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POVZETEK 

 

V magistrskem delu smo preučevali povezanost anksioznosti pri pouku tujega jezika in 

anksioznosti pri branju v tujem jeziku s spolom in učno uspešnostjo ter podali smernice za 

učiteljevo in učenčevo spopadanje z anksioznostjo v razredu. Anksioznost pri pouku tujega 

jezika namreč velikokrat negativno vpliva na učenje tujega jezika. Dandanes je sposobnost 

branja v tujem jeziku postala ena izmed osnovnih pogojev za komunikacijo in razvoj na vseh 

nivojih izobraževanja ter tudi pri zaposlitvenih možnostih vseh ljudi. Iz dosežkov učencev na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. razredu za leto 2017 lahko opazimo, da 

učencem branje malo daljšega besedila povzroča težave še posebej takrat, ko morajo sklepati 

iz sobesedila natančno brati in iskati podrobnosti. Ravno anksioznost pa je eden izmed 

ključnih dejavnikov, ki lahko ovira omenjeni bralni proces, še posebej kadar morajo učenci 

brati v tujem jeziku.  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili anksioznost pri pouku tujega jezika s 

posebnim poudarkom na anksioznosti pri branju v tujem jeziku. V tuji literaturi je poznanih 

nekaj raziskav s področja povezovanja omenjenih vrst anksioznosti, v Sloveniji pa take 

raziskave nismo zasledili.  

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili rezultate raziskave, izvedene v aprilu in 

maju 2018, na treh izbranih osnovnih šolah iz gorenjske regije. V raziskavo je bilo vključenih 

209 učencev in učenk 6. razreda. Za proučevanje stopnje anksioznosti pri pouku angleščine 

smo uporabili vprašalnik FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Scale; Horwitz, 

Horwitz in Cope, 1986), za preverjanje stopnje anksioznosti pri branju v angleščini pa 

vprašalnik FLRAS (Foreign Language Reading Anxiety Scale; Saito, Gorza in Horwitz, 

1999). Anksioznost pri branju v angleščini se dejansko v našem vzorcu razlikuje od 

anksioznosti pri pouku angleščine, kar dokazuje tudi različna porazdelitev učencev po 

stopnjah anksioznosti pri branju v angleščini in porazdelitev učencev po stopnji anksioznosti 

pri pouku angleščine. Učenci so poročali o višji stopnji anksioznosti pri branju v primerjavi z 

anksioznostjo pri pouku angleščine. Ugotavljali smo povezanost obeh preučevanih vrst 

anksioznosti s spolom anketirancev in oceno pri angleščini v preteklem šolskem letu. 

Raziskava je pokazala, da polovica učencev doživlja srednje močno ali zelo močno 

anksioznost tako pri pouku angleščine kot tudi pri branju v angleščini. Dečki sicer doživljajo 

višjo stopnjo obeh vrst anksioznosti kot dekleta, vendar razlika statistično ni značilna. Stopnjo 

anksioznosti tako pri pouku angleščine kot pri branju v angleščini pri anketiranih učencih s 

končno oceno 5 iz angleščine v preteklem šolskem letu lahko opišemo kot zmerno, medtem 

ko je pri učencih z nižjimi ocenami nizka. 

 

Ker lahko različne okoliščine in situacije pri učencu sprožijo anksioznost, je pomembno, da se 

znajo učenci z njo učinkovito spoprijemati. Zato smo v magistrskem delu na kratko 

predstavili strategije za spoprijemanje z anksioznostjo pri pouku tujega jezika za učence ter 

smernice za učitelje za razvijanje teh strategij pri učencih. 

 



 

 

Ključne besede: anksioznost pri pouku tujega jezika, anksioznost pri branju v tujem jeziku, 

angleščina, FLCAS, FLRAS, učna uspešnost pri tujem jeziku, razlike med spoloma  



 

 

ABSTRACT 

 

In the master's thesis, we have studied the correlation between foreign language classroom 

anxiety and foreign language reading anxiety in connection with gender and learning 

achievement. We have provided guidelines for teachers and pupils tackling anxiety in the 

classroom. Foreign language classroom anxiety often has a negative impact on foreign 

language learning. Today, the ability to read in a foreign language has become one of the 

elementary conditions for communication and development at all levels of education, as well 

as for the employment opportunities of all people. From students' achievements in the 

National assessment of English knowledge of 6th grades (2017) we can notice that reading of 

longer texts can cause problems for students, especially when they need to conclude from the 

context, read in detail and look for details. Anxiety is one of the key factors which can hinder 

the reading process, especially when students have to read in a foreign language. 

 

In the theoretical part of the master's thesis, we have presented foreign language classroom 

anxiety with a special emphasis on the foreign language reading anxiety. There are some 

known studies about linking these types of anxiety in foreign literature, but we did not find 

such research in Slovenia. 

 

In the empirical part of the master's thesis, we have presented the results of the research 

carried out in April and May 2018 at three selected elementary schools from the Gorenjska 

region. The study included 209 6th grade male and female students. In order to study the 

degree of anxiety in English lessons, we used the FLCAS questionnaire (Foreign Language 

Classroom Anxiety Scale; Horwitz, Horwitz in Cope, 1986), and in order to study the degree 

of foreign language reading anxiety in English, we used FLRAS questionnaire (Foreign 

Language Reading Anxiety Scale; Saito, Gorza and Horwitz, 1999). Foreign language reading 

anxiety in English language among our students is actually different from foreign language 

classroom anxiety, which is demonstrated by the different distribution of students by the 

degree of foreign language reading anxiety in English and the distribution of students by the 

degree of foreign language classroom anxiety in English. Students have reported on a higher 

degree of foreign language reading anxiety compared to the degree of foreign language 

classroom anxiety. We have found correlation between the two types of anxiety in connection 

with gender of the respondents and their grade in English language from the previous school 

year. The research has showed that half of the students experienced moderate or very strong 

anxiety both in English lessons and in reading in English. Boys experience a higher degree of 

both types of anxiety than girls, but the difference is not statistically significant. The degree of 

anxiety, both in English lessons and in reading in English, in students with a final grade of 5 

from the previous school year, can be described as moderate, while in students with lower 

grades it can be described as low. 

 

Since various circumstances and situations can cause anxiety in a student, it is important that 

students are able to cope with anxiety effectively. For this reason, we have briefly presented 

the strategies for tackling foreign language anxiety for students, as well as guidelines for 

teachers to develop these strategies in students. 



 

 

Keywords: foreign language classroom anxiety, foreign language reading anxiety, English 

language, foreign language learning achievement, gender differences 
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UVOD 

Učenje tujega jezika zahteva od posameznika kognitivni in čustveni napor. Z otrokovim 

vstopom v šolski sistem se pritiski nanj povečajo, zato lahko postanejo anksiozni (Hribar in 

Magajna, 2011). Bolj anksiozni učenci imajo več težav z usvajanjem novih vsebin (Prevatt, 

Welles, Li in Proctor, 2010), njihova anksioznost lahko vodi v nesproščenost, izogibanje 

šolskemu delu, strah pred napakami in pričakovanje neuspeha (Hribar in Magajna, 2011). 

Učitelji tujih jezikov opažajo razlike v učnem uspehu med učenci, saj nekateri dosegajo 

odlične rezultate, drugi pa jih nikakor ne uspejo doseči. Da bi bolje razumeli razloge za težave 

pri usvajanju tujega jezika, so raziskovalci preučevali več dejavnikov, ki lahko vplivajo na 

učenje tujega jezika. Eden izmed najpomembnejših in najbolj raziskanih dejavnikov je 

anksioznost, ki je opredeljena kot dražljaj ali poteza ali pa kot čustveno stanje, ki vključuje 

subjektivno izkušnjo strahu ali napetosti (Endler in Kocovski, 2003), pri pouku tujega jezika 

pa je povezana s posebnostmi učenja tujega jezika (Horwitz, Horwitz in Cope, 1986). Tisti 

učenci, ki občutijo anksioznost pri pouku tujega jezika, bodo praviloma dosegali nižje 

rezultate, to pa bo še povečalo njihovo anksioznost in iz začaranega kroga ne bodo našli 

izhoda (MacIntyre, 1995).  

 

Anksioznost pri pouku tujega jezika delimo na komunikacijsko anksioznost, testno 

anksioznost in strah pred negativnim ocenjevanjem (Horwitz idr., 1986). Na posameznikovo 

anksioznost lahko vpliva tudi njegovo prepričanje, da tujega jezika ne obvlada dovolj dobro, 

zato se anksioznost pri pouku tujega jezika najbolj jasno povezuje s spretnostima poslušanja 

in govora. Zdi se, da je branje tista komponenta tujega jezika, ki pri posamezniku povzroča 

najmanj anksioznosti. Vendar pa nasprotno kot govor proces branja v tujem jeziku (predvsem 

tiho branje) poteka zasebno, z neomejenimi možnostmi za razmislek in refleksijo in zato 

lahko povzroča več anksioznosti. Bralna anksioznost je konstrukt, ki je tesno povezan, vendar 

različen od konstrukta anksioznosti pri pouku tujega jezika. Poznana sta dva vidika, ki 

povzročata bralno anksioznost, to sta nepoznana pisava in črke ter nepoznano kulturno ozadje 

besedila. Bralno anksioznost pri tujem jeziku je težje prepoznati, saj branje ne zahteva 

spontane interakcije kot na primer govor, vendar imajo pri branju bralci aktivno vlogo pri 

ustvarjanju pomena besedila in z besedilom komunicirajo ves čas (Saito idr., 1999). 

Dosedanje raziskave so pokazale, da bralna anksioznost pri pouku tujega jezika pomembno 

vpliva na bralni proces in bralno razumevanje (Sellers, 2000). Učenci z visoko stopnjo bralne 

anksioznosti so manj motivirani za bralne naloge, kar lahko negativno vpliva na njihove 

sposobnosti bralnega razumevanja (Putman, 2010). 

 

Zaradi navedenega avtorji (Williams in Andrade, 2008) opozarjajo, da bi učitelji morali biti 

pozorni na prilagajanje učnih ur in metod dela tako, da bi povzročale čim manj anksioznosti 

pri učenju tujega jezika. Prav tako bi morali premisliti o primernih učnih strategijah, jih te 

strategije naučiti in jih spodbuditi, da jih tudi sami uporabljajo.  

 

Namen naše raziskave je preučiti, ali se teoretični konstrukt bralne anksioznosti pri tujem 

jeziku razlikuje od anksioznosti pri pouku tujega jezika. V študiji smo preučevali povezanost 
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anksioznosti pri pouku tujega jezika in anksioznosti pri branju v tujem jeziku s spolom in 

učno uspešnostjo ter podali strategije za zmanjševanje anksioznosti v razredu.  

  



 

3 

 

TEORETIČNI DEL 

1 ANKSIOZNOST  

1. 1 Anksioznost kot psihološki konstrukt 

Anksioznost je ena izmed najpogostejših psiholoških težav v obdobju šolanja (Kozina, 2016). 

Obstaja veliko definicij o anksioznosti, te definicije pa so ponavadi sestavljene iz dveh delov. 

Prvi del teh definicij vključuje kognitivno, čustveno in vedenjsko komponento, drugi del pa 

občutek grožnje ali nevarnosti (Kocmur, 1999). Kot vzrok za nastanek anksioznosti Kabza in 

Meyendorf (1998) opredeljujeta posameznikovo zaznavo nevarnosti, ki je lahko posledica 

njegove interpretacije dejanskih okoliščin. Huberty (2004) govori o tem, da je pri anksioznosti 

prisotna zaskrbljenost, pri kateri posameznika skrbi, da bodo imeli dogodki v prihodnosti 

negativen izid. Zupančič (1996) navaja, da otrok anksioznost zaznava kot občutek 

ogroženosti, nemira in neugodja, tega občutka pa se ne more in ne zna znebiti, saj pravzaprav 

ne ve, kaj ga skrbi.  

 

1. 2 Strah in anksioznost 

Anksioznost nastane iz strahu in zaskrbljenosti (Hribar in Magajna, 2011). Strah traja manj 

časa kot anksioznost, njegov izvor pa je možno določiti. Izvor anksioznosti izhaja iz 

pričakovane situacije, medtem ko je strah reakcija na trenutno, realno in obstoječo nevarnost. 

Razliko med strahom in anksioznostjo določa objekt strahu, ki je pri anksioznosti neznan in 

umaknjen v prihodnost, pri strahu pa znan in usmerjen v sedanjost (Brinšek in Stamos, 1996). 

 

Milivojević (1999) govori o tem, da strah nastane takrat, kadar ljudje verjamejo, da se niso 

sposobni soočiti z določeno situacijo, ker ta presega njihove sposobnosti. Pogosto taki ljudje 

potrebujejo oporo drugih ljudi (Smrtnik Vitulić, 2009). Strah v otroku lahko vzbudijo 

nepričakovani dražljaji, ki so odvisni predvsem od individualnih razlik in izkušenj v 

posameznikovem mentalnem in telesnem razvoju (Zupančič, 1996). V srednjem otroštvu so 

strahovi, ki se pojavljajo pri otroku taki, ki so lahko realni: fizična nevarnost in smrt, socialni 

strahovi (strah pred norčevanjem, strah pred zavračanjem vrstnikom in pred socialno 

neenakostjo). 

 

Z otrokovimi odzivi na dogodke, ki povzročajo anksioznost, so povezani otrokov 

temperament, njegove dosedanje izkušnje, način vzgajanja staršev, kritike in pričakovanja 

staršev, pretirana kontrola ter poudarjanje otrokovih napak in neuspehov (Hribar in Magajna, 

2011). Največ strahov in anksioznosti otroci doživljajo od drugega do četrtega leta, nato pa se 

s starostjo manjšajo, vendar ne izginejo povsem (Ronan in Deane, 1998). Ko otrok vstopi v 

šolski sistem, se zunanji pritiski nanj še povečajo, zato se veča tudi tveganje za nastanek 

anksioznosti (Hribar in Magajna, 2011). Strahovi in anksioznost s starostjo postajajo vse bolj 

vezani na otrokovo predvidevanje o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ter na socialne, 

šolske in telesne skrbi, njihova intenzivnost pa se spet poveča v obdobju mladostništva 

(Hribar in Magajna, 2011).  

Strah in anksioznost sta normalni sestavini otrokovega odraščanja, zato anksioznost ni nujno 

le negativna, saj lahko pripomore, da se otrok bolj učinkovito prilagaja okolju, v katerem živi, 
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in pomaga uravnavati njegovo vedenje glede na socialna, šolska in kulturna pričakovanja 

(prav tam). Precej običajno je, da vsak posameznik kdaj občuti tesnobo, vendar pa 

zaskrbljenost, ki traja daljše časovno obdobje, lahko vodi v čustveno stisko in motnje 

otrokovega razvoja (Hribar in Magajna, 2011). Po drugi strani pa premalo ali preveč 

anksioznosti lahko kaže na otrokovo neprilagojenost (Hribar, 2002).  

 

1. 3 Anksioznost kot osebnostna poteza in anksioznost kot stanje 

MacIntyre in Gardner (1991) ločita tri kategorije: anksioznost kot osebnostno potezo, 

anksioznost kot stanje ter anksioznost v specifični situaciji.  

 

Anksioznost kot osebnostna poteza pomeni, da je posameznik nagnjen k doživljanju 

anksioznosti v večjem številu situacij (Lamovec, 1988), kar se kaže v oviranju 

posameznikovega kognitivnega delovanja, motnjah delovanja spomina in izogibajočem 

vedenju (Eysenck, 1979). To vrsto anksioznosti težje odpravimo (Dornyei, 2005).  

 

Anksioznost kot stanje je bolj prehodna anksioznost in nastane v določenem trenutku kot 

čustvena reakcija na trenutno stanje (Dornyei, 2005). Raven vzburjenja se zviša kot odgovor 

na stres, vendar je takšna anksioznost bolj trenutna in začasna (Endler in Kocovski, 2003). 

Anksioznost kot stanje se pri učencih ponavadi kaže pred ocenjevanjem na testu (Spielberger, 

1983), javnemu nastopanju, ocenjevanju znanja in pri sodelovanju v razredu (Horwitz in 

Young, 1991). 

 

Posamezniki, ki imajo višji nivo anksioznosti kot osebnostne poteze, kažejo tudi višji nivo 

anksioznosti kot stanja, kadar se znajdejo v stresnih situacijah (MacIntyre, 1995). 

 

Kot alternativa anksioznosti kot stanju se je med raziskovalci izoblikoval pojem anksioznost v 

specifični situaciji, ki pa pomeni anksioznost, ki se skozi čas konstantno pojavlja v neki dani 

situaciji (prav tam). 

 

1. 4 Spodbujajoča in ovirajoča anksioznost  

Dornyei (2005) anksioznost deli na spodbujajočo in ovirajočo. Ugotovljeno je bilo, da 

anksioznost v nekaterih primerih spodbuja uspešnost, zato je lahko celo koristna. Pri tem je 

potrebno upoštevati tudi osebnost, saj imajo imajo introvertirani in ekstravertirani ljudje pri 

anksioznosti različna optimalna vzburjenja (MacIntyre, 2002). Še posebej pri introvertiranih 

učencih lahko vodi v težave pri procesiranju informacij in s tem ovira učenje (npr. tujega 

jezika) (Dewaele, 2002). 

 

1. 5 Komponente anksioznosti 

Znaki anksioznosti se pri učencih lahko kažejo na več področjih: fiziološkem, čustvenem, 

kognitivnem in vedenjskem področju (Hribar, 2002). 

Vedenjska komponenta vključuje motorične odzive izogibanja in nemir, bežanje pred 

neprijetnimi situacijami, skozi slabo koordinacijo (tresenje rok, nespretnost) ali ponavljanje 
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gibov, besed in opravil (Brinšek in Stamos, 1996; Pincus, Ehrenreich in Mattis, 2008). V 

razredu je opazna kot hiter govor, razdražljivost, težave s sodelovanjem pri pouku, težave z 

zaključitvijo nalog, perfekcionizem, iskanje lažjih nalog in impulzivnost (Huberty, 2004).  

 

Kognitivno komponento anksioznosti delimo na kognitivna popačenja in skrbi (Kozina, 

2016). Kognitivna popačenja vključujejo neracionalna prepričanja, napake pri procesiranju 

informacij, precenjevanje groženj (Stallard, 2009), skrbi pa so kognitivni proces, v katerem se 

sprožijo negativne misli, ki so vezane na grožnje in nevarnosti (Silvermann in Treffers, 2001). 

Te misli niso urejene in se nanašajo na situacijo s slabim izidom, na nesrečo ali izgubo 

kontrole nad sabo in okoljem. Huberty (2004) pa poleg omenjenega vključuje še težave pri 

koncentraciji, težave s spominom, zaskrbljenost, razdražljivost, togo razmišljanje, previdnost 

in strah pred neuspehom. 

 

Pri fiziološki komponenti se telo odzove na določeno situacijo s povečanim vzburjenjem 

avtonomnega živčnega sistema (Stallard, 2009). Telesni znaki, ki spremljajo to komponento, 

so prebavne motnje, oblivanje vročine, mrazenje, glavobol, povečan srčni utrip, povišan krvni 

tlak, hitrejše dihanje, znojenje, bruhanje in pogosto odvajanje vode (Fekonja in Kavčič, 2004; 

Hribar, 2002). 

 

Pri čustveni komponenti se anksioznost izraža kot izrazito neugodje, strah, napetost in tesnoba 

(Hribar, 2002). 

 

1. 6 Izvori anksioznosti pri učencih  

Anksioznost pri učencu lahko nastaja zaradi zunanjih dejavnikov (učenčevo okolje) in 

notranjih značilnosti učenca (zdravje, nekatere biološke značilnosti in veščine), vedno pa gre 

za preplet različnih dejavnikov (značilnosti družine, šole, učiteljev in učenca) (Hribar, 2002).  

 

Na učenčevo anksioznost vpliva (prav tam): 

̶ temperament: plašni in socialno nesprejeti otroci so lahko bolj anksiozni; 

̶ razvojni dejavniki: strah pred ločitvijo od staršev lahko premaga vsakodnevno 

odhajanje v šolsko okolje, kjer se otrok počuti varno; 

̶ učne težave: učenci, ki imajo učne težave, pogosteje doživljajo anksioznost, ki nastane 

zaradi težav pri procesiranju in dolgotrajnega šolskega neuspeha; 

̶ perfekcionizem: učenec je preveč zahteven sam do sebe, ni zadovoljen s svojim 

uspehom in se boji ustnega spraševanja; 

̶ čustvene motnje: učenec lahko postane depresiven; 

̶ socialne veščine: če jih učencu primanjkuje, je lahko socialno nesprejet med vrstniki; 

̶ anksioznost v preteklosti: če so bili v preteklosti starši do učenca preveč strogi, lahko 

te bojazni prenese na drugo avtoriteto (učitelja); 

̶ bolezni in telesna oviranost: če je učenec bolan ali telesno oviran, težje zaupa svojim 

veščinam in sposobnostim. 

Vzrok za učenčevo anksioznost je lahko tudi učenčeva družina, kot so vzgojni stili staršev 

(strogost, ustrahovanje, kaznovanje), pričakovanja staršev o otrokovi uspešnosti, starševsko 
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pripisovanje krivde za slabe dosežke, starševsko oviranje otrokove samostojnosti, konfliktni 

odnosi v družini ali nasilje ter stresni dogodki v družini (vojna, nesreča, bolezni in smrt). 

Anksioznost pa v učencu lahko sproža tudi učitelj s svojo osebnostjo in stilom poučevanja 

(Hribar, 2002). 

 

1. 7 Anksioznost v šolskem kontekstu 

V šolskem kontekstu se anksioznost povezuje z učnimi dosežki in primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (Kozina, 2016), zato imajo bolj anksiozni učenci težave z 

usvajanjem novih vsebin (Prevatt, Welles, Li in Proctor, 2010). Hribar in Magajna (2011) 

govorita o storilnostno podpovprečnih učencih, kateri sicer imajo vse ustrezne zmožnosti, 

vendar kljub temu ne dosegajo svojih potencialov. Anksiozni učenci se pojavljajo v vseh 

kulturnih, rasnih, etičnih in socialno-ekonomskih skupinah.  

 

Hribar in Magajna (2011) ugotavljata, da ima lahko visoka stopnja anksioznosti kratkoročne 

in dolgoročne posledice, ki se v prvem primeru kažejo kot oviranje procesa branja zaradi 

prekomerne zapolnitve delovnega spomina, v drugem primeru pa v slabšemu učnemu uspehu 

ali pa celo v prenehanju šolanja. Visoka stopnja anksioznosti ima negativen vpliv na 

metakognitivne procese, saj bolj anksiozni učenci manj pogosto uporabljajo metakognitivne 

spretnosti (Veenman, Kerseboom in Imthorn, 2000). To pomeni, da manj spremljajo lastno 

dejavnost med izvajanjem naloge in manj uporabljajo sistematične strategije (Hribar in 

Magajna, 2009). Za iskanje pomoči se prej odločijo deklice kot dečki, ker slednji menijo, da 

morajo ta problem rešiti sami. Starši anksioznih otrok so bolj nagnjeni h kritiziranju otroka, ta 

stališča pa pomembno vplivajo na otrokov odnos do doživljanja sebe in na njegovo uspešnost 

(Hribar, 2002). Za anksiozne učence v šolskem kontekstu velja, da se težko sprostijo, so 

napeti, občutijo pretiran strah pred napakami, ki vodi v izogibanje šolskemu delu, pretirano 

poudarjajo pretekle napake, pričakujejo neuspeh, se prilagajajo zahtevam drugih, še posebej 

odraslih, zato se na videz vedejo bolj odraslo kot vrstniki, potrebujejo stalno podporo in 

odobravanje s strani staršev in avtoritet, imajo težave pri zaznavanju širše slike neke naloge in 

se izgubljajo v nepomembnih podrobnostih ter se izogibajo manj strukturiranim zahtevam 

nalog (npr. prosti spis) (Hribar in Magajna, 2011). 

 

2 ANKSIOZNOST PRI POUKU TUJEGA JEZIKA 

Anksioznost pri tujem jeziku je opredeljena kot preplet samopodobe, prepričanj, občutkov in 

obnašanja v povezavi s posebnostmi pri učenju jezika v razredu (Horwitz idr., 1986). 

MacIntyre in Gardner (1991) razlagata, da je anksioznost potencialni vir težav pri učenju 

tujega jezika, saj ovira usvojitev novega jezika ter zmožnost pomnjenja. Kaže se kot 

zaskrbljenost, ki se pojavi takrat, ko se posameznik počuti, da je od njega pričakovano, da se 

pri tujem jeziku izkaže; oziroma kot negativno čustveno reakcijo, ki se kaže kot posledica 

tega. Učence tujega jezika pogosto skrbi, da bodo negativno ocenjeni s strani učiteljev ali pa 

da jih bodo sovrstniki sodili (Kondo in Ying-Ling, 2004), da niso zmožni pokazati svojih 

sposobnosti (Burden, 2004) ali pa da bodo morali govoriti v enostavnem oziroma 

polomljenem jeziku pred celim razredom (Williams in Andrade, 2008). Anksioznost pri 



 

7 

 

učenju tujega jezika se lahko pojavi tudi takrat, ko se mora posameznik predstaviti pred celim 

razredom v tujem jeziku, ko drugi učenci strmijo vanj medtem, ko on govori, kadar sledi 

dolga tišina, ko se poskuša spomniti, kaj bi rad povedal. Manj anksioznosti se običajno 

pojavlja takrat, kadar morajo posamezniki govoriti v manjših skupinah ali pa v parih, še manj 

pa takrat, ko se učenci v skupini dobro poznajo. Anksioznost se pogosto pojavi tudi, kadar 

posameznik ni sposoben izraziti tistega, kar želi povedati, kadar mora uporabljati enostavne 

stavčne strukture, kadar dela slovnične napake, kadar ima težave s izgovorjavo, kadar ne ve, 

kako odgovoriti na vprašanje učitelja (kljub temu, da je vprašanje razumel), kadar ga učitelj 

naključno pokliče in mora odgovoriti na vprašanje ali kadar ga učitelj pokliče v predvidljivem 

vrstnem redu in mora odgovoriti na vprašanje. Zanimivo je, da učenci pogosto ključno vlogo 

pri njihovi anksioznosti pripišejo učitelju. V raziskavi Williams in Andrade (2008) so učenci v 

polovici primerov za situacije, ki izzovejo anksioznost, krivili učitelja, le 14 % učencev pa je 

krivilo sebe. 

 

Anksioznost torej ovira učenje in zato tudi negativno vpliva na učenje tujega jezika (Horwitz, 

2001). V raziskavi, pri kateri so uporabili vprašalnik o anksioznosti pri pouku tujega jezika 

Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS; Horwitz, Horwitz in Cope, 1986), je 

bilo ugotovljeno, da se pojavlja značilna negativna povezanost med anksioznostjo pri pouku 

tujega jezika in končno oceno tujega jezika, kar pomeni, da so učenci z višjo stopnjo te vrste 

anksioznosti dosegli nižjo končno oceno (Horwitz idr., 1986).  

 

2. 1 Vloga jezikovne sposobnosti v maternem jeziku  

Ganschow in Sparks (1996) ugotavljata, da moramo pri merjenju anksioznosti v tujem jeziku 

upoštevati jezikovno sposobnost v maternem jeziku. Raziskovalci se večinoma strinjajo, da 

ima usvojitev jezikovnih sposobnosti v maternem jeziku velik vpliv na posameznikov 

nadaljnji jezikovni razvoj v drugih jezikih (Abu Rabia, 1997; 1999; 2001). Uspešni učenci 

tujega jezika so pokazali boljšo jezikovno sposobnost v maternem jeziku pri govorni in pisni 

spretnosti, fonologiji, ortografiji, sintaksi in semantiki kot pa manj uspešni učenci. Težave pri 

drugem oziroma tujem jeziku je možno povezati s težavami pri učenju maternega jezika 

(Ganschow idr., 1994). 

 

Lah (2012) govori o razlikah pri branju v maternem jeziku in pri branju v tujem jeziku. Ko 

otrok začne brati, materni jezik že precej obvlada, naučiti se mora le dekodiranja. Pri učenju 

tujega jezika pa tako že obvlada dekodiranje, vendar ima težave s tem, da mu je jezik tuj. 

Grabe in Stoller (2002) navajata tri sklope razlik pri branju v maternem in tujem jeziku: 

1. Jezikovne razlike in razlike v procesiranju besedil: 

̶ razlika v obsegu besedišča: otrok ob začetku učenja branja v maternem jeziku obvlada 

približno 6000 besed in obvlada osnovne slovnične strukture, 

̶ razlika v metajezikovnem in metakognitivnem zavedanju: kadar se učenec uči tuj 

jezik, bolj razmišlja o zgradbi jezika, 

̶ razlika v izpostavljenosti pisnih besedil, 

̶ razlika v nivoju obvladovanja tujega jezika, ki služi kot osnova za branje: že naučene 

bralne spretnosti lahko ovira nepoznavanje besedišča in slovnice v tujem jeziku, 
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̶ vpliv jezikovnega transferja: bralni proces in razumevanje lahko olajša ali oteži prenos 

jezikovnih znanj in spretnosti iz maternega v tuji jezik, 

̶ vpliv interakcije med tema dvema jezikoma. 

2. Individualne in empirične razlike: 

̶ razlike v nivoju posameznikove bralne zmožnosti v maternem jeziku, 

̶ razlike v dostopnosti raznolikih besedilnih žanrov, do katerih učenci pri učenju tujega 

jezika včasih nimajo dostopa, 

̶ razlika v uporabi jezikovnih virov: uporaba dvojezičnih slovarjev in strategije 

prevajanja, česar pri branju v materinščini ne zasledimo. 

3. Družbeno-kulturne razlike: 

̶ razlike v organizaciji besedil, saj se v nekaterih družbah daje poudarek na različne 

načine organiziranja informacij. 

 

2. 2 Dejavniki anksioznosti pri pouku tujega jezika 

Na učenje tujega jezika pomembno vplivajo motivacija za učenje, ocene, spol in starost 

učencev. 

 

2. 2. 1 Motivacija za učenje tujega jezika 

Učna motivacija je posebna vrsta motivacije, ki se z učenčevim vedenjem izraža v kontekstu 

šolskega učenja (Juriševič, 2012). Posameznikova motiviranost je za učenje ključnega 

pomena, ker ima velik vpliv na kakovost znanja tujega jezika, brez motivacije pa se učenje 

sploh ne more zgoditi (Juriševič, 2006). Motivacija sestoji iz raznovrstnih motivacijskih 

sestavin: interesi, samopodoba, cilji, atribucije, zunanje spodbude in vrednote. Učna 

motiviranost se kaže skozi učenčevo razmišljanje, čustvovanje in ravnanje (Juriševič, 2012). 

V procesu učenja je motivacija v tesni povezavi s kognitivnimi in metakognitivnimi procesi 

(Pintrich in Schunk, 2002), anksioznost pa ima velik vpliv na ta področja. Motivacija za 

učenje je višja, če posameznik zaupa v svoje sposobnosti in če menimo, da bo uspešen (Skela 

in Dagarin Fojkar, 2009). Anksioznost je negativno povezana z motivacijo pri učenju tujega 

jezika: večja kot je motivacija za učenje tujega jezika, manjša je anksioznost (Hashimoto, 

2002; Er, 2015; Liu in Huang, 2010).  

 

Anksioznost pri pouku tujega jezika se lahko zmanjša v primeru, ko ima učenec s tujim 

jezikom več izkušenj in več znanja, poveča pa se lahko v primeru, kadar izkušnje 

posameznika s tujim jezikom niso pozitivne (MacIntyre in Gardner, 1991). Notranja 

motivacija in zanimanje za učenje tujih jezikov pa sta pozitivna napovedovalca učne 

uspešnosti pri angleščini (Liu in Huang, 2010). 

 

2. 2. 2 Spol 

Raziskave, ki preučujejo spol kot enega izmed dejavnikov, ki vplivajo na proces učenja tujega 

jezika in na stopnjo anksioznosti pri učencih tujega jezika, kažejo nasprotujoče si rezultate. 

Nekateri raziskovalci so ugotovili, da so ženske na splošno bolj anksiozne kot moški 

(Gerencheal in Horwitz, 2016; Ezzi, 2012 in Mesri, 2012). Veliko raziskav je potrdilo, da so 
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učenke v splošnem bolj anksiozne. ne glede na to, kakšen je njihov nivo znanja (Abu-Rabia, 

2004; Koul, Roy, Kauwkuekool in Ploisawaschai, 2009; Mahmood in Iqbal, 2010). Razlog po 

mnenju avtorjev leži v tem, da so učenke bolj občutljive (Simon in Nath, 2004) in dovzetne za 

stres (Byrne, 2000). Prav tako pa obstajajo tudi rezultati, ki kažejo, da so moški bolj 

zaskrbljeni pri učenju tujega jezika (Na, 2007; Fariadian, Azizifar in Gowhary, 2014), v 

določenih raziskavah pa niso ugotovili povezave med spolom in anksioznostjo pri učenju 

tujega jezika (Loo in Kitjaroonchai, 2015; Piechurska-Kuciel, 2012; Alshahrani in Alshahrani, 

2015). Do razlik med rezultati raziskav morda prihaja zaradi specifičnosti vzorcev (kulturno 

okolje, stopnja znanja tujega jezika, sposobnosti) in različnih preučevanih tujih jezikov (npr. 

angleščina, kitajščina). 

 

V nekaterih raziskavah so raziskovalci podrobneje raziskovali razlike med dečki in deklicami 

pri učenju tujega jezika. Ugotavljajo, da se učenci raje zanašajo na materni jezik in bralni 

pristop »od spodaj navzgor« kot pa učenke (Bacon, 1992), učenke pa so bolj motivirane, če so 

naloge lažje ter če jih drugi spodbujajo. Učencem so bolj zanimivi izzivi, medtem ko je za 

učenke bolj pomemben občutek, da so nekaj dosegle (Story in Sullivan, 1986). To potrjuje 

tudi Kissau (2006), ki pravi, da se v splošnem učenke bolje izkažejo pri ocenjevanju znanja 

tujega jezika kot učenci, ker so bolj motivirane.  

 

2. 2. 3 Starost 

Pri učenju tujega jezika je pomemben dejavnik starost. Otroci se tujega jezika učijo hitreje in 

lažje kot odrasli (Krashen in Terrel, 1983; Cekic, 2002) ter so manj anksiozni (Er, 2015). Med 

odraščanjem so možgani bolj fleksibilni, z odraslo dobo pa se naravne kapacitete učenja 

tujega jezika izgubijo in učenje postane umeten proces (Littlewood, 1988). Bolj redke so 

raziskave, ki trdijo obratno, in sicer da se mlajši učenci počutijo bolj anksiozne kot pa starejši 

(Aydin, Harputlu, Savran, Celik, Ustuk in Gűzel, 2017). 

 

2. 2. 4 Učna uspešnost 

Tudi učna uspešnost je pomemben dejavnik anksioznosti pri učenju tujega jezika.Obstaja več 

raziskav, ki kažejo, da je anksioznost pri učenju tujega jezika negativno povezana z dosežki 

učencev pri standardiziranih testih (Gardner idr., 1987; Liu, 2006) in z oceno pri tujem jeziku 

(Aida, 1994; Chang, 1996; Chan in Wu, 2004; Horwitz idr., 1986). Bolj anksiozni učenci 

imajo za 20 % nižjo končno oceno kot manj anksiozni učenci (Toth, 2010). 

 

Kot navaja Dornyei (2005), ni dvoma, da anksioznost vpliva na uspešnost pri tujem jeziku ter 

da se zmožnost usvajanja znanja poslabša, kadar se posameznik znajde v okolju z veliko 

dejavniki, ki povzročajo anksioznost. Take situacije povzročijo, da posameznik dela napake, 

ki jih v drugi situaciji ne bi. Nižji nivo uspešnosti pri tujem jeziku je najverjetneje rezultat 

anksioznosti učenca (Horwitz in Young, 1991). 

 

Nasprotno je Aydin (2013) ugotovil, da so učno bolj uspešni osnovnošolci bolj anksiozni pri 

reševanju testov iz tujega jezika kot pa učno manj uspešni učenci. Slednji imajo pogosto bolj 
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negativen odnos do šole, zato so tudi učitelji do njih bolj kritični, kar se odraža v višji 

anksioznosti pri pouku (Hribar, 2002).  

 

3 ANKSIOZNOST PRI BRANJU V TUJEM JEZIKU 

Anksioznost pri branju v tujem jeziku se razlikuje od anksioznosti pri pouku tujega jezika 

(Saito, 1999). 

 

Bralna anksioznost lahko zavira bralni proces, k njenemu razvoju pa pripomorejo jezikovni, 

kulturni in kurikularni dejavniki (Rajaba, Zakariab, Rahmanc, Hosnid in Hassanie, 2012). 

Različne značilnosti besedila v tujem jeziku, kot so neznane črke, grafo-fonemično 

dekodiranje, skladenjske in diskurzne značilnosti ter neznano kulturno ozadje besedila 

povzročajo učencem težave pri branju in posledično pri njih povzročajo bralno anksioznost. 

Anksioznost pri branju v tujem jeziku lahko povzročita nepoznana pisava in nepoznano 

kulturno ozadje gradiva (angl. unfamiliar scripts, writing systems and unfamiliar cultural 

material). Bralec postane anksiozen, ko prične dekodirati neznano pisavo, nasprotno pa 

nepoznano kulturno ozadje besedila povzroči nastanek anksioznosti šele v procesu branja. 

Bralec se pri branju najprej sreča s simboli, ki jih dekodira v glasove, te glasove poveže v 

besede in nato poskuša razumeti pomen besedila. Če na tej točki bralec ugotovi, da besede, ki 

jih je dekodiral, ne tvorijo smiselnega in logičnega sporočila, postane anksiozen. Anksioznost 

je mogoče pričakovati tudi takrat, kadar bralec razvozla besede v besedilu, vendar ne razvozla 

njihovega pomena, razlog za to pa je lahko nepopolno poznavanje kulturnega ozadja gradiva 

(Saito idr., 1999). Subasi (2014) poleg nepoznane pisave in nepoznanega kulturnega ozadja 

gradiva kot vire bralne anksioznosti omenja še osebnostne lastnosti učencev, učne metode, 

učiteljev stil poučevanja, značilnosti besedila in pretekle bralne izkušnje. Zhao (2013) 

opozarja, da je bralno anksioznost pri učenju tujega jezika težko zaznati, ker ne zahteva 

spontane interakcije, kot jo zahteva spretnost govora. 

 

Učenci z visoko bralno anksioznostjo so manj motivirani za bralne naloge, kar lahko 

negativno vpliva na njihove sposobnosti bralnega razumevanja. Kadar posameznik v tujem 

jeziku bere nekaj zahtevnega in kadar je to znanje ocenjeno, se pogosto zgodi, da naleti na 

težave pri branju. Taki občutki privedejo do težav s koncentracijo, pomnjenjem in 

pridobivanjem novih informacij (Huang, 2012), s tem pa tudi do nižje končne ocene (Saito 

idr., 1999).  

 

3. 1 Branje v tujem jeziku 

Branje je najpomembnejše orodje za pridobivanje novih informacij (Grabe in Stoller, 2001), 

je ena izmed ključnih jezikovnih veščin (Samaranayake in Gabayno, 2015) in je ključnega 

pomena pri učenju tujega jezika (Huang, 2012). 

 

Bralni razvoj je sestavljen iz dveh temeljnih faz: učenje branja in učenje s pomočjo branja. 

Prva faza je učenje branja in je sestavljena iz dveh procesov. Prvi proces je dekodiranje besed 

– vzpostavitev odnosa črka-glas – pretvarjanje grafičnega koda v glasovni kod. Ko se učenci 
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učijo brati, najprej spoznajo črke in glasove, ki jim pripadajo, nato pa jih prepoznavajo. Drugi 

proces pa je uporaba jezikovnih sposobnosti (skladnja). Ko sta usvojena oba procesa, se 

tehnika branja izboljša. Po nekaj letih šolanja večina otrok obvlada prvo fazo in jo 

avtomatizira. Druga temeljna faza pa je učenje s pomočjo branja, pri kateri se razvije 

sposobnost razumevanja. Med dekodiranjem besed sta pomembni natančnost in hitrost 

dekodiranja, kar vpliva na točnost in hitrost branja (Pečjak, 1999). Nekateri učenci se 

srečujejo s težavami pri bralnem razumevanju, saj berejo le besede v besedilu, a ne vedo, kaj 

so prebrali (Freese, 1997). Branje ni težavno le, kadar se izvaja v maternem jeziku, ampak je 

težavno v katerem koli jeziku, saj je proces kognitivno zahteven in vključuje koordinacijo 

pozornosti, spomina, percepcije in razumevanja (Sellers, 2000). Če želimo preučevati bralne 

procese, moramo v to nujno vključiti kognitivne vidike branja: bralne strategije, sklepanje, 

spomin, povezovanje besedila s predznanjem, dekodiranje in poznavanje skladnje in besedišča 

(Urquhart in Weir, 1998). 

 

Trije glavni elementi, ki so vključeni v bralni proces, so bralec, besedilo ter interakcija med 

bralcem in besedilom (Huang, 2012). Lah (2012) razpravlja o odnosu bralca z besedilom 

(tisto, kar bralec bere) in z okoliščinami, v katerih bere. Pomembne sestavine besedila so 

njegova zgradba, njegova vsebina in tvorčev namen. Okoliščine besedila so tisti dejavniki, ki 

vplivajo na razumevanje besedila, vendar pa niso fizičen del besedila, bralčevega predznanja 

ali njegovih bralnih navad. Delimo jih na psihološke okoliščine, ki jih določa namen branja, 

družbene okoliščine, ki jih določata posredovanje učitelja in učinek drugih učencev na bralca, 

in fizične okoliščine, ki jih določa okolje (hrup, temperatura).  

 

Besedila beremo iz različnih razlogov, in sicer da ugotovimo glavni pomen besedila, da 

iščemo specifične informacije, da sintetiziramo in vrednotimo informacije iz raznih besedil in 

za splošno razumevanje prebranega (Sellers, 2000). Razloge za branje pa lahko strnemo v dva 

glavna – branje za užitek in branje za pridobivanje informacij (Grellet, 1981; Sellers, 2000). 

 

Pečjak (1999) pravi, da mora učenec že pred branjem vedeti, na kaj mora biti pozoren pri 

branju – ali se mora osredotočiti na iskanje informacij, s katerimi bo lahko odgovoril na 

specifična vprašanja, ali mora najti bistvo besedila ali pa mora ugotoviti avtorjevo stališče do 

neke teme. Za naštete bralne cilje uporabljamo tudi temu primerne bralne tehnike: 

̶ informativno branje (skimming): učenec besedilo le preleti, da dobi glavno idejo, o 

čem besedilo govori, pri čemer mora biti predvsem pozoren na naslov besedila, ki 

ponavadi povzema vsebino besedila, na avtorja besedila, na naslove poglavij in 

podpoglavij, ki nosijo informacije o tem, na kakšen način je besedilo strukturirano, na 

poudarjene dele besedila, na slikovno in grafično gradivo ter na slovarček tujk in 

strokovnih izrazov; 

̶ kurzorno ali diagonalno branje: učenec lahko uporabi to tehniko branja, če se po 

informativnem branju odloči za nadaljnje branje besedila, preko katerega želi pridobiti 

pomembne in bistvene informacije v besedilu. Za to tehniko je značilno, da učenec 

preleti besedilo od zgornjega levega do spodnjega desnega konca strani besedila;  
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̶ statarično ali študijsko branje (scanning): intenzivna oblika branja, pri kateri se učenec 

aktivno uči, zanj je značilno, da učenec ne bere hitro, ampak zbrano, se ustavlja ob 

pomembnih pojmih in informacijah, jih ureja in podčrtuje ter izpisuje. Pri tej tehniki 

branja se učenec ustavlja, preverja podatke ali pa se vrača nazaj na prejšnje dele 

besedila.  

 

3. 2 Ekstenzivno in intenzivno branje 

Primarna značilnost ekstenzivnega branja je velika količina prebranih besedil v primerjavi s 

količino prebranih besedil pri intenzivnem branju (Yamashita, 2008). Ekstenzivni bralni 

pristop je drugačen od tradicionalnega intenzivnega bralnega pristopa, saj se te dva pristopa 

razlikujeta po količini branja, nivoju zahtevnosti branja, svobodi, ki jo imajo učenci, da 

izberejo knjige, ki so jim všeč ter motivaciji za branje (Nakanishi, 2015). Pri intenzivnem 

bralnem pristopu bralci ponavadi berejo zahtevnejša besedila, berejo počasi, pri čemer pa se 

velikokrat ustavijo, da poiščejo prevod zahtevnejših besed v slovarju (Yamashita, 2008).  

 

Cilji ekstenzivnega branja so, da učenci čim več berejo v tujem jeziku in da jim to postane 

všeč (Day in Bamford, 1998), da pridobijo splošno razumevanje o tem, kar so prebrali ter da 

razvijajo bralne navade in besedišče (Richards in Schmidt, 2002). Če manj uspešni učenci 

tujega jezika ne berejo veliko besedil v tujem jeziku, se njihovo poznavanje jezika ne izboljša, 

posledično pa ne morejo uživati v branju, kar vodi do občutkov frustracije in razočaranja 

(Nuttal, 1996). Yoshida (2016) navaja, da je ekstenzivno branje povezano z izboljšanjem 

samozavesti in z znižanjem anksioznosti pri branju v tujem jeziku. Kargar (2012) je ugotovil, 

da so bili učenci, ki so prebrali eno knjigo v tujem jeziku na teden, pomembno manj anksiozni 

pri branju v tujem jeziku. Raziskave so pokazale, da ekstenzivno branje pozitivno vpliva na 

različne sposobnosti pri tujem jeziku, kot sta bralno razumevanje in bralna hitrost (Bell, 

2001), pozitivno pa vpliva tudi na širjenje besedišča (Grabe in Stroller, 1997; Horst, 2005; 

Pigada in Schmitt, 2006), na razumevanje slovnice (Yang, 2001), na branje in pisanje (Hafiz 

in Tudor, 1989) ter na splošno znanje tujega jezika (Mason in Krashen, 1997).  

 

3. 3 Metakognitivne strategije branja 

Metakognicija se razlikuje od kognicije in se nanaša na razmišljanje o učnih nalogah, na 

načrtovanje pristopa k nalogi ter na nadzorovanje in vrednotenje branja, zato da dosežemo 

razumevanje besedila (Schraw, 1998). Metakognitivno zavedanje bralnih strategij ključno 

vpliva na bralno uspešnost in bralne procese (Honh-Nam, 2014; Mokhtari in Sheorey, 2002; 

Walters in Kunnmann, 2010; Zhang, 2010). 

 

Pečjakova (1995) definira več vrst bralnih strategij, in sicer jih deli glede na različne kriterije: 

na ciljno skupino, kateri so namenjene (tiste, ki jih uporablja učitelj pri obravnavi besedil in 

tiste, ki jih uporabljajo učenci pri učenju iz pisnih gradiv), na poudarek v besedilu (tiste, ki so 

usmerjene v predelavo bistva besedila ter na tiste, ki so usmerjene v predelavo podrobnosti v 

besedilu) in na primarno kognitivno funkcijo (tiste, ki so usmerjene v razumevanje besedila in 

tiste, ki so usmerjene v spomin, boljšo zapomnitev besedila). Navaja, da nekateri avtorji 
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posebej definirajo tudi metakognitivne strategije, katere pa morajo bralci dobro poznati, če 

želijo na svoj bralni proces vplivati in ga spreminjati. Metakognitivne strategije niso le 

spretnosti, ki bi jih bralec uporabljal avtomatizirano, ampak predstavljajo načrt, ki vodi do 

učinkovitega branja in učenja. Poudarja, da so vse uspešne bralne strategije sestavljene iz 

predbralne dejavnosti, dejavnosti med branjem ter dejavnosti po branju.  

 

Bolj uspešni učenci se nagibajo k temu, da pri učenju uporabljajo več metakognitivnih bralnih 

strategij (planiranje, nadzorovanje in vrednotenje učnega procesa), kot pa da uporabljajo zgolj 

tehnično znanje, kot je pisanje zapiskov (Hong-Nam, 2014; Wang, Spencer in Xing, 2009). 

Uporaba metakognitivnih strategij branja zmanjšuje bralno anksioznost. Liao (2015) je 

namreč v svoji raziskavi ugotovila, da imajo višjo stopnjo bralne anksioznosti tisti učenci 

tujega jezika, ki metakognitivne strategije pri branju manj uporabljajo, tisti, ki jih uporabljajo 

bolj pogosto, pa na ta način stopnjo bralne anksioznosti zmanjšujejo.  

 

3. 4 Bralna motivacija 

Učenci so ob vstopu v šolo zelo motivirani za branje, vendar pa se motivacija za branje 

zmanjšuje ob prehodu iz nižje na višjo stopnjo osnovne šole. Ločimo notranjo in zunanjo 

motivacijo za branje, pri čemer velja, da notranja motivacija za branje izhaja iz notranje želje 

posameznika, je v splošnem bolj pozitivna od zunanje motivacije in kaže na trajnejši bralni 

interes (Pečjak in Gradišar, 2002). Prav tako se njen vpliv kaže v odgovornem, 

samousmerjevalnem vedenju posameznika. Zunanjo motivacijo za branje pa spodbujajo 

zunanji elementi (ocena, pohvala, nagrada, priznanje, tekmovanje), njen vpliv na vedenje ni 

tako dolgoročen in ne kaže na trajen bralni interes. Bralec za uporabo bolj kompleksnih 

bralnih strategij potrebuje notranjo motivacijo, takrat pa je bolj zatopljen v branje, je 

radoveden in ima pozitivna stališča do branja. Kadar pa je pri procesu branja vključena 

zunanja motivacija, se bralec izogiba branju in bere le tisto, kar mora, se izogiba uporabi 

bralno učnih strategij, saj jih ne pozna, o prebranem se ne pogovarja rad, je anksiozen, o 

svojem branju nima dobrega mnenja in nima pozitivnih stališč do branja (Pečjak in Gradišar, 

2002). 

 

4 NAČINI ZMANJŠEVANJA ANKSIOZNOSTI PRI POUKU TUJEGA JEZIKA 

Barrett (2005) navaja, da je anksioznost pri otrocih v večini primerov normalna in prehodna. 

Vendar pa se lahko v obdobju otroštva razvijejo anksiozne motnje, ki ob neustrezni obravnavi 

vztrajajo tudi v odraslo obdobje (Ialongo, Edelsohn, Werthamer-Larsson, Crockett in Kellam, 

1996). Če anksioznost moti vsakodnevne dejavnosti in pomembno vpliva na vsakodnevno 

življenje, potem predstavlja resen problem za posameznika (Silverman in Treffers, 2011).  

 

Kozina (2016) govori o preverjenih in učinkovitih načinih zmanjševanja anksioznosti v 

šolskem okolju, ki jih deli na univerzalnega, osredinjenega in individualnega. Univerzalni 

pristopi so primerni za celotno populacijo, osredinjeni so oblikovani za skupine, individualni 

pa obravnavajo posameznike. Prednost univerzalnega načina zmanjševanja anksioznosti je v 

tem, da se izvaja skozi skupinske obravnave, s tem pa se izognemo stigmatizaciji otrok, saj se 
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anksioznost ponavadi kaže pri tistih učencih, ki imajo nižji socialno-ekonomski status, in 

priseljencih. Učitelj lahko pripomore k zmanjševanju anksioznosti v razredu kot skupini preko 

povečevanja vrstniške podpore, sodelovanja v razredu ter zdravega okolja za učenje (Kozina, 

2016; Silverman in Treffers, 2001). Pri osredinjenih programih je obravnava anksioznega 

otroka bolj poglobljena in individualizirana, vendar je izvedenih le malo raziskav, ki bi 

potrdile njihov učinek (Kozina, 2016). 

 

Kondo in Ying-Ling (2004) sta zasnovali strategije soočanja z anksioznostjo pri učenju tujega 

jezika: priprava na šolsko delo (veliko učenja, dobri zapiski), sprostitev (globoko dihanje), 

pozitivno razmišljanje (razmišljanje o tem, da bo učenec na testu uspešen), iskanje pomoči 

sovrstnikov (iskanje drugih učencev, ki imajo podobne težave, spraševanje drugih učencev, če 

razumejo šolsko snov) ter resignacija (vdanost v poraz, spanje med šolskimi urami). 

Posamezniki, ki so bolj uporabljali strategijo pozitivnega razmišljanja in manj strategijo 

resignacije, so manj anksiozni pri tujem jeziku (Kao in Craigie, 2013). 

 

Učitelj učencem lahko pomaga tudi na naslednje načine (Aydin idr., 2017; Hribar, 2002; 

Oxford, 1999): 

- upošteva, da so starost, spol in ocena učencev, ki se učijo tuji jezik, tesno povezani s 

stopnjo anksioznosti pri tujem jeziku, 

- pomaga razumeti, da je anksioznost pri pouku tujega jezika lahko začasna in se 

pojavlja v posameznih epizodah, zato ni nujno, da se razvije v dolgoročen problem, 

- učencem omogoča prepoznavanje simptomov anksioznosti, 

- tistim učencem, v katerih je anksioznost pri pouku tujega jezika že pustila dolgoročno 

sled, pomaga povečati samozavest tako, da pri pouku ustvarja veliko priložnosti, da se 

ti učenci dokažejo,  

- ustvarja prijazen in spodbuden pouk, 

- zmanjšuje tekmovalnost med učenci v razredu, 

- učencem dovoli, da pri pouku tujega jezika delajo napake pri uporabi jezika, 

- spodbuja učence, da se sprostijo preko glasbe, smeha in zabave ter različnih iger, 

- med poukom uporablja sprostitvene tehnike (pravilno dihanje),  

- preusmerja učenčevo pozornost iz negativnih samogovorov na pozitivno razmišljanje 

in spodbuja kognitivno preoblikovanje negativnih ali iracionalnih idej, 

- se bolj osredotoči na komunikacijske/sporočevalne dejavnosti, 

- izogiba se grobim kritikam, učence spodbuja in jih pohvali že za najmanjše dosežke,  

- učenca postopoma izpostavlja situacijam, ki vzbujajo anksioznost (najprej rešuje lažje, 

nato težje naloge in na učiteljeva vprašanja ne odgovarja pred celim razredom),  

- anksioznim učencem pomaga tako, da učne naloge razdeli na manjše dele in da jih 

poskusi usmeriti na nalogo kot celoto, ne na iskanje detajlov v nalogi, 

- omejiti mora čas reševanja nalog, določiti čas za odmor ter tako povečati učinkovitost 

učenja, 

- sestavlja pravične kontrolne naloge z nedvoumnimi učnimi nalogami, 

- pomaga učencem realno oceniti njihovo znanje, 
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- pripravi take dejavnosti, ki vključujejo različne učne tipe učencev, različne učne 

strategije in metode,  

- je zelo jasen pri določanju ciljev v razredu in učencem pomaga razvijati strategije, ki 

so tem ciljem primerne, 

- učenca namerno izpostavlja situacijam, ki vzbujajo anksioznost, saj na tak način 

učenec povečuje lastno kontrolo nad situacijo (lahko v realni ali namišljeni situaciji),  

- posveča več pozornosti načrtovanju dejavnosti, pripravi testov in popravljanju napak 

pri mlajših učencih, 

- izogiba se natančnim slovničnim navodilom pri mlajših učencih, 

- mlajši učenci naj ne bi bili prisiljeni govoriti v tujem jeziku, če tega ne želijo in bili 

izpostavljeni nepričakovanim vprašanjem med poukom. 

 

Učitelji tudi ne bi smeli ignorirati dejstva, da učenci za svojo anksioznost pogosto krivijo njih. 

Učne ure in metode dela bi morali prilagoditi tako, da ne bi povzročali anksioznosti pri 

učencih. Prav tako bi si lahko vzeli več časa za učenčev odgovor na njegovo vprašanje, saj s 

priganjanjem povečujejo stopnjo anksioznosti. Če učenec še vedno ne zna odgovoriti na 

učiteljevo vprašanje, bi moral učitelj za odgovor vprašati druge učence in se izogniti neprijetni 

tišini. Učitelj mora premisliti, katere učne strategije so primerne za učence, jih te strategije 

naučiti in jih spodbuditi, da jih tudi sami uporabljajo (Williams in Andrade, 2008).  

 

Hribar (2002) navaja še nekaj načinov zmanjševanja anksioznosti: 

- postopno izpostavljanje učenca situacijam, ki v njem sprožajo anksioznost (delitev 

učnih nalog na manjše dele ter usmerjanje pozornosti na nalogo kot celoto; reševanje 

najprej lažjih in kasneje težjih nalog; omogočimo mu odgovarjanje iz klopi ali 

neposredno učitelju – ne pred celim razredom), 

- uporaba sprostitvenih tehnik med poukom (učinkovito je že pravilno dihanje),  

- preusmerjanje negativnih misli v pozitivno smer,  

- učenje socialnih večin, spodbujanje samospoštovanja in razvijanje samokontrole 

učenja, 

- učiteljeve spodbude in pohvale (izogibanje grobi kritiki).  

 

Popolne rešitve za soočanje z anksioznostjo pri tujem jeziku ni, ker ima vsak posameznik 

drugačno ozadje in izkušnje (Yoshida, 2010). Učenca pa mora učitelj napotiti po strokovno 

pomoč, če se kljub njegovim prizadevanjem stopnja anksioznosti pri učencu ne zmanjša 

(Hribar, 2002). 
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EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Rezultati raziskav o uspešnosti učencev pri učenju tujega jezika (angleščine) kažejo, da so 

slovenski učenci leta 2012 ob koncu devetletke v mednarodni raziskavi SurveyLang dosegli 

sledeče rezultate: pri branju je bilo 12 % učencev še vedno na ravni A1, 42 % učencev pa je 

doseglo raven razpona A (A1 ali A21) (Pižorn in Nagode, 2012). Slovenski učenci ob koncu 

osnovne šole leta 2016/2017 pri angleščini kot prvem tujem jeziku niso dosegli vseh 

predvidenih ciljev pri vseh štirih jezikovnih zmožnostih (poslušanju, branju, govoru in 

pisanju), saj so v povprečju dosegli raven A2, lahko pa bi dosegli raven B1, kot je predvideno 

v učnem načrtu za angleščino (NPZ, 2017; Andrin idr., 2016). To pomeni, da so učenci na 

nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2016/2017 dosegli vmesno raven osnovnega 

uporabnika jezika (A2), lahko pa bi dosegli raven sporazumevalnega praga samostojnega 

uporabnika jezika (B1). Iz dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu 

za leto 2016/2017 lahko sklepamo, da učencem branje malo daljšega besedila povzroča težave 

še posebej takrat, ko morajo sklepati iz sobesedila, natančno brati in iskati podrobnosti (NPZ, 

2017). 

 

Predvidevamo lahko, da sta dva izmed možnih dejavnikov, ki lahko prispevajo k nižjim 

dosežkom učencev pri angleščini, anksioznost pri pouku tujega jezika in anksioznost pri 

branju v tujem jeziku. V tujini so bile izvedene številne raziskave teh dveh pojavov (Horwitz, 

Horwitz in Cope, 1986; Huang, 2012; Isler in Yildirim, 2017; Javanbakht in Hadian, 2014; 

Park in French, 2012; Rajaba idr., 2012; Saito idr., 1999; Zhao, Dynia, Guo, 2013). 

 

Pri vseh raziskavah sta bila uporabljena vprašalnika za ugotavljanje anksioznosti pri pouku 

tujega jezika – vprašalnik Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) (Horwitz, 

Horwitz in Cope, 1986) in vprašalnik anksioznosti pri branju v tujem jeziku – vprašalnik 

Foreign Language Reading Anxiety Scale (FLRAS) (Saito idr., 1999). 

 

Raziskava, ki bi preučevala povezanost med anksioznostjo pri pouku angleščine in 

anksioznostjo pri branju v angleščini, v Sloveniji še ni bila izvedena. Zato je cilj naše 

raziskave preučiti povezanost anksioznosti pri pouku tujega jezika in anksioznosti pri branju v 

tujem jeziku s spolom in učno uspešnostjo ter podati smernice za učiteljevo spopadanje z 

anksioznostjo v razredu. 

 

                                                 
1 Skupne referenčne ravni znanja jezika so po SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir) opredeljene: 

- osnovni uporabnik A (vstopna raven A1; vmesna raven A2) 

- samostojni uporabnik B (raven sporazumevalnega praga B1; višja raven B2) 

- učinkoviti uporabnik C (raven učinkovitosti C1; raven mojstrstva C2) (Andrin idr., 2016) 
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6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri tvorjenju raziskovalnih vprašanj smo se oprli na opredeljen raziskovalni problem 

magistrskega dela in rezultate dosedajšnjih raziskav ter oblikovali naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

1. Kakšna je povezanost med anksioznostjo pri pouku angleščine in anksioznostjo pri 

branju v angleščini pri učencih 6. razreda?  

2. Kakšna je povezanost med anksioznostjo pri pouku tujega jezika in učno uspešnostjo 

učencev pri pouku angleščine? 

3. Kakšna je povezanost med anksioznostjo pri branju v angleščini in učno uspešnostjo 

učencev pri pouku angleščine? 

4. Ali se učenci in učenke razlikujejo v stopnji anksioznosti pri pouku angleščine?  

5. Ali se učenci in učenke razlikujejo v stopnji anksioznosti pri branju v angleščini? 

 

7 RAZISKOVALNA METODA 

Pri kvantitativni raziskavi smo uporabili deskriptivno in korelacijsko metodo pedagoškega 

raziskovanja. Z vprašalnikom FLCAS (Horwitz, Horwitz in Cope, 1986) smo ugotavljali 

stopnjo anksioznosti učencev 6. razreda pri pouku tujega jezika. V slovenski jezik ga je 

prevedla A. Praček (2016), zato smo uporabili njen prevod. Z vprašalnikom FLRAS (Saito 

idr., 1999) pa smo ugotavljali stopnjo anksioznosti pri branju v tujem jeziku, vprašalnik smo 

za namen pričujoče raziskave prevedli iz angleškega jezika. Učenci so tudi označili svoj spol 

in napisali, kakšna je bila njihova končna ocena pri angleščini v 5. razredu. Ta podatek smo 

uporabili kot mero učne uspešnosti pri angleščini. 

 

7. 1 Merski instrumenti in karakteristike 

7. 1. 1 Vprašalnik anksioznosti pri pouku tujega jezika (FLCAS) 

Anksioznost pri pouku tujega jezika (v našem primeru angleščine) smo merili z vprašalnikom 

FLCAS. Izraz tuji jezik smo nadomestili z izrazom angleščina. Vprašalnik je sestavljen iz 33 

trditev, na katera so učenci/-ke odgovarjale s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice (od »se 

sploh ne strinjam« do »se popolnoma strinjam«). Namen vprašalnika je meriti stopnjo 

anksioznosti pri pouku tujega jezika, pri čemer višji rezultati kažejo na višjo stopnjo 

anksioznosti. Vprašalnik je oblikovan na podlagi samoporočanja učencev tujih jezikov, 

kliničnih raziskav, predlogov različnih svetovalcev s področja učenja tujih jezikov, izkušenj 

samih avtorjev vprašalnika z anksioznimi učenci in analizami dotedanjih instrumentov za 

merjenje različnih vrst anksioznosti. S trditvami na vprašalniku merimo komunikacijsko in 

testno anksioznost, strah pred negativnim vrednotenjem, fiziološke odzive na anksioznost, 

stopnjo anksioznosti, povezano s socialnim primerjanjem, ter stopnjo vedenja izogibanja. 

Raziskovalci poročajo o ustrezni zanesljivosti vprašalnika (npr.  = 0,93 v raziskavi Horowitz 

idr., 1986). Tudi v našem vzorcu 209 učencev 6. razreda je zanesljivost vprašalnika visoka ( 

= 0,94). Na vprašalniku je možno doseči najmanj 33 točk in največ 165 točk.  
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7. 1. 2 Vprašalnik anksioznosti pri branju v tujem jeziku (FLRAS)  

Anksioznost pri branju v tujem jeziku (angleščini) smo merili z vprašalnikom FLRAS, ki smo 

ga prevedli v okviru te raziskave. Vprašalnik je sestavljen iz 20 trditev, na katera učenec/-ka 

odgovarja s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice (od »se sploh ne strinjam« do »se 

popolnoma strinjam«). Namen vprašalnika je izmeriti stopnjo anksioznosti pri branju v 

angleščini, pri čemer višji rezultati kažejo na višjo stopnjo anksioznosti. Tudi ta vprašalnik 

kaže ustrezno zanesljivost tako v predhodnih raziskavah ( = 0,81–0,93, npr. Saito idr. 1999) 

kot tudi na našem vzorcu ( = 0,92). Na vprašalniku je možno doseči najmanj 20 točk in 

največ 100 točk.  

 

Vprašalnikoma smo dodali tudi vprašanja o spolu in končni oceni angleščine iz 5. razreda, s 

čimer smo pridobili podatke o učni uspešnosti pri angleščini. 

 

7. 2 Opis zbiranja podatkov 

Pred zbiranjem podatkov smo na treh osnovnih šolah iz gorenjske regije, ki so sodelovale v 

raziskavi, izvedli sestanek z ravnatelji in učitelji angleščine v 6. razredu. Po pridobitvi 

njihovega soglasja in soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok smo se dogovorili za 

datum zbiranja podatkov. Podatke smo zbirali v obdobju od 9. 4. 2018 do 9. 5. 2018. 

Vprašalnike so učenci izpolnjevali v računalniških učilnicah, v spletni aplikaciji 1ka, ob 

prisotnosti avtorice magistrskega dela in učitelja. Rezultate smo zbrali in uredili v programu 

Microsoft Excel 2016, hranijo se v elektronski obliki v osebnem arhivu avtorice magistrskega 

dela. Učencem smo zagotovili anonimnost.  

 

Vsebinsko veljavnost inštrumenta so preverili didaktiki angleščine in psihologi s Pedagoške 

fakultete v Ljubljani. Zanesljivost inštrumenta smo preverili s Cronbachovim alfa 

koeficientom. Objektivnost pa smo zagotovili tako, da so imeli učenci, ki so sodelovali v 

raziskavi, na voljo enak čas reševanja in enaka navodila. Občutljivost smo zagotovili z 

večstopenjsko Likertovo lestvico stališč.  

 

7. 3 Opis postopka obdelave podatkov 

Zbrane podatke smo pripravili in uredili s programom Microsoft Excel 2016. Urejene podatke 

smo statistično obdelali v programu IBM SPSS Statistics 20. Uporabili smo različne metode 

statistične obdelave: opisno statistiko, korelacijsko analizo, analizo variance in faktorsko 

analizo. 

 

Vrednosti trditev, ki so bile vsebinsko negativno formulirane, to so 2., 5., 8., 11., 14., 18., 22., 

28. in 32. trditev v vprašalniku FLCAS in 12., 13., 14., in 18. trditev v vprašalniku FLRAS, 

smo predhodno obrnili. Za prikaz povprečnih rezultatov in standardnega odklona smo 

izračunali deskriptivne statistike. Stopnjo zanesljivosti vprašalnikov FLCAS in FLRAS smo 

preverili s Cronbachovim alfa koeficientom. Normalno porazdelitev podatkov smo preverili s 

Kolmogorov-Smirnov testom. Za ugotavljanje razlik med skupinami smo uporabili t-test za 

neodvisne vzorce, hi kvadrat preizkus in enosmerno analizo variance (ANOVA). Enosmerno 
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analizo variance smo nadgradili s post-hoc testom mnogoterih primerjav (test LSD). Pri vseh 

analizah smo upoštevali 5 % tveganje. Povezanost med anksioznostjo pri pouku angleščine in 

anksioznostjo pri branju v angleščini smo ugotavljali s Pearsonovim koeficientom korelacije; 

povezanost obeh vrst anksioznosti z učno uspešnostjo pa z neparametričnim Kendallovim 

koeficientom korelacije. Za ugotavljanje vsebinske strukture obeh vprašalnikov smo izvedli 

tudi faktorsko analizo.  

 

7. 4 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 209 učencev in učenk 6. razreda iz treh različnih slovenskih šol iz 

gorenjske regije. V raziskavi je sodelovalo 85 dečkov (41 %) in 124 deklic (59 %) (graf 1).  

Povprečna starost učencev in učenk iz vzorca je 12 let.  
 

 
Graf 1: Struktura anketiranih učencev glede na spol 

 

Največji delež sodelujočih učencev je obiskoval šolo 1 (51 %), sledita šola 2 (30 %) in šola 3 

(19 %), kot je razvidno iz grafa 2. 
 

 
Graf 2: Struktura anketiranih učencev glede na osnovno šolo 

 

Učenci so v vprašalniku navedli, kakšna je bila njihova končna ocena pri pouku angleščine v 

5. razredu (graf 3). Največ anketiranih učencev je odgovorilo, da so imeli končno oceno 

odlično (48 %) ali prav dobro (33 %). Slaba petina učencev je imela zaključeno oceno iz 

angleščine dobro (13 %) ali zadostno (6 %). 
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Graf 3: Struktura anketiranih učencev glede na zaključeno oceno pri pouku angleščine v 5. 

razredu 

8 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Z vprašalnikom FLCAS (Horowitz idr., 1986) smo v prvem delu ugotavljali, v kakšni meri 

učenci 6. razreda doživljajo anksioznost pri pouku angleščine, z vprašalnikom FLRAS (Saito 

idr., 1999) pa stopnjo anksioznosti pri branju v angleščini.  

 

Najprej bomo predstavili opisne statistike iz našega vzorca ter dobljene rezultate primerjali s 

predhodnimi raziskavami. Nato bomo predstavili značilnosti našega vzorca v obeh 

preučevanih vrstah anksioznosti ter izpostavili postavke, pri katerih so učenci podali najvišje 

ocene strinjanja. Sledila bo predstavitev rezultatov glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Ob koncu bomo predstavili še rezultate faktorske analize, s katero smo želeli 

podrobneje preučiti strukturo vprašalnika.  

 

8. 1 Doživljanje anksioznosti pri pouku angleščine v vzorcu slovenskih učencev 6. 

razreda osnovne šole 

8. 1. 1 Primerjava rezultatov iz slovenskega vzorca s predhodnimi študijami 

Glede na to, da z vprašalnikom FLCAS, ki meri stopnjo anksioznosti pri pouku angleščine, 

ugotavljamo le skupni rezultat na vprašalniku, smo želeli dobljene rezultate iz našega vzorca 

primerjati z rezultati predhodnih raziskav. V preglednici 1 predstavljamo osnovne statistike, o 

katerih poročajo raziskovalci, ki so v svojih raziskavah uporabili vprašalnik FLCAS. 

 

Preglednica 1: Primerjava osnovnih statistik vprašalnika FLCAS v naši in v predhodnih 

raziskavah 

Raziskava Leto 

raziskave 

N Tuji jezik Zanesljivost 

(Cronbach ) 

Razpon 

rezultatov 

M SO 

Naša raziskava  2018 209 angleščina 0,94 50-165 101,1 26,0 

Praček  2016 187 angleščina 0,95 40-142 94,5 25,2 

Zhao idr. 2013 114 kitajščina kot tuji jezik 0,95 41-102 89,0 21,3 

Saito idr. 1999 383 različni tuji jeziki 0,94 ni podatka 95,2 21,5 

Horowitz idr. 1986 108 angleščina 0,93 45-147 94,5 21,4 
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V naši raziskavi je bila povprečna vrednost M o anksioznosti pri pouku angleščine 101,1 točk. 

O podobnih rezultatih poročajo tudi drugi raziskovalci, ki so vprašalnik FLCAS uporabili pri 

učencih tujih jezikov. A. Praček (2016) je v svoji raziskavi na slovenskem vzorcu učencev 

ugotovila nekoliko nižjo povprečno anksioznost učencev pri učenju angleščine (94,5) kot smo 

jo v naši raziskavi. Tudi Horowitz idr. (1986), Saito idr. (1999) in Zhao idr. (2013) so izmerili 

nižjo povprečno anksioznost pri branju v tujem jeziku kot v naši raziskavi.  

 

8. 1. 2 Porazdelitev rezultatov glede na štiri stopnje anksioznosti 

Nadalje smo ugotavljali porazdelitev rezultatov znotraj vprašalnika anksioznosti pri pouku 

angleščine. Izraženost anksioznosti se lahko določi na različne načine (Krinis, 2007; Tóth, 

2009; Alshahrani in Alshahrani, 2015). V naši raziskavi smo uporabili delitev po ključu, ki ga 

predlaga Tóth (2009), ki je vse možne točke enakomerno razdelil na štiri stopnje: neanksiozni 

učenci (33-36 točk), nizko anksiozni učenci (67-99 točk), zmerno anksiozni učenci (100-132 

točk) in zelo anksiozni učenci (133-165 točk). Z uporabo tega ključa se izognemo umetnemu 

postavljanju razredov glede na avtorjeve lastne podatke (Praček, 2016). Izraženost 

anksioznosti pri učencih iz našega vzorca prikazuje preglednica 2. 

 

Preglednica 2: Anksioznost učencev iz našega vzorca pri pouku angleščine po stopnjah, 

definiranih po Tóthu (2009) 

Št. točk Stopnja anksioznosti pri pouku tujega jezika N % M SO 

33-66 neanksiozni 24 11,5 57,2 7,4 

67-99 nizko anksiozni 79 37,8 86,1 9,2 

100-132 zmerno anksiozni 81 38,8 116,0 8,9 

133-165 zelo anksiozni 25 12,0 142,6 7,0 

 

Na podlagi predlagane porazdelitve je od vseh sodelujočih učencev v naši raziskavi 11,5 % 

neanksioznih, 37,8 % nizko anksioznih, 38,8 % zmerno anksioznih in 12,0 % zelo anksioznih. 

Ugotovili smo podobna deleža učencev, ki so pri pouku angleščine neanksiozni ali zelo 

anksiozni. Večina učencev pri pouku angleščine v srednji meri doživlja anksioznost, o čemer 

poročajo tudi drugi raziskovalci (Horowitz idr., 1986; Praček, 2016). Dobljeni rezultati tudi 

potrjujejo smiselnost delitve po Tóthu (2009), saj porazdelitev v našem vzorcu posnema 

obliko normalne krivulje. 

 

8. 1. 3 Najvišje ocenjene trditve vprašalnika FLCAS 

Ugotavljali smo, na katere načine se anksioznost pri pouku angleščine najbolj kaže, zato smo 

analizirali, katere trditve iz vprašalnika so učenci ocenili z najvišjimi ocenami strinjanja. V 

preglednici 3 prikazujemo trditve s povprečnim rezultatom višjim od treh točk. 
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Preglednica 3: Povprečne vrednosti najvišje ocenjenih trditev iz vprašalnika FLCAS (N = 

209) 

Rang Trditev M SO 

1 13. Nerodno mi je, da bi pri angleščini sam/a od sebe povedal/a odgovor. 3,5 1,3 

2 12. Pri pouku angleščine postanem tako živčen/a, da pozabim stvari, ki jih vem. 3,5 1,4 

3 29. Ko ne razumem vsake besede, ki jo izreče učitelj/ica v angleščini, postanem 

živčen/a. 

3,4 1,3 

4 21. Bolj kot se učim za test iz angleščine, bolj zmeden/a postanem. 3,3 1,5 

5 11. Ne razumem, zakaj se nekateri tako zelo vznemirjajo zaradi učenja angleščine. 3,3 1,3 

6 18. Ko govorim v angleščini pri pouku, sem samozavesten/a. 3,3 1,2 

7 4. Pri pouku angleščine sem prestrašen/a, kadar ne razumem, o čem govori učitelj/ica. 3,3 1,3 

8 28. Pred poukom angleščine trdno verjamem vase in se počutim sproščeno. 3,3 1,3 

9 27. Ko govorim pri pouku angleščine, postanem živčen/a in zmeden/a. 3,3 1,3 

10 6. Med poukom angleščine se zalotim, da razmišljam o stvareh, ki niso nikakor 

povezane s poukom. 

3,3 1,2 

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

zadaj. 

3,3 1,3 

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

predmetih. 

3,3 1,5 

13 16. Tudi če sem dobro pripravljen/a na pouk angleščine, čutim tesnobo. 3,3 1,4 

14 3. Pričnem se tresti, ko vidim, da bom moral/a govoriti v angleščini pred celim 

razredom. 

3,2 1,4 

15 7. Kar naprej razmišljam o tem, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov kot jaz. 3,2 1,4 

16 32. V družbi rojenih govorcev angleščine bi bil/a verjetno sproščen (na primer 

Angležev ali Američanov). 

3,1 1,4 

17 24. Ko govorim v angleščini pred drugimi učenci, sem zelo nesproščen/a. 3,1 1,4 

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

angleščina materni jezik. 

3,1 1,3 

 

Trditev s povprečnim rezultatom, višjim od treh točk, je 18 od skupno 33 v vprašalniku 

FLCAS. Učenci so v povprečju najvišje ocenili trditvi 13 ('Nerodno mi je, da bi pri angleščini 

sam/a od sebe povedal/a odgovor') in 12 ('Pri pouku angleščine postanem tako živčen/a, da 

pozabim stvari, ki jih vem'). Sledijo trditve 29, 21, 11, 18, 4, 28, 27, 6, 25, 26 in 16, kot so 'Ko 

ne razumem vsake besede, ki jo izreče učitelj/ica v angleščini, postanem živčen/a'; 'Bolj kot se 

učim za test iz angleščine, bolj zmeden/a postanem'; 'Ne razumem, zakaj se nekateri tako zelo 

vznemirjajo zaradi učenja angleščine'; 'Ko govorim v angleščini pri pouku, sem 

samozavesten/a'; 'Pri pouku angleščine sem prestrašen/a, kadar ne razumem, o čem govori 

učitelj/ica'; 'Pred poukom angleščine trdno verjamem vase in se počutim sproščeno'; 'Ko 

govorim pri pouku angleščine, postanem živčen/a in zmeden/a'; 'Med poukom angleščine se 

zalotim, da razmišljam o stvareh, ki niso nikakor povezane s poukom'; 'Pri pouku angleščine 

tako hitro napredujemo s snovjo, da me skrbi, da bom ostal/a zadaj'; 'Pri angleščini se počutim 
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bolj napeto in sem bolj živčen/a kot pa pri drugih predmetih' in 'Tudi če sem dobro 

pripravljen/a na pouk angleščine, čutim tesnobo'. Sledita trditvi 3 ('Pričnem se tresti, ko vidim, 

da bom moral/a govoriti v angleščini pred celim razredom') in 7 (Kar naprej razmišljam o tem, 

da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov kot jaz') s povprečno vrednostjo 3,2 točke ter tri 

trditve s povprečno vrednostjo 3,1 točke, ki so 32. ('V družbi rojenih govorcev angleščine bi 

bil/a verjetno sproščen (na primer Angležev ali Američanov))', 24. ('Ko govorim v angleščini 

pred drugimi učenci, sem zelo nesproščen/a') in 14. trditev ('Ne bi bil/a živčen/a, če bi moral/a 

govoriti v angleščini z nekom, ki mu je angleščina materni jezik').  

 

Učencem torej anksioznost najbolj vzbujajo situacije, v katerih morajo govoriti pred celim 

razredom, nelagodno jim se ob učiteljevih popravkih, ob nerazumevanju slovničnih pravil in 

pri komunikaciji z maternimi govorci angleščine. Anksioznost pri pouku tujega jezika je 

sestavljena iz bojazni pred komunikacijo v tujem jeziku, iz testne anksioznosti ter strahu pred 

negativnim ocenjevanjem (Horwitz idr., 1986; Alshahrani in Alshahrani, 2015). Predvsem 

bojazen pred komunikacijo lahko prepoznamo tudi pri učencih iz našega vzorca. Prav 

obvladanje komunikacije pa je ključno pri tujem jeziku: če učenec ni sposoben govoriti tujega 

jezika tekoče ali razumeti celotnega besedila v tujem jeziku, to lahko vodi v obup, negotovost 

in močno zavračanje kakršnekoli komunikacije v tujem jeziku (Spolsky, 1989). 

 

Trditve, ki se nanašajo na učenčevo odgovarjanje učitelju v predvidljivem vrstnem redu v 

angleščini (9., in 33. trditev), več ur iz angleščine (5. trditev), sproščenost in brezskrbnost med 

testom in poukom (8. in 2. trditev) ali na posledice nezadostne ocene iz angleščine (10. 

trditev) ne vzbujajo toliko anksioznosti kot prej omenjene. Presenetilo nas je, da učenci niso 

poročali o visoki stopnji strahu pred slabo oceno, posebej v primerjavi z ugotovitvami 

Pračkove (2016).  

 

8. 2 Doživljanje anksioznosti pri branju v angleščini v vzorcu slovenskih učencev 6. 

razreda osnovne šole 

8. 2. 1 Primerjava rezultatov iz slovenskega vzorca s predhodnimi študijami 

Podobno kot pri vprašalniku FLCAS smo tudi rezultate, dobljene na vprašalniku o 

anksioznosti pri branju v angleščini (FLRAS), želeli primerjati z rezultati predhodnih 

raziskav. V preglednici 4 predstavljamo osnovne statistike, o katerih poročajo raziskovalci, ki 

so v svojih raziskavah uporabili vprašalnik FLRAS. 

 

Preglednica 4: Primerjava osnovnih statistik vprašalnika FLRAS v naši in v predhodnih 

raziskavah 

Raziskava Leto 

raziskave 

N Tuji jezik Zanesljivost 

(Cronbach ) 

Razpon 

rezultatov 

M SO 

Trenutna raziskava 2018 209 angleščina 0,92 20-100 66,2 16,1 

Zhao idr. 2013 114 kitajščina kot tuji jezik 0,84 26-77 53,6 10,5 

Saito idr. 1999 383 različni jeziki 0,86 ni podatka 52,9 9,4 
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V naši raziskavi smo ugotovili povprečno vrednost za anksioznost pri branju v angleščini 66,2 

točk, zato učence v skladu z definicijo Tótha (2009) prav tako lahko opišemo kot zmerno 

anksiozne. Saito idr. (1999) in Zhao idr. (2013) pa so izmerili nižjo povprečno anksioznost pri 

branju v tujem jeziku (52,9 oz. 53,6) kot v naši raziskavi.  

 

8. 2. 2 Porazdelitev rezultatov glede na štiri stopnje anksioznosti 

Izraženost bralne anksioznosti se lahko določi na različne načine (Huang, 2012). V 

preglednici 4 smo naše podatke o anksioznosti učencev pri branju v angleščini prav tako 

porazdelili po ključu, kot ga je v svoji raziskavi uporabil Tóth (2009), ki je število vseh 

možnih točk enakomerno razdelil na štiri stopnje: neanksiozni učenci (20-40 točk), nizko 

anksiozni učenci (41-60 točk), zmerno anksiozni učenci (61-80 točk) in zelo anksiozni učenci 

(81-100 točk).  

Preglednica 5: Anksioznost pri branju angleščine po stopnjah, definiranih po Tóthu (2009) 

Št. točk Stopnja anksioznosti pri branju tujega jezika N % M SO 

20-40 neanksiozni 14 6,7 34,8 5,9 

41-60 nizko anksiozni 63 30,1 52,3 5,4 

61-80 zmerno anksiozni 92 44,0 70,9 9,7 

81-100 zelo anksiozni 40 19,1 88,4 5,5 

 

Na podlagi predlagane porazdelitve je od vseh sodelujočih učencev v naši raziskavi 6,7 % 

neanksioznih, 30,1 % nizko anksioznih, 44,0 % znatno anksioznih in 19,1 % zelo anksioznih. 

 

8. 2. 3 Najvišje ocenjene postavke vprašalnika FLRAS 

V nadaljevanju smo ugotavljali, na katere načine se anksioznost pri branju v angleščini najbolj 

kaže, zato smo analizirali, katere trditve iz vprašalnika so učenci ocenili z najvišjimi ocenami 

strinjanja. V preglednici 6 prikazujemo trditve s povprečnim rezultatom, višjim od treh točk. 
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Preglednica 6: Povprečna vrednost posameznih trditev, ki se nanašajo na branje v angleščini 

(N = 209) 

Rang Trditev M SO 

1 14. Branje v angleščini ni več tako zahtevno, ko se ga enkrat navadiš. 4,1 1,0 

2 10. Takrat, ko se pojavijo črke in simboli, ki niso del slovenske abecede (Q, X, 

Y, W), si težko zapomnim, o čem berem. 

4,0 1,2 

3 11. Skrbijo me nove črke, ki se jih moraš naučiti, če želiš brati v angleščini. 3,8 1,3 

4 18. Zadovoljen/a sem s svojim znanjem branja v angleščini, ki sem ga dosegel/a 

do sedaj. 

3,8 1,2 

5 16. Bil/a bi zadovoljen/a, če bi se učili samo govoriti v angleščini, ne pa tudi učili 

brati. 

3,5 1,3 

6 20. Poznati moraš veliko angleške kulture in zgodovine, če želiš brati v 

angleščini. 

3,5 1,2 

7 3. Ko berem v angleškem jeziku, postanem zmeden/a, saj se ne morem 

spomniti, kaj berem. 

3,5 1,3 

8 15. Najtežji del učenja angleščine je učenje branja. 3,5 1,2 

9 7. Ko berem v angleščini, postanem razburjen/a in zmeden/a, kadar ne razumem 

vsake besede. 

3,3 1,3 

10 12. Uživam v branju v angleščini. 3,3 1,4 

11 13. Počutim se samozavestno, kadar berem v angleščini. 3,2 1,3 

12 19. Angleška kultura in njihovi običaji se mi zdijo zelo tuji. 3,2 1,3 

13 4. Ustrašim se, kadarkoli pred seboj zagledam celotno stran besedila v 

angleškem jeziku. 

3,2 1,5 

14 1. Vznemirim se, ko nisem prepričan/a, če razumem, kaj berem v angleškem 

jeziku. 
3,1 1,3 

15 17. Ni mi težko tiho brati v angleščini, vendar se počutim zelo neprijetno, kadar 

moram v angleščini brati naglas. 

3,0 1,4 

16 9. Ponavadi prevedem besedo za besedo, kadar berem v angleščini. 3,0 1,2 

 

Trditev s povprečnim rezultatom, višjim od treh točk, je 16 od skupno 20 v vprašalniku 

FLRAS. Učenci so v povprečju najvišje ocenili 14. trditev ('Branje v angleščini ni več tako 

zahtevno, ko se ga enkrat navadiš') in 10. trditev ('Takrat, ko se pojavijo črke in simboli, ki 

niso del slovenske abecede (Q, X, Y, W), si težko zapomnim, o čem berem'). Sledijo trditve 

11, 18, 16, 20, 3 in 15 s povprečno vrednostjo med 3,5 in 3,8 točke, kot so: 'Skrbijo me nove 

črke, ki se jih moraš naučiti, če želiš brati v angleščini'; 'Zadovoljen/a sem s svojim znanjem 

branja v angleščini, ki sem ga dosegel/a do sedaj'; 'Bil/a bi zadovoljen/a, če bi se učili samo 

govoriti v angleščini, ne pa tudi učili brati'; 'Poznati moraš veliko angleške kulture in 

zgodovine, če želiš brati v angleščini'; 'Ko berem v angleškem jeziku, postanem zmeden/a, saj 

se ne morem spomniti, kaj berem'; in 'Najtežji del učenja angleščine je učenje branja'. Stopnjo 

anksioznosti pri branju v angleščini od 3,1 do 3,3 točke doživljajo učenci ob trditvah 7, 12, 

13, 19, 4 in 1: 'Ko berem v angleščini, postanem razburjen/a in zmeden/a, kadar ne razumem 

vsake besede'; 'Uživam v branju v angleščini'; 'Počutim se samozavestno, kadar berem v 
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angleščini'; 'Angleška kultura in njihovi običaji se mi zdijo zelo tuji'; 'Ustrašim se, kadarkoli 

pred seboj zagledam celotno stran besedila v angleškem jeziku' in 'Vznemirim se, ko nisem 

prepričan/a, če razumem, kaj berem v angleškem jeziku'. Sledita trditvi 17 ('Ni mi težko tiho 

brati v angleščini, vendar se počutim zelo neprijetno, kadar moram v angleščini brati naglas') 

in 9 ('Ponavadi prevedem besedo za besedo, kadar berem v angleščini').  

 

Učencem pri branju v tujem jeziku največ težav povzročajo neznane črke, nepoznavanje 

kulturnega konteksta, tehnika branja v tujem jeziku, glasno branje, razumevanje prebranega in 

količina besedila v tujem jeziku ter pomanjkanje samozavesti. Ugotovitve so v skladu z 

našimi pričakovanji, saj je podobno ugotovil tudi Kuru-Gonen (2009), ki v svoji raziskavi 

navaja pomanjkanje samozavesti, nepoznavanje kulturnega konteksta in količino besedila kot 

ene glavnih dejavnikov, ki povzročajo bralno anksioznost pri tujem jeziku. Nasprotno pa so 

določene trditve v naši raziskavi nizko rangirane, kot je to na primer trditev 17 ('Ni mi težko 

tiho brati v angleščini, vendar se počutim zelo neprijetno, kadar moram v angleščini brati 

naglas'). Drugi raziskovalci so v svoji raziskavi ugotovili, da bralno anksioznost pri pouku 

tujega jezika povzročajo tudi prevajanje besede za besedo (trditev 9), neznane črke (trditev 

11) in nerazumevanje prebranega (trditev 1). Neznane črke pri branju v tujem jeziku učencem 

preprečujejo, da bi uporabili svoje znanje grafofonološkega in semantičnega obdelovanja ter 

prepoznavanja besed, kar vodi v nerazumevanje prebranega in vzbuja anksioznost (Zhao idr., 

2013).  

 

8. 3  Povezanost med anksioznostjo pri pouku angleščine in anksioznostjo pri branju v 

angleščini pri učencih 6. razreda 

V prvem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali povezanost med anksioznostjo pri pouku 

tujega jezika (angleščine) in anksioznostjo pri branju v tujem jeziku (angleščini). Ker se naši 

podatki porazdeljujejo normalno (Kolmogorov-Smirnov test: z = 0,04, p = 0,20 za FLCAS in 

z = 0,06, p = 0,20 za FLRAS), smo povezanost izračunali s Pearsonovim korelacijskim 

koeficientom, ki predpostavlja normalno porazdelitev podatkov. Rezultati kažejo visoko 

korelacijo med obema vprašalnikoma (r = 0,85, n = 209, p < 0,001). Ugotovili smo, da učenci 

z višjo stopnjo anksioznosti pri pouku angleščine poročajo tudi o višji stopnji bralne 

anksioznosti. Če primerjamo rezultate naše raziskave s predhodnimi raziskavami, ugotovimo, 

da drugi avtorji poročajo o nižjih korelacijskih koeficientih, npr. r = 0,66 (Huang, 2012) in r = 

0,62 (Zhao idr., 2013). Razloga za visoko povezanost vprašalnikov v naši raziskavi sta morda 

večji poudarek pri branju v angleščini v našem šolskem sistemu kot drugod ali pa je branje 

tako pomemben del anksioznosti pri pouku angleščine, da se zato prekrivata oba konstrukta.  

 

8. 3. 1 Primerjava učencev po stopnjah anksioznosti za obe preučevani vrsti anksioznosti 

Zanimiva je tudi primerjava porazdelitve učencev iz našega vzorca po stopnji anksioznosti pri 

pouku angleščine in branju v angleščini (preglednica 7).  
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Preglednica 7: Frekvenčna porazdelitev (število in delež) učencev 6. razreda po stopnjah 

anksioznost pri pouku angleščine in pri branju v angleščini 

Stopnje anksioznosti pri  

pouku angleščine (točke) 

Stopnje anksioznosti pri branju v angleščini (točke) 

Skupaj 

Neanksiozni 

 (20-40) 

Nizko anksiozni 

(41-60) 

Zmerno anksiozni 

(61-80) 

Zelo anksiozni 

(81-100) 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

neanksiozni (33-66) 14 (6,7 %) 9 (4,3 %) 1 (0,5 %) 0 (0 %) 24 (11,5 %) 

nizko anksiozni (67-99) 0 (0 %) 53 (25,4 %) 22 (10,5 %) 4 (1,9 %) 79 (37,8 %) 

zmerno anksiozni (100-132) 0 (0 %) 1 (0,5 %) 66 (31,6 %) 14 (6,7 %) 81 (38,8 %) 

zelo anksiozni (133-165) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (1,4 %) 22 (10,5 %) 25 (12,0 %) 

skupaj  14 (6,7 %) 63 (30,1 %) 92 (44,0 %) 40 (19,1 %) 209 (100 %) 

 

Iz preglednice je razvidno, da od 103 (24 + 79) učencev, ki so pri pouku angleščine 

neanksiozni oz. nizko anksiozni, 27 (1 + 22 + 4) učencev pri branju v angleščini občuti večjo 

stopnjo anksioznosti, so zmerno ali celo zelo anksiozni. Nasprotno pa samo en učenec (0,5%) 

iz skupin zmerno ali zelo anksioznih učencev pri pouku angleščine občuti manjšo stopnjo 

anksioznosti pri branju v angleščini (nizko anksioznost). Predvsem so zanimivi učenci (66), ki 

so pri pouku angleščine zmerno anksiozni, vendar pa se pri branju kar več kot petina njih (14) 

počuti zelo anksiozne. 

 

Porazdelitev števila učencev iz našega vzorca po stopnji anksioznosti pri pouku angleščine in 

pri branju v angleščini smo testirali s testom hi kvadrat (preglednica 8).  

 

Preglednica 8: Razlike med stopnjami anksioznosti pri pouku angleščine in anksioznosti pri 

branju v angleščini  

 stopnja anksioznosti  

 

Neanksiozni Nizko anksiozni Zmerno anksiozni Zelo anksiozni skupaj 

pri pouku angleščine 24 79 81 25 209 

pri branju angleščine 14 63 92 40 209 

skupaj 38 142 173 65  

χ2 = 8,595 (g = 3, α < 0,05) 

 

Rezultati kažejo, da se porazdelitev učencev po stopnjah anksioznosti pri branju v angleščini 

dejansko razlikuje od porazdelitve učencev po stopnji anksioznosti pri pouku 

angleščine.Učenci poročajo o višji stopnji anksioznosti pri branju v angleščini kot pri pouku 

angleščine na splošno. Razlog je lahko v tem, da (tiho) branje v tujem jeziku ponuja 

neomejene možnosti za razmislek in refleksijo ter s tem tudi premišljevanje o strahovih, 

povezanih z neobvladovanjem branja v tujem jeziku. Saito idr. (1999) tudi poročajo, da učenci 

izražajo višjo stopnjo anksioznosti, kadar se morajo učiti brati, kot pa kadar morajo govoriti v 

tujem jeziku.  
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8. 4 Povezanost med anksioznostjo pri pouku tujega jezika in učno uspešnostjo 

Ugotavljali smo, kako se anksioznost pri pouku tujega jezika povezuje z učno uspešnostjo, ki 

smo jo merili kot končno oceno pri angleščini v 5. razredu. Ker se ocena v našem vzorcu ne 

porazdeljuje normalno (test Kolmogorov-Smirnov: z = 0,285, p < 0,000), smo uporabili 

Kendallov koeficient korelacije: tau = 0,35, p < 0,001. Rezultat pomeni, da so učenci z višjo 

končno oceno pri angleščini (v 5. razredu) poročali o višji stopnji anksioznosti pri pouku 

angleščine.  

 

V naslednji preglednici prikazujemo, v kolikšni meri so imeli učenci z različno končno oceno 

pri angleščini izraženo anksioznost pri pouku angleščine.  

 

Preglednica 9: Anksioznost pri pouku angleščine glede na oceno pri angleščini 

Ocena N M SO 
Razlika 

F-vrednost (značilnost) 
3 4 5 

zadostno 2 12 86,1 19,9 7,7 -11,0 -26,0*** 

18,71 (< 0,001) 
dobro 3 28 78,4 21,7  -18,6*** -33,6*** 

prav dobro 4 69 97,1 23,8   -15,0*** 

odlično 5 100 112,1 23,5    

Post-hoc test (LSD): *** vrednosti se statistično zelo visoko značilno razlikujeta (p  0,001) 

 

Z namenom ovrednotenja razlik med ocenami smo najprej opravili enosmerno analizo 

variance (ANOVA) ter obravnavo nadgradili s post-hoc testom mnogoterih primerjav. Izbrali 

smo test LSD, s katerim ugotavljamo, kakšne so razlike med povprečnimi vrednostmi 

anksioznosti pri pouku angleščine in posameznimi ocenami iz angleščine v 5. razredu. 

Povprečne vrednosti za posamezne ocene smo primerjali pri 5 % tveganju. Iz preglednice 9 so 

razvidne statistično značilne razlike med učenčevo zaključno oceno v prejšnjem letu in 

izmerjeno stopnjo anksioznosti pri pouku angleščine. Post-hoc test je pokazal statistično 

značilne razlike (p  0,05) med učenci, ki so imeli zaključeno oceno 3, in učenci, ki so imeli 

zaključeno oceno 4, ter statistično zelo visoko značilne razlike (p  0,001) med učenci, ki so 

imeli zaključeno oceno 5, in vsemi ostalimi učenci (ocene 4, 3 in 2). Učencev s končno oceno 

odlično 5 je 100, kar je skoraj polovica vseh anketiranih in v povprečju doživljajo najvišjo 

(zmerno) anksioznost pri pouku tujega jezika kot ostali učenci. Učenci s končnimi ocenami 

prav dobro 4, dobro 3 in zadostno 2 pa v povprečju pri pouku angleščine doživljajo nizko 

anksioznost.  

 

8. 5 Povezanost med anksioznostjo pri branju v angleščini in učno uspešnostjo 

učencev pri angleščini 

Ugotavljali smo, kako se anksioznost pri branju v angleščini povezuje z učno uspešnostjo, ki 

smo jo merili kot končno oceno pri angleščini v 5. razredu. Določili smo Kendallov koeficient 

korelacije: tau = 0,33, p < 0,001. Rezultat pomeni, da so učenci z višjo končno oceno pri 

angleščini (v 5. razredu) poročali o višji stopnji anksioznosti pri branju v angleščini.  
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V naslednji preglednici prikazujemo, v kolikšni meri so imeli učenci z različno končno oceno 

pri angleščini izraženo anksioznost pri branju v angleščini.  

 

Preglednica 10: Anksioznost pri branju v angleškem jeziku glede na oceno pri angleščini 

Ocena N M SO 
Razlika F-vrednost 

(značilnost) 3 4 5 

2 12 56,1 20,1 -2,1 -8,0 -16,2*** 

14,49 (< 0,001) 
3 28 54,0 14,2  -10,1* -18,3*** 

4 69 64,1 15,6   8,2*** 

5 100 66,2 16,1    

Post-hoc test (LSD): * vrednosti se statistično značilno razlikujeta (p  0,05); *** vrednosti se statistično zelo 

visoko značilno razlikujeta (p  0,001) 

 

Iz preglednice 10 so razvidne statistično značilne razlike med učenčevo končno oceno v 

prejšnjem letu in izraženo stopnjo anksioznosti pri branju v angleščini. Post-hoc test je 

pokazal statistično značilne razlike (p  0,01) med učenci, ki so imeli končno oceno 5, in 

vsemi ostalimi učenci (ocene 4, 3 in 2). Povzamemo lahko, da se stopnja anksioznosti 

anketiranih učencev pri branju v angleščini značilno poveča šele pri učencih s končno oceno 5 

v prejšnjem letu, označimo jih lahko kot zmerno anksiozne (Tóth, 2009), kadar berejo v 

angleščini, medtem ko so učenci z ocenami od 2 do 4 opredeljeni kot nizko anksiozni.  

 

Saito idr. (1999) so v študiji anksioznosti pri učenju tujega jezika ugotovili, da so učenci z 

višjo stopnjo bralne anksioznosti prejeli precej nižje ocene od študentov z nižjo stopnjo 

anksioznosti. Do iste ugotovitve so prišli tudi za anksioznost pri pouku tujega jezika. 

Povzamemo lahko, da bralna anksioznost tako kot tudi anksioznost pri pouku pozitivno 

vplivata na učenčevo učno uspešnost, merjeno s končnimi ocenami. Zanimivo, da so pri tem 

vplivu drugi raziskovalci prišli do nasprotnih ugotovitev (Aida, 1994). Naši rezultati kažejo, 

da učenci z višjo stopnjo anksioznosti dosegajo višje končne ocene. Razloga za razlike med 

pričakovanimi in našimi rezultati sta lahko prizadevanje učno bolj uspešnih učencev za višje 

ocene pri angleščini (s tem se lahko poveča njihova testna anksioznost, ki pomembno vpliva 

tudi na bralno anksioznost) ali pa želja po dosežkih, ki v njih sproži bralno anksioznost (gre za 

nekaj, kar učenci smatrajo za osebno pomembno). 

 

8. 6 Razlike med spoloma v izraženosti anksioznosti pri pouku tujega jezika  

Doživljanje anksioznosti pri pouku angleščine glede na spol smo ugotavljali z dvostranskim t-

testom in rezultate prikazujemo v preglednici 11.  

 

Preglednica 11: Anksioznost pri pouku angleščine glede na spol 

Spol N M SO Razlika t-vrednost (p) 

deklice 124 98,9 25,5 -5,2 1,428 (0,155) 

dečki 85 104,2 26,6   
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Ugotovili smo, da se deklice in dečki ne razlikujejo značilno v izraženosti anksioznosti pri 

pouku angleščine. Predhodne raziskave o anksioznosti pri pouku angleščine kažejo 

nasprotujoče ugotovitve. Nekateri raziskovalci ugotavljajo značilno višjo anksioznost pri 

deklicah kot dečkih (Abu-Rabia, 2004; Hismanoglu, 2013; Park in French, 2013; Praček, 

2016), drugi višjo pri dečkih kot pri deklicah (Elaldi, 2016). Voorthees (1994) in Alshahrani 

in Alshahrani (2015) pa nista ugotovila razlik med spoloma. Njuni raziskavi se razlikujeta po 

velikosti vzorca (33 oz. 260) in po raziskovalni metodi (intervju oz. vprašalnik FLCAS), kljub 

temu pa sta ugotovila enako kot mi v naši študiji. 

 

8. 7 Razlike med spoloma v izraženosti anksioznosti pri branju v angleščini  

V nadaljevanju prikazujemo razlike med deklicami in dečki v anksioznosti pri branju v 

angleščini, ki smo jih ugotavljali z dvostranskim t-testom (preglednica 12). Tudi v tem 

primeru smo ugotovili, da se deklice in dečki ne razlikujejo značilno v izraženosti 

anksioznosti pri branju v angleščini. Tudi nekateri drugi raziskovalci značilnih razlik niso 

opazili (Kuru-Gonen, 2007; Subasi, 2014). Njuni raziskavi se razlikujeta po velikosti vzorca 

(55 oz. 225), uporabila pa sta enako raziskovalno metodo (vprašalnik FLRAS), kljub temu pa 

sta ugotovila isto kot mi v naši študiji in ne navajata nobenih vzrokov za to. 

 

Preglednica 12: Anksioznost pri branju v angleščini glede na spol 

Spol N M SO Razlika t-vrednost (p) 

deklice 124 65,7 15,7 -1,2 0,512 (0,610) 

dečki 85 66,9 16,7   

 

8. 8 Struktura anksioznosti  

8. 8. 1 Struktura anksioznosti pri pouku angleščine 

Strukturo anksioznosti pri pouku angleščine v 6. razredu smo preverjali s faktorsko analizo 

(priloga 2). Pred izvedbo faktorske analize smo opravili Bartlettov test (hi-kvadrat = 

3508,698, df = 528, p < 0,001) in izračunali koeficient ustreznosti vzorčenja Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO = 0,937), ki so pokazali, da je faktorska analiza upravičena in vzorec primeren 

za nadaljnjo obdelavo.  

 

Preverili smo vrednosti komunalitet trditev iz vprašalnika za učence 6. razreda, ki kažejo 

količino variance, ki jo določena spremenljivka deli z ekstrahiranimi dejavniki, in da ne sme 

biti manjša od 0,50. Iz priloge je razvidno, da so vse komunalitete večje od 0,5 z izjemo 

trditve 11.  

 

S faktorsko analizo smo izmed vseh trditev izbrali tiste, ki nosijo največji delež vseh 

informacij. Prvih sedem faktorjev razloži 62,9 % skupne variabilnosti, 1. faktor (209 anket, 33 

trditev) razloži 37,2 %, 2. faktor 6,6 %, 3. faktor 5,5 %, 4. faktor 3,7 %, 5. faktor 3,5 %, ostala 

dva skupaj pa 6,3 % skupne variabilnosti. V prilogi 2 so predstavljene tudi faktorske uteži; 
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velikost uteži nakazuje pomembnost posamezne trditve v faktorju. Večja kot je utež, 

pomembnejša je trditev za faktor.  

 

Prvi faktor (preglednica 4) smo poimenovali strah pred komunikacijo, saj projicira predvsem 

na vsebine, ki se nanašajo na učenčevo nezaupanje v lastne sposobnosti in govorjenje v 

angleščini. Največjo težo temu faktorju daje trditev 'Čutim, kako mi razbija srce, ko me 

učitelj/ica pokliče pri angleščini.' (r = 0,752), sledijo pa trditve, vezane na govorjenje v 

angleščini: 'Pričnem se tresti, ko vidim, da bom moral/a govoriti v angleščini pred celim 

razredom.' (r = 0,748), 'Ko govorim v angleščini pred drugimi učenci, sem zelo nesproščen/a.' 

(r = 0,714), 'Ko govorim pri pouku angleščine, postanem živčen/a in zmeden/a.' (r = 0,703).  

 

Težave z govorom v paru ali pred publiko spadajo v t.i. komunikacijsko anksioznost, ki ima 

veliko vlogo pri anksioznosti pri pouku tujega jezika. Posamezniki, ki imajo težave z 

govorjenjem v skupini v maternem jeziku, imajo še večje težave z govorjenjem pri pouku 

tujega jezika, kjer nimajo veliko kontrole nad situacijo, govor pa se lahko tudi ocenjuje 

(Horwitz idr., 1986). Učenci lahko dvomijo v sposobnost svojega govora v tujem jeziku, zato 

postanejo bolj anksiozni, saj jih skrbi, da na navzoče ne bi naredili dobrega vtisa. Veliko 

situacij je socialnih in se včasih tudi ocenjujejo (govorjenje pri pouku tujega jezika ali v 

javnosti) (Horwitz idr., 1986). Trditve z manjšo težo so 'Nerodno mi je, da bi pri angleščini 

sam/a od sebe povedal/a odgovor.' (r = 535), 'Zagrabi me panika, kadar moram pri pouku 

angleščine govoriti, ne da bi se pred tem pripravil/a.' (r = 0,525) in 'Strah me je, da se mi bodo 

drugi učenci smejali, ko govorim angleško.' (r = 0,418). Ker se najvišje uvrščajo faktorji, 

povezani z govorom v angleščini, lahko govorimo tudi o anksioznosti pri govoru v tujem 

jeziku. Pračkova (2016) ugotavlja podobno in povezuje pojav z neintegriranim poukom, ki 

bolj razvija poslušanje, pisanje in branje kot govor, ali pa da v razredu ni dovolj skupinskega 

dela v parih, kjer se učenci počutijo bolj varne in manj izpostavljene. Prvi faktor sestavljajo 

tudi trditve, povezane z nepripravljenostjo učencev na pouk in njihovo raztresenostjo, kot so 

'Tudi če sem dobro pripravljen/a na pouk angleščine, čutim tesnobo.' (r = 0,635), 'Kadar 

učitelj/ica postavlja vprašanja, na katera se nisem mogel/a vnaprej pripraviti, postanem 

nemiren/a.' (r = 0,597), 'Pri pouku angleščine postanem tako živčen/a, da pozabim stvari, ki 

jih vem.' (r = 0,602) in druge. 

 

Drugi faktor smo poimenovali strah pred negativnim vrednotenjem, saj so korelacijski 

koeficienti med trditvijo in faktorjem najvišji pri trditvah, ki se nanašajo na učiteljevo in 

vrstnikovo ocenjevanje in vrednotenje učenca. Temu faktorju dajeta največjo težo trditvi 'Kar 

naprej razmišljam o tem, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov kot jaz.' (r = 0,686) in 

'Vedno se mi zdi, da drugi učenci boljše govorijo angleško kot jaz.' (r = 653), nekoliko manj 

pa v tej povezavi trditvi 'Bolj kot se učim za test iz angleščine, bolj zmeden/a postanem.' (r = 

0,574) in 'Sem preobremenjen/a zaradi številnih pravil, ki se jih moram naučiti, da lahko 

govorim angleško.' (r = 0,418). Učence, ki občutijo strah pred negativnim vrednotenjem, v 

razredu enostavno prepoznamo, saj ne sodelujejo pri dejavnostih in ne prispevajo k pouku 

(Aida, 1994), ker strah vpliva na njihovo sposobnost in željo po sodelovanju, pisanju in branju 

(MacIntyre in Gardner, 1991). 
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Tretji faktor smo poimenovali strah pred napakami in neuspehom. Vse spremenljivke so 

povezane z doživljanjem neuspeha, največjo težo temu faktorju dajeta prvi dve od štirih 

trditev: 'Pri pouku angleščine tako hitro napredujemo s snovjo, da me skrbi, da bom ostal/a 

zadaj.' (r = 0,667), 'Ko ne razumem vsake besede, ki jo izreče učitelj/ica v angleščini, 

postanem živčen/a.'' (r = 0,650), 'Pri pouku angleščine sem prestrašen/a, kadar ne razumem, o 

čem govori učitelj/ica.'' (r = 0,545) in 'Vznemirim se, kadar ne razumem učiteljevih 

popravkov.'' (r = 0,504). Otrok se na poudarjanje svojih napak odziva z anksioznostjo (Hribar 

in Magajna, 2011) in vsak učiteljev popravek doživlja kot neuspeh (Horwitz idr., 1986). 

Anksiozni učenci menijo, da so manj kompetentni kot drugi učenci in se bojijo delati napake v 

tujem jeziku. Počutijo se, kot da jih učitelj in ostali učenci neprestano ocenjujejo in verjamejo, 

da če želijo obvladati tuji jezik, morajo razumeti vsako besedo, ki jo slišijo (Horwitz idr., 

1986). 

 

Četrti faktor smo poimenovali strah pred komunikacijo z maternimi govorci, največjo težo mu 

dajeta trditvi: 'V družbi rojenih govorcev angleščine bi bil/a verjetno sproščen/a (na primer 

Angležev ali Američanov)' (r = 0,753) in 'Ne bi bil/a živčen/a, če bi moral/a govoriti v 

angleščini z nekom, ki mu je angleščina materni jezik.' (r = 0,693). Prav tako v ta faktor 

spadajo naslednje trditve: 'Ko govorim v angleščini pri pouku, sem samozavesten/a.' (r = 

0,565), 'Ne čutim pritiska, da bi se moral/a zelo dobro pripraviti na pouk angleščine.' (r = 

0,559) in 'Ne razumem, zakaj se nekateri tako zelo vznemirjajo zaradi učenja angleščine.' (r = 

0,438). Faktor je povezan s komunikacijsko anksioznostjo, ki jo učenci doživljajo, ko morajo 

govoriti v tujem jeziku (Praček, 2016). Spontane pogovorne interakcije igrajo ključno vlogo 

pri razvoju komunikacijske kompetence (Horwitz idr., 1986). 

 

Peti faktor smo poimenovali negativen odnos do angleščine, saj obsega spremenljivke, 

povezane z doživljanjem neuspeha. Največjo težo mu daje trditev 'Pogosto se mi ne da k 

pouku angleščine.' (r = 0,823). Sledita trditvi 'Rad/a bi videl/a, če bi imeli več ur pouka 

angleščine.' (r = 0,763) in 'Med poukom angleščine se zalotim, da razmišljam o stvareh, ki 

niso nikakor povezane s poukom.' (r = 0,450). Anksiozni učenci pri pouku tujega jezika se 

lahko izogibajo učenju in v nekaterih primerih celo izostajajo od pouka, saj si na tak način 

prizadevajo zmanjšati stopnjo anksioznosti. Nekateri učenci iščejo zavetje tako, da v razredu 

sedijo v zadnji vrsti in se tako izognejo ponižanju ali sramoti, kadar jih učitelj pokliče 

(Horwitz idr., 1986). 

 

Struktura anksioznosti pri vzorcu 209 učencev 6. razreda se lahko opredeli s petimi 

pomembnejšimi faktorji – strah pred komunikacijo v angleškem jeziku, strah pred negativnim 

vrednotenjem, strah pred napakami in neuspehom, strah pred komunikacijo z maternimi 

govorci in negativen odnos do angleščine (preglednica 8). V šestem in sedmem faktorju so 

spremenljivke, ki bi jih bilo smiselno uvrstiti v tretji oz. prvi faktor.  
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Preglednica 13: Struktura anksioznosti pri pouku angleščine v 6. razredu 

Št. trditve Faktor  

 1. faktor strah pred komunikacijo v angleškem jeziku 

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

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

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

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

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

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

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

nemiren/a. 

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

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

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

8 Ponavadi sem med testom iz angleščine sproščen/a. 

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

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

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

 2. faktor strah pred negativnim vrednotenjem 

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

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

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

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

 3. faktor strah pred napakami in neuspehom  

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

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

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

15 Vznemirim se, kadar ne razumem učiteljevih popravkov. 

 4. faktor strah pred komunikacijo z maternimi govorci  

32 V družbi rojenih govorcev angleščine bi bil/a verjetno sproščen/a (npr. Angležev ali Američanov) 

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

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

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

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

 5. faktor negativen odnos do angleščine  

17 Pogosto se mi ne da k pouku angleščine. 

5 Rad/a bi videl/a, če bi imeli več ur pouka angleščine. 

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

 6. faktor  

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

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

 7. faktor  

2 Če delam napake pri angleščini, me to ne skrbi. 
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8. 8. 2 Struktura anksioznosti pri branju v angleščini 

Strukturo anksioznosti pri branju v angleščini v 6. razredu smo preverjali s faktorsko analizo 

(priloga 3). Pred izvedbo faktorske analize smo opravili Bartlettov test (hi-kvadrat = 

2056,331, df = 528, p < 0,001) in izračunali koeficient ustreznosti vzorčenja Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO = 0,921), ki sta pokazala, da je faktorska analiza upravičena in vzorec primeren 

za nadaljnjo obdelavo.  

 

Preverili smo vrednosti komunalitet trditev iz vprašalnika za učence 6. razreda, ki kažejo 

količino variance, ki jo določena spremenljivka deli z ekstrahiranimi dejavniki, in da ne sme 

biti manjša od 0,50.  

 

S faktorsko analizo smo izmed vseh trditev izbrali tiste, ki nosijo največji delež vseh 

informacij. Prvi štirje faktorji razložijo 61,6 % skupne variabilnosti, 1. faktor (209 anket, 20 

trditev) razloži 40,5 %, 2. faktor 8,5 %, 3. faktor 7,3 % in 4. faktor 5,3 %. V prilogi so 

predstavljene tudi faktorske uteži; velikost uteži nakazuje pomembnost posamezne trditve v 

faktorju. Večja kot je utež, pomembnejša je trditev za faktor.  

 

Prvi faktor (preglednica 7) smo poimenovali nizka bralna samopodoba pri pouku angleščine, 

ker pri njem zasledimo trditve, ki se nanašajo na učenčev strah pred nerazumevanjem 

prebranega, neznanimi slovničnimi strukturami in nepoznanim kontekstom besedila. Največjo 

težo temu faktorju daje trditev 'Živčen/a sem, ko berem besedilo v angleškem jeziku, kadar ne 

vem, o čem govori.' (r = 0,804), sledi trditev, ki se nanaša na nepoznavanje slovničnih struktur 

'Vznemirim se, kadar v besedilu vidim neznane slovnične strukture, ko berem v angleščini.' (r 

= 0,740), sledita mu trditvi 'Vznemirim se, ko nisem prepričan/a, če razumem, kaj berem v 

angleškem jeziku.' (r = 0,739) in 'Ko berem v angleščini, postanem razburjen/a in zmeden/a, 

kadar ne razumem vsake besede.' (r = 0,700). Učenci so poročali o višji stopnji anksioznosti, 

kadar se soočajo z nerazumevanjem prebranega in nepoznanim kontekstom besedila, saj 

postanejo bolj anksiozni v nepoznanih situacijah in čutijo, da se od njih pričakuje, da bi 

morali razumeti vse gradivo, ki jim je dano (Saito idr., 1999). Bralci namreč menijo, da 

nepopolno poznavanje ozadja besedila v tujem jeziku povzroča anksioznost (Subasi, 2014). 

Razloge za to lahko poiščemo v tem, da veliko učiteljev ne upošteva dejstva, da v uspešne 

bralne strategije vključujemo predbralne dejavnosti, dejavnosti med branjem ter dejavnosti po 

branju (Pečjak, 1995). Zgoraj omenjenim trditvam sledijo naslednje trditve: 'Moti me, če so v 

besedilu besede, ki jih ne znam izgovoriti, kadar berem v angleščini.' (r = 0,687), 'Kadar 

berem v angleškem jeziku, velikokrat razumem besede, vendar še vedno ne razumem 

popolnoma, o čem govori besedilo.' (r = 0,640), 'Ustrašim se, kadarkoli pred seboj zagledam 

celotno stran besedila v angleškem jeziku.' (r = 0,598), 'Ko berem v angleškem jeziku, 

postanem zmeden/a, saj se ne morem spomniti, kaj berem.' (r = 0,578), 'Ni mi težko tiho brati 

v angleščini, vendar se počutim zelo neprijetno, kadar moram v angleščini brati naglas.' (r = 

0,519), 'Ponavadi prevedem besedo za besedo, kadar berem v angleščini.' (r = 0,487), ki se 

nanašajo na glasno branje, izgovarjavo neznanih besed in prevajanje besede za besedo. 
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Drugi faktor smo poimenovali visoka bralna samopodoba, ker v njem zasledimo vsebine, ki 

govorijo o učenčevem mnenju glede njegove učinkovitosti pri branju in o tem, kako 

samozavestnega se počuti, kadar bere v tujem jeziku. Trditev z največjo težo v tem faktorju je 

'Počutim se samozavestno, kadar berem v angleščini.' (r = 0,794), nato ji sledijo 'Uživam v 

branju v angleščini.' (r = 0,761), 'Zadovoljen/a sem s svojim znanjem branja v angleščini, ki 

sem ga dosegel/a do sedaj.' (r = 0,744) in 'Branje v angleščini ni več tako zahtevno, ko se ga 

enkrat navadiš.' (r=0,739). Naštete trditve potrjujejo, da je učenčeva bralna samopodoba 

pomembna komponenta bralne anksioznosti in da sta učinkovitost branja in motivacija za 

branje povezani z bralno anksioznostjo (Kim, 2012). 

 

Preglednica 14: Struktura anksioznosti pri branju v angleščini v 6. razredu 

Št. trditve Faktor 

 1. faktor nizka bralna samopodoba pri pouku angleščine 

5 Živčen/a sem, ko berem besedilo v angleškem jeziku, kadar ne vem, o čem govori. 

6 Vznemirim se, kadar v besedilu vidim neznane slovnične strukture, ko berem v angleščini. 

1 Vznemirim se, ko nisem prepričan/a, če razumem, kaj berem v angleškem jeziku. 

7 Ko berem v angleščini, postanem razburjen/a in zmeden/a, kadar ne razumem vsake besede. 

8 Moti me, če so v besedilu besede, ki jih ne znam izgovoriti, kadar berem v angleščini. 

2 Kadar berem v angleškem jeziku, velikokrat razumem besede, vendar še vedno ne razumem 

popolnoma, o čem govori besedilo. 

4 Ustrašim se, kadarkoli pred seboj zagledam celotno stran besedila v angleškem jeziku. 

3 Ko berem v angleškem jeziku, postanem zmeden/a, saj se ne morem spomniti, kaj berem. 

17 Ni mi težko tiho brati v angleščini, vendar se počutim zelo neprijetno, kadar moram v angleščini 

brati naglas. 

9 Ponavadi prevedem besedo za besedo, kadar berem v angleščini. 

 2. faktor visoka bralna samopodoba pri pouku angleščine 

13 Počutim se samozavestno, kadar berem v angleščini. 

48 Uživam v branju v angleščini. 

18 Zadovoljen/a sem s svojim znanjem branja v angleščini, ki sem ga dosegel/a do sedaj. 

14 Branje v angleščini ni več tako zahtevno, ko se ga enkrat navadiš. 

 3. faktor strah pred nepoznanim kulturnim ozadjem 

16 Bil/a bi zadovoljen/a, če bi se učili samo govoriti v angleščini, ne pa tudi učili brati. 

20 Poznati moraš veliko angleške kulture in zgodovine, če želiš brati v angleščini. 

15 Najtežji del učenja angleščine je učenje branja. 

19 Angleška kultura in njihovi običaji se mi zdijo zelo tuji. 

 4. faktor nepoznana pisava 

11 Skrbijo me nove črke, ki se jih moraš naučiti, če želiš brati v angleščini. 

10 Takrat, ko se pojavijo črke in simboli, ki niso del slovenske abecede (Q, X, Y, W), si težko 

zapomnim, o čem berem. 

 

Tretji faktor smo poimenovali strah pred nepoznanim kulturnim ozadjem, največjo težo temu 

faktorju dajeta trditvi 'Poznati moraš veliko angleške kulture in zgodovine, če želiš brati v 

angleščini.' (r = 0,63) in 'Angleška kultura in njihovi običaji se mi zdijo zelo tuji.' (r = 0,571), 



 

36 

 

ki govorita o tem, da bralno anksioznost pri tujem jeziku povzroča tudi nepoznavanje kulture 

naroda, katerega jezik se bralec uči. To potrjujejo tudi Saito idr. (1999), ki so v svoji raziskavi 

dokazali, da so učenci nervozni, kadar ne poznajo kulturnega ozadja besedila in čutijo, da bi 

morali vedeti več o njem pred začetkom branja besedila. Učitelji bi morali teme besedil 

predstaviti pred samim branjem besedila (Alptekin, 2006). Faktorska analiza je pokazala, da 

naslednji dve trditvi tudi spadata v tretji faktor. Prva trditev je 'Najtežji del učenja angleščine 

je učenje branja.' (r = 0,614), ki potrjuje tezo, da je bralna anksioznost pri pouku tujega jezika 

ločen konstrukt od anksioznosti pri pouku tujega jezika in da branje v tujem jeziku lahko 

povzroča anksioznost (Saito idr., 1999). Druga trditev je 'Bil/a bi zadovoljen/a, če bi se učili 

samo govoriti v angleščini, ne pa tudi učili brati.' (r = 0,693), pri kateri je razvidno, da učenci 

sami razlikujejo med komunikacijskimi in pisnimi spretnostmi pri tujem jeziku in izražajo 

večjo anksioznost, kadar se morajo učiti brati, kot pa kadar morajo govoriti v tujem jeziku 

(Saito idr. 1999). 

  

Četrti faktor smo poimenovali nepoznana pisava, saj sta tu zajeti trditvi, ki govorita o tem, da 

anksioznost pri branju v tujem jeziku povzroča tudi nepoznana pisava in črke. Največji pomen 

temu faktorju prinaša trditev 'Skrbijo me nove črke, ki se jih moraš naučiti, če želiš brati v 

angleščini.' (r = 0,799), druga trditev pa je 'Takrat, ko se pojavijo črke in simboli, ki niso del 

slovenske abecede (Q, X, Y, W), si težko zapomnim, o čem berem.' (r = 0,785). Črke v 

angleški abecedi se razlikujejo od slovenskih. Manj kot se bralec lahko zanaša na zanesljivost 

do sedaj poznanega znakovno-glasovnega sistema črk v maternem jeziku, bolj bo anksiozen 

pri branju v tujem jeziku (Saito idr., 1999). 
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SKLEPI 

V magistrskem delu smo preučevali povezanost anksioznosti pri pouku tujega jezika in 

anksioznosti pri branju v tujem jeziku s spolom in učno uspešnostjo ter podali smernice za 

učiteljevo spoprijemanje z anksioznostjo učencev v razredu. 

 

Glede na ugotovitve empirične raziskave lahko podamo odgovore na raziskovalna vprašanja.  

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala povezanost med anksioznostjo pri pouku 

angleščine in anksioznostjo pri branju v angleščini pri učencih 6. razreda. Ustreznost 

raziskovalnih instrumentov (vprašalnikov FLCAS in FLRAS) smo preverili z izračunom 

Cronbachovega koeficienta alfa in Pearsonovega koeficienta korelacije. Koeficienta 

zanesljivosti Cronbach alfa pri vprašalnikih FLCAS (0,94) in FLRAS (0,92), izračunana na 

istem vzorcu, kažeta visoko stopnjo zanesljivosti uporabljenih vprašalnikov, kar kaže na to, da 

sta primerno konstruirana in ustrezno odražata obravnavani konstrukt. Izračunan Pearsonov 

koeficient korelacije (r = 0,852, n = 209, p < 0,001), s katerim smo izmerili povezanost 

vprašalnikov FLCAS in FLRAS, kaže na pozitivno, visoko in statistično visoko značilno 

povezanost, iz česar lahko sklepamo, da imajo učenci z višjo stopnjo anksioznosti pri pouku 

angleščine tudi višjo stopnjo bralne anksioznosti in obratno. Drugi raziskovalci so pri enakih 

vprašalnikih dobili nižje Pearsonove korelacijske koeficiente povezanosti obeh vprašalnikov 

(r = 0,656, n = 160, p < 0,001, Huang (2012), r = 0,62, n = 114, p = 0,01, Zhao idr. (2013)).  

 

Ugotavljali smo tudi, v kolikšni meri imajo učenci izraženo anksioznost pri pouku in pri 

branju v angleščini. Od vseh sodelujočih učencev pri pouku angleščine v našem vzorcu je 

11,5 % neanksioznih, 37,8 % nizko anksioznih, 38,8 % zmerno anksioznih in 12,0 % zelo 

anksioznih (učence smo razdelili na štiri enakomerne stopnje, kot je predlagal Tóthu (2009)). 

Situaciji, ki najbolj vzbujata anksioznost sta tisti, pri katerih je učencu nerodno pri angleščini 

samemu od sebe povedati odgovor in živčnost pri pouku angleščine, zaradi katere učenec 

pozablja stvari, ki jih ve. Učencem torej anksioznost najbolj vzbujajo situacije, v katerih 

morajo govoriti pred celim razredom, strah imajo pred učiteljevimi popravki, 

nerazumevanjem slovničnih pravil in komunikacijo z maternimi govorci angleščine. Tudi 

faktorska analiza je pokazala, da je strah pred komunikacijo v angleškem jeziku ena 

pomembnejših komponent anksioznosti; druge komponente, ki smo jih ugotovili s faktorsko 

analizo, so še strah pred negativnim vrednotenjem, strah pred napakami in neuspehom, strah 

pred komunikacijo z maternimi govorci in negativen odnos do angleščine.  

 

Tudi za izraženost anksioznosti pri branju v angleščini smo učence razdelili na štiri 

enakomerne stopnje po Tóthu (2009). Po tej porazdelitvi je od vseh sodelujočih učencev 6,7 

% neanksioznih, 30,1 % nizko anksioznih, 44,0 % zmerno anksioznih in 19,1 % zelo 

anksioznih. Iz najvišje ocenjenih postavk pri branju v angleščini ugotavljamo, da pri učencih 

anksioznost v največji meri spodbujajo neznane črke, nepoznavanje kulturnega konteksta, 

tehnika branja v tujem jeziku, glasno branje, razumevanje prebranega in količina besedila v 

tujem jeziku ter pomanjkanje samozavesti. Faktorska analiza je pokazala, da imajo pri 
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anksioznosti pri branju v angleščini pomembno vlogo bralna samopodoba učencev ter strah 

pred nepoznanim kulturnim ozadjem in nepoznano pisavo. 

 

Ugotavljali smo, ali se porazdelitvi učencev za posamezno vrsto anksioznosti razlikujeta. 

Rezultati so pokazali, da sta porazdelitvi različni. Iz frekvenčne porazdelitve lahko opazimo, 

da večje število učencev občuti višjo stopnjo bralne anksioznosti kot anksioznosti pri pouku 

angleščine. V naši raziskavi so učenci višjo stopnjo bralne anksioznosti povezovali z nizko 

bralno samopodobo, neznanimi črkami, nepoznavanjem kulturnega konteksta, tehniko branja 

v tujem jeziku, glasnim branjem, razumevanjem prebranega in količino besedila v tujem 

jeziku. 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo proučevali odnos med anksioznostjo pri pouku 

angleščine in med učenčevo končno oceno iz angleščine v prejšnjem šolskem letu. Ugotovili 

smo, da je povezanost med njima značilna. Opazili smo statistično značilne razlike med 

učenci, ki so imeli končno oceno 3, in učenci, ki so imeli končno oceno 4, ter statistično zelo 

visoko značilne razlike med učenci, ki so imeli končno oceno 5, in učenci s končnimi ocenami 

4, 3 in 2. Učenci s končno oceno odlično 5 v povprečju doživljajo višjo (glede na stopnje 

anksioznosti zmerno) anksioznost pri pouku tujega jezika kot ostali učenci, ki doživljajo nizko 

anksioznost. Razlogi za višjo stopnjo anksioznosti pri učencih z odlično končno oceno so 

lahko strah pred neuspehom, previsoka ambicioznost in ugajanje avtoritetam. Nekatere druge 

raziskave so pokazale obratno, da se višje stopnje anksioznosti pojavljajo pri učencih z nižjim 

uspehom pri tujem jeziku, za kar A. Praček (2017) navaja razloge, kot so neukvarjanje z 

anksioznostjo, ponavljajoči neuspehi in nesodelovanje pri pouku. 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju smo proučevali povezanost med anksioznostjo pri branju 

v angleščini in med učenčevo zaključno oceno iz angleščine v prejšnjem šolskem letu. 

Ponovno smo ugotovili, da je povezanost med njima značilna. Opazili smo statistično značilne 

razlike med učenci, ki so imeli zaključeno oceno 5, in ostalimi učenci z ocenami iz angleščine 

od 2 do 4. Učenci s končno oceno 5 pri angleščini so poročali o zmerni stopnji anksioznosti 

pri branju v angleščini, medtem ko so učenci z ocenama 2 ali 3 poročali o nizki stopnji 

anksioznosti. Zanimivo je, da so v naši raziskavi učno bolj uspešni učenci poročali o višji 

stopnji anksioznosti, saj smo na podlagi predhodnih raziskav (npr. Aida, 1994; Saito idr., 

1999) pričakovali, da bo odnos obraten. Morda si učno bolj uspešni učenci v večji meri 

prizadevajo za višje ocene pri angleščini, kar lahko poviša raven (testne) anksioznosti. Morda 

tudi zaznavajo učni uspeh kot osebno bolj pomemben v primerjavi z učno manj uspešnimi 

učenci in so zato bolj anksiozni v situacijah vrednotenja znanja.  

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se učenci in učenke razlikujejo v 

stopnji anksioznosti pri pouku angleščine. Ugotovili smo, da med spoloma ni razlik v 

izraženosti anksioznosti pri pouku angleščine. Raziskave o anksioznosti pri pouku angleščine 

kažejo nasprotujoče ugotovitve, saj nekatere ugotavljajo značilno višjo anksioznost pri 

deklicah kot dečkih (Abu-Rabia, 2004; Hismanoglu, 2013; Park in French, 2013; Praček, 

2017) in druge višjo pri dečkih kot pri deklicah (Elaldi, 2016), nekatere pa značilnih razlik 
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celo ne opažajo (Voorthees, 1994; Alshahrani in Alshahrani, 2015). Prve navajajo, da naj bi 

bile deklice bolj občutljive in dovzetne za stres, druge pa, da naj bi bili dečki bolj nagnjeni k 

reševanju zastavljenih izzivov ali zaskrbljeni pri učenju tujega jezika na splošno. V našem 

vzorcu dečki in deklice podobno doživljajo anksioznost pri pouku angleščine. Za podrobnejšo 

analizo morebitnih razlik med spoloma bi potrebovali večji in reprezentativen vzorec 

udeležencev.  

 

Pri petem raziskovalnem vprašanju pa nas je zanimalo, ali se učenci in učenke razlikujejo v 

stopnji anksioznosti pri branju v angleščini. Ugotovili smo, da med spoloma ni razlik v 

stopnji, kar je v skladu z drugimi raziskavami (Kuru-Gonen, 2007; Subasi, 2014). 

 

Našo raziskavo bi lahko nadgradili in izboljšali z dodatnimi vprašanji, postavljenimi v 

vprašalniku za učence (kako radi imajo angleščino, kako dolgo se jo učijo, koliko so 

izpostavljeni angleščini, koliko in kaj berejo, s kakšnim namenom berejo, ali gledajo filme v 

angleščini z angleškimi podnapisi). Eni izmed možnih izboljšav te raziskave bi bili tudi večji 

vzorec, ki bi bil bolj reprezentativen in bi omogočil posploševanje dobljenih ugotovitev, ter 

podrobnejša raziskava razlik med spoloma. 

 

Rezultati naše raziskave so pri učencih pokazali visoko stopnjo anksioznosti pri pouku in 

anksioznosti pri branju v angleščini v primerjavi z drugimi raziskavami. Zato podajamo 

smernice za učitelje, s pomočjo katerih bi lahko učencem pomagali pri spoprijemanju z obema 

vrstama anksioznosti. Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj naše raziskave podajamo 

naslednje smernice za učitelje (Aydin idr., 2017; Hribar, 2002; Oxford, 1999; Young, 1991): 

 

1. Prepoznavanje anksioznosti  

Učitelji naj učence pri pouku tujega jezika spodbudijo k prepoznavanju občutkov 

anksioznosti, da spregovorijo o svojih strahovih, ki jih doživljajo pri učenju tujega jezika in 

jih nato napišejo na tablo. Lahko jih uvrstijo v različne skupine simptomov (telesni, vedenjski, 

čustveni, miselni) in se o njih pogovarjajo. Tako bodo učenci ugotovili, da tudi sošolci 

doživljajo podobne občutke. 

Lahko pa svoj nivo doživljanja anksioznosti v določeni situaciji pri pouku tujega jezika 

označijo na grafu anksioznosti. Učenci in učitelj lahko graf skupaj analizirajo, poiščejo 

najvišjo točko na grafu in rezultate med seboj primerjajo ter poiščejo rešitev za spopadanje s 

situacijo, kar lahko učencem pomaga, da se z isto situacijo v prihodnosti soočijo z več 

informacijami in z bolj realističnim pristopom.  

 

2. Pisanje dnevnika 

Pisanje dnevnika predstavlja dober način spopadanja z anksioznostjo pri pouku tujega jezika. 

Skozi ta proces se učenci lahko naučijo prepoznati svoje negativne občutke pri učenju tujega 

jezika in jih usmeriti v bolj realistična pričakovanja do sebe. Nujno je sodelovanje učitelja, ki 

učenčeve zapise v dnevnik spremlja in mu daje konkretne napotke za soočanje z 

anksioznostjo. Zapise v dnevniku učenci med seboj lahko primerjajo in se o situacijah, ki 

vzbujajo anksioznost, med seboj pogovorijo pod vodstvom učitelja. 
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3. Dejavnosti v parih in skupinah 

Učitelj naj pouk tujega jezika strukturira tako, da bodo učenci čim več sodelovali v parih ali 

manjših skupinah, saj se na ta način lažje izražajo kot pred celim razredom. V takšni učni 

situaciji je tudi anksioznost običajno nižja. Poleg tega tak način dela omogoča tudi več 

komunikacije med učenci, saj anksiozni posamezniki lažje poiščejo pomoč sovrstnikov 

(iskanje drugih učencev, ki imajo podobne težave, spraševanje drugih učencev, če razumejo 

šolsko snov). 

 

4. Zanimiva besedila v tujem jeziku 

Eden izmed dobrih načinov za zmanjševanje anksioznosti pri pouku tujega jezika je uporaba 

zanimivih in raznovrstnih besedil, saj z zanimivimi vsebinami pozitivno vplivamo na 

motivacijo učencev za učenje. Bolj kot bodo učenci v stiku z raznovrstnimi tipi besedil, manj 

bodo anksiozni pri branju v tujem jeziku. 

 

5. Jezikovne igre 

Učitelj učence lažje motivira in spodbuja k sodelovanju, če v pouk tujega jezika vključi 

jezikovne igre (npr. vislice, iskanje besed na isto črko, križanka, iskanje rim). Tako učitelj tuji 

jezik učencem predstavi na zabaven in sproščen način. Jezikovne igre ne smejo biti preveč 

tekmovalno zastavljene, dovolj je že, če učitelj uporablja tuji jezik pri reševanju nekega 

problema.  

 

6. Ocenjevanje znanja 

Učitelj tujega jezika mora biti pozoren na pravičnost ocenjevanja znanja. Preverja naj tisto 

znanje, ki so ga med poukom obravnavali in tudi utrdili. Nekateri tipi učnih nalog lahko v 

učencih izzovejo višji nivo anksioznosti kot drugi, zato je pomembno, da so v kontrolnih 

nalogah različni tipi nalog ter da so učenci z njimi seznanjeni. Učitelj naj bo pozoren na to, da 

v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja s svojim nastopom ne bo še dodatno spodbujal 

anksioznosti učencev. Učitelj naj učencem omogoči odgovarjanje iz klopi pri ustnem 

spraševanju, saj se anksiozni učenci na ta način ne počutijo preveč izpostavljeni. 

 

7. Prilagajanje učnih nalog anksioznim učencem 

Učitelj učenčevo anksioznost pri pouku tujega jezika lahko znižuje tudi z učenjem razvijanja 

samokontrole učenja. Učitelj učence lahko nauči, kako preusmeriti pozornost z iskanja 

detajlov v nalogi na nalogo kot celoto. Učencem, ki imajo višji nivo anksioznosti, pa naloge 

lahko razdeli na manjše dele.  

 

8. Pozitivna razredna klima 

Učitelji lahko anksioznost pri pouku zmanjšujejo tako, da si vzamejo več časa za učenčev 

odgovor na njegovo vprašanje ali pa se poskusijo izogibati neprijetni tišini, ki lahko nastane, 

če učenec ne pozna pravilnega odgovora na vprašanje učitelja tako, da vprašanje zastavijo 

drugemu učencu Pomembno je, da učitelj v razredu spodbuja prijetno in učenju prijazno 

razredno klimo ter da učence že ob manjših dosežkih pohvali in jih spodbuja. 
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9. Sprostitvene tehnike in pozitivno razmišljanje 

Učenci v razredu lahko uporabljajo sprostitvene tehnike, kot so pravilno dihanje ali vodene 

fantazije, učitelj pa jih lahko usmerja k spreminjanju misli v pozitivno smer ter k pozitivnemu 

samogovoru ('zmorem', 'jaz lahko'). 

 

10. Metakognitivne bralne strategije 

Pri premagovanju anksioznosti pri branju v angleščini lahko pomaga uporaba metakognitivnih 

bralnih strategij. Te predstavljajo načrt, ki vodi do učinkovitega branja in učenja, saj z njihovo 

pomočjo učenci nadzorujejo, planirajo in vrednotijo učni oz. bralni proces. Vse uspešne bralne 

strategije so sestavljene iz predbralne dejavnosti, dejavnosti med branjem ter dejavnosti po 

branju. Učenci pred branjem besedila lahko ugibajo, o čem besedilo govori, kakšen je naslov 

besedila ter o temi sklepajo po slikah ob besedilu. Med branjem besedila učitelj lahko pri 

učencih preveri, če se je zgodilo to, kar so predvidevali, saj si s tem zagotovi, da bo učenec 

pozorneje bral. Pri dejavnostih po branju učenci odgovarjajo na vprašanja učitelja, povzemajo 

vsebino in iščejo bistvene informacije in podrobnosti.  

 

11. Ekstenzivno branje 

Ekstenzivno branje izboljšuje učenčevo bralno samopodobo in znižuje nivo anksioznosti pri 

branju v tujem jeziku. Prednost ekstenzivnega branja je v tem, da učenci čim več berejo v 

tujem jeziku in da jim to postane všeč, s tem pa pridobijo splošno razumevanje o tem, kar so 

prebrali ter razvijajo bralne navade in besedišče. To pa tudi pozitivno vpliva na bralno 

razumevanje in bralno hitrost, širjenje besedišča, razumevanje slovnice, na branje in pisanje 

ter na splošno znanje tujega jezika. Dobro je, da učitelj spodbuja učence, da si sami lahko 

izberejo tiste knjige ali besedila, ki so jim všeč, učitelj pa se z njimi o prebranem individualno 

pogovori. 

 

Anksioznost pri pouku in anksioznost pri branju v tujem jeziku sta pomembna dejavnika, ki 

lahko ovirata učenje tujega jezika ali povzročita, da učenec ne more pokazati vsega, kar zna. 

Zato je pomembno, da ju učitelji poznajo in znajo ustrezno ukrepati, kadar ju prepoznajo pri 

svojih učencih. V pomoč so jim lahko tudi smernice, ki smo jih predlagali v magistrskem 

delu. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1: Vprašalnik FLCAS in dodatna vprašanja 

 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

Pred seboj imaš vprašalnik, ki je anonimen in se zato nanj ni potrebno podpisati. Rezultati nam bodo pomagali 

ugotoviti, kakšna čustva doživljaš pri pouku angleščine ter pri branju v angleščini.  

Najprej natančno preberi vsako trditev, nato pa obkroži tisti odgovor, s katerim se najbolj strinjaš. Prosimo te, da 

na zastavljena vprašanja odgovoriš iskreno in tako, kot ti resnično misliš. Hvala za sodelovanje! 

 

 

 

 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

3. Pričnem se tresti, ko vidim, da bom moral/a govoriti v angleščini pred celim 

razredom.  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

5. Rad/a bi videla, če bi imeli več ur pouka angleščine.  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

6. Med poukom angleščine se zalotim, da razmišljam o stvareh, ki niso nikakor 

povezane s poukom.  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

  

Spol (obkroži):  Ž  M 

Končna ocena angleščine v 5. razredu: _________ 
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7. Kar naprej razmišljam o tem, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov kot jaz.  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

 

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

tem pripravil/a.  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

materni jezik. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 
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15. Vznemirim se, kadar ne razumem učiteljevih popravkov.  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

17. Pogosto se mi ne da k pouku angleščine.  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

zadaj. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

predmetih.  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

govorim angleško. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 
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32. V družbi rojenih govorcev angleščine bi bil/a verjetno sproščen (na primer Angležev 

ali Američanov).  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

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

postanem nemiren/a.  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 
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PRILOGA 2: Vprašalnik FLRAS 

1. Vznemirim se, ko nisem prepričan/a, če razumem, kaj berem v angleškem jeziku. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

2. Kadar berem v angleškem jeziku, velikokrat razumem besede, vendar še vedno ne 

razumem popolnoma, o čem govori besedilo. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

3. Ko berem v angleškem jeziku, postanem zmeden/a, saj se ne morem spomniti, kaj 

berem. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

4. Ustrašim se, kadarkoli pred seboj zagledam celotno stran besedila v angleškem 

jeziku. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

5. Živčen/a sem, ko berem besedilo v angleškem jeziku, kadar ne vem, o čem govori. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

6. Vznemirim se, kadar v besedilu vidim neznane slovnične strukture, ko berem v 

angleščini. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

7. Ko berem v angleščini, postanem razburjen/a in zmeden/a, kadar ne razumem vsake 

besede. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 
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8. Moti me, če so v besedilu besede, ki jih ne znam izgovoriti, kadar berem v angleščini. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

9. Ponavadi prevedem besedo za besedo, kadar berem v angleščini. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

10. Takrat, ko se pojavijo črke in simboli, ki niso del slovenske abecede (Q, X, Y, W), si 

težko zapomnim, o čem berem. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

11. Skrbijo me nove črke, ki se jih moraš naučiti, če želiš brati v angleščini. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

12. Uživam v branju v angleščini. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

13. Počutim se samozavestno, kadar berem v angleščini. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

14. Branje v angleščini ni več tako zahtevno, ko se ga enkrat navadiš. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

15. Najtežji del učenja angleščine je učenje branja. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 
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16. Bil/a bi zadovoljen/a, če bi se učili samo govoriti v angleščini, ne pa tudi učili brati. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

17. Ni mi težko tiho brati v angleščini, vendar se počutim zelo neprijetno, kadar moram 

v angleščini brati naglas.  

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

18. Zadovoljen/a sem s svojim znanjem branja v angleščini, ki sem ga dosegel/a do sedaj. 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

19. Angleška kultura in njihovi običaji se mi zdijo zelo tuji. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 

 

20. Poznati moraš veliko angleške kulture in zgodovine, če želiš brati v angleščini. 

 

Se popolnoma 

strinjam 

Strinjam 

 se 

Neodločen/a 

 sem 

 Se ne  

 strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 
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PRILOGA 3: Faktorska analiza podatkov anksioznosti učencev 6. razreda pri pouku 

angleščine 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q1a 1,000 ,620 

Q2a 1,000 ,837 

Q3a 1,000 ,642 

Q4a 1,000 ,650 

Q5a 1,000 ,680 

Q6a 1,000 ,470 

Q7a 1,000 ,661 

Q8a 1,000 ,585 

Q9a 1,000 ,681 

Q10a 1,000 ,737 

Q11a 1,000 ,435 

Q12a 1,000 ,613 

Q13a 1,000 ,550 

Q14a 1,000 ,574 

Q15a 1,000 ,486 

Q16a 1,000 ,642 

Q17a 1,000 ,743 

Q18a 1,000 ,707 

Q19a 1,000 ,596 

Q20a 1,000 ,680 

Q21a 1,000 ,489 

Q22a 1,000 ,633 

Q23a 1,000 ,706 

Q24a 1,000 ,593 

Q25a 1,000 ,678 

Q26a 1,000 ,732 

Q27a 1,000 ,748 

Q28a 1,000 ,557 

Q29a 1,000 ,651 

Q30a 1,000 ,506 

Q31a 1,000 ,651 

Q32a 1,000 ,590 

Q33a 1,000 ,632 

 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 

Q20a ,752 
      

Q3a ,748 
      

Q24a ,714 
      

Q27a ,703 ,376 
     

Q16a ,635 ,401 
     

Q12a ,607 ,401 
     

Q33a ,597 
 

,360 
  

,335 
 

Q26a ,572 ,376 
  

,315 
  

Q19a ,540 
 

,458 
    

Q13a ,535 ,446 
     

Q8a -,529 
  

,439 
   

Q9a ,525 ,436 
   

,400 
 

Q31a ,521 
 

,463 
    

Q28a -,504 
  

,374 -,303 
  

Q7a 
 

,686 
     

Q23a ,357 ,653 
 

-,331 
   

Q21a 
 

,574 
     

Q30a 
 

,418 ,370 
    

Q25a 
  

,667 
    

Q29a 
 

,329 ,650 
    

Q4a ,465 
 

,545 
    

Q15a ,359 
 

,508 
    

Q32a 
   

,753 
   

Q14a 
   

,693 
   

Q18a -,518 
  

,565 
   

Q22a 
  

-,405 ,559 
   

Q11a 
   

,438 
  

,416 

Q17a 
    

,823 
  

Q5a 
    

-,763 
  

Q6a 
 

,339 
  

,450 
  

Q10a 
     

,820 
 

Q1a ,383 ,385 
 

-,327 
 

,435 
 

Q2a 
      

,908 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 18 iterations. 
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PRILOGA 4: Faktorska analiza podatkov anksioznosti učencev 6. razreda pri branju v 

angleščini 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q34a 1,000 ,696 

Q35a 1,000 ,514 

Q36a 1,000 ,670 

Q37a 1,000 ,607 

Q38a 1,000 ,746 

Q39a 1,000 ,631 

Q40a 1,000 ,726 

Q41a 1,000 ,598 

Q42a 1,000 ,372 

Q43a 1,000 ,748 

Q44a 1,000 ,765 

Q45a 1,000 ,721 

Q46a 1,000 ,763 

Q47a 1,000 ,694 

Q48a 1,000 ,494 

Q49a 1,000 ,531 

Q50a 1,000 ,411 

Q51a 1,000 ,639 

Q52a 1,000 ,458 

Q53a 1,000 ,538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Component 

1 2 3 4 

Q38a ,804       

Q39a ,740       

Q34a ,739       

Q40a ,700     ,376 

Q41a ,687       

Q35a ,640   ,305   

Q37a ,598 ,407     

Q36a ,578 ,399 ,311   

Q50a ,519       

Q42a ,487   ,332   

Q46a ,339 ,794     

Q45a ,344 ,761     

Q51a   ,744     

Q47a   ,739   ,338 

Q49a     ,693   

Q53a     ,630 ,359 

Q48a     ,614   

Q52a     ,571   

Q44a       ,799 

Q43a       ,785 

 

 


