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POVZETEK 

Naše delovanje je odvisno od našega odnosa do določene situacije, ki delovanje zahteva. 

Pozitiven odnos do učenja lahko torej pozitivno vpliva na naše dosežke. Tudi pri učenju 

angleščine kot tujega jezika odnos pomembno vpliva na uspešnost usvajanja jezika. Odnos do 

učenja tujega jezika se tesno prepleta z motivacijo in se oba s časom spreminjata. Pomembno 

je, da učitelji angleščine prepoznavajo, zakaj prihaja do razlik med učenci pri učenju tujega 

jezika. Magistrsko delo se osredinja na raziskovanje odnosa do učenja tujega jezika ter 

motivacije in dejavnikov, ki so ključni pri učenju angleščine. S pomočjo anketnega vprašalnika 

smo raziskali interes za učenje angleščine, zaznave učencev do pouka in učitelja angleščine, 

doživljanje tesnobe pri pouku angleščine ter strah pred neuspehom pri učencih, ki se učijo 

angleščine kot tujega jezika v 5. in 6. razredu osnovne šole. Raziskovalni rezultati kažejo, da 

imajo učenci v splošnem pozitiven odnos do učenja tujega jezika angleščine. Zabeležene so bile 

statistično pomembne razlike med deklicami in dečki. Prav tako se pojavljajo statistično 

pomembne razlike med petošolci in šestošolci glede zaznavanja odnosa do učenja tujega jezika. 

Prepoznavamo povezanost med tesnobnostjo pri tujejezikovnem pouku in dosežki (oceno). 

Ugotavljamo, da se tesnobnost veliko bolj izrazito pojavlja pri učencih z nižjimi ocenami. 

Učenci pomembno zaznavajo vlogo staršev in učiteljev pri učenju tujega jezika.  

Magistrsko delo bo vplivalo na didaktiko poučevanja tujega jezika v drugem triletju, ker  ponuja 

vpogled v pomembnost odnosa do učenja angleščine in kako učenci doživljajo učenja tujega 

jezika. Z rezultati raziskave smo predstavili, kakšno je trenutno stanje na področju odnosa do 

učenja tujega jezika in zakaj se lahko med dečki in deklicami ter med petošolci in šestošolci 

pojavljajo razlike. Poleg navedenega so predstavljene smernice za izboljšave odnosa do učenja 

tujega jezika in konkretne rešitve, kako lahko učitelj deluje, da (še) izboljša stanje motivacije 

za učenje pri učencih.  

 

KLJUČNE BESEDE: drugo triletje osnovne šole, motivacija za učenje, odnos, učenje tujega 

jezika angleščine. 

  



 
 

ABSTRACT 

Our action depends on our attitude towards the particular situation that requires action. A 

positive attitude towards learning can therefore have a positive impact on our performance. 

Even when learning English as a foreign language, attitude has a significant impact on language 

learning performance. Attitude towards learning a foreign language is closely related to 

motivation, and both change over time. For English teachers, it is important to recognise why 

there are differences between learners when it comes to learning a foreign language. The focus 

of this master’s thesis is to explore attitudes towards foreign language learning, motivation, and 

the key factors to learning English. A questionnaire survey was used to investigate the interest 

in learning English, pupils' perceptions towards English lessons and the English teacher, the 

experience of anxiety in English lessons, and the fear of failure among students learning English 

as a foreign language in Years 5 and 6 of primary school. The research results show that pupils 

have generally positive attitudes towards learning English as a foreign language. Statistically 

significant differences were recorded between girls and boys. There are also statistically 

significant differences between fifth and sixth graders in terms of perceived attitudes towards 

learning a foreign language. There is a correlation between anxiety in foreign language classes 

and achievement (grades). Anxiety is much more pronounced among students with lower 

grades. Pupils perceive the role of parents and teachers in foreign language learning to be 

important.  

This master's thesis has an impact on the didactics of foreign language teaching in the second 

cycle of primary education by offering insights into the importance of attitudes towards learning 

English, and how pupils experience learning a foreign language. The results of the study were 

used to present the current state of attitudes towards foreign language learning and to explain 

why there may be differences between boys and girls, and between fifth and sixth graders. In 

addition to the above, guidelines for improving attitudes towards foreign language learning are 

presented, as well as concrete solutions on how teachers can work to (further) improve the state 

of motivation for learning in their students. 

 

KEYWORDS: Attitude, learning English as a foreign language, motivation to learn, second 

cycle of primary school. 
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1 UVOD 

Med opazovanjem in doživljanjem poučevanja tujega jezika sem kot študentka in bodoča 

učiteljica z zanimanjem opazovala, kako se učenci odzivajo name, pouk angleščine in učenje 

tujega jezika, ki so ga deležni. Različna okolja in okoliščine (zasebne/javne šole) poučevanje v 

raznolikih okoljih, kot so npr. Gana, Mjanmar, Indija, Španija in Nizozemska, so vzpodbudila 

mnoge razmisleke. Razlike med posamezniki so bile zares izrazite in ni enostavne poti, kako 

priti do jasnih kriterijev in dejavnikov, ki vplivajo na odnos posameznika do izbrane teme. Tudi 

ob pregledu literature hitro ugotovimo, da so raziskovalci dolga leta raziskovali, kaj vse vpliva 

na uspešnost učenja tujega jezika. V študijah in odkrivanju teorij so se srečevali z mnogoterimi 

inteligentnostmi, individualnimi, okolijskimi in drugimi dejavniki, ki pomembno vplivajo na 

posameznikov odnos do učenja tujega jezika. 

Mnogi pedagogi, med njimi tudi Cveta Razdevšek Pučko, so poudarjali, da se vsaka stvar začne 

in konča z odnosom (Rupar – Peternel, 2020). Trdno sem prepričana, da moramo kot učitelji 

imeti radi in ceniti svoje delo, poučevati raznoliko in zanimivo, preučevati težave učencev in v 

prvi vrsti skrbeti za njihovo dobrobit in interese. Z učiteljevega vidika je bistveno, da zagotovi 

varnost, zaupanje in odnos z učenci, ki jih poučuje. Če to ni zagotovljeno, učni proces ne more 

potekati zelo uspešno (Fatiha, 2014). 

Pojav izredno hitrega tehnološkega napredka je povzročil, da narašča število otrok, ki usvajajo 

drugi ali tuji jezik. Poleg navedenega se njihova starostna stopnja vedno bolj znižuje, pri tem 

pa se odpirajo problemi, ki jih moramo reševati na različnih ravneh, kot so šolske oblasti, 

učitelji, ob pomoči znanstvenih disciplin, kot so: lingvistika, sociologija, psihologija, 

pedagogika in druge (Brumen idr., 2003). V nadaljevanju bomo z različnih vidikov preverili, 

kje se pojavljajo največji izzivi pri učenju tujega jezika angleščine. 

Učenje tujega jezika angleščina je za učence večinoma omejeno na le nekaj ur organiziranega 

tedenskega pouka. Brumen idr. (2003) poudarjajo, da se mora pri tem učitelj, kar najbolj 

potruditi, da osmisli učenje, v katerem otroci pogosto ne vidijo neposredne koristi. V učnem 

načrtu za angleščino (2016) je zapisano, da učenci razvijejo zanimanje za učenje tujih jezikov 

v šoli in zunaj nje, razvijajo pozitivna stališča do učenja tujega jezika in izobraževanja ter 

razvijajo motivacijo za nenehno učenje jezika. 

Učenje angleščine v šolskem kontekstu, je za vsakega učenca individualen in hkrati kolektiven 

proces, ki ga vodi učitelj in v njem aktivno sodelujejo vsi učenci. Znotraj procesa učenja 

angleščine, naj bi bil učenec enakovreden sogovornik, učitelj pa naj bi upošteval tudi njegove 

posebnosti in sposobnosti ter dejavnosti smiselno prilagajal vsem tem raznolikostim. Že v času 

šolanja naj učenci začenjajo prevzemati odgovornost za samostojno delo in naj bodo manj 

odvisni od učiteljev. Poleg navedenega, naj bi se učenci zavedali, da je njihov uspeh ali neuspeh 

povezan z vrsto nejezikovnih znanj in uspešnih učnih strategij, ki omogočajo samostojnejše 

učenje (Program osnovna šola angleščina. Učni načrt, 2016).  

Najbolj poudarjen cilj tujejezikovnega pouka in učenja je razvijanje sporazumevalne 

zmožnosti. Koncept zajema celotno praktično, teoretično in raziskovalno delovanje uporabnega 

jezikoslovja in jezikovne pedagogike. Pojmovanje sporazumevalne zmožnosti se bo v 

prihodnosti še spreminjalo, saj je deležno velike raziskovalne pozornosti (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009, 58). Sporazumevalna jezikovna zmožnost v angleščini je sestavljen pojem, ki ga 

lahko opredeljujemo tudi kot znanje jezika. Posamezen učenec dosega v določenem času 

različno raven znanja, kar je odvisno od številnih dejavnikov. Notranji dejavniki so starost, 

kognitivni razvoj, splošna znanja, osebnostni dejavniki, pričakovanja in odnos do učenja 

ciljnega jezika ter do govorcev in njihove kulture, od zunanjih dejavnikov pa je najpomembnejši 
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stik z jezikom v okolju. Učitelj mora te razlike opaziti ter priznati in jih upoštevati, pri 

opredeljevanju operativnih ciljev pouka (Program osnovna šola angleščina. Učni načrt, 2016). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Namen in pomen izobraževanja tujih jezikov 

Namen učenja jezikov je danes nekaj praktičnega in uporabnega, predvsem ker so se nacionalna 

gospodarstva povezala v globalni trg. Prvotni namen učenja tujih jezikov je jasno izražen že 

leta 1995 v Beli knjigi Evropske unije, kjer je priporočeno, da bi moral vsak posameznik poleg 

materinščine usvojiti dva evropska jezika (Byram, 2009). Leta 2011 v Beli knjigi o 

izobraževanju in vzgoji pišejo, da je večjezičnost eno od načel sodobne družbe in vsakemu 

posamezniku ponuja več možnosti na trgu dela v širšem evropskem in svetovnem merilu. Tudi 

v učnem načrtu za angleščino (2016) je zapisano, da evropske smernice priporočajo učenje vsaj 

še enega tujega jezika v osnovnošolskem programu in s tem uresničevanja cilja, da se je sleherni 

Evropejec zmožen sporazumevati še v dveh jezikih poleg svojega maternega jezika.  

Angleščina je globalni jezik, ki ga uporablja več tujih kot domačih govorcev in se uporablja pri 

sporazumevanju na področju znanosti, tehnologije, trgovine, pri meddržavnih dogovarjanjih in 

podobnih področjih, kjer bodo v prihodnosti delovali učenci. Znanje angleščine omogoča 

najširši dostop do podatkov in je potrebno iz več razlogov. Omogoča boljše razumevanje sveta, 

saj je večina poljudnih, književnih in znanstvenih besedil napisanih prav v angleščini. Je jezik, 

ki omogoča posamezniku uspešnejšo mobilnost na osebni, poklicni in geografski ravni. 

Angleščina je jezik najhitreje razvijajočih se komunikacijskih orodij, kot sta svetovni splet in 

elektronska pošta. V slovenskih osnovnih šolah je najbolj razširjen tuji jezik (Program osnovna 

šola angleščina. Učni načrt, 2016). 

Pižorn (2009) v pregledni evalvacijski študiji Dodatni jeziki v otroštvu navaja, da znanje tujega 

koristi vsem otrokom, ne glede na njihove kognitivne in druge sposobnosti. Otroci, ki znajo več 

jezikov, naj bi imeli boljši odnos do sebe, več samospoštovanja in na splošno več ambicij za 

delo v šoli. Otrok, ki se uči tujega jezika v zgodnjem otroštvu, naj bi tako hitreje napredoval pri 

branju in pisanju v svojem maternem jeziku. V ZDA so z raziskavami ugotovili, da dosegajo 

učenci, ki se učijo tuji jezik od zgodnjega otroštva dalje, višje rezultate na eksternih preverjanjih 

Pižorn (2009, 6).  

Navedeni so le nekateri izmed mnogih razlogov, ki pojasnjujejo pozitivne učinke učenja tujega 

jezika pri otrocih. Dandanes ni več dvoma, da je učenje tujega jezika za posameznika z 

najrazličnejših vidikov koristno. V nadaljevanju bomo pojasnili, kako poteka proces 

pridobivanja tujega jezika.  

2.2 Pridobivanje tujega jezika 

Pri procesu pridobivanja je pomembno razlikovati med različnimi okoliščinami, v katerih otroci 

pridobivajo jezik. Brown (2007b, 134) navaja, da so tujejezikovna okolja tista, v katerih učenci 

nimajo pripravljenih okoliščin za sporazumevanje zunaj učilnice. Priložnosti pridobimo prek 

jezikovnih krožkov, medijev, knjig ali kot občasni turisti. Vendar si je treba prizadevati za 

ustvarjanje takšnih priložnosti.  

Okoliščine učenja drugega jezika so tiste, v katerih je ciljni jezik v učilnici zlahka na voljo tudi 

izven učilnice. Poučevanje angleščine v Združenih državah Amerike ali Avstraliji nedvomno 

spada v to kategorijo (Brown, 2007b). V raziskavah Gardnerja je prav tako uporabljen izraz 

drugi jezik in ne tuji jezik, saj gre za dvojezično okolje v Kanadi (angleško, francosko), kjer je 

francoščina drugi jezik testiranih oseb (Žefran in Cencič, 2013).  
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V slovenskem prostoru gre v primeru usvajanja angleščine za učenje tujega in ne drugega 

jezika. V nadaljevanju bo uporabljen izraz tuji jezik, razen pri navajanju raziskav, opravljenih 

v dvojezičnih okoljih. 

2.2.1 Proces učenja in usvajanja tujega jezika 

Usvajanje drugega jezika moramo razlikovati od učenja tujega jezika, ker otroci drugi jezik 

usvajajo v bolj ali manj naravnem okolju, torej v družini ali okolju, kjer ga govorijo kot materni 

jezik. Drugi jezik otroci usvajajo, ker jih na to navajajo situacija in okoliščine v katerih živijo. 

V mnogih primerih je možnost komuniciranja s posamezniki, ki so jim blizu, ali z delom okolja 

vezana na uporabo jezika (Brumen idr., 2003).  

Jezikoslovec Stephen Krashen je razvil eno najvplivnejših teorij jezikovnega učenja, kjer med 

drugim poudarja, kaj pomeni učenje v primerjavi z usvajanjem. Učenje je zavesten proces, ki 

vključuje tudi znanje o jeziku in poznavanju jezikovnih pravil, ki se jih zavestno naučimo. V 

obsežni raziskavi je dokazal, da učenje ne vodi in ne pripomore k usvajanju jezika, saj veliko 

učencev pozna pravila o jeziku, vendar jih ne zna uporabljati v vsakodnevnem govoru (Skela 

in Dagarin Fojkar, 2009). Nekateri drugi jezikoslovci so nasprotovali njegovim trditvam, npr. 

Lewis (1993, prav tam), ki ne priznava povezave med obema in pravi, da sta oba procesa 

prisotna pri učenju jezika. Danes se učenje in usvajanje jezika velikokrat uporabljata kot 

sopomenki, brez upoštevanja njunih razlik. Če bi bilo učenje res samo podzavestno dejanje, 

potem bi bili učenci nemočni opazovalci procesa učenja brez možnosti sodelovanja pri njem. 

Skela in Dagarin Fojkar (2009) še navajata, da je podzavestno znanje o jeziku daljše in trdnejše 

in se tako idealno dopolnjuje z zavestnim.   

Učenje je neviden proces, za katerega ne vemo natančno, kako deluje. Za njegov opis lahko 

uporabimo različne prispodobe, ki ga slikovito ponazarjajo. Primerjamo ga lahko s praznim 

vrčem, v katerega zlivamo vodo. Možno si je predstavljati tudi, da učence enačimo s papigami. 

Proces učenja razumemo na način, da učenje vključuje številne ustvarjalne miselne procese. 

Navedene primerjave izpostavljajo pomembne sestavine učenja jezika (sprejemanje in 

shranjevanje informacij, posnemanje in ponavljanje ter mišljenje in ustvarjalnost). Ne smemo 

pozabiti tudi na dejstvo, da so učenci bitja s svojimi čustvi, kar pomembno vpliva na učenje 

tujega jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009, 48).  

Učenje jezika torej ni le kognitivna dejavnost, povezana s pomnjenjem besed in uporabo 

učinkovitih strategij za priklic, ohranjanje in rekonstrukcijo pridobljenih informacij. Izredno 

pomembno je zavedanje, da je učenje jezika vključeno v otrokov čustveni razvoj. Učenje 

novega jezika lahko vključuje pogajanja o novi identiteti in je povezano s tem, kdo smo, kdo bi 

radi postali, kako se počutimo in kako oblikujemo družbene odnose (Pinter, 2011, 32). 

2.2.2 Teorije učenja tujega jezika 

Skela in Dagarin Fojkar (2009) navajata, da je namen vseh dosedanjih teorij učenja jezika 

pojasniti zmožnost učencev za učenje/usvajanje jezika v raznolikih družbenih in izobraževalnih 

okoljih. Jezikoslovci in psihologi svoje dokaze večinoma utemeljujejo z nevrološkimi 

raziskavami. Dokler razvoj novih tehnologij ne bo omogočil preučevanja specifičnih 

možganskih aktivnosti, ki potekajo med procesiranjem jezika, bodo raziskave temeljile, v 

glavnem, predvsem na posrednih dokazih.  

Pozitivistični pristopi  

Pomembna značilnost pozitivističnega pristopa je bilo prepričanje, da človeški um ni dostopen 

znanstvenemu raziskovanju, zato ga niso raziskovali (Williams idr., 2015, 6). Namesto tega so 
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pri raziskovanju osredotočali le na vedenje, ki ga je bilo mogoče opazovati in beležiti. Najprej 

so raziskave opravljali na živalih. Klasičen primer takih raziskav, je opazovanje podgane, kako 

se nauči teči skozi labirint, da bi dobila hrano. Menili so, da nam bodo rezultati takšnih 

poskusov pomagali razumeti, kako se ljudje učijo in obnašajo, ter kako najbolje poučevati. 

Posledično so številne splošno sprejete izobraževalne prakse, kot je uporaba nagrad in kazni, v 

veliki meri temeljile na izsledkih poskusov z živalmi, kot bomo to predstavili v nadaljevanju 

(Williams idr., 2015). 

Behavioristična stališča  

Behaviorizem je pristop k psihologiji, ki izhaja iz pozitivizma in je močno vplival na učenje 

jezikov. Izhaja iz idej teoretikov zgodnjega učenja, ki so poskušali vse učenje razložiti z neko 

obliko pogojevanja. Skinner (1987, v Williams idr., 2015) je razširil teorijo behaviorizma z 

razlago učenja v smislu odziva na dražljaj in poudaril pomen okrepitve. Če se vedenje okrepi, 

na primer z nagrado ali kaznijo, se poveča ali zmanjša verjetnost, da se bo vedenje ponovilo. 

Tako je veljalo, da lahko vsako vedenje spodbudimo s krepitvijo želenega vedenja (prav tam).  

Williams idr. (2015) navajajo, da je najbolj očiten rezultat vpliva behaviorizma v jezikovnem 

izobraževanju, razširjena uporaba jezikovnih laboratorijev. Ti so ponovno predstavili učenje 

jezika v smislu pridobivanja pravilnih navad ali vedenja s ponavljanjem in nadomeščanjem. V 

splošnem behavioristični model učenja ponuja preprostost in gotovost. Navedeno ponuja 

občutek, da ima nekdo vse pod nadzorom in da vemo, kam gremo in kako do tja priti. Ker se 

behaviorizem osredotoča le na opazno vedenje, ne dopušča, da bi učenci sami razumeli učni 

proces (Williams idr., 2015). Tako pri učencih ni prisotno zavedanje o kognitivnih procesih, ki 

jih uporabljajo, ali občutkih in čustvih, ki so sestavni del učenja. Na te pomanjkljivosti pristopa 

so začele opozarjati druge teorije npr. kognitivni pristopi jezikovnega izobraževanja, ki so 

zagovarjali povsem drugačno smer (Williams idr., 2015).  

Kognitivizem oz. kognitivne teorije učenja 

V nasprotju z behaviorizmom se kognitivna psihologija ukvarja z načinom, kako človeški um 

razmišlja in se uči. Raziskovalce na tem področju zanimajo duševni procesi, ki so vključeni v 

učenje. To vključuje vidike, kot so, kako ljudje izgrajujejo in črpajo svoj spomin ter kako se 

vključujejo v proces učenja. Pri kognitivnem pristopu je učenec obravnavan kot aktivni 

udeleženec v procesu učenja, ki uporablja različne miselne strategije, da bi uredil sistem jezika, 

ki se ga uči (Williams in Burden, 1997). 

Od devetdesetih let prejšnjega stoletja so raziskave in teorije kognitivne psihologije postajale 

vse pomembnejše za naše razumevanje razvoja drugega jezika. Več navedenih teorij uporablja 

računalnik kot metaforo za um in primerjajo usvajanje jezika z računalniškimi zmožnostmi 

shranjevanja, integracijo in iskanje informacij. Sorne se opira na nevrobiologijo in si prizadeva, 

da bi opazovano vedenje, čim bolj neposredno povezali z dejavnostmi, ki potekajo v možganih 

(Lightbown in Spada, 2013). Kognitivni psihologi, ki delujejo na podlagi modela obdelave 

informacij učenja in delovanja človeka, vidijo pridobivanje tujega jezika kot nadgrajevanje 

znanja, ki ga lahko sčasoma samodejno uporabimo za zagovarjanje in razumevanje jezika (prav 

tam). 

S stališča kognitivne teorije učenja tujega jezika v učnem okolju ni proces nič drugačen od 

usvajanja drugih spretnosti (npr. igranja kitare ali vožnje avtomobila). Oboje vključuje 

usvajanje in znanje, kar zahteva miselni proces in veliko vadbe, preden se raznolike sestavine 

avtomatizirajo. V procesu učenja je glavni učenec in v tem se kaže spremenjeni pogled na 

pridobivanje jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  
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Nativistična stališča  

Nativizem izhaja iz teorij, ki so zagovarjale stališče, da obstajajo prirojene in posledično 

univerzalne značilnosti človeškega uma. Te zamisli je sredi 20. stoletja oživel jezikoslovec 

Noam Chomsky, ki je zagovarjal, da so otroci pred programirani za učenje nekega jezika in so 

izjemno dojemljivi za jezikovne značilnosti svojega okolja. Otrok v procesu učenja tujega 

jezika pridobiva kompetence, ki mu omogočajo ustvarjalnost kot uporabniku jezika. Ko se 

izražajo, posamezniki eksperimentirajo in govorijo stvari, ki jih še niso povedali. V tem se kaže 

ustvarjalna plat znanja jezika, ki ga ima posameznik (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

Konstruktivizem  

Povsem drugačen kognitivni pristop k psihologiji in izobraževanju je konstruktivizem, ki v 

svojem bistvu govori o tem, kako posamezniki osmišljajo svoj svet. Po mnenju 

konstruktivistov, posamezniki vse življenje sodelujejo pri oblikovanju svojih osebnih 

razumevanj na podlagi izkušenj. Vsi posamezniki na edinstven način razumejo svet, ki se 

razlikuje od razumevanja sveta, ki ga razumejo drugi (Williams idr., 2015).  

Skela in Dagarin Fojkar (2009) navajata, da je učenec posameznik, ki dejavno konstruira svoj 

osebni pomen. Konstruktivizem poudarja »personalizacijo« oz. pouk osredinjen na osebno plat. 

Temeljna ugotovitev zagovornika konstruktivizma Piageta je bila, da posamezniki konstruirajo 

svoje lastno znanje. Učenje tujega jezika je torej konstruktiven proces, znotraj katerega je treba 

otroke vključiti v dejavnosti. Pri navedenem pristopu je pomembno predvsem, da so učenci 

aktivni v procesu učenja in sami gradijo svoje znanje. Bruner (1966, v Williams idr., 2015) 

poudarja tudi, da učenci sami odkrivajo načela in koncepte jezika. Avtor vzpostavlja tudi 

potrebo po ugibanju, intuitivnem razmišljanju, sposobnosti prevzemanja tveganja, radovednosti 

in izgradnji samozavesti. 

Vloga družbenega okolja: socialnokulturna teorija 

Socialnokulturni pogled ali socialni konstruktivizem je teorija učenja, ki poudarja dinamično 

součinkovanje, med posamezniki in njihovim družbenim okoljem. Temeljni predstavnik Lev 

Vigotski se je strinjal s konstruktivističnimi načeli, vendar je zelo poudarjal vlogo družbenega 

okolja (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Omenjena teorija torej človekovo učenje vidi kot 

družbeni proces, znotraj okolja, v katerem posameznik deluje. Družbeno okolje namreč 

pomembno vpliva na razvoj nekoga. Obenem tudi posameznik s svojim sodelovanjem nenehno 

vpliva na družbeni kontekst (Williams idr., 2015). 

Na učenje lahko torej vpliva nešteto osebnih in tudi kontekstualnih dejavnikov. Nemogoče je 

predvideti vpliv posameznega dejavnika. Vsekakor je pomembno poudariti, da odnos med 

posameznikom in kontekstom ni enosmeren. Učenci namreč oblikujejo učni kontekst, s svojim 

lastnim sodelovanjem v dogodkih (Williams idr., 2015). 

Socialni interakcionizem 

Zagovorniki socialnega interakcionizma kritizirajo pretirano zavzetost za jezikovne strukture 

(ki so jih zagovarjali npr. nativisti). Po njihovem mnenju je treba izpostaviti bolj osebni in 

družbeni vidik jezikovne rabe. Poudarjajo pomen družbenih interakcij ter vlogo odnosov med 

odraslim in otrokom v procesu učenja. Pri tem je ključnega pomena način, na katerega se jezik 

prilagodi učencem. Bruner zagovarja, da je neka »prirojena naprava« ne more delovati brez 

pomoči odraslega. Uvaja podporni sistem usvajanja jezika, pri katerem tisti, ki se sporazumeva 

z otrokom, nudi nekakšno strukturo oz. okvir, ki ga imenujejo tudi »zidarski oder« (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009, 40). 
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Humanizem 

Humanistični pristopi so se pojavili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in poudarjajo pomen 

upoštevanja celotne osebe (celostno učenje), edinstvenost posameznika ter bistveno vlogo 

občutkov in čustev pri učenju. Fletcher (2001, v Williams idr., 2015) pojasnjuje, da učenje 

vključuje telo, um, čustva in duha, zato moramo upoštevati vse naštete dejavnike, če želimo 

razumeti in kar se da izboljšati učenje (prav tam). Williams in Burden (1997) pišeta tudi, da 

humanistični pristopi poudarjajo pomen učenčevega notranjega sveta in postavljajo 

posameznikove misli, občutke in čustva v ospredje človekovega razvoja. To so vidiki učnega 

procesa, ki so pogosto neupravičeno zanemarjeni, vendar so ključnega pomena, če želimo 

razumeti človekovo učenje v celoti (prav tam). Marentič Požarnik (2000) navaja, da so čustva, 

osebni cilji, želja po spoznavanju, radovednost, težnja po uveljavljanju svojih zmožnosti, 

samouresničevanju, ustvarjanju in osebnem smislu, pri učenju enako pomembni kot čisto 

intelektualni procesi.  

 

Slika 1: Hierarhija potreb po Maslowu (povzeto po Williams idr., 2016) 

Pomemben predstavnik in začetnik humanizma Abraham Maslow se je za učenje zanimal z 

vidika osebne izpolnitve. Osnovne biološke potrebe posameznika (slika 1) so hrana, voda, 

toplota in počitek so najbolj temeljni za človeka. Naštete potrebe se nahajajo na dnu hierarhije, 

sledijo potrebe po varnosti, medosebni bližini in samospoštovanju. Če so zadovoljene te 

osnovne potrebe, lahko posameznik zadosti potrebam višje kognitivne potrebe, kot so dosežki 

in prepoznava ter potreba po samouresničevanju. Ko je izpolnjena zadnja potreba, ki je 

uvrščena najvišje, je posameznik izpolnjen. Maslow je verjel, da je eden izmed glavnih 

namenov izobraževanja doseči samoaktualizacijo (Williams idr., 2015, 13).  

Nevrofiziološka in računalniška perspektiva 

Nevrofiziološke raziskave so v preteklih letih raziskovale močan vpliv procesa učenja v 

različnih stanjih možganov npr. v sproščenem alfa stanju ali v stanju čustvene vzburjenosti ter 

stresa (Marentič Požarnik, 2000). V alpha stanje posamezniki poskušajo priti na različne načine: 

s sproščanjem ob glasbi, z meditacijo (npr. TM – transcendentalna meditacija) z vizualizacijami 

in tudi s pripomočki, kot so očala v ritmu 10 Hz ter z namerno izključitvijo vseh zunanjih 

dražljajev (v plavajočih zatemnjenih komorah) ipd. (prav tam). Ko so možgani v stanju alpha, 

Osnovne biološke potrebe (hrana, toplota, zatočišče, počitek) 

Hrana,  

 

 

Potrebe po varnosti (varnost, zaščita, zakon) 

Medosebne potrebe (družina, ljubezen, naklonjenost) 

Potrebe po samospoštovanju 

Potrebe po samouresničitvi 
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postane delovanje leve in desne hemisfere bolj usklajeno in simetrično. Učenje na splošno 

najbolje poteka, kadar hemisferi povezano delujeta (Marentič Požarnik, 2000). 

Marentič Požarnik (2000) poudarja, da bi v šolah morali upoštevati, da v stanju pretiranega 

stresa, strahu ali utrujenosti možgani ne delujejo optimalno. Zelo velik pomen pri tem imajo 

jasne informacije, sprostitev, gibanje, odmori in spremembe aktivnosti (str. 26). 

Edinstvenost učencev  

Otroci iste starostne skupine kažejo nekatere podobne lastnosti, vendar pa se med seboj tudi 

razlikujejo. So posamezniki, ki se razlikujejo po svojih potrebah, interesih, učnih stilih, 

kognitivnih zmožnostih za učenje jezika (npr. nadarjenost za učenje jezikov), učnih navadah, 

osebnostnih lastnostih (npr. ekstravertiranost ali introvertiranost) motivaciji in mnogim drugim. 

Nemogoče je ugoditi vsem raznolikostim, je pa pomembno zavedanje teh razlik. Dokazov za 

obstoj številnih psiholoških in motivacijskih razlik je namreč toliko, da ne smejo biti 

spregledane (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

2.2.3 Dejavniki, ki vplivajo na učenje tujega jezika 

Dejavnike, ki vplivajo na učenje tujega jezika v strukturiranem šolskem okolju, je temeljno 

začel preučevati kanadski psiholog Gardner. Oblikoval je socialno-pedagoški model učenja 

tujih jezikov, ki ga je z leti izboljševal. Izpostavil je ključne štiri dejavnike 1. vpliv zunanjega 

okolja, 2. individualne razlike med učenci, (stališča do učne situacije, integrativnost, 

motivacijo, sposobnosti), 3. kontekst, v katerem poteka učenje tujega jezika (formalno, 

neformalno), in 4. dosežki učenja tujega jezika, ki se delijo na jezikovne in nejezikovne 

(Gardner, 2001, v Juriševič, 2009). 

Kasneje Gardner (2005) dejavnike, ki vplivajo na učenje tujega jezika, razdeli v dve skupini. 

Prvi so dejavniki, ki izhajajo iz okolja (socialni dejavniki) in dejavniki na ravni posameznika. 

V prvo skupino so uvrščeni dejavniki, kot so kakovost pouka, in sicer učitelj, učni načrt in 

izvedba pouka. Drugi dejavnik okolja so še npr. priložnosti za govorjenje v tujem jeziku. Tretji 

dejavnik, ki ga omenja Gardner, je sociokulturno okolje in pričakovanja, ki so z njim povezana. 

Tu je mišljeno predvsem neposredno okolje, v katerem učenec živi, in odnos njegovega okolja, 

zlasti »pomembnih drugih« (ang. significant others), npr. staršev, vrstnikov, do ciljnega jezika 

kot tudi etnična pripadnost.  

 

 

Slika 2: Dejavniki, ki vplivajo na učenje tujega jezika (Gardner 2005, v Žefran in Cencič, 2013, str. 357) 
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Žefran in Cencič (2013) navajata, da okolje vsekakor močno vpliva na učenje jezika, vendar se 

je treba zavedati, da vpliv okolja deluje skozi posameznika. To pomeni, da posamezniki s 

svojimi lastnostmi vplive okolja sprejemajo, absorbirajo, filtrirajo, pregnetejo ipd. in se 

prilagodijo, kar vodi v različne rezultate. Jasno je namreč, da različni posamezniki v popolnoma 

enakem okolju dosegajo drugačne rezultate, zato so poleg dejavnikov okolja dejavniki na ravni 

posameznika bistvenega pomena pri učenju.  

Gardner (2010) je na podlagi raziskovalnih izsledkov zasnoval socialno-izobraževalni model 

(slika 3), kjer opisuje medsebojno delovanje nekaterih psiholoških dejavnikov in njihov vpliv 

na učenje tujega jezika. Zajete so različne spremenljivke, ki vplivajo na jezikovne dosežke. 

Jasno je na primer, da ima pri učenju jezikov pomembno vlogo tesnoba, čeprav je njena vloga 

lahko zelo zapletena. Med najpomembnejšimi dejavniki je tudi motivacija, ki je sestavljena iz 

več spremenljivk.  

 

Slika 3: Socialno-izobraževalni model (Gardner, 2010 v Žefran in Cencič, 2013, str. 358) 

Gardnerjevemu socialno-psihološkemu pojmovanju učne motivacije in učenja na področju 

tujega jezika so se pridružili nekateri kognitivno usmerjeni avtorji. Kasneje so bili v porastu 

pristopi, ki so v procesu učenja tujega jezika poleg motivacije poudarjali še samopodobo 

oziroma jezikovno identiteto ter odnos med njima (Dörnyei, 2009 v Juriševič, 2009).  

Dörnyei (2005) navaja pregled desetletja raziskav o tem, kako individualne razlike vplivajo na 

učenje jezika. Avtor navaja osebnostne spremenljivke (osebnost, temperament in razpoloženje), 

jezikovno učljivost, (samo) motivacijo, učne in kognitivne stile ter strategije učenja jezika, 

samoregulacijo učencev in druge individualne značilnosti posameznika, kot sta anksioznost in 

pripravljenost za komunikacijo, ki se lahko razlikujejo med posameznimi osebami glede na 

učno okolje. Dörnyei poudarja dokaze, da so individualne razlike izjemno pomembne in da 

nanje močno vplivajo razmere, v katerih poteka učenje.  

Tudi Lightbown in Spada (2013) podata podobno delitev kot prej omenjena Gardner in Dörnyei. 

Med individualne dejavnike oz. razlike navajata inteligenco, jezikovno učljivost, učne stile, 

osebnost, motivacijo in odnos, identiteto in pripadnost etnični skupini in učenčeva prepričanja.  

2.2.3.1 Individualni dejavniki učenja 

Pogosto slišimo ljudi, ki pravijo, da ima nekdo talent ali posluh za jezik. Obstajajo številni 

raziskovalni dokazi, ki kažejo, da so nekateri ljudje res bolj dovzetni za učenje jezikov. Težava 

pri tovrstnih raziskavah je, da ni mogoče dokončno ugotoviti, katere sposobnosti sestavljajo 

učljivost in kako so povezane z drugimi dejavniki, kot je npr. inteligentnost (Hedge, 2000).  

Po Pižorn (2009) so pomembni individualni dejavniki uspeha pri učenju/usvajanju tujih jezikov 

poleg inteligence oz. inteligenc naslednji:  
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– raven obvladovanja materinščine;  

– motivacija za učenje tujega jezika;  

– nadarjenost (specifična inteligentnost) za učenje jezikov;  

– učne navade in organizacija učnih strategij;  

– kognitivni učni stil učenca;  

– osebnost učenca in  

– njegova starost ter posebnosti, ki so vezane na njegov spol. 

Splošno znano je, da se nekateri ljudje učijo jezikov hitreje kot drugi. Tudi pri usvajanju prvega 

jezika je hitrost razvoja zelo različna. Nekateri otroci znajo sestaviti pet-, šest- ali sedem- 

besedne stavke že v starosti, ko drugi šele začenjajo označevati predmete v svojem 

neposrednem okolju. Kljub temu otroci sčasoma usvojijo svoj prvi jezik. V formalnem 

kontekstu poučevanja tujega jezika je bilo neštetokrat opaženo, da nekateri učenci v istem 

razredu tujega jezika hitro napredujejo, medtem ko drugi napredujejo počasi. Zdi se, da nekateri 

učenci tudi v idealnih pogojih pri učenju ne napredujejo (Lightbown in Spada, 2006). 

Gardner in Maclntyre (1992, v Williams in Burden, 1997) navajata, da obstaja verjetno toliko 

dejavnikov, ki bi lahko pojasnili individualne razlike v doseganju drugega jezika, kot je 

posameznikov. V nadaljevanju se bomo osredinili na vpliv nekaterih dejavnikov, ki pomembno 

vplivajo na uspeh pri učenju angleščine.  

Individualne spremenljivke lahko še podrobneje delimo. Afektivne spremenljivke vključujejo 

stališča in motivacijo, jezikovno tesnobo in samozavest. Kognitivni dejavniki so sestavljeni iz 

spremenljivk, kot so inteligenca, jezikovne sposobnosti in strategije učenja jezika. Te 

individualne razlike, zlasti afektivne spremenljivke, so bile v ospredju večine študij, ki so jih 

opravili Gardner in njegovi sodelavci (Hedge, 2000). Predvsem na vpliv afektivnih 

spremenljivk se bomo osredinili tudi v tem magistrskem delu.  

Kognitivni dejavniki učenja 

Kognitivne raziskave, ki so se osredotočale na zapleteno naravo mišljenja, so človeški um 

primerjale s skupnostjo inteligenc. Vsi smo več- ali »mnogoumni«, kar je temeljno raziskoval 

ameriški psiholog Howard Gardner. Razvil je teorijo mnogoterih inteligentnosti, ki navaja, da 

obstaja vsaj osem vrst človeških sposobnosti (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Ena izmed njih 

je tudi jezikovna inteligenca, za katero Gardner (1995) navaja, da je tista intelektualna 

sposobnosti, ki je verjetno v največjem obsegu in najbolj demokratično razdeljena med ljudmi. 

Gardnerjeva teorija je sicer izrazito humanistična in sporoča, da smo ljudje inteligentni na zelo 

različne načine. Poudarjen je pomen notranjega sveta učenca in postavlja posameznikove misli 

ter čustva v ospredje celotnega razvoja človeka. Ti vidiki učenja jezika so pogosti zapostavljeni, 

čeprav so ključni za celostno razumevanje človekovega učenja. Vsaka učna izkušnja naj bi 

imela oseben pečat, kar pomeni, da naj bi bilo učenje poosebljeno (Skela in Dagarin Fojkar, 

2009).  

Učni stili in učne strategije  

Če učenci verjamejo, da so se sposobni naučiti jezika, in če so motivirani ter pripravljeni 

prevzeti aktivno vlogo pri učenju, morajo vedeti, kakšne ukrepe morajo sprejeti, da se bodo 

naučili tega jezika. Zato je med drugim potrebno poznavanje učnih strategij. Strategije so 

zavestna dejanja, s katerimi si učenci pomagajo pri učenju ali uporabi jezika. Znotraj 

kognitivnih strategij se dogajajo miselni procesi, ki jih učenci uporabljajo, da si zapomnijo in 

ohranijo informacije, vadijo, kaj bodo povedali, analizirajo, kako jezik deluje, in po potrebi 

prikličejo informacije iz spomina (Williams idr., 2015). V nekaterih situacijah bo učenec 

potreboval tudi uporabo socialnih strategij, ki mu bodo pomagale komunicirati z drugimi. Kot 

primer lahko navedemo pogovor v tujini, kjer v trgovini komuniciramo s prodajalko. V nekem 
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trenutku bi se lahko zgodilo, da oseba ne najde besed, da bi izrazila, kaj želi. V takem primeru, 

ko uporabi mimiko, geste in kazanje gre za uporabo kompenzacijske strategije (prav tam). 

Naslednja skupina strategij se imenuje afektivne strategije. Učenci te strategije uporabljajo, da 

regulirajo svoja čustva, kot je npr. globoko dihanje, da umirijo anksioznost (prav tam). Primer 

je tudi opogumljanje s pozitivnim (samo) pogovorom, da bi lažje začeli pogovor z neznancem 

v tujem jeziku. Zadnja pomembna skupina strategij se imenuje metakognitivne strategije. Te 

uporabljamo, da usmerjamo in nadziramo učni proces. To lahko vključuje, da učenci načrtujejo, 

kaj delajo, nadzorujejo, kako napredujejo v procesu učenja (Williams idr., 2015). 

Metakognicija je v osnovi zavedanje lastnih kognitivnih procesov pri učenju. Vključuje 

razmišljanje in razumevanje o tem, kako se učimo, kot tudi regulacijo in nadzor nad našim 

učenjem. Anderson (2012, v Williams, 2015) opredeli metakognicijo kot zmožnost, da 

razmišljanje nekoga naredimo »vidno« (Williams idr., 2015, 133).  

Oxford (1990, v Hedge, 2000) navaja primere, kako se učenci lahko pripravijo na učinkovito 

učenje tujega jezika. Eden izmed primerov je določanje ciljev in nalog pri učenju jezika, 

vključno z oblikovanjem dolgoročnih (na primer do konca leta znati uporabljati jezik v 

neformalnem pogovoru) ali kratkoročnih ciljev (na primer do petka končati branje kratke 

zgodbe). Pomembna je tudi samokontrola, npr. ugotavljanje napak pri razumevanju ali 

tvorjenju novega jezika, in tudi ugotavljanje, katere napake so zares pomembne (npr. tiste, ki 

povzročajo nerazumevanje). Sledenje viru pomembnih napak in poskus odpravljanja teh napak 

je zelo pomembno (prav tam). 

Pri določanju ciljev je pomembno, da sledimo pozitivnim, konstruktivnim in v prihodnost 

usmerjenim ciljem. Priljubljena angleška kratica pri določanju ciljev je "SMART", ki se nanaša 

na cilje, ki so specifični (ang. specific), merljivi (ang. measurable), dosegljivi (ang. achievable), 

realni in ustrezni (ang. realistic and relevant) ter časovno omejeni (ang. time-bound) (Doran, 

1981, v Williams idr., 2015). 

Afektivni dejavniki  

Pogost mit je, da na otroke ne vplivajo zadržki, ki odrasle ovirajo pri učenju. Vendar to ni čisto 

res. Otroci so pogosto inovativni pri jezikovnih oblikah, vendar imajo še vedno veliko zavor. 

So izredno občutljivi, zlasti na vrstnike. Pogosto si zastavljajo vprašanja, kot so: Kaj si drugi 

mislijo o meni? Kaj si bodo mislili drugi, ko bom govoril v angleščini? Otroci so v mnogih 

pogledih veliko bolj občutljivi kot odrasli. Njihov ego se šele oblikuje, zato se lahko že 

najmanjša nenaklonjenost pri komuniciranju negativno interpretira. Učiteljeva naloga je, da jim 

pomaga premagati te morebitne ovire pri učenju (Brown, 2007b, 103).  

Večina razprav je afektivne dejavnike omejila na osebnostne značilnosti, stališča in čustvene 

odzive na proces učenja jezika (Hedge, 2000). Glavna težava raziskav na tem področju je, da 

se podatki, zbrani z introspektivnimi metodami, npr. z vprašalniki in poročanjem učencev, 

pogosto ne ujemajo z opazovanim vedenjem. Potrebni so boljši instrumenti, zato je težko 

posploševati pridobljene rezultate. To spoznanje je kljub vsemu za učitelje koristno, glede na 

to, da na teh področjih niso redke široke posplošitve o učencih. Na primer, razširjeno je mnenje, 

da naj bi bili ekstrovertirani učenci uspešnejši od introvertiranih, morda zato, ker so bolj 

samozavestni, bolj pripravljeni eksperimentirati in tvegati ter lažje navezujejo socialne stike, ki 

jih potrebujejo za vadbo jezika (Hedge, 2000). 

Krashen (1985) je razvil hipotezo afektivnega filtra (ang. Affective Filter Hypothesis). Ta 

predstavlja način, kako lahko afektivni dejavniki, kot so odnos, tesnoba, tekmovalnost in drugi 

čustveni odzivi, pomagajo ali ovirajo pri učenju tujega jezika. Omenjen filter zaustavi možgane, 

da sprejemajo vnos tujega jezika v primeru, če postane učno okolje preveč stresno, neprijetno 

ali kaznovalno. Pojavi se tudi, kadar je učenec npr. utrujen, razočaran, napet ali jezen. Učenec, 
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ki ima na splošno negativen odnos do učenja angleščine, bo imel visok afektivni filter in 

učiteljeva naloga bo obsežna. Natančno delovanje tega filtra ni pojasnjeno, vendar je jasno, da 

se delovanje tega filtra poveča v prisotnosti tesnobe ali nizke samozavesti. Koncept filtra 

poudarja vlogo učitelja pri ustvarjanju ugodnih pogojev za učenje jezika. Delovanje filtra pa se 

zmanjša, ko je motivacija za učenje večja, ko je učenec samozavesten in ko učenje poteka v 

okolju brez stresnih dejavnikov. Krashen (1985) zagovarja, da se učenci ne morejo učiti tujega 

jezika, če se počutijo neprijetno in tesnobno ali pa če so pri tujem jeziku strogo kaznovani za 

napake, ki jih storijo.  

Učna samopodoba 

Williams in Burden (1997) navajata, da smo vsi nagnjeni k temu, da se primerjamo z drugimi, 

čeprav v različni meri. Kot rezultat teh primerjav in informacij, ki jih o sebi dobimo od drugih, 

razvijamo svojo samopodobo. 

Nekatere psihološke raziskave so poudarjale velik pomen pozitivne samopodobe oz. 

samospoštovanja in našega občutka nadzora nad tem, kaj mislimo in počnemo. Bolj bomo 

motivirani, če zaupamo v svoje zmožnosti in menimo, da bom uspešni. Otrokom lahko 

pomagamo izgraditi občutek, da zmorejo, tako da jim omogočimo prepoznati njihove dosežke. 

Jasno jim moramo pokazati svoja visoka, a vendar realna pričakovanja, ki jih imamo do njih 

(Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

Govorjenje tujega jezika je tesno povezano s samoizražanjem. Če se počutimo omejene pri 

zmožnosti posredovanja osebno pomembnih sporočil, se nam lahko zdi, da ne izražamo tega, 

kar menimo, da je točen odsev nas samih. Takšna omejena oblika izražanja sebe in posledično 

razočaranje sta lahko izredno neprijetna in lahko znižata naš občutek lastne vrednosti, 

samozavesti in varnosti. Situacija, da se učencu drugi smejijo in ga negativno ocenjujejo, lahko 

povzroči visoko stopnjo tesnobe (Williams idr., 2015). 

Tesnobnost, anksioznost in strah 

Hribar (2007) navaja, da je anksioznost razpršeno čustveno stanje brez točno določenega 

predmeta strahu. S fiziološkega vidika pri anksioznosti pride do povišanja vzburjenja 

simpatičnega živčevja. 

»Ljudje doživljajo strah, kadar verjamejo, da nimajo dovolj sposobnosti, da bi se spoprijeli z 

nastalo situacija, saj bi presegla njihove sposobnosti« (Smrtnik Vitulić, 2013, 19). Učenci, ki 

jih je strah učnega neuspeha in/ali kaznovanja, se mu pogosto želijo izogniti. Kljub temu se 

zavedajo pomembnosti znanja in vrednote učenja. Učence pri učenju ovira slaba učna 

samopodoba in nimajo občutka nadzora nad svojim učenjem ter učnimi rezultati (Juriševič, 

2012, 44).  

Če anksioznost primerjamo s tesnobo, prva vsebuje izrazitejšo komponento telesnih občutkov 

in bolečine kot tesnobnost. Anksioznost ima bolj konkretnega referenta (tisto, na kar se nanaša), 

tesnobnost pa je širši pojem. Razlike med pojmoma anksioznost in tesnoba so minimalne; v 

osnovi gre še vedno za isti fenomen, ki ga lahko v manj obvezujočih besedilih uporabljamo kot 

sopomenki, navaja Hribar (2007). V nadaljevanju bomo anksioznost in tesnobnost uporabljali 

kot sopomenki.  

Anksioznost je bila tudi v kontekstu učenja jezikov, deležna velike pozornosti. Pojem lahko 

opredelimo kot negativno čustvo, povezano s skrbjo in nervozo. Pogosto spremljajo fizični 

odzivi, kot so pospešen srčni utrip, napetost, potenje in povišan krvni tlak. Lahko se nam zgodi, 

da hodimo naokoli, si zvijemo obrvi, zvijemo roke ter napenjamo mišice in ramena. Čeprav 
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oseba sicer ni posebej nagnjena k anksioznosti, je mogoče, da v kontekstu učenja ali uporabe 

tujega jezika nenadoma postane zelo anksiozna (Williams, idr., 2015). 

V zvezi s čustvenimi odzivi na učenje Baily (1995, v Hedge, 2000) tesnobnost povezuje s 

tekmovalnostjo. Avtorica poudarja, da če lahko odkrijemo različne vzroke tesnobnosti, jo bomo 

lažje zmanjšali. Na to je vplivala pri svojem poučevanju jezika tako, da je vodila dnevnik in 

nato v njem zabeležene pojave tesnobe kategorizirala. Ločila jih je na tiste, ki so olajšali učenje, 

saj so jo silili k boljšim dosežkom, kot tiste, ki so učenje zavirali. Med drugim navaja pretirano 

primerjavo sebe z drugimi učenci, čustvene odzive na take primerjave, poudarek na testih in 

ocenah, tesnobne izkušnje v jezikovnem razredu (prav tam). 

Gardner (2010) izpostavlja, da ima anksioznost lahko motivacijske lastnosti, kar kaže na to, da 

bi lahko olajšala doseganje ciljev. Seveda vsebuje tudi sestavine, ki nas izčrpajo in ob enem 

ovirajo učenje. V splošnem je jezikovna anksioznost bolj negativno povezana z učenjem jezika, 

njegovo produkcijo in dosežki ter samozavestjo pri jeziku. Negativno povezavo lahko 

razlagamo tako, da visoka stopnja jezikovne anksioznost ovira jezikovne dosežke. Dörnyei 

(2005, 198) razlikuje med koristno in škodljivo tesnobnostjo. Avtor poudarja, da ni nujno, da 

tesnobnost vedno zavira uspešnost. »Skrb«, ki velja za najbolj kognitivno komponenta 

anksioznosti, naj bi ima negativen vpliv na uspešnost. Navedeno ne velja za afektivno 

komponento čustvenost (prav tam).  

MacIntyre in Gardner (1991, v Hedge, 2000) sta podrobneje preučevala jezikovno anksioznost 

v razredu. Največja stopnja anksioznosti naj bi bila po njunem mnenju povezana z negativnimi 

izkušnjami pri govornih dejavnostih. Navajata, da bi to verjetno potrdile tudi izkušnje mnogih 

učiteljev. Možnost, ki izhaja iz njunih študij, je, da je anksioznost odziv, ki se ga naučimo z 

zgodnjimi izkušnjami, in da se lahko povečuje, dokler ni močno prizadet celoten proces učenja. 

To možno naraščanje anksioznosti povečuje potrebo po humanističnih pristopih v najširšem 

pomenu besede. Učitelji imajo moč in odgovornost, da preprečijo razvoj tesnobe s krepitvijo 

samozavesti s pozitivnimi zgodnjimi izkušnjami, z zagotavljanjem pomirjujočih povratnih 

informacij in s spodbujanjem samopodobe o razvoju spretnosti. 

Motivacija za učenje  

Rheinberg idr. (2000, v Juriševič, 2012) izpostavljajo, da motivacija na uspešnost učenja vpliva 

na več različnih načinov. Prvi je vpliv na funkcionalnost razpoloženja med učenjem: čustvena 

obarvanost, predanost in zbranost. Vpliva na oblike učenja, in sicer uravnavanje napora pri 

učenju (glede na zahtevnost učnih vsebin in ciljev), ter uporabe učnih strategij (asociacijsko 

učenje oz. učenje »na pamet« – kompleksnejše oblike učenja). Motivacija za učenje vpliva tudi 

na čas, ki ga učenec nameni učenju. To pomeni, koliko časa bo trajalo učenje in kako pogosto 

bo.  

Razlike v emocionalnih spremenljivkah so posledica uspešnosti ali neuspešnosti pri tujem 

jeziku. Slab odnos in pomanjkanje motivacije sta rezultat težav pri tujem jeziku in ne vzrok 

težav pri učenju tujega jezika (Ganschow, idr., 1998, v Pižorn 2009). Gardner s sodelavci in 

tudi drugi raziskovalci so ugotovili, da je odnos eden izmed pomembnih dejavnikov pri učenju 

tujega jezika. V nadaljevanju bom podrobneje predstavili odnos in z njim tesno povezane 

termine.  
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2.3 Odnos do učenja tujega jezika angleščine 

2.3.1 Definiranje odnosa 

Odnos (ang. attitude) lahko definiramo kot: »a relatively enduring organization of beliefs, 

feelings, and behavioural tendencies towards socially significant objects, groups, events or 

symbols« ali kot: »a general feeling or evaluation – positive or negative – about some person, 

object or issue« (Hogg in Vaughan, 2010, 94).  

Podobno je v Cambridge slovarju odnos (ang. attitude) definiran kot: »a feeling or opinion 

about something, especially when this shows in your behaviour«. Drugi slovarji ponujajo 

podobne definicije: »the way a person views something or tends to behave towards it, often in 

an evaluative way« (HarperCollins, d. d.).  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je odnos definiran tako: »v zvezi z do, kar se 

izraža, kaže v ocenjevanju, presojanju česa: oblikovati učenčev odnos do kulture; spremeniti 

človekov odnos do narave, umetnosti; imeti kritičen, naklonjen, odklonilen, pozitiven odnos do 

česa«. 

Odnos je relativno trajen skupek prepričanj o nekem objektu ali situaciji, ki posameznika nagiba 

k temu, da se odzove na določen način. Je splošni občutek ali ocena, ki je pozitivna ali 

negativna, o neki osebi, predmetu ali vprašanju. Definiramo ga lahko tudi kot čustvo ali mnenje 

o nečem, ki se kaže v našem obnašanju. Termin lahko pomeni tudi, kako oseba na nekaj gleda 

ali se do nečesa obnaša, pogosto na ocenjevalen način. 

Beseda odnos je izpeljana iz latinske besede (lat. aptus), ki pomeni primeren in pripravljen za 

delovanje (ang. fit and ready for action). Ta starodavni pomen se nanaša na nekaj, kar je mogoče 

neposredno opazovati, na primer boksarja v boksarskem ringu. Danes pa zagovorniki tega 

pojma menijo, da gre za konstrukt, ki sicer ni neposredno opazen, vendar določa vedenje in 

usmerja naše možnosti delovanja (Hogg in Vaughan, 1995). 

 

Kobal (2001) odnos do učenja in šole definira kot organizirano celoto mnenj, prepričanj, 

nagnjenj, stališč, sodb, predstav in doživljanj, ki jih imajo mladostniki o lastni storilnostni 

motivaciji in lastnem učenju za šolo. Brown (2007) izpostavlja, da imajo vsi učenci tako 

negativen kot pozitiven odnos do učenja tujega jezika in se je tega treba zavedati. Odnos do 

učenja je vsota človekovih instinktivnih občutkov in čustev, predsodkov, zaznanih predstav, 

strahov, groženj in prepričanj o določeni temi (Gardner, 1985). 

Mnenja so konkretizacija, manifestacija stališč v konkretni situaciji. Več specifičnih mnenj 

privede do stališč (Kalin, 1998). Stališča pogosto zamenjujemo s prepričanji. Ko imamo stališče 

do nečesa, imamo posledično tudi prepričanje do tega. Stališče zajema intelektualno, 

emocionalno in aktivnostno komponento. Prepričanje je zasnovano le na intelektualni 

komponenti (Nastran Ule, 2000). Stališča, ki temeljijo na nepreverjenih dejstvih in govoricah, 

imenujemo predsodki. Ne glede na to, ali je informacija, ki ji verjamemo, preverjena ali ne, 

bomo na njeni podlagi oblikovali stališča (prav tam).  

Socialni psihologi navajajo, da so stališča trajna duševna pripravljenost za določen način 

reagiranja. Pridobivamo jih med življenjem, posebej izrazito v procesih socializacije. Stališča 

imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in vplivajo na doslednost oz. konsistentnost 

človekovega obnašanja (Nastran Ule, 2000). 

Stališča so vedno sestavljena iz treh osnovnih duševnih funkcij (kognitivne, emotivne in 

konativne). Kognitivna komponenta obsega znanje, izkušnje, informacije in argumente o 
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nekem objektu, o katerem oblikujemo stališča (Nastran Ule, 2000). Hewstone in Stroebe (2020) 

navajata, da se kognitivna komponenta nanaša na prepričanja, misli in atribucije, ki jih 

povezujemo z določenim objektom.  

»In many cases, a person's attitude might be based primarely upon a consideration of the 

positive and negative attributes of the attitude object« (Hewstone in Stroebe, 2020, 216). 

Če parafraziramo zgornji navedek, odnos osebe v mnogih primerih lahko temelji predvsem na 

upoštevanju pozitivnih in negativnih lastnosti določenega predmeta stališča.  

Afektivna ali emotivna funkcija se nanaša na čustvene procese, s katerimi oseba pridobi znanja 

z razpoloženji, občutki in vedenjem (Nastran Ule, 2000). Prvoten način, kako čustva vplivajo 

na stališča, so čustveni odzivi, ki se pri posamezniku sprožijo po izpostavljenosti predmetu, do 

katerega goji stališča. Občutki se lahko povezujejo z objekti stališč na več različnih načinov, 

kot navajata Hewstone in Stroebe (2020).  

Konativna ali vedenjska komponenta se nanaša na način, kako se obnašamo oz. se bomo v 

prihodnosti. To obnašanje se nanaša na objekt, do katerega imamo določena stališča (Hewstone 

in Stroebe, 2020). 

Za oblikovanje stališč so po Kalin (1998) najpomembnejši naslednji dejavniki: 

– skupinska pripadnost (vpliv primarnih in referenčnih skupin), 

– informacije in znanje (pomen množičnih komunikacijskih sredstev kot izvorov 

informacij), 

– osebnostne lastnosti in značilnosti (izkušnje, trenutne potrebe, motivacija 

posameznika). 

Če povzamemo, so stališča relativno stabilni kompleksi kognitivnih, emotivnih, motivacijskih, 

vedenjskih dispozicij. Njihova sprememba je praviloma povezana s spremembo v dejanskem 

obnašanju posameznika ali s spremenjenimi pričakovanji o njegovem obnašanju. Stališča lahko 

spreminjamo v intenziteti (od bolj k manj ekstremnim) in v smeri (od pozitivnih v negativna). 

Spreminjanje stališč je odvisno tudi od značilnosti stališč (ekstremnost, kompleksnost in 

usklajenost). Težje spreminjamo ekstremna stališča in tista, ki so povezana z večjim številom 

drugih stališč. Poskus spremembe navedenega stališča lahko izzove učinek bumeranga, kar 

pomeni, da lahko pride do povečanja intenzivnosti stališča namesto do spremembe (Kalin, 

1998).  

Gardner (1985) meni, da je treba pri učenju drugega jezika upoštevati več značilnosti stališč. 

So kognitivna (o njih lahko razmišljamo) in afektivna (so povezana z občutki in čustvi). Stališča 

pridobimo in niso podedovana ali genetsko pogojena. Običajno se ohranijo, vendar jih je 

mogoče spremeniti z izkušnjami. 

Stališča vplivajo na vedenje in imajo pomembno vlogo v prepoznavanju stališč do učenja 

jezika. S podrobnim preučevanjem in ugotavljanjem povezav med stališči in dosežki 

posameznikov lahko oblikujemo strategije za uspešen pouk tujega jezika (Žefran in Cencič, 

2013).  

Gardner in Lambert (1972) sta v obsežnih študijah poskušala preučiti vpliv stališč na učenje 

jezika. Po preučevanju številnih različnih vrst stališč sta motivacijo za učenje, opredelila kot 

konstrukt, sestavljen iz določenih stališč. Najpomembnejši med njimi je odnos, ki ga imajo 

učenci do pripadnikov kulturne skupine, katere jezik se učijo. V študiji iz leta 1972 je bilo 

ugotovljeno, da je odnos pomemben dejavnik uspeha (Brown, 2007a). 
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2.3.2 Odnos in motivacija za učenje tujega jezika 

Gardner (1985) navaja koncept odnosa kot sestavino motivacije pri učenju jezika. Motivacija 

je kombinacija prizadevanja in želje po doseganju cilja učenja jezika ter ugodnega odnosa do 

učenja jezika. Motivacija, da nekaj naredimo, se običajno razvije postopoma, skozi zapleten 

miselni proces, ki vključuje začetno načrtovanje in postavljanje ciljev, oblikovanje namere in 

ustvarjanje nalog, izvajanje dejanj, nadzor dejanj in vrednotenje rezultatov (Dörnyei in 

Ushioda, 2011). 

Gardner in Smythe (1981, po Hedge, 2000) s testno baterijo Attitude/Motivation test (AMTB) 

nazorno prikazujeta kompleksnost odnosa in motivacije. Obstajajo štiri glavne kategorije. Prva 

je motivacija, ki vključuje željo po učenju jezika, intenzivnost prizadevanj za dosego tega cilja 

in odnos do učenja jezika. Druga je integrativnost, ki vključuje odnos do ciljne jezikovne 

skupine in se nanaša na afektivni dejavnik etnocentričnost. Tretji vključuje odnos do učitelja 

jezika in jezikovnega pouka. Četrti se nanaša na merjenje anksioznosti v situacijah v učilnici in 

pri uporabi jezika. 

2.3.2.1 Vpliv motivacije na učenje tujega jezika  

Beseda motivacija izhaja iz latinskega glagola (lat. movere), ki pomeni premikati. Kaj spodbudi 

osebo, da sprejme določene odločitve, da se ukvarja z določenimi dejavnostmi, npr. učenjem? 

Ta osnovna vprašanja so med raziskovalci spodbudila obilo teorij in raziskav, ki so posledično 

ustvarili najrazličnejše modele razumevanja motivacije (Dörnyei in Ushioda, 2011).  

Juriševič (2006) navaja, da je motivacija psihološki proces, ki v obliki motivacijskih sestavin 

energetizira učni proces tako, da ga najprej aktivira, nato pa bolj ali manj zavestno usmerja do 

zaključka učne naloge oz. učnega cilja. Sestavljena je iz naslednjih motivacijskih sestavin: 

interesi, cilji, prepričanje o lastni kompetentnosti, način razumevanja vzrokov za 

uspeh/neuspeh, samopodoba ipd. 

Koncept učne motivacije je skupni pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji, ki obsega 

zunanje in notranje pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost 

(Požarnik Marentič, 2010). Učna motivacija je rezultat vplivanja trajnejših osebnostnih potez, 

kot so interesi, stopnja storilnostne motivacije, raven aspiracij in značilnosti učne situacije npr. 

privlačnost, težavnost učnih nalog, medosebni odnosi (Brumen idr., 2004). 

Pižorn (2009) navaja, da je uspešnost učenja tujega jezika odvisna predvsem od motivacije, ki 

jo spodbuja šolsko učenje. V neposrednem življenjskem okolju, naj bi se učenec čim pogosteje 

srečeval s tujim jezikom. Učenje jezika poleg usvajanja jezikovnih vsebin in zmožnosti 

vključuje tudi možno spremembo samopodobe in privzemanje novih družbenih ter kulturnih 

vzorcev vedenja. Motivacija za učenje tujega jezika, ki nastaja pri šolskem delu, kasneje raste 

ob vsebinah, ki jih učenec srečuje v življenju. Za primer lahko vzamemo gledanje televizije, 

poslušanju glasbe, igro s sovrstniki ali posnemanje vzornikov. Potreb po samostojni rabi tujega 

jezika je v življenju bistveno manj kot potreb po rabi maternega jezika. Zato je zelo pomembno, 

da je sporočanjskih izmenjav pri pouku tujega jezika čim več.  

Ena izmed najbolj znanih razlikovanj v teorijah motivacije je razlikovanje med notranjo in 

zunanjo motivacijo. Vedenje, ki ga spodbudi zunanja motivacija, je tisto, ki ga posameznik 

izvaja, da bi prejel neko zunanjo nagrado (npr. dobre ocene) ali da bi se izognil kazni. Pri 

notranje motiviranem vedenju so nagrade notranje. Npr. veselje ob opravljanju določene 

dejavnosti ali zadovoljitev radovednosti. Notranja motivacija je prisotna vedno, ko učenčeva 

naravna radovednost in zanimanje spodbudita njegovo učenje. Če izobraževalno okolje ponuja 

optimalne izzive, bogate vire stimulacije in avtonomijo, se notranja motivacija verjetneje razširi 

(Dörnyei, 1994, 245). 
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Gardner in Lambert (1972) motivacijo glede na njen izvor delita na integrativno in 

instrumentalno. Pri integrativni motivaciji se posameznik uči, ker ga zanimata jezik in kultura. 

Instrumentalno motiviran učenec se bo učil zaradi koristi, npr. da bi v prihodnosti dobili službo 

v tujini ali preživel počitnice v drugi državi ter komuniciral z domačini. Zoltán Dörnyei (1994) 

poudarja, da je motivacija sama po sebi dinamična. Stara opredelitev motivacije v smislu 

integrativnih in instrumentalnih usmeritev naj bi bila po njegovem mnenju preveč statična in 

omejena. 

Eden izmed najobsežnejših in najambicioznejših poskusov sledenja motivacijskih sprememb je 

obsežna longitudinalna raziskava, ki je bila izvedena med madžarskimi učenci tujega jezika. 

Rezultati longitudinalne študije so pokazali stalen upad zanimanja učencev za učenje tujih 

jezikov, z izjemo instrumentalne motivacije za učenje tujega jezika angleščine. Prevladujoči 

model motivacije za učenje jezika, ki ga je razvil Dörnyei, se imenuje: »L2 Motivational Self 

System«. Zajema »koncept možnih jazov«, ki se nanaša na različne predstave, ki jih imamo o 

tem, kdo bi lahko postali (Williams, idr., 2015).  

V procesu učenja in poučevanja jezika je torej motivacija tesno povezana z odnosom, saj je 

odnos kompleksen in vpliva na motivacijo in uspešno učenje jezika v šolski situaciji, kar je 

odvisno tako od motivacije kot od obsega možnosti za njegovo uporabo zunaj učilnice 

(Gardner, 1985). 

2.3.3 Odnos do angleščine v učni situaciji  

Gardner je skozi raziskovanje petih spremenljivk odnosa/motivacije in socialno-

izobraževalnega modela ugotovil, da so ključni dejavniki, ki vplivajo na usvajanje drugega 

jezika, individualne razlike. Ena od spremenljivk je odnos (stališča) do učne situacije, ki se 

nanaša na posameznikov odziv na vse, kar je povezano z neposrednim kontekstom (v katerem 

se uči jezik). Prepričan je bil, da je odnos do nečesa treba obravnavati v primerjavi z drugimi v 

razredu. Jasno je, da se odnosi med razredi razlikujejo zaradi narave določenega okolja 

(Masgoret in Gardner, 2003).  

Nekateri učenci imajo morda še vedno negativen odnos do učenja ali angleškega jezika. Na 

primer, sovražijo angleščino in se je celo nočejo učiti. Posledično lahko takšen odnos učence 

privede do tega, da se začnejo obnašati odklonilno. Nasprotno je odnos do učenja tujega jezika 

lahko izrazito pozitiven. Razlogi za to so različni, na primer zgodovinski, kulturni in 

gospodarski (Fatiha idr., 2014).  

Učitelj se mora zavedati, da ima vsakdo tako pozitivna kot negativen odnos. Negativen odnos 

je mogoče spremeniti, pogosto z izpostavljenostjo vsakdanjim realnim situacijam, npr. s 

srečanjem oseb iz drugih kultur. Negativen odnos se običajno pojavi zaradi posredne 

izpostavljenosti kulturi ali skupini prek televizije, filmov, medijev, knjig in drugih virov, ki so 

lahko manj zanesljivi. Učitelji lahko pomagajo razbliniti mite o drugih kulturah in jih 

nadomestiti »z natančnim razumevanjem druge kulture kot kulture, ki se razlikuje od lastne, 

vendar jo je treba spoštovati in ceniti« (Brown, 2007, 174). 

2.4 Dejavniki, ki vplivajo na odnos do učenja tujega jezika 

Razvoj odnosa se začne zgodaj, tako kot vsi vidiki razvoja kognicije in vpliva pri človeku. Nanj 

vplivajo številni dejavniki, na primer starši, vrstniki in interaktivne dejavnosti z drugimi, ki se 

razlikujejo po družbenih in kulturnih značilnostih (Brown, 2007a).  
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2.4.1 Spol in starost 

Na posameznega učenca in njegov odnos do učenja jezika naj bi po Gardnerju (1985) vplivali 

tudi individualni dejavniki, kot sta starost in spol. Spol učenca naj bi bil eden od zelo 

pomembnih dejavnikov vpliva na učenje tujega jezika. Gardner in Lambert (1972) v obsežnih 

raziskavah ugotavljata, da imajo dekleta bolj pozitiven odnos do učenja in več notranje 

motivacije za učenje. Tudi Gardner (1985) navaja, da dekleta običajno izkazujejo bistveno bolj 

pozitivna stališča do učenja drugega jezika kot fantje (Burstall 1975; Gargnon 1974; Gardner 

in Smythe 1975; Jones 1950, v Gardner 1985). Avtor opozarja, da na splošno velja, da so 

dekleta uspešnejša pri učenju jezikov kot fantje. Tudi Fatiha idr. (2014) navajajo, da nekatere 

študije (Yang, 2003 v Fatiha, 2014) kažejo, da so deklice bolj integrativno usmerjene in imajo 

bolj pozitiven odnos do učenja tujih jezikov kot dečki.  

Mihaljević Djigunović (2012) navaja, da odnos mlajših učencev za učenje tujih jezikov in 

njihova motivacija nista stabilni lastnosti, ampak se s časom spreminjata. Primerjave različnih 

starostnih skupin osnovnošolcev v raziskavi (Nikolov, 1999) so pokazale bolj pozitiven odnos 

do učenja angleščine pri mlajših učencih kot pri starejših. Na to, da z leti odnos do učenja 

postaja bolj negativen, je nakazoval že Gardner (1985), na podlagi svojih predhodnih raziskav. 

Raziskave kažejo, da je zgodnje učenje tujih jezikov v porastu in da izobraževalni sistemi po 

Evropi in drugod po svetu omogočajo otrokom vedno nižji začetek učenja jezikov in vedno več 

tujih jezikov v osnovnošolskem izobraževanju (Edelenbos, Johnstone in Kubanek, 2006; Ellis 

in Morrow, 2004; Eurydice, 2005; Nikolov in Curtain, 2000; Pinter, 2006; Rixon, 2000, v 

Dagarin Fojkar 2009). 

2.4.2 Starši  

Stališča staršev do učenja tujega jezika in njihov vpliv na otroke, je bil v preteklosti mnogokrat 

preučevan. Vpliv staršev na učenje njihovih otrok ni neposredno opazen, vendar je kljub temu 

zelo pomemben. Številne študije kažejo, da zaznave staršev do učenja tujega jezika pomembno 

vplivajo na zaznavanje otrok do učenja. Ta vpliv naj bi bil močnejši kot zaznavanje učencev do 

svojih dosežkov ali celo ocen (Pižorn in Dagarin Fojkar, 2013). Na pomen vpliva staršev je 

opozoril že Gardner (1968). Izpostavlja, da je odnos staršev (tudi do skupnosti, katere jezik se 

otrok uči) pomemben, saj vpliva na otrokov odnos do učenja tujega jezika. Če ima starš 

negativen odnos do skupnosti (ali jezika), pasivno vpliva na otroka in zmanjšuje motivacijo za 

učenje jezika. 

Smiselno je razlikovati dve vlogi staršev, ki sta pomembni za otrokov uspeh pri učenju tujega 

jezika in odnos do njega. Imenujemo ju aktivna in pasivna vloga. V aktivni vlogi starši 

usmerjajo otroka in poskrbijo, da ta naredi domačo nalogo, ga spodbujajo h kakovostnemu in 

krepijo njegov uspeh. Pri pasivni vlogi staršev to ni prisotno (Gardner, 1968). 

Mnoge raziskave (Desforges in Abouchaar, 2003, Gardner, 1985; Lindgren in Muňoz, 2013; 

Mihaljević Djigunović, 2009; in Xuesong, 2006 v Dagarin Fojkar in Pižorn, 2014) kažejo, da 

imajo starši pomemben vpliv na učenje tujega jezika svojih otrok. Ugotovitve študije, ki sta jo 

izvedli Dagarin Fojkar in Pižorn (2014), kažejo mnenje staršev, da je učenje tujih jezikov 

pomembno. To izrazito velja za starše, ki so se sami učili več tujih jezikov v daljšem časovnem 

obdobju. Hewitt (2009, v Dagarin Fojkar in Pižorn, 2014) navaja, da so starši učinkovit vir za 

učenje tujih jezikov svojih otrok. Dodaja, da kadar so starši redno v stiku in se pogovarjajo s 

svojimi otroki, jim lahko nudijo podporo ter pokažejo zanimanje za otrokov napredek.  
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2.4.3 Vrstniki  

Lombardi (1963, 307) vrstniške skupine (ang. peer group) definira takole: »constellation of 

associates of similar age and interest«. V prevodu vrstniške skupine zajemajo posameznike, ki 

so približno enako stari in imajo podobna zanimanja. Raziskave kažejo, da so vrstniške skupine 

lahko izjemno vplivne v določenih razvojnih obdobjih, kot sta pred adolescenca in adolescenca. 

V posebnih okoliščinah in na določeni stopnji razvoja, je lahko vpliv vrstniške skupine 

najpomembnejši dejavnik na odnos učencev, še dodaja avtor (prav tam).  

Rezultati raziskave z naslovom Vpliv odnosa vrstnikov na jezikovne dosežke (De Gaer idr., 

2007) so pokazali, da na dosežke pri tujem jeziku ne vpliva le odnos posameznih učencev, 

temveč tudi odnos sošolcev. Krepitev odnosa, povezanega s šolo, učenjem tujega jezika, in 

ustvarjanje razredne ter šolske klime, v kateri lahko učenci dosegajo rezultate brez strahu pred 

posmehovanjem, je po mnenju avtorjev izredno pomembno. Razredne skupine so namreč 

socialna okolja, v katerih učenci veliko časa preživijo drug z drugim in tako pomembno vplivajo 

drug na drugega. Rezultati raziskave glede vplivov razrednih skupin, so zelo podobni tistim iz 

študij, ki so slabe dosežke fantov povezovale z odnosom do vrstniške skupine (npr. Younger in 

Warrington, 1996, v De Gaer idr., 2007). 

2.4.4 Učitelj 

Učiteljevo vedenje v razredu je zelo pomembno in ima vpliv na učenčev odnos do učenja. Poleg 

tega ima učitelj ključno vlogo v razredni komunikaciji, vodenju in doseganju učnih ciljev. Da 

bi učitelj pokazal in soustvarjal pozitiven odnos, bi moral imeti naslednje značilnosti: 1. ustvari 

zanimive učne ure, kjer se učenci ne dolgočasijo, 2. pregleduje in pomaga rešiti učenčeve 

probleme 3. uvidevno popravi učenčeve napake 4. ima dober smisel za humor 5. pozna imena 

vseh učencev 6. ima rad in ceni svoj poklic učitelja (Fatiha idr., 2014). 

Podobno Brumen idr. (2003) navajajo kvalitete, ki jih učitelj mora obvladati: »vsebinsko 

znanje« (ožje strokovno znanje tujega jezika ter osnovne pojme, teorije filozofije, sociologije, 

epistemologije), splošno pedagoško znanje (na ravni pomembnih pedagoških teorij, empiričnih 

izsledkov), specialno didaktično znanje iz tujega jezika usmerjeno v določeno starostno skupino 

(npr. 7–10), kurikularno znanje osredotočeno na tuji jezik (učni načrti, učbeniki, pravilniki, 

zakonodaja in smernice, organizacija šole), poznavanje učencev (predvsem poznavanje 

razvojnih posebnosti učencev določene starosti, načinov njihovega učenja, čustvovanja 

druženja) ter modrost prakse, ki je zlasti za učence velikega pomena.  

Longitudinalna raziskava na Madžarskem (Nikolov, 1999) je pokazala, da je najpomembnejši 

motivacijski dejavnik za učenje tujega jezika, pozitiven odnos do pouka in učitelja tujega jezika. 

Tudi Pižorn (2009) poudarja, da se otroci (od 5 do 11 let) radi in bolje učijo tujega jezika, če je 

odnos med njimi in učiteljem zaupen, spoštljiv, ljubeč in sproščen. 

Več o učiteljevi izobrazbi in njegovi usposobljenosti, bomo predstavili v naslednjem poglavju, 

ki se navezuje na poučevanje tujega jezika angleščine. 

2.5 Poučevanje tujega jezika angleščine 

Učenje in poučevanje tujega jezika naj temelji na načelih komunikacijskega pristopa in 

osredinjenosti na učenca. Učni proces naj razvija vsa znanja, zmožnosti in spretnosti, ki se 

prepletajo med seboj ter posamezniku omogočajo uspešno komunikacijo. Ob začetku drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja ima učenec v prvem/maternem jeziku že razvite 

pomembnejše učne strategije. Na narodno mešanih območjih celo v drugem tujem jeziku, in na 
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katerih lahko gradi učenje vseh nadaljnjih jezikov (Program osnovna šola angleščina. Učni 

načrt, 2016).  

Brewster idr. (2002) navajajo naslednje pristope k poučevanju tujih jezikov, za katere menijo, 

da so najbolj v uporabi pri poučevanju mlajših učencev: 

– avdiolingualni oz. slušnojezikovni pristop (ang. Audio-ligual), 

– popolni telesni odziv (ang. Total Physical Response), 

– komunikacijski pristop (ang. The communicative approacch), 

– na dejavnostih temelječ pristop (ang. Task-based learning) 

– na zgodbah temelječa metodologija (ang. Story based methodology) 

– medpredmetni pristop (ang. Cross-curricular approach). 

Med omenjenimi pogostimi pristopi najdemo tudi komunikacijski pristop (odslej KP), ki ga 

navaja učni načrt. Vsi omenjeni pristopi se delno prekrivajo in razlikujejo le po ciljih in 

poudarkih, ki jih imajo. Vsem razen avdiolingualnega pristopa, ki ga lahko uvrščamo med KP, 

je skupen poudarek na pomenu in interakciji, ki je osredotočena na učenca (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009).  

KP je najpomembnejša sprememba in najtemeljiteje razdelan pristop k tujejezikovnemu 

poučevanju vse od avdiolingualne metode. Avdiolingualni pristop se osredotoča na jezikovne 

oblike. Učenje jezika prek komunikacije se osredinja na proces komunikacije, kjer so pravila 

oblike in rabe na stranskem tiru. Znotraj KP prevladuje jezik kot in za komunikacijo, ki 

poudarja tako pravila oblike kot pravila rabe, ob enem pa utrjuje tudi komunikacijske procese. 

Komunikacijski pristop temelji na modelu, ki vključuje tako sociološke kot psihološke procese, 

ki se pojavljajo pri poučevanju jezikov in jezikovni rabi (Skela in Dagarin Fojkar, 2009, 57).  

2.5.1 Metodologije poučevanja tujih jezikov  

Metodologija poučevanja tujih jezikov v otroštvu naj črpa načela z različnih področij: razvoja 

otroka, teorij učenja, razvoja prvega jezika, razvoja drugega jezika v dvojezičnih okoljih in 

razvoja tujih jezikov v različnih okoljih. Le na tak način je lahko skladna s cilji pouka na tej 

stopnji. V najbolj splošnem je cilj poučevanja tujih jezikov na omenjeni stopnji pripraviti otroke 

jezikovno, psihološko in kulturno na učenje jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). V 

nadaljevanju bomo izpostavili nekaj metodologij, ki črpajo načela iz zgoraj omenjenih področij 

in so učiteljem lahko v navdih pri poučevanju jezika ter vzpostavljanju pozitivnega odnosa 

učencev do učenja tujega jezika.  

Nekatere metodologije, ki so se razvile iz humanističnega pristopa, npr. tihi način (ang. silent 

way), sugestopedija (ang. suggestopaedia) in učenje jezika v skupnosti (ang. community 

language learning) temeljijo na tem, da učenca obravnavajo kot celo osebo in njegovo 

vključenostjo v učni proces. Poudarjajo pomen učnega okolja, ki zmanjšuje anksioznost in 

spodbuja osebno varnost. Sugestopedija izvira na principu, da so ljudje bolj zmožni učenja, 

kadar je njihov um osvobojen drugih stvari in predvsem anksioznosti. Temelji na sprostitvi v 

globokem nivoju z uporabo klasične glasbe, ki pomaga pri učenju (Williams in Burden, 1997). 

Ne glede na to, katere metodologije učitelj uporablja, humanizem nudi veliko smernic za 

poučevanje. V razredu je pomembno ustvariti občutek pripadnosti in osmisliti učni predmet za 

učenca. V učenje naj bo vključevana celotna oseba, to pomeni, da je poučevanje celostno. V 

procesu poučevanja so učenci spodbujeni k spoznavanju samega sebe. Vključeni naj bodo 
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občutki in čustva, kritika zmanjšana na najmanjšo možno mero. Spodbujena naj bo ustvarjalnost 

in znanja o procesu učenja. Pomembna je samoiniciativnost, samoocenjevane in omogočena 

možnost izbire. Pomemben rezultat humanističnega pristopa k učenju je vse večje zavedanje, 

kako pomembno je iskanje osebnega pomena vsakega posameznika v procesu učenja. Zato je 

pomembna naloga učitelja, da učencem pomaga vzpostaviti močan občutek za osebne vrednote 

(Williams in Burden, 1997). 

Ključni dejavniki po Rosenshine in Furst (1973 v William in Burden, 1997), ki prispevajo k 

učinkovitemu učenju, so: jasnost predstavitve, navdušenje učitelja, raznolikost dejavnosti med 

poukom, k dosežkom usmerjeno vedenje v razredu, možnost učenja snovi za merila, 

priznavanje in spodbujanje idej učencev, (pomanjkanje) kritike, uporaba strukturirajočih 

pripomb na začetku in med poukom, ter usmerjanje odgovorov učencev. 

Pomembno je zavedanje, da bo vsak učenec v učni proces prinesel drugačno znanje in izkušnje, 

ter bo na različne načine oblikoval svoj občutek za situacijo, s katero se sooča. Tako je učenje 

v bistvu povsem osebno in individualno. Niti dva posameznika se ne bosta naučila popolnoma 

enake stvari iz katere koli učne situacije. Posameznikovo razumevanje sveta se nenehno 

preoblikuje, saj obstoječe znanje prilagaja novim informacijam (Williams in Burden, 1997). 

Dagarin Fojkar in Pižorn (2014) v svoji raziskavi ugotavljata, da je metodika poučevanja otrok 

še vedno premalo ustvarjalna, kar kaže na to, da je potrebno več usposabljanja učiteljev za 

poučevanje tujih jezikov pri majhnih otrocih. Poleg tega obstaja razhajanje med pričakovanji 

staršev in učiteljev glede dosežene ravni znanja tujih jezikov pri otrocih, kar kaže na to, da bo 

treba v prihodnje več narediti pri izobraževanju staršev o naravi učenja tujih jezikov pri otrocih 

in dosežkih, ki jih lahko realno pričakujemo. 

2.5.2 Okoliščine učenja (učno okolje)  

Sporazumevanje v tujem jeziku lahko že v najbolj ne stresnem okolju močno obremeni naše 

miselne vire. Med procesom sporazumevanja posameznik dešifrira izreke, predeluje njihov 

pomen in oblikuje svoje odzive. Izzivi se pojavijo, ko učenci občutijo tesnobo in preveč svoje 

miselne energije porabijo za to, da jih skrbi, kako se bodo izkazali ali kako jih bodo dojemali 

drugi. Posledica tega je, da jim pogosto ostane nezadostna mentalna zmogljivost za izvedbo 

dane komunikacijske naloge (Williams idr., 2015). 

Tudi Hedge (2000) izpostavlja, da govorjenje v tujem jeziku pred drugimi učenci lahko 

povzroči visoko stopnjo tesnobe. Učenci imajo lahko občutek, da se predstavljajo na veliko 

nižji ravni kognitivnih sposobnosti, kot jih v resnici imajo. Učenci imajo morda naravni strah 

pred nerazumevanjem, kulturne zadržke, da bodo osramočeni ali so preprosto sramežljive 

osebnosti, ki ne govorijo veliko, niti v svojem maternem jeziku. Učitelj je zato zelo odgovoren 

za ustvarjanje spodbudnega okolja v razredu, v katerem so učenci pripravljeni tvegati in se 

preizkusiti v jeziku. 

V učnem načrtu (2016) za poučevanje angleščine je poudarjeno, da naj bo učno okolje 

spodbudno in učni proces pa osredinjen na učenca, kar pomeni, da učitelj pri pouku uporablja 

metodo pozitivne motivacije, ki spodbuja učenčeve napore.  

2.5.3 Učiteljeva izobrazba ter usposobljenost 

Brumen idr., (2003) pišejo, da se v Evropi pojavljata predvsem naslednji vrsti integracije 

učiteljevega dela pri poučevanju angleškega jezika na razredni stopnji: 

– učitelj tujega jezika (strokovnjak-lingvist), 

– učitelj razrednega pouka, ki je hkrati učitelj tujega jezika.  
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V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju v Sloveniji tudi danes poučuje eden izmed 

navedenih profilov učitelja.  

Razumevanje čustev je za učitelje izjemno pomembno, saj možgani dajejo prednost čustvenim 

odzivom. To pomeni, da lahko ob močni čustveni reakciji, ta pogosto prevlada nad drugimi 

kognitivnimi procesi, saj možgani svoje vire namenijo tej reakciji. Čustva lahko tako olajšajo, 

kot zavirajo učenje. Učiteljem, ki želijo bolje spoznati svoje učence, je lahko v pomoč 

razumevanje narave čustev. Čustveni odziv je pogosto opisan kot odziv, ki ima tri bistvene 

sestavine: fiziološki element, izrazno vedenje in subjektivno čustvo. Subjektivni občutki se 

nanašajo na to, kako si posameznik razlaga določen dogodek (Williams idr., 2015).  

Williams in Burden (1997) izpostavljata, da učitelj, ki mu poučevanje ni le poklic, ampak nekaj 

več, bo lažje vedel, kaj je primerno za učence in kaj ni. Brumen idr. (2003) poudarjajo, 

pomembnost tega, da učitelj vedno znova učencem daje občutek napredovanja, jim pomaga 

osmisliti jezikovno učenje in poudarja njegov pomen, gradi njihov pozitivni odnos do ciljne 

kulture in jezika, ter jim pomaga krepiti samopodobo. 

2.5.4 Učiteljeva povratna informacija  

Vedenjski psihologi so bili prvi, ki so prepoznali moč povratnih informacij tudi z vidika 

motivacijskega vpliva. Ne zavedamo se vedno, da je lahko vsako dejanje (ali neizvedeno 

dejanje) druge pomembne osebe, ki sledi našemu dejanju, razlaga kot povratna informacija. 

Povratne informacije se lahko podajo ali interpretirajo kot pohvala, ustrezen komentar (tudi 

dejanje) ali molk. Podajanje povratne informacije je zapleteno področje, ki vključuje številne 

spremenljivke, kot so namera osebe, ki daje povratno informacijo, način podajanja informacij 

in način, na katerega jo oseba, ki jo prejema, razume (Williams in Burden, 1997, 134). 

Učitelj naj se izogiba negativni kritiki, ker ta zavira komunikacijo v razredu. Kakovostna 

povratna informacija učence usmerja v izboljševanje njihovega dela in izdelkov (Program 

osnovna šola angleščina. Učni načrt, 2016). Williams in Burden (1997) navajata, da pohvala 

npr. dobro opravljeno, lahko učencem za trenutek vzbudi dober občutek, vendar lahko obenem 

otrok sprejme standarde pod tistimi, ki so jih sposobni doseči. Poleg tega ne daje nobenih 

usmeritev, kako bi lahko pozneje izboljšali svoje delo. 

Učitelj lahko prilagaja način podajanja vrste in načina povratne informacije. Prav tako lahko 

prilagaja popravke pri nepravilnostih in neustreznostih glede jezikovne in sporočanjske tvorbe 

in rabe. Prilagajanje je odvisno od tega, za kakšne napake gre, in od učencev oziroma razlik 

med njimi. Za primer lahko pogledamo, ko učenci vadijo natančnost govora (pravilnost). Takrat 

jih lahko učitelj opozori na napake. Nepravilnosti naj učenci poskusijo odpraviti sami ali s 

sošolci, šele nato jih popravi učitelj. Med vajo spontanega, tekočega govora, naj učitelj 

praviloma učencev ne prekinja. Napake si učitelj zapiše in jih po dejavnosti predstavi učencem, 

da jih popravijo. Lahko pripravi tudi primerne vaje za njihovo odpravljanje. Prepogosto 

prekinjanje in popravljanje ter vztrajanje predvsem pri pravilnosti povzroči, da so učenci 

odvisni od učitelja in plahi pri uporabi jezika (Program osnovna šola angleščina. Učni načrt, 

2016). 

Pri pisnih izdelkih naj imajo učenci prav tako priložnost, da sami pregledajo, ovrednotijo in 

izboljšajo svoje zapise in besedila. Procesa pregledovanja in izboljševanja je treba učence 

naučiti. Učitelj lahko v besedila učencev poseže na različne načine. Lahko preprosto označi 

napake in neustreznosti, do zelo podrobnega popravljanja. Pri odločitvah učitelja usmerja 

končni cilj, ki ni le predvsem čim kakovostnejši trenutni izdelek, ampak predvsem uspešno 

učenje na podlagi lastnih napak in usvojenih strategij, uporabnih v različnih življenjskih 

okoliščinah (Program osnovna šola angleščina. Učni načrt, 2016). 
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Popravljanje napak 

Učenje je v osnovi proces, ki vključuje napake, napačne presoje, izračune in napačne trditve. 

To so pomemben vidik izkustvenega učenja in pridobivanja informacij. Učenje jezikov je v tem 

smislu enako kot katero koli drugo učenje. Učenci bodo v procesu usvajanja novega jezika 

neizogibno delali napake in ta proces bo oviran, če ne bodo delali napak in nato imeli koristi od 

različnih oblik povratnih informacij o teh napakah (Brown, 2007a).  

V mnogih primerih tujejezikovnih situacij, kjer je izpostavljenost angleščini ali raba jezika v 

vsakdanjem življenju učenca majhna, je popravljanje napak pomembna in pričakovana vloga 

učitelja. Pogosto se pojavlja vprašanje, katere napake naj bi učitelj popravil. Na zastavljeno je 

precej zapleteno odgovoriti. Deloma se možen odgovor nanaša na pogosto razlikovanje med 

sistematičnimi napakami (ang. systematic errors), ki so dokaz učenčevega trenutnega znanja, 

in so povezane z nepopolnim ali pomanjkljivim znanjem angleščine. Ter na drugi strani 

napakami (ang. mistakes), ki so posledica nezmožnosti izvajanja tega znanja v produkciji zaradi 

dejavnikov, povezanih z neprevidnostjo, utrujenostjo, raztresenostjo ali težavnimi 

okoliščinami. Te napake lahko učenci najverjetneje odpravijo, če so nanje opozorjeni. Pri 

popravljanju napak naj učitelj presodi, ali bo navedba napake zagotovila koristno povratno 

informacijo, ki bo posamezniku in drugim v razredu pomagala napredovati pri razumevanju 

jezika (Hedge, 2000, 288). 

Drug način obravnavanja napak je odločanje o tem, katere od njih ovirajo komunikacijo. 

»Globalne napake« (ang. global errors) povzročajo nerazumevanje poslušalca, medtem ko 

»lokalne napake« (ang. local errors) tega ne povzročajo, saj se nanašajo le na del povedanega. 

Vendar tudi v tem primeru ni vedno lahko razlikovati med hitrimi interakcijami v učilnici (prav 

tam). 

Hedge (2000) poudarja, da je pri uporabi tehnik popravljanja potrebno ravnovesje med 

natančnostjo in tekočnostjo. Številni priročniki za učitelje poudarjajo, da je pomembno ne 

ovirati ali preprečevati učenčevih poskusov sporazumevanja med dejavnostmi. 

Za učitelja je koristno, da ima nekakšen nabor tehnik, ki jih lahko uporabi po zaključku 

aktivnosti. Hedge (2000) predlaga nabor tehnik: 

– Zapisovanje glavnih napak vsakega posameznika na ločene kartice. Učitelj kartice preda 

posameznikom v razmislek. Če učenci te kartice zbirajo, lahko z njimi preverijo, ali 

katere napake postopoma odpravljajo. 

– Snemanje dejavnosti (videoposnetek ali zvočni posnetek). Učitelj učencem naroči, da 

naj poslušajo in preverijo, ali lahko prepoznajo in popravijo svoje napake in napake 

vrstnikov. 

– Beleženje ključnih napak, na primer tistih, ki jih je naredilo več učencev, in tistih, ki se 

nanašajo na zadnjo učno točko, ter kasnejši pregled teh napak v razredu. 

– Zapisovanje primerov napak in uporaba teh primerov za igro v naslednjem razredu. 

Ni presenetljivo, da popravljanje napak velja za enega najbolj zapletenih vidikov vodenja 

razreda, ki od učitelja zahteva veliko presoje in spretnosti. Za učence je popravljanje napak v 

razredu del širšega procesa prepoznavanja in razumevanja svojih napak, ki jih pri govornih 

dejavnostih poskušajo znova in znova (prav tam). 
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2.5.4 Strategije za vzpostavitev pozitivnega odnosa do učenja in motiviranje za 

učenje 

Težko je predvideti, kako se bodo posamezni učenci čustveno odzvali na naloge, gradiva in 

dogodke v razredu, vendar če vemo nekaj o učencih kot posameznikih, njihovih interesih in 

motivaciji, lahko to nekoliko olajšamo (Williams idr., 2015).  

Williams in Burden (1997) podajata nekaj okvirnih predlogov, kako bi lahko učitelji jezikov na 

podlagi socialno konstruktivističnega modela in ugotovitev, usmerjali svoje poučevanje in 

dodatno motivirali učence. 

Prepoznajte kompleksnost motivacije. Motivacija je zapleteno področje, ki vključuje toliko 

medsebojno povezanih dejavnikov, da bi bilo napačno zavzeti en sam poenostavljen pogled. Če 

se zdi, da en pristop ni uspešen, bi lahko drugi prinesel drugačne rezultate. Poleg tega se je treba 

zavedati, da je motivacija veliko bolj zapletena od preprostega zagotavljanja zanimivih 

dejavnosti za učenje jezika ali zabavnega učenja. 

Bodite pozorni na začetek in vzdrževanje motivacije. V literaturi običajno ni jasnega 

razlikovanja med tem, kaj motivacijo sproži, tj. navduši nekoga za neko dejavnost, in tem, kaj 

ohranja vključenost v dejavnost. Obstajajo številni razlogi, zaradi katerih so učenci lahko zelo 

motivirani za začetek učenja tujega jezika, nekaj povsem drugega pa je, če to motivacijo 

ohranjajo. 

Z učenci se pogovorite, zakaj izvajate določeno dejavnosti. To vključuje razpravo o tem, zakaj 

se učijo jezika in kako jim posamezna naloga pomaga pri doseganju tega cilja. 

Učence vključite v sprejemanje odločitev, povezanih z učenjem jezika. To lahko vključuje 

odločitve o tem, katere dejavnosti bodo izvajali, kako jih bodo izvajali in koliko truda bodo 

vložili. 

Vključite učence v določanje ciljev učenja jezika. To je ključni element motivacije, ki 

posameznikom pomaga razviti notranji občutek nadzora in se usmeriti k samostojnosti. 

Prepoznajte učence kot posameznike. Posameznikom je treba omogočiti, da se učijo na načine, 

ki so zanje osebni in pomembni. 

Krepite posameznikovo prepričanje o sebi. Pomemben element pri spodbujanju učencev je, da  

krepite njihovo samopodobo kot učencev jezika in njihovega prepričanja o lastni učinkovitosti 

pri učenju jezika. 

Razvijajte notranja prepričanja. To so občutki, da je posameznik odgovoren za svoja dejanja in 

da ima nadzor nad rezultati svojih dejanj. 

Pomagajte pri usmerjanju učencev v mojstrstvo (obvladovanju danih nalog). Ljudje, ki so 

usmerjeni v obvladovanje (nalog, ciljev ipd.), imajo občutek, da nadzorujejo svoja dejanja, in 

si prizadevajo najti načine za izboljšanje svoje uspešnosti in uspeh v dejavnosti. 

Povečajte notranjo motivacijo. Učencem je treba pomagati, da vidijo vrednost v opravljanju 

dejavnosti zaradi njih samih in ne le zaradi zunanjih razlogov. 

Vzpostavite spodbudno učno okolje. Podporno okolje, ki spodbuja željo po učenju in v katerem 

se posameznike spodbuja, da se izražajo ter razvijajo svoj polni potencial in individualnost, 

ustvarja močne motivacijske pogoje.  
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Podajte povratne informacije, ki so informativne. Na ta način učenci vedo, zakaj jim je šlo ali 

ni šlo dobro in kaj lahko storijo, da bi se izboljšali. Kot učitelji, se zavedajte nevarnosti 

prevelikega zanašanja na pohvale ter negativne kazni in opomine. 

Dörnyei (1994) na podlagi lastnih izkušenj in teorij ponuja uporabne motivacijske strategije, 

ki jih učitelj lahko uporabi v svojih učilnicah. 

Razvijajte samozavest učencev tako, da jim zaupate in izražate prepričanje, da bodo dosegli 

svoj cilj, jih redno hvalite, spodbujate in krepite, poskrbite, da bodo učenci redno doživljali 

uspeh in občutek uspešnosti, pomagajte odpraviti negotovost glede njihove usposobljenosti in 

samo učinkovitosti z ustreznimi pozitivnimi primeri in analogijami dosežkov, izravnavajte 

izkušnje frustracij z vključevanjem učencev v ugodnejše, "lažje" dejavnosti ter uporabljajte 

naloge za krepitev samozavesti. 

Spodbujajte samoučinkovitost učencev glede doseganja učnih ciljev tako, da učence učite 

strategij učenja in sporazumevanja ter strategij za obdelavo informacij in reševanje problemov, 

jim pomagate razviti realistična pričakovanja glede tega, kaj je mogoče doseči v določenem 

obdobju, in jim pripovedujete o svojih težavah pri učenju jezika.  

Zmanjšajte anksioznost učencev z ustvarjanjem podpornega in sprejemajočega učnega okolja 

v  tujejezikovni učilnici, izogibajte se zelo kritični ali kaznovalni obravnavi. Uporabite posebne 

dejavnosti in tehnike za zmanjševanje anksioznosti. 

Z učenci se pogovorite o izbiri učnih gradiv za učenje (tako učbenikov kot dodatnih gradiv) ter 

izpostavite njihove močne in šibke točke (v smislu uporabnosti, privlačnosti in zanimivosti). 

2.6 Raziskave na področju odnosa do učenja tujega jezika 

Mihaljević Djigunović (2012) na podlagi opravljenih raziskav (Chambers, 2000; Nikolov 1999) 

navaja, da odnos mlajših učencev do učenja tujih jezikov in njihova motivacija nista stabilni 

lastnosti, ampak se s časom spreminjata. Tudi raziskave na Madžarskem (Nikolov, 1999) so 

pokazale bolj pozitiven odnos do učenja angleščine pri mlajših učencih, kot pri starejših. V 

študiji na univerzi Pécs, so med seboj primerjali rezultate različnih starostnih skupin in 

ugotovili, da imajo bolj pozitiven odnos do angleščine mlajši učenci. Raziskava je primerjala 

tri generacije učencev tujega jezika angleščine v osmih letih osnovne šole. Oblikovali so tri 

podskupine učencev, od 6 do 8 let, od 8 do 11 let ter od 11 do 14 let. Na to, da z leti odnos 

postaja bolj negativen, je nakazoval že Gardner (1985) na podlagi svojih predhodnih raziskav. 

Primerjalna študija, ki sta jo izvedla Sougari in Hovhannisyan (2013), je med odnosom grških 

in armenskih šestošolcev, starih 12 let, pokazala, da imajo učenci v obeh skupinah pozitiven 

odnos do angleščine, kar je v skladu z ugotovitvami drugih študij, da imajo mlajši učenci bolj 

pozitiven odnos do ciljnega jezika v primerjavi s starejšimi učenci (Nikolov, 1999). Visoka 

stopnja vrednotenja grških učencev o pomenu filmov in pesmi v angleščini ter prepričanje, da 

je angleščina enostaven jezik, potrjuje pregledano teorijo. Takšen pozitiven odnos do 

angleščine in splošno priznavanje mednarodne vloge angleščine je opaziti tudi v drugih 

študijah, ki so se ukvarjale z odnosom učencev do tujega jezika angleščina (Friedrich, 2000; 

Matsuda, 2003 v Sougari in Hovhannisyan, 2013). 

Raziskava Kiss in Nikolov (2005) na 12-letnih učencih je pokazala, da je izmed 419 šestošolcev 

veliko število učencev pokazalo visoko raven motivacije in pozitiven odnos do učenja 

angleščine. Vprašalnik, na katerega so odgovarjali učenci, je bil sestavljen iz pozitivnih trditev 

do učenja tujega jezika, npr. »Angleški jezik mi je zelo všeč« in negativnih motivacijskih 

trditev, npr. »Znanje angleščine je zame neuporabno«. Najpomembnejši motivacijski dejavniki 

za vse preučevane starostne skupine, na osnovnošolski stopnji, so bili odvisni od situacije (tj. 
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odnos do učnega konteksta, učitelja, nalog in gradiv), ki so imeli močnejši motivacijski vpliv 

kot integrativni ali instrumentalni motivi. Znanje kot cilj je postopoma prevladalo nad vlogo 

zunanjih dejavnikov, kot so nagrade in odobravanje. Instrumentalni (utilitarni) motivi so se 

pojavili okoli 11. in 12. leta starosti, vendar so ostali nejasni in splošni (Nikolov, 1999). 

V slovenskem šolskem prostoru je bila v prvem triletju OŠ opravljena raziskava o zaznavanju 

pouka tujega jezika oziroma, kako so učenci motivirani za učenje tujega jezika v šoli. V 

raziskavo je bilo vključenih 591 učencev iz 31 osnovnih šol po Sloveniji, ki se učijo tujega 

jezika (Juriševič, 2009). Omenjena raziskava je pokazala, da se kar 86 % učencev tujega jezika 

rado uči. Tujega jezika se 67 % učencev uči zaradi njegove uporabne vrednosti, kar kaže bolj 

na značilnosti notranje kot zunanje motivacije. Zanima nas, ali se tudi pri učencih v drugem 

triletju pojavlja tako pozitiven odziv. Nekatere študije (Eccles idr., 1998, v Juriševič, 2009) 

kažejo, da je prisoten upad notranje motivacije z leti šolanja ter hkraten porast zunanje 

motivacije.  

Žefran in Cencič (2013) navajata, da ima tesnobnost pomembno vlogo pri učenju angleščine. 

Na to opozarjajo že Horwitz idr. (1986), saj tesnobnost pri učenju jezika zavira njegovo 

usvajanje. V raziskavi Žefran in Cencič (2013), izvedeni na študentih, se je izkazalo, da tesnobo 

pri tujejezikovnem pouku v veliki meri občuti večina vprašanih. Poleg tega je stopnja 

tesnobnosti pri študentih močno povezana z njihovim uspehom (ocenami). Tudi raziskava 

Praček (2017) na šestošolcih je pokazala, da večina učencev (76,5 %) doživlja določeno stopnjo 

anksioznosti pri pouku angleščine. Od tega kar 42,7 % učencev znatno ali visoko. Podobno 

Tomlje (2018) pri petošolcih ugotavlja visoko stopnjo tesnobnosti pri pouku angleškega jezika. 

Faktorska analiza raziskave je pokazala, da se višje stopnje anksioznosti pojavljajo pri učencih 

z nižjim uspehom pri angleščini in obratno.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

Ker lahko negativen odnos učenca do učenja tujega jezika, vodi v njegovo neprimerno vedenje 

pri pouku (Fatiha idr., 2014) je zelo pomembno, da raziščemo, kakšen odnos imajo učenci do 

učenja angleščine. Tako lahko preprečimo potencialno negativno vedenje pri pouku. Če ima 

posameznik pozitiven odnos do učenja angleščine, bo pri pouku z veseljem sodeloval in vložil 

veliko truda v učenje tujega jezika (prav tam). Kadar pa so posameznikova stališča negativna, 

se bo učenju skušal izogniti in bo z delom odlašal, hkrati pa lahko njegova negativna stališča 

vodijo v občutke tesnobnosti pri pouku (Žefran in Cencič, 2013). To ustvari idejo 

kompleksnosti problema, ki ga je treba še naprej raziskovati. V našem primeru bomo tako 

raziskali, kakšen odnos imajo učenci drugega triletja do učenja tujega jezika angleščine.  

V tujini je bilo na temo odnosa do učenja angleščine kot tujega jezika narejeno veliko raziskav 

(npr. Gardner in Lambert, 1972; Nikolov, 1999; Mihaljević Djigunović, 2015). Izvedene so bile 

pri različni starosti udeležencev, od začetka osnovne šole do visokošolske stopnje. V Sloveniji 

so bile na področju zaznave učenja tujega jezika izvedene raziskave pri mlajših učencih v prvem 

triletju osnovne šole (Juriševič in Pižorn, 2013). Raziskave pri toliko starih učencih (drugo 

triletje osnovne šole) v Sloveniji, na področju odnosa učencev do učenja tujega jezika, ni 

zaslediti. Zanima nas, kakšen imajo odnos do učenja angleščine in kako pogosto angleščino 

umeščajo med najljubši predmet. Poleg tega tudi, kako zahtevno je zanje učenje tujega jezika 

angleščine, ter če obstaja povezava med zaznavo zahtevnosti učenja angleščine in 

priljubljenostjo predmeta.  

Na podlagi raziskovalnih izsledkov v tujini (npr. Nikolov, 1999), ki kažejo, da pri učencih skozi 

osnovno šolo postopno pada priljubljenost angleščine, želimo ugotoviti stanje odnosa učencev 

do angleščine pri nas in podati izboljšave, ki bi bile na tem področju mogoče. Izsledke raziskav 

bomo primerjali z dosedanjimi raziskavami, opravljenimi pri mlajših učencih. Tako bomo 

ugotovili, ali res drži, da se odnos in motivacija z leti spreminjata. Natančneje bomo preverili 

tudi, ali se med 5. in 6. razredom pojavljajo posamezne razlike odnosa učencev do učenja 

angleščine kot tujega jezika. Med prestopom učencev iz 5. v 6. razred, lahko zasledimo kar 

nekaj sprememb. V 5. razredu so angleščini namenjene tri šolske ure, v 6. razredu pa štiri šolske 

ure na teden (Program osnovna šola angleščina. Učni načrt, 2016). Učenci na tej stopnji preidejo 

iz razredne na predmetno stopnjo. Primerjava med gradivi za učenje v 5. in 6. razredu nam 

pokaže, da prihaja do razlik med učbeniškimi gradivi npr. pri vsebini, zahtevnosti, količini 

snovi in podajanju slovničnih pravil ter vadbi slovnice.  

3.2 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja 

Na podlagi teme magistrskega dela in raziskovalnega problema, smo si zastavili naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako učenci 5. in 6. razreda ocenjujejo odnos do učenja tujega jezika angleščine? 

RV2: Ali se med deklicami in dečki pojavljajo (statistično pomembne) razlike, kako ocenjujejo 

svoj odnos do učenja tujega jezika angleščine?  

RV3: Kakšna je povezanost med odnosom učencev 5. in 6. razreda do učenja tujega jezika 

angleščine in njihovo zaključno oceno v šolskem letu 2020/2021? 
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RV4: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med petošolci in šestošolci glede 

posameznih dejavnikov odnosa učenja tujega jezika angleščine (interes za učenje, zaznava 

pouka ter učitelja, samopodoba, tesnobnost, strah, negativen odnos do pouka)?  

RV5: Ali obstaja povezanost med tesnobnostjo pri tujejezikovnem pouku in dosežki (oceno) 

pri tujem jeziku angleščini?  

RV6: Ali obstaja povezanost med priljubljenostjo angleščine kot šolskega predmeta in zaznavo 

do zahtevnosti učenja angleščine?  

RV7: Kateri so najpogostejši motivi petošolcev in šestošolcev za učenje angleščine kot tujega 

jezika? 

RV8: Kakšna je zaznava učencev do vloge učitelja in staršev pri učenju angleščine kot tujega 

jezika?  

3.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V empiričnem delu je za raziskovanje uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop ter 

deskriptivna in kavzalna neeksperimentalno metoda.  

3.3.1 Vzorec 

Vzorec raziskave je namenski (neslučajnostni). Zajema 279 učencev in učenk 5. in 6. razreda 

treh gorenjskih osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021. Starost učencev je med 9 in 12 let.  

Tabela 1: Vzorec anketirancev 

Spremenljivka Kategorija N Odstotek 

Osnovna šola 

OŠ A 72 25,8 

OŠ B 92 33 

OŠ C 115 41,2 

Spol 
Moški 126 45,2 

Ženski 153 54,8 

Razred 
5. razred 150 53,8 

6. razred 129 46,2 

Starost Povprečna starost anketirancev znaša 11,10 leta. 

Zaključna ocena pri 

angleškem jeziku 
Povprečna zaključna ocena znaša 4,28. 

 

Iz tabele 1 lahko razberemo, da je na anketo odgovorili največ učencev iz osnovne šole C (41,2 

%). Porazdeljenost anketiranih glede na spol je približno enakomerna. Na anketo je odgovorilo 

nekoliko več deklic kot dečkov. Anketirani so obiskovali peti in šesti razred osnovne šole v 

šolskem letu 2020/2021. Njihova povprečna starost znaša 11,10 leta. Anketirani v anketi pri 

predmetu angleškega jezika so v povprečju dosegali prav dober uspeh. 

Učenci 5. in 6. razreda so formalnemu pouku angleškega jezika izpostavljeni že več let. Do 5. 

razreda so bili deležni 210 ur formalnega pouka angleščine. Do 6. razreda pa 315 ur tujega 

jezika. Ob zaključku 6. razreda učenci, ki so z učenjem angleščine začeli v drugem razredu 

obiščejo 455 ur angleščine. V času izobraževanja so izoblikovali odnos do predmeta in razvili 

svoja čustva. Poleg tega imajo učenci 5. in 6. razreda že dokaj dobro razvite metakognitivne 
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zmožnosti in so večinoma zmožni samoocenjevanja. Na izbranih šolah v 5. in 6. razredu 

poučuje isti učitelj/-ica. V predhodnih razredih jih je poučevala ena ali dve različni učiteljici.  

3.3.2 Opis merskega instrumenta in postopka zbiranja podatkov 

Tehnika zbiranja podatkov je anketa. Uporabljen instrument je anketni vprašalnik, povzet po 

vprašalnikih in raziskavah Kiss in Nikolov (2005), Horwitz idr. (1986) ter Juriševič in Pižorn 

(2013). Anketni vprašalniki so bili razdeljeni učencem na različnih gorenjskih osnovnih šolah 

v Sloveniji, v mesecu juniju 2021. Med reševanjem vprašalnikov sem bila prisotna v razredu.1  

Prvi sklop vprašalnika je zajemal splošne podatke o anketirancih (spol, starost in zaključna 

ocena pri angleškem jeziku v tem šolskem letu). Drugi sklop je sestavljen iz 26 trditev, do 

katerih so se učenci opredelili s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice z možnostmi: 1 – sploh 

se ne strinjam, 2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ sem neodločen/-a, 4 ‒ strinjam se in 5 ‒ popolnoma se 

strinjam. Začetne trditve so se nanašale na interes do učenja angleščine, sledila so vprašanja o 

zaznavi pouka in učitelja, samopodobi pri angleščini, doživljanju tesnobe v povezavi z 

angleščino, strahom pred negativnim vrednotenjem, neuspehom in napakami. Zadnji sklop 

vprašanj se je navezoval na najljubši predmet učencev, zaznano zahtevnost učenja angleščine 

in razloge, zakaj se učijo tujega jezika.  

Za anketiranje so bile uporabljene trditve iz vprašalnika FLCAS: Foreign Language Classroom 

Anxiety Scale, ki velja za standard na področju doživljanja tesnobnosti in ki so ga v izvirniku 

razvili Horwitz idr. (1986). Izbrali smo trditve, ki so jih učenci v raziskavah Praček (2017) in 

Tomlje (2018) ocenjevali najbolj mejno. Poleg navedenih, pa tudi trditve iz raziskave Kiss in 

Nikolov (2005), opravljene na 12-letnikih in vprašalnika o zaznavah pouka ter motivaciji za 

učenje tujega jezika angleščine, iz raziskave Juriševič in Pižorn (2013). Vprašanja so bila 

izbrana tako, da so čim bolj relevantna za potrebe raziskave in zajemajo področja, ki 

opredeljujejo odnos do učenja tujega jezika.  

Veljavnost anketnega vprašalnika je bila zagotovljena tako, da je bil sestavljen na osnovi 

strokovne literature in predhodno izvedenih raziskav. Vsebinsko veljavnost instrumenta so 

preverili didaktiki iz Pedagoške fakultete. Zanesljivost je bila preverjena z izračunom Cronbach 

alpha koeficient, ki je znašal 0,706. Objektivnost je bila zagotovljena tako, da so imeli vsi, ki so 

bili vključeni v raziskavo, enaka navodila, enako časa za reševanje in enoten postopek 

vrednotenja odgovorov. Občutljivost je bila zagotovljena z uporabo večstopenjske (Likertove) 

lestvice. 

Podatke smo analizirali s pomočjo računalniškega programa za statistično analizo SPSS. 

Podatki so bili predstavljeni s pomočjo opisne statistike (s frekvencami, odstotki in aritmetično 

sredino). S Kolmogorov-Smirnovim preizkusom smo preverili, ali so podatki normalno 

porazdeljeni, nato pa smo z T-testom preverili ali obstajajo statistično značilne razlike med 

proučevanimi skupinami posamezne spremenljivke.  

  

 
1 V razredih, kjer je bilo to zaradi okoliščin možno. Raziskava je bila izvedena v času posebnih ukrepov COVID-

19. V običajnih okoliščinah bi izvedli še opazovanje učnih ur angleščine in analizo učnih ur.  
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3.4 Rezultati in interpretacija  

V nadaljevanju bodo predstavljeni podatki, pridobljeni z anketnimi vprašalniki, in njihova 

interpretacija. Z rdečo barvo so označeni najnižji povprečni deleži, z zeleno barvo so označene 

najvišje vrednosti. V nadaljevanju so z zeleno označene statistično značilne razlike. 

RV1: Kako učenci 5. in 6. razreda ocenjujejo odnos do učenja tujega jezika angleščine? 

Tabela 2: Odnos učencev do angleškega jezika 

Odnos do učenja angleškega jezika 
 

Povprečje [x̄] 
Standardni 

odklon [σ] 

Angleški jezik mi je zelo všeč.  4,15 1,053 

Angleščine se učim z lahkoto.  3,84 1,155 

Zanimajo me angleški filmi in angleška popularna glasba. 4,35 1,028 

V svojem prostem času zelo rad/-a vadim angleščino. 2,76 1,293 

Znanje angleščine je zame neuporabno. 1,52 0,999 

Moji starši menijo, da je zelo pomembno, da govorim angleško.  4,29 0,988 

Učne ure angleščine so zelo dolgočasne.  1,83 1,068 

Učbenik, ki ga uporabljamo pri pouku angleščine, mi ni všeč.  2,3 1,183 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je strog/-a. 1,62 0,952 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je pravičen/-a. 4,61 0,701 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je dobro pripravljena in navdušena nad poučevanjem.  4,37 0,88 

Ni me strah delati napak pri pouku angleščine. 3,48 1,327 

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

razredom. 
2,39 1,472 

Pri pouku angleščine sem prestrašen/-a, kadar ne razumem o čem govori učitelj/-ica. 2,26 1,354 

Sploh me ne bi motilo, če bi imeli več ur pouka angleščine. 3,47 1,464 

Med poukom angleščine se zalotim, da razmišljam o stvareh, ki niso nikakor povezane 

s poukom. 
2,62 1,378 

Kar naprej razmišljam, da so drugi učenci boljši pri učenju 

jezikov kot jaz. 
2,69 1,437 

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

pripravil.  
2,59 1,483 

Pri pouku angleščine postanem tako živčen/-a, da pozabim 

stvari, ki jih vem.  
2,01 1,34 

Nerodno mi je, da bi pri angleščini sam/-a od sebe povedal/-a odgovor.  2,13 1,264 

Vznemirim se, ko ne razumem, zakaj me je učitelj/-ica popravil/-a.  2,1 1,238 

Pogosto se mi ne da iti k pouku angleščine. 2,01 1,258 

Ko govorim v angleščini pri pouku, sem samozavesten/-a. 3,6 1,233 

Strah me je, da me bo učitelj/-ica popravil/-a pri vsaki napaki, ki jo naredim. 2,32 1,325 

Čutim, kako mi razbija srce, ko me učitelj/-ica pokliče pri angleščini.  2,31 1,447 

Ko ne razumem vsake besede, ki jo izreče učitelj/-ica v angleščini, postanem živčen/-a.  2,16 1,245 
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Tabla 2 prikazuje deskriptivne statistike proučevanih spremenljivk. Pri spremenljivki 

»Angleški jezik mi je zelo všeč« so anketiranci dosegli 4,15 točke od 5 možnih, kar pomeni, da 

je večini anketiranih angleški jezik zelo všeč. Poleg navedene spremenljivke najbolj izstopata 

še: »Naš/-a učitelj/-ica angleščine je pravičen/-a« s 4,61 točke »Naš/-a učitelj/-ica angleščine je 

dobro pripravljena in navdušena nad poučevanjem« s 4,37 točke ter »Moji starši menijo, da je 

zelo pomembno, da govorim angleško« s 4,29 točke in »Zanimajo me angleški filmi in angleška 

popularna glasba« s 4,25 točke. Ostale spremenljivke dosegajo vrednosti pod 4 točke. Najbolj 

izstopajoče, ki dosegajo manj kot 2 točki, so »Znanje angleščine je zame neuporabno« z 1,52 

točke, »Naš/-a učitelj/-ica angleščine je strog/-a« z 1,62 točk in »Učne ure angleščine so zelo 

dolgočasne« z 1,83 točke.  

Učencem je angleški jezik po rezultatih raziskave zelo všeč. Do učitelja se večinoma 

opredeljujejo, da je pravičen, dobro pripravljen in navdušen nad poučevanjem. Poročajo, da se 

njihovim staršem zdi zelo pomembno, da govorijo angleško in jih v splošnem zanimajo angleški 

filmi ter popularna glasba.  

Tudi učenci v nekaterih predhodno opravljenih raziskavah na področju odnosa do učenja jezika 

so ocenili, da jim je predmet všeč. V raziskavi Juriševič (2009) izsledki frekvenčne analize 

kažejo čustveni in kognitivni interes za učenje tujega jezika. Pouk tujega jezika je zelo všeč kar 

79 % učencem prvega triletja. Podobno kot v naši raziskavi tudi zelo malo učencev v raziskavi 

Juriševič (2009) navaja, da se jim pouk angleščine zdi dolgočasen. 

RV2: Ali se med deklicami in dečki pojavlja (statistično pomembne) razlike, kako ocenjujejo 

svoj odnos do učenja tujega jezika angleščine? 

Tabela 3: Razlike v odnosu do angleščine med dečki in deklicami 

 
Moški Ženske 

 

 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Razlika 

povprečij 

Hi 

kvadrat 

[t] 

Statistične 

značilnosti 

[p] 

Angleški jezik mi je zelo všeč. 4,29 1,01 4,05 1,08 0,24 1,90 0,058 

Angleščine se učim z lahkoto. 3,98 1,11 3,73 1,18 0,25 1,76 0,079 

Zanimajo me angleški filmi in 

angleška popularna glasba. 
4,32 1,12 4,38 0,95 -0,06 -0,50 0,619 

V svojem prostem času zelo rad/-

a vadim angleščino. 
2,75 1,24 2,76 1,34 -0,01 -0,07 0,945 

Znanje angleščine je zame 

neuporabno. 
1,46 1,00 1,56 1,00 -0,1 -0,85 0,398 

Moji starši menijo, da je zelo 

pomembno, da govorim 

angleško. 

4,35 1,01 4,24 0,97 0,11 0,90 0,367 

Učne ure angleščine so zelo 

dolgočasne. 
1,73 1,03 1,92 1,09 -0,19 -1,44 0,151 

Učbenik, ki ga uporabljamo 

pri pouku angleščine, mi ni 

všeč. 

2,27 1,24 2,33 1,14 -0,06 -0,45 0,656 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je 

strog/-a. 
1,56 0,86 1,67 1,02 -0,11 -0,90 0,368 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je 

pravičen/-a. 
4,54 0,82 4,67 0,59 -0,13 -1,51 0,132 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je 

dobro pripravljena in navdušena 

nad poučevanjem. 

4,26 0,95 4,46 0,81 -0,2 -1,92 0,056 
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Ni me strah delati napak pri 

pouku angleščine. 
3,56 1,39 3,42 1,27 0,14 0,91 0,364 

Pričnem se tresti, ko vidim, da 

bom moral/-a odgovarjati pri 

angleščini pred celim razredom. 

2,17 1,48 2,57 1,45 -0,4 -2,24 0,026 

Pri pouku angleščine sem 

prestrašen/-a, kadar ne razumem 

o čem govori učitelj/-ica. 

2,03 1,34 2,44 1,34 -0,41 -2,56 0,011 

Sploh me ne bi motilo, če bi imeli 

več ur pouka angleščine. 
3,54 1,45 3,42 1,48 0,12 0,69 0,492 

Med poukom angleščine se 

zalotim, da razmišljam o stvareh, 

ki niso nikakor povezane s 

poukom. 

2,59 1,40 2,64 1,36 -0,05 -0,32 0,749 

Kar naprej razmišljam, da so 

drugi učenci boljši pri učenju  

jezikov kot jaz. 

2,6 1,44 2,76 1,43 -0,16 -0,98 0,328 

Zagrabi me panika, kadar moram 

govoriti pri pouku  

angleščine, ne da bi se pred tem 

pripravil. 

2,44 1,51 2,71 1,46 -0,27 -1,55 0,122 

Pri pouku angleščine postanem 

tako živčen/-a, da pozabim  

stvari, ki jih vem. 

1,87 1,25 2,13 1,40 -0,26 -1,65 0,099 

Nerodno mi je, da bi pri 

angleščini sam/-a od sebe 

povedal/-a odgovor. 

1,9 1,24 2,33 1,26 -0,43 -2,86 0,004 

Vznemirim se, ko ne razumem, 

zakaj me je učitelj/-ica popravil/-

a. 

2,01 1,24 2,17 1,23 -0,16 -1,09 0,278 

Pogosto se mi ne da iti k pouku 

angleščine. 
1,96 1,23 2,06 1,28 -0,1 -0,65 0,516 

Ko govorim v angleščini pri 

pouku, sem samozavesten/-a. 
3,84 1,21 3,41 1,22 0,43 2,98 0,003 

Strah me je, da me bo učitelj/-ica 

popravil/-a pri vsaki napaki, ki jo 

naredim. 

2,24 1,40 2,38 1,26 -0,14 -0,88 0,377 

Čutim, kako mi razbija srce, ko 

me učitelj/-ica pokliče pri  

angleščini.  

2,17 1,52 2,42 1,38 -0,25 -1,44 0,151 

Ko ne razumem vsake besede, ki 

jo izreče učitelj/-ica v angleščini, 

postanem živčen/-a. 

2,02 1,21 2,27 1,27 -0,25 -1,64 0,103 
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Iz tabele 3 lahko razberemo, da dečki v primerjavi z deklicami dosegajo višje vrednosti pri 

spremenljivkah: »Angleški jezik mi je zelo všeč« in »Ko govorim angleščino pri pouku, sem 

samozavesten«. Dečkom je v primerjavi z deklicami bolj všeč angleški jezik in so bolj 

samozavestni pri pogovarjanju v angleškem jeziku pri pouku. Deklice višje vrednosti v 

primerjavi z dečki dosegajo pri spremenljivkah: »Naš/-a učitelj/-ica angleščine je dobro 

pripravljena in navdušena nad poučevanjem«, »Pričnem se tresti, ko vidim, da bom moral/-a 

odgovarjati pri angleščini pred celim razredom«, »Pri pouku angleščine sem prestrašen/-a, 

kadar ne razumem o čem govori učitelj/-ica« in »Nerodno mi je, da bi pri angleščini sam/-a od 

sebe povedal/-a odgovor«.  

Deklice v primerjavi z dečki pogosteje navajajo, da je učitelj/učiteljica dobro pripravljen/-a in 

navdušen/-a nad poučevanjem. Deklice se v primerjavi z dečki začnejo tresti, ko vidijo, da bodo 

morale odgovarjati v angleščini pred celim razredom, so bolj prestrašene, ko ne razumejo, kaj 

govori učitelj, in jim je neprijetno samim povedati odgovor. Za vse zgoraj naštete trditve je 

statistična značilnost manjša od 0,05, kar pomeni, da lahko s 5-% tveganjem potrdimo zgornje 

trditve. Pri vseh ostalih spremenljivkah je statistična značilnost večja od 0,05, kar pomeni, da 

pri teh spremenljivkah ni statistično značilnih razlik med dečki in deklicami.  

Nekateri raziskovalci (med drugimi De Gaer idr., 2007) so v svojih raziskavah predlagali več 

razlag za razlike med spoloma pri jezikovnih dosežkih. Razlike med spoloma naj bi bile 

prisotne v verbalni inteligenci in učnih stilih (Halpern, 1997), zanimanju za jezike (Dwyer in 

Johnson, 1997; Head, 1999; Murphy in Elwood, 1998), motivaciji in odnosu do jezika (Lamb, 

1997; Walsh, Hickey in Duffy, 1999), vedenju pri pouku tujega jezika (McIntyre in Tong, 

1998), dojemanju težavnosti in uporabnosti predmeta (Eccles et al., 1983) ter pričakovanjih 

(Beyer, 1998; Mittelberg in Lev-Ari, 1999).  

Večkrat je bilo raziskano, da naj bi imeli dečki bolj negativen odnos do šolanja in učenja jezika 

kot dekleta. Dekleta naj bi bile pri delu bolj vestna, bolje organizirana, manj raztresena v 

razredu in šolske obveznosti kršijo redkeje kot fantje (Arnot, David in Weiner, 1999; Clark in 

Trafford, 1995; Davies in Brember, 2001). Čeprav so negativna stališča do šolanja pogosto 

povezana s slabšim uspehom fantov, je bilo to le redko kvantitativno preverjeno (Renold, 2001; 

Whitelaw et al., 2000 v De Gaer idr., 2007).  

De Gaer idr. (2007) v kvantitativni raziskavi ugotavljajo, da je manj dečkov kot deklic imelo 

pozitiven odnos do šolanja. Spol ni vplival na razlike v jezikovnih dosežkih v razredih, kjer so 

imeli učenci dober odnos z učitelji. Dekleta so bila uspešnejša od fantov v razredih, v katerih 

so bili učenci s slabim odnosom do učiteljev. Razlike med spoloma pri jezikovnih dosežkih so 

postale manjša, bolj kot so imeli fantje in dekleta pozitiven odnos do šolanja. Natančneje, fantje, 

ki so bili pozorni v razredu, niso dosegali nižjih rezultatov pri jezikovnem znanju kot dekleta 

(prav tam). V naši raziskavi nasprotno z izsledki predhodnih raziskav ugotavljamo, da imajo 

dečki bolj pozitiven odnos do učenja angleščine. Predvsem se pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri trditvi, da je učencem angleški jezik pogosteje zelo všeč kot dekletom. Dekleta pa 

vseeno kažejo bolj pozitiven odnos do učitelja angleščine.  

Raziskava Praček (2017) nakazuje, da ima spol pomembno vlogo pri doživljanju anksioznosti 

pri pouku angleščine. Razlike med spoloma so statistično pomembne in višjo stopnjo 

anksioznosti med spoloma doživljajo dekleta. Na razlike med spoloma pri predpostavkah, 

povezanih z anksioznostjo, nakazuje tudi naša raziskava. Enako kot pri omenjeni raziskavi tudi 

dekleta v naši raziskavi navajajo višjo stopnjo anksioznosti.  
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RV3: Kakšna je povezanost med odnosom učencev 5. in 6. razreda do učenja tujega jezika 

angleščine in njihovo zaključno oceno v šolskem letu 2020/2021? 

Tabela 4: Odnos do učenja angleščine v povezavi z ocenami 

 
Ocene od 1 do 3 Oceni 4 in 5 

 

 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Razlika 

povprečij 

Hi 

kvadrat 

[t] 

Statistične 

značilnosti 

[p] 

Angleški jezik mi je zelo všeč. 3,33 1,20 4,36 0,91 -1,03 -7,04 0,000 

Angleščine se učim z lahkoto. 2,85 1,11 4,08 1,03 -1,23 -7,80 0,000 

Zanimajo me angleški filmi in angleška 

popularna glasba. 
3,89 1,26 4,46 0,93 -0,57 -3,80 0,000 

V svojem prostem času zelo rad/-a vadim 

angleščino. 
2,13 1,19 2,92 1,27 -0,79 -4,17 0,000 

Znanje angleščine je zame neuporabno. 2,09 1,25 1,37 0,87 0,72 4,96 0,000 

Moji starši menijo, da je zelo pomembno, 

da govorim angleško. 
4,05 1,19 4,35 0,93 -0,30 -1,99 0,048 

Učne ure angleščine so zelo dolgočasne. 2,22 1,17 1,74 1,02 0,48 3,04 0,003 

Učbenik, ki ga uporabljamo pri pouku 

angleščine, mi ni všeč. 
2,51 1,30 2,25 1,15 0,26 1,43 0,153 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je strog/-a. 2,00 1,19 1,53 0,86 0,47 3,37 0,001 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je pravičen/-

a. 
4,42 0,79 4,66 0,67 -0,24 -2,28 0,024 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je dobro 

pripravljena in navdušena nad 

poučevanjem. 

4,20 0,91 4,42 0,87 -0,22 -1,63 0,104 

Ni me strah delati napak pri pouku 

angleščine. 
3,02 1,30 3,60 1,31 -0,58 -2,94 0,004 

Pričnem se tresti, ko vidim, da bom 

moral/-a odgovarjati pri angleščini pred 

celim razredom. 

3,31 1,50 2,17 1,38 1,14 5,42 0,000 

Pri pouku angleščine sem prestrašen/-a, 

kadar ne razumem o čem govori učitelj/-

ica. 

2,78 1,38 2,13 1,32 0,65 3,26 0,001 

Sploh me ne bi motilo, če bi imeli več ur 

pouka angleščine. 
2,49 1,50 3,71 1,35 -1,22 -5,88 0,000 

Med poukom angleščine se zalotim, da 

razmišljam o stvareh, 

ki niso nikakor povezane s poukom. 

2,80 1,38 2,57 1,38 0,23 1,10 0,271 

Kar naprej razmišljam, da so drugi učenci 

boljši pri učenju jezikov kot jaz. 
3,44 1,50 2,50 1,36 0,94 4,45 0,000 

Zagrabi me panika, kadar moram govoriti 

pri pouku angleščine, ne da bi se pred tem 

pripravil. 

3,24 1,50 2,43 1,44 0,81 3,70 0,000 

Pri pouku angleščine postanem tako 

živčen/-a, da pozabim stvari, ki jih vem. 
2,87 1,53 1,80 1,20 1,07 5,61 0,000 

Nerodno mi je, da bi pri angleščini sam/-a 

od sebe povedal/-a odgovor. 
2,53 1,32 2,04 1,23 0,49 2,61 0,010 

Vznemirim se, ko ne razumem, zakaj me 

je učitelj/-ica popravil/-a. 
2,35 1,28 2,04 1,22 0,31 1,67 0,097 

Pogosto se mi ne da iti k pouku 

angleščine. 
2,65 1,51 1,86 1,14 0,79 4,35 0,000 
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Ko govorim v angleščini pri pouku, sem 

samozavesten/-a. 
2,93 1,25 3,77 1,18 -0,84 -4,70 0,000 

Strah me je, da me bo učitelj/-ica 

popravil/-a pri vsaki napaki, ki jo 

naredim. 

2,69 1,50 2,22 1,27 0,47 2,36 0,019 

Čutim, kako mi razbija srce, ko me 

učitelj/-ica pokliče pri angleščini.  
3,02 1,56 2,14 1,37 0,88 4,16 0,000 

Ko ne razumem vsake besede, ki jo izreče 

učitelj/-ica v angleščini, postanem 

živčen/-a. 

2,69 1,37 2,03 1,18 0,66 3,62 0,000 

 

Iz tabele 4 lahko razberemo, da obstajajo statistično pomembne razlike med učenci, ki dosegajo 

ocene od 1 do 3 in učenci, ki dosegajo oceni 4 in 5. Učenci, ki dosegajo slabše ocene v 

primerjavi z učenci, ki dosegajo boljše ocene, dosegajo večje vrednosti povprečij pri naslednjih 

spremenljivkah: 

– Znanje angleščine je zame neuporabno. 

– Učbenik, ki ga uporabljamo pri pouku angleščine, mi ni všeč. 

– Naš/-a učitelj/-ica angleščine je strog/-a. 

– Pričnem se tresti, ko vidim, da bom moral/-a odgovarjati pri angleščini pred celim 

razredom. 

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

– Kar naprej razmišljam, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov kot jaz. 

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

pripravil. 

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

– Nerodno mi je, da bi pri angleščini sam/-a od sebe povedal/-a odgovor. 

– Pogosto se mi ne da iti k pouku angleščine. 

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

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

– Ko ne razumem vsake besede, ki jo izreče učitelj/-ica v angleščini, postanem živčen/-a. 

Učenci, ki dosegajo slabše ocene v primerjavi z učenci, ki dosegajo boljše ocene navajajo, da 

je znanje angleščine za njih neuporabno, učbenik angleščine jim ni všeč, učitelj/-ica je stroga, 

pričnejo se tresti, ko vidijo, da bodo morali odgovarjati pred celim razredom, so prestrašeni, ko 

ne vedo, o čem govori učiteljica, menijo, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov, zgrabi jih 

panika, ko morajo govoriti angleško, postanejo živčni, jim je neprijetno povedati odgovor, 

pogosto se jim ne ljubi k pouku angleščine, jih je strah popravkov učiteljice, jim razbija srce, 

ko jih pokliče učiteljica in so živčni, ko ne razumejo vsake besede učiteljice. To lahko trdimo 

z manj kot 5-% tveganjem. 

Učenci, ki dosegajo boljše ocene v primerjavi z učenci, ki dosegajo slabše ocene, dosegajo 

višje povprečne vrednosti pri spremenljivkah: 

– Angleški jezik mi je zelo všeč. 

– Angleščine se učim z lahkoto. 

– Zanimajo me angleški filmi in angleška popularna glasba. 

– V svojem prostem času zelo rad/-a vadim angleščino. 

– Moji starši menijo, da je zelo pomembno, da govorim angleško. 

– Naš/-a učitelj/-ica angleščine je pravičen/-a. 

– Naš/-a učitelj/-ica angleščine je dobro pripravljena in navdušena nad poučevanjem. 

– Ni me strah delati napak pri pouku angleščine. 
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– Sploh me ne bi motilo, če bi imeli več ur pouka angleščine. 

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

Učenci z boljšo oceno menijo, da jim je angleški jezik zelo všeč ter se ga učijo z lahkoto. 

Navajajo, da v prostem času zelo radi vadijo angleščino in se zanimajo za angleške filme in 

popularno glasbo. Za učiteljico menijo, da je pravična in dobro pripravljena ter navdušena nad 

poučevanjem. Te skupine učencev pogosteje ni strah delati napak pri pouku angleščine in jih 

sploh me ne bi motilo, če bi imeli več ur pouka angleščine. Ko govorijo v angleščini pri pouku, 

so samozavestni. 

Pri ostalih spremenljivkah ni statistično značilnih razlik med učenci, ki dosegajo slabše, in 

učenci, ki dosegajo boljše ocene. 

RV4: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med petošolci in šestošolci glede 

posameznih dejavnikov odnosa učenja tujega jezika angleščine (interes za učenje, zaznava 

pouka ter učitelja, samopodoba, tesnobnost, strah, negativen odnos do pouka)? 

1. INTERES ZA UČENJE ANGLEŠČINE 

Tabela 5: Interes učencev za učenje angleščine 

 
5. razred 6. razred primerjava 

 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Razlika 

povprečij 

Hi 

kvadrat 

[t] 

Statistične 

značilnosti 

[p] 

Angleški jezik mi je zelo všeč. 4,17 1,06 4,14 1,04 0,03 0,21 0,831 

Angleščine se učim z lahkoto. 3,93 1,15 3,74 1,16 0,19 1,42 0,156 

Zanimajo me angleški filmi in 

angleška popularna glasba. 
4,35 1,11 4,36 0,93 -0,01 -0,08 0,936 

V svojem prostem času zelo 

rad/-a vadim angleščino. 
2,92 1,43 2,57 1,09 0,35 2,25 0,025 

Znanje angleščine je zame 

neuporabno. 
1,56 1,04 1,47 0,95 0,09 0,79 0,430 

 

Pri spremenljivki »V svojem prostem času zelo rad/-a vadim angleščino«, je statistična 

značilnost manjša od 0,05, kar pomeni, da lahko s 5-% tveganjem potrdimo to trditev. Med 

petošolci in šestošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike. Petošolci v primerjavi s 

šestošolci v prostem času rajši vadijo angleščino. Pri drugih spremenljivkah ni statistično 

pomembnih razlik med petim in šestim razredom. 
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2. ZAZNAVA POUKA IN UČITELJA ANGLEŠČINE 

Tabela 6: Zaznava učencev do pouka in učitelja angleščine 

 
5. razred 6. razred primerjava 

 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Razlika 

povprečij 

Hi 

kvadrat 

[t] 

Statistične 

značilnosti 

[p] 

Učne ure angleščine so zelo 

dolgočasne. 
1,88 1,10 1,78 1,03 0,10 0,82 0,415 

Učbenik, ki ga uporabljamo pri 

pouku angleščine, mi ni všeč. 
2,30 1,16 2,31 1,21 -0,01 -0,07 0,944 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je 

strog/a. 
1,66 0,97 1,57 0,93 0,09 0,76 0,451 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je 

pravičen/-a. 
4,67 0,60 4,54 0,80 0,13 1,48 0,141 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je 

dobro pripravljena in navdušena 

nad poučevanjem. 

4,36 0,87 4,39 0,90 -0,03 -0,26 0,794 

 

Med spremenljivkami dejavnika zaznava pouka in učitelja, ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik med petošolci in šestošolci. 

3. UČNA SAMOPODOBA PRI ANGLEŠČINI 

Tabela 7: Učna samopodoba pri angleškem jeziku 

 5. razred 6. razred primerjava 

 Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Razlika 

povprečij 

Hi 

kvadrat 

[t] 

Statistične 

značilnosti 

[p] 

Ko govorim v angleščini pri 

pouku, sem samozavesten/-a. 
3,65 1,34 3,55 1,10 0,10 0,65 

0,517 

 

Kar naprej razmišljam, da so drugi 

učenci boljši pri učenju jezikov kot 

jaz. 

2,84 1,52 2,51 1,32 0,33 1,91 0,057 

Nerodno mi je, da bi pri angleščini 

sam/-a od sebe povedal/-a 

odgovor. 

2,14 1,35 2,12 1,17 0,02 0,11 
0,916 

 

 

Pri spremenljivki »Kar naprej razmišljam, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov kot jaz«, 

je statistična značilnost na meji z 0,05, kar pomeni, da lahko s 5-% tveganjem potrdimo to 

trditev. Med petošolci in šestošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike. Petošolci v 

primerjavi s šestošolci pogosteje razmišljajo, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov kot 

oni. Poleg tega jim je pogosteje neprijetno samim od sebe povedati odgovor. Petošolci navajajo, 

da so bolj samozavestni pri govorjenju v angleščini pri pouku. 
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4. TESNOBNOST/ANKSIOZNOST PRI ANGLEŠČINI 

Tabela 8: Tesnobnost pri pouku angleščine 

 5. razred 6. razred primerjava 

 Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Razlika 

povprečij 

Hi 

kvadrat 

[t] 

Statistične 

značilnosti 

[p] 

Pričnem se tresti, ko vidim, da 

bom moral/-a odgovarjati pri 

angleščini pred celim razredom. 

2,49 1,58 2,27 1,33 0,22 1,26 0,210 

Zagrabi me panika, kadar moram 

govoriti pri pouku angleščine, ne 

da bi se pred tem pripravil. 

2,75 1,61 2,40 1,31 0,35 1,94 0,054 

Pri pouku angleščine postanem 

tako živčen/-a, da pozabim 

stvari, ki jih vem. 

2,09 1,41 1,91 1,25 0,18 1,11 0,268 

Čutim, kako mi razbija srce, ko me 

učitelj/-ica pokliče pri angleščini.  
2,51 1,57 2,09 1,26 0,42 2,45 0,015 

 

Spremenljivki »Zagrabi me panika, kadar moram govoriti pri pouku angleščine, ne da bi se pred 

tem pripravil« in »Čutim, kako mi razbija srce, ko me učitelj/-ica pokliče pri angleščini«, 

dosegata statistično značilnost manjšo od 0,05 in lahko s 5-% tveganjem potrdimo ti trditvi. 

Med petošolci in šestošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike. Mlajši učenci navajajo, 

da jih pogosteje zgrabi panika (t = 1,94, p = 0,05) pred govorjenjem v angleščini in jim 

pogosteje razbija srce (t = 2,45, p = 0,02) kot eno leto starejšim učencem.  
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5. STRAH PRED NEGATIVNIM VREDNOTENJEM, NAPAKAMI IN NEUSPEHOM 

PRI ANGLEŠČINI 

Tabela 9: Strah pred negativnim vrednotenjem, napakami in neuspehom pri angleščini 

 5. razred 6. razred primerjava 

 Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Razlika 

povprečij 

Hi 

kvadrat 

[t] 

Statistične 

značilnosti 

[p] 

Ko ne razumem vsake besede, ki jo 

izreče učitelj/-ica v angleščini, 

postanem živčen/-a. 

2,32 1,35 1,97 1,09 0,35 2,37 0,019 

Ni me strah delati napak pri pouku 

angleščine. 
3,47 1,38 3,50 1,26 -0,03 -0,23 0,816 

Pri pouku angleščine sem 

prestrašen/-a, kadar ne razumem o 

čem govori učitelj/-ica. 

2,37 1,42 2,12 1,26 0,25 1,54 0,125 

Med poukom angleščine se 

zalotim, da razmišljam o stvareh, 

ki niso nikakor povezane s 

poukom. 

2,65 1,49 2,58 1,24 0,07 0,39 0,694 

Vznemirim se, ko ne razumem, 

zakaj me je učitelj/-ica popravil/-a. 
2,25 1,37 1,92 1,04 0,33 2,20 0,029 

Strah me je, da me bo učitelj/-ica 

popravil/-a pri vsaki napaki, 

ki jo naredim. 

2,39 1,41 2,23 1,22 0,16 0,97 0,334 

 

Med spremenljivkami strahu pred negativnim vrednotenjem, napakami in neuspehom izstopata 

naslednji dve: »Ko ne razumem vsake besede, ki jo izreče učitelj/-ica v angleščini, postanem 

živčen/-a« in »Vznemirim se, ko ne razumem, zakaj me je učitelj/-ica popravil/-a«. Petošolci 

pogosteje navajajo, da postanejo živčni, kadar ne vedo, zakaj jih je učitelj/-ica popravil/-a. Prav 

tako se bolj vznemirijo, ko ne razumejo, zakaj jih je učitelj/-ica popravil/-a. Mlajši učenci 

pogosteje navajajo, da postanejo živčni, ko ne razumejo vsake besede, ki jo izgovori učitelj/-

ica (t = 2,37, p = 0,019) in se bolj vznemirijo, ko ne razumejo, zakaj jih je učitelj/-ica popravil/-

a pri govorjenju v angleščini (t = 2,20, p = 0,029) kot eno leto starejši učenci. 
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6. NEGATIVEN ODNOS DO POUKA ANGLEŠČINE 

Tabela 10: Negativen odnos učencev do pouka angleščine 

 5. razred 6. razred primerjava 

 Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Razlika 

povprečij 

Hi 

kvadrat 

[t] 

Statistične 

značilnosti 

[p] 

Sploh me ne bi motilo, če bi imeli 

več ur pouka angleščine. 
3,46 1,54 3,49 1,38 -0,03 -0,16 0,872 

Med poukom angleščine se 

zalotim, da razmišljam o stvareh, 

ki niso nikakor povezane s 

poukom. 

2,65 1,49 2,58 1,24 0,07 0,39 0,694 

Pogosto se mi ne da iti k pouku 

angleščine. 
2,03 1,29 2,00 1,23 0,03 0,18 0,860 

 

Med spremenljivkami dejavnika negativnega odnosa do angleščine ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik med petošolci in šestošolci. 

Iz tabel 5, 7, 8 in 9 lahko razberemo, da obstajajo statistično značilne razlike med petim in 

šestim razredom osnovne šole. Učenci petih razredov dosegajo višje vrednosti v primerjavi z 

učenci šestih razredov pri spremenljivkah: 

– V svojem prostem času zelo rad/-a vadim angleščino. 

– Kar naprej razmišljam, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov kot jaz. 

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

pripravil. 

– Vznemirim se, ko ne razumem, zakaj me je učitelj/-ica popravil/-a. 

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

– Ko ne razumem vsake besede, ki jo izreče učitelj/-ica v angleščini, postanem živčen/-

a. 

Učenci petega razreda v primerjavi z učenci šestega razreda raje v prostem času vadijo angleški 

jezik, večkrat razmišljajo, da so drugi učenci boljši pri učenju jezikov, jih zgrabi panika, kadar 

morajo govoriti pri pouku angleščine, se vznemirijo, ko jih učiteljica popravi, jim razbija srce, 

ko jih učiteljica pokliče, in postanejo živčni, ko ne razumejo vsake besede, ki jo izreče učitelj/-

ica. To lahko trdimo z manj kot 5-% tveganjem. 
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RV5: Ali obstaja povezanost med tesnobnostjo pri tujejezikovnem pouku in dosežki (oceno) 

pri tujem jeziku angleščini? 

Tabela 11: Povezava med tesnobnostjo pri angleščini in učnimi dosežki 

 ocene od 1 do 3 oceni 4 in 5 primerjava 

 Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Razlika 

povprečij 

Hi 

kvadrat 

[t] 

Statistične 

značilnosti 

[p] 

Pričnem se tresti, ko vidim, da 

bom moral/-a odgovarjati pri 

angleščini pred celim razredom. 

3,31 1,50 2,17 1,38 1,14 5,42 0,000 

Zagrabi me panika, kadar moram 

govoriti pri pouku angleščine, ne 

da bi se pred tem pripravil. 

3,24 1,50 2,43 1,44 0,81 3,70 0,000 

Pri pouku angleščine postanem 

tako živčen/-a, da pozabim stvari, 

ki jih vem. 

2,87 1,53 1,80 1,20 1,07 5,61 0,000 

Čutim, kako mi razbija srce, ko me 

učitelj/-ica pokliče pri angleščini.  
3,02 1,56 2,14 1,37 0,88 4,16 0,000 

Ko ne razumem vsake besede, ki jo 

izreče učitelj/-ica v angleščini, 

postanem živčen/-a. 

2,69 1,37 2,03 1,18 0,66 3,62 0,000 

 

Pri vseh spremenljivkah, ki jih lahko umestimo pod tesnobnost oziroma anksioznost, se 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Učenci s slabšim uspehom pri vseh spremenljivkah 

navajajo, da bolj zaznavajo tesnobnost. Tisti, ki imajo ocene med 1 in 3, se začnejo pogosteje 

tresti, ko vidijo, da bodo nastopali pred celim razredom. Zagrabi jih panika, kadar morajo pred 

razredom govoriti, ne da bi se na to prej pripravili.  

Praček (2017) v svoji raziskavi ugotavlja, da sta stopnja anksioznosti in učna uspešnost pri 

pouku povezani. Za njen vzorec trdijo, da se s padanjem zaključne ocene viša stopnja 

anksioznosti in obratno. To lahko trdimo tudi za vzorec v naši raziskavi, ki smo jo opravili.  

Izsledki naše raziskave se ujemajo tudi z raziskovalnimi rezultati na višješolski stopnji. Žefran 

in Cencič (2013) na univerzitetni ravni ugotavljata, da večji delež študentov z nižjimi ocenami 

izkazuje višje stopnje tesnobnosti, pri študentih z višjimi ocenami je zaznati nižje stopnje 

tesnobnosti, ali pa tesnobnosti sploh ne izkazujejo. Navajata, da bi potrebovali nadaljnje 

raziskave glede vzrokov tesnobnosti in razvoj strategij za zmanjševanje tesnobnosti pri 

tujejezikovnem pouku. Po njunem mnenju je prepoznavanje stopnje tesnobnosti pri učenju 

tujega jezika prvi korak, ki lahko vodi do oblikovanja strategij za zmanjševanje občutkov strahu 

in tesnobnosti pri učencih tujega jezika. Pomembno je odkriti vzrok tesnobnosti in ugotoviti, 

ali je občutke tesnobnosti pri tujem jeziku možno odpraviti.  
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RV6: Ali obstaja povezanost med priljubljenostjo angleščine kot šolskega predmeta in 

zaznavo do zahtevnosti učenja angleščine? 

Tabela 12: Povezanost med priljubljenostjo angleščine in zaznavo zahtevnosti pouka angleščine 

 Nezahtevno Zelo zahtevno primerjava 

 Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Razlika 

povprečij 

Hi 

kvadrat 

[t] 

Statistične 

značilnosti 

[p] 

Angleški jezik mi je zelo všeč. 4,75 0,51 3,05 1,46 1,70 8,95 0,000 

Angleščine se učim z lahkoto. 4,82 0,54 2,32 1,43 2,50 13,10 0,000 

Znanje angleščine je zame 

neuporabno. 
1,28 0,87 2,41 1,50 -1,13 -4,59 0,000 

Učne ure angleščine so zelo 

dolgočasne. 
1,85 1,12 2,45 1,34 -0,60 -2,18 0,031 

Sploh me ne bi motilo, če bi imeli 

več ur pouka angleščine. 
4,22 1,14 2,41 1,59 1,81 6,11 0,000 

Pogosto se mi ne da iti k pouku 

angleščine. 
1,74 1,13 2,77 1,60 -1,03 -3,49 0,001 

 

Iz tabele 12 lahko razberemo, da obstajajo statistično značilne razlike med učenci, ki zaznavajo 

učenje angleščine kot zelo zahtevno, in med tistimi, za katere je učenje angleščine nezahtevno. 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo pri vseh spremenljivkah o priljubljenosti angleščine. 

Učenci, za katere je učenje angleščine nezahtevno, navajajo, da jim je angleški jezik zelo všeč 

in se ga učijo z lahkoto. V primerjavi z učenci, ki se jim učenje angleščine zdi zahtevno, 

manjkrat navajajo, da je znanje angleščine zanje neuporabno. Poleg tega, da so tudi učne ure 

zanje manj dolgočasne, jih ne bi motilo, če bi imeli več ur pouka in rajši hodijo k pouku. Iz 

navedenega lahko sklepamo, da med priljubljenostjo angleščine kot šolskega predmeta in 

zaznavo do zahtevnosti učenja obstaja povezanost.  

Učence smo vprašali tudi, kateri so njihovi trije najljubši predmeti. Vprašanje smo zastavili 

odprto in zanimalo nas je, če se med njimi pojavlja tudi tuji jezik. Ugotovili smo, da je med 

anketiranimi učenci najbolj priljubljen šport (64,5 %). Na drugem mestu sledi tuji jezik 

angleščina (61,6%). Na vprašanje so odgovorili vsi učenci.  

 

Slika 4: Odstotek navedb med 3 najljubše predmete 
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Hrvaška raziskava iz leta 1993, ki jo je izvedla Jelena Mihaljević Djigunović, je pokazala, da 

skoraj 30 % tretješolcev angleščino navaja kot najljubši šolski predmet. Enaka raziskava je bila 

izvedena tudi pri istih učencih, ko so bili prvošolci. Takrat je le 12 % učencev izbralo angleščino 

kot najljubši predmet. Ugotovljeno je bilo, da so z leti učenja angleščine otroci bolj vzljubili 

angleščino (Mihaljević Djigunović, 2015).  

Med učenci prvega triletja v raziskavi Juriševič in Pižorn (2013) anketiranci, kot najljubši 

predmet izbirajo športno vzgojo (30 %) in matematiko (24 %). Tuji jezik je kot najljubši šolski 

predmet navedlo 19 % učencev. V navedeni raziskavi so poleg angleščine učenci izbirali tudi 

med tujima jezikoma nemščino in italijanščino. V navedeni raziskavi so učenci navajali le en 

najljubši predmet, zato prihaja do razlik v odstotkih. Pojavljajo se podobnosti v tem, da v obeh 

raziskavah učenci kot najljubši predmet izbirajo šport.  

 

Slika 5: Odstotek navedb med 3 najljubše predmete po razredih 

Graf prikazuje primerjavo med navedbami treh najljubših predmetov učencev 5. in 6. razreda. 

Kot je razvidno iz grafa, 60,0 % petošolcev in 63,6 % šestošolcev angleščino uvršča med tri 

najljubše predmete. Priljubljenost z leti raste tudi pri likovni umetnosti, slovenskem jeziku in 

nekaterih drugih. Pri športu 70,7 % petošolcev predmet navaja kot enega izmed treh najljubših, 

v 6. razredu pa navedbe upadejo na 57,4 %. Za predmeta domovinska in državljanska kultura 

in etika ter biologija se ni odločil nihče, za fiziko in kemijo pa za vsakega 0,7 % petošolcev. 

Kljub ugotovitvam nekaterih raziskav (npr. Nikolov, 1999), da z leti priljubljenost angleščine 

upada, izsledki naše raziskave kažejo obratno. Odstotek razlike navedb petošolcev in 

šestošolcev med tri najljubše predmete sicer ni visok (3,6 %), vendar ni zanemarljiv.  
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RV7: Kateri so najpogostejši motivi petošolcev in šestošolcev za učenje angleščine kot 

tujega jezika? 

 

Slika 6:Motivi učencev za učenje angleškega jezika 

Večina učencev za učenje tujega jezika kaže bolj značilnosti notranje kot zunanje motiviranosti. 

Tujega jezika se učenci (53,8 %) v največji meri učijo zaradi uporabne vrednosti, ker bi radi 

razumeli angleško (da bodo razumeli risanke, filme, brali knjige ...). Anketiranci se učijo 

angleščine tudi, ker jim je angleščina všeč (17,9 %), ker se tujega jezika učijo vsi v razredu (6,5 

%), da bodo zadovoljili starše (2,5 %). Kar 19,4 % učencev navaja številne druge razloge za 

učenje.  

Dvanajst učencev navaja, da si jo želijo naučiti zaradi njene uporabnosti v življenju. Npr.: 

– »Ker mi je všeč angleščina in bi mi kot pilotu zelo koristila.« 

– »Ker se ukvarjam s turizmom.« 

– »Za uspeh v življenju.« 

– »Zato da bi lahko več programiral oz. razumel računalniške programe.« 

– »Da če bi slučajno začel snemati videe, bi bili ti v angleščini.« 

– »Če bi dobila takšno službo.« 

– »Da bi lahko bil odličen hokejist.« 

– »Da bi lahko govoril angleško v življenju in v igri fortnite.« 

Sedem jih navaja željo po potovanjih in uporabi jezika tam. Npr.: 

– »Ker rada obiskujem druge države in bi se tam rada sporazumevala po angleško.« 

– »Da bom lahko hodil po drugih državah in se brez strahu pogovarjal.« 

– »Ker bi rada potovala po svetu in šla v Anglijo, Ameriko.« 

 

Šest učencev navaja, da bi se jo radi naučili zaradi različnih razlogov: 

– »Moj trener govori angleško.« 

– »Da bi lahko igral z Angleži.« 

– »Da bi znala čim več jezikov.« 

– »Povezano je z mojimi sanjami.« 

– »Ker je to svetski jezik.« 

– »Ker hočem biti kul.« 
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Študije kažejo, da z leti notranja motivacija za šolsko učenje upada, zunanja motivacija pa 

narašča (Eccles idr., 1998, v Juriševič, 2009). Za optimalen učni razvoj na področju učenja 

tujega jezika je treba razviti obe motivacijski usmerjenosti. Za zunanje dosežke in znanje, ki 

vodi v učni in osebnostni razvoj, se pojavi vprašanje motivacijske usmerjenosti v različnih 

situacijah. Navedeno je prisotno predvsem v tistih primerih, ki od učenca zahtevajo več, kot 

trenutno zmorejo in/ali potrebujejo (Juriševič, 2009). V takih primerih so učenci postavljeni 

pred izzive, kako vzdrževati lastno motivacijo. Morda učenci trenutno (še) ne zmorejo izvesti 

dane naloge in imajo ob tem dilemo, kaj je njen namen.  

V raziskavi Juriševič in Pižorn (2013) se tujega jezika učenci prvega triletja v večini (67 %) 

učijo zaradi uporabnosti jezika. Ker jim je tuji jezik všeč (12 %), da bi zadovoljili starše (11 

%), ker se tega jezika učijo vsi v razredu (7 %) ali iz drugih razlogov (4 %). Odstotek učencev, 

ki se jezika učijo zaradi uporabnosti, je v naši raziskavi precej nižji kot v raziskavi Juriševič 

(2009). Učenci v naši raziskavi pogosteje navajajo, da se angleščine učijo, ker jim je všeč. 

Opažamo, da veliko več učencev petega in šestega razreda navaja druge razloge za učenje 

angleščine kot učencev prve triade. Izsledki naše raziskave torej kažejo nekatere razlike z 

mlajšimi učenci, vendar na podlagi pridobljenih rezultatov ne moremo posplošiti, da učencem 

z leti notranja motivacija upada in raste zunanja motivacija.  

RV8: Kakšna je zaznava učencev do vloge učitelja in staršev pri učenju tujega jezika 

angleščine? 

Tabela 13: Zaznava učencev do vloge učitelja in staršev pri učenju tujega jezika angleščine 

Odnos do učenja angleškega jezika 

 Povprečje 

[x̄] 

Standardni 

odklon [σ] 

Moji starši menijo, da je zelo pomembno, da govorim angleško.  4,29 0,988 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je strog/-a. 1,62 0,952 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je pravičen/-a. 4,61 0,701 

Naš/-a učitelj/-ica angleščine je dobro pripravljen/-a in navdušen/-a 

nad poučevanjem.  
4,37 0,88 

Pri pouku angleščine sem prestrašen/-a, kadar ne razumem o čem 

govori učitelj/-ica. 
2,26 1,354 

Vznemirim se, ko ne razumem, zakaj me je učitelj/-ica popravil/-a.  2,1 1,238 

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

naredim. 
2,32 1,325 

Čutim, kako mi razbija srce, ko me učitelj/-ica pokliče pri angleščini.  2,31 1,447 

Ko ne razumem vsake besede, ki jo izreče učitelj/-ica v angleščini, 

postanem živčen/-a.  
2,16 1,245 

 

Učenci navajajo pomembnost starša in učitelja pri učenju angleškega jezika. To je razvidno iz 

prvega raziskovalnega vprašanja, saj učenci med vsemi trditvami najbolj izstopajoče ocenjuje 

prav trditve vezane na učitelje ali starše. Podrobnejša analiza nam pokaže, da sicer starši niso 

motiv, zakaj se učenci učijo angleškega jezika. Vendar učenci z visokim povprečjem (4,29) 

ocenjujejo, da se staršem zdi pomembno, da se anketiranci učijo tujega jezika. Učenci poleg 
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tega zaznavajo, da je učitelj/-ica angleščine pravičen/-a (4,61) ter pripravljen/-a in navdušen/-a 

(4,37). Standardni odklon je med najnižjimi, kar kaže na to, da učenci navajajo iste odgovore.  

Zadnjih 5 trditev v tabeli nam kaže tesnobnost, mi jo učenci doživljajo v povezavi z učiteljem 

oz. učiteljico angleščine. Nizke vrednosti povprečij nakazujejo, da učenci zaznavajo nizko 

stopnjo strahu zaradi učiteljice. Vseeno je pomembno opozoriti na visok standardni odklon, ki 

kaže razpršenost odgovorov.  

Pomembna je tudi povezava med starši in učitelji. Kot navajata Epstein in Sheldon (2006, v 

Dagarin Fojkar in Pižorn, 2013), starši potrebujejo dobre in jasne informacije, ki jih podajo 

učitelji, da bi ostali vključeni v izobraževanje svojih otrok. Treba je razmišljati o komunikaciji, 

povezavah in usklajenih ukrepih, ki naj jih učitelji izvajajo z družinami in partnerji iz skupnosti, 

da bi več učencem, pomagali izkoristiti njihove možnosti. 
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3.5 Priporočila na podlagi opravljene raziskave in teoretičnih izhodišč 

Na podlagi opravljene raziskave in raziskovalnih izsledkov, učiteljem in drugim strokovnim 

delavcem, ter tudi staršem, podajamo naslednja priporočila. 

1. Čeprav je odnos učencev do učenja angleščine pozitiven, ga je vedno možno izboljšati in ga 

je treba ohranjati. Williams (1997) poudarja, da je pri učencih treba vzbuditi radovednost in 

zanimanje, ter zanimanje vzdrževati. Stanje trajnega vzburjenja je znano kot zanos. Kadar so 

učenci v takem stanju, lahko veliko bolj učinkovito napredujejo. 

2. Smisel učenja tujega jezika naj ne bo le pridobiti določeno oceno, najti dobro službo, pridobiti 

nagrado, ampak razumevanje, kaj se dogaja okoli nas. Učence spodbujajmo k vseživljenjskemu 

učenju in razvijajmo njihov osebni občutek za pomembnost izkustva med učenjem, kar pomeni, 

da morajo učenci imeti raznolike izkušnje skozi učenje in iščejo zanos znotraj procesa 

(Csikszentmihalyi, 2019). Poudarjeno naj bo izkustveno in aktivno učenje, ne pasivno 

poslušanje in opazovanje učitelja. 

3. Učenci lahko vodijo učne dnevnike, v katerih po opravljeni dejavnosti razmišljajo o tem, 

katere strategije so pri učenju uporabili. Po aktivnostih se lahko ocenijo, kako so se odrezali. 

Taka refleksija vodi v večjo avtonomijo učencev in kontrolo nad učenjem. In ključno tudi do 

bolj učinkovitega učenja (Williams idr., 2015).  

4. Za izboljšanje učne samopodobe naj učenci določijo SMART: specifične (ang. specific), 

merljive (ang. measurable), dosegljive (ang. achievable), realne in ustrezne (ang. realistic and 

relevant) ter časovno omejene (ang. time-bound) cilje, ki jih bodo vodili do uresničevanja tega, 

kar želijo doseči. Poleg tega bodo na tak način bolj zaupali in verjeli, da je od njih v veliki meri 

odvisen uspeh pri tujem jeziku. To bo posledično vplivalo tudi na atribucije učencev, da bodo 

več zaslug pripisali sebi. 

5. Učence, ki se jim učenje angleščine zdi zelo zahtevno in jim učenje jezika ni všeč ter ne bi 

želeli imeti več ur pouka angleščine, motiviramo za učenje s pristopi humanizma. Npr. 

naredimo poučevanje bolj osebno in od učencev izvemo, kaj so njihova zanimanja. De Gaer 

idr. (2007) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je možna strategija za izboljšanje odnosa fantov do 

učenja angleščine prilagoditev učnih metod in prilagoditev, npr. teme bralnih gradiv pri 

jezikovnem pouku, temam, kot so šport, pustolovščine, detektivke, akcija ali humorne zgodbe.  

6. Ustvarimo učno okolje, ki bo zmanjševalo tesnobnost predvsem pri učencih z nižjim učnim 

uspehom, ob enem bo to lahko pomagalo vsem učencem. Med dejavnostmi lahko predvajamo 

umirjeno glasbo z alpha valovi, ki dodatno umirja učence. Poleg tega naj ima učitelj vedno v 

mislih, da v razredu otrok ni strah delati napak.  

7. Učitelj naj učenčeve napake popravlja, vendar naj bo izrazito pozoren, na kakšen način to 

počne. Pomembno je znanje in zavedanje učitelja o pomenu povratne informacije. Zavedati se 

je treba, da tudi odsotnost popravljanja napak učencem lahko škodi, obenem pa tudi, da je učno 

okolje spodbudno do vadenja jezika, preizkušanja in delanja napak ipd. 

8. Učitelj naj učinkovito sodeluje s starši, za katere učenci naše raziskave zaznavajo, da se zdi 

njihovim staršem (otrokovo) učenje tujega jezika pomembno. Pižorn in Dagarin Fojkar (2013) 

navajata, da lahko starše spodbudimo, k podpiranju svojih otrok pri učenju angleščine tako, da 

pokažejo zanimanje za tujejezikovno učenje svojih otrok. Poleg tega naj se z njimi pogovarjajo 

o pomenu angleščine in še bolj z zgledom vseživljenjskega učenja jezikov in sporazumevanja 

v tujih jezikih. Ker naša študija kaže, da precej otrok rado vadi angleščino v prostem času ter 

poslušajo glasbo in vsebine v tujem jeziku, bi bilo mogoče storiti več za usposabljanje staršev 

pri podpori učenja tujega jezika svojih otrok. Starši so lahko o učenju angleščine obveščeni na 
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roditeljskih sestankih na začetku šolskega leta, pa tudi prek medijev, spletne strani šole, 

predstavitve učencev ob koncu leta za starše, dni odprtih vrat šole, ko lahko starši opazujejo 

pouk in podobno (prav tam). 

9. Uporaba afektivnih strategij pri učencih, ki doživljajo tesnobnost. Učitelj učence lahko 

seznani z možnimi strategijami, npr. sprostitvene aktivnosti, kot so globoko dihanje, štetje, 

tresenje telesa, pogovor ipd. Navedene afektivne strategije učencem pomagajo v trenutkih 

panike ali vznemirjenja. Učenci lahko sami preizkušajo in izberejo tiste, ki so zanje najbolj 

učinkovite.  

10. Spoznavanje z metakognitivnimi strategijami učenja. Tako za učitelja in učenca je koristno, 

da pozna najbolj učinkovite načine učenja. Učitelj lahko s svojim zgledom učencem predstavi, 

kako je sam ugotovil, kako se učinkovito učiti tujega jezika. Poleg tega tudi kaj ga motivira in 

kako je oblikoval svoj pozitivni odnos do angleščine.  

11. Učenje naj bo zanimivo in zabavno. K prijetnemu razrednemu vzdušju in sproščenosti lahko 

veliko pripomore to, da je učitelj pri delu sproščen in se zna pošaliti. 

Po izvajanju navedenih priporočil bi lahko izvedli študijo, s katero bi ugotovili, ali sta se 

efektivnost učenja in odnos do učenja tujega jezika izboljšala. Poleg navedenega bi lahko 

preverili, če se je stopnja tesnobnosti znižala, strahovi zmanjšali in učna samopodoba pri 

angleščini izboljšala. 
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4 ZAKLJUČEK  

Namen raziskave je bil dobiti boljši vpogled v odnos učencev do učenja tujega jezika 

angleščine, ki so vključeni v osnovnošolsko učenje tujih jezikov. Raziskava vključuje tudi 

učenčeve zaznave do vloge staršev, učiteljev in drugih učencev pri učenju. Študija temelji na 

nekaterih predhodnih ugotovitvah, ki kažejo na pomen odnosa in motivacije pri učenju 

angleščine. Takšne ugotovitve poudarjajo, da obstajajo pomembni dejavniki, ki vplivajo na 

učenje tujega jezika. 

RV1: Kako učenci 5. in 6. razreda ocenjujejo odnos do učenja tujega jezika angleščine? 

V prvem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da imajo učenci v večini pozitiven odnos do 

učenja angleškega jezika. Učencem je angleški jezik po rezultatih raziskave zelo všeč. Učenci 

poudarjajo, da je učitelj pravičen, dobro pripravljen in navdušen nad poučevanjem. Poročajo, 

da se njihovim staršem zdi zelo pomembno, da govorijo angleško. Učenci povejo tudi, da jih v 

splošnem zanimajo angleški filmi ter popularna glasba. Standardni odklon kaže na razpršenost 

odgovorov pri nekaterih trditvah, predvsem vezanih na tesnobnost. Navedeno nakazuje na to, 

da prihaja do velikih razlik med učenci, ki pri pouku angleščine sploh ne doživljajo tesnobe, in 

tistimi, ki so pogosto tesnobni zaradi angleščine.  

RV2: Ali se med deklicami in dečki pojavljajo (statistično pomembne) razlike, kako 

ocenjujejo svoj odnos do učenja tujega jezika angleščine?  

V drugem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike 

med dečki in deklicami, kako zaznavajo svoj odnos do učenja tujega jezika angleščine. Dečki 

so pogosteje kot deklice navajali, da jim je pouk tujega jezika angleščina všeč. To je v nasprotju 

z raziskavami, ki so bile predhodno opravljene. Deklice bolj zaznavajo, da je njihov/-a učitelj/-

ica na pouk dobro pripravljen/-a in navdušen/-a kot dečki. Prav tako deklice pogosteje omenjajo 

tesnobnost in strah pri uporabi tujega jezika. Npr. navajajo, da se pogosteje pričnejo tresti, ko 

bodo morale odgovarjati pred celim razredom, ali so prestrašene, kadar ne razumejo, o čem 

govori učitelj/-ca. Deklice tudi navajajo, da jim je bolj neprijetno samim od sebe povedati 

odgovor v primerjavi z dečki. Fantje so pogosteje navedli, da so samozavestni, ko govorijo pri 

pouku angleščine.  

RV3: Kakšna je povezanost med odnosom učencev 5. in 6. razreda do učenja tujega jezika 

angleščine in njihovo zaključno oceno v šolskem letu 2020/2021? 

Tretje raziskovalno vprašanje je pokazalo, da obstaja povezanost med odnosom petošolcev in 

šestošolcev do angleščine in njihovo zaključno oceno. Pri večini spremenljivk se pojavljajo 

statistično pomembne razlike. Učencem z boljšo oceno je angleški jezik pogosteje zelo všeč, 

ter se ga učijo z lahkoto. Ti učenci navajajo, da v prostem času zelo radi vadijo angleščino in 

se zanimajo za angleške filme in popularno glasbo. Do učiteljice imajo bolj pozitivno zaznavo. 

Izražajo manj strahu pri delanju napak, ne bi jih motilo, če bi imeli več ur pouka in so mnogo 

bolj samozavestni.  

RV4: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med petošolci in šestošolci glede 

posameznih dejavnikov odnosa učenja tujega jezika angleščine (interes za učenje, zaznava 

pouka ter učitelja, samopodoba, tesnobnost, strah, negativen odnos do pouka)?  

V četrtem raziskovalnem vprašanju se med posameznimi dejavniki odnosa (interes za učenje, 

zaznava pouka ter učitelja, samopodoba, tesnobnost, strah, negativen odnos do pouka) redko 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Pri interesu za učenje angleščine petošolci pogosteje 

navajajo, da v prostem času radi vadijo angleščino. Pri učni samopodobi petošolci pogosteje 
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razmišljajo, da so njihovi sošolci boljši od njih. Pri tesnobnosti petošolce pogosteje zagrabi 

panika pred govorjenjem v angleščini in jim pogosteje razbija srce. Prav tako je petošolce 

pogosteje strah pred negativnim vrednotenjem, napakami in neuspehom pri angleščini. 

Postanejo namreč bolj živčni, kadar ne razumejo vsega, kar je rekla učiteljica in se pogosteje 

vznemirijo, ko so popravljeni, kot šestošolci.  

Na to, da imajo petošolci slabšo učno samopodobo pri angleščini, so bolj tesnobni in se bojijo 

negativnega vrednotenja ter so prestrašeni delati napake, lahko vplivajo različni dejavniki. Eden 

izmed možnih vplivov bi bile lahko različne učiteljice. V našem primeru sicer trenutno na vsaki 

šoli učence petega in šestega razreda poučuje ista učiteljica. Možni drugi dejavniki bi lahko bili 

tudi pretekle učiteljice, izkušnje učencev, vpliv vrstnikov, staršev ipd. Ali celo to, da starejši 

učenci z nekaj več izkušnjami, bolj verjamejo vase in v svoje zmožnosti. Vplivale bi lahko tudi 

druge individualne razlike.  

RV5: Ali obstaja povezanost med tesnobnostjo pri tujejezikovnem pouku in dosežki (oceno) 

pri tujem jeziku angleščini? 

Peto raziskovalno vprašanje dokazuje, da med tesnobnostjo pri tujejezikovnem pouku in 

dosežki (oceno) pri angleškem jeziku obstaja povezanost. Povezanost se pojavlja pri vseh 

spremenljivkah, ki jih lahko umestimo pod tesnobnost. Učenci z nižjimi ocenami veliko bolj 

intenzivno doživljajo tesnobnost kot tisti z višjimi ocenami. Naši raziskovalni rezultati se 

ujemajo s predhodno opravljenimi raziskavami (npr. Praček, 2017 in Žefran in Cencič, 2013). 

Anketiranci z boljšim učnim uspehom torej dosegajo precej nižje vrednosti tesnobnosti kot tisti 

s slabšimi ocenami. Žefran in Cencič (2013) navajata, da bi bile potrebne nadaljnje raziskave 

glede vzrokov tesnobnosti in strategij za zmanjševanje tesnobnosti. Tudi glede na navedene 

izsledke naše raziskave lahko razmišljamo o smernicah, ki bi učencem s slabšimi dosežki 

(ocenami) pri tujem jeziku pomagale, da ne bi doživljali toliko tesnobnosti.  

RV6: Ali obstaja povezanost med priljubljenostjo angleščine kot šolskega predmeta in 

zaznavo do zahtevnosti učenja angleščine? 

Raziskovalno vprašanje številka šest potrjuje, da obstaja povezanost med priljubljenostjo 

angleščine kot šolskega predmeta in zaznavo do zahtevnosti učenja angleščine. Tisti učenci, ki 

jim  je učenje angleščine ljubo, pogosteje ocenjujejo, da je učenje tujega jezika lahko in obratno. 

Veliko učencev (61,6 %) ocenjuje, da je angleščina eden izmed njihovih treh najljubših 

predmetov. Med učenci petih in šestih razredov prihaja do razlike glede priljubljenosti 

angleščine. Več šestošolcev (63,6 %) kot petošolcev (60,0 %) navaja angleščino med tri 

najljubše predmete. Naši rezultati kažejo nasprotno ugotovitvam nekaterih raziskav (npr. 

Nikolov, 1999), da priljubljenost angleščine z leti upada. Naši izsledki kažejo, da je pri eno leto 

starejših učencih priljubljenost angleščine nekoliko višja.  

RV7: Kateri so najpogostejši motivi petošolcev in šestošolcev za učenje angleščine kot 

tujega jezika? 

V sedmem raziskovalnem vprašanju ugotavljamo, da so najpogostejši motiv petošolcev in 

šestošolcev za učenje angleščine uporabnost jezika, da bi se lahko sporazumevali z drugimi. 

Skoraj 18 % učencev navaja, da se jezika učijo, ker jim je všeč. Kar 20 % odstotkov učencev 

navaja svoje razloge za učenje angleščine. Veliko jih s svojimi besedami navaja uporabne 

vidike učenja, nekateri podajajo čisto svoje osebne razloge. Navedeni izsledki se povezujejo in 

so potrditev predhodno opravljenih raziskav, npr. Juriševič in Pižorn (2013), ki prav tako 

ugotavljajo, da se učenci tujega jezika učijo zaradi njegove uporabnosti. 
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RV8: Kakšna je zaznava učencev do vloge učitelja in staršev pri učenju tujega jezika 

angleščine? 

V zadnjem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da učenci pomembno zaznavajo vlogo 

učitelja in staršev pri učenju angleščine. Kaže se pomen odnosa do učenja tujega jezika med 

učencem in starši ter učiteljem. Kot navajajo tudi drugi raziskovalci, npr. Epstein in Sheldon 

(2006, v Dagarin Fojkar in Pižorn, 2013), je treba razmišljati o komunikaciji, povezavah in 

usklajenih ukrepih, ki imajo izjemen pomen za učenca in njegovo učenje tujega jezika. 

Navedena dejstva nakazujejo tudi na pomembnost sodelovanja med vsemi navedenimi akterji, 

torej učitelji, starši in učenci.     

Razveseljivo je visoko povprečje učencev (4,61), ki učiteljico zaznava kot pravično ter 

navdušeno (4,37) nad poučevanjem. Učenci v večini ne doživljajo tesnobnosti zaradi učitelja 

tujega jezika, a kljub navedenemu zaznavamo visok standardni odklon, ki kaže na razlike med 

učenčevimi odgovori.  

Ugotovitve pričujoče študije dopolnjujejo raziskave o pomenu učenja tujih jezikov in 

potrjujejo, da se učencem in staršem zdi učenje tujih jezikov pomembno. Učenci zaznavajo, da 

so njihovi učitelji angleščine dobro pripravljeni na pouk in se jim ta zdi dolgočasen. Čeprav 

teoretične predpostavke nakazujejo, da metodologija poučevanja še vedno ni dovolj ustvarjalna 

(Dagarin Fojkar, 2009), izsledki naše raziskave kažejo, da učenci učitelja in njegovo delo 

zaznavajo zelo pozitivno. Usposobljenost učiteljev, raznolikost in ustvarjalnost pri poučevanju 

tujega jezika so nujne, če želimo ohraniti pozitiven odnos do učenja tujega jezika, ki so ga 

pokazali otroci v pričujoči študiji.  

V nadaljnjih raziskavah bi bilo zanimivo ugotoviti, katerim metodologijam učitelji v največji 

meri sledijo in kaj je najbolj motivacijsko za učence. Poleg navedenega bi bilo zanimivo 

ugotoviti, kakšen je odnos učiteljev in staršev do učenja tujega jezika in kako pomembno njihov 

odnos vpliva na odnos učencev pri učenju tujega jezika. Odpirajo se tudi možnosti, da bi še 

naprej raziskali, kakšne so strategije učencev, da se učinkoviteje učijo tujega jezika, in kako 

izboljšujejo svoj odnos do učenja tujega jezika.  

Ker v izvedeni raziskavi ni bilo možno opazovanje razredov, bi bilo v nadaljnjih raziskavah 

smiselno preveriti, kako se učenci odzivajo pri pouku. Na tak način bi dobili dodatne povratne 

informacije ne le na podlagi rešenih vprašalnikov, ampak tudi opazovanja dejanskega stanja v 

učilnicah.  

Ustvarjanje magistrskega dela je zame pomenilo velik napredek v profesionalnem razvoju in 

ponudilo refleksijo lastnih doživljanj ob učenju in poučevanju tujih jezikov. Razširilo se mi je 

zavedanje o pomenu afektivnih dejavnikov, čustev in drugih raziskanih vplivov pri uspešnem 

učenju jezikov. Tudi učitelji naj v svojih razredih omenjenim področjem namenjajo pozornost, 

saj lahko pozitiven odnos učencev do učenja tujega jezika izjemno pripomore k njihovemu 

uspehu.   
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Soglasje za starše 

 

Spoštovani starši,  

v okviru raziskave, ki jo opravljam za magistrsko nalogo z naslovom »Odnos učencev do učenja 

angleščine kot tujega jezika v 5. in 6. razredu osnovne šole«, bom ugotavljala mnenje učencev in učenk 

do učenja tujega jezika angleščine. Učenci bodo izpolnili kratek anketni vprašalnik. Anketiranje je 

anonimno, kar pomeni, da se imen učencev, nikjer ne bo uporabljalo. Rezultati bodo uporabljeni zgolj 

za namen raziskave. Prosim Vas, da s podpisom spodaj, dovolite sodelovanje vašega otroka v raziskavi. 

 

Najlepša hvala in lep pozdrav! 

Darja Bertoncelj 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Šola: _______________________________________________________ 

Priimek in ime otroka: _________________________________________ 

Razred otroka: _______________________________________________ 

 

Podpisani ____________________________________________ DOVOLJUJEM  /   NE 

DOVOLJUJEM 

(prosim, obkrožite) sodelovanje mojega otroka v raziskavi »Odnos učencev do učenja angleščine v  

drugem triletju osnovne šole«, ki jo izvajam študentka Darja Bertoncelj.  

 

Kraj in datum: _______________________ 

Podpis:_____________________________ 

 

 

 

 

  



68 
 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za učence 
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Priloga 3: Potrdilo o lektoriranju 

 

 

 

 


