE 

Gledanje TV, spletne 
igrice, povsod govorijo 
angleško, zgodnje učenje 
angleščine v šoli. 

Splet, TV, šolanje, 
izobraževanje. 

TV, splet. TV, splet, glasba. 

KOLIČINA PREŽIVETEGA 
ČASA UČENCEV NA 
SPLETU DNEVNO 

Ena ura. 1,5 ure.  Do dve uri. Dve uri. 

SPREMLJANJE 
ANGLEŠKIH  
TV-PROGRAMOV 
 

Ena ura skupaj s spletom. 0,5 ure. Do dve uri. Dve uri. 

VPLIV OKOLJA Slogani, moda, igrice. Zgodnje uvajanje v šoli. Število ur, prvi tuji jezik je 
angleščina, spodbude 
staršev. 

Splošno prepričanje, da je 
učenje angleščine koristno. 
Država spodbuja. 
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KODE 
(nadaljevanje) 

Povzetki odgovorov 
UČITELJICE A 

Povzetki odgovorov 
UČITELJICE B 

Povzetki odgovorov 
UČITELJICE C 

Povzetki odgovorov 
UČITELJICE Č 

POMEN OKOLJA/ 
ŠOLE 

Večji vpliv okolja. Okolje, predvsem starši in 
potovanja. 

Večji vpliv šole. Večji vpliv šole.  

MOTIVACIJA ZA UČENJE 
ANGLEŠČINE 

Visoka: želja po 
razumevanju. 

Visoka: radovedni, z 
veseljem se učijo. 

Da: opazi se po odnosu do 
predmeta in dela. 

Notranje motivirani. 

ČAS GOVORA MED URO 
ANGLEŠČINE 

80 %. 85 %. Večino časa. 95 %. 

OCENE KOT 
MOTIVACIJA 

Ne vplivajo. Ne vplivajo. Vpliva: motivira. Da. 

VPLIV MULTIKULTURNE 
DRUŽINE 

Hitrejše učenje 
angleščine. 

Ne opazi razlike. Ni nujno. Da. 

UMESTITEV 
ANGLEŠČINE V 
KURIKULUM 

Dobro zasnovana. Dobro. Dobro, pametno še več ur, 
vendar bi to bilo težko. 
 

Dovolj ur, dobro 
zasnovano. 

PRIČETEK UČENJA 
ANGLEŠČINE V ŠOLI4 

Začel bi s prvo skupino.5 Prekmalu.6 Dovolj zgodaj. Dovolj zgodaj, edina 
sprememba – od 1. r. za 
vse obvezen.7 

ŠTEVILO UR NA TEDEN Ena ura je dovolj, saj ni 
del CITO testa.8 

Ena ura dovolj zaradi 
prenatrpanosti urnika. 

Dobro, pametno še več ur, 
vendar bi to bilo težko.9 
 

Dovolj ur. 

                                                 
4 Slovenski učenci pričnejo z obveznim poukom angleščine pri starosti sedmih let; nizozemski pa obvezno pri starosti desetih let.  
5 Starost učencev v 1. skupini je štiri‒šest let.  
6 Na tej šoli pričnejo s poučevanjem angleščine takoj v 1. skupini (starost štiri‒šest let). 
7 Starost slovenskih prvošolcev je šest let. Angleščina je obvezni predmet za zdaj v Sloveniji v 2. razredu (pri sedmih letih). Predlagana je novela, po kateri bo angleščina 
obvezni tuji jezik že v 1. razredu.  
8 CITO test: preizkus znanja, primerljiv s slovenskim nacionalnim preverjanjem znanja. 
9 Učenci v Sloveniji imajo v 6. razredu štiri ure angleščine tedensko (Učni načrt za angleščino, 2016).  
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KODE 
(nadaljevanje) 

Povzetki odgovorov 
UČITELJICE A 

Povzetki odgovorov 
UČITELJICE B 

Povzetki odgovorov 
UČITELJICE C 

Povzetki odgovorov 
UČITELJICE Č 

UČNI CILJI V UČNEM 
NAČRTU 

Dovolj konkretni. Da. Dobro, saj niso preveč 
konkretni. 

Dovolj konkretni. 

AVTONOMNOST PRI 
UČNIH TEMAH 

Prosto, kar mi je všeč. Zelo všeč: GrooveMe  
program.10 

Dovolj avtonomnosti. Morda še preveč 
avtonomnosti. 

Tabela 28: Povzetki odgovorov učiteljic

                                                 
10 Groove.me program: interaktivni učni pripomoček za učenje angleščine. Program temelji na besedišču popularnih pesmi (npr. obravnava primerjav na primeru pesmi 
Everything at once pevke Lenke). Ob prikazu besedila in koreografije je razloženo besedišče in iz le-tega so nato izpeljane vaje (Groove.me, b. d.). V učilnicah projicirajo 
program na interaktivnih tablah. 
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Vsi učitelji menijo, da se učenci največ angleščine naučijo preko televizije in spleta.  
Glede povprečnega časa, preživetega na spletu dnevno, se slovenski in nizozemski učitelji 
nekoliko razlikujejo. Nizozemska učitelja menita, da se ta čas giblje okrog ure oziroma ure in 
pol; oba slovenska učitelja pa menita, da slovenski učenci preživijo na spletu dnevno okrog 
dve uri.  
Tudi glede časa, preživetega ob angleških TV-programih, se pojavljajo razlike med odgovori 
slovenskih in nizozemskih učiteljev. Povzamemo lahko, da po mnenju učiteljev nizozemski 
učenci preživijo manj prostega časa na spletu in pred televizijo. Oba slovenska učitelja sta 
zopet ocenila, da za gledanje angleških TV-oddaj slovenski učenci porabijo še dodatni dve 
uri; nizozemska učitelja pa ocenjujeta, da preživijo eno uro na spletu in pred televizijo (torej 
namenijo približno pol ure za vsako dejavnost).   
Dodatno vprašanje sem zastavila le nizozemskima učiteljema. Zanimalo me je, kaj ima po 
njunem mnenju tako velik vpliv v nizozemskem okolju na tako razširjeno znanje angleščine. 
Oba sta izpostavila zgodnjo izpostavljenost angleščini v šolskem sistemu in obkroženost s tem 
jezikom povsod: v oglasih, napisih in sloganih.  
Vsi intervjuvani učitelji ocenjujejo lastno okolje kot spodbudno. Nizozemska učitelja zopet 
poudarjata obkroženost z angleščino na vsakem koraku. Slovenska pa omenjata šolski sistem, 
ki uvaja zgodnje poučevanje angleščine, in izkušnje s starši, ki to spodbujajo.  
Zanimalo me je, čemu intervjuvani učitelji pripisujejo večji pomen: izvenšolskemu okolju ali 
šolskemu učenju. Nizozemska učitelja menita, da ima na dobro znanje angleščine največji 
vpliv okolje. Slovenska učitelja pa menita ravno obratno: v slovenskem okolju je za dobro 
znanje angleščine zaslužno šolsko izobraževanje.  
Mnenja so bila deljena tudi glede vpliva multikuturnosti v družini. Zanimalo me je, ali opazijo 
pri učencih, ki živijo v takih oblikah družine, boljše oziroma slabše znanje angleščine. Eden 
nizozemski in eden slovenski učitelj menita, da se taki učenci tuji jezik učijo hitreje. Drugi 
slovenski in nizozemski učitelj pa menita, da razlike ni opaziti.  
Vsi učitelji menijo, da je angleščina dobro umeščena v njihov osnovnošolski kurikulum. 
Kljub temu pa sta slovenska učitelja izpostavila drugačno mnenje: eden meni, da bi želel še 
več angleščine, vendar se zaveda, da bi bilo to zelo težko realizirati; drugi pa meni, da je 
število ur angleščine zadostno. Tudi nizozemska učitelja menita, da je število predvidenih ur 
primerno, saj angleščina ni del CITO testa (primerljivo s slovenskim nacionalnim 
preverjanjem znanja). 
O pričetku poučevanja angleščine v njihovem šolskem sistemu vsi učitelji (oba slovenska 
učitelja in eden nizozemski) menijo, da je dovolj zgodnje, razen enega nizozemskega učitelja, 
ki meni, da se učenje angleščine začne prezgodaj. V njihovi šoli se poučevanje angleščine 
začne namreč že s prvim razredom (starost otrok od štiri do šest let). En slovenski in en 
nizozemski učitelj menita, da bi uvajanje angleščine v osnovni šoli moralo biti obvezno že s 
prvim razredom (pri šestih letih), ne pa šele kasneje.  
S konkretnostjo učnih ciljev v učnem načrtu so vsi intervjuvani učitelji zadovoljni. Všeč jim 
je, da je mera konkretnosti še tolikšna, da jih ne omejuje. Enakega mnenja so glede 
avtonomnosti tem, ki jih izbirajo za pouk angleščine. Zadovoljni so s tem, da lahko teme 
izbirajo dovolj avtonomno. Nizozemski učitelj je izpostavil program Groove.me, ki ga na 
Nizozemskem uporablja veliko šol. Temelji na popularnih pop pesmih in učencem približa 
besedišče in obravnavo tem s pomočjo le-teh.  
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11 POVZETEK REZULTATOV 
 
V nadaljevanju bodo predstavljena vsi rezultati po raziskovalnih vprašanjih.  
 

1. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v rezultatih slovenskega 
standardiziranega preizkusa znanja NPZ za predmet angleščina (bralnega in 
slušnega razumevanja ter besedišča) med slovenskimi in nizozemskimi učenci?  

Med nizozemskimi in slovenskimi 11- in 12-letniki obstajajo statistično pomembne razlike v 
rezultatih NPZ-ja. Slovenski učenci so v povprečju uspešneje rešili preizkus znanja za 4,4 
točke. Povprečje nizozemskih učencev je 18,53 točke, slovenskih učencev pa 22,93 točke. 
Možno je bilo doseči 38 točk. 
 

2. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v tedenski izpostavljenosti TV 
oddajam v angleščini med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 

Obstajajo statistično značilne povezanosti med narodnostjo, v mojem primeru slovensko in 
nizozemsko, ter med količino gledanja TV. Narodnost vpliva na gledanje TV v angleščini. 
Povezanost med spremenljivkama je šibka. Slovenski učenci v večji meri gledajo TV-oddaje 
v angleščini kot nizozemski učenci.  
 

3. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v tedenski izpostavljenosti radijskim 
oddajam in glasbi v angleščini med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 

Obstajajo statistično značilne povezanosti med poslušanjem vsebin v angleščini in 
narodnostjo; le-te so šibke. Med učenci, ki ne poslušajo radijskih vsebin in glasbe v 
angleščini, prevladujejo nizozemski.  
 

4. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v tedenski izpostavljenosti literaturi v 
angleščini med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 

Obstajajo statistično značilne šibke povezanosti med tedensko izpostavljenostjo literaturi v 
angleščini med slovenskimi in nizozemskimi učenci. Med tistimi, ki ne berejo literature v 
angleščini, prevladujejo nizozemski učenci.  
 

5. Ali obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnim številom jezikov, ki 
jih po mnenju učencev govorijo slovenski in nizozemski starši?  

Povprečno število tujih jezikov, ki jih govorijo starši nizozemskih učencev, je 2,17. Povprečje 
jezikov staršev slovenskih učencev pa je 2,36. Aritmetična sredina slovenskih učencev je 
večja od nizozemskih učencev.  
Obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnim številom tujih jezikov, ki jih 
govorijo starši slovenskih in nizozemskih učencev. Razlika je minimalna. Starši nizozemskih 
učencev govorijo malenkost manj tujih jezikov kot starši slovenskih učencev (0,19). 
 

6. Kakšna je povezanost med številom let učenja angleščine in rezultati slovenskega 
standardiziranega preizkusa znanja NPZ za predmet angleščina (bralnega in 
slušnega razumevanja ter besedišča) med slovenskimi in nizozemskimi učenci? 

Večina vseh učencev je dosegla med 11 in 20 točk od možnih 38 (31,6 %). 
Največ nizozemskih in slovenskih učencev se angleščine uči med 3,5 in 5 leti (46,4 %). Nekaj 
manj učencev (42,1 % izmed vseh) se angleščine uči od 6 do 8,5 leta. Nizozemski učenci se v 
povprečju učijo angleščine 5,3 leta, slovenski pa 5,8 leta. Slovenski učenci se v povprečju 
učijo angleščine dlje časa. Pri standardiziranem preizkusu znanja NPZ so slovenski učenci v 
povprečju dosegli za 4,4 točke boljši rezultat od nizozemskih učencev.  



 

48 
 

Na primeru nizozemskih učencev Pearsonov koeficient povezanosti kaže na šibko pozitivno 
povezanost med spremenljivkama. Dolgotrajnejše učenje vpliva na višje število točk. 
Na primeru slovenskih učencev pa povezanosti med daljšo dobo učenja in višjim številom 
točk pri NPZ-ju ni.  
 

7. Kateri medij po mnenju učencev najbolj pripomore k učinkovitejšemu učenju 
angleščine? 

Po mnenju vseh učencev je najbolj učinkovito učenje angleščine na tečaju, v krožku ali pri 
pouku angleščine (31,3 %), sledi TV (28,5 %), nato splet (19,0 %), drugo (12,0 %), radio (6,8 
%), najmanj pa revije in knjige (2,4 %). Med drugo so učenci naštevali življenje v tujini, 
računalniške igrice, poslušanje glasbe, govor doma, obiskovanje mednarodne šole in socialna 
omrežja (Facebook ter Instagram). 
Slovenski učenci menijo, da so se angleščine največ naučili na tečaju, v krožku ali pri pouku 
angleščine; nizozemski učenci pa med gledanjem TV-oddaj v angleščini. 
 

8. Kateri medij po mnenju učiteljev najbolj pripomore k učinkovitejšemu učenju 
angleščine? 

Vsi intervjuvani učitelji menijo, da je najbolj učinkovito učenje angleščine preko TV-oddaj v 
angleščini. Po njihovem mnenju temu sledi splet. 
 

9. Kako slovenski in nizozemski učitelji dojemajo spodbudno okolje za učenje 
angleščine? 

Vsi intervjuvani učitelji menijo, da je možno opaziti angleščino v vsakdanjem življenju (moda 
in slogani). Kot spodbudno okolje dojemajo tudi zgodnje uvajanje poučevanja angleščine v 
šolah. Opazne so tudi spodbude staršev in družbe.  
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12 SKLEP 
V magistrskem delu sem raziskovala izvenšolske dejavnike pri učenju angleščine, povezanost 
med njimi ter rezultati slovenskega nacionalnega preverjanja znanja med slovenskimi in 
nizozemskimi 11- in 12-letniki. Preizkus znanja je zajemal po dve nalogi iz slušnega in 
bralnega razumevanja ter besedišča. Primerjala sem tudi odgovore anketnih vprašalnikov, ki 
so spraševali po njihovih izvenšolskih dejavnostih, povezanih z angleščino. Zanimal me je 
tudi pogled učiteljev, zato sem izvedla intervju z dvema slovenskima in dvema nizozemskima 
učiteljema.  
 
Izsledki so uporabni na področju učenja tujega jezika angleščine in ponujajo možnost 
izboljšanja pridobivanja znanja slednjega. Pridobljeni podatki prikazujejo, kaj lahko storimo, 
da se splošno znanje angleščine med slovenskimi osnovnošolci poveča. Rezultati raziskave 
bodo prispevali k uzaveščenosti o pomenu izvenšolskega okolja pri učenju tujih jezikov in 
prikazali možnosti nadgradnje šolskih ur in vpeljave metod v pouk, ki bi izboljšale kakovost 
pouka (uporaba TV, glasbe in spleta).  
 
Omejitve pri raziskovanju so se pojavile že v samem začetku pridobivanja podatkov. Težko je 
bilo pridobiti učitelje, ki bi želeli izvesti raziskavo v svojem oddelku. Veliko staršev je 
zavrnilo sodelovanje njihovega otroka v raziskavi. Zaradi poznavanja izbranega inštrumenta 
(NPZ iz leta 2015) kot merila za znanje angleščine med nekaterimi učenci lahko izsledki ne 
dajejo realnega vtisa o pravem znanju jezika. NPZ je z nalogami preverjal le bralno in slušno 
razumevanje ter besedišče. Pouk angleščine na Nizozemskem je veliko bolj usmerjen v 
govorno komunikacijo in ustno sporazumevanje. Smiselno bi bilo v nadaljnjih raziskavah 
preveriti tudi ustni del komunikacije. Dobro bi bilo preučiti tudi pogled staršev na izvenšolsko 
učenje angleščine in raziskati njihovo mnenje o času in meri izpostavljenosti otroka angleščini 
v njegovem prostem času.  
 
Rezultati testa v pričujoči raziskavi prikazujejo večji uspeh slovenskih učencev na 
nacionalnem preverjanju znanja kot pa nizozemskih učencev. Razlika med obema 
povprečjema je 4,4 točke. Slovenski 11- in 12-letniki so v povprečju dosegli 22,93 točke, 
nizozemski pa 18,53 točke od možnih 38 točk. 
Vzrok je morda poznavanje izbranega inštrumenta in njegovega tipa nalog med slovenskimi 
učenci. Nizozemski učenci so se namreč s tem preizkusom znanja spoznali prvič, medtem ko 
ga slovenski učenci dobro poznajo.  
 
Razlika v številu tujih jezikov, ki jih znajo slovenski in nizozemski starši, je minimalna. S tem 
sem želela prikazati pomen pozitivne spodbude staršev pri učenju tujih jezikov (Muñoz in 
Lindgren, 2011). Otroci so za učenje veliko bolj motivirani, če opazijo, da je stopnja znanja 
tujega jezika staršev višja (Chambers, 1999, v Enever, 2011). Slovenski in nizozemski učenci, 
udeleženi v moji raziskavi, so torej imeli primerljivo spodbudo iz družinskega okolja.  
 
Z raziskavo o uporabi različnih medijev (TV, radio, splet in branje angleške literature) v 
angleščini sem želela prikazati izpostavljenost učencev angleščini v prostem času. 
Moja raziskava je pokazala večjo izvenšolsko izpostavljenost angleščini med slovenskimi 
učenci. Le-ti so prav tako dosegli višje rezultate na nacionalnem preverjanju znanja iz 
angleščine, kar je bilo v moji raziskavi merilo višjega znanja. To lahko povezujemo tudi s 
formalnim zgodnejšim učenjem angleščine slovenskih učencev (pri sedmih letih) v primerjavi 
z nizozemskimi učenci (pri desetih letih). Tudi ostale raziskave kažejo na velik pomen 
zgodnjega poučevanja tujega jezika. Otroci se tujega jezika v zgodnjem obdobju učijo 
drugače kot v odrasli dobi, saj je njihovo učenje bolj spontano. S tem razvijajo tudi 
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sporazumevalno in medkulturno zmožnost. Če se tujega jezika pričnemo učiti zgodaj, je večja 
verjetnost za doseganje višjega nivoja izgovarjave, le-ta pa bo pravilnejša (Pižorn, 2009).  
Z zgodnjim poučevanjem angleščine so deležni tudi večjega števila ur pouka in bolj 
strukturiranega pristopa k pridobivanju znanja.  
Nizozemski vzorec prikazuje povezanost med daljšim učenjem in boljšim znanjem.  
 
Izsledki raziskave kažejo, da večja izpostavljenost angleščini tudi izven šole vpliva na višje 
rezultate testa in v tem primeru boljše znanje angleščine na področju bralnega in slušnega 
razumevanja ter besedišča. Slovenski učenci so bili v pričujoči raziskavi bolj izpostavljeni 
angleščini v prostem času kot nizozemski učenci in so dosegali višje rezultate na NPZ-ju.  
Raziskava hkrati pokaže tudi, da se tako nizozemski učenci kot tudi učitelji veliko bolj 
zavedajo pomena ne le šolskega učenja, pač pa tudi neformalnega in nestrukturiranega učenja. 
Tudi slovenski učitelji in učenci se ga zavedajo, vendar ga ne postavljajo na prvo mesto. 
Potrebno bi bilo bolj dosledno osveščanje staršev in učencev o neformalnem učenju izven šole 
in morda izpostaviti ter priporočiti verodostojne oblike neformalnega učenja staršem in 
učencem. 
 
Izsledki raziskave kažejo na pomembnost prepletanja formalnega učenja z izvenšolsko 
izpostavljenostjo tujemu jeziku v prostem času. Sovplivanje obeh dejavnikov prispeva k 
boljšemu znanju angleščine.  
V pouk bi bilo smiselno vnašati nekatere oblike neformalnega učenja angleščine, ki so jim 
učenci izpostavljeni izven šole, npr. oglede video vsebin oziroma njihovih izsekov, saj so le-ti 
najbolj pogosta prostočasna dejavnost učencev, kot kaže raziskava. Učenci radi popoldneve 
preživijo pred televizijo in na spletu, ob tem pa menijo, da je tudi to vir njihovega znanja 
angleščine. Ure pouka bi torej lahko obogatili z obiskom računalniških učilnic in branjem 
člankov na spletu o priljubljenih temah. S tem bi ure popestrili in v formalno učenje vpeljali 
nezavedne vidike učenja tujega jezika. 
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14 PRILOGE 
PRILOGA 1: Preizkus za slovenske učence 
Vir: Nacionalni preverjanje znanja iz angleščine, 2015 
 

A) SLUŠNO RAZUMEVANJE 
1. Poslušaj besedilo o namiznem tenisu. Izberi sliko, ki najbolj ustreza vsebini 

posameznega dela besedila (1–6). Ustrezno številko vpiši v kvadratek. Dve sliki sta 
odveč. Oglej si primer 0, ki je že rešen.                                                               (6 točk)                                                                 
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2. Poslušaj Jennyjino zgodbo. Preberi vprašanja in pri vsakem obkroži črko pred izbranim 
odgovorom. Oglej si primer 0, ki je že rešen.                                                     (6 točk)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE 
1. Preberi besedilo, kako v Savdski Arabiji preživljajo počitnice. Na podlagi prebranega 

besedila zapiši KRATKE odgovore. Glej primer 0, ki je že rešen.                        (6 točk) 
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2. Preberi opise drobnih živali, ki živijo po naših domovih, in trditve v razpredelnici. S 
kljukico označi, za katero žival trditev drži. Posamezna trditev lahko velja za več kot eno 
žival. Oglej si primer 0, ki je že rešen.                                                        (6 točk) 
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C) BESEDIŠČE 
1. Preberi besedilo o žirafah in ga dopolni z besedami v okvirčkih tako,  

da v razpredelnico vpišeš črko izbrane besede. Vsako besedo lahko  
uporabiš le enkrat. Tri besede so odveč. Glej primer 0, ki je že rešen.  
(8 točk) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A woman with a bundle of cereals 
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2. Oglej si sliko in dopolni besedilo z manjkajočimi besedami, ki se začenjajo z danimi 
črkami. Vsaka črtica predstavlja ENO ČRKO. Glej primer 0, ki je že rešen.   (6 točk)                           
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PRILOGA 2: Preizkus za nizozemske učence 
A) LUISTER ONDERDEEL 

1. Luister naar de tekst over tafeltennis. Kies het plaatje, die de inhoud van de tekst het best 
laat zien.  Zet het juiste nummer (1-6) in het vakje.  LET OP!  Er zijn 2 plaatjes te veel.  
Kijk naar het voorbeeld (nummer 0). 
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2. Luister naar het verhaaltje van Jerry.  Lees de vragen en omcirkel bij elke vraag de letter 
voor het juiste antwoord.  Kijk naar voorbeeld 0.  
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B) LEES ONDERDEEL 
1. Lees de tekst over hoe mensen in Arabië vakantie vieren. Schrijf korte antwoorden bij 

de vragen over de tekst. 
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2. Lees de beschrijving van kleine dieren en de opmerkingen in de tabel. Geef aan welke 
opmerking voor welk dier klopt. Een opmerking kan kloppen voor meer dan één dier. 
Kijk naar voorbeeld 0.  
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C) WOORDENSCHAT 
1. Lees de tekst over giraffen en maak de tekst af door de woorden 

in de vakjes op de lege plaatsen te zetten. Zet de juiste letter van 
het woord in de tabel. Elk woord kan maar één keer gebruikt 
worden. LET OP! Er zijn drie woorden teveel. Kijk naar 
voorbeeld 0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A woman with a bundle of cereals 
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2. Vul de tekst aan met de juiste woorden. De eerste letter van het woord is al gegeven. Er 
staat een streepje voor elke letter van het woord. Kijk naar voorbeeld 0. 
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PRILOGA 3: Rešitve NPZ 
Vir: Navodila za vrednotenje, 2015 
 
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE 

1. naloga 
Vprašanje Točke Odgovor 
A 1 6 
B 1 2 
C X X 
D 1 3 
E 1 5 
F X X 
G X 0 
H 1 4 
H 1 1 
Skupaj 6 
Tabela 29: Rešitev 1. naloge slušnega razumevanja 

2. naloga  
Vprašanje Točke Odgovor 
1 1 B 
2 1 A 
3 1 C 
4 1 C 
5 1 B 
6 1 C 
Skupaj 6  
Tabela 30: Rešitev 2. naloge slušnega razumevanja 
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B) BRALNO RAZUMEVANJE 
1. naloga: SANDY CAMPING 

Vprašanje Točke Pravilen odgovor Še sprejemljiv odgovor Napačen odgovor Dodatna 
navodila 

1 1 – (About) three 
hours (drive). 

– It takes three 
hours. 

– Three(-)hour. 
– Three hours from 

the city. 

– Couple of 
miles. 

– Tree hour. 
– She has three 

hour. 
– 3/three. 
– 3/three ours. 

 

2 1 – (In) coolers. 
– They keep it in 

coolers. 

– They bring 
everything with 
them in coolers. 

– Keep food in 
houses. 

– In the camp. 
– In the desert. 
– In the city. 
– In their bag. 

 

3 1 – Coal and sticks. – (With a) 
combination of 
coal and sticks. 

– (Fire) pit 
constructed of 
combination of 
coal and sticks. 

– Fire pit. 
They make coal 
and sticks. 

Odgovor 
mora 
vsebovati 
obe besedi 
(coal and 
sticks). 

4 1 – (With) chicken 
and/or lamb 
(meat). 

– Chicken (meat). 
– Lamb (meat). 

– Chicken, 
lamb, 
vegetables, 
rice. 

– Meat 

 

5 1 – (around/at) 
campfire(s). 

– – Around fire. 

– Sit around 
campfires. 

– In the campfires. 
– Camp fires. 

– In the desert. 
– In the story. 
– Campfires 

singing 
songs. 

– Friends sit 
around. 

 

6 1 – (About) their 
childhood. 

– About (their) 
life in the past. 

– (The time) when 
they were 
children/kids. 

– (Interesting 
stories) of the 
times they were 
children. 

– When they 
child/little. 

– About/of the time 
they were 
young/children. 

– At/about live when 
they were children. 

– About their youth. 
 

– About Saudi 
Arabia 

– Of the time 
they by 
children. 

– About the 
days before 
TC and the 
Internet. 

– Children. 
– They were 

children. 
– About old 

times. 
– There 

childhood. 
– They are 

about his as a 
child. 

 

Skupaj 6 
Tabela 31: Rešitve 1. naloge bralnega razumevanja 
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Odgovor je bil označen za pravilen tudi, če je bil zapisan s pravopisnimi ali slovničnimi 
napakami. Le-te niso smele vplivati na razumevanje.  
 

2. naloga: MINI BEASTS 
Vprašanje Točke Odgovor Dodatna 

navodila 
  Coachroach House 

spider 
Silverfish Daddy 

longlegs 
Pri 
vprašanju 5 
in 6 trditev 
drži za več 
živali. 
Učenec je 
moral 
obkljukati 
vse živali, 
da je prejel 
točko.  

1 1  X   

2 1  X   

3 1 X    

4 1    X 

5 1 X X X X 

6 1  X  X 

Skupaj 6 

Tabela 32: Rešitev 2. naloge bralnega razumevanja 

C) BESEDIŠČE 
1. naloga: GIRAFFE VILLAGE 

Vprašanje Točke Odgovor 
1 1 G 
2 1 D 
3 1 S 
4 1 K 
5 1 E 
6 1 A 
7 1 J 
8 1 L 
Skupaj 8 
Tabela 33: Rešitve 1. naloge besedišča 

2. naloga: DUTCH WAY OF LIFE 
Vprašanje Točke  Odgovor Napačen odgovor 
1 1 Clouds  
2 1 Stairs  
3 1 Flowers  
4 1 Wear Want  
5 1 – Ride 

– Rent  
 

6 1 Cheese  
Skupaj 6  
Tabela 34: Rešitve 2. naloge besedišča 

Odgovor je bil točkovan z 0 točkami, če je bil zapisan s pravopisnimi napakami.  
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PRILOGA 4: Vprašalnik za slovenske učence 
 
Pozdravljeni, sem Ana Gorenc, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem 
zaključno magistrsko nalogo o tujem jeziku angleščini. Prosim te za pomoč pri 
sodelovanju v anketi. Vsi podatki so anonimni.  
1. Kako bi ocenil svoje znanje angleščine od 1 do 5   

(1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – srednje dobro, 4 – dobro, 5 – zelo dobro). Obkroži. 

1 2 3 4 5 
2. Se ti znanje angleščine zdi pomembno? Obkroži in napiši. 

a) Da. 
b) Ne. 

Zakaj da/ne? 
_____________________________________________________________________
3. Koliko gledaš angleških oddaj, serij, risank, filmov NA TEDEN? Obkroži.  

a) Do 30 min. na teden. 
b) Od 30 min. do 1 ure na teden. 
c) Od 1 ure  do 2 uri na teden. 
d) Od 2 ur do 3 ur na teden. 
e) Od 3 ur do 4 ur na teden. 
f) Več kot 4 ur na teden. 
g) Ne gledam sinhroniziranih oddaj, serij, risank ali filmov. 

 
4. Koliko časa NA TEDEN posvetiš angleškim radijskim postajam (ali radijskim 

postajam z angleško glasbo)? Obkroži.  
a) Do 30 min. na teden. 
b) Od 30 min. do 1 ure na teden. 
c) Od 1 ure  do 1,5 ure na teden. 
d) Od 1,5 ure do 2 ur na teden. 
e) Več kot 2 uri na teden. 
f) Ne poslušam angleških radijskih postaj ali angleške glasbe. 

 
5. Koliko časa NA TEDEN bereš angleške knjige, revije ali članke? Obkroži. 

a) Do 30 min. na teden. 
b) Od 30 min. do 1 ure na teden. 
c) Od 1 ure  do 1,5 ure na teden. 
d) Od 1,5 ure do 2 ur na teden. 
e) Več kot 2 uri na teden. 
f) Ne berem angleških knjig, revij, člankov. 

6. V katerem jeziku je večina glasbe, ki jo najraje poslušaš? Napiši. 

_____________________________________________________________________  
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7. V katerem jeziku je večina spletnih strani, ki jih obiskuješ? Napiši. 
 

8. Katere vsebine na spletu uporabljaš, ki so v angleščini? Možnih je VEČ odgovorov. 
a) Krajši video filmi (YouTube). 
b) Poslušanje glasba. 
c) Spletni članki, revije. 
d) Spletne igrice. 
e) Drugo:____________________ 

 
9. Koliko časa NA TEDEN govoriš v angleščini izven šole. Obkroži. 

a) Do 30 min. na teden. 
b) Od 30 min. do 1 ure na teden. 
c) Od 1 ure  do 1,5 ure na teden. 
d) Od 1,5 ure do 2 ur na teden. 
e) Več kot 2 uri na teden. 
f) Ne govorim angleško z nikomer izven šole. 

 
9.1. ODGOVORI LE, ČE GOVORIŠ ANGLEŠKO IZVEN ŠOLE. S kom govoriš 

angleško? 

_________________________________________________________________ 
10. Koliko časa povprečno tvoj učitelj angleščine govori v angleškem jeziku v eni 

šolski uri? Obkroži. 
a) Do 10 min. v eni šolski uri. 
b) Od 10 do 20 min. v eni šolski uri. 
c) Od 20 do 30 min. v eni šolski uri. 
d) Od 30 do 45 min. v eni šolski uri. 

 
11. Koliko časa si obiskoval tečaj ali krožek ali tabor angleščine. Obkroži. 

a) Nisem obiskoval tečaja, krožka ali tabora angleščine. 
b) Da. 
11.1. Če si odgovoril 'DA': Koliko časa si obiskoval krožek, tečaj ali angleški 

tabor? __________________________________ 
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12. Koliko tujih jezikov govorijo tvoji starši? Obkroži in napiši. 
a) Nobenega.  
b) Enega.  
c) Dva.  
d) Tri ali več.  

Katere?_______________________________________________________________
Se s starši kdaj pogovarjaš v angleščini? 

a) Da. 
b) Ne. 

 
13. Koliko časa NA TEDEN si dopisuješ ali govoriš s kom preko računalnika v 

angleščini (chat, Skype)? 
a) Do 30 min. na teden. 
b) Od 30 min. do 1 ure na teden. 
c) Od 1 ure  do 1,5 ure na teden. 
d) Od 1,5 ure do 2 ur na teden. 
e) Več kot 2 uri na teden. 
f) Z nikomer si ne dopisujem ali govorim preko računalnika v angleščini. 

 
14. Hodite na počitnice v tujino, kjer je potrebno uporabljati angleščino? Obkroži. 

a) Da. 
Če si obkrožili DA: Kako pogosto počitnikujete v tujini? 
____________________ 

b) Ne. 
15. Si kdaj dalje časa živel v tujini? 

a) Da. 
Če si obkrožil DA: 
Kje si živel?______________________________ 
Koliko časa si tam živel?______________________ 

b) Ne. 
 

16. Tuji jeziki me: 
a) ne zanimajo preveč. 
b) delno zanimajo. 
c) zelo zanimajo.  

 
17. Koliko ur angleščine na teden imaš v šoli? _______________ 

 
18. Koliko si bil star, ko si se začel učiti angleščino? ________________ 
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19. Kako zelo ti je všeč pouk angleščine? Obkroži.  
a) Zelo mi je všeč. 
b) Všeč mi je. 
c) Srednje mi je všeč. 
d) Ni mi všeč. 
e) Ne maram pouka angleščine. 

 
20. Kako zelo so ti všeč teme, ki jih obravnavate pri angleščini? Obkroži. 

a) Zelo so mi všeč. 
b) Všeč so mi. 
c) Srednje so mi všeč. 
d) Niso mi všeč. 
e) Sploh ne maram tem, ki jih obravnavamo pri angleščini. 

 
21. Se poleg angleščine učiš še katerega drugega tujega jezika? Obkroži. 

a) Da.  
Če ste obkrožili DA: Katere jezike?____________________ 

b) Ne. 
22. Kje si se po tvojem mnenju največ naučil angleščine? Možnih je VEČ odgovorov. 

a) TV.   
b) Revije/knjige. 
c) Radio. 
d) Splet.  
e) Tečaj, krožek ali pouk angleščine. 
f) Drugo:____________________________ 

 
23. Kakšna je bila tvoja ocena angleščine v lanskem šolskem letu? Obkroži. 

2     3     4     5 
 
 

Hvala za sodelovanje in srečno pri učenju tujih jezikov .  
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PRILOGA 5: Vprašalnik za nizozemske učence 
Hallo, mijn naam is Ana Gorenc. Ik ben een Sloveense student. Ik schrijf een scriptie over invloeden 
op de kennis van een vreemde taal. Ik vraag jullie vriendelijk, deel te nemen aan mijn onderzoek. Alle 
informatie is anoniem.  
 
1. Hoe zou jij je eigen kennis van de Engelse taal waarderen tussen 1 en 5 (1 erg 

slecht, 2 slecht, 3 niet slecht, maar ook niet goed, 4 goed, 5 erg goed) 
1 2 3 4 5 
 

2. Vind je dat je goed Engels spreekt? 
a) Ja 
b) Nee 
Waarom wel/niet? 
_______________________________________________________________ 

3. Hoeveel tijd besteed jij aan het kijken naar Engelse tv-series, films of cartoons 
PER WEEK? 
a) Tot 30 minuten per week. 
b) Tussen 30 minuten en 1 uur per week. 
c) Tussen 1 uur en 2 uur per week. 
d) Tussen 2 en 3 uur per week. 
e) Tussen 3 en 4 uur per week. 
f) Meer dan 4 uur per week. 
g) Ik kijk nooit naar Engelse series, films of cartoons. 

 
4. Hoeveel tijd besteed jij aan het luisteren naar Engelstalige radio stations (of radio 

stations met Engelse muziek) PER WEEK? 
a) Tot 30 minuten per week. 
b) Tussen 30 minuten en 1 uur per week. 
c) Tussen 1 uur en 1,5 uur per week. 
d) Tussen 1,5 en 2 uur per week. 
e) Meer dan 2 uur per week. 
f) Ik luister nooit naar Engelstalige radio stations. 

 
5. Hoeveel tijd besteed jij aan het lezen van Engelse tijdschriften, boeken of 

artikelen PER WEEK? 
a) Tot 30 minuten per week. 
b) Tussen 30 minuten en 1 uur per week. 
c) Tussen 1 uur en 1,5 uur per week. 
d) Tussen 1,5 en 2 uur per week. 
e) Meer dan 2 uur per week. 
f) Ik lees geen Engelse tijdschriften, boeken of artikelen. 
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6. In welke taal is de meeste muziek waar je het liefst naar luistert? 

_____________________________________________________________________  
 

7. In welke taal zijn de meeste websites die je op het internet bezoekt? 
 

 
8. Welke Engelse internet-inhouden bezoek je, als je op het internet gaat browsen? 

Meer antwoorden mogelijk. 
f) Korte filmclips (YouTube). 
g) Het beluisteren van muziek. 
h) Het lezen van online tijdschriften, boeken of artikelen. 
i) Het spelen van online games. 
j) Andere: _________________________________ 

 
9. Hoe vaak spreek je Engels buiten schooltijd PER WEEK? 

a) Tot 30 minuten per week. 
b) Tussen 30 minuten en 1 uur per week. 
c) Tussen 1 uur en 1,5 uur per week. 
d) Tussen 1,5 en 2 uur per week. 
e) Meer dan 2 uur per week. 
f) Buiten school spreek ik nooit Engels. 

 
9.1. BEANTWOORD DEZE VRAAG ALLEEN, ALS JE WEL EENS MET IEMAND IN HET 

ENGELS SPREEKT. Met wie spreek jij in het Engels? 
_________________________________________________________________ 
 
10. Hoeveel Engels spreekt jouw leraar of lerares in één Engelse les? 

e) Tot tien minuten in één les. 
f) Tussen tien en twintig minuten in één les. 
g) Tussen twintig en 30 minuten in één les. 
h) Tussen dertig en 45 minuten in één les. 

 
11. Heb je wel eens een speciaal talenprogramma bezocht (bijvoorbeeld summer 

school)? 
e) Nee, ik ben nooit naar een aparte talentraining geweest 
f) Ja. 

11.1. Als je antwoord “ja” is: hoe lang ben je naar die talentraining 
geweest?________________ 
Waar was dat? _________________________ 
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12. Hoeveel vreemde talen spreken jouw ouders? 
a) Geen. 
b) Één. 
c) Twee. 
d) Drie of meer. 

Welke talen? 
_____________________________________________________________________ 
 
13. Spreek je (wel eens) met je ouders in het Engels?  

c) Ja. 
d) Nee. 

 
14. Hoeveel tijd PER WEEK ben je aan het chatten of skypen met iemand in het 

Engels? 
a) Tot 30 minuten per week. 
b) Tussen 30 minuten en 1 uur per week. 
c) Tussen 1 uur en 1,5 uur per week. 
d) Tussen 1,5 en 2 uur per week. 
e) Meer dan 2 uur per week. 
f) Ik chat en skype nooit in het Engels. 

 
15. Ga jij op vakantie naar plaatsen, waar Engels gesproken wordt? 

c) Ja. 
Als je JA hebt geantwoord: Hoe vaak ga je op dat sort vakanties en hoe lang 
ben je daar? ____________________ 

d) Nee. 
 

16. Heb je ooit in het buitenland gewoond? 
a) Ja.  

Als je antwoord JA was: 
Waar woonde je?______________________________  
Hoe lang woonde je daar?______________________ 

b) Nee. 
 

17. Vreemde talen: 
d) Zijn voor mij erg interessant. 
e) Zijn gedeeltelijk interessant voor mij. 
f) Zijn voor mij helemaal niet interessant. 

 
18. Hoeveel Engelse lessen heb je per week?_______________  
19. Hoe oud was je, toen je begon met Engels leren?________________  
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20. Wat vind je van je Engelse lessen? 
f) Ik vind ze erg leuk. 
g) Ik vind ze leuk. 
h) Ik vind ze deels leuk. 
i) Ik vind ze niet leuk. 
j) Ik vind ze helemaal niet leuk. 

 
21. Wat vind je van de onderwerpen van de Engelse lessen? 

a) Die vind ik heel leuk. 
b) Die vind ik leuk. 
c) Die vind ik soms leuk. 
d) Die vind ik niet zo leuk. 
e) Die vind ik helemaal niet leuk. 

22. Leer je ook andere vreemde talen behalve het Engels? 
c) Ja. 

Als je “JA”antwoordde: welke taal of talen ben je aan het leren? 
__________________  

d) Nee. 
 
 

22.1. Waarvan heb je het meeste Engels geleerd? Meer antwoorden mogelijk. 
g) TV. 
h) Tijdschriften en boeken 
i) Radio   
j) Internet.  
k) Engelse lessen of Talenschool. 
l) Andere: _______________________________ 

 
23. Heb je een cijfer voor Engels gehad? Zo ja, welk cijfer?  

______________  
Bedankt voor jullie hulp!    
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PRILOGA 6: Soglasje za starše učencev 
SOGLASJE ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI ZA MAGISTRSKO NALOGO 

 

Spoštovani starši/skrbniki! 

Sem Ana Gorenc, študentka poučevanja na razredni stopnji z angleščino na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Ob zaključku študija pišem magistrsko nalogo z naslovom Izvenšolsko okolje kot 

pomemben dejavnik znanja angleškega jezika: primerjava Slovenije in Nizozemske. V nalogi 

preučujem pomen izvenšolskega in neformalnega učenja angleščine.  

 

Raziskava obsega standardiziran preizkus znanja in kratek anketni vprašalnik o učenčevih zanimanjih 

za tuji jezik, samooceni znanja, zanimanju za pouk angleščine in o izpostavljenosti angleščini izven 

šole (angleški filmi, glasba, literatura). Dobljene rezultate bom primerjala z rezultati že izvedene 

raziskave na Nizozemskem.  

 

Namen raziskave je ugotoviti glavni medij učenja angleščine, zbrati potrebne podatke in napisati 

poročilo o pridobljenih rezultatih v magistrskem delu.  

 

Vsi rezultati bodo ostali anonimni in bili uporabljeni izključno za pisanje magistrske naloge.   

 

Prosim, da izpolnjeno in podpisano soglasje otroci oddajo svojemu učitelju/učiteljici angleščine. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

OBRAZEC ZA SOGLASJE 

Spodaj podpisani, _____________________________________, sem prebral zgornji opis in s 

tem potrjujem, da sem seznanjen o naravi študije. Prav tako soglašam, da lahko moj otrok 

________________________________________ sodeluje v omenjeni raziskavi. 

Razumem, da: 

– bodo vse informacije ostale zaupne; 

– se lahko otrok iz študije umakne ob vsakem času in da lahko dane informacije vedno dobi 

vrnjene; 

– otrok ne bo imenovan, ne prepoznaven v poročilih, nastalih po tej raziskavi. 

 

 

Kraj in datum:  

_________________________________ 

Podpis: 

__________________________________ 
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PRILOGA 7: Transkripcija intervjuja z učitelji 
1. Where do you think children learn English most from? Why? (TV/Internet/magazines …) 

Preko katerega medija menite, da se učenci naučijo največ angleščine (TV/splet/revije, 
knjige/glasba …)? 

Učitelj A: Watching TV and most of all playing games on the internet. That is especially true 
for boys. I think girls spent a lot of time on social media.  
Učitelj B: Number one is Internet. I think that after that they watch TV a lot.  
Učitelj C: Ah, zagotovo sta to internet in TV. Na internetu so veliko časa, če ne drugega na 
vseh teh socialnih omrežjih.  
Učitelj Č: Hm … Mislim, da največ časa preživijo pred TV-jem. Pa na internetu in med 
poslušanjem glasbe. Jaz kar mislim, da vsemu temu posvečajo približno enako časa. 
 
2. How much time on average do you think that children spend on the internet at age 11? 

Koliko časa, po vašem mnenju, v povprečju enajstletnik preživi na spletu? 
Učitelj A: I think one hour a day. 
Učitelj B: I would say one, 1,5 hour per day. 
Učitelj C: Jaz bi rekla, da okrog 2 uri na dan. 
Učitelj Č: Sigurno vsaj do dve uri na dan.  
 
3. How much on average do you think that Dutch children spend watching English speaking 

programmes at age 11? 
Koliko časa, po vašem mnenju, v povprečju slovenski enajstletniki v prostem času gledajo 
angleško govoreče TV-programe? 

Učitelj A: I think, with gaming included, about one hour a day. 
Učitelj B: I think only 30 minutes per day. 
Učitelj C: To bi rekla, da do kakšni dve uri na dan. 
Učitelj Č: Vsaj dve uri. 
 
4. What do you think, has the biggest impact on the fact that Dutch people speak English so 

well? 
Učitelj A: The fact that we always speak English, everywhere we go, even in Amsterdam 
these days. And at school we learn talking and writing English at very young age. 
Učitelj B: Education, because more and more schools start with English from early groups.  
 
5. Do you think that Dutch environment encourages you to learn English? How?  

Menite, da se v Sloveniji spodbuja učenje angleščine? Kako? 
Učitelj A: Yes, more and more. By following the latest fashion; every slogan is in English. 
And gaming, again. 
Učitelj B: Yes, starting already at the elementary schools (obligated from class 6, 7, 8), some 
schools already at the first classes. 
Učitelj C: Ja, se kar spodbuja. To se vidi po številu predpisanih ur za angleščino. Predpisana 
je tudi kot prvi tuji jezik. Veliko spodbud pa je tudi s strani staršev. 
Učitelj Č: Velja splošno prepričanje, da je učenje angleščine nujno in koristno. Država to v 
veliki meri spodbuja. 
 
6. Do you think that kids learn English outside the school more than in school? Where from?  

Menite, da se učenci učijo angleščine več v šoli ali izven le-te?  
Učitelj A: Yes, from all the things I already said. You can see all promotions in English, some 
things in magazines are written in English.  
Učitelj B: At our school, a large group learn it from parents and travelling. 
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Učitelj C: Več v šoli. Tukaj je učenje bolj strukturirano.  
Učitelj Č: V šoli. 
 
7. How well are kids motivated to learn English? How can you see that? 

So po vašem mnenju učenci motivirani za učenje angleščine? Kako to opažate? 
Učitelj A: Very much, because they want to understand it! The motivation is very good in 
class. 
Učitelj B: Highly motivated, regarding eagerness and fun.  
Učitelj C: Ja, se kar opazi, da so notranje motivirani. Vidiš, kakšen odnos imajo do samega 
predmeta, kako delajo, koliko vložijo truda … 
Učitelj Č: Da. Vidi se, da so notranje motivirani. Zanima jih, hočejo vedeti več. Radi se 
pogovarjajo. Sprašujejo o pomenih besed, prevodih.  
 
8. Think about your teaching during English lesson. How much time do you speak in 

English in one English lesson? 
Koliko časa v razredu med uro angleščine govorite angleško? 

Učitelj A: I try to do it like 80 % of the time. Sometimes it’s more, sometimes it’s less. It’s 
not always the same. Depends of the theme.  
Učitelj B: I think I talk about 85 % of lesson in English. I try a lot. 
Učitelj C: Večino časa med uro govorim angleško. Mislim, da kar tri četrtine ure poteka samo 
v angleščini. Tako je tudi prav.  
Učitelj Č: Lahko bi rekla, da skoraj celo uro. Če moram določiti procent, bi rekla, da govorim 
kar 95 % v angleščini. 
 
9. Does a final grade at the end of school year have an impact on better motivation for 

learning English?  
Ali zaključna ocena na koncu šolskega leta, po vašem mnenju, motivira učence za učenje 
angleščine? 

Učitelj A: I don’t think so. 
Učitelj B: Not really necessary. Some years ago we used an official exam (Cambridge), but 
for some children it was too much pressure.  
Učitelj C: Seveda. 
Učitelj Č: Da. 
 
10. Do you think that kids from multicultural family are learning English faster?  

Menite, da se učenci iz multikulturnih družin učijo angleščine hitreje? 
Učitelj A: Yes I do. 
Učitelj B: Not really noticeable. 
Učitelj C: Ni nujno. 
Učitelj Č: Da. 
 
11. What do you think about English as a subject in the Dutch school system? Would you 

change it anyhow?  
Kaj menite o angleščini kot predmetu slovenskega šolstva? Menite, da je predvideno 
zadostno število ur na teden? Bi karkoli spremenili (kurikulum, število ur …)? 

Učitelj A: It’s very good, because more and more we have to talk and understand the 
language. No, I don’t want to change it. 
Učitelj B: A good thing!  
Učitelj C: Verjetno je težko dobiti več ur, bi bilo pa koristno, sploh zadnji dve leti. 
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Učitelj Č: Mislim, da je učni načrt dobro zasnovan. Uvajanje angleščine v šolo je dovolj 
zgodno. Ničesar ne bi spreminjala. 
 
12. Does English as a subject start soon enough at school? When would you introduce it? 

Menite, da se angleščino kot predmet v šoli prične poučevati dovolj zgodaj? Pri katerih 
letih bi ga vi uvedli? 

Učitelj A: Yes, I would say start in the 1st grade. 
Učitelj B: Our school starts in the first classes. I’m not sure about it. Maybe too early?  
Učitelj C: Na začetku osnovne šole je začetek za angleščino čisto dovolj zgodenj.  
Učitelj Č: Da. Spremenila bi le to, da bi uvajanje pričela že kar v 1. razredu, ne pa šele v 
drugem.  
 
13. Do you think that one English lesson per week is enough? Would you change that? 
Učitelj A: Yes, I think so. There’s more than enough, we have to teach other lessons too. 
English is not a subject that will be tested at the end of the primary school (CITO tests). 
Učitelj B: One lesson per week is enough, regarding the full programme, also because of the 
other subjects. 
 
14. What do you think about English lesson plans (Engels Kerndoelen)? Are they concrete 

enough?  
Kakšno je vaše mnenje o učnem načrtu? Je dovolj konkreten? Vam daje dovolj 
avtonomnosti pri izvajanju le-tega? 

Učitelj A: Yes. 
Učitelj B: Yes. 
Učitelj C: Daje mi dovolj avtonomnosti. Ni dobro, če je preveč konkreten. 
Učitelj Č: Morda celo preveč avtonomen. Smernice ti nekako določa učbenik, dodajam 
vsebine, ki se mi zdijo zanimive, pomembne.  
 
15. Do you like that you have more free hands with choosing the topics? Would you change 

that? 
Učitelj A: Yes, I like to be free with deciding. I don’t want to change that. 
Učitelj B: We use the method GrooveMe. Combining modern pop songs with digital 
possibilities is a big advantage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

90 
 

PRILOGA 8: Izjava o avtorstvu magistrskega dela 
 
 
 
 

 
     izjava o avtorstvu 2012 

 

 

PODATKI O ŠTUDENTU/-KI 

IZJAVA 

S svojimi podpisom zagotavljam, da: 
je predloženo magistrsko delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega 
dela; 
sem poskrbel/-a, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih 
uporabljam v predloženem delu, ustrezno navedena oz. citirana; 
sem poskrbel/-a, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena 
v seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela; 
sem pridobil/-a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena 
v predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal/-a v predloženem delu; 
se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s 
katerim so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot lastne – kaznivo po 
zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95, 
68/2008), morebitna kršitev pa pomeni tudi hujšo disciplinsko kršitev po 
določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani; 
se zavedam škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja 

za predloženo delo in za moj status na Pedagoški fakulteti; 
so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., 
angl.) ter ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega 
dela ter soglašam z objavo elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela 
PeF UL«; 
dovolim javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija na spletnih 
straneh PeF UL in v publikacijah PeF UL; 
je magistrsko delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o 
podiplomskem študiju 2. stopnje za nove študijske programe. 

Datum: 29. 8. 2017  Podpis avtorja/-ice: _____________________ 
 

Referat za podiplomski študij PeF UL 

Ime in priimek: ANA GORENC                                                                                                      

Študijsko leto prvega vpisa v 1. letnik 2014/2015 magistrskega študijskega programa 

POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI Z ANGLEŠČINO 

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 
2. stopnja 
 


