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POVZETEK  

 

Risanke so eden izmed medijev, s katerimi se otroci srečajo že okrog 2. leta starosti. So vir 

vsakdanje zabave, hkrati pa tudi vir za spoznavanje sveta in pridobivanje novih znanj. 

Množica tujih programov in spletnih virov omogoča, da otroci spremljajo risanke v tujem 

jeziku, v Sloveniji običajno v angleščini, od koder črpajo tudi znanje tega jezika. Kljub temu 

pa tujejezične risanke nimajo enakega vpliva na usvajanje jezika pri vseh otrocih. V tujih 

raziskavah so ugotovili, da je za usvajanje jezika preko risank pomembnih več dejavnikov 

(avtentičnost besedila, kakovost jezika, razumevanje vsebine, aktivnosti, ki spremljajo ogled 

risank ipd.). Ker pa na samo učenje tujega jezika vpliva tudi prvi jezik in okolje, je bilo 

smiselno izvesti raziskavo o povezanosti gledanja risank in usvajanja angleškega jezika v 

slovenskem izobraževalnem kontekstu. V raziskavi sem z uporabo anketnih vprašalnikov 

raziskovala dejavnike, ki vplivajo na usvajanje tujega jezika preko risank med slovenskimi 

šestošolci. Rezultati so pokazali, da se kaže pozitivna povezanost med gledanjem risank s 

humoristično, akcijsko oziroma fantazijsko vsebino in ravnijo znanja angleščine, ter negativna 

povezanost med gledanjem risank z otroško vsebino in ravnijo znanja jezika. Med gledanjem 

risank namenjenih učenju jezika in znanjem angleščine so bile zaznane povezave, a ne 

statistično pomembne. Možen vzrok za to bi lahko bilo dejstvo, da NPZ preverja pretežno 

opismenjevalne zmožnosti, risanke pa imajo močnejši vpliv na slušno zaznavanje. Raziskava 

je pokazala, da učenci z višjo ravnijo znanja svoje razumevanje vsebine in jezika v risankah 

ocenjujejo slabše, v primerjavi z učenci z nižjo ravnijo znanja, ki svoje razumevanje 

označujejo kot dobro. Učenci z nižjo ravnijo znanja običajno izberejo manj zahtevne vsebine 

(npr. otroške risanke), česar se morajo zavedati učitelji in spodbuditi tudi te učence h gledanju 

zahtevnejših vsebin. Pri načrtovanju prihodnjih raziskav bi se bilo potrebno osrediniti na vsak 

posamezen dejavnik povezan z gledanjem risank (vrste risank, trajanje gledanja, zahtevnost 

vsebine, razumevanje vsebine in jezika, odnos do risank). Smiselno bi bilo tudi razmisliti o 

vključevanju risank v pouk večplastno, ne samo kot motivacijsko sredstvo, in na splošno o 

izobraževanju učencev o kritičnem razmišljanju in presojanju risank.  

 

 

Ključne besede: risanke, učenje tujega jezika, usvajanje angleščine ob gledanju risank  

  



 

ABSTRACT  

 

Cartoons and Learning English as a Foreign Language  

 

Animated cartoons are just one type of media that children encounter in their early age. 

Cartoons can be a source of an everyday entertainment but can also be a source of gaining 

new information about other cultures and languages. A variety of foreign language programs 

on TV and the Internet sources enable children to watch cartoons in foreign languages among 

which English is the most common in Slovenia. Although the majority of children watch the 

animated cartoons, not all benefit from them regarding language learning achievements.  

Many studies have shown that there are a number of factors which may influence the 

language learning from cartoons (text/topic authenticity, register, understanding the content, 

activities that follow viewing of cartoons etc.). The important factors that influence foreign 

language learning among others are the students’ first language and the environment. For this 

reason, we decided to examine potential relationships between watching English cartoons and 

the English language proficiency in the Slovenian school system. The research has been based 

on the Slovenian six-graders and focused on the factors that influence foreign language 

learning through watching the animated cartoons. The results indicated positive correlations 

between viewing cartoons with the humorous, action or fantasy content and the English 

language proficiency. Negative correlations were found between watching cartoons with the 

children’s content and the English language proficiency. There had not been any statist ically 

significant correlations between watching cartoons made specifically for language learning 

and the English language proficiency. The reason for that could be found in the NPZ (national 

knowledge testing) which was used as a measure of knowledge the language, because it is 

testing literacy in general, however watching animated cartoons has more influence on the 

listening comprehension. The research indicated that pupils with a higher level of the English 

language proficiency assessed their understanding of the content in the cartoons they had 

watched lower in comparison to the pupils with a lower level of the English language 

proficiency who had assessed their understanding higher. Teachers must be aware that 

students with a lower level of the English language proficiency usually choose less 

demanding content (e. g. children’s cartoons). They should try to encourage those pupils to 

also view cartoons with more demanding content and language register. The future studies 

have to focus on each factor that influences the language learning specifically (the types of 

cartoons, the duration of viewing, the difficulty of the content, language comprehension) and 

explore which types of language comprehension cartoons are the most influential. It should 

also be examined how to use cartoons in the educational environment and how to teach 

children critical thinking about cartoons and media in general.  

 

 

Key words: animated cartoons, foreign language learning, learning English through cartoons  
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1  UVOD  

 

Risanke so postale pomemben medij, s katerim se otroci srečajo že zelo zgodaj. Čeprav so 

sprva nastajale kot oblika razvedrila za odrasle, pa so v današnjem času pretežno namenjene 

otrokom. So vir zabave in informacij, za večino otrok pa tudi prvi stik s tujim jezikom in tujo 

kulturo. V praksi se učitelji srečujejo z učenci, ki zaznavajo, da so se, če ne v celoti pa vsaj 

delno, preko risank naučili tujega jezika. Na drugi strani pa so tudi učenci, ki kljub temu, da 

risanke gledajo, menijo, da tujega jezika niso usvojili. Prav to, koliko znanja učenci usvojijo 

preko risank in kateri dejavniki na to vplivajo, bom raziskovala v nadaljevanju.  

 

Učenje tujega jezika na zgodnji stopnji poteka podobno kot učenje prvega jezika – s 

posnemanjem različnih virov jezika, med katerimi so tudi risanke. Pri starosti treh let se 

običajno prične razvoj razumevanja dogajanja posredovanega preko gibljivih medijev. 

Postopoma otroci pričnejo razumeti dogajanje na ekranu, spremljajo zgodbo in zaznavajo like 

ter njihovo obnašanje, kar omogoči začetek usvajanja tako prvega kot tudi tujega jezika preko 

risank (Erjavec, 2013).   

 

Gradišnik (2006) navaja več jezikovnih spretnosti in opismenjevalnih dejavnosti, ki jih otroci 

usvajajo ob spremljanju jezika uporabljenega v risankah: ponavljanje in usvajanje novega 

besedišča, raba povednega jezika, povzemanje zgodb, oblikovanje povednih in vprašalnih 

struktur, raba ekspresivnega in metaforičnega jezika in vrednotenje vsebine. Namen 

kakovostnih risank in oddaj za otroke je, da jih nagovorijo in zabavajo, dajo možnost 

poistovetenja, pokažejo jim širši svet, jih informirajo in izobražujejo ter motivirajo in 

spodbudijo za raziskovanje novega znanja (Peštaj, 2010).  

 

Risanke, ki so namenjene le zabavi, pogosto vsebujejo jezik in humor, ki sta nad ravnijo 

znanja otrok, ki jih gledajo. Razumevanje besedila je ključno za usvajanje tako prvega kot 

tujega jezika, kar številne zabavne risanke otrokom zaradi zahtevnosti jezika ne omogočajo 

(Krcmar, et al., 2007). Podobno navajajo tudi v raziskavi Wright idr. (2001), da risanke 

pogosto vsebujejo jezikovne elemente, ki so prezahtevni za predšolske otroke. Če imajo tudi 

veliko dogajanja in vizualnih ter zvočnik efektov, aktivirajo vzdraženost in preveliko 

aktivnost, ki onemogoča usvajanje tujega jezika.  

 

V raziskavah in praksi je torej možno zaznati pozitivne in negativne učinke gledanja risank na 

znanje tujega jezika, ki pa so odvisni od različnih dejavnikov. V nadaljevanju so v teoretičnem 

delu podrobneje predstavljeni učinki tehnologije v šoli, lastnosti in zvrsti risank, teorije in 

dejavniki, ki vplivajo na usvajanje jezika, in ugotovitve dosedanjih raziskav, ki so se ukvarjale 

z lastnostmi risank, ki vplivajo na uspešnost usvajanja jezika.  

 

Ker v našem prostoru študij o povezanosti risank in učenja tujega jezika glede na dosegljive 

vire ni zaznati, sem med šestošolci slovenskih osnovnih šol izvedla raziskavo o dejavnikih, ki 

se glede na njihove zaznave najbolj močno povezujejo z uspešnostjo učenja tujega jezika 

preko risank. V raziskovalnem delu je predstavljena povezanost med usvajanjem tujega jezika 

in gledanjem risank, preko primerjave znanja tujega jezika (angleščine) na NPZ in njihovimi 
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navadami gledanja risank. V raziskavi sem se osredinila na naslednje dejavnike pri gledanju 

tujejezičnih risank: vrste risank, trajanje gledanja, razumevanje vsebine risank, lasten odnos 

do gledanja risank in odnos staršev do spremljanja risank.   
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2  TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

2. 1  UČENJE PRVEGA IN TUJEGA JEZIKA 

 

Usvajanje prvega jezika poteka v vsakdanjih in povsem naravnih situacijah preko poslušanja 

govora iz okolice. Otroci že od rojstva spremljajo vzorce besed in dejanj ter se jih ob 

večkratnih ponovitvah tudi zapomnijo (Brewster, et al., 2010). Slišano povezujejo z videnim 

in tako pridobijo znanje o jeziku, ki ga sčasoma začnejo uporabljati tudi sami. Sprva jim pri 

tem pomagajo osebe okrog njih, ki iz nepovezanih besed sestavijo pomen, sčasoma pa ob 

večkratnem poslušanju govornih vzorcev iz okolice začnejo otroci sami tvoriti večje smiselne 

celote (Philp, 2017).  

 

Učenje tujega jezika poteka podobno kot učenje prvega jezika. Prejete jezikovne vzorce je 

potrebno povezati z dejanji, pri tem pa je pomembno, da se ne osredinimo samo na 

posamezne besede temveč na celoten sklop. Pomembno je, da slišimo oziroma vidimo 

jezikovne vzorce čim večkrat in dovolj pogosto, da si zapomnimo njihov pomen (Brumen, 

2003).  

 

Novejše raziskave kažejo, da otrok ne samo ponavlja slišano, temveč tudi zbira različne 

vzorce jezika, ki jih nato združi in ustvari svojo celoto. Kot primer McKeon (1996) navaja 

besedo goed: glagolu go otrok doda končnico -ed, s čimer želi nakazati preteklik po zgledu, ki 

ga je slišal pri drugih glagolih. Sčasoma začne zaznavati svoje napake pri tvorjenju in 

preoblikuje prvotne hipoteze o jeziku v bolj kompleksne; za primer: besedo goed zamenja z 

went.  

 

2.1.1  Teorije o usvajanju jezika 

 

Sodobni pogledi na učenje jezikov so kombinacija različnih teorij o jeziku. Teorije razlagajo, 

na kakšen način usvajamo jezik, kako je povezano znanje prvega jezika ob učenju drugega in 

kakšen je vpliv okolja ob učenju novega jezika. V tem poglavju so predstavljeni pogledi 

različnih teorij, ki bi lahko pripomogli k pojasnitvi usvajanja tujega jezika preko risank.  

 

2.1.1.1 Behaviorizem – Skinner  

 

Behaviorizem je imel močan vpliv na razvoj avdio-lingvističnega pristopa, ki pri učenju  

poudarja ponavljanje v obliki »drila«, natančnost, učenje brez napak in veliko število 

ponovitev. Utemeljitelj behaviorizma – Skinner je poudarjal, da je za učenje jezika 

pomembno posnemanje in veliko število vaj s ponavljanjem. Za usvajanje tako prvega kot 

tujega jezika so pomembne pozitivne okrepitve v obliki nagrad (Brewster, et al., 2010).  

 

Danes strokovnjaki sicer poudarjajo ponavljanje in vajo pri usvajanju jezika, kljub temu pa 

behavioristični pogled ne more pojasniti občutka za kreativnost pri uporabi jezika. Otroci 

ponavljajo jezik, ki ga slišijo v okolici, a ne ostanejo samo pri ponavljanju, temveč glede na 

različne zglede ustvarjajo svoje različice besed, ki jih sicer niso nikoli slišali, in usvojijo ter 



4 

uporabljajo tudi zapletenejše slovnične strukture, ki se jih ne naučijo zgolj s ponavljanjem 

(Skela in Dagarin Fojkar, 2009).   

 

2.1.1.2 Nativizem – Chomsky  

 

Chomsky kot najbolj znani zagovornik nativizma je trdil, da se ljudje že rodimo opremljeni z 

znanjem, ki nam omogoči usvajanje jezika. Otroci naj bi imeli vrojen mehanizem, ki omogoča 

občutek za jezik, in je poimenovan Universal Grammar (univerzalna slovnica). Okolje naj bi 

le aktiviralo te prirojene strukture jezika (Brumen, 2003).  

 

Ta pogled pojasnjuje otrokovo zmožnost kreativnega ustvarjanja novih besed pri učenju tako 

prvega kot drugega jezika. Kritiki te teorije predvsem poudarjajo, da je Chomsky pri tem 

zanemaril povezanost med usvajanjem jezika in socialno interakcijo (Brewster, et al., 2010).   

 

2.1.1.3 Konstruktivizem – Piaget  

 

Jean Piaget je eden izmed najbolj znanih otroških psihologov, ki je deloval v 20. stoletju. V 

svoji teoriji, oblikovani z opazovanjem otrok, opisuje razvoj otrokovega mišljenja. Spoznavni 

razvoj je razdelil na 4 stopnje: senzomotorično stopnjo, predoperacionalno stopnjo, stopnjo 

konkretnih operacij in stopnjo formalnih operacij. Zagovarjal je prepričanje, da si stopnje 

sledijo enako pri vseh otrocih. Usvajanje jezika se prične na drugi razvojni stopnji –

predoperacionalni, okoli 2. leta starosti. Pri nadaljnjem učenju jezika je pomembno 

upoštevanje načina razmišljanja otrok določene stopnje in prilagajanja metod učenja (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009).   

 

Pri spoznavni teoriji je zanemarjena vloga jezika in vloga odraslega pri učenju. Piaget o 

učenju tujega jezika trdi, da posameznik sprejema znanje preko dejavnosti, zato pasivne 

oblike učenja jezika, kot so poslušanje, posnemanje in učenje na pamet, po njegovem mnenju 

nimajo pomembne vloge (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).   

 

2.1.1.4 Kognitivizem – Whitehead, Lenneberg  

 

Whitehead je povezal kognitivni razvoj z zmožnostjo usvajanja jezika. Kot osnova za učenje 

jezika morajo biti razvite določene kognitivne sposobnosti, ki učenje omogočijo. Že pred tem 

pa je Lenneberg razvil hipoteze o kritičnem obdobju za učenje tujega jezika. Obstajala naj bi 

kritična starost, do katere smo sposobni usvajati tuj jezik. V času pubertete, ko se 

funkcionalna specializacija utrdi, naj bi se končalo obdobje primerno za učenje jezika 

(Brumen, 2003).  

 

Lightbown in Spada sta z raziskovanjem dokazala, da na zmožnost učenja jezika močno 

vplivajo tudi drugi faktorji kot so motivacija in pogoji za učenje. Ugotovila sta, da je zgodnje 

učenje jezika pomembno, če je cilj izgovarjava na ravni naravnega govorca, drugače pa lahko 

usvajanje jezika, zaradi vpliva drugih faktorjev, uspešno poteka tudi po tem obdobju. Kljub 
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temu pa teorija o kritičnem obdobju ni bila ovržena, zato se o njej še vedno razpravlja 

(Cameron, 2001).  

 

V nadaljnjih raziskavah so ugotovili, da usvajanje jezika poteka različno glede na kognitivno 

razvitost oziroma starost. Mlajši učenci hitreje in boljše usvajajo izgovarjavo ter so bolj 

uspešni pri pripovedovanju zgodb, medtem ko starejši učenci hitreje usvajajo novo besedišče 

in slovnico (Brewster, et al., 2010).   

 

2.1.1.5 Sociokulturni pogled – Bruner, Vigotsky  

 

V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so psihologi začeli vedno bolj poudarjati pomen socialne 

interakcije za učenje jezikov. Pomembno vlogo je dobil odnos med odraslim in otrokom.  

Bruner, eden izmed zagovornikov vpliva okolja na učenje jezika, je povezal teorijo 

Chomskega o univerzalni slovnici s pomenom socialne interakcije. Otrok mora imeti notranji 

čut in sposobnost za socialno interakcijo in s tem usvajanje jezika, kljub temu pa se ta ne 

more razvijati naprej, če ni podpore okolice. Otrok potrebuje podporno okolje za razvoj jezika, 

ki ga Bruner poimenuje LASS – Language Acqusition Support System, ki spodbudi in 

omogoči uporabo univerzalne slovnice, o kateri je govoril že Chomsky (Brewster, et al., 

2010).   

 

O pomembni vlogi odraslega pri učenju je raziskoval tudi Vigotsky. V svojih delih je razložil 

koncept območja bližnjega razvoja (ang. zone of proximal development), ki opisuje, da lahko 

otrok ob pomoči odraslega oziroma vrstnika z več znanja doseže naslednjo stopnjo znanja. Ob 

ustrezno zgrajeni nalogi, ki ni prezahtevna glede na dosedanje znanje, in primerni podpori 

otrok usvoji novo znanje (Brewster, et al., 2010). Območje bližnjega razvoja je opisal kot 

stopnjo med otrokovim trenutnim znanjem in potencialnim znanjem, ki ga je otrok sposoben 

doseči ob pomoči. Za učenje jezika je poudarjal pomen govora in ustvarjanje približnosti, v 

katerih bo otrok lahko govoril (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

 

2.1.1.6 Jezikovno učenje – Krashen  

 

Eno najpomembnejših teorij o učenju jezika – model učenja, je razvil jezikoslovec Krashen. 

Teorija zajema pet hipotez (povzeto po Frankfurt International School, 2009):  

1. Hipoteza o razliki med učenjem in usvajanjem jezika: Krashen opisuje, da usvajanje 

jezika poteka nezavedno, podobno kot pri sprejemanju prvega jezika, učenje jezika pa 

je zavestno dejanje, pri katerem se namensko učimo jezikovnih struktur in tudi znanja 

o jeziku. 

2. Hipoteza o naravnem redu: čeprav usvajanje prvega jezika ne poteka enako kot 

usvajanje nadaljnjih jezikov, otrok usvaja slovnične strukture v podobnem vrstnem 

redu pri vsakem jeziku. Ta red usvajanja slovničnih struktur je vnaprej predvidljiv in 

ga ni mogoče vsiliti. 

3. Hipoteza o nadzoru: se navezuje na razliko med usvajanjem in učenjem jezika. 

Usvajanje jezika omogoči govor in tekočnost tujega jezika, učenje jezika pa ima 

funkcijo nadzora in služi za nadzorovano učenje slovničnih pravil.  
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4. Hipoteza o vnosu: usvajanje jezika poteka takrat, ko učenec razume snov, ki je rahlo 

nad ravnijo njegovega trenutnega znanja. Krashen opisuje, da jezik lahko usvajamo, če 

se osredinimo na pomen in šele kasneje na samo strukturo jezika. Hipotezo je možno 

povezati s teorijo Vigotskega o območju bližnjega razvoja, saj obe opisujeta, da učenje 

poteka ob učni vsebini, ki je na rahlo višji ravni kot je trenutna raven znanja (Krashen, 

1985). 

5. Hipoteza o čustvenem vnosu: čustveni dejavniki, kot so motivacija, samozavest in skrb, 

imajo pomemben vpliv na usvajanje jezika. Usvajanje lahko ovirajo ali pospešijo 

(Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

 

Teorije se nanašajo tako na usvajanje in učenje prvega kot tudi tujega jezika. Združujejo 

različne vzroke za zmožnost usvajanja jezika in nakazujejo na več dejavnikov, ki vplivajo pri 

učenju. V naslednjem poglavju so opisani dejavniki, ki so pomembni za usvajanje jezika 

preko risank.  

 

2.1.2 Dejavniki, ki vplivajo na učenje jezika 

 

2.1.2.1 Jezikovna inteligenca  

 

Poznanih in opredeljenih je več vrst inteligenc. Howard Gardner je inteligentnost opredelil kot 

»sposobnost reševanja problemov in ustvarjanja produktov s pomenom za posamezno 

kulturo« in te različne sposobnosti razvrstil med sedem inteligenc (Brumen, 2003, 64).  

 

Jezikovna inteligenca v najširšem pomenu opisuje sposobnost za učinkovito uporabo jezika. 

Zajema govorniški vidik, pri katerem gre za ustrezno uporabo jezika pri nagovarjanju in 

prepričevanju sogovornika, zapomnitveni vidik, ki obsega pomnjenje različnih jezikovnih 

informacij, razlagalni vidik, ki opisuje oblikovanje sporočil (znanstvenih, pedagoških, 

novinarskih, pogovornih itd.) in misli ter metajezikovni vidik, pri katerem gre za zmožnost 

razmišljanja o jeziku ter vrednotenja lastnega jezika v sklopu vseh predhodno naštetih vidikov 

(Čok, et al., 1999).  

 

Je ena izmed vrst inteligenc, ki je v naši družbi močno poudarjena in tudi pogosto preverjena s 

testi inteligentnosti. Pri osebah z višje razvito jezikovno inteligenco lahko na testih opazimo 

občutljivost za pomenske razlike besed, spretno uporabo jezika, hitro zapomnitev fraz in 

prilagodljivost pri uporabi jezika (Brumen, 2003).  

 

Učence z visoko razvito jezikovno inteligenco bomo v razredu prepoznali po uspešnosti pri 

igrah z besedami, bralnih in pisnih nalogah, pri pripovedovanju zgodb, igrah vlog, igranju z 

lutkami, pri reševanju križank in drugih igrah povezanih z besediščem (Brewster, et al., 2010).  

 

2.1.2.2 Sposobnost poslušanja  

 

Poslušanje je prva sporazumevalna zmožnost, ki jo človek prične razvijati že pred rojstvom. 

Je psihološki proces interpretiranja prejetih informacij v skladu z našimi sposobnostmi, čustvi, 
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izkušnjami in hotenji. Je proces sprejemanja dražljajev in določanja njihovega pomena. 

Razlikuje se od slišanja, ki je fiziološki proces zaznavanja zvoka in prva stopnja v procesu 

poslušanja (Brumen, 2003).  

 

Pri poslušanju poteka komunikacijski proces, pri katerem prihaja do vidnega in slušnega 

dekodiranja slišanih informacij. Ima tri glavne značilnosti:  

• je miselna in ustvarjalna dejavnost: poslušanje ni mogoče brez miselne aktivnosti 

poslušalca, sprejeto sporočilo pa je skupek razumevanja, izkušenj, znanja in čustev. 

Isto govorno sporočilo lahko vsak poslušalec razume drugače;  

• je namenski proces: poslušamo z namenom, da bi sporočilo razumeli in ovrednotili. 

Pri tem je pomembno, da najprej sporočilo razumemo, šele nato ga lahko vrednotimo. 

Za poslušalca je pomembno, da ve, s kakšnim namenom bo poslušal;  

• je dinamičen proces: poslušalec aktivira različne miselne procese, ki se hitro 

zaporedno ponavljajo, in kot celoto pa jih razumemo kot poslušanje (Plut Pregelj, 

1990).  

 

Poslušanje razumljeno ožje je del komunikacijskih sposobnosti in pomeni razumevanje 

govorjenega jezika. Ko govorimo o ustnem komuniciranju, je poslušanje pasivna, govorjenje 

pa aktivna raba jezika. Oba procesa sta tesno povezana in med seboj podobna (Brumen, 2003).  

 

2.1.2.3 Učenje poslušanja   

 

Pri učenju tujega jezika proces razumevanja jezika prehiteva proces govorjenja, zato otroci 

običajno razumejo več, kot zmorejo povedati. Gre za razumevanje besed v celotnem 

kontekstu, čeprav jih kot posamezne enote še ne znajo uporabiti (Brumen, 2003).  

 

Poučevanje tujega jezika pričnemo s hkratnim učenjem in razvijanjem govornih in slušnih 

zmožnosti. Pri učenju poslušanja se osredinimo na poslušanje z razumevanjem, ki ga učenec 

sam ni sposoben razviti. Otrok ima v zgodnjem obdobju učenja tujega jezika veliko 

sposobnost imitiranja slišanega, pri tem pa bolje zaznava in ponavlja jezikovne vzorce, ki jih 

dobro razume. Zato se pri učenju dogaja, da učenec vzorce, ki jih ne razume, ponovi z 

napakami oziroma jih spremeni v skladu z dotedanjim znanjem tujega ali prvega jezika 

(Brumen, 2003).   

 

Pri učenju tujega jezika ima pomembno vlogo tudi pasivno poslušanje. Že sama 

izpostavljenost jeziku, tudi če ne zajema aktivnega poslušanja, pripomore h kasnejšemu 

učenju jezika. To lahko povežemo z učenjem prvega jezika, pri katerem je otrok izpostavljen 

tudi veliki meri pasivnega poslušanja preden začne aktivno uporabljati jezik (Philp, 2017).  

 

2.1.2.4 Vizualno sprejemanje jezika  

 

Za učenje govorjenega jezika je ključno poslušanje, pri katerem pa si vedno pomagamo tudi z 

vizualno podobo, ki spremlja slišano. Glede na to, v kolikšni meri dobimo zadostne 

informacije preko vidnega polja, pa je odvisno, kako aktivno v resnici poslušamo (Billows, 
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1968). Vizualne podobe (slike, posnetki, grafi ipd.) lahko služijo kot opora slišanemu in imajo 

velikokrat pozitiven vpliv na spremljanje jezika, kljub temu pa je potrebna pozornosti pri 

količini, kadar je primarni namen učenje jezika. Kadar je zaradi slabega poznavanja jezika 

lažje razumevanje preko vizualnih podob, se lahko zgodi, da ob zadostnih informacijah preko 

vidnega polja, slušno polje zanemarimo in tako sprejemamo informacije le vizualno, kar nima 

pozitivnega vpliva na učenje jezika (Philp, 2017).  

 

2.1.2.5 Vsebina učenja  

 

Jezik je socialni in individualni konstrukt, torej je pri učenju pomembna tako vsebina v 

relaciji s socialno situacijo, v katero je postavljena, kot tudi individualen odnos učenca do te 

vsebine. Jezik vedno uporabljamo z določenim namenom, kar mora biti razvidno tudi pri 

samem učenju, če želimo, da je le-to učinkovito. Prav zato mora imeti učenje vedno tudi neko 

vsebino. Če bo učenec pri učenju dobil občutek, da je razumevanje vsebine pomembno, se bo 

pri učenju jezika bolj potrudil, na aktivnost pa bo vplivalo tudi njegovo lastno zanimanje za 

predstavljeno vsebino (Cummins, 1996).   

 

Najuspešneje učenje tujega jezika poteka takrat, ko učenec začuti potrebo po razumevanju in 

uporabi jezika (Philp, 2017). Če primerjamo učenje prvega jezika in tujega jezika, je povsem 

jasno vidno, da se otrok maternega jezika nauči zaradi potrebe po socializaciji, medtem ko pri 

učenju tujega jezika (če ne poteka ob preselitvi v tujino) te potrebe ni. Prav zato je 

usmerjenost k vsebini pri učenju tujega jezika še posebej izpostavljena. Učenec se bo hitreje 

učil jezika ob temah, ki ga zanimajo, hkrati pa so ustrezno prilagojene njegovi starostni 

stopnji in znanju. Za uspešno učenje mora biti poudarek predvsem na vsebini in ne le na 

zadovoljitvi osnovnih sporazumevalnih potreb v tujem jeziku (Holc, 2010).  

 

2.1.2.6 Motivacija in odnos do učenja  

 

Motivacija je psihološki proces, ki vodi naše vedenje. Ko je motivacija notranja, govorimo o 

naravni spodbudi za učenje in izhaja iz posameznika samega. Kaže se kot radovednost, 

pozitivna samopodoba, vzburjenje in zanos. Zunanja motivacija pa je spodbujena z zunanjimi 

vplivi kot so nagrade, pohvale in dosežki na preverjanju znanja. Pri zunanji motivaciji oseba 

ne deluje zaradi zanimanja za dejavnost samo, temveč zaradi pozitivnih posledic, zato 

pogosto ni trajna. Notranja motivacija izvira iz interesa za dejavnost oziroma tematiko in je 

zato običajno dolgotrajnejša (Lulić, 2017).  

 

Gardner je motivacijo za učenje tujih jezikov opredelil kot eno ključnih faktorjev za uspešno 

usvajanje tujega jezika. Opisal jo je kot usmerjenost k doseganju učnih jezikovnih ciljev, med 

pokazatelje stopnje motiviranosti pa je uvrstil željo po usvajanju jezika, učno vztrajnost 

oziroma delavnost in pozitivna čustva do učenja. Hudson je motivacijo opisal podobno; 

poudaril je, da največjo motivacijo za usvajanje jezika predstavlja učenčeva želja po znanju 

tujega jezika (Juriševič, 2009).  
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Koliko se posameznik nauči brez neposrednega namena, ni odvisno samo od vsebine in 

gradiva samega, temveč tudi od posameznika. Odvisno je od trenutnih čustev, predsodkov, 

osebnih preferenc in predhodnega odnosa do jezika.   

 

 

2. 2   TEHNOLOGIJA V ŠOLI 

 

Tehnologija omogoča raznolike načine predstavljanja vsebine iz učnega načrta, hkrati pa 

aktivno vključi učence. Učenci uporabo tehnologije povezujejo z zabavo, zato jih tak način 

tudi bolj motivira za delo. Kljub temu pa mora biti vključevanje tehnologije premišljeno in 

skrbno načrtovano, da ne ostane samo v vlogi motivacijskega faktorja, temveč postane tudi 

učni pripomoček (Močivnik, 2017).  

 

Pred uporabo tehnologije v šoli je pomembno razmisliti, kako jo uporabiti, da bo imela čim 

boljši učinek in na kakšen način jo je najbolje vključiti v celoten potek pouka. Pomemben je 

razmislek, kako bo tehnologija pripomogla k učenju in katere metode lahko uporabimo, da pri 

tem izrabimo čim več pozitivnih učinkov tehnologije.  

 

Med najpogostejše oblike uporabe tehnologije pri pouku sodi uporaba video in avdio 

posnetkov. Veliko jih je nastalo prav z namenom uporabe v šolah kot dopolnitev učbenikov in 

delovnih zvezkov. Poleg teh pa najdemo tudi številne druge posnetke, ki so primerni za 

uporabo v razredu. Vsi tej viri omogočijo učencem, da se spoznajo z jezikom in kulturo na 

avtentičen način (Brewster, et al., 2010).  

 

2.2.1 Učinki uporabe tehnologije pri učenju  

 

2.2.1.1 Psihološki in kognitivni učinki  

 

Vključevanje tehnologije spodbudi zanimanje učencev in omogoči učenje o aktualnih 

dogodkih. Povečuje sposobnost opazovanja, pozornosti in osredotočenosti na pomen 

informacij, ki jih učenci dobijo iz okolice. Ob tem razvijajo tudi sposobnost za razumevanje 

bistva informacij. Aktivna uporaba tehnologije pomaga učencem pri razvoju motoričnih 

spretnosti in jih pripravlja na kakovostno samostojno uporabo tehnologije (Brewster, et al., 

2010). Ozvatič (2017) navaja, da praksa kaže, da so učenci pri uporabi spletnih virov, ki 

vključujejo  animacije, videoposnetke, navidezne osebne like, bolj motivirani in hkrati dlje 

sledijo informacijam. Gradivo jih bolj pritegne, podatke pa si hitreje zapomnijo, ker so 

posredovani vidno in slušno.  

 

Tehnologijo učenci vidijo kot zabavno in raznoliko, kar jim daje motivacijo za delo. Zaradi 

raznolikosti je primerna za učence z različnimi učnimi stili. Ob uporabi učenci razvijajo 

pozitiven pogled na učenje, hkrati pa lahko služi kot nagrada ob uspešno opravljenih nalogah 

(Brewster, et al., 2010).  

 

 



10 

2.2.1.2 Učinki na usvajanje jezika  

 

Pri uporabi tehnologije se učenci srečajo s kombinacijo zvoka in slike, kar omogoči celostno 

učenje jezika. Preko video posnetkov lahko učenci spremljajo tudi neverbalno komunikacijo, 

ki spremlja jezik. Učenje je na tak način bolj avtentično in interaktivno kot klasična uporaba 

učbenikov (Brewster, et al., 2010).  

 

Kljub temu pa je uporaba tehnologije velikokrat omejena le na sprejemanje jezikovnih 

vzorcev. Naloge, ki sledijo uporabi tehnologije, so velikokrat zelo podobne kot pri klasični 

uporabi učnih sredstev kot so učbeniki in delovni zvezki, na primer preverjanje razumevanja, 

dopolnjevanje stavkov, ponavljanje besedišča itn. Pri uporabi tehnologije je zato potrebno biti 

pozoren, da se ne omejimo le na uporabo, ki zgolj nadomesti učbenik, temveč jo vključimo na 

način, da so učenci bolj aktivni (na primer posnetek pogovora med učenci, pogovor z 

naravnim govorcem), saj drugače izgubi svoj pozitiven vpliv (Bahrani, 2011).  

 

2.2.1.3 Socialni in kulturni učinki  

 

Skupinsko delo ob video virih in interaktivnih nalogah razvija socialne spretnosti kot so delo 

v skupini, ustrezna komunikacija in medosebna pomoč. Preko tehnologije učenci spoznavajo 

različne navade in kulture ter se ob tem srečajo tudi z »resničnim« svetom, ki ni vezan samo 

na učilnico in šolo (Brewster, et al., 2010).   

 

Bahrani (2011) uporabo tehnologije opisuje tudi kot vez med formalnim in neformalnim 

učenjem. Tehnologija predstavlja skupno točko med formalnim šolskim učenjem in 

neformalnim učenjem v drugih okoljih ter omogoča srečanje in celo interakcijo med učenci in 

drugimi kulturami, kar spodbudi socialne stike in odprtost do novih kultur.  

 

 

2. 3 RISANKE 

 

Risanke so kratki risani filmi, namenjeni tako otrokom kot odraslim. Krajše so primernejše za 

mlajše otroke, daljše risanke in risani filmi pa so primernejši za starejše otroke in odrasle 

(Fischer, 2014). Otroci se z risankami srečajo že zelo zgodaj in danes praktično odraščajo ob 

njih. Za večino otrok predstavljajo prvi stik s širšo kulturo in družbo, v kateri odraščajo 

(Gradišnik, 2006).  

 

Risanke so pričele nastajati konec 19. stoletja v obliki premikajočih se slik, namenjenih 

zabavi. Sprva so bile krajše, saj so jih predvajali predvsem kot animacijo v kinotekah pred 

pričetkom filma, z razvojem televizije pa so postale del rednega televizijskega programa in  

daljše ter bolj kompleksne. Z razvojem televizijskih programov kot so Nickelodeon, Cartoon 

Network in Disney Channel, ki so namenjeni izključno predvajanju risank, so postale ena 

izmed najpopularnejših oblik zabave za otroke (Kapelian, 2009).  
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Namen kakovostnih risank in oddaj za otroke je, da jih nagovorijo in zabavajo, dajo možnost 

poistovetenja, pokažejo jim širši svet, jih informirajo in izobražujejo ter motivirajo in 

spodbudijo za raziskovanje novega znanja (Peštaj, 2010). So vir spoznavanja sveta in  

pridobivanja znanja. Tujejezične risanke so tudi učinkovito gradivo za učenje tujega jezika in 

izboljšujejo slušne sporazumevalne zmožnosti, saj učenci s pomočjo vizualizacije povežejo 

slišano z razumevanjem (Jeraj in Susman, 2016).  

 

Otroci že zgodaj razumejo dogajanje na ekranu, spremljajo zgodbo in zaznavajo like ter 

njihovo početje. Pri starosti treh let se poleg govorjenja maternega jezika začnejo učit i 

razumevanja dogajanja in video jezika posredovanega preko gibljivih medijev. Razumevanje 

je sicer še omejeno, saj ne znajo še oceniti, kaj se dogaja »zares« in kaj je samo navidezno 

(Gradišnik, 2006). Erjavec (2013) navaja, da otroci začnejo ločevati prikaz resničnih in 

izmišljenih dogodkov med 4. in 5. letom starosti. Prav tako zaradi omejenega znanja povsem 

razumejo le drobce vsega kar zaznajo, kljub temu pa že imajo priljubljene videe in ustvarijo 

veliko zanimanje za medije.  

 

S popularizacijo so svojo pomembnost pridobili risani liki, med katerimi so zagotovo najbolj 

znani Miki Miška, Racman Jaka, Medvedek Pu, Popaj, Tom in Jerry ter številni drugi. Liki in 

celotna vsebina risank imajo velik vpliv na otrokov razvoj socialnih in jezikovnih veščin. Že v 

mlajših letih si otroci izberejo najljubšega risanega junaka, ki ga spremljajo tako na televiziji 

kot preko drugih virov (knjige, pobarvanke, oblačila, igrače ipd.) ter posnemajo njegove 

navade in obnašanje. Wilson (2008) je raziskoval vpliv izpostavljenosti risankam na otrokov 

socialni razvoj in ugotovil, da ob gledanju risank brez predhodnega poznavanja tematike 

otroci sprejemajo videno kot resnično in pogosto oponašajo like.  

 

Stamou idr. (2015) so v svoji raziskavi ugotavljali, kakšno je sprejemanje različnih junakov in 

razumevanje vsebine risank pri otrocih. V intervjujih s šestletniki je bilo ugotovljeno, da že 

razločijo med običajnim jezikom in dialekti, razlike med govorom žensk in moških, 

prepoznajo položaj in odnos med liki ter na podlagi nekega atributa, ki jim je blizu, izberejo 

priljubljen lik.  

 

2.3.1 Zvrsti risank 

 

Današnje risanke so zelo kompleksne, pogosto sestavljene iz več različnih zvrsti. Jason 

Mittelll (2001) v svojem članku o risani seriji Simpsonovi (The Simpsons) opisuje prepletanje 

več zvrsti risank oziroma risanih filmov v enem samem delu. V obdobju modernih risank se z 

namenom večje zanimivosti za gledalca v isti risanki običajno prepleta več različnih zvrsti, ki 

se med seboj dopolnjujejo. Avtor pojasnjuje, da so prav zato postale meje med posameznimi 

zvrsti težje določljive, a navaja, da kljub temu lahko še vseeno vsako risanko oziroma risano 

serijo opredelimo glede na to, katera zvrst v njej prevladuje oziroma je najbolj pomembna za 

sam potek zgodbe (Mittell, 2001).  

 



12 

Zvrsti risank delimo tako po sami vsebini kot tudi glede na lastnosti glavnih likov, zato 

obstaja več različnih opredelitev. Posplošeno jih lahko predstavimo v 5 kategorijah (povzeto 

po Aminoapps, 2017 in Chotoonz, 2017):  

1. humoristične (npr. Tom&Jerry, Spuži Kvadratnik, Gromka hiša, Mister Bean, Miki 

Miška, Pink Panter ipd.): vsebina je komična, namenjena zabavi in smehu gledalcev, 

liki imajo pogosto komične atribute in lastnosti, značilne so smešne fraze;  

2. akcijske (npr. Tandermenovi, Ninja želve, Powerpuff Girls, Ben 10, Super heroji – 

Batman, Spiderman ipd.): vsebina je sestavljena iz avantur glavnih likov, ki so pogosto 

prikazani kot junaki, ki bodo rešili ostale in premagali vse slabo, večkrat se pojavljajo 

elementi nasilja;  

3. otroške (npr. Nodi, Pujsa Pepa, Bacek Jon, Maša in medved, Grozni Gašper, Gasilec 

Samo, Mojster Miha, Telebajski, Hello Kitty ipd.): vsebina teh risank je zelo preprosta, 

namenjena najmlajšim gledalcem, pogosto je ponavljanje fraz, vsebujejo preproste 

kratke pesmice, govora ni veliko, če je, je zelo preprost;  

4. fantazijske – pravljične (npr. Winx, Peter Pan, Zlatolaska, Princese ipd.): vsebina 

ima strukturo klasičnih pravljic, junaki imajo pogosto čarobne – nadnaravne lastnosti, 

s katerimi premagajo vse slabo, junaki so običajno izrazito dobri ali slabi, za razliko 

od akcijskih risank pa je običajno zmaga nad slabim predstavljena s plemenitim, 

čudežnim dejanjem in ne toliko z nasiljem;  

5. napete in grozljive (npr. Scooby Doo, Hotel Transilvanija, Pogumček – strahopetni 

pes): vsebina teh risank temelji na napetih, srhljivih situacijah glavnih likov, pogosto 

je strah lika prikazan na način, da se prenese tudi na gledalca in vsebuje tudi neko 

vrsto nasilja; namenjene so starejšim otrokom in mladostnikom.  

 

2.3.2 Nasilje v risankah  

 

Pri izbiri risank je pomembno posvetiti pozornost na samo vsebino, hkrati pa gledane vsebine 

osmisliti, predvsem takrat, ko je vsebina zahtevnejša za razumevanje kot na primer nasilje. 

Znano je, da mlajši otroci dogajanje v risankah in s tem tudi nasilje, ki je vključeno, razumejo 

drugače kot starejši otroci. Na nasilne prizore se odzovejo z večjo mero stresa kot starejši, ker 

še ne zmorejo presoje, ali situacija predstavlja resnično nevarnost ali ne.  

 

Odziv otrok na nasilno vsebino so raziskovali v študiji o tem, kako otroci doživljajo tri 

različne tipe risank. Za namene raziskave so risanke opredelili v tri skupine glede na vsebino: 

agresiven humor – risanke, ki nasilje prikazujejo na humorističen način, agresivna drama – 

risanke, ki nasilje prikazujejo dramatično, in neagresivne risanke, ki ne vsebujejo toliko 

elementov nasilja, da bi jih otroci razumeli kot nasilje. Potrdili so, da se starejši otroci (pri 9. 

letih) odzovejo na nasilje z manjšo mero stresa kot mlajši (5. in 6. let) in ugotovili, da starejši 

otroci premorejo več občutka za presojanje resničnosti videnega in moralnosti dejanj. Glede 

na ugotovitve so povzeli, da lahko pričakujemo, da bodo mlajši otroci težje razumeli 

pozitivno sporočilo risanke, če bo vsebovala nasilje, tudi ko bo to nasilje označeno kot 

negativno vedenje (Bjorqvist in Lagerspetz, 1985).   

 



13 

Ob presojanju risank, ki vsebujejo nasilje, je torej ključen odziv otrok in njihovo razumevanje 

vsebine. Pri izbiri, ko še ne moremo povsem predvideti odziv otrok, pa lahko primernost 

ocenimo glede na količino nasilja (ali nasilje predstavlja celotno vsebino ali je samo del 

zgodbe), tip nasilja in odnos risanke do prikazanega nasilja (ali je opredeljeno kot negativno 

in ima za nasilneža neprijetne posledice, ali je prikazano kot primerno in pozitivno vedenje). 

Po samem ogledu pa je predvsem pomembno, da se o videnem pogovorimo in do nasilja 

opredelimo, da otrok razume, zakaj je prikazano dejanje negativno in ne ponavlja nasilnega 

vedenja risanih likov (Common sense media, 2017).  

 

 

2. 4  RISANKE IN UČENJE   

 

2.4.1 Oblika sprejemanja informacij  

 

Gledanje televizije je v današnjem času spontana in vsakodnevna dejavnost, ki tako otrokom 

kot tudi odraslim omogoča, da se srečajo s tujim jezikom v naravni situaciji, ki so ji 

naklonjeni, ker jo povezujejo s prostim časom. Wang (2012) navaja, da so v raziskavi o 

gledanju televizije z namenom učenja tujega jezika celo ugotovili, da veliko odraslih prične z 

učenjem tujega jezika kot obliko prostočasne dejavnosti in pri tem dajejo velik pomen 

tujejezičnim vsebinam na televiziji.  

 

Sprejemanje in dešifriranje informacij iz video medijev je kompleksen proces, pri katerem je 

pomembna pozornost in vztrajanje pri sprejemanju informacij. Gledalec mora ohranjati 

pozornost ves čas, da lahko zazna informacije, ki so zanj pomembne. Pri celostnem 

sprejemanju televizijskih informacij so pomembne tako slušne kot tudi vidne zaznave, zato je 

ohranjanje pozornosti še toliko težje, ker se gledalec ne sme osredotočiti samo na en element 

in mora ohranjati ravnovesje med koncentracijo na verbalne in neverbalne podatke 

(Linebarger, et al., 2013).     

 

V raziskavi, v kateri so opazovali pozornost otrok med gledanjem televizije, so zaznali vzorec 

in povezanost med vsebinami, pozornostjo in razumevanjem. Učenci, ki so razumeli gledano 

vsebino, so višjo raven pozornosti lahko ohranjali dlje časa, pridobili več informacij, hkrati pa  

so nove informacije povečale njihovo zanimanje (Linebarger, et al., 2013). Za učenje jezika 

preko televizijskih vsebin je zato pomembno, da sama vsebina gledalca zanima, saj bo tako 

ohranjal višjo raven pozornosti tako vidne kot tudi slušne zaznave, hkrati pa mu bo to 

pomagalo k boljšemu razumevanju.  

 

2.4.2 Spontano učenje 

 

Ob gledanju televizijskih vsebin poteka učenje spontano zaradi želje po razumevanju vsebine 

in v večini situacij ni načrtovano. Koolstra in Beentjes (1999) pojasnjujeta, da učenje ob 

televizijskih vsebinah, ki nas zanimajo, poteka predvsem zato, ker gledalec zaradi želje po 

razumevanju vsebine avtomatsko skuša konstruirati pomen posamezne besede, hkrati pa je ta 
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beseda uporabljena v kontekstu (običajno ob ponavljanju celo v več situacijah), in se tako 

gledalec tudi seznani z različnimi oblikami uporabe besede.   

 

V raziskavi o vplivu medijev na spontano učenje jezika pri mladostnikih so se osredinili na 

vplive ob spremljanju medijev dalj časa. V raziskavi so spremljali razumevanje in znanje 

uporabe angleščine pri 374 belgijskih učencih zadnjih razredov osnovne šole, ki so dnevno 

uporabljali angleške medije (gledanje televizije, poslušanje glasbe in igranje računalniških 

iger). Ugotovili so, da gledanje televizije s podnapisi in igranje računalniških iger v angleščini 

pripomore k razvijanju zmožnosti razumevanja in prevajanja iz angleškega jezika v materni 

jezik, kljub temu pa ni možno posplošiti, da bi učenje jezika lahko potekalo samo ob uporabi 

medijskih vsebin brez drugih oblik učenja jezika (Kuppens, 2010).  

 

2.4.3 Avtentični viri jezika 

 

Kot avtentični viri jezika so opredeljeni viri, ki so nastali ob naravni (življenjski) 

komunikaciji in niso bili prirejeni posebej za učenje tujega jezika. Mednje sodijo tudi risanke, 

ki so nastale za naravne govorce jezika. Učenci ob gledanju risank postavljajo aktivna 

vprašanja, ki kažejo na njihovo zanimanje, in so bolj aktivni tudi pri diskusiji. Kljub temu pa 

so risanke namenjene učenju pogosto prilagojene in jezik v njih poenostavljen, zato jih takrat 

ne moremo opredeliti kot  avtentične (Bahrani et.al., 2014).  

 

Vpliv izpostavljenosti avtentičnim avdio-vizualnim virom tujega jezika je Bahrani raziskoval 

skupaj s Shu Sim Tam. V raziskavi (2012) sta primerjala vpliv trajanja izpostavljenosti glede 

na vrsto avdio-vizualnega vira pri študentih angleščine kot tujega jezika. Ugotovila sta, da pri 

osebah z nižjo stopnjo znanja jezika izpostavljenost virom masovnih medijev ne vpliva na 

izboljšanje znanja tujega jezika ne glede na količino, nasprotno pa je velik vpliv pri osebah z 

znanjem tujega jezika na višji ravni, kjer se je izboljšala predvsem kakovost njihovega jezika. 

V zaključku avtorja navajata, da je glede na izsledke v šolskem okolju smiselno razmisliti 

predvsem o kakovosti in avtentičnosti jezika v avdio-vizualnih virih.  

 

2.4.4 Vpliv zvrsti risank 

 

Glede na različne zvrsti risank se razlikuje tudi jezik in možnost usvajanja jezikovnih prvin iz 

posamezne zvrsti. V raziskavi, pri kateri so ugotavljali povezanost med žanrom oziroma vrsto 

televizijske vsebine in usvajanjem besedišča, so ugotovili, da osebe na nižji stopnji znanja 

tujega jezika rajši spremljajo zvrsti risank, ki pa na njihovo znanje tujega jezika občutno ne 

vplivajo. Osebe z višjim znanjem tujega jezika rajši izberejo zahtevnejše vsebine, poleg tega 

pa je bilo pri njih zaznati pozitivno korelacijo med količino gledanih filmov in izboljšanjem 

znanja tujega jezika (Bahrani in Tam, 2012).  

 

Risanke, ki so namenjene le zabavi, pogosto vsebujejo jezik in humor, ki sta nad ravnijo 

znanja otrok, ki jih gledajo. Razumevanje besedila pa je ključno za usvajanje tako prvega kot 

tujega jezika, kar številne zabavne risanke otrokom zaradi zahtevnosti jezika ne omogočijo 

(Krcmar et. al., 2007).  
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Podobno navajajo tudi v raziskavi Wright in drugi (2001), da risanke pogosto vsebujejo 

jezikovne elemente, ki so prezahtevni za predšolske otroke. Če imajo tudi veliko dogajanja in 

vizualnih ter zvočnik efektov, aktivirajo vzdraženost in preveliko aktivnost, ki onemogoča 

usvajanje tujega jezika. Kot najuspešnejše risanke za učenje tujega jezika, so se izkazale tiste, 

ki so ustvarjene skladno z znanjem in starostjo otrok, katerim so namenjene. Vsebina in jezik 

morata biti uravnotežena tako, da sta rahlo nad znanjem učencev, hkrati pa še vseeno 

razumljiva, kar pa se sklada tudi s teorijo Vigotskega o območju bližnjega razvoja in 

Krashnovo hipotezo o vnosu i+1 (Krashen, 1985).  

 

Kot posebno zvrst risank lahko opredelimo izobraževalne risanke, ki so nastale z namenom za 

učenje in lahko po sami vsebini sodijo med različne zvrsti. Čeprav različne raziskave 

poudarjajo pomembnost uporabe avtentičnih virov pa so se izobraževalne risanke kljub temu 

pokazale kot pozitivne za učenje jezika, če je v njih uporabljen naravni govor. Pozitivne 

korelacije so se pokazale predvsem med gledanjem izobraževalnih vsebin in uspešnostjo pri 

reševanju nalog v povezavi z besediščem. Pozitivno naj bi gledanje izobraževalnih programov 

vplivalo na reševanje nalog besedišča, računskih nalog, priklica besedišča in šolsko branje. 

Gledanje neizobraževalnih programov je bilo povezano s slabšim znanjem besedišča in 

slabšim usvajanjem branja pri otrocih med drugim in petim letom starosti (Packiam Alloway, 

et al., 2013).  

 

2.4.5 Vpliv podnapisov  

 

Učenje ob gledanju televizijske vsebine s podnapisi poteka podobno kot učenje po Krashnovi 

hipotezi o vnosu vsebine i+1, pri čimer podnapisi služijo kot pomagalo za nadgradnjo znanja 

(Krashen, 1985).  

 

Različne raziskave kažejo, da ob gledanju televizijske vsebine s podnapisi usvajamo več 

jezika kot ob gledanju brez podnapisov ne glede na to, ali gre za vsebino v prvem ali tujem 

jeziku. Koolstra in Beentjes (1999) navajata raziskavo, v kateri so primerjali znanje besedišča 

dveh skupin po gledanju nekajminutnih posnetkov v tujem jeziku – angleščini. Prva skupina, 

ki je gledala posnetek s podnapisi v prvem jeziku, je po ogledu poznala pomen več besed, kot 

druga skupina, ki si je ogledala posnetek brez podnapisov. Podobno je bilo zaznati tudi v 

raziskavi Evropske komisije med mladostniki in odraslimi pozitivno povezanost med znanjem 

tujega jezika in gledanjem televizijskih vsebin s podnapisi (Almeida in Costa, 2013).  

 

Vanderplank (2013) v svojem prispevku raziskuje vpliv podnapisov v istem jeziku kot je 

govor v televizijski vsebini, pri tem pa opozori na pomemben aspekt pri uporabi podnapisov, 

ki velja ne glede na jezik podnapisov. Ob gledanju televizijske vsebine s podnapisi je 

pomembno, ali otrok pri tem samo bere podnapise, ali tudi posluša govor, saj je od tega 

pogojen učinek učenja jezika preko video vsebine, do katerega v primeru, da otrok zgolj bere, 

ne more priti.  
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2.4.6 Vpliv sogledalcev  

 

Pri gledanju in pomnjenju risank ima velik vpliv razumevanje in s tem tudi sogledalci z več 

znanja, saj lahko osebi omogočijo potrebno podporo in razumevanje tako jezika kot celotne 

vsebine. Kostyrka-Allchorne idr. (2017) navajajo, da so v raziskavi ugotovili, da lahko pomoč 

staršev med gledanjem televizije zmožnost otrokovega učenja jezika poveča za kar trikrat. 

Raziskovalci so testirali vpliv različnih stopenj vključenosti staršev ob gledanju risank otrok 

na usvajanje besedišča in razumevanje vsebine. Ugotovili so, da je zelo pomemben način 

vključenosti staršev ob gledanju. Za najoptimalnejši se je pokazal način, da starši postavljajo 

vprašanja o vsebini med gledanjem. Poudarili pa so, da so se v razumevanju izboljšali tudi 

tisti otroci, ki pomoči staršev sicer niso imeli, a so gledali vsebino z zanimanjem (Kostyrka-

Allchorne, et.al., 2017).  

 

2.4.7 Medijske vsebine – vir za učenje  

 

Medijske vsebine v tujem jeziku so primerne predvsem za podporno uporabo ob učenju jezika, 

kot dodatna motivacija za učenje, za ohranjanje stika z jezikom in izpostavljenosti jeziku. 

Učitelji v razredu jih lahko uporabijo kot povezavo med formalnim in neformalnim učenjem 

in kot pomoč, da učencem približajo tuj jezik. Učenci medijske vsebine povezujejo s prostim 

časom in so zato do njih pozitivneje naravnani, kar pripomore tudi k pozitivnejši klimi za 

učenje tujega jezika (Kukulska, et al., 2007).  

 

Pri pouku tujega jezika se učimo različnih vrst komunikacije: didaktično komunikacijo 

(navodila za delo, razlaga, preverjanje razumevanja, vzpodbuda…), simulirano komunikacijo 

(ustvarjanje novih dialogov, igre vlog, debate itd.) in komunikacijo s posnemanjem 

(ponavljanje za učiteljem, dialogov s posnetkov, dramskih predstav). Prav pri komunikaciji s 

posnemanjem se lahko uporabi kot učno sredstvo tudi risanke in druge medijske vsebine, saj 

se učenci ob gledanju identificirajo z liki, s tem pa dobijo tudi spodbudo k posnemanju 

komunikacije v tujem jeziku (Cajhen, 2010).  

 

2.4.7.1 Učenje besedišča  

 

Televizijske vsebine predstavljajo avtentični vir tujega jezika, zato so njihov vpliv na 

posamezne dele jezika raziskovali v več raziskavah. V raziskavi o besedišču televizijskih 

vsebin sta Webb in Rodgers (2009) ugotovila, da imajo vsebine namenjene otrokom najmanj 

obsežno besedišče, najobsežnejše besedišče pa imajo drame in starejše vsebine. V 

nadaljevanju sta raziskala, da se uporabljen jezik v različnih vsebinah zelo razlikuje, zato 

opisujeta, da je usvajanje jezika uspešnejše ob gledanju vsebin s podobnimi temami oziroma 

še optimalnejše naj bi bilo gledanje več epizod iste serije, saj je tako gledalec večkrat 

izpostavljen podobnemu besedišču in frazam, ob ponavljanju pa pride do boljšega pomnjenja.   

 

V nadaljnji raziskavi je Webb (2010a) primerjal znanje besedišča pred pričetkom gledanja in 

po gledanju celotne serije ene nanizanke ter znanje besedišča pred in po gledanju delov 
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različnih nanizank. Ugotovil je podobno kot predhodna raziskava, da je skupina, ki je gledala 

ves čas serijo iste nanizanke, usvojila več jezika kot druga skupina.  

 

Podobne televizijske vsebine zajemajo sicer manj obsežno besedišče, a se to večkrat ponavlja, 

kar pomembno pripomore k usvajanju jezika. Za usvojitev besedišča ob gledanju je 

pomembno, da ciljna beseda ni ponovljena le nekajkrat, temveč se mora ciklično večkrat 

ponavljati tekom celotnega ogleda vsebine. Izjema pri tem so besede, ki so imele zelo 

pomembno vsebinsko vlogo, ki si jih lahko zapomnimo tudi ob manjšem številu ponovitev 

Webb (2010b).  

 

Pomembno pri načrtnem usvajanju novega besedišča je, da imajo učenci že pred gledanjem 

vsaj osnovno znanje jezika, ki jim omogoča splošno razumevanje. Ne glede na to, ali so 

vsebine v  maternem ali tujem jeziku, bodo več novih besed usvojili tisti, ki so imeli že 

predhodno boljše znanje jezika in bodo lahko spremljali vsebino z več razumevanja (Webb, 

2010b). Za učenje tujega jezika preko gledanja televizijskih vsebin je zato pomembno, da 

imajo učenci dovolj znanja jezika, ki jim daje oporo za razumevanje in usvajanje novega 

besedišča ob gledanju, hkrati pa jim predhodno znanje omogoči tudi razumevanje, zaradi 

katerega bodo vsebine rajši gledali.   

 

2.4.7.2 Učenje slovnice  

 

Večino raziskav v povezavi z usvajanjem tujega jezika preko video vsebin zajema predvsem  

znanje jezika na splošno (razumevanje pomena, uporabo besedišča), ne osredinijo pa se 

specifično na slovnico. Ob raziskovanju splošne uporabe jezika je delno avtomatsko zajeta 

tudi slovnica, kar pomeni, da bi lahko posplošili, da na splošno raziskave kažejo, da video 

vsebine pripomorejo tudi k znanju slovnice, vendar se je v raziskavah opredeljenih specifično 

na slovnico izkazalo, da drugi aspekti jezika ob gledanju tujejezičnih vsebin napredujejo 

bistveno bolje kot znanje slovnice.  

 

Lommel idr. (2006) so izvedli dva eksperimenta, v katerih so raziskovali napredek v znanju 

slovnice ob gledanju tujejezičnih filmov s podnapisi. V raziskavo so vključili osnovnošolce in 

srednješolce ter ugotovili, da kljub predhodni seznanitvi s slovničnimi pravili, ki so jih 

ocenjevali, ni bilo zaznati bistvenih sprememb v znanju slovnice pred in po ogledu filma. 

Glede na opažanja so zaznali, da je slovnica preveč kompleksen element jezika, da bi jo 

učenci lahko usvojili preko video vsebin (Lommel, et al., 2006).  

 

 

2. 5  RISANKE V ŠOLI  

 

Navdušenost nad tehnologijo in mediji (v veliki meri so to za otroke prav risanke) bi lahko 

izkoristili v šoli. Kljub kritikam, da učenci že zdaj gledajo preveč televizije in zato 

vključevanje risank oziroma videov v pouk ni primerno, Gradišnik (2006) navaja več 

argumentov, za kaj je uporaba risank vseeno pozitivna:  
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1. Potreba po dejavnem učenju – od znanega k neznanemu in povezovanje doma in šole:  

Če želimo učenca naučiti nekaj novega, ga moramo aktivirati in vključiti v dejavnost. Med 

procesom učenja moramo graditi znanje od znanega k neznanem, poskrbeti za razumevanje in 

znanje nato razširiti. Ko pridejo otroci v šolo, si lahko pri tem pomagamo s sredstvi, ki jih že 

poznajo, kamor sodi tudi televizija in video. Preko teh poznanih medijev bomo pridobili 

njihovo pozornost in jih na tak način vključili v proces učenja.  

 

Gradišnik se opira na Vigotskega in njegovo razlago o razvoju znanstvenih konceptov: »Zanje 

je značilna odmaknjenost od žive izkušnje, vsebujejo pa tako zmožnost sistematičnega 

posploševanja kot avtorefleksije – zavestne pozornosti do miselnega procesa.« (Gradišnik, 

2006, 16). Skozi zaznavanje medijskih besedil lahko učenci spoznajo znanstvene koncepte in 

pridobijo novo vedenje. Učiteljice nato to osmislijo in učencem omogočijo, da se ga zavedajo, 

ga razumejo in nadgradijo.  

 

2. Poglabljanje kritičnega razumevanja gradiv:  

Skoraj v celoti ima šolski kurikulum povezavo z berivi/gledivi in sporočili, saj jih najdemo 

prav pri vseh predmetih. Učence moramo pri tem naučiti razumevanja medijev, da bodo lahko 

postali kritični poslušalci (Strnad, 2016).  

 

Učenci se učijo ob opazovanju prikazov in spremljanju posnetkov. Če to spremlja tudi analiza 

videnega in učiteljeve spodbude, da učenci ovrednotijo videno, ob tem razvijajo tudi 

razumevanje višje ravni, hkrati pa pridobivajo zanimanje, da tudi ob samostojnem gledanju 

medijev ne ostanejo samo na ravni zaznavanja temveč preidejo na samostojno refleksijo 

medijev (Gradišnik, 2006).  

 

3. Razvijanje ustvarjalnosti:  

Ustvarjalnosti se pripisuje vedno večji pomen, saj omogoča pripravljenost na hitre spremembe, 

s katerimi se srečujemo v življenju. Od učiteljev se pričakuje, da bodo ustvarili raznolike 

vsebine, preko katerih se bodo učenci naučili razvijati in poglabljati ideje ter iskati 

alternativne rešitve. Učenci, ki znajo poglobljeno brati raznolika medijska gradiva, so v 

današnjem svetu, ki temelji na tehnološkem napredku, v pomembni prednosti (Gradišnik, 

2006).  

 

4. Razumevanje kulture in družbe ter medijska pismenost:  

Sodobni učni pristopi poudarjajo razvijanje medkulturne zmožnosti v okviru vsebin pouka. 

Risanke in drugi digitalni mediji so eno izmed sredstev, ki to omogočajo na način, ki je blizu  

učencem, hkrati pa podajo vsebino, s katero se učenci v vsakdanjem okolju ne srečajo. S tem 

omogočijo spoznavanje in ozaveščanje o kulturnih razlikah, poudarjanje skupnih vrednot in 

običajev različnih kultur ter preseganje stereotipnega doživljanja drugih kultur (Šečerov, 

2010).  

 

Gibljivi mediji spodbujajo kulturno razumevanje in razvijajo zavest o »enakosti v različnosti«, 

kar je pomembno za medkulturno sprejemanje. Temelj tega je naše razumevanje prikaza 

upodobitve drugih ljudi in širše družbe v medijih. Za učence je pomembno, da jih naučimo 
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razumeti dogajanja v videnem, da imajo zmožnost globljega presojanja in pomena videnega. 

Otroci na tak način lahko presodijo resničnost dogajanja v risankah in oblikujejo merila, kaj je 

primerno in kaj ne (Gradišnik, 2006).  

 

2.5.1 Risanke kot sredstvo za opismenjevanje  

 

Med pomembne naloge šole uvrščamo opismenjevanje. Pismenost v najširšem pomenu 

besede pa zajema tudi kulturno usposobljenost in razumevanje vseh vrst medijev in informacij, 

ki jih dobimo iz okolice, kar pomeni, da je v današnjem času učenje ob medijih in njihova 

uporaba kot učno sredstvo povsem upravičena (Gradišnik, 2006).  

 

V procesu spremljanja in razumevanja medijev gre za podoben proces kot je osmišljanje 

branja. Pri tem pa gledanje običajno poteka skupinsko, kar spodbudi tudi k pogovoru in 

poslušanju drugega mnenja. Za primer lahko vzamemo priljubljene filme kot dobro spodbudo 

za govorne nastope v razredu, saj spodbudijo konstruktivne razprave prav na podlagi 

priljubljenosti medijskih vsebin med učenci. Prav tako je tudi pri mlajših učencih, pri katerih 

pa film zamenjajo risanke (Gradišnik, 2006).  

 

Z uporabo gibljivih medijev lahko dosežemo več komunikacijskih in jezikovnih spretnosti, ki 

so tudi del učnega načrta:  

• širjenje besedišča,  

• raba povednega jezika,  

• povzemanje in umestitev zgodb,  

• prepoznavanje pripovednih struktur,  

• opisovanje likov in opredeljevanje značajev ter 

• razumevanje slišanega in videnega (Gradišnik, 2006).  

 

Vsebina gibljivih medijev omogoča mnogo opismenjevalnih dejavnosti in z njimi dosegati 

večjo pismenost:  

• ponavljanje in usvajanje novega besedišča,  

• oblikovanje povednih in vprašalnih struktur,  

• prepoznavanje prvoosebne in tretjeosebne pripovedi, 

• oblikovanje in predstavitve povzetkov,  

• uporaba ekspresivnega in metaforičnega jezika in  

• vrednotenje besedil (Gradišnik, 2006).  

 

Raziskave in prakse so pokazale, da raba medijskih besedil otroke motivira in ustvari 

zanimanje za učenje pismenosti. Robinson (1997) dokazuje, da otroci, ki imajo več možnosti, 

za povezovanje filma in besedila, postanejo samozavestni in kritični bralci. Filmska besedila 

omogočajo tako vizualno kot slušno sprejemanje in s tem otroku pomagajo pri lažjem 

razumevanju. Vizualni ključi in zaznavanje le-teh omogočijo tudi razvijanje spominskega 

priklica (npr. ob obnovi zgodbe videnega) in razumevanje minevanja časa (pogosto je čas v 
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filmih oziroma risankah nakazan prav preko vizualnih podob; npr. z barvo nakazane menjave 

dneva in noči ipd.) (Gradišnik, 2006).  

 

2.5.2 Risanke za učenje tujega jezika  

 

Risanke lahko pri pouku tujega jezika uporabimo na različne načine. Najpogosteje jih učitelji 

uporabljajo kot motivacijsko sredstvo, za vpeljavo novega besedišča in kot sredstvo za 

izboljšanje slušnega razumevanja. Risanke so lahko uporabljene tudi kot iztočnica za ustno ali 

pisno sestavljanje zgodbe, spoznavanje različnih kultur in pogovor o njih, izdelovanje stripov, 

poustvarjanje zgodbe z igranjem vlog, pogovor v parih oziroma skupinah o likih in vsebini 

risank ipd. (Teaching English, 2011) 

 

Pri načrtovanju učne ure z risankami je pomemben razmislek o treh delih dejavnosti 

(prirejeno po Teaching English, 2008):  

1. Dejavnosti pred gledanjem: priprava na temo in vsebino risanke, učenje besedišča, ki 

je nujno za razumevanje risanke, podajanje oziroma obnovitev predznanja potrebnega 

za razumevanje vsebine. Primerne naloge so: vihar možganov, kviz, povezovanje 

besed s pomenom, pogovor o temi ipd. 

2. Dejavnosti med gledanjem: naj bodo kratke in preproste, tako, da ne zmotijo gledanja. 

Pri načrtovanju je pomembno, da razmislimo, ali je res pomembno, da so med samim 

gledanjem, ali lahko počakajo do konca, da ne motimo učencev med gledanjem in da 

jih ne preobremenimo z več dejavnostmi hkrati.  

3. Dejavnosti po gledanju: so odvisne od tematike, vsebine in namena ogleda risanke. 

Pogost in skoraj nujen po ogledu je pogovor o videnem, sledijo mu lahko različne 

dejavnosti kot so igre vlog, nadaljevanje zgodbe, izdelovanje stripov, dopolnjevanje 

besedila z vsebino risanke ipd.   

 

Billows (1968, 140) navaja, da je za učenje pomembna tudi identifikacija z osebo v filmu. Ob 

gledanju in spremljanju dejanj te osebe, nezavedno ponavljamo vzorce njenega govora, kar 

vodi do učenja jezika in slišanih vzorcev. Učitelji lahko pri pouku tako izkoristijo tujejezične 

like, ki so učencem blizu iz risank, ter tako pridobijo zanimanje hkrati pa že aktivirajo proces 

učenja.  

 

2.5.3 Primeri praks vključevanja risank kot sredstva za učenje tujega jezika 

 

Risanke so kot učno sredstvo uporabili za učenje turščine kot tujega jezika v manjši skupini 

učencev začetnikov. Udeleženci so si ogledali kratek risani film, v nadaljevanju ure pa rešili 

test o razumevanju besedišča, ki je bilo prisotno v videnem. Rezultati so pokazali, da so 

risanke funkcionalen učni pripomoček, če so ustrezno prilagojene letom in znanju učencev. 

Prav tako pa pripomorejo k pozitivnejšemu vzdušju v razredu (Aytan in Tuncel, 2015).  

 

Na zanimiv način sta risanke vključila v učno uro avtorja raziskave o ustvarjanju risank kot 

učnemu pripomočku za učenje angleščine. Študenti angleščine kot tujega jezika so v sklopu 

ure angleščine ustvarili risanko, v kateri je bil poudarek na sporočilnosti preko zapisanega 
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besedila. Pri tem so morali biti predvsem pozorni na količino besedila, ustreznost besed in 

pravilnost slovnice. Ob koncu ure so študentje povedali, da se jim je novo uporabljeno 

besedišče veliko bolj vtisnilo v spomin kot ob običajni uri z učbenikom, prav tako pa jim je 

ura hitreje in zabavneje minila (Nurawati in Sulistini, 2015).  

 

Na podoben način je bilo ustvarjanje risank vključeno v učno uro angleščine dijakov 2. letnika 

srednje šole v Franciji. Namesto klasične uporabe učbenikov in zapiskov so si dijaki tekom 

ure ustvarjali zapiske preko programa za ustvarjanje risank. Cilj ure in dejavnosti je bila 

izdelava risanke, ki bo služila za ponavljanje znanja pridobljenega tekom ure. Za tak pristop 

so se avtorji študije odločili, ker so predvideli, da bo vključevanje medijskih vsebin motiviralo 

dijake in jim omogočilo lažjo zapomnitev in obnovitev pridobljenega znanja. Cilj je bil delno 

dosežen. Dijaki so po uri povedali, da so se pri ustvarjanju zabavali in bili motivirani za 

sodelovanje pri uri, hkrati pa je bila dobra polovica dijakov v dvomu, da bi jim lahko narejena 

risanka in ustvarjanje zapiskov na tak način pri vseh urah koristilo za ponavljanje snovi. 

Avtorji projekta so zato predvideli, da bi bilo potrebno prilagoditi program za ustvarjanje 

risank za uporabo pri pouku, in da bil tak način pouka bolj primeren za občasno vključevanje 

(France, 2010).  

 

Risanke so lahko pri učenju jezika vključene na zelo različne načine. Kadar so vključene na 

primeren način, vplivajo na usvajanje tujega jezika, zato je za učitelje predvsem pomembno, 

da vemo, na katere elemente se osrediniti ob izbiranju risanke za pouk. Glede na navedene 

raziskave lahko povzamemo, da je pomembnih več dejavnikov, kot so avtentičnost besedila 

risank, kakovost vsebine in jezika, razumevanje vsebine, prilagojenost starostni stopnji in 

aktivnosti, ki spremljajo ogled risank. Ker pa na samo učenje tujega jezika vpliva tudi prvi 

jezik in okolje, v katerem se učenec uči jezika, sem izvedla raziskavo o navadah gledanja in 

učenja preko risank pri slovenskih osnovnošolcih, da bi dobili vpogled na stanje v našem 

okolju. Raziskava in njeni izsledki so predstavljeni v  nadaljevanju.  
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3  EMPIRIČNI DEL  

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V praksi se učitelji srečujejo z učenci, ki zaznavajo, da so se, če ne v celoti pa vsaj delno, 

preko risank naučili tujega jezika. Na drugi strani pa so tudi taki, ki kljub temu, da risanke 

gledajo, trdijo, da tujega jezika niso usvojili. Tuje raziskave so bile usmerjene predvsem v to, 

kako učinkovite so risanke v primerjavi z drugimi mediji za učenje tujega jezika in se 

osredinile na posamezne dejavnike, ki vplivajo na usvajanje tujega jezika. Ker v našem 

prostoru podobnih študij glede na dosegljive vire ni zaznati, je bilo za slovenski izobraževalni 

kontekst smiselno raziskati, kateri dejavniki se glede na zaznave učencev pri nas najbolj 

močno povezujejo z uspešnostjo učenja tujega jezika. 

 

V raziskavi sem ugotavljala povezanost med usvajanjem tujega jezika in gledanjem risank, 

tako da sem primerjala znanje tujega jezika (angleščine) učencev z njihovimi navadami 

gledanja risank. Glede na podatke iz literature in dosedanjih raziskav sem se osredinila na 

naslednje dejavnike pri gledanju tujejezičnih risank: vrste risank, trajanje gledanja, 

razumevanje vsebine risank in odnos do gledanja risank.   

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

3.2.1 Raziskovalna vprašanja  

 

1. Kakšna je povezanost med gledanjem posameznih vrst risank v angleškem jeziku in 

znanjem angleščine slovenskih šestošolcev? 

2. Kakšna je povezanost med gledanjem vsebinsko podobnih risank v angleškem jeziku 

in znanjem angleščine? 

3. Kakšna je povezanost med količino gledanja risank v  angleškem jeziku in znanjem 

angleščine? 

4. Kakšna je povezanost med razumevanjem vsebine risank v angleškem jeziku in 

znanjem angleščine? 

 

3.2.2 Raziskovalne hipoteze 

 

H1: Znanje angleščine slovenskih šestošolcev je boljše pri tistih, ki so gledali angleško 

govoreče risanke namenjene učenju, v primerjavi s tistimi, ki takih risank niso gledali. 

H2: Pogostejše gledanje vsebinsko podobnih angleško govorečih risank je pozitivno 

povezano z znanjem angleščine slovenskih šestošolcev. 

H3: Učenci, ki so pogosteje gledali angleško govoreče risanke, pri rezultatih znanja 

angleščine dosegajo boljše rezultate, kot učenci, ki so gledali angleško govoreče 

risanke redkeje.  

H4: Gledanje angleško govorečih risank pogosteje in v krajših delih je pozitivneje 

povezano z znanjem angleškega jezika učencev kot gledanje angleško govorečih 

risank redkeje in v časovno daljših delih.  
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H5: Učenci, ki so glede na lastno oceno bolje razumeli vsebino angleško govorečih 

risank, dosegajo boljše rezultate znanja angleščine v primerjavi z učenci, ki so glede 

na lastno oceno slabše razumeli vsebino risank.   

 

3.3 METODOLOGIJA 

 

3.3.1 Raziskovalne metode  

 

V raziskavi za magistrsko delo sem uporabila kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabila 

sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega 

raziskovanja. V prvem delu raziskovanja sem opravila strukturiran intervju v več manjših 

skupinah (2–3 učenci). Intervjuje sem posnela in analizirala odgovore. Zbrani podatki o 

gledanju risank so bili osnova za sestavo vprašalnika, ki sem ga uporabila v drugem delu 

raziskave. 

 

Podatke pridobljene z anketiranjem sem računalniško obdelala s pomočjo računalniškega 

programa SPSS in sicer na ravni deskriptivne statistike in s korelacijskimi koeficienti za 

dokazovanje povezanosti ugotovila, kakšna je povezanost med različnimi dejavniki zajetimi v 

hipoteze. 

 

3.3.2 Raziskovalni vzorec  

 

Osnovno množico v raziskavi je predstavljalo 133 učencev (27 učencev je sodelovalo v 

intervjujih in 106 učencev je izpolnilo vprašalnik za anketo), ki so v šolskem letu 2017/18 

obiskovali 6. razrede osnovnih šol po Sloveniji. V anketi je sodelovalo 49 % učenk in 51 % 

učencev. Povprečna starost sodelujočih je 11–12 let. Vzorec je priložnostni. 

 

3.3.3 Merski instrument  

 

Za potrebe raziskave sem uporabila strukturiran intervju in vprašalnik, ki sem ju sestavila 

sama.  

 

Merski instrument 1: Strukturiran intervju (priloga 1) 

 

Intervju je bil sestavljen iz vprašanj, ki so se navezovala na dejavnike, ki vplivajo na učenje 

tujega jezika preko risank glede na ugotovitve tujih raziskav. Izvedla sem ga z učenci v 

manjših skupinah (2–3 učenci), sproti zapisovala individualne odgovore, hkrati pa celotne 

intervjuje tudi posnela za dopolnitev zapisa. V analizi sem odgovore smiselno združila v 

kategorije, tako da sem dobila osnoven vpogled v navade gledanja risank učencev, kar mi je 

pomagalo pri sestavi vprašalnika za anketo. 
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Merski instrument 2: Vprašalnik (priloga 2) 

 

Vprašalnik za izvedbo anketiranja sem sestavila na podlagi analize intervjujev. Zajemal je 5 

sklopov različnih vrst vprašanj (zaprtega, polodprtega in odprtega tipa ter deskriptivne 

lestvice). V zadnjem sklopu so bila tudi 3 odprta vprašanja, pri katerih so učenci lahko izrazili 

svoje splošno stališče do risank. Vprašalnik so učenci izpolnjevali v pisni obliki oziroma 

preko spletne strani www.1ka.si, kjer je bilo to mogoče glede na tehnične zmožnosti 

posamezne osnovne šole. 

 

3.3.4 Postopki zbiranja podatkov  

 

Raziskavo sem izvajala v dveh delih. Prvi del so predstavljali intervjuji, ki sem jih izvedla v 

aprilu in maju 2018 na eni izmed Ljubljanskih osnovnih šol. Pred pričetkom sem pridobila 

soglasje ravnatelja za izvajanje raziskave na njihovi šoli in pa soglasja staršev za opravljanje 

intervjujev z učenci. Z učiteljico angleščine na osnovni šoli sem se dogovorila, da opravljam 

intervjuje v dveh oddelkih 6. razreda med urami angleščine. Učence sem razporedila v manjše 

skupine (po 2 oziroma 3 učence) in jih po skupinah intervjuvala v večnamenskem prostoru. 

Intervjuje sem izvedla v obliki sproščenega pogovora, učence sem spodbujala s podvprašanji, 

da so podali čim več informacij o njihovih navadah gledanja risank. Intervjuje sem zvočno 

snemala s snemalnikom na mobilnem telefonu. Vsaka skupina je opravljala intervju 20–30 

minut. 

 

Drugi del raziskave je potekal od 4. 6. 2018 do 21. 6. 2018 na več osnovnih šolah osrednje 

Slovenije. Šola, ki je sodelovala v prvem delu raziskave, v drugem delu ni sodelovala, da ni 

prišlo do podvajanja podatkov. Pred pričetkom sem pridobila soglasja ravnateljev za izvajanje 

raziskave in soglasja staršev za sodelovanje učencev v raziskavi. Z učiteljicami angleščine 

sem se dogovorila za opravljanje ankete v času ure angleščine v sklopu pouka. Učenci so 

vprašalnike izpolnjevali individualno. Vsi učenci istega oddelka so jih izpolnjevali isto uro. 

Za izpolnjevanje so imeli na voljo 40 minut časa. 

 

3.3.5 Postopki obdelave podatkov  

 

Pridobljene podatke sem kvantitativno obdelala. Zvočne posnetke intervjujev sem prepisala v 

pisno obliko. Odgovore sem analizirala, jih zbrala in ustrezno kategorizirala, da sem lahko 

oblikovala vprašalnik za anketiranje. 

 

Podatke pridobljene iz vprašalnikov za anketo sem računalniško obdelala s pomočjo SPSS 

programa in naredila kvantitativno statistično analizo. Uporabila sem deskriptivne statistične 

postopke (odstotki, aritmetična sredina). Podatke sem prikazala s tabelami, grafi in opisno. Za 

dokazovanje hipotez sem uporabila korelacijske koeficiente (točkovni biserialni koeficient, 

navadni biserialni koeficient in Mann-Whitney test), s katerimi sem analizirala povezanost 

med spremenljivkami vključenimi v hipoteze. 

 

 

http://www.1ka.si/
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.4.1 Izsledki intervjuja  

 

Intervju je bil namenjen prvi fazi raziskovanja in je služil kot opora za sestavo vprašalnika za 

anketo. Na podlagi analize rezultatov sem vprašanja za anketo namesto v tri sklope, kot so bili 

v intervjuju, razdelila v pet vsebinskih sklopov. Ob analizi intervjujev se je pokazalo kot 

izredno pomembno, da pri vsakem vprašanju specifično navedem, na kateri jezik se vprašanje 

navezuje. Odgovore pri vsakem vprašanju intervjuja sem smiselno kategorizirala (vidno v 

prilogi 1), kar je bila osnova za sestavo vprašalnika. 

 

3.4.2 Znanje kot spremenljivka v raziskavi  

 

Za dokazovanje hipotez v nadaljevanju je uporabljena spremenljivka znanje učencev, ki sem 

jo v vprašalniku merila preko zaključne ocene pri angleščini v 5. razredu in dosežku na NPZ 

iz angleščine v 6. razredu. 

 

3.4.2.1. Zaključna ocena pri angleščini v 5. razredu 

 

Graf 1: Zaključna ocena pri angleščini v 5. razredu 

 
 

Povprečna zaključna ocena pri angleščini v 5. razredu je bila 4,1. Skoraj polovica učencev – 

47 %, je imela predmet angleščina zaključen z oceno 5, četrtina z oceno 4, preostalih 27 % 

učencev pa z oceno 3 ali 2. 

 

3.4.2.2. Doseženo število točk oziroma odstotkov na NPZ v 6. razredu 

 

Graf 2: Doseženo število točk na NPZ iz angleščine 
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Graf 3: Doseženo število odstotkov na NPZ iz angleščine 

 
 

Povprečen dosežek učencev na NPZ v 6. razredu pri predmetu angleščina je bil 50,9 % 

oziroma 24,4 točk. Več kot polovica učencev – 53 %, je imela manj kot 51 % oziroma 25 točk 

(kar bi lahko s šolskimi ocenami ovrednotili kot negativno (1) oceno), slaba četrtina učencev 

– 23 %, je imela med 51 % in 75 % oziroma 25–36 točk (ocena zadostno (2) oziroma dobro (3) 

s šolsko oceno), četrtina učencev pa je imela več kot 76 % oziroma 37 točk ali več (ocena 

prav dobro (4) oziroma odlično (5) s šolsko oceno). 

 

Če primerjamo zaključne ocene z dosežki na NPZ, ugotovimo, da prihaja do velikih razlik v 

vrednotenju znanja. Vzroke za ta odstopanja v tem magistrskem delu nisem raziskovala. Za 

potrebe vrednotenja znanja pri dokazovanju hipotez bom uporabila dosežke na NPZ, saj so vsi 

sodelujoči reševali enotno preverjanje in so dosežki zato primerljivejši in primernejši za 

ocenjevanje znanja pomembnega v tej raziskavi. 

 

3.4.3 Povezanost med gledanjem posameznih vrst risank in znanjem angleščine  

 

Raz. vprašanje 1: Kakšna je povezanost med gledanjem posameznih vrst risank v angleškem 

jeziku in znanjem angleščine slovenskih šestošolcev? 

 

H1: Znanje angleščine slovenskih šestošolcev je boljše pri tistih, ki so gledali angleško 

govoreče risanke namenjene učenju, v primerjavi s tistimi, ki takih risank niso gledali. 

 

Gledanje različnih vrst risank 

 

Tabela 1: Odstotkovni prikaz gledanja različnih vrst risank v angleščini 

Vrsta risank Da Ne 

Humoristične 58,5 % 41,5 % 

Akcijske 56,6 % 43,4 % 

Otroške 22,6 % 77,4 % 

Fantazijske 20,8 % 79,2 % 

Napete 45,3 % 54,7 % 

Drugo 7,5 % 92,5 % 

Namenjene učenju jezika 43,3 % 56,7 % 
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Učenci so najpogosteje v angleščini gledali humoristične (58,5 %), akcijske (56,6 %) in 

napete (45,3 %) risanke. Le dobra petina učencev je gledala otroške (22,6 %) oziroma 

fantazijske (20,8 %) risanke. Risanke namenjene učenju jezika je gledala slaba polovica 

učencev – 43,3 %. 

 

Povezanost med vrstami gledanih risank in znanjem angleščine 

 

Humoristične risanke: 

 

Tabela 2: Izračun povezanosti gledanja humorističnih risank in dosežka na NPZ iz angleščine 

 
Dosežek na NPZ 

 Humoristične  

risanke 

Dosežek na NPZ 

Pearsonov koeficient 1 ,136 

Sig. (2-tailed)  ,164 

N 106 106 

Humoristične  

risanke 

Pearsonov koeficient ,136 1 

Sig. (2-tailed) ,164  

N 106 106 

 

Točkovni biserialni koeficient kaže na pozitivno zanemarljivo povezanost (rpbi = 0.136, p = 

0.164) med gledanjem humorističnih risank v angleščini in dosežkom na NPZ. Smer 

povezanosti sicer nakazuje, da so bili učenci, ki so gledali humoristične risanke, uspešnejši pri 

dosežkih na NPZ iz angleščine, vendar je korelacija zanemarljiva in statistično nepomembna 

(p > 0,05).   

 

Akcijske risanke: 

 

Tabela 3: Izračun povezanosti gledanja akcijskih risank in dosežka na NPZ iz angleščine 

 Dosežek na NPZ  Akcijske risanke 

Dosežek na NPZ 

Pearsonov koeficient 1 ,134 

Sig. (2-tailed)  ,170 

N 106 10 

Akcijske risanke 

Pearsonov koeficient ,134 1 

Sig. (2-tailed) ,170  

N 106 106 

 

Točkovni biserialni koeficient kaže na pozitivno zanemarljivo povezanost (rpbi = 0.134, p = 

0.170) med gledanjem akcijskih risank v angleščini in dosežkom na NPZ. Smer povezanosti 

nakazuje, da so bili učenci, ki so gledali akcijske risanke, uspešnejši pri dosežkih na NPZ iz 

angleščine, vendar je korelacija zanemarljiva in statistično nepomembna (p > 0,05). 
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Otroške risanke: 

 

Tabela 4: Izračun povezanosti gledanja otroških risank in dosežka na NPZ iz angleščine 

 Dosežek na NPZ Otroške  risanke 

Dosežek na NPZ 

Pearsonov koeficient 1 -,063 

Sig. (2-tailed)  ,520 

N 106 106 

Otroške risanke 

Pearsonov koeficient -,063 1 

Sig. (2-tailed) ,520  

N 106 106 

 

Točkovni biserialni koeficient kaže na negativno zanemarljivo povezanost (rpbi = -0.063, p = 

0.520) med gledanjem otroških risank v angleščini in dosežkom na NPZ. Smer povezanosti 

sicer nakazuje, da so bili učenci, ki so gledali otroške risanke, manj uspešni pri dosežkih na 

NPZ iz angleščine, vendar je korelacija zanemarljiva in statistično nepomembna (p > 0,05).  

 

Fantazijske risanke: 

 

Tabela 5: Izračun povezanosti gledanja fantazijskih risank in dosežka na NPZ iz angleščine 

 Dosežek na NPZ Fantazijske  

risanke 

Dosežek na NPZ 

Pearsonov koeficient 1 ,037 

Sig. (2-tailed)  ,703 

N 106 106 

Fantazijske  risanke 

Pearsonov koeficient ,037 1 

Sig. (2-tailed) ,703  

N 106 106 

 

Točkovni biserialni koeficient kaže na pozitivno zanemarljivo povezanost (rpbi = 0.037, p = 

0.703) med gledanjem fantazijskih risank v angleščini in dosežkom na NPZ. Smer 

povezanosti nakazuje, da so bili učenci, ki so gledali fantazijske risanke, uspešnejši pri 

dosežkih na NPZ iz angleščine, vendar je korelacija zanemarljiva in statistično nepomembna 

(p > 0,05). 

 

Napete risanke: 

 

Tabela 6: Izračun povezanosti gledanja napetih risank in dosežka na NPZ iz angleščine 

 Dosežek na NPZ Napete   risanke 

Dosežek na NPZ 

Pearsonov koeficient 1 ,001 

Sig. (2-tailed)  ,989 

N 106 106 

Napete  risanke 

Pearsonov koeficient ,001 1 

Sig. (2-tailed) ,989  

N 106 106 
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Točkovni biserialni koeficient kaže na pozitivno zanemarljivo povezanost (rpbi = 0.001, p = 

0.989) med gledanjem napetih risank v angleščini in dosežkom na NPZ. Smer povezanosti 

minimalno nakazuje, da so bili učenci, ki so gledali napete risanke, uspešnejši pri dosežkih na 

NPZ iz angleščine, vendar je korelacija zanemarljiva in statistično nepomembna (p > 0,05). 

 

Risanke namenjene učenju jezika: 

 

Tabela 7: Izračun povezanosti gledanja risank namenjenih učenju in dosežka na NPZ iz angleščine 

 Dosežek na NPZ Namenjene 

učenju jezika 

Dosežek na NPZ 

Pearsonov koeficient 1 ,076 

Sig. (2-tailed)  ,437 

N 106 106 

Namenjene učenju 

jezika 

Pearsonov koeficient ,076 1 

Sig. (2-tailed) ,437  

N 106 106 

 

Točkovni biserialni koeficient kaže na pozitivno zanemarljivo povezanost (rpbi = 0.076, p = 

0.437) med gledanjem risank namenjenih učenju angleškega jezika v angleščini in dosežkom 

na NPZ. Smer povezanosti nakazuje, da so bili učenci, ki so gledali risanke namenjene učenju, 

uspešnejši pri dosežkih na NPZ iz angleščine, vendar je korelacija zanemarljiva in statistično 

nepomembna (p > 0,05). 

 

Med posameznimi vrstami risank in dosežkom na NPZ iz angleščine se nakazujejo blage 

povezanosti. Rezultati kažejo, da so bili učenci, ki so gledali risanke s humoristično, akcijsko 

ali fantazijsko vsebino ali pa risanke namenjene učenju, na preverjanju znanja uspešnejši kot 

tisti, ki teh vrst risank niso gledali. Pri učencih, ki so gledali otroške risanke, rezultati 

nakazujejo, da so bili na NPZ manj uspešni kot tisti, ki teh vrst risank niso gledali. To bi bilo 

lahko povezano z zahtevnostjo jezika, ki je običajno v otroških risankah nižja (manj govora, 

preprostejši izrazi). Povezanost med gledanjem risank namenjenih učenju in znanjem 

angleškega jezika se sicer nakazuje, a je statistično nepomembna, zato hipotezo 1 zavrnem. 

Možnih vzrokov, da rezultati kažejo, da učenci, ki so gledali risanke namenjene učenju jezika, 

ne dosegajo vidno boljših rezultatov v znanju angleščine, je lahko več. Eden izmed njih bi 

lahko bil, da na dosežek na NPZ vpliva veliko različnih faktorjev, ki niso odvisni samo od 

znanja pridobljenega preko gledanja risank za učenje jezika, zato tudi rezultati niso pokazali 

izrazitejše povezanosti.  

 

3.4.4 Povezanost med gledanjem vsebinsko podobnih risank in znanjem angleščine  

 

Raz. vprašanje 2: Kakšna je povezanost med gledanjem vsebinsko podobnih risank v 

angleškem jeziku in znanjem angleščine glede na zaznave slovenskih šestošolcev? 

 

H2: Pogostejše gledanje vsebinsko podobnih angleško govorečih risank je pozitivno povezano 

z znanjem angleščine slovenskih šestošolcev. 
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Gledanje vsebinsko podobnih risank 

 

Graf 4: Prikaz odgovorov na vprašanje, ali je bila vsebina v gledanih angleških risankah podobna 

 
 

Dobra polovica učencev – 53 %, je odgovorila, da je običajno gledala risanke v angleščini z 

različno vsebino, slaba polovica učencev – 47 %, pa je odgovorila, da je gledala risanke s 

podobno vsebino. 

 

Povezanost med podobno vsebino v risankah in znanjem učencev 

 

Tabela 8: Izračun povezanosti gledanja vsebinsko podobnih risank in dosežka na NPZ iz angleščine 

 Dosežek na NPZ Vsebinska 

podobnost 

Dosežek na NPZ 

Pearsonov koeficient 1 ,031 

Sig. (2-tailed)  ,753 

N 106 106 

Vsebinska 

podobnost 

Pearsonov koeficient ,031 1 

Sig. (2-tailed) ,753  

N 106 106 

 

Povezanost med gledanjem vsebinsko podobnih risank in znanjem angleščine je pozitivna in 

zanemarljiva (rpbi = 0.031, p = 0.753). Povezanost se nakazuje, ampak je korelacija 

zanemarljiva in statistično nepomembna, zato hipotezo 2 zavrnem. Za nadaljnje raziskovanje 

te hipoteze bi bilo potrebno narediti podrobnejše preverjanje vsebine risank, ki so jo učenci 

običajno gledali, na način, da ne bi sami opredelili, ali je bila vsebina podobna, temveč bi 

preko odgovorov na različna vprašanja posredovali podrobnejše podatke o vsebini in s tem bi 

ugotovili, v kolikšni meri je bila vsebina zares podobna. Na tak način bi na podatke manj 

vplivali subjektivni faktorji, ki so bili prisotni sedaj (zapomnitev le najljubših risank, 

upoštevanje vsebine risank gledanih le v kasnejši dobi otroštva ipd.). 

 

3.4.5 Povezanost med količino gledanja risank in znanjem angleščine   

 

Raz. vprašanje 3: Kakšna je povezanost med količino gledanja risank v angleškem jeziku in 

znanjem angleščine glede na zaznave slovenskih šestošolcev? 
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H3: Učenci, ki so pogosteje gledali angleško govoreče risanke, pri rezultatih znanja 

angleščine dosegajo boljše rezultate, kot učenci, ki so gledali angleško govoreče risanke 

redkeje. 

 

H4: Gledanje angleško govorečih risank pogosteje in v krajših delih je pozitivneje povezano z 

znanjem angleškega jezika učencev kot gledanje angleško govorečih risank redkeje in v 

časovno daljših delih.  

 

Pogostost gledanja 

 

Graf 5: Prikaz odgovorov na vprašanje, kolikokrat tedensko so gledali risanke v angleščini 

 
Risanke je v angleščini vsak dan gledalo le 8 % učencev, večkrat na teden jih je gledala slaba 

tretjina učencev – 29 %, podoben delež učencev – 27 %, je gledalo risanke v angleščini do 2-

krat tedensko, redkeje kot 2-krat tedensko pa je angleške risanke gledala točno tretjina 

učencev. Le 2 % učencev risank v angleščini nista gledala. 

 

Povezanost med pogostostjo gledanja angleških risank in znanjem angleščine 

 

Tabela 9: Izračun povezanosti pogostosti gledanja angleških risank in dosežka na NPZ iz angleščine 

 Dosežek na  NPZ Pogostost 

gledanja 

Dosežek na  NPZ 

Pearsonov koeficient 1 -,348 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 106 106 

Pogostost gledanja 

Pearsonov koeficient -,348 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 106 106 

 

Povezanost med pogostostjo gledanja angleško govorečih risank in znanjem angleškega jezika 

je negativna in nizka (rpbi = -0.348, p = 0.000). Hipotezo 3 zavrnem. Smer povezanosti 

nakazuje, da pogosteje kot so učenci gledali risanke v angleškem jeziku, slabši so bili 

dosežkih na NPZ iz angleščine. Eden izmed vzrokov za to negativno povezanost med 

pogostostjo gledanja in znanjem angleščine je lahko v tem, da so učenci, ki so gledali risanke 

zelo pogosto – vsak dan, manj časa posvečali učenju, hkrati pa risanke, ki so jih gledali, niso 

bile ustrezne, da bi se iz njih naučili jezika, in imajo zato slabše dosežke na področju znanja. 
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Trajanje gledanja risank v angleščini 

 

Graf 6: Prikaz odgovorov na vprašanje, koliko časa je trajalo posamezno gledanje risank 

 
 

Večina učencev – 69 %, je običajno gledala risanke v angleščini manj kot 1 uro, četrtina 

učencev je risanke gledala 1–2  uri, manj kot desetina učencev – 7 %, pa je risanke gledala 

več kot 2 uri. 

 

Povezanost pogostosti in trajanja gledanja z znanjem angleščine 

 

Učence sem na podlagi odgovorov o pogostosti in trajanju gledanja razdelila v dve skupini 

glede na optimalnost gledanja risank (za potrebe analize je optimalnost gledanja (pogostost in 

trajanje) obravnavana kot nova spremenljivka). V prvi skupini so tisti učenci, ki so risanke 

gledali vsak dan oziroma večkrat tedensko in je njihovo posamezno gledanje trajalo manj kot 

1 uro (pogostejše, a kratkotrajnejše gledanje risank v angleščini sem na podlagi ugotovitev 

tujih raziskav obravnavala kot optimalnejše za učenje angleščine). V drugi skupini pa so 

učenci, ki so gledali risanke 2-krat tedensko oziroma redkeje in je njihovo posamezno 

gledanje trajalo 1 uro ali več (redkejše, a dolgotrajnejše gledanje risank v angleščini sem 

obravnavala kot manj optimalno za učenje angleščine). Za ugotavljanje razlik v dosežkih v 

NPZ sem primerjala aritmetični sredini obeh skupin. 

 

Tabela 10: Primerjava aritmetičnih sredin dosežkov na NPZ iz angleščine glede na optimalnost gledanja 

(N = 29) 

Optimalnost 
gledanja 

N Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

Skupina 1 
 

18 51,33 27,047 

Skupina 2 
 

11 47,36 25,621 

 

V skupino 1 se je uvrstilo 18 učencev, katerih povprečni odstotek na NPZ je 51,33 % (st. 

odklon 27,047). V skupino 2 je uvrščenih 11 učencev, katerih povprečni odstotek na NPZ je 

47,36 % (st. odklon 25,621). Iz rezultatov je razvidno, da skupina 1, v kateri so učenci z 

optimalnejšim načinom gledanja za učenje tujega jezika (pogostejše in krajše gledanje), 
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dosegajo za skoraj 4 % boljše rezultate na NPZ iz angleščine kot učenci iz skupine 2, katerih 

način gledanja risank naj bi bil manj optimalen (daljše in redkejše gledanje).    

 

Obe skupini imata majhen numerus, zato sem za ugotavljanje povezanosti optimalnosti 

gledanja z znanjem angleščine naredila neparametrični Mann-Whitney test. 

 

Tabela 11: Primerjava rangov dosežkov na NPZ iz angleščine glede na optimalnost gledanja (N = 29) 

 Optimalnost gledanja N Mean Rank Sum of Ranks 

Dosežek na 

NPZ 

Skupina 1 
 

18 15,39 277,00 

Skupina 2 
 

11 14,36 158,00 

 

Rezultati kažejo, da je skupina 1 (15,39) dosegla na NPZ višji dosežek kot skupina 2 (14,36), 

kar nakazuje, da sta bila pogostost in trajanje gledanja skupine 1 v naši raziskavi optimalnejša 

kot način gledanja skupine 2. 

 

Tabela 12: Izračun povezanosti optimalnosti gledanja z dosežki na NPZ iz angleščine (N = 29) 

 Procenti NPZ 

Mann-Whitney U 92,000 

Z -,315 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,753 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
,774b 

 

Mann-Whitney test je pokazal, da med skupino 1 in skupino 2 ni statistično pomembnih razlik 

(U = 92.000, p = 0.753). Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, zato hipotezo 

4 zavrnem. Kljub temu pa izračun aritmetičnih sredin nakazuje na razlike v dosežkih med 

skupinama in na to, da v tej raziskavi skupina, ki je gledala risanke v krajših delih, dosega 

rahlo boljše rezultate pri znanju angleščine, kot skupina, ki je gledala risanke v daljših delih. 

Za nadaljnje raziskovanje bi bilo primerno zbrati še večji vzorec podatkov. 

 

3.4.6 Povezanost med razumevanjem vsebine risank in znanjem angleščine  

 

Raz. vprašanje 4: Kakšna je povezanost med razumevanjem vsebine risank v angleškem jeziku 

in znanjem angleščine? 

 

H5: Učenci, ki so glede na lastno oceno bolje razumeli vsebino angleško govorečih risank, 

dosegajo boljše rezultate znanja angleščine v primerjavi z učenci, ki so glede na lastno oceno 

slabše razumeli vsebino risank. 
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Količina razumevanja 

 

Graf 7: Prikaz odgovorov na vprašanje, koliko vsebine so običajno razumeli ob gledanju risank v 

angleščini 

 
 

Največ učencev – 42 %, je razumelo posamezne dele vsebine risank v angleščini, 29 % 

učencev je razumelo vsebino v celoti, 26 % učencev pa je razumelo samo posamezne besede 

in fraze. Le 2 % učencev vsebine sploh ni razumelo. 

 

Povezanost med razumevanjem angleško govorečih risank in znanjem učencev 

 

Tabela 13: Izračun povezanosti razumevanja angleško govorečih risank in dosežkov na NPZ iz angleščine 

 
Dosežek na  NPZ Razumevanje 

ang. risank 

Dosežek na  NPZ 

Pearsonov koeficient 1 -,390 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 106 106 

Razumevanje ang. 

risank 

Pearsonov koeficient -,390 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 106 106 

 

Povezanost med razumevanjem angleško govorečih risank in dosežkov na NPZ iz angleščine 

je negativna in nizka (rpbi = -0.390, p = 0.000). Ugotovitve kažejo, da učenci, ki dosegajo 

boljše rezultate na NPZ, ocenjujejo, da slabše razumejo risanke, kot učenci, ki dosegajo slabše 

rezultate na NPZ. To bi se lahko povezovalo s tem, da se pogosto kaže, da so učenci z boljšim 

znanjem kritičnejši do svojih šolskih dosežkov, v tem primeru do razumevanja jezika, kot 

učenci, ki imajo slabše znanje. Hkrati pa se je pri vprašanju o vrsti vsebin (poglavje 3.4.3.) 

pokazalo, da obstaja povezanost med gledanjem risank z otroško vsebino in slabšim znanjem 

jezika, kar za samo razumevanje pomeni, da lahko zaradi enostavnejšega jezika, ki ga 

zasledimo v otroških risankah, učenci kljub slabšemu znanju jezika razumejo več vsebine, kot 

tisti z boljšim znanjem jezika, ki pa gledajo risanke z zahtevnejšim jezikom. 

 

Glede na ugotovitve hipotezo 5 zavrnem. Zaznati je ravno obratno povezanost od predvidene 

in sicer, da učenci z boljšim znanjem angleščine glede na lastno oceno slabše razumejo 

angleško govoreče risanke, ki jih običajno gledajo, kot učenci s slabšim znanjem angleščine. 
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Za nadaljnje raziskovanje povezanosti med razumevanjem vsebine in znanjem jezika risank bi 

bilo potrebno raziskavo načrtovati tako, da bi vsi vključeni v raziskavo gledali vsebino z 

enako težavnostjo, da bi rezultati točneje pokazali vpliv razumevanja vsebine.    
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4  ZAKLJUČEK  

 

Učitelji se dnevno srečujejo z učenci, ki opisujejo, da so se vsaj delno naučili tujega jezika 

preko risank. Na drugi strani pa so tudi tisti učenci, ki kljub temu, da risanke redno gledajo, 

menijo, da tujega jezika niso usvojili. Ta razlika v usvojenem znanju je bila osnova za 

nastanek raziskave, ki je skupek ugotovitev tujih raziskav in je zato zajemala zelo obsežno 

področje gledanja risank.  

 

Tuje raziskave so bile usmerjene predvsem v to, kako učinkovite so risanke v primerjavi z 

drugimi mediji za učenje tujega jezika in kateri so dejavniki, ki vplivajo na usvajanje tujega 

jezika. Ker v slovenskem izobraževalnem prostoru podobnih raziskav glede na dostopne vire 

ni bilo mogoče zaznati, sem z njo želela zajeti čim širšo sliko o navadah gledanja risank naših 

osnovnošolcev, kar bo služilo za nadaljnje raziskovanje tega področja pri nas.  

 

V magistrskem delu sem ugotavljala povezanost med usvajanjem tujega jezika in gledanjem 

risank, tako da sem primerjala znanje angleščine z navadami gledanja risank učencev. Glede 

na podatke iz literature in dosedanjih raziskav sem se osredinila na tri dejavnike, ki naj bi se 

najbolj povezovali z uspešnostjo usvajanja tujega jezika preko risank: zvrsti risank, trajanje 

gledanja in razumevanje vsebine risank.    

 

Zvrsti risank  

 

Raziskava je pokazala, da se kaže povezanost med znanjem tujega jezika in vrstami risank, ki 

jih učenci običajno gledajo. Pokazalo se je, da so bili učenci, ki so gledali risanke s 

humoristično, akcijsko ali fantazijsko vsebino, na preverjanju znanja uspešnejši kot tisti, ki 

teh vrst risank niso gledali. Krcmar idr. (2007) glede risank namenjenih le zabavi opisujejo, da 

je vsebina pogosto prezahtevna za učence in zato jezika preko njih ne usvojijo. Poudarjajo pa, 

da je ključno za usvajanje jezika razumevanje. Glede na izsledke moje raziskave predvidevam, 

da  je bilo pri učencih razumevanje dovolj visoko, da se je pokazala pozit ivna povezanost med 

gledanjem risank z zabavno vsebino in znanju angleščine.  

 

Pri učencih, ki so gledali otroške risanke, rezultati nakazujejo, da imajo slabše znanje tujega 

jezika kot tisti, ki teh vrst risank niso gledali. To bi bilo lahko povezano z zahtevnostjo jezika, 

ki je običajno v otroških risankah nižja (manj govora, preprostejši izrazi, ponavljanje 

preprostih fraz) kot v ostalih zvrsteh, hkrati pa je pričakovano, da to vrsto risank zaradi 

lažjega razumevanja gledajo učenci s slabšim znanjem tujega jezika. Za učitelje je pomembno, 

da se tega zavedajo in spodbudijo učence z nižjo ravnijo znanja h gledanju tudi zahtevnejših 

vsebin.  

 

Povezanost med gledanjem risank namenjenih učenju in znanjem angleškega jezika se sicer 

nakazuje, a v raziskavi ni bilo zaznati statistično pomembnih povezav. Možnih vzrokov, da 

rezultati kažejo, da učenci, ki so gledali risanke namenjene učenju jezika, ne dosegajo vidno 

boljših rezultatov v znanju angleščine, je lahko več. Eden izmed njih bi lahko bil, da na 

dosežek na NPZ vpliva veliko različnih faktorjev (preverjanje opismenjevalnega znanja, 
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dnevna motivacija), ki niso odvisni samo od znanja pridobljenega preko gledanja risank za 

učenje jezika (pretežno slušno zaznavanje), zato tudi rezultati niso pokazali izrazitejše 

povezanosti.  

 

Trajanje gledanja risank  

 

Rezultati nakazujejo, da pogostejše gledanje angleško govorečih risank ne vpliva na znanje 

angleščine. V raziskavi je bilo zaznati ravno obratno, da učenci, ki pogosteje spremljajo 

risanke v angleškem jeziku, dosegajo slabše rezultate na NPZ. Eden izmed vzrokov za to 

negativno povezanost med pogostostjo gledanja in znanjem angleščine je lahko v tem, da so 

učenci, ki so gledali risanke zelo pogosto – vsak dan, manj časa posvečali učenju. Hkrati pa so 

tuji avtorji ugotovili, da je za sprejemanje informacij in kakovostno slušno ter vidno 

zaznavanje ob gledanju video vsebin pomembno ohranjanje pozornosti, kar je zaradi številnih 

dražljajev zahtevno (Linebarger, et al., 2013). Pri učencih, ki so spremljali risanke zelo 

pogosto, je možno, da prav zaradi zahtevnosti ohranjanja pozornosti na visoki ravni, niso 

uspeli kvalitetno sprejemati informacije, ki bi imele vpliv na usvajanje jezika.  

 

Ker v raziskavi ni bilo natančno preverjeno, kako kakovostne risanke so učenci gledali, je 

hkrati tudi možno, da risanke, ki so jih pogosto gledali, niso bile ustrezne kakovosti, da bi se 

iz njih naučili jezika, kar ni omogočilo boljše dosežke na področju znanja kljub pogostejšemu 

gledanju angleško govorečih risank.  

 

Sodobni učni pristopi zagovarjajo, da je najučinkovitejše učenje tujega jezika za otroke v 

obliki krajših aktivnosti (da otroci ohranijo pozornost) in hkrati pogosto, vsakodnevno 

srečevanje z jezikom. Glede na to sem v raziskavi ugotavljala, ali se tudi pogostejše, a 

kratkotrajnejše gledanje risank v angleščini izkaže kot optimalnejše za učenje tujega jezika. 

Povezanost se je sicer rahlo pokazala, a bi bilo potrebno izvesti raziskavo z veliko večjim 

vzorcem, da bi lahko tezo potrdili. Za nadaljnjo raziskovanje bi bilo primerno, da bi bila 

celotna raziskava osredinjena le na pogostost in trajanje gledanja. Tako bi pridobili 

podrobnejše podatke o načinih gledanja, z večjim vzorcem učencev pa bi bilo tudi vidneje, 

kakšne so vplivi med pogostostjo in trajanjem gledanja tujejezičnih risank ter znanjem tujega 

jezika učencev.  

 

Razumevanje risank  

 

Raziskava je pokazala, da je povezanost med znanjem angleščine in razumevanjem risank 

ravno obratna od predvidene. Učenci z boljšim znanjem angleščine glede na lastno oceno 

slabše razumejo angleško govoreče risanke, ki jih običajno gledajo. To bi lahko pojasnili s 

tem, da so učenci z boljšim znanjem bolj kritični do svojih šolskih dosežkov, v tem primeru 

do razumevanja jezika, kot učenci, ki imajo slabše znanje. Hkrati pa se je pri vrstah risank, ki 

jih učenci običajno gledajo, pokazalo, da obstaja povezanost med gledanjem risank z otroško 

vsebino in slabšim znanjem jezika, kar za samo razumevanje pomeni, da lahko zaradi 

enostavnejšega jezika, ki ga zasledimo v otroških risankah, učenci kljub slabšemu znanju 
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jezika razumejo več vsebine, kot tisti z boljšim znanjem jezika, ki pa gledajo risanke z 

zahtevnejšim jezikom. 

 

Za nadaljnje raziskovanje povezanosti med razumevanjem vsebine in znanjem jezika risank bi 

bilo potrebno raziskavo načrtovati tako, da bi bila celotna raziskava osredinjena samo na 

razumevanje jezika in vsebine v risankah. To bi omogočilo, da bi od učencev pridobili 

podrobnejše podatke o tem, kaj točno razumejo oziroma česa ne razumejo, ter kako zahtevne 

vsebine gledajo. Pri izvedbi raziskave bi bilo tudi smiselno, da bi bilo razumevanje jezika in 

vsebine risank preverjeno preko testov in ne samo glede na lastno zaznavo učencev. Možno bi 

bilo izvesti tudi raziskavo, v kateri bi vsi vključeni učenci gledali vsebino z enako 

zahtevnostjo jezika, da bi bilo možno rezultate jasneje primerjati.  

 

Uporaba in nadaljnje raziskovanje  

 

Risanke so zagotovo pomemben del odraščanja naših učencev in, kot se je pokazalo tudi v 

raziskavi, močna motivacija za učenje, saj ima večina učencev do risank zelo pozitiven odnos. 

Ker raziskave kažejo vpliv risank na učenje tujih jezikov, je smiselno, da se jih vključuje tudi 

v pouk. Namen kakovostnih risank in oddaj za otroke je, da jih nagovorijo in zabavajo, dajo 

možnost poistovetenja, pokažejo jim širši svet, jih informirajo in izobražujejo ter motivirajo in 

spodbudijo za raziskovanje novega znanja (Peštaj, 2010). V današnjem času je tehnološka 

pismenost zelo pomembna, zato moramo biti učitelji tisti, ki učencem omogočimo 

spoznavanje z njo in jih hkrati naučimo, kako izbrati kvalitetne vsebine, zato risanke zagotovo 

sodijo tudi v šolski prostor. Prav zato pa bi bilo tudi smiselno nadaljnjo raziskovanje na 

področju risank, da bi lahko oblikovali smernice za delo z njimi.  

 

Pri načrtovanju nadaljnjih raziskav bi se bilo potrebno osrediniti na vsak posamezen dejavnik 

povezan z gledanjem risank (vrste risank, trajanje gledanja, zahtevnost vsebine, razumevanje 

vsebine in jezika, odnos do risank) in tega raziskati bolj natančno. Izvedena raziskava je imela 

tudi relativno majhen vzorec, zato bi bilo primerno, da se v nadaljevanju raziskovanja zajame 

večji vzorec. Zaradi vpliva subjektivnosti pri anketirancih o njihovem razumevanju risank, bi 

bilo za naprej smiselno pripraviti raziskavo na način, kjer bi lahko sodelujoči podrobneje 

podali informacije o svojem gledanju, oceno o tem, koliko in kakšno je bilo razumevanje 

risank pa bi nato naredil raziskovalec na podlagi pripravljenih meril. Tako bi bilo vrednotenje 

razumevanja enako za celoten vzorec.  

 

V šolskem prostoru bi bilo smiselno razmisliti o načinih vključevanja risank in medijev v 

pouk, da bi bilo to večplastno, ne samo kot motivacijsko sredstvo in na splošno o 

izobraževanju učencev o tehnologiji in medijih ter kritičnem razmišljanju, saj se večina 

učencev z medijskimi vsebinami srečuje dnevno.    
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6  PRILOGE  

 

6. 1 Intervju z učenci in kategorizacija odgovorov  

1. sklop – vrsta, vsebina risank: 

Katere vrste risank so gledali? Humoristične, akcijske, grozljive, pravljične-fantazijske, otroške, 

izobraževalne… Kaj so gledali v angleščini? 
 

v angleščini 
1. Zdaj imam rada raziskovalne, ne samo risanke tudi oddaje, včasih Baby 

Chanel – angleško, zdaj ne gledam več. (1)1 
2. Rada gledam komedije s podnapisi, Disney Chanel – v angleščini, 

razumem lažje s podnapisi. (1) 
3. Rada gledam komedije, zdaj tudi Soy Luna – v slovenščini. Mlajša 

Pujso Pepo tudi v slovenščini. (1) 
4. Najraje Tom&Jerry-ja, kjer ne govorijo, več bolj slovenske, Gasilec 

Samo. (2) 
5. Skoraj vsak dan gledala isto, take smešne v angleščini. (2)2 
6. Enako. (2) 
7. Nodi, Pujsa Pepa, Maša in medved, Grozni Gašper, vse so v 

slovenščini. (3) 
8. Ninja želve,Tandermenovi, Spuži Kvadratnik, Nina in prijatelji ta je v 

slovenščini, ostale so angleške. (3) 
9. Ninja želve, Spuži Kvadratnik, grozni Gašper, Niki, Riki don, Gromka 

hiša. Vse so angleške. (3) 
10. Največ komedije, odvisno od tega na katerem programu so. (4) 
11. Slovenske risanke, zanimive, smešne, Spuži kvadratnik je pa angleški. 

(4) 
12. Smešne, komedije, veliko Tom&Jerry, čeprav risank nisem tako veliko 

gledala. (4) 
13. Velikokrat o konjih, princeskah, zanimive. Ponavadi v slovenščini. (5) 
14. Animirane, zabavne, super junake – Winx, včasih prevedene včasih 

angleške. (5) 
15. Zdaj ne gledam več, včasih bolj super junake, ki so bili v angleščini. (5) 
16. Spuži kvadratnik – slovenščina, mister Bean – angleščina. (6) 
17. Pink Panter – angleščina, Miki Miška – angleščina, Disney Chanel – 

angleščina. (6) 
18. Včasih Nodija – slovenščina, ko sem bil mlajši, zdaj ga gledam v 

angleščini. Zdaj gledam Tandermenovi v slovenščini, včasih mi pa 

mami reče, da naj jih gledam v angleščini, ker lahko nastavimo. (7) 
19. Mlajši sem rad gledal Mojster Mihata in Nodija – vse v slovenščini. 

Zdaj že nekaj časa že bolj malo gledam, če gledam je večinoma v 

slovenščini. Gledam pa različne serije – Star wars, lego risanke ampak 

tudi v slovenščini. (7) 
20. Telebajski, Pujsa Pepa – slovenščina, Tom&Jerry, Batman – angleščina, 

Fifi, Spiderman – slovenščina. Imela sem pa igrice, kjer sem morala vse 

vpisovati v angleščini. (8) 
21. Hello Kitty – slovenščina, če je oči gledal film, sem gledala z njim v 

angleščini. V avtu smo imeli male računalnike, da smo lahko igrali 

igrice in se učili o angleških besedah. (9)  
22. Miki Miška – angleška. Youtubu risanke mi je prižgala mami, tudi na 

DVD-ju v angleščini. (9) 
23. Pujsa Pepa, Nodi – v slovenščini, Miki Miška – angleška. Beyblade v 

angleščini. (9) 
24. Nodi-ja, bacek Jon – slovenščina, Miki Miška – angleščina. (9) 
25. Mister Bean, Maša in medved – angleščina. (10) 
26. Pink panter, Maša in medved – angleščina. (10) 
27. Tom&Jerry – angleščina. (10) 

1. otroške 
 

2. humor, serije 
 

3. humor, serije, 

otroš. 
4. humor, otroš. 
5. humor. 
6. humor. 
7. otroške 
 

8. akcijske, 

humor 
9. akcij, humor 
 

10. humor. 
11. otroš, 

humor. 
12. humor. 
 

13. fantaz. 
14. humor., 

fantaz. 
15. akcijske 
 
16. humor. 
17. humor. 

serije 
18. otroš., akcij. 
 

 

19. otroš., 

akcijs. 
 

 

20. otroš,, 
humor., akcij. 
 

21. otroš. 
 

 

22. humor. 
 

23. otroš, 

humor, akcij 
24. otr., hum. 
25. hum, otr 
26. hum. otr 
27. humor   

1. otroške 
 
2. humor, serije 
 

3. / 
 

4. / 
 

5. humor. 
6. humor. 
7. / 
 

8. akcij, humor. 
 

9. akcij., humor. 
 

10. humor. 
11. humor. 
 

12. / 
 

13. / 
14. fantaz. 
 

15. akcij. 
 

16. humor. 
17. humor., serije 
18. otroš., akcij. 
 

 

19. / 
 

 

 

20. akcij., igre 
 

 

21. filmi 
 

 

22. humor. 
 

23. humor, akcij. 
 

24. humor. 
25. hum. otr. 
26. hum. otr 
27. humor 
 

                                                
1   Odgovor vsakega učenca pod svojo zaporedno številko; številka v oklepaju označuje zaporedno št. posnetka . 
2   Pod zaporedno št. 5 in 6. sta sestri dvojčici, zato je večino odgovorov bilo enakih, ker sta gledali vedno skupaj. 
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Pregled odgovorov: Katere vrste risank so gledali? Kaj so gledali v angleščini? 
Učenci so največkrat navedli, da so gledali humoristične risanke (20), sledijo 

otroške (13), akcijske (7) in fantazijske (2) risanke. Grozljivih in izobraževalnih 

risank niso navajali, čeprav je možno v nadaljevanju intervjuja glede na 

odgovore zaslediti, da so nekateri gledati tudi te vrste (omenijo Scooby Doo in 

kaj so se naučili iz izobraževalnih risank). V angleščini so največkrat gledali 

humoristične risanke (15), sledijo akcijske (6), otroške (4) in fantazijske (1). 

Spremembo med pogostostjo gledanja otroških risank v slovenščini in angleščini 

bi bilo mogoče pojasniti s tem, da so bili učenci že starejši, ko so začeli gledati 
risanke v angleščini, in jih zato risanke z otroško vsebino niso več zanimale. 

 

Humor: 20 
Otroške: 13 
Akcijske: 7 
Fantazij: 2 
Grozljiv: /   
Izobraž: / 

 

Humor: 15 
Otroške: 4 

Akcijske: 6 

Fantazij: 1 
Drugo (serije,  

film): 4 

Ali so bile nasilne? Ali so vključevale nasilje?  

1. Jaz jih nisem gledala, me ni zanimalo, mi niso dovolili. (1) 
2. Včasih gledala serijo Pes Max. (1) 
3. Zelo malo, včasih Policijsko mafijo. (1) 
4. S sestrico sva gledali včasih Ninja želve. (2) 
5. Včasih tudi Ninja želve, včasih streljanje z laserji. (2) 
6. Enako tudi jaz samo Ninja želve. (2) 
7. Večinoma ne. (3) 
8. Ja, Ninja želve, če se kje kdo tepe, pri Nini in prijateljih so se veliko tepli. (3) 
9. Samo Ninja želve. (3) 
10. Všeč sem gledal krvave risanke na youtubu, ko sem bil že malo starejši. (4) 
11. Tom&Jerry so se že tepli, ko sem bil mlajši drugega ne. (4) 
12. Jaz nisem gledala nič takega. (4) 
13. Bolj ne, če že se je na koncu vse razrešilo. (5) 
14. Pri Henriju in Tandermenovih se ves čas borijo proti kriminalcih. (5) 
15. Včasih so se pretepali. (5) 
16. Pri Spuži Kvadratniku se občasno pretepajo, v slovenščini. (6) 
17. Ninja želve – se tepejo, angleško verzijo. (6) 
18. Risank se ne spomnim, gledam pa take filme in igram igrice – v angleščini. (7) 
19. Večinoma ni nasilja, mogoče v Star Wars-u, kjer je znanstvena fantastika. (7) 
20. Beyblade so tekmovali med sabo in se tepli. (8) 
21. Risanke nisem gledala takih, v filmih pa včasih gledam kriminal. (8) 
22. Če je oči gledal kakšen film, se ga videl. (9) 
23. Meni starši niso pustili takih risank, včasih sem jih gledala pri babici. (9) 
24. Mislim, da nisem nič takega gledala. (9) 
25. Ne spomnim se nič nasilnega, kar bi gledala. (10) 
26. Angry Birds – streljanje, pretepanje. (10) 
27. Tom&Jerry – lovljenje, pretepanje. Pink Panter – streljanje. (10) 

1. Ne 
2. Občasno 
3. Občasno 
4. Občasno 
5. Občasno 
6. Občasno 
7. Občasno 
8. Da 
9. Občasno 
10. Da 
11. Občasno 
12. Ne 
13. Občasno 
14. Občasno 
15. Občasno 
16. Občasno 
17. Občasno 
18. Občasno 
19. Občasno 
20. Občasno 
21. Občasno 
22. Občasno 
23. Občasno 
24. Ne 
25. Ne 
26. Da 
27. Da 

 
Pregled odgovorov: Ali so bile nasilne? Ali so vključevale nasilje? 
Večina učencev (23) je gledala nasilne risanke vsaj občasno. Le 4 učenci so opredelili, da nasilnih 

risank niso gledali. Glede ostalih je težko opredeliti razlike med pogostostjo gledanja glede na dane 

odgovore. 

 

Da: 4 
Občasno: 19 
Ne: 4   

So gledali različne risanke ali vedno iste? Zakaj vedno iste oz. različne, kaj jih je pritegnilo?  

1. Različne, nikoli iste, včasih sem gledala isto serijo, ker mi je bila všeč. (1) 
2. Na Disney Chanelu sem gledala iste serije, znala tudi pesmi, ker so mi bile všeč. (1) 
3. Velikokrat gledala cele seriji istih risank. (1) 
4. Večinoma bolj enake, ker sem te poznala, drugih nisem hotela gledat. (2) 
5. Večino iste, ker so nama bile všeč. (2) 
6. Enako kot sestra. (2) 
7. Bolj enake. (3) 
8. Včasih zelo različne, zdaj pa več enakih, tiste, ki so mi zabavne. (3) 
9. Bolj različne, da se ne naveličam. Velikokrat pa tudi serije. (3) 
10. Običajno enake risanke, na temo, ki mi je všeč. (4) 
11. Enako. (4) 
12. Tiste, ki so mi bile všeč, večkrat. (4) 
13. Če sem kakšno risanko veliko gledal, sem se naveličal, zato več različnih. (5) 

1. Oboje 
2. Iste 
3. Iste 
4. Iste 
5. Iste 
6. Iste 
7. Iste 
8. Oboje 
9. Oboje 
10. Iste 
11. Iste 
12. Iste 
13. Različne 
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14. Velikokrat isto, ker so mi bile všeč. (5) 
15. Rajši različne, da se nisem naveličal. (5) 
16. Imela sem tri, ki so mi bile všeč. Sem jih gledala zelo rada. (6) 
17. Rajši več različnih, ker mi je drugače postalo dolgočasno. (6) 
18. Odvisno, kdaj sem jih gledal. Če sem bil ob isti uri, sem gledal vedno iste, sploh zjutraj 

skoraj vedno Nodi-ja. (7) 
19. Ko sem bil majhen, sem gledal skoraj celo leto enake. Tudi zdaj gledam rajši iste, ne 

preizkušam novih, gledam tiste, ki vem, da so mi všeč. Zdaj samo kakšno na dan, včasih 

malo več. (7) 
20. Na začetku sem rajši gledala različne, ker sem iskala, kaj mi je všeč, potem pa iste, ki so 

mi bile všeč. (8)   
21. Rajši bolj različne, da sem jih videla več in ker so mi bile bolj zanimive. (8)   
22. Bolj različne, ampak se ne spomnim točno. (9) 
23. Rajši sem gledala različne, da mi je bilo bolj zanimivo. (9) 
24. Jaz enako. (9) 
25. Večkrat enake, ker so mi bili všeč posamezni deli. (10) 
26. Včasih iste, če sem vedel, da so mi všeč, različne pa takrat, ko sem se naveličal najljubših. 

(10)   
27. Več različnih delov iste serije risank, ker bi mi bilo pri enakih dolgočasno. (10)   

14. Iste 
15. Različne 
16. Iste 
17. Različne 
18. Oboje 
 

19. Iste 
 

 
20. Oboje 
 

21. Različne 
22. Različne 
23. Različne 
24. Različne 
25. Iste 
26. Oboje 
 

27. Iste 

 
Pregled odgovorov: So gledali različne risanke ali vedno iste?   
Malo več kot polovica (14) je rajši gledala iste risanke. Slaba četrtina (6) je gledala iste in tudi 

različne, četrtina (7) pa samo različne. Pri odgovorih o istih risankah je možno opaziti, da so 

nekateri različne dele iste serije smatrali kot isto risanko, nekateri pa so opisali to kot različne 

risanke.   

 

Iste: 14 
Oboje: 6 
Različne: 7 

Je bila v gledanih risankah vsebina podobna?  

1. Včasih se mi zdi, da je vsebina podobna. (1) 
2. Nisem imela najljubše risanke, želela bi si, da bi bilo bolj različno. (1) 
3. V moji najljubši seriji se veliko ponavlja. Risanka Maša in medved, ki mi je bila zelo 

všeč, se zdaj ponavlja podobna vsebina v drugi risanki, ki jo zdaj rada gledam. (1) 
4. Ja, večinoma podobno, samo se ne spomnim dobro. (2) 
5. Ne, bolj različne, vsaka na svojo temo. (2) 
6. Rajši da je bila vsaka o svojih stvareh. (2) 
7. Čisto druga. (3) 
8. Povsem drugačna. (3) 
9. Večinoma bolj smešne risanke. (3) 
10. Ja, velikokrat na isto foro. (4) 
11. Jaz tudi velikokrat smešne. (4) 
12. Všeč mi je, če se razlikuje. (4) 
13. Ne, se je razlikovala. (5) 
14. Bolj podobna, tako kot mi je všeč. (5) 
15. Jaz sem gledal vse bolj akcijske. (5) 
16. Vsebina se je razlikovala, ampak so bile podobne fore, ki naj bi bile smešne. (6) 
17. Bolj različne, da mi ni bilo dolgčas. (6) 
18. Rajši sem imel, da je bila različna vsebina, da ni bilo podobno temu, kar sem že gledal. 

(7) 
19. Ko sem gledal kakšno serijo, mi je bilo všeč, da se je nadaljevala podobna vsebina. 

Mislim, da sem drugače pa gledal bolj različne risanke, na primer Nodi in Mojster Miha 

se razlikujeta. (7) 
20. Večino risank je bilo takih, da je nekdo naredil napako in potem se je to razrešilo. (8) 
21. Podobna vsebina, rada sem imela daljše, da so nekaj raziskovala, kdo je kaj naredil. (8)   
22. Vedno je bil enak konec – vse se je rešilo. (9) 
23. Vedno so bili taki junaki z enakimi lastnostmi. (9) 
24. Večinoma so bili bolj podobni. (9) 
25. Rajši sem imela različne, da se je več dogajalo. (10)   
26. Različno, ker če je bilo podobno mi ni bilo zanimivo. (10)   
27. Različna vsebina, različna tema, da je bilo zanimivejše. (10)   

1. Podobna 
2. Podobna 
3. Podobna 
 

4. Podobna 
5. Različna 
6. Različna 
7. Različna 
8. Različna 
9. Podobna 
10. Podobna 
11. Podobna 
12. Različna 
13. Različna 
14. Podobna 
15. Podobna 
16. Različna 
17. Različna 
18. Različna 
 

19. Različna 
 

 

20. Podobna 
21. Podobna 
22. Podobna 
23. Podobna 
24. Podobna 
25. Različna 
26. Različna 
27. Različna 

 
Pregled odgovorov: Je bila v gledanih risankah vsebina podobna?   Podobna: 14 
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Dobra polovica učencev (14) je gledala risanke s podobno vsebino, ostali (13) so gledali risanke z 

različno vsebino. Pri nekaj odgovorih je možno zaznati, da so učenci prepoznali podobno strukturo 

risank kot jih imajo pravljice (ponavljanje, tipični liki, opisane lastnosti). 

 

Različna: 13 

Koliko risank so gledali v slovenskem jeziku, koliko v angleščini? (primerjalno)  

1. Večino gledam v angleščini. (1) 
2. Zdaj bolj slovenske programe, včasih risanke bolj v slovenščini. Ko sem Pujso Pepo 

pogledala vse dele v slovenščini, sem začela še v angleščini. (1) 
3. Najraje gledam v angleščini risanke, včasih gledam tudi na slovenskih kanalih. Večino 

gledam slovenske risanke. (1) 
4. Bolj sem gledala risanke, v katerih se ni govorilo, bolj neme. (2) 
5. Več gledale slovenske kot angleške. (2) 
6. Enako tudi jaz več slovenskih. (2) 
7. Pol v slovenščini, pol v angleščini. (3) 
8. Odvisno na katerem programu. Rajši v slovenščini. (3) 
9. Jaz pa rajši v angleščini. (3) 
10. Več slovenskih, če kaj ni delalo, sem gledal tudi angleške. (4) 
11. Slovenske, ampak sinhronizirane, v angleščini na primer Tom&Jerry, kjer je pa malo 

dialoga. (4) 
12. Večinoma v slovenskem jeziku. (4) 
13. Jaz sem gledala angleške s podnapisi, ker mi jih nastavijo, za počitek pa slovenske. (5) 
14. Jaz večinoma slovenske, kdaj pa tudi angleške, če je na takem kanalu. (5) 
15. Več jih je bilo v angleščini ali pa brez govora. (5) 
16. V bistvu sem gledala približno pol pol. (6) 
17. Včasih sem jih gledala več v slovenščini, zdaj pa vse v angleščini, da se tudi učim zraven. 

(6) 
18. Približno enako. Včasih sem jih gledal v angleščini, ker sem jo v slovenščini že gledal in 

sem želel slišati še v angleščini. Nove pa rajši v slovenščini. (7) 
19. Scooby Doo-ja sem gledal v angleščini zelo veliko. Drugače pa nisem gledal veliko v 

angleščini, če se je le dalo sem gledal v slovenščini, nisem maral angleških. (7) 
20. Veliko več v slovenščini, v angleščini zelo redko. (8) 
21. Bolj v slovenščini. (8) 
22. Več v slovenščini. (9) 
23. Približno polovica. (9) 
24. Bolj slovenske. (9) 
25. Več v angleščini, ker so mi bile boljše. (10) 
26. Več angleške. (10) 
27. Več slovenskih, zdaj bolj angleški. (10)   

1. Več ang 
2. Več slo 
 

3. Več slo 
 

4. * 
5. Več slo 
6. Več slo 
7. Enako 
8. Več slo 
9. Več ang 
10. Več slo 
11. Več slo 
 

12. Več slo 
13. Več ang 
14. Več slo 
15. Več ang 
16. Enako 
17. Več ang 
 

18. Enako 
 

19. Več slo 
 

20. Več slo 
21. Več slo 
22. Več slo 
23. Enako 
24. Več slo 
25. Več ang 
26. Več ang 
27. Enako 

 
Pregled odgovorov: Koliko risank so gledali v slovenskem jeziku, koliko v angleščini? 
Večina učencev (14) je gledala risanke v slovenskem jeziku. Pet učencev jih je gledalo tako v 

slovenskem kot v angleškem, četrtina učencev (7) pa jih je gledala večinoma v angleškem jeziku. 

Ena učenka je opredelila, da je gledala risanke brez govora. 

 

Več slo: 14 
Enako: 5 
Več ang: 7 
*: brez  odgovora 

So imele tuje risanke podnapise, so bile sinhronizirane?  

1. V večini ni bilo podnapisov, pri sinhroniziranih mi je včasih malo čudno. (1) 
2. Včasih s podnapisi, ampak me sploh ni zanimalo, ker mi je bilo napeto. (1) 
3. Nikoli nisem gledala s podnapisi, ko sem bila mlajša. (1) 
4. Če so bili podnapisi, mi jih je brala mami, če ne nič. (2) 
5. Brez podnapisov, bolj samo gledali. (2) 
6. Enako. (2) 
7. Večinoma podnapisi. (3) 
8. Tudi pri meni. (3) 
9. Velikokrat berem podnapise zraven. (3) 
10. Niso imele podnapise, nekatere sinhronizirane. (4) 
11. Večinoma razumel, včasih podnapisi. (4) 
12. Nisem gledala s podnapisi. (4) 
13. Rajši s podnapisi, ker so angleške bolj zanimive, če sem vedela, kaj se dogaja. (5) 
14. Meni so podnapisi in sinhronizacija enako dobri. (5) 

1. Brez 
2. Podnapisi 
3. Brez 
4. Podnapisi 
5. Brez 
6. Brez 
7. Podnapisi 
8. Podnapisi 
9. Podnapisi 
10. Sinhron. 
11. Podnapisi 
12. Brez 
13. Podnapisi 
14. Oboje 
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15. Rajši s podnapisi, da sem razumel vse. (5) 
16. Zelo malo risank je imelo podnapisi, več gledam filme s podnapisi. (6) 
17. Če so bili podnapisi, sem skušala najprej poslušati in šele nato prebrati. (6) 
18. Včasih mi je oči prižgal podnapise, včasih pa ne. (7) 
19. Tisto, kar sem gledal v angleščini, ni bilo podnapisov. Edino kakšen film, ko so pa 

podnapisi. (7) 
20. Ne niso bile prevedene, niti podnapisov. (8) 
21. Filmi, če sem jih gledala, so imeli podnapise. Risanke pa ne. (8)   
22. Brez podnapisov. (9) 
23. Največkrat tudi jaz brez podnapisov. Če že, mi je boljše s podnapisi kot sinhronizirano. 

(9) 
24. Samo slike so bile, brez podnapisov. (9) 
25. Ni bilo podnapisov, sem sama znala dovolj. (10)   
26. Podnapisi, pri nekaterih angleški. (10) 
27. Tiste, ki sem gledal, niso imele veliko govora, zato nisem rabil podnapisov. (10)   

15. Podnapisi 
16. Podnapisi 
17. Podnapisi 
18. Podnapisi 
19. Brez 
 

20. Brez 
21. Brez 
22. Brez 
23. Brez 
 

24. Brez 
25. Brez 
26. Podnapisi 
27. Brez 

 
Pregled odgovorov: So imele tuje risanke podnapise, so bile sinhronizirane?   
Malo manj kot polovica učencev (12) gleda risanke s podnapisi, skoraj polovica (13) pa gleda brez 

podnapisov. En učenec gleda tako sinhronizirane kot risanke s podnapisi, en učenec pa gleda 

risanke le sinhronizirane. 
* Med intervjujem so nekateri učenci potrebovali pojasnilo, kaj pomeni, da so risanke 

sinhronizirane. Že pri prvem vprašanju intervjuja o vrstah risankah je bilo možno tudi zaznati, da 

angleške risanke, ki imajo slovensko sinhronizacijo, učenci uvrščajo med slovenske risanke in jih 

sploh ne zaznajo kot sinhronizirane. 

 

Podnapisi: 12 
Oboje: 1 
Brez: 13 
Sinhron.: 1 * 

So gledali risanke namenjene učenju? Splošnemu učenju ali učenju jezika? So se iz angleških 

risank naučili tudi kaj splošnega? 
 

1. Ne tako veliko, včasih veliko o živalih ampak to je bilo v slovenščini. (1) 
2. Včasih je bilo v risankah, kaj poučnega. Gledala sem serijo o potovanjih po svetu in 

živalih, ki jih je raziskovalec videl po svetu, ampak ne v angleščini, ker ne bi razumela. 

(1) 
3. Gledam poučne risanke na Lili in Bine namenjene učencem za angleščino, da se učim 

besed. (1) 
4. Ne, nič se ne spomnim. Ko sva bili s sestro mlajši, sva gledali o malem raziskovalcu. (2) 
5. Divja brata, ki sta raziskovala živali in opise posebnosti, bilo je v angleščini. (2) 
6. V eni risanki so govorili o tem, kako se poimenuje v tujem jeziku besede. (2) 
7. Dora in prijatelji, v kateri govorijo o angleških besedah in spoznavaš besede. (3) 
8. Mislim, da takih nisem gledal. (3) 
9. Tudi jaz ne. (3) 
10. Ko je bil brat majhen, je gledal Doro, ne spomnim se točno, vem pa, da sem se kaj naučil. 

(4) 
11. Nisem gledal takih, da bi se naučil veliko. (4) 
12. Včasih sem gledala kaj o naravi v angleščini. (4)   
13. Ko sem bila majhna, sem gledala angleške videe o učenju besed, spomnim se za barve. (5) 
14. Jaz se ne spomnim nič takega. (5) 
15. Mislim, da nisem gledal takih. (5) 
16. Ne, da bi se spomnila. (6) 
17. Na youtubu sem gledala take raziskovalne risanke. (6) 
18. Gledam sem, ko me je mami vpisala v angleški tečaj, kratke posnetke, da bi boljše 

razumel angleščino; sem se naučil bolj samo besed. (7) 
19. Sem gledal bolj take znanstvene oddaje, ampak ne z namenom, da bi se naučil, ampak 

bolj za zabavo. Bile so pa v slovenščini. Babi mi je pa prinesla knjige s CD-ji za učenje 

besed v angleščini, bile so zgodbice in sem se takrat učil tudi o naravi zraven. (7) 
20. Raziskovalne in fizikalne v slovenščini. (8) 
21. V avtu smo imeli računalnike, na katerih so bili posnetki in igrice za učenje, na katerih je 

bilo vse v angleščini. (8) 
22. Nisem gledal takih. (9) 
23. Imela sem knjižice s DVD-ji za učenje angleščine. (9) 
24. Za angleščino sem gledala take posnetke za učenje besed. (9) 
25. Ne. (10) 

1. Da, slo. 
2. Da, slo. 
 

 

3. Da, ang. J 
 

4. Da. 
5. Da, ang. 
6. Da, ang. J 
7. Da, ang. J 
8. Ne 
9. Ne 
10. Da 
 

11. Ne 
12. Da, ang. 
13. Da, ang. J 
 

14. Ne 
15. Ne 
16. Ne 
17. Da, ang. 
18. Da, ang. J 
 

19. Da, ang. J 
 

 

20. Da, slo 
21. Da, ang. J 
22. Ne 
23. Da, ang. J 
24. Da, ang. J 
25. Ne 
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26. Ne spomnim se. (10)   
27. Včasih ne, zdaj bolj posnetke na Youtub-u z različnimi prikazi o Zemlji. (10)  

26. Ne 
27. Da, ang 

 
Pregled odgovorov: So gledali risanke namenjene učenju? Splošnemu učenju ali učenju jezika?   
Dve tretjini (18) učencev je odgovorilo, da so gledali risanke namenjene učenju. Med njimi dva 
učenca nista opredelila jezika risank, trije učenci so gledali v slovenščini in 13 učencev pa je 

gledalo v angleščini (od tega devet učencev risanke namenjene učenju jezika). Tretjina (9) učencev 

risank namenjenih učenju ni gledala. 

 

Da: 2 
Da, slo: 3 
Da, ang: 4 
Da, ang. J: 9 
Ne: 9 

 

2. sklop – trajanje gledanja: 
Kolikokrat tedensko so gledali risanke? Koliko časa dnevno? 
Koliko časa v angleščini? 

 

V angleščini 
1. Nekajkrat na teden, včasih vsak dan zvečer, angleške manj kot uro na 

dan. (1) 
2. Vsak dan po eno risanko, meja pol ure. Angleške redko. (1) 
3. Zdaj ne gledam več, ker imam preveč dela za šolo, včasih gledala po 

največ uro na dan, večino slovenske.  (1) 
4. Vsak drug dan, ne veliko. Običajno ob vikendih zjutraj, uro ali manj. 

Jezik odvisno od kanala. (2) 
5. Velikokrat, šest dni na teden, vsak dan vsaj uro, med vikendi več. 

Angleške odvisno od risank. (2) 
6. Ob vikendih približno eno uro. Angleške malo. (2) 
7. Večkrat tedensko, ne angleških. (3) 
8. Zelo malo. Dvakrat, trikrat na teden. (3) 
9. Takrat ko je bila priložnost sem gledal tudi angleške, vsak dan pa 

slovenske. (3) 
10. Jaz odvisno od časa, največkrat bolj čez vikend. (4) 
11. Zdaj že dva tedna nič, če pa gledam pa največ dve risanki, potem mi 

postane dolgčas. (4) 
12. Gledala sem jih včasih vsak dan, skoraj vedno slovenske. (4) 
13. Zdaj v višjih razredih se veliko učim in gledam bolj malo. (5) 
14. Ko sem bila mlajša, doma nismo imeli televizije, zato je  nisem gledala. 

(5) 
15. Po šoli in med vikendi zjutraj. (5) 
16. Ko sem bila mlajša sem veliko gledala. (6) 
17. Angleške risanke sem gledala bolj redko, vsak drug dan, ker nisem 

toliko razumela. (6) 
18. Ko sem bil mlajši sem jih gledal skoraj vsak dan, razen čez vikende, ko 

smo šli ven s prijatelji ali pa na izlet z družino, zdaj pa gledam risane 

filme na Nickeloadianu bolj čez vikend – lahko si nastavim, v katerem 
jeziku jih gledam, včasih slovensko, včasih angleško. (7) 

19. Ko sem bil mlajši, sem gledal vsaj eno ali dve na dan – v slovenščini. 

Angleških zelo malo. V začetku šole še ni bilo učenja in sem imel več 

časa za gledati. (7) 
20. Približno trikrat na teden, večinoma v slovenščini. (8)   
21. Ker smo živeli v Šiški, sem na poti v vrtec in šolo med vožnjo gledala 

risanke, ki so bile v angleščini. (8)   
22. Včasih med tednom, ampak ne vsak dan. Redko angleščino. (9) 
23. Večkrat čez vikende. Angleščine nisem marala gledati, zato sem bolj 

malo. (9) 
24. Bolj čez vikende, ampak malo angleščine. (9) 
25. Vsak večer preden sem šla spat v angleščini. (10)   
26. Po šoli sem gledal za oddih risanke, včasih v angleščini. (10)   
27. Zvečer, ko sem naredil vse za šolo, ampak redko v angleščini. (10)   

1.  dnevno 
 

2.  dnevno 
3.  dnevno 
 

4. vikend. 
 

5.  dnevno 
 

6. vikend. 
7. več tedn. 8. 

več tedn. 
9.  dnevno 
 

10. vikend. 
11.  dnevno 
 
12.  dnevno 
13. redko 
14. redko 
  
15. dnevno 
16. dnevno 
17. dnevno 
 

18. več tedn. 
 

 

 

19. dnevno 
 

 

20. več tedn. 
21. dnevno 
 
22. več tedn. 
23. vikend. 
 

24. vikend. 
25. dnevno 
26. dnevno 
27. dnevno 

1. dnevno 
 

2. redko 
3. redko 
 

4. občasno 
 

5. občasno 
 

6. redko 
7. / 
8. / 
9. občasno 
 

10. / 
11. / 
 
12. redko 
13. / 
14. / 
 

15. / 
16. / 
17. občasno 
 

18. občasno 
 

 
 

19. redko 
 

 

20. redko 
21. dnevno 
 

22. redko 
23. redko 
 

24. redko 
25. dnevno 
26. občasno 
27. redko 

 
Pregled odgovorov: Kolikokrat tedensko so gledali risanke? Koliko časa 

dnevno?  Koliko časa v angleščini? 
Večina učencev (15) je gledala risanke vsak dan, slaba petina (5) nekajkrat 

Dnevno: 15 
Večkrat 

tedensko: 5 

Dnevno: 3 
Občasno: 6 
Redko: 10   
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tedensko, prav toliko (5) ob vikendih, 2 učenca pa sta gledala risanke redkeje. 

Glede risank v angleščini je največ učencev odgovorilo, da so jih gledali redko 

(10), le 3 vsak dan, 6 učencev pa občasno. 8 učencev ni podalo podatka glede 

angleških risank. 
Zaradi zelo raznolikih odgovorov je podatke težko združiti. V anketi bo smiselno 

ločiti vprašanja: Kolikokrat tedensko so gledali, koliko časa ob posameznem 

ogledu, kolikokrat tedensko angleške risanke in koliko časa je trajal posamezen 

ogled angleških risank. 

 

Vikend: 5 
Redko: 2 
 

Ni podatk: 8    

Pri katerih letih so pričeli gledati risanke? 
Kdaj so začeli gledati risanke v angleščini? 

 

V angleščini 
1. Se ne spomnim točno, že v vrtcu sem rada gledala. Angleške kasneje v 

šoli. (1) 
2. Pri šestih letih se spomnim, da sem gledala prvo risanko. (1) 
3. Pri treh letih. (1) 
4. Še pred vrtec. Že zelo kmalu z bratom in sestro tudi angleške. (2) 
5. Že zelo zgodaj. Že pri prvem letu. (2) 
6. Se ne spomnim točno, še preden smo šli v vrtec. (2) 
7. Približno pri 4. letih. Angleške ob začetku šole. (3) 
8. Po moje pri 5. letih. Enako angleške v šoli. (3) 
9. Enako, mogoče tudi prej. (3) 
10. Imam starejšega brata in sem začela gledat, ko je gledal on, a takrat 

nisem nič razumela. Tudi angleške. (4) 
11. Jaz mislim, da sem gledal že v vrtcu – Nodija; drugo bolj proti koncu 

vrtca. (4) 
12. Spomnim se že v vrtcu, angleške šele, ko smo se začeli učiti v šoli. (4) 
13. Pri devetih letih. Angleške pa v začetku desetih, ko sem že znala nekaj 

angleščine. (5) 
14. Doma pri 10. letih, pri prijateljici že prej. Angleške zdaj, ko se učimo 

tudi v šoli. (5) 
15. Že v vrtcu. Tudi angleške že od začetka. (5) 
16. Angleške sem začela gledali pri približno devetih letih, ostale pa že v 

vrtcu. (6) 
17. Že v vrtcu sem gledala risanke, angleške pa ko sem šla v šolo. (6) 
18. Približno tri leta, angleške pa kakšno leto kasneje. (7) 
19. Risanke na sploh sem gledal že zelo zgodaj v vrtcu, Scooby doo-ja pa v 

angleščini pri okrog petih letih, ampak so ga potem nehali predvajat in 

sem ga nehal gledat, zdaj ko ga pa spet predvajajo, ga pa več ne gledam 

veliko. (7) 
20. Že zgodaj, v vrtcu. Ob začetku šole sem začela gledati tudi v angleščini. 

(8) 
21. Že zelo zgodaj, ker sem gledala s starejšim bratom, že ko me je pazil. 

Ko sem imela pri 6. letih tečaj angleščine, sem začela gledati risank v 

angleščini. (8) 
22. Ko sem bil že zelo majhen, angleške isto kot slovenske. (9) 
23. Bolj pozno, najbrž pri 5. letih, takrat tudi že angleške. (9) 
24. Približno od 3. leta naprej. Ko sem bila v vrtcu tudi že angleške. (9) 
25. V vrtcu, tudi angleške. (10)   
26. Že v vrtcu, kasneje v šoli angleške. (10) 
27. Okrog 4. let, ampak slovenske. Potem ko smo se učili v šoli angleščino, 

sem začel gledati tudi angleške. (10) 

1. vrtec 
 

2. šola, 6. l 
3. vrtec, 3. l 
4. vrtec 
5. vrtec, 1. l 
6. vrtec 
7. vrtec, 4. l 
8. vrtec, 5. l 
9. vrtec, 4. l 
10. vrtec 
 

11. vrtec 
 

12. vrtec 
13. šola, 9. l 
 

14. šola 
 

15. vrtec 
16. vrtec 
 

17. vrtec 
18. vrtec, 3.l 
19. vrtec 
 

 

 

20. vrtec 
 

21. vrtec 
 

 

22. vrtec 
23. vrtec, 5.l 
24. vrtec, 3.l 
25. vrtec 
26. vrtec 
27. vrtec, 4.l 
 

1. šola 
 

2. / 
3. / 
4. vrtec 
5. / 
6. / 
7. šola, 6.l 
8. šola 
9. šola 
10. vrtec 
 

11. / 
 

12. šola, U 
13. šola, 10. l 
 

14. šola, U 
 

15. vrtec 
16. šola, 9.l 
 

17. šola, 6. l 
18. vrtec, 4. l 
19. vrtec, 5. l 
 

 

 

20. šola, 6. l 
 

21. šola, 6. l 
 

 

22. vrtec 
23. vrtec, 5.l 
24. vrtec 
25. vrtec 
26. šola 
27. šola, U 
 
 

Pregled odgovorov: Pri katerih letih so pričeli gledati risanke? Kdaj so začeli 

gledati risanke v angleščini?? 
Večina (24) je začela gledati risanke že v vrtcu, 3 učenci v času šole. Angleške 

risanke je tretjina učencev (9) začela gledati že v vrtcu, skoraj polovica pa v času 

šole. 5 učencev ni podalo podatka za angleške risanke. 
V odgovorih se ponavlja podatek, da se učenci ne spomnijo točne starosti 

pričetka gledanja, kar je pričakovano glede na starost, ki so jo imeli takrat. 

 

Vrtec: 24 
Šola: 3 

Vrtec: 9 
Šola: 13 
Ni podatk: 5 
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Ali še vedno gledajo risanke? Kaj gledajo sedaj v angleščini? V angleščini 
1. Risank niti ne, razen z bratcem. Angleške filme včasih. (1) 
2. Bolj malo, raje serije, oddaje za starejše tudi v angleščini. (1) 
3. Ne gledam več risank, bolj serije v angleščini. (1) 
4. Ne gledam več. (2) 
5. Tudi ne. (2) 
6. Ne več. (2) 
7. Ja, samo vsebinsko ne takih kot včasih. (3) 
8. Da, še vedno. (3) 
9. Tudi jaz. (3) 
10. Ja, zdaj druge teme, bolj moderne. (4) 
11. Zdaj bolj gledam filme in posnetke, druga vsebina, moderni izrazi, rajši 

angleške. (4) 
12. Več ne gledam, edino s sestro. (4) 
13. Zdaj gledam serijo Soy Luna, ki je že bolj nadaljevanka. (5) 
14. Občasno še vedno gledam. (5) 
15. Gledam še včasih po šoli bolj angleške serije. (5) 
16. Risank ne gledam več, gledam bolj filme ali serije. (6) 
17. Včasih gledam še risanke (Spužija, Miki Miško, Tom& Jerry gledam na 

DVD-jih) v angleščini. Še več gledam filmov. (6) 
18. Jaz ne. Rajši igram igrice, ki pa so v angleščini. (7) 
19. Risank ne več, zdaj rajši risane film, ker so daljši, gledam pa 

sinhronizirane. (7) 
20. Včasih še vedno gledam risanke, več pa serije, ampak bolj v 

slovenščini. (8) 
21. Če imam čas si prižgem na televiziji v angleščini risanke, ker mi je 

zabavno, da si lahko tudi prevajam. (8) 
22. Več gledam filme, ki so v angleščini. (9) 
23. Rajši serije. (9) 
24. Če pride, kakšen mlajši sorodnik gledam risanke, ampak slovenske. V 

angleščini filme. (9) 
25. Gledam bolj filme v angleščini, včasih pa tudi risanko (10). 
26. Ne gledam več risank, zdaj filme in serije, kriminalke. (10)   
27. Enako, samo ne kriminalk. (10) 

1. ne 
2. včasih 
3. ne 
4. ne 
5. ne 
6. ne 
7. da 
8. da 
9. da 
10. da 
11. ne 
 

12. včasih 
13. ne 
14. včasih 
15. včasih 
16. ne 
17. da 
 

18. ne 
19. ne 
 

20. da 
 

21. da 
 

22. včasih 
23. ne 
24. včasih 
 

25. včasih 
26. ne 
27. ne 

1. film 
2. serije 
3. serije 
4. / 
5. / 
6. / 
7. / 
8. / 
9. / 
10. / 
11. film 
 

12. / 
13. serije 
14. / 
15. serije 
16. film, serije 
17. film 
 

18. rač. igre 
19. film 
 

20. serije 
 

21. risanke 
 

22. film 
23. serije 
24. film 
 

25. film 
26. film, serije 
27. film, serije 

 
Pregled odgovorov: Ali še vedno gledajo risanke? Ali jih še gledajo v 

angleščini? Kaj gledajo sedaj v angleščini? 
Skoraj polovica (13) učencev ne gleda več risank. Četrtina (7) učencev risanke 

še vedno gleda, četrtina (7) pa občasno. V angleščini dobra četrtina (7) učencev 

gleda filme, slaba četrtina (6) serije, 3 učenci gledajo tako serije kot filme, 1 
učenec risanke in 1 učenec igra računalniške igrice. 9 učencev v odgovoru ni 

podalo podatka, kaj zdaj gledajo v angleščini. 

 

Da: 7 
Včasih: 7 
Ne: 13 
 

Film: 7 
Serije: 6 
Film, serije: 3 
Risanke: 1 
Rač. igre: 1 
Ni podat.: 9 

Ali so imeli omejitve pri gledanju risank? Ali so jim starši morda 
dovolili gledat risanke v angleščini dalj časa kot v slovenščini? 

 

V angleščini 

1. Nikoli mi niso nič prepovedali glede risank, nisem imela nikoli take 

kazni, bratec če je poreden, ne sme gledati risank. (1) 
2. Bolj malokrat me opozorijo, sestri ne dovolijo gledat oddaj za starejše, 

v 4. razredu omejitev zaradi ocen. (1) 
3. Ko sem bila mlajša so mi zatisnili oči, če je bilo kaj nasilnega. (1) 
4. Oči ni dovolil gledati nasilnih risank in ne preveč, ker bom imela 

»kvadratne oči«. (2) 
5. Nisva smeli gledali programa Nickelodeon, običajno naju je mami 

opozorila, kdaj morava nehati. (2) 
6. Na Minimax-u so opozorili, katere risanke so za starejše, tiste nisva 

smeli gledat. (2) 
7. Pri mami sploh nisem smela gledati risank, zdaj pa še vedno ne dovoli 

risank, kjer vpijejo. (3) 
8. Meni ne dovolijo risank, ki so preotročje. (3) 

1. ne 
 

2. trajanje, 
vsebina 
3. vsebina 
4. vsebina, 

trajanje 
5. vsebina, 

trajanje 
6. vsebina 
 

7. vsebina 
 

8. vsebina 

1. / 
 

2. / 
 

3. / 
4. / 
 

5. / 
 

6. / 
 

7. / 
 

8. / 
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9. Ne smem gledat preveč časa skupaj. (3) 
10. Samo ob vikendih, ne cel dan, približno uro na dan. (4) 
11. Nisem imel omejitev, ko se je rodila sestrica, je gledala ona svoje 

risanke, jaz pa ne. (4) 
12. Jaz nisem imela omejitev, nisem pa stalno gledala. (4) 
13. Če kaj gledam predolgo, mi mami reče, da moram začet nekaj drugega 

delati. (5) 
14. Če predolgo gledam, me oči opozori. (5) 
15. Meni niso omejili, sem sam čutil, koliko lahko gledam. (5) 
16. Ko sem gledala Spuži Kvadratnika v slovenščini, so mi rekli, da je to 

povsem brez veze. Da če gledam že risanke, da naj jih gledam v 

angleščini. (6) 
17. Takih vsebin, ki niso bile primerne niti nisem želela gledati, drugih 

omejitev nisem imela. Zdaj mi včasih rečejo, da se moram it učiti. 

Večkrat mi dovolijo angleške filme, da se učim jezika. (6) 
18. Meni niso dovolili gledati risanke, če so bile preveč nasilne in nisem jih 

smel gledati več kot eno uro na dan. Če sem gledal v angleščini, so mi 

dovolili tudi dlje, da sem se učil zraven. (7) 
19. Nisem imel nobenih omejitev, ne za slovenske niti za angleške. Kolikor 

sem želel. (7) 
20. Meni niso dali omejitev, ker mi je hitro postalo dolgčas, in sem sama 

nehala gledati. Enako za angleške risanke. (8)   
21. Mami je na televiziji nastavila, da se je po določenem času ugasnilo, 

tako da nisem mogla gledati predolgo. Z bratom smo večkrat lahko 

gledali angleške filme, da se je on učil angleščino, ampak tudi ne 

predolgo. (8) 
22. Največ eno uro, ni bilo pomembna vsebina. (9) 
23. Niso dovolili dolgo gledati, nisem smela gledati nasilnih igric. V 

angleščini enako. (9) 
24. Največ dve risanki naenkrat, niso dovolili takih, kjer se pretepajo. Če 

sem gledal angleške so včasih pustili dlje. (9) 
25. So mi pustili, včasih so mi ugasnili, ko sem morala it spat. So mi pa oni 

prižgali, katere risanke sem lahko gledala. Večinoma angleške. (10)   
26. Imel sem omejen čas in nisem smel gledat nasilnih risank, ko sem bil 

mlajši. Za angleščino je veljalo enako. (10)   
27. Niso me omejili, če sem predolgo, gledal so mi ugasnili, tudi v 

angleščini. (10) 

9. trajanje 
10. trajanje 
 

11. ne 
 

12. ne 
13. trajanje 
 

14. trajanje 
15. ne 
16. vsebina 
 

 

17. vsebina 
 

 

18. vsebina, 

trajanje 
 

19. ne 
 

20. ne 
21. trajanje 
 

 

 

22. trajanje 
23. trajanje, 

vsebina 
24. trajanje, 

vsebina 
25. trajanje, 

vsebina 
26. trajanje, 

vsebina 
27. trajanje 

9. / 
10. / 
 

11. / 
 

12. / 
13. / 
 

14. / 
15. / 
16. Več 
 

 

17. ang filmi več 
 

18. več 
 

 

19. / 
 
 

20. enako 
21. več, filme 
 

 

 

22. / 
23. enako 
 

24. več 
 
25. več 
 

26. enako 
 

27. enako 
 

 
Pregled odgovorov: Ali so imeli omejitve pri gledanju risank? Ali so jim starši 

morda dovolili gledat risanke v angleščini dalj časa kot v slovenščini? 
Dve tretjini (21) učencev je imelo omejitve pri gledanju, od tega 6 glede vsebine, 

7 glede trajanja in 8 glede trajanja in vsebine. Ena tretjina (6) učencev ni imela 

omejitev. Glede angleških vsebin so 4 učenci odgovorili, da je veljalo enako kot 

za slovenske, 6 učencev jih je lahko gledalo več, za 17 učencev pa ni podatka.  V 

anketi bo potrebno ločiti in točno opredeliti vprašanje za splošno gledanje in 

posebej za gledanje angleških vsebin. 

 

Vsebina: 6 
Trajanje: 7 
Oboje: 8 
Ne: 6 
 

Enako: 4 
Več: 6 
Ni podat.: 17 

 

3. sklop – razumevanje: 
So v celoti razumeli vsebino risank? Ali so razumeli celo zgodbo, ali posamezne dele? Ali so 

risanke gledali do konca? 
Gledali do konca 

1. Jaz sem razumela malo, ne čisto vse. (1) 
2. Včasih sem se na koncu spraševala, v čem je bil smisel. (1) 
3. Ko sem gledala, sem razumela vse. (1) 
4. Običajno nisem gledala do konca, razumela sem približno vse. (2) 
5. Večinoma nisva gledali do konca, razumeli sva približno vse. (2) 
6. Enak odgovor. (2) 
7. Razumela sem celo zgodbo, včasih mi je bilo kaj smešno in nisem 

slišala vsega. (3) 

1. delno 
2. delno 
3. celotno 
4. celotno 
5. celotno 
6. celotno 
7. celotno 
 

1. / 
2. do konca 
3. / 
4. ne 
5. ne 
6. ne 
7. / 
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8. Tudi v celoti, sem razumel. (3) 
9. Enako jaz. (3) 
10. Odvisno od risanke in starosti, ko sem bil mlajši nisem razumel vsega, 

zdaj razumem več. (4) 
11. Pri krajših risankah sem razumel vse, pri daljših nisem vmes nekaterih 

stvari razumel. (4) 
12. Delno sem razumela. (4) 
13. Če začnem gledati, gledam do konca in običajno razumem celotno, 

edino, če je kakšna vsebina za malo bolj starejše, ne razumem povsem 
dobro. (5) 

14. Razumem bolj celoto, včasih kakšnega dela vmes ne. (5) 
15. Jaz pa kakšne dele včasih kar preskočim, ker sem jih že gledal, a večino 

razumem. (5) 
16. Po sliki sem želela ugotoviti, kaj se dogaja, a nisem razumela vsega. 

Jezna sem bila, če nisem smela gledati do konca. (6) 
17. Jaz sem glede na sliko poskušala ugotoviti, kaj se dogaja, da sem vse 

razumela. Če sem začela gledati, sem želela videti do konca. (6) 
18. Ko sem gledal preprostejše risanke, sem razumel vse, zdaj moram pa 

imeti podnapise, če želim razumeti vse. Nekatere besede razumem iz 

igric. Običajno gledam do konca, odvisno koliko časa imam. (7) 
19. Nisem razumel besed, ampak sem razumel zgodbo iz dogajanja kot 

celoto. Če vem, da nimam dovolj časa, nisem niti začel gledati daljših 

risank, ker želim gledati do konca. (7) 
20. Malo ja, malo ne. Jaz sem ponavadi gledala do konca, če sem pa zelo 

malo razumela, sem nehala, ker mi je bilo dolgčas. (8) 
21. Ne čisto vsega. Ampak sem vseeno gledala do konca. (8)   
22. Samo posamezne dele, ampak sem nadaljeval z gledanjem. (9) 
23. Čisto malo sem razumela, samo dejansko dele, ker je bilo prehitro in ni 

bilo tako kot jaz govorim, sem zato tudi nehala gledat, ker mi je bilo 

dolgčas. (9) 
24. Nekaj sem razumele, ne vsega, ampak sem gledala do konca. (9) 
25. Jaz sem večinoma razumela, sem gledala do konca. (10)   
26. Delno sem razumel, sem včasih nehal gledati, če nisem razumel dovolj 

in mi je postalo dolgčas. (10)   
27. Nisem razumel veliko, sem pa vseeno gledal do konca in skušal kaj 

razumeti. (10) 

8. celotno 
9. celotno 
10. delno 
 

11. delno 
 

12. delno 
13. celotno 
 
 

14. celotno 
15. celotno 
 

16. delno 
 

17. celotno 
 

18. delno 
 

 
19. celotno 
 

 

20. delno 
 

21. delno 
22. delno 
23. delno 
 

 

24. delno 
25. celotno 
26. delno 
 

27. delno 
 

8. do konca 
9. do konca 
10. / 
 

11. / 
 

12. / 
13. do konca 
 
 

14. / 
15. / 
 

16. do konca 
 

17. do konca 
 

18. do konca 
 

 
19. do konca 
 

 

20. odvisno od 

razumev. 
21. do konca 
22. do konca 
23. odvisno od 

razumev. 
 

24. do konca 
25. do konca 
26. odvisno od 

razumev. 
27. do konca 
 

 

Pregled odgovorov: So v celoti razumeli vsebino risank? Ali so razumeli celo 

zgodbo, ali posamezne dele? Ali so risanke gledali do konca? 
Slaba polovica (13) učencev je odgovorila, da so vsebino v celoti razumeli, 

ostali so vsebino razumeli delno. Do konca je risanko običajno gledala slaba 

polovica (13), 3 učenci so risanko gledali glede na razumevanje, 3 učenci 

običajno niso gledali do konca, slaba tretjina (8) ni podala odgovora o tem. 

 

Celotno: 13 
Delno: 14 
  

Do konca: 13 
Odvisno od 

razumev.: 3 
Ne: 3 
Ni podat.: 8 

So poslušali, kaj se pogovarjajo liki, ali so samo gledali – vidno spremljali risanke?   

1. Pri nekaterih mi je dovolj, da samo gledam, pri enostavnejših sploh ne govorijo, vse 

pokažejo in ni treba poslušati. (1) 
2. Včasih sem samo poslušala risanke, ko jih je gledala sestra, kar me je pritegnilo, da sem 

šla gledat. (1) 
3. Mi je dovolj, če samo gledam sliko. (1) 
4. Bolj samo gledala. (2) 
5. Enako midve, nisva vedno poslušali. (2) 
6. Isti odgovor. (2) 
7. Jaz sem bolj poslušal. (3) 
8. Oboje. (3) 
9. Bolj sem razumel, samo če sem videl. (3) 
10. Bolj gledal. (4) 
11. Jaz sem pa bolj poslušal, da sem boljše razumel zgodbo. (4) 
12. Poslušala in gledala. (4) 
13. Poslušala sem, če pa česa nisem razumela, sem skušala sklepati iz tega, kaj delajo. (5) 

1. vidno 
 

2. slušno 
 

3. vidno 
4. vidno 
5. vidno 
6. vidno 
7. slušno 
8. oboje 
9. oboje 
10. vidno 
11. slušno 
12. oboje 
13. slušno 
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14. Jaz bolj gledam, hkrati pa včasih poslušam, če se dlje pogovarjajo. (5) 
15. Bolj gledam, če se veliko pogovarjajo poskušam tudi poslušati. (5) 
16. Bolj sem se fokusirala na sliko, včasih tudi poslušala. (6) 
17. Jaz sem poslušala in gledala. (6) 
18. Sem poslušal, tisto, kar pa nisem razumel, sem poskušal razumeti glede na to, kar sem 

videl. (7) 
19. Ne spomnim se točno, če sem poslušal, mislim, da sem bolj gledal. (7) 
20. Malo sem poslušala, večino sem pa gledala in si predstavljala glede na to, kar sem videla. 

(8)   
21. Po moje sem bolj samo gledala, ker nisem dobro razumela, se mi ni dalo poslušati. (8)   
22. Oboje, poslušal in gledal. (9) 
23. Samo gledala, ker sem vedla, da ne bom razumela. (9) 
24. Sem poslušala, malo sem si pomagala s sliko. (9) 
25. Sem poslušala, da sem čim več razumela. (10)   
26. Bolj samo gledal slike, ker sem dovolj zgodbe vedel, če sem samo gledal. (10)   
27. Kdaj sem poslušal, kdaj pa ne, odvisno od volje. (10)   

14. oboje 
15. oboje 
16. oboje 
17. oboje 
18. oboje 
 

19. vidno 
20. oboje 
 
21. vidno 
22. oboje 
23. vidno 
24. slušno 
25. slušno 
26. vidno 
27. oboje 

 
Pregled odgovorov: So poslušali, kaj se pogovarjajo liki, ali so samo gledali – vidno spremljali 

risanke? 
Največ učencev (11) je gledalo in hkrati tudi poslušalo pogovor med liki, 10 učencev je samo 

vidno spremljalo risanke, 6 učencev pa je izraziteje slušno spremljalo. 

 

Vidno: 10 
Slušno: 6 
Oboje: 11 

Koliko so razumeli, to kar so slišali? So poslušali posamezne besede, fraze? Ali jih je motilo, da 

niso razumeli vsega? 
 

1. Brez vidne zaznave ne bi razumela. (1) 
2. Sem razumela tudi brez gledanja; na primer, ko sem pospravljala sobo, je sestrica gledala 

risanke in sem razumela. (1) 
3. Bi bilo boljše, če še vidim. (1) 
4. Razumela sem kakšno besedo. (2) 
5. Kakšno besedo sva, ne pa veliko. (2) 
6. Enako kot sestra. (2) 
7. Skoraj vse stvari, razen če so bile nepoznane besede. (3) 
8. Nekaj sem razumel, ne vsega. (3) 
9. Enako jaz, nisem razumela povsem vse. (3) 
10. Bolj samo besede. (4) 
11. Nekaj sem razumel, nekaj nisem imel pojma. (4) 
12. Jaz sem razumela, sem povezovala s sliko. (4) 
13. Odvisno koliko je zapletena angleščina, ko govorijo hitro, potem bolj ne razumem, več 

sklepam. (5) 
14. Posamezne besede razumem, ne razumem pa vsega, sploh če so neznane besede. (5) 
15. Razumem, kar smo se učili v šoli. (5) 
16. Prepoznala bi znane besede, ne bi pa razumela. Če je napeto dogajanje, me moti, če ne 

vem, kaj se dogaja. (6) 
17. Bolj malo, sploh če ne bi gledala slike. Me pa ni motilo, da nisem vsega razumela, vseeno 

rada poslušam, ker je v tujem jeziku. (6) 
18. Razumel sem običajno besede in na podlagi tega sem poskušal sestaviti celoto. Me pa ni 

motilo, ker sem moral več razmišljati zato, da sem več uporabljal možgane. (7) 
19. Mislim, da sem razumel bolj besede, včasih tudi kakšen stavek, ampak sem bolj sklepal 

glede na znane besede in slike. Ko sem bil mlajši, me je jezilo, da nisem razumel, zato 

tudi nisem maral gledati v angleščini. Sem gledal raje v slovenščini, ker mi je bilo škoda 

dobre risanke, da je ne bi razumel, če bi bila v angleščini. (7) 
20. Bolj samo kakšno besedo, če sem si pomagala s sliko, sem včasih lahko dopolnila, kar 

nisem razumela. (8)   
21. Sem veliko razumela, če pa nisem, sem poskušala ugotoviti, katera beseda bi bila še 

vključena. Me je pa motilo, če kaj nisem razumela, ker sem hotela vedeti vse. (8)   
22. Samo posamezne besede in me je to motilo. (9) 
23. Samo kakšno besedo, zelo malo. (9) 
24. Razumela sem besede in sem jih povezala v celoto na podlagi tega, kar sem razumela. (9) 
25. Večino besed sem razumela, vmesno sem pa skušala samo dopolniti, me ni motilo, če 

nisem vsega razumela. (10)   

1. malo 
2. celotno 
 

3. delno 
4. delno 
5. delno 
6. delno 
7. večino 
8. delno 
9. delno 
10. delno 
11. delno 
12. večino 
13. delno 
 

14. delno 
15. celotno 
16. malo, M 
 

17. malo 
 

18. delno 
 

19. delno, M 
 

 

 

20. delno 
 

21. večino, M 
 

22. malo, M 
23. malo 
24. delno 
25. večino 
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26. Posamezne besede, na podlagi katerih sem včasih predvideval stavek, me je zmotilo, kar 

nisem razumel. (10)   
27. Skoraj nič nisem razumel, kar me je zelo motilo.  (10)   

26. delno, M 
 

27. malo, M 

 
Pregled odgovorov: Koliko so razumeli, to kar so slišali? So poslušali posamezne besede, fraze? 
Ali jih je motilo, da niso razumeli vsega? 
Slišano sta v celoti razumela 2 učenca, 4 učenci pa so razumeli večino. Dobra polovica (15) 

učencev je delno razumela slišano, ena četrtina (6) pa je razumela malo. Da jih je nerazumevanje 

motilo, je omenilo 5 učencev.   

 

Celotno: 2 
Večino: 4 
Delno: 15 
Malo: 6 
Motilo: 5 

Je kdo pomagal pri razumevanju, vam prevajal, se pogovarjal z vami?  

1. Meni ni noben prevajal, ker se z očijem pogovarjam po angleško, sem razumela sama. (1) 
2. Meni tudi ni noben prevajal, včasih ko nisem razumela sem si pomagala s prevajalnikom. 

(1) 
3. Mi ni noben pomagal, zdaj pa jaz včasih berem podnapise mlajši sestri. (1) 
4. Mami mi je prevajala med gledanjem. (2) 
5. Ne, niso nama pomagali. (2) 
6. Odgovor zgoraj. (2) 
7. Jaz sem si pomagal tako, da sem povezoval s tem, kar sem razumel. (3) 
8. Meni ni pomagal noben. (3) 
9. Tudi meni ne, malo sem povezovala. (3) 
10. Ja, starše sem vprašal, kaj pomeni. (4) 
11. Vedno sem spraševal starše. (4) 
12. Jaz sem si pomagala s sestro. (4) 
13. Če gledamo z družino film, vprašam starše ali brata, ko pa gledam risanke pa običajno 

brata, če je v bližini kaj vprašam. (5) 
14. Ko česa ne razumem in me zelo zanima, prevedem s prevajalnikom, če si besedo 

zapomnim in grem potem pogledati, kaj pomeni. (5) 
15. Ponavadi sem gledal sam. (5) 
16. Za kakšne besede mi starši povejo, za nekatere pa mi rečejo, da naj pogledam v slovar. 

Ker želijo, da tudi sama to poiščem, si napišem besedo in jo zapišem potem v google 

prevajalnik. (6) 
17. Če sem gledala s kom, mi med filmov velikokrat ni želel povedati, ker je gledal, ampak 

šele po koncu. (6) 
18. Če sem si zapomnil kakšno besedo, sem vprašal očija, kaj to pomeni. (7) 
19. Verjetno, da ne, ker si nisem zapomnil besed in sem namenoma gledal take, da sem jih 

razumel. (7) 
20. Nisem veliko spraševala za pomen. Če je slučajno, kdo gledal z mano, sem včasih kaj 

vprašala. Ampak včasih tudi nisem znala vprašati, ker si nisem zapomnila nepoznane 

besede oziroma sem jo takoj pozabila, še preden bi lahko vprašala. (8)   
21. Spraševala sem mami, kaj pomeni, kar nisem razumela. Če pa nje ni bilo pa brata ali koga 

drugega. Sem veliko spraševala tega, ki sem imela v bližini, čeprav mi brat kdaj ni želel 

več razložiti, ker ga je to motilo pri gledanju. (8) 
22. Meni je sestra kdaj prevajala in se pogovarjala z mano o tem, kaj se je zgodilo. (9) 
23. Včasih mi je pomagala mami, da sem razumela, da mi je bilo zanimivo. (9) 
24. S sestro sva skupaj gledali in mi je prevajala, kar nisem razumela. (9) 
25. Včasih mi je sestra kaj prevedla in mi razložila besedo. (10)   
26. Včasih mi je oči pomagal in sem ga lahko kaj vprašal. (10)   
27. Ne niso mi pomagala, največkrat sem sam gledal. (10) 

1. noben 
 
2. prevajal. 
3. noben 
4. starši 
5. noben 
6. noben 
7. noben 
8. noben 
9. noben 
10. starši 
11. starši 
12. sorojenci 
13. sorojenci, 
starši 
14. prevajal. 
 

15. noben 
16. starši, 

prevajal. 
 

17. noben 
 

18. starši 
19. noben 
 

20. noben 
 

 

21. starši, 

sorojenci 
 

22. sorojenci 
23. starši 
24. sorojenci 
25. sorojenci 
26. starši 
27. noben 

 
Pregled odgovorov: Je kdo pomagal pri razumevanju, vam prevajal, se pogovarjal z vami?   
Malo manj kot polovica (12) učencev ni imela pomoči pri razumevanju. Ostalim učencem (15) so 

najpogosteje pomagali starši (9) ali sorojenci (6), 3 učenci pa so si pomagali s prevajalnikom. Trije 

učenci so opredelili, da so imeli več različnih vrst pomoči. 

 

Starši: 9 
Sorojenci: 6 
Prevajal.: 3 
Noben: 12 

Kdaj so se začeli učiti angleščino? Kje? Tukaj šteje tudi vrtec, krožki, poletne šole itd.  

1. V vrtcu čisto malo uric angleščine. (1) 
2. Me sva obe v vrtcu imeli učiteljico za angleščino, spomniva se kartic za besede. Potem pa 

do 4. razreda nič. (1) 

1. vrtec 
2. vrtec 
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3. Odgovorila že sošolka. (1) 
4. V vrtcu smo imeli kot pouk – dejavnost, za katero je prišla učiteljica v vrtec. (2) 
5. Enako tudi me. (2) 
6. Enako. (2) 
7. V šoli v 3. razredu, prej pa v vrtcu krožek. (3) 
8. Na začetku šole sem hodila na krožek. (3) 
9. Hodila sem v vrtcu in od začetka šole na krožek. (3) 
10. V vrtcu smo imeli krožek in od starejšega brata. (4) 
11. Pred začetkom šole sem hodil na krožek. (4) 
12. V vrtcu. (4) 
13. Mi smo imeli v vrtcu, ampak samo čiste preproste besede, ne še pogovarjanja. Potem pa v 

4. razredu. (5) 
14. V drugem razredu sem začela hodit na krožek, kjer smo se učili različne stvari, v 4. 

razredu pa prav predmet. (5) 
15. Mi smo imeli enako v vrtcu, na krožek pa nisem hodil. (5) 
16. V vrtec je hodila učiteljica za angleščino že zelo zgodaj, potem pa sem hodila na izbirne 

krožke v angleščini. V 4. razredu smo dobili pa angleščino pri pouku. (6) 
17. Pri nas smo imeli v vrtcu, ampak se nisem veliko naučila. Ne hodim na nobene krožke, 

niti na bralno značko, ko gledam posnetke si zapomnim veliko besed in se tako učit. (6) 
18. Jaz sem pri štirih letih začel hoditi na urice angleščine v vrtcu. Potem sem se učil po 

posnetkih doma, do takrat ko smo imeli pri pouku, nisem nikamor posebej hodil. (7) 
19. V vrtcu sem se učil približno dve leti proti koncu vrtca, potem sem hodil eno leto na 

krožek in potem pri pouku v 4. razredu. Imel sem doma DVD-je za učenje angleških 

besed. (7) 
20. V vrtcu smo imeli dejavnost. Ob začetku šole sem dobila delovne zvezke za učenje, da 

nisem vsega pozabila. Uradno sem pa se začela učiti v 4. razredu. (8)   
21. Pri 4. letih sva z bratom hodila na tečaj in v vrtcu smo imeli. Potem pa v 3. razredu kot 

izbirni predmet. (8)   
22. V vrtcu smo imeli dejavnost, potem sem hodil na krožek v 1. in 2. razredu. (9) 
23. V 3. razredu izbirno v šoli. (9) 
24. V 4. razredu, prej pa na krožek. (9) 
25. V vrtcu in na krožke v šoli. (10)   
26. V vrtcu in potem na tečaje vsako leto. (10)   
27. V vrtcu, ampak sem vse pozabil, potem pa v 4. razredu. (10) 

3. vrtec 
4. vrtec 
5. vrtec 
6. vrtec 
7. vrtec 
8. vrtec 
9. krožek OŠ 
10. vrtec 
11. vrtec 
12. vrtec 
13. vrtec 
 

14. krožek OŠ 
 

15. vrtec 
16. vrtec 
 

17. vrtec 
 

18. vrtec 
 

19. vrtec 
 

 

20. vrtec 
 

21. vrtec 
 

22. vrtec 
23. krožek oš 
24. krožek oš 
25. vrtec 
26. vrtec 
27. vrtec 

 
Pregled odgovorov: Kdaj so se začeli učiti angleščino? Kje? 
Večina učencev (23) se je začela učiti angleščino v času vrtca kot dodatno dejavnost. Štirje učenci 

so se pričeli učiti v osnovni šoli kot izbirni predmet oziroma krožek. Nekateri učenci so omenili, da 

so se sicer začeli učiti že v vrtcu, a nato ob začetku šole niso imeli angleščine in so do 3. oziroma 
4. razreda, ko so se jo zopet pričeli učiti, že večino znanja pozabili. 

 

Vrtec: 23 
Krožek OŠ: 4 

Če sedaj gledajo nazaj, ali bi želeli imeti kakšno pomoč pri gledanju risank, ko so bile v 

angleščini? 
 

1. Je bilo v redu, tako kot je bilo. (1) 
2. Nisem potrebovala pomoči, je ne bi želela, ker sem se rada tako učila, da bom znala, če 

grem v tujino. (1) 
3. Ne bi potrebovala pomoči, mi je bilo tako v redu. (1) 
4. Meni je bilo v redu, da so mi pomagali. (2) 
5. Bi si želela, da bi mi pomagali več. (2) 
6. Tudi jaz bi imela rajši več pomoči. (2) 
7. V redu je bilo, tako kot je bilo. (3) 
8. Meni tudi. (3) 
9. Bi mi bilo čudno, če bi gledal kdo zraven. (3) 
10. Boljše bi bilo, da bi mi vedno nekdo prevajal ali pa bi bili podnapisi. (4) 
11. Mislim, da je bilo dobro, da sem sam gledal, da sem ugotovil, kaj je bistvo. (4) 
12. Mislim, da ne bi rabila nobena. (4) 
13. Jaz sem razumela dovolj. (5) 
14. Pri meni enako. (5) 
15. Ne, sem razumel. (5) 
16. Ker je bilo v risankah več neznanih besed, si nisem uspela zapomniti in jih nisem mogla 

1. ne 
2. ne 
 

3. ne 
4. da 
5. da 
6. da 
7. ne 
8. ne 
9. ne 
10. da 
11. ne 
12. ne 
13. ne 
14. ne 
15. ne 
16. da 



57 

potem pogledati v slovar, zato bi rajši, da bi mi jih nekdo že sproti povedal. (6) 
17. Lahko bi imela več pomoči, ampak mi je bilo takrat v redu. (6) 
18. Meni je bilo v redu, da sem gledal sam. (7) 
19. Kar sem gledal v angleščini, mi je bilo vseeno, ker namenoma nisem izbral risank, ki jih 

ne bi razumel. Mogoče bi se več naučil, če bi se navadil, da bi gledal kdo z mano in mi 

razložil sproti. (7) 
20. Meni je bilo v redu, ker se zdaj učimo v šoli in se nisem hotela že prej iz risank učiti, da 

ne bi bilo kaj narobe naučeno. (8)   
21. Jaz sem želela že prej vedeti vse, tako da bi si želela, da bi mi že prej kdo še bolj pomagal. 

(8)   
22. Motilo bi me, če bi preveč govoril. (9) 
23. Ne bi mi bilo zanimivo, če bi kdo preveč gledal z mano. (9) 
24. Mi je bilo v redu, tako kot je bilo. (9) 
25. Všeč mi je bilo, če je bil kdo z mano za družbo, me je bolj zanimalo. (10)   
26. Rajši sem gledal sam in potem vprašal, če sem si zapomnil, kaj nerazumljivega. (10)   
27. Mi je bilo v redu, da sem gledal sam, čeprav me je motilo, da nisem razumel. (10) 

 

17. da 
18. ne 
19. da 
 

 

20. ne 
 

21. da 
 

22. ne 
23. ne 
24. ne 
25. da 
26. ne 
27. ne 

 
Pregled odgovorov: Če sedaj gledajo nazaj, ali bi želeli imeti kakšno pomoč pri gledanju risank, ko 

so bile v angleščini? 
Ena tretjina učencev (9) bi si želela pomoč pri gledanju risank v angleščini, dve tretjini učencev 

(18) pa te pomoči ne bi želela imeti. 

 

Da: 9 
Ne: 18 

Kaj pozitivnega so se naučili iz risank v angleščini?  

1. Zabava, drugega ne. (1) 
2. Vici in o prijateljstvu mi je bilo všeč. (1) 
3. Všeč mi je bilo, ko sem gledala, kaj pustolovskega o naravi. (1) 
4. Se ne spomnim nič pozitivnega. (2) 
5. Všeč mi je, da sem se naučila novih besed. (2) 
6. Se ne spomnim nič takega. (2) 
7. Da sem se naučil angleščine. (3) 
8. Da sem spoznal različne besede. (3) 
9. Enako jaz. (3) 
10. To, da sem razumel, kaj kar prej nisem razumel. (4) 
11. Nove besede, novo znanje. (4) 
12. Se ne spomnim nič takega. (4) 
13. Velik vsebin govori o prijateljstvu in družini in o tem, kako je potrebno zaupati v družini, 

kako se obnašati s prijatelji. (5) 
14. Glede jezika se mi zdi, da sem se naučila veliko besed v angleščini. (5) 
15. Izgovorjave nekaterih besed. (5) 
16. Da sem se naučila, kakšno neznano besedo. (6) 
17. Pozitivno je bilo, da sem se naučila več jezika, več besed. (6) 
18. Všeč mi je, da znam zdaj kar dobro angleško, ker se ne učim veliko angleščine in imam 

vseeno dobre ocene. (7) 
19. Sem jih gledal toliko malo, da mislim, da se nisem nič naučil. Mislim, da bi mi moralo 

biti nekaj zelo všeč, da bi gledal in se kaj naučil. (7) 
20. Da sem se naučila izgovorjave in da sem se naučila, kaj o življenju; na primer o 

prijateljstvu. (8) 
21. Naučila sem se angleških besed za barve, številke itd. (8)   
22. Učil sem se lahko stavkov v angleščini. (9) 
23. Da sem se naučila besede. (9) 
24. Besedišče za v šolo. Naučila sem se, kako se pravilno obnašati. (9) 
25. Všeč mi je bilo, da so si pomagali v risankah in smo si potem tudi mi v šoli. (10) 
26. Naučil sem se nekaj besed za angleščino. (10) 
27. Se ne spomnim nič takega. (10)   

1. zabava 
2. zabava 
3. zabava 
4. nič 
5. besedišče 
6. nič 
7. besedišče 
8. besedišče 
9. besedišče 
10. besedišče 
11. besedišče 
12. nič 
13. odnosi 
 

14. besedišče 
15. izgovor. 
16. besedišče 
17. besedišče 
18. besedišče 
 

19. nič 
 

20. odnosi 
 

21. besedišče 
22. besedišče 
23. besedišče 
24. besedišče 
25. odnosi 
26. odnosi 
27. nič 

 
Pregled odgovorov: Kaj pozitivnega so se naučili iz risank v angleščini? 
Več kot polovica učencev (15) je odgovorila, da je pridobila znanje angleškega jezika; od tega jih 

je 14 omenilo napredek pri znanju besed, 1 pa pri izgovorjavi. 4 učenci so povedali, da so se 

naučili o prijateljstvu in odnosih, 3 so omenili predvsem zabavo ob gledanju, 5 učencev pa meni, 

da se ob gledanju risank ni naučilo nič pozitivnega. 

Jezik: 14 + 1 
Odnosi: 4 
Zabava: 3 
Nič: 5 
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Ali je tudi kaj negativnega pri gledanju risank v angleščini, da jim je danes žal, da so jih gledali?  

1. Disney Chanel se mi zdi malo brez veze, brez smisla, preveč otročje, da učijo narobe, da 

ni resničen svet. (1) 
2. Strašno mi je bilo, ko se je kdo tepel. (1) 
3. Žal mi je bilo, da sem gledala, če je kakšna oseba umrla, ko sem gledala. (1) 
4. Bilo mi je vseeno, kaj sem se naučila. (2) 
5. Včasih mi je žal, ker bi tisti čas lahko porabila za kaj drugega. (2) 
6. Ne vidim nič negativnega. (2) 
7. Da sem preveč časa to gledal. (3) 
8. Porabil sem veliko časa za to. (3) 
9. Da sem se obnašala otročje, kot v risankah. (3) 
10. Ker sem videl, da se nič ne učijo, sem si predstavljal šolo veliko lažje, kot v resnici. (4) 
11. Nasilje, da se pretepajo in ne pogovarjajo. (4) 
12. Napačno sem mislila, da je v šoli zelo zabavno, da se ni potrebno nič učiti in sem se zelo 

veselila, da grem iz vrtca v šolo. (4) 
13. Se ne spomnim nič takega, kar bi bilo negativno. (5) 
14. Včasih sem se slabo počutila, če je bilo kaj nasilnega, ampak pri vseh, ne samo angleških.  

(5) 
15. Mi ni žal, da sem jih gledal. (5) 
16. Jezna sem bila, če nisem razumela, kaj se dogaja. Ker neznanih besed velikokrat ne znam 

zapisati, jih tudi ne morem prevesti. (6) 
17. Ko gledaš risanke, ne vidiš zapisa in bi bilo zato boljše, da bi lahko videla še zapis. 

Motilo me je tudi, da nekatere besede niso knjižne in primerne za v šolo. (6) 
18. Nič mi ni žal. (7) 
19. Da nisem gledal toliko angleških risank, ker večina sošolcev zna veliko več iz risank, 

drugače pa nič takega negativnega, ko sem gledal. (7) 
20. Ne, se ne spomnim ničesar takega. Edino pri Pujsi Pepi se spomnim, da je skakala v blato 

in da sem to delala potem še jaz, ko sem bila majhna. (8)   
21. Ni mi bilo všeč, če so se kregali, ker sem se bala. (8)   
22. Nič takega. (9) 
23. Preveč sem se igrala kot v risankah in se »pačila«. (9) 
24. Se ne spomnim nič takega. (9) 
25. Ni mi bilo všeč, da so kradli in so potem včasih nekateri mislili, da je bilo to prav. Včasih 

me je kaj prestrašilo. (10)   
26. Mislim, da ni bilo nič negativnega. (10) 
27. Nič takega. (10)   

1. čas 
 

2. nasilje 
3. nasilje 
4. čas 
5. čas 
6. nič 
7. čas 
8. čas 
9. obnašanje 
10. neresnič. 
11. nasilje 
12.  neresnič. 
 

13. nič 
14. nasilje 
 

15. nič 
16. obnašanje 
 
17.  neresnič. 
 

18. nič 
19. nič 
 

20. obnašanje 
 

21. obnašanje 
22. nič 
23. obnašanje 
24. nič 
25. obnašanje 
 

26. nič 
27. nič 

 
Pregled odgovorov: Ali je tudi kaj negativnega pri gledanju risank v angleščini, da jim je danes žal, 

da so jih gledali? 
Dve tretjini učencev (18) je zaznalo tudi negativen vpliv gledanja risank, od tega jih je 5 omenilo, 
da bi lahko čas, ki so ga porabili za gledanje, porabili koristneje, 4 so omenili nasilje, ki so ga 

videli, 6 jih je opisalo slabo obnašanje in posnemanje videnega obnašanja in 3 so omenili 

neresnično predstavo, ki so si jo ustvarili o življenju. Ena tretjina učencev (9) meni, da ni bilo nič 

negativnega pri gledanju risank. 
 

Čas: 5 
Nasilje: 4 
Obnašanje: 6 
Neresničnost: 3 
Nič: 9 
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6.2 Vprašalnik za anketiranje  

 

Spoštovani! 

Sem Urška Pust, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani smer poučevanje razrednega pouka z 

angleščino. V magistrskem delu raziskujem povezavo med znanjem angleščine in gledanjem risank. 

Prosim Vas, če pozorno in iskreno rešite spodnji vprašalnik. Raziskava je anonimna. Rezultati bodo 

uporabljeni samo v raziskovalne namene. 

Zahvaljujem se Vam za odgovore.  

 

Spol (obkroži):       Ž   M 

Letnik rojstva:       __________ 

Zaključna ocena pri angleščini v 5. razredu:   __________ 

Doseženo število točk na NPZ v 6. razredu:   __________ 

 

VSEBINA   

Katere vrste risank ste pogosto gledali v SLOVENŠČINI (možnih več odgovorov)? 

a) humoristične (npr. Tom&Jerry, Spuži Kvadratnik, Gromka hiša, Mister Bean, Miki Miška, Pink 

Panter itd.) 

b) akcijske (npr. Tandermenovi, Ninja želve, Powerpuff Girls, Ben 10, Super heroji – Batman, 

Spiderman itd.) 

c) otroške (npr. Nodi, Pujsa Pepa, Bacek Jon, Maša in medved, Grozni Gašper, Gasilec Samo, Mojster 

Miha, Telebajski, Hello Kitty itd.) 

d) fantazijske – pravljične (npr. Winx, Peter Pan, Zlatolaska, Princese itd.) 

e) napete, grozljive (npr. Scooby Doo, Hotel Transilvanija, Pogumček – strahopetni pes itd.) 

f) drugo: ___________________________________________ 

 

Katere vrste risank ste gledali v ANGLEŠČINI (možnih več odgovorov)? 

a) humoristične (npr. Tom&Jerry, Spuži Kvadratnik, Gromka hiša, Mister Bean, Miki Miška, Pink 

Panter itd.) 

b) akcijske (npr. Tandermenovi, Ninja želve, Powerpuff Girls, Ben 10, Super heroji – Batman, 

Spiderman itd.) 

c) otroške (npr. Nodi, Pujsa Pepa, Bacek Jon, Maša in medved, Grozni Gašper, Gasilec Samo, Mojster 

Miha, Telebajski, Hello Kitty itd.) 

d) fantazijske – pravljične (npr. Winx, Peter Pan, Zlatolaska, Princese itd.) 

e) napete, grozljive (npr. Scooby Doo, Hotel Transilvanija, Pogumček – strahopetni pes itd.) 

f) drugo: ___________________________________________ 
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Kako pogosto ste gledali risanke, ki so vključevale nasilje v slovenščini? 

a) vedno 

b) pogosto 

c) občasno 

d) redko 

e) nikoli 

 

Kako pogosto ste gledali risanke, ki so vključevale nasilje v angleščini? 

a) vedno 

b) pogosto 

c) občasno 

d) redko 

e) nikoli 

 

Ali ste gledali risanke v angleščini namenjene učenju? 

a) da, namenjene učenju angleškega jezika in splošnemu učenju 

b) da, namenjene učenju angleškega jezika 

c) da, namenjene splošnemu učenju 

c) ne 

 

Ste gledali običajno enake ali različne risanke v angleščini? 

Risanke iz iste serije se štejejo kot enake.   

a) enake 

b) različne 

 

Je bila vsebina v gledanih angleških risankah podobna? 

a) da, vsebina je bila podobna 

b) ne, vsebina je bila različna   

 

RAZUMEVANJE 

 

Koliko vsebine ste običajno razumeli, če ste gledali risanke v angleščini? 

a) v celoti 

b) posamezne dele 

c) samo posamezne besede in fraze 

d) sploh nisem razumel/a 
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Kadar niste razumeli angleških risank v celoti, ali ste jih gledali do konca? 

a) da, gledal/a sem do konca 

b) ne, prenehal/a sem z gledanjem 

 

Pojasnite, zakaj DA oziroma NE. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ali ste poslušali, kaj se pogovarjajo liki v angleških risankah? 

a) da, sem poslušal/a 

b) ne, sem samo gledal/a 

c) sem poslušal/a in gledal/a 

 

Koliko ste razumeli govor, ki ste ga slišali v angleških risankah? 

a) v celoti 

b) večinoma 

c) le posamezne besede   

d) nič nisem razumel/a 

 

Če niste razumeli vsega, vas je to motilo? 

a) da 

b) ne 

Pojasnite, zakaj vas je motilo oziroma ni motilo. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vam je kdo/kaj pomagal/o pri razumevanju angleških risank (možnih več odgovorov)? 

a) starši 

b) sorojenci (brat, sestra) 

c) slovar, prevajalnik na računalniku , mobitelu , tablici ipd. 

d) drugo: ________________________________ 

e) nisem imel pomoči 

 

Ste si želeli pomoč pri razumevanju risank v angleščini? 

a) da, sem želel/a in sem jo dobil/a dovolj 

b) da, sem želel/a, a je nisem dobil/a dovolj 

c) ne, nisem je želel/a 
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TRAJANJE GLEDANJA 

Kolikokrat tedensko ste gledali risanke v slovenščini? 

a) vsak dan 

b) večkrat na teden 

c) do 2-krat tedensko 

d) redkeje 

 

Koliko časa je trajalo posamezno gledanje risank v slovenščini? 

a) manj kot 1 uro 

b) 1–2 uri 

c) več kot 2 uri 

 

Kolikokrat tedensko ste gledali risanke v angleščini? 

a) vsak dan 

b) večkrat na teden 

c) do 2-krat tedensko 

d) redkeje 

e) nikoli 

 

Koliko časa je trajalo posamezno gledanje risank v angleščini? 

a) manj kot 1 uro 

b) 1–2 uri 

c) več kot 2 uri 

 

STAROST 

 

Pri katerih letih ste začeli gledati risanke v slovenščini? 

a) pred 4. letom 

b) med 4. in 6. letom 

c) ob vstopu v šolo (6.–7. let) 

d) kasneje (zapiši starost):___________ 

 

Pri katerih letih ste začeli gledati risanke v angleščini? 

a) pred 4. letom 

b) med 4. in 6. letom 

c) ob vstopu v šolo (6.–7. let) 

d) ob pričetku učenja angleščine v šoli (po 8. letu) 
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Kdaj ste se začeli prvič učiti angleščino? 

a) v vrtcu 

b) pred 4. razredom kot izbirno dejavnost, krožek v šoli 

c) pred 4. razredom na tečaju izven šole 

d) v 4. razredu kot obvezni predmet v šoli 

 

ODNOS DO RISANK 

 

V katerem jeziku ste rajši gledali risanke? 

a) v slovenščini 

b) v angleščini 

c) v slovenščini in angleščini, pomembna  je bila vsebina 

d) v drugem tujem jeziku 

 

Koliko risank ste gledali v slovenščini in koliko v angleščini? 

a) več risank v slovenščini 

b) približno enako v obeh jezikih 

c) več risank v angleščini 

 

Ste gledali angleške risanke rajši s podnapisi ali brez? 

a) s slovenskimi podnapisi 

b) z angleškimi podnapisi 

c) brez podnapisov 

 

Ali še vedno gledate risanke v angleščini? 

a) pogosto   

b) občasno 

c) jih več ne gledam 

 

Katere medijske vsebine zdaj spremljate v angleščini (možnih več odgovorov)? 

a) filme 

b) serije 

c) oddaje 

d) računalniške igre 

e) drugo: ________________________ 
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Ali ste imeli kakšne omejitve pri gledanju risank (možna dva odgovora)? 

a) da, časovno: Največ koliko časa ste lahko gledali risanke? __________________________ 

b) da, vsebinsko: Katerih vsebin niste smeli gledati? _________________________________ 

c) ne 

 

Katere omejitve so veljale za gledanje risank v angleščini? 

a) veljalo je enako 

b) angleške risanke sem lahko gledal/a dlje časa 

c) gledal/a sem lahko katerokoli vsebino v angleščini 

d) gledal/a sem lahko brez omejitev 

 

Kaj pozitivnega ste se naučili iz risank v angleščini? (npr. jezik, vsebine itn.) 

___________________________________________________________________________ 

 

Ali so kakšne negativne posledice, da ste gledali risanke v angleščini? 

___________________________________________________________________________ 

  

Bi želeli povedati še kaj o gledanju risank v angleščini? 

___________________________________________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje. 

 


