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POVZETEK 

Znanje tujega jezika je postalo nujno orodje sodobnega načina sporazumevanja. Pridobimo ga 

lahko le z učenjem, na katerega najbolj vpliva motivacija. Z raziskovalno metodo anketiranja 

v nalogi ugotavljamo vpliv različnih dejavnikov na motivacijo pri učenju tujih jezikov 

odraslih slušateljev v jezikovnih šolah. Ugotavljamo tudi, ali so ti dejavniki predvsem zunanji 

cilji in vpliv okolja, ki obdaja slušatelje, ali notranja želja in interes. Na podlagi izsledkov 

argumentiramo, da je motivacija sestavljena dimenzija, odvisna od vpliva različnih 

dejavnikov. S poznavanjem motivov za učenje tujih jezikov jezikovnim šolam oblikujemo 

priporočila za nadaljnje uspešno trženje storitev.   

Ključne besede: učenje tujih jezikov, znanje tujih jezikov, motivacija za učenje tujih jezikov, 

odrasli, slušatelji, jezikovna šola. 

SUMMARY 

The knowledge of a foreign language has become an indispensable tool of modern 

communication. However, we can gain it only by learning, which is mostly impacted by 

motivation. With the help of the survey research method we analyze how different factors 

influence the motivation of adult students for learning foreign languages in language schools. 

We also analyze, whether these factors are mostly external goals or environmental impacts, 

surrounding the individuals, or an inner desire and interest? Based on the findings we argue 

that motivation is a composite dimension, dependent on the influence of various factors. By 

knowing the motives for learning foreign languages we form suggestions for language 

schools, how to further successfully market their services.  

Keywords: foreign languages learning, foreign languages knowledge, motivation for foreign 

languages learning, adults, students, language school. 

UDK: 355.234:37.015.3(043.2) 

Tistemu, ki hoče, ni nič težko. (latinski pregovor)
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1 UVOD 

Znanje tujega jezika je postalo pomembno orodje sodobnega načina sporazumevanja, ki 

omogoča uspešno medsebojno komunikacijo. S sodobno informacijsko tehnologijo ter 

preseganjem tradicionalnih meja in časovnih omejitev je svet postal povezan in soodvisen na 

vseh področjih delovanja. V medsebojni komunikaciji je torej nujna hitrost stikov. 

Ugotavljamo, da te izzive lahko uspešno premagujejo le posamezniki z znanjem tujih jezikov 

in s sporazumevalnimi sposobnostmi. 

V svetu se govori več kot 6000 jezikov, zato poznavanje le materinega jezika zagotovo ne 

omogoča uspešne medsebojne komunikacije. Vsak jezik se je razvijal z razvojem človeka in 

družbe, v kateri je nastajal, zato tudi tako veliko različnih jezikov. Večjezičnost je tako 

postala del našega vsakdana. Tudi družba, v kateri odraščamo in živimo, poudarja pomen 

znanja in nenehnega učenja. Znanje vsaj enega tujega jezika nedvomno prispeva k boljši 

možnosti za zaposlitev, osebnostni rasti in ne nazadnje vpliva na konkurenčnost gospodarstva.   

Kot vsako znanje tudi znanje tujega jezika pridobivamo le z učenjem. Motivi, ki vodijo 

posameznike, da se odločijo za proces učenja, so različni. V empiričnem delu naloge 

izhajamo iz teoretičnih izhodišč, da imajo opazovani dejavniki različen vpliv na motivacijo  

pred procesom učenja tujih jezikov in s tem tudi na vpis v jezikovno šolo ter tudi med 

procesom učenja v učnem okolju, ki posameznika usmerja k zastavljenemu cilju, to je znanju 

tujega jezika. Spremljamo torej pomen dejavnikov na motivacijo pred in med procesom 

učenja. 

V nalogi poudarjamo, da je izmed različnih dejavnikov, ki vplivajo na učenje tujih jezikov, 

zagotovo najpomembnejša motivacija. Na osnovi pregleda teorije lahko pojasnimo, da je 

pogledov na posameznikovo motivirano obnašanje veliko, saj je motivacija sestavljen in 

zapleten pojav. Prav tako je tudi raziskovanje vzroka in posledice motivacije za učenje 

jezikov argumentirano z različnimi psihološkimi pristopi in analizami, kar odraža 

kompleksnost pojava. Pri proučevanju motivacije za učenje tujih jezikov je vedno poudarjen 

tudi njen družbeni značaj, saj pri osvajanju jezika sočasno spoznavamo tudi kulturo, katere del 

je jezik. Začetne teorije opazovanja pojava so spremljale procese, ki so izhajali iz želje 

posameznika, da bi postal dober govorec tujega jezika. V nadaljnjih raziskavah je bil 

poudarek na opazovanju dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo v učnem okolju, torej učilnici 

tujega jezika. Ker motivacija zagotovo ni ves čas konstantna, so bili nadaljnji izzivi 

empiričnih analiz usmerjeni v proučevanje nenehnega spreminjanja intenzivnosti pojava. 

Današnje teorije pa so usmerjene k opazovanju posameznikovega sebstva in identitete, 

njegove samopodobe in samospoštovanja ter tako predvsem osebnostne rasti posameznika.  

Namen diplomske naloge je empirično ugotoviti pomembnost opazovanih dejavnikov, ki 

vplivajo na motivacijo pri vpisu v jezikovno šolo in med procesom učenja tujih jezikov, ter 

razlike med skupinami glede jakosti vpliva motivatorjev. Predpostavljamo, da vpis 
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posameznika v jezikovno šolo odraža njegovo voljo in željo po znanju tujega jezika, ki ga 

lahko pridobi le z učenjem, rezultat tega procesa pa je odvisen od motivacije, na katero 

vplivajo različni dejavniki. Cilj naloge je analizirati, kateri dejavniki pomembneje vplivajo na 

odločitev posameznika, da se odloči za učenje tujega jezika, in na osnovi rezultatov analize 

(opazovanje razlik glede motivatorjev med skupinami) oblikovati zaključke in priporočila 

jezikovnim šolam. 

Proces, kako jezikovna šola načrtuje, motivira, organizira in ne nazadnje tudi kontrolira svoje 

dejavnosti prenašanja znanja na slušatelje, nedvomno vpliva na tisto dodano vrednost, ki se 

skriva v motivih posameznikov, da se vračajo v to okolje učenja. Vsaka jezikovna šola mora 

skozi organizacijski vidik slediti spremembam motivov slušateljev in takoj, ko se pojavijo 

odstopanja od zastavljenih ciljev, prilagajati, usklajevati ali morda celo spremeniti svoje cilje. 

Jezikovna šola mora torej kot vsaka uspešna organizacija v okolju, kjer deluje, iskati nenehne 

priložnosti za izboljšanje svojega položaja, spremljati kakršne koli odklone, nenehno iskati 

vire sredstev, razvijati nove načine storitev ter izboljševati ponudbo in kakovost obstoječih 

storitev. Morebitne težave in odstopanja naj bi spregledala vnaprej in jih dejansko reševala,  

preden se sploh pojavijo (Vila in Kovač 1997, 19–20). Ne smemo pa zanemariti niti 

managerskega vidika šole kot podjetja, ki jo usmerja k doseganju ciljev, s tisto dodano 

vrednostjo, ki jezikovne šole loči med seboj. Nikjer namreč ni zapisanega natančnega 

navodila, kako naj se šola razlikuje od drugih, da bo uspešnejša in bolj učinkovita (Možina 

idr. 2002, 13).  

V diplomski nalogi najprej definiramo znanje, učenje in jezik, ki so medsebojno povezani. 

Argumentiramo, da je znanje tujih jezikov pomembno in nujno za uspešno medsebojno 

komuniciranje in sporazumevanje v globalnem svetu. Na uspešno učenje tujih jezikov vpliva 

veliko različnih dejavnikov, vendar v povezavi z osnovnim raziskovalnim vprašanjem naloge 

ugotavljamo, da je najpomembnejša motivacija posameznika. V tretjem poglavju povzemamo 

teoretične vidike začetkov raziskovanja motivacije za učenje tujih jezikov do danes, ki so 

glede na obdobja opazovanja različno argumentirani in odražajo pomembnost družbenega 

pristopa k proučevanju pojava. Motivi posameznikov za učenje jezikov se prav tako 

spreminjajo glede na smernice družbenih sprememb. Četrto poglavje je namenjeno 

predstavitvi metode in zbiranja podatkov raziskave ter anketnega vprašalnika. V petem 

poglavju predstavljamo značilnosti vzorca in empirične izsledke anketiranja. Nalogo 

zaključimo s priporočili jezikovnim šolam in predlogi za nadaljevanje raziskovanja 

motivacijskih dejavnikov. Ugotavljamo, da je posameznik z znanjem tujega jezika 

konkurenčna prednost vsakega okolja, katerega del je. Tudi arabski pregovor pravi: »Ko 

govoriš, morajo biti tvoje besede boljše od molka«.   
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2 POMEN UČENJA IN ZNANJA TUJIH JEZIKOV  

Človek kot družbeno bitje z jezikom komunicira z okolico. Z razvojem sodobne informacijske 

tehnologije in globalizacijo na vseh področjih delovanja je za uspešno medsebojno 

komuniciranje in sporazumevanje zagotovo potrebno znanje tujih jezikov. Kljub temu da se 

tujega jezika lahko naučimo vsi, med posamezniki obstajajo razlike v znanju in učenju tujih 

jezikov, ki so rezultat različne motiviranosti.  

Glede na predmet raziskave najprej opredelimo pojem znanja in učenja tujih jezikov. Danes 

brez znanja tujih jezikov zagotovo ne moremo izkoristiti vseh možnosti in priložnosti, ki 

vplivajo na številna področja človekovega delovanja. To so lahko boljše priložnosti za 

zaposlitev, medsebojno razumevanje, prispevek k uspešnosti podjetja in ne nazadnje 

spodbude k osebnostnemu razvoju. Poznavanje motivacije za učenje tujih jezikov tako postaja 

vse bolj pomembno vprašanje današnje družbe, ki poudarja pomembnost nenehnega 

izobraževanja in s tem znanja, ki ga zahtevajo družbene potrebe ali vodijo osebni interesi. Ker 

za učenje jezika nismo nikoli prestari, jezikov pa je mnogo, se posamezniki za učenje tujih 

jezikov odločajo iz različnih razlogov.  

2.1 Opredelitev jezika, znanja in učenja 

Vsako učenje in tudi znanje kot rezultat tega procesa je povezano z motivacijo. Tako kot so 

razlogi za učenje tujih jezikov različni, je različna tudi motivacija za njihovo učenje, vendar 

pa lahko zagotovo poudarimo, da bolj ko smo motivirani, večji in boljši rezultat in dosežek 

lahko pričakujemo. Temeljni pojmi znanja in učenja jezika ter motivacije so nedvomno 

medsebojno povezani. Uspeh pri učenju jezika je odvisen od motivacije posameznika v 

procesu učenja, ki je natančneje opredeljena v teoretičnem delu naloge. Znanje tujega jezika, 

ki omogoča uspešnejše medkulturno komuniciranje, je tako v današnji družbi postalo ena od 

zahtevanih in s tem nepogrešljivih spodobnosti vsakega posameznika.    

Znanje jezika pomeni praktično sposobnost govorjenja in razumevanja. Posameznik si jezik 

pridobi v družbenih interakcijah z ljudmi, ki pa se razlikujejo po načinu govora, po tem, kar 

slišijo, in notranjih predstavah, ki so podlaga njihove rabe jezika (Chomsky 1989, 15–20). 

Jezik je človeku omogočil tudi biološko prilagoditev za posredovanje informacij (Pinker 

2010, 19) in je »nepogrešljiv pri vseh dejavnostih vsakdanjega življenja v človeški skupnosti« 

(Pinker 2010, 31). Pri vsakdanjem govoru je za običajno komunikacijo potrebnih 2000–5000 

besed, kar je približno enako potrebnemu besednemu zakladu za normalno sporazumevanje 

(Trček 1994, 19).  

Znanja tujega jezika ni brez učenja. Z vsakim učenjem se oblikujejo čustva, motivi, interesi, 

zaznave, stališča, prepričanja in tudi osebnost posameznika, vendar ima učenje tujih jezikov 

specifično lastnost. Vsakega nadaljnjega tujega jezika se učimo hitreje in lažje. Razlog je v 
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tem, ker obvladamo določene jezikovne strategije, smo starejši in imamo več splošnega 

znanja. Ne smemo zanemariti tudi dejstva, da so za uspešnost nadaljnjega učenja tujih jezikov 

pomembni tudi sorodnost jezikov in dejanski stiki (Kač idr. 2010, 17–19).  

Učenje tujega jezika ima širši družbeni in kulturni pomen, saj ne gre samo za učenje besed in 

slovničnih pravil kot nekega kodnega sistema. Z učenjem se nehote vključujemo tudi v 

kulturo tujega jezika. Družbeni pomen učenja vključuje obseg motivacije za učenje tujih 

jezikov, ki je odvisna od večkulturnosti, jezikovne globalizacije, jezikovnega stika in moči 

razmerij med različnimi etničnimi skupinami (Dornyei 2003, 3–4). 

Vsak uspeh učenja je torej odvisen od motivacije. V današnji družbi nenehno poudarjamo 

znanje kot gonilno silo razvoja na vseh področjih. S poudarjanjem vseživljenjskega učenja se 

v različnih starostnih obdobjih posameznika porajajo različni motivi za učenje in vpis v 

jezikovno šolo. Sta to želja in lastni interes po znanju tujega jezika ali zahteva, potreba in 

vpliv okolja, ki ga obdaja? To vprašanje predstavlja izhodišče našega raziskovanja.  

2.2 Večjezičnost kot način sporazumevanja in komuniciranja 

V sodobnem svetu je večjezičnost nujna za uspešno sporazumevanje in komuniciranje. 

Globalizacija gospodarstva določa usmeritve, ki od posameznikov pri medsebojnem 

sporazumevanju zahtevajo znanje vsaj enega tujega jezika. Večjezičnost je tako vrednota 

sodobne družbe, ki izhaja iz načel vseživljenjskega izobraževanja kot tudi gospodarskih 

potreb. Tako kot se nenehno spreminjajo družbene potrebe in s tem interesi posameznikov, se 

spreminjajo tudi motivi za dodatno učenje tujih jezikov. 

V globalnem svetu je govorni način komuniciranja eden izmed najpogostejših načinov 

sporazumevanja, ki ga lahko uspešno izkoristi le tisti, ki obvlada tuji jezik. Z intenzivnostjo 

stikov po vsem svetu znanje le materinega jezika ne zadošča več, saj ugotavljamo, da 

današnja tehnologija posamezniku ne glede na kraj in čas omogoča hitro, predvsem pa 

nenehno komuniciranje. Svet je tako postal bolj povezan, hkrati pa tudi bolj odvisen. 

Pomembna je hitrost stikov po vsem svetu, katerih aktivnosti na enem koncu sveta vplivajo na 

izvajanje dejavnosti na drugem. Izzive nenehnega, hitrega in nemotenega komuniciranja 

uspešno premagujejo le tisti, ki imajo to znanje. Večjezičnost vpliva na življenje in delo 

posameznikov, organizacij kot tudi držav, saj je s tehnologijo omogočeno nenehno sledenje 

spremembam v družbi – s preseganjem tradicionalnih meja in časovnih omejitev (Jelovac in 

Rak 2010, 5–7).  

Pri obstoju preko 6000 različnih jezikov je za uspešno medsebojno komuniciranje potrebna 

večjezičnost, znanje tujih jezikov. Brez tega znanja to ni mogoče, kar najhitreje občutimo, ko 

slišimo besede tujega jezika, ki ga ne obvladamo. Besede, ki so slušni ali vidni dražljaj za 

nekaj konkretnega, ne dajejo nobenega sporočila, saj imajo različni jeziki različne dražljaje za 
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enake pojme (Trček 1994, 51). Poznamo več različnih načinov komuniciranja (slika 1). Trček 

(1994, 19) navaja, da je med ljudmi najpogostejše govorno sporazumevanje, saj predstavlja 

približno 90 % vsega komuniciranja. Komuniciranje in s tem medsebojno sporazumevanje je 

bilo in je tudi še danes nekaj povsem vsakdanjega in samoumevnega, ki je z razvojem 

sodobne tehnologije dobilo nove, širše in predvsem globalno neomejene razsežnosti.  

 

Slika 1: Načini komuniciranja 

Vir: Možina idr. 2011, 55. 

Pri obstoju tako velikega števila različnih jezikov se vedno znova porajajo ideje in argumenti 

po enotnem, univerzalnem in skupnem jeziku. Tako kot je prišlo do poenotenja količinskih ali 

dolžinskih mer, not in črk, Zamenhof (2003, 29–31) meni, da bi tudi na jezikovnem področju 

uvedba in uporaba enega univerzalnega jezika prinesli ogromne prednosti, ki so potrebne za 

današnjo nenehno in hitro komunikacijo. Trček (1994, 23–24) ugotavlja, da v vsakdanjem 

govoru uporabljamo le odstotek vseh besed jezika. Vse manj ljudi do popolnosti obvlada svoj 

materni jezik (Zamenhof 2003, 20), tujega jezika pa se nikoli ne naučimo do popolnosti, zato 

je prednost le enega univerzalnega jezika več kot upravičena. 

Večjezičnost je postala del naše socializacije, zato se tudi nenehno poudarja pomen znanja 

več tujih jezikov. Pojem večjezičnosti poudarja predvsem sposobnost znanja nadaljnjih tujih 

jezikov, ki se pridružijo prvemu tujemu jeziku. To pa ne pomeni le jezikovnega obsega 

znanja, temveč tudi spodobnost in toleranco do različnih jezikovnih in medkulturnih vrednot, 

saj današnje družine odraščajo v večjezičnem okolju zaradi migracij ali dvojezičnih družin 

(Kač idr. 2010, 38–43). Že v vrtcih se začenja zgodnje poučevanje tujega jezika, ki se 

nadaljuje v osnovni šoli. V učnih načrtih je tuji jezik kot del obveznih šolskih predmetov, ki 

se z nadaljevanjem šolanja le še nadgrajuje. V Sloveniji je v jezikovnem izobraževanju 
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zastavljeni cilj materni jezik plus dva tuja jezika. Te spremembe v družbi so v zadnjih desetih 

letih s poudarjanjem večjezičnosti vplivale tudi na spremembe učnih vsebin v osnovni šoli – k  

učenju večjega števila tujih jezikov. Kot je razvidno iz slike 2, se je v obdobju 2000/2001 le 

0,6 % osnovnošolcev učilo dveh ali več jezikov, deset let pozneje pa je delež bistveno večji in 

predstavlja kar 15,9 % vseh osnovnošolcev (Ložar idr. 2012, 21). 

2000/2001

60,3%

39,1%

0,6%

enega nobenega dveh ali več

 

2010/2011

33,0%

15,9%

51,1%

enega nobenega dveh ali več

 

Slika 2: Učenje tujih jezikov v osnovni šoli 

Vir: Ložar idr. 2012, 21. 

Večjezičnost je nujna tudi za konkurenčnost gospodarstva in mobilnost ljudi. Evropska unija 

v svojih temeljnih dokumentih poudarja in spodbuja večjezičnost kot eno izmed temeljnih 

pravic prebivalcev vseh 27 držav članic (Uradni list EU 2010). Posamezniki z znanjem tujih 

jezikov lahko zaradi lažje mobilnosti prispevajo k večji konkurenčnosti njenega gospodarstva, 

saj jim to znanje nudi večje možnosti za zaposlitev in ne nazadnje krepi tudi medkulturne vezi 

vseh prebivalcev Evropske unije (Kač idr. 2010, 9). 

Poudarjeni pomen povezanosti in hkrati odvisnosti današnjega sveta, ki ga omogoča 

tehnologija, odraža nujnost večjezičnosti posameznikov za uspešno medsebojno razumevanje. 

Družba, v kateri živimo, nas usmerja in vodi k učenju tujih jezikov. To znanje postaja 

pomemben dejavnik osebne integritete posameznika, ki vpliva na ugodnejše pogoje za 

zaposlitev, saj tako ni več omejen na tradicionalne meje okolja svojega jezika, ki z 

globalizacijo izgubljajo svoj prvotni pomen.   

2.3 Jezikovno znanje in izobraževanje odraslih 

Sodobna družba je družba znanja in nenehnega učenja. Že davno ni več dovolj samo tisto 

znanje, ki ga pridobimo v obveznem in formalnem šolskem izobraževanju, ampak se nenehno 

spodbuja nadaljnje, vseživljenjsko izobraževanje posameznika glede na družbene potrebe ali 

lastni interes. To pa še posebej velja za učenje tujega jezika. Čeprav se mlajši lažje učijo 
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jezika kot starejši, ne smemo zanemariti vzrokov za učenje, ki so pri odraslih zagotovo 

drugačni kot pri otrocih (Pinker 2010, 431). 

Zanimanje za učenje jezikov se spreminja. Kot je razvidno iz slike 3, je angleščina še vedno 

prevladujoč jezik učenja v jezikovih programih, čeprav pri nekaterih drugih jezikih prihaja do 

sprememb v zanimanju med obdobji (Tuš 2013). Od leta 2007 so podatki o jezikovnem 

izobraževanju odraslih tudi mednarodni primerljivi na podlagi Ankete o izobraževanju 

odraslih (Tuš 2012a). Med najbolj razširjenimi jeziki v državah članicah Evropske unije je 

angleščina. Kot tuji jezik jo je navedlo 38 % prebivalcev, sledita ji francoščina in nemščina, ki 

ju kot tuji jezik govori 14 % vseh njenih prebivalcev (Vertot 2010). Tudi v Sloveniji v 

največjem številu kot tuji jezik govorimo angleški jezik, saj ga govori kar 92 % prebivalcev z 

visoko ali višjo izobrazbo, 70 % s srednješolsko in 33 % z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. 

Zanimanje za učenje tujih jezikov je odvisno od dosežene izobrazbe in starosti posameznika. 

Razlike so tudi v številu jezikov, ki jih govorijo posamezniki v starosti od 18 do 69 let. Leta 

2011 je 93 % anketirancev govorilo vsaj en tuji jezik, med njimi jih je 15 % govorilo enega, 

32 % dva in 45 % pa kar tri ali več (Tuš 2012b).  

 

Slika 3: Udeležba v jezikovnih programih po jezikih v Sloveniji 

Vir: Tuš 2013. 
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3 MOTIVACIJA ZA UČENJE TUJIH JEZIKOV 

Motivacija je ena izmed ključnih dejavnikov uspešnega učenja tujih jezikov. Brez motivacije 

tudi posamezniki z odličnimi jezikovnimi sposobnostmi in primernim učnim načrtom ne 

dosegajo dolgoročnih rezultatov. Na drugi strani pa motivirani posamezniki kljub 

morebitnemu pomanjkanju jezikovnih sposobnosti in učnih pogojev dosegajo prav to 

(Dörnyei 1998, 117). V tem poglavju opredelimo teoretični pojem motivacije, ki ga 

dopolnimo s specifičnostjo motivacije pri osvajanju in učenju tujega jezika. Poleg motivacije, 

ki je osrednja tema naloge, pa ne smemo zanemariti preostalih štirih dejavnikov, ki prav tako 

pomembno vplivajo na uspešno učenje tujih jezikov: osebnostnih lastnosti, jezikovne  

nadarjenosti, načina in strategije učenja jezika. V nadaljevanju predstavljamo začetke teorije 

proučevanja pojava do danes. Skupaj z družbenimi spremembami, ki so jim sledile tudi 

teorije, glede na obdobje proučevanja ločimo družbeno-psihološki, kognitivni, razvojno-

procesni in družbeno-dinamični vidik proučevanja motivacije za učenje tujih jezikov.     

3.1 Opredelitev motivacije za učenje tujih jezikov 

Raziskave potrjujejo, da je motivacija za učenje tujih jezikov še posebej zapletena in 

svojevrstna situacija zaradi vloge jezika. Motivacija kot eden ključnih dejavnikov učenja tujih 

jezikov izhaja iz družbene psihologije, saj je večina narodov na svetu večjezičnih, kar 

poudarja družbeno razsežnost tega pojava. Dejanja, ki so predmet raziskovanja motivacije, so 

odvisna od družbenega okolja in medsebojnih odnosov v njem (Dörnyei 1998, 117–118). 

Učenje jezika torej ne zajema samo novega znanja, pridobljenega z učenjem, temveč 

vključuje tudi različne osebnostne lastnosti in okolje posameznika, s tem pa tudi kulturo 

tujega jezika. Jezik je istočasno (Dörnyei 1998, 118):  

- komunikacijski kodni sistem, ki se ga lahko učimo kot šolskega predmeta, 

- notranji sistem posameznikove osebnosti, vključen skoraj v vse miselne aktivnosti, 

- in najpomembnejše, kanal družbene organizacije, zakoreninjen v kulturo skupnosti, kjer 

se uporablja. 

Pri proučevanju vsake motivacije nas zanima, zakaj in čemu se nekdo obnaša tako, kot se 

obnaša, in ne kako se nekdo npr. uči ali zaznava. Pri proučevanju vprašanja, zakaj se tako 

obnašamo, raziskujemo predvsem vzrok za določeno vedenje. Pri proučevanju vprašanja, 

zakaj se tako obnašamo, pa gre za proučevanje namena oziroma cilja vedenja (Kobal Grum in 

Musek 2009, 14). Vsako vedenje ima svoje vzroke. Eden izmed njih je tudi motivacija, ki se 

je skupaj z različnimi motivi razvijala skozi evolucijo človeka (Kobal Grum in Musek 2009, 

32). 

Vsako motivacijsko vedenje se začne s stanjem pomanjkanja potrebe, ki je neko 

neuravnoteženo stanje. Potreba je samo začetna prvina celotne motivacijske situacije. Sledi ji 
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motivacijska dejavnost, ki nas usmerja k motivacijskim ciljem (slika 4). Motivacija ni neko 

obstoječe stanje. Je psihološki proces in dinamičen pojav, čeprav so prvine, ki jo sestavljajo, 

statične, se med seboj povezujejo tako, da omogočajo dinamiko: 

- javljanja potrebe,  

- aktivnega delovanja oziroma usmerjenosti k cilju in 

- zadovoljitve potrebe. 

Procesa ni mogoče meriti neposredno, temveč prek sprememb v vedenju, prepričanjih in 

mnenjih. Tudi učinki motivacije so začasni. Oseba, ki je trenutno motivirana, lahko v 

naslednjem trenutku postane povsem nemotivirana (Kobal Grum in Musek 2009, 16–19). 

 

Slika 4: Motivacijski proces 

Vir: Kobal Grum in Musek 2009, 19. 

Vsak drugačen psihološki pogled in pristop na posameznikovo obnašanje sta tako povezana s 

specifično in različno teorijo motivacije. Z množico različnih teorij, kot npr. s hierarhičnim 

modelom motivacije, prikazanim na sliki 5, poskušajo raziskovalci odgovoriti na vprašanje, 

zakaj se posamezniki obnašajo tako, kot se obnašajo. Naivno bi bilo pričakovati povsem 

enostaven in neposreden odgovor, ker rezultat ni pomanjkanje, temveč preobilica 

motivacijskih teorij, ki zapletajo področje raziskovanja. Raziskovalno področje poskuša 

doseči dva različna cilja: razumeti splošna načela človeškega uma in hkrati raziskati 

edinstvenost posameznikovih misli. Pri proučevanju motivacije za učenje opazujemo notranje 

ali zunanje dogodke, ki različno intenzivno vplivajo na posameznika. 

POTREBA 

 

DEJAVNOST CILJ 

ZADOVOLJITEV POTREBE 
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Slika 5: Hierarhični model motivacije 

Vir: Kobal Grum in Musek 2009, 31. 

3.2 Dejavniki učenja tujih jezikov 

Poleg motivacije, ki ostaja najpomembnejši dejavnik, v nadaljevanju predstavimo tudi 

preostale, prav tako pomembne dejavnike, ki vplivajo na uspešno učenje tujega jezika. Do 

razlik pri usvajanju jezika prihaja zaradi osebnostnih lastnosti, jezikovne nadarjenosti, načina 

učenja in strategije učenja jezika posameznika. 
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Osebnostne lastnosti so najbolj posebne in individualne lastnosti človeka. V psihologiji je 

področje osebnosti tako široko in pomembno področje proučevanja, da poskuša vsaka nova 

veja psihologije prispevati nekaj novih dognanj k obstoječemu stanju ali ga dopolniti. Zato 

tudi tako veliko različnih vzorcev proučevanja tega področja. Na področju razlik osebnostnih 

lastnosti pri učenju tujega jezika so bile opravljene raziskave notranjih in zunanjih 

dejavnikov, kar je tudi osnova proučevanja mnogih drugih teorij osebnosti. Zunanje 

motivirani posamezniki dosegajo večji pozitivni uspeh pri rezultatih učenja kot notranje 

motivirani. Ena od posebnosti, ki je opažena le v jezikovnem izobraževanju, je, da zunanje 

motivirani posamezniki bolj sproščeno in prosto uporabljajo pogovorne besede kot notranje 

motivirani, ki se jim izogibajo (Dornyei 2006, 43–45). 

 

Jezikovna nadarjenost je posameznikova celotna sposobnost obvladovanja tujega jezika. 

Raziskovanje tega dejavnika ima dolgo zgodovino raziskovanja v zvezi s širšim pojmom 

človeških spodobnosti oziroma inteligence, ki je različna od posameznika do posameznika. 

Tudi jezikovni strokovnjaki nimajo povsem enotnega mnenja, kaj jezikovna nadarjenost v 

celoti vsebuje in predstavlja. Dejstvo je, da govorjenje tujega jezika še ni jezikovna 

nadarjenost. Ne nazadnje je tudi lastnost učenja tujega jezika različna od posameznika do 

posameznika. Test jezikovnih sposobnosti je ena od priznanih metod, ki meri in vrednoti štiri 

sestavne dejavnike jezikovnih sposobnosti, ki skupno predstavljajo jezikovno nadarjenost 

(Dornyei 2006, 45–47):  

- fonetično kodno sposobnost, sposobnost zaznati različne zvoke, 

- slovnična občutljivost, prepoznati slovnico in medsebojno delovanje besed in stavkov, 

- sposobnost učenja na pamet, sposobnost hitrega in učinkovitega učenja asociacij med 

zvoki in ohranjanja teh,  

- splošna sposobnost učenja, sposobnost prevzemanja množice jezikovnega materiala 

učenja jezika in posploševanja. 

 

Strategija učenja jezika predstavlja uporabo in kombinacijo dejanj, vedenj, korakov ali tehnik, 

ki jih posamezniki uporabljajo pri učenju tujih jezikov. Opazujemo, kako se posamezniki, ko 

gre za reševanje določenega vprašanja, med množico primernih odločitev odločijo za najbolj 

učinkovito oziroma uspešno strategijo za rešitev jezikovnega problema (Dornyei 2006, 57). 

Za primer navedimo učenje neznanih besed tujega jezika. Tako si nekateri neznane besede 

tujega jezika označijo, izpišejo in ponavljajo, dokler pomena teh besed ne znajo na pamet, 

drugi pa se teh istih neznanih besed učijo v sklopu stavkov ali medsebojnih besednih zvez.  

 

Način učenja jezika zajema posameznikovo običajno pot zajemanja, razvoja in ohranjanja 

novih informacij in spretnosti. Dornyei (2006, 55–57) meni, da je to v grobem prerez 

posameznikovega pristopa k učenju. Odraža načrtovano, običajno ali želeno pot do svojih 

individualnih, torej osebnih zaznav v medsebojni povezavi z odzivi na učno okolje. Ta 

dejavnik je opredeljiv, saj se lahko nanaša na prirojene sposobnosti in strategijo učenja jezika, 
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je lahko del osebnosti ali pa je povsem odvisen od trenutne situacije. Način učenja jezika ima 

mehko določene meje pojava, ki so odvisne predvsem od pristopa raziskovanja.  

3.3 Motivacijske teorije 

Poudarjeni pomen znanja in učenja tujih jezikov v zadnjih petdesetih letih sovpada tudi z  

množico teorij in raziskav na področju motivacije za učenje tujih jezikov. Predstavljamo  

razvojna obdobja z različnih vidikov raziskovanja in opazovanja pojava. Različni pristopi 

dokazujejo, da ne obstaja in ne more prevladovati le ena teorija, ki bi pojasnila motivacijo kot 

nekaj splošnega in enovitega. Pri vrednotenju pojava imamo tako množico dejavnikov, 

motivov in medsebojnih povezav, ki pojasnjujejo zapletenost in večplastnost opazovanja. Z 

opisom osnovnega modela, ki odraža vpliv dveh medsebojnih dejavnikov, sposobnosti in 

motivacije, so podani začetki opažanj različne motiviranosti posameznikov za učenje tujih 

jezikov. Znanstveno osnovana opazovanja pojava so nastajala z družbeno-izobraževalnim 

modelom motivacije za učenje tujih jezikov, ki je z različnimi dopolnitvami aktualen še danes 

– biti dober govorec tujega jezika in hkrati imeti od tega znanja tudi koristi. V obdobju 

kognitivnih teorij je poudarjen pomen spremljanja pojava v učnem okolju, torej na področju 

izobraževalne psihologije. Ugodno okolje učilnice ima vpliv na posameznika kot tudi njegovo 

motivacijo. Nadaljnje razvojno-procesne teorije argumentirajo motivacijo kot dinamično 

komponento z motivacijskimi spremembami in dinamičnimi metodami. V zadnjem desetletju 

se raziskovanje pojava ponovno osredotoča na družbeni in dinamični vidik, z opazovanjem 

sebstva posameznika. Sodobna družba nenehno poudarja učenje, ki motiviranim 

posameznikom z željo po novih izzivih in tako osvojenim znanjem prinaša še več samozavesti 

in tudi nenehne spodbude za nadaljnjo osebnostno rast. Predstavljene teorije izpostavljajo 

različne vidike obsežnosti in zapletenosti opazovanja, kar bogati tako praktični kot teoretični 

del raziskovanja pojava. 

3.3.1 Začetki proučevanja motivacije za učenje tujih jezikov 

Začetki izhodiščnih raziskav proučevanja motivacije za učenje tujih jezikov segajo v leto 

1959 v Kanado. Obširne raziskave v družbeni psihologiji, vezane na sposobnosti učenja jezika 

in motivacije, so z rezultati opravljenih analiz, osnovanih na znanstvenih raziskovalnih 

postopkih, predstavljale tudi vzpostavitev tehnik in instrumentov, ki so pomembno vplivali na 

to raziskovalno področje v nadaljnjih desetletjih. Vsako učenje jezika ima družbeno in 

psihološko dimenzijo. Spodbujanje posameznikov za učenje tujega jezika druge skupnosti 

vpliva na krepitev ali pa na oviranje medkulturne komunikacije in s tem pripadnosti tej 

skupnosti (Dörnyei 2003, 4–5).  

Osnovni elementi motivacije za učenje tujih jezikov, ki so predstavljali začetne raziskave tega 

pojava, so prikazani na sliki 6. To so bili: vedenje, usmerjeno k učenju tujega jezika, želja, 
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motivacijska dejavnost in cilj. Želja še ne pomeni zadostne motivacije za učenje tujih jezikov 

in dosego tega cilja. Cilje imamo vsi, uresničitve teh pa ne dosežemo vsi. Ključni dejavnik, ki 

loči uspešne posameznike od neuspešnih, je motivacija. Znotraj tega pojava je zaznati tri 

elemente, ki jo sestavljajo in vplivajo na uresničitev cilja in ugodno razpoloženje pri učenju 

jezika: trud oziroma napor (čas potreben za učenje in energija posameznika), željo (kako 

močno si posameznik želi postati sposoben govorec jezika) in čustva (predstavljajo 

posameznikove čustvene odzive, ki zadevajo učenje jezika). Čeprav je motivacijska dejavnost 

posledica želje in vedenjskih komponent, na dosego cilja vplivajo tudi drugi dejavniki (npr. 

natančen učitelj) ali osebnostne lastnosti posameznika. Cilj tako predstavlja končno odločitev 

za učenje tujih jezikov, kar pa ni učenje jezika samega, ampak bolj razlog za učenje jezika 

(Gardner 1985, 53–54). 

 

   Odnos oziroma vedenje  

                                                            do učenja francoščine 

  

Slika 6: Motivacija za učenje tujih jezikov 

Vir: Gardner 1985, 54. 

3.3.2 Obdobje družbeno-psihološke teorije motivacije 

Družbeno-psihološke teorije proučevanja pojava poudarjajo povezanost motivacije z jezikom 

in kulturo, v katero je jezik vpet. Proučevanje pojava poudarja predvsem družbeno širino in z 

njim povezane psihološke motive. Temeljni predstavnik obdobja in skupine te teorije je 

Robert Gardner in njegov družbeno-izobraževalni model. Raziskave še dandanes temeljijo na 

tem modelu in ga dopolnjujemo z novimi pristopi, ki ponazarjajo družbeno povezanost med 

prevzemanjem tujega jezika, spodobnostmi in odnosi med različnimi skupnostmi (Ushioda in 

Dörnyei 2012, 397). 

 

Gardner v svojih analizah in delih nenehno poudarja pojem in vidik integrativnosti oziroma 

vključevanja. To je tudi neke vrste posebnost in hkrati zanimivost, saj ta pojem ni znan na 

drugih področjih splošne psihologije. V širšem pomenu to predstavlja pozitivno, medosebno 

in tudi čustveno nagnjenje do skupine govorcev tujega jezika ter željo po medsebojnem 

sodelovanju. Gre torej za neke vrste psihološko in čustveno identifikacijo posameznika z 

govorci tujega jezika, ki vključuje njegovo odprtost in spoštovanje do drugih skupnosti tujega 

jezika (Dörnyei 2003, 4–5).  
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Gardnerjev družbeno-izobraževalni model, prikazan na sliki 7, vključuje štiri različne stopnje 

oziroma ločene dele, ki medsebojno vplivajo na učenje tujega jezika (Gardner 1985, 147): 

- kulturno in izobraževalno ter družbeno okolje, ki je oblikovalo posameznikova mnenja in 

prepričanja o tujem jeziku in kulturi; 

- razlike med posamezniki: inteligenca, jezikovna nadarjenost, motivacija in situacijska 

negotovost oziroma zaskrbljenost zaradi neznanja jezika; 

- okolje učenja jezika in izkušnje pri učenju, ki nastanejo v formalnem ali neformalnem 

okolju prevzemanja oziroma učenja tujega jezika; 

- jezikovni ali nejezikovni rezultat učenja tujega jezika. 

 

 Družbeno okolje         Razlike med posamezniki         Okolje prevzemanja jezika               Izid    

 

 

Slika 7: Družbeno-izobraževalni model motivacije 

Vir: Gardner 1985, 147. 

V družbeno-izobraževalnem modelu je motivacija odločilni dejavnik za učenje tujega jezika. 

Deli se na integrativno (ki odraža željo posameznika naučiti se tujega jezika in zanimanje za 

ljudi in kulturo skupnosti tujega jezika) in instrumentalno motivacijo (ki meri uporabne in 

koristne prednosti znanja tujega jezika, s katerimi bo posameznik lažje dosegel svoje cilje, kot 

so npr. boljši pogoji pri zaposlitvi). Vplivi razlik med posameznikovimi dejavniki, ki vplivajo 

na ta pojav, se spreminjajo. V formalnem okolju (kot je učilnica) imata pomembno vlogo 

inteligenca in nadarjenost, v neformalnem pa je ta dejavnik šibkejši. Dejavnika motivacije in 

negotovosti ob različnih priložnostih vplivata na obe okolji enako (Gardner 1985, 145–147). 

Tudi okolje in izid prevzemanje jezika različno vplivata na učenje. Pričakovati je, da bo 

učenje tujega jezika spodbujalo posameznike k nadaljevanju osvajanja jezika, če bodo 

izkušnje s tem jezikom ugodne. Rezultat uspešnega učenja tujega jezika in vedenje do 

določene jezikovne skupine sta pogojena z vplivom, kako uspešni bomo v vključevanju 

besed, glasov in slovničnih pravil. Pomen družbenega dejavnika motivacije pri učenju jezika 

je odvisen od tega, kdo uči kateri jezik in kje (Gardner 1985, 6–8). 
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3.3.3 Teorije kognitivnega obdobja 

V obdobju kognitivnih teorij so poudarjena obsežna raziskovanja na podlagi izobraževalnega 

vidika pojava motivacije za učenje jezikov. Raziskovanje in pojasnjevanje motivacije 

temeljita na opazovanju dejavnikov, s poudarkom v učnem okolju, ki proučujejo vedenje v 

učilnici in se osredotočajo na prepoznavanje motivov za učenje tujega jezika posameznikov v 

tej učilnici (Dörnyei 1998, 124–126). 

Izobraževalni pomen motivacije in vpliv na posameznika opisuje tridelni teoretični in 

izobraževalni model sestavin motivacije za učenje tujih jezikov. Dörnyei (1998, 125–126) je 

na osnovi raziskav in analiz, opravljenih na Madžarskem, predstavil teoretični model sestavin 

motivacije, prikazan v preglednici 1. Sestavljajo ga tri ravni: raven jezika, raven posameznika 

in raven učnega okolja. Te ravni spremlja in pojasnjuje skozi družbeni, osebnostni in 

izobraževalni namen proučevanja motivacije. Družbena razsežnost sovpada z ravnijo jezika, 

osebnostna z ravnijo posameznika in izobraževalna z učnim okoljem, to je z učilnico. Raven 

jezika in posameznika sta bili do tega obdobja že opazovani z različnih vidikov in tako tudi 

argumentirani z različnimi teoretičnimi pristopi. Do sedaj nova sestavina, to je tretja raven, 

učno okolje, predstavlja opazovanje in vrednotenje motivacijskih dejavnikov z 

izobraževalnim oziroma pedagoškim pristopom k dejavnikom učenja v učilnici.  

Preglednica 1: Tridelni teoretični model sestavin motivacije za učenje tujih jezikov 

Raven jezika    Integrativni  motivacijski podsistem 

     Instrumentalni motivacijski podsistem 
 

Raven posameznika   Potreba po dosežkih 

     Samozavest: 

      – želja  po uporabi jezika, 

      – zaznava tujih jezikovnih kompetenc, 

      – vzročno-posledične lastnosti, 
      – samoučinkovitost. 
 

Raven učnega okolja  

 Motivacijske sestavine,  interes, 

odvisne od tečaja:  ustreznost, 

    pričakovanje, 

     zadovoljstvo. 
 

Motivacijske sestavine,  pripadnost, 

odvisne od učitelja:  tip avtoritete učitelja, 

    neposredna socializacija: 

                                                     – modeliranje, 

                                                                 – predstavitev nalog, 

                                                             – povratna informacija. 
 

Motivacijske sestavine,   usmerjenost k cilju, 

odvisne od skupine:  pravila in sistem nagrajevanja, 

    skupinska povezanost, 

    ciljna sestava skupine.  

Vir: Dörnyei 1994, 280. 
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Motivacijske sestavine teoretičnega modela motivacije so osnovane na treh ravneh. 

Najosnovnejša je raven jezika. Poudarek je torej na motivih, odvisnih od različnih vidikov 

učenja tujega jezika, kulture, ki nas obdaja, skupnosti, v kateri govorimo tuji jezik, in možnih 

koristi, ki izhajajo iz uporabe tega jezika. Ti dejavniki vplivajo na odločitev o izbiri, katerega 

tujega jezika se bomo učili – predvsem zaradi dveh ločenih motivov: integrativnega, ki 

vključuje željo posameznika biti dober govorec tujega jezika, in instrumentalnega, ki zajema 

koristi in cilje, ki jih prinaša znanje tega tujega jezika. Druga raven opazuje in spremlja čustva 

in vedenje posameznika. V osnovi se deli na potrebo po dosežkih, ki je dokaj stabilna 

posameznikova lastnost, in njegovo samozavest. Tretjo raven, to je učno okolje, sestavljajo tri 

ločene podravni, ki imajo svoje značilnosti in vpliv na učenje, s tem pa tudi na motivacijo 

posameznika (Dörnyei 1994, 277–280). V nadaljevanju podrobneje predstavimo vsako 

podraven učnega okolja, in sicer tečaj, učitelja in učno skupino. 

 

Z vpisom v tečaj se posameznik vključi v učno okolje učilnice, ki vpliva na njegovo 

motivacijo. Vsak tečaj ima svoj učni načrt, učni material, metodo učenja in delovne naloge. 

Pri opazovanju vpliva tečaja na motivacijo posameznika izpostavljamo pomembne dejavnike, 

notranje in zunanje, ki so značilni samo zanj. To so (Dörnyei 1994, 277–278):   

- interes, ki je neločljivo povezan z željo, radovednostjo posameznika po znanju jezika in 

tudi okoljem tujega jezika; 

- ustreznost pomeni v širšem smislu, da navodila in vsebina tečaja vodijo h končnemu 

cilju, to je znanju tujega jezika; 

- pričakovanje, ki se nanaša za zapaženo verjetnost uspeha, ki se odraža v posameznikovi 

samozavesti in samoučinkovitosti na splošni ravni; 

- zadovoljstvo, ki predstavlja rezultat, ki se odraža v nagradah, pohvalah, dobrih ocenah, 

ponosu in veselju. 

 

Na učno okolje in motivacijo posameznika ima močan vpliv tudi učitelj, ki poučuje tuji jezik. 

Spremljamo učiteljevo osebnost, način podajanja snovi, povratno informacijo in odnos z 

učenci v učilnici. Skupno opazovanje vseh njegovih lastnosti v učnem okolju obsega (Dörnyei 

1994, 278): 

- pripadnost, ki se v izobraževalni psihologiji odraža kot najpomembnejši motiv in se  

odraža v želji posameznika, da stvari naredi prav. Kljub temu da je pohvala učitelja 

zunanji motiv, je to dejansko predhodnik notranjega motiva, ko posameznik želi osvojiti 

znanje tujega jezika; 

- tip avtoritete, ki se nanaša na učiteljevo kontrolo oziroma podporo z delitvijo 

odgovornosti, ponujanjem možnosti in izbir, določanjem prioritet, kar izboljša 

samozavest in motivacijo posameznika; 

- neposredno socializacijo, ki je načrtna vloga učitelja z aktivnim razvijanjem in 

spodbujanjem posameznikove motivacije. Gre za tri ločene procese socializacije: 

modeliranje, predstavitev nalog in povratno informacijo. Pri procesu modeliranja učitelj 
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kot vodja skupine zagotavlja interes za učenje, saj posameznik z njegovo vlogo voditelja  

pridobiva zanimanje za tuji jezik. Predstavitev nalog predstavlja učiteljevo neprestano 

spremljanje in vključevanje pozornosti slušateljev po nenehni aktivnosti v reševanju 

nalog in tako praktični vrednosti, ki jih opravljene naloge predstavljajo. Zadnji proces 

socializacije je povratna informacija, ki odraža informacijo učiteljevih prioritet in 

slušateljeve motivacije in je lahko informacijska, ki pojasnjuje zmožnosti, ali kontrolna, 

ki ocenjuje zmogljivosti slušatelja v skladu z zunanjimi standardi. 

 

Vsak posameznik je del skupine, torej učnega okolja učenja tujega jezika. Tako kot 

posameznik vpliva na skupino, katere del je, tudi učna skupina vpliva nanj. Pri opazovanju 

motivov, ki proučujejo dinamičnost te učne skupine, spremljamo (Dörnyei 1994, 277–278):  

- ciljno usmerjenost skupine, ki je mešanica individualnih ciljev; končno stanje ciljne 

usmerjenosti je posledica večine ciljev, ki pa niso nujno tudi skupni cilji skupine; 

- pravila in sistem nagrajevanja, ki so eden pomembnejših dejavnikov posameznikove 

motivacije, ki vključujejo zunanje motive, ki so primerni in ustrezni za učinkovito učenje 

jezika; 

- skupinsko povezanost, ki kaže moč odnosov med posamezniki kot delov skupine, saj 

posamezniki v povezani skupini prispevajo k uspehu skupine in imajo močan vpliv na 

motivacijo posameznika;  

- ciljno sestavo skupine, ki je lahko tekmovalna, kjer posamezniki tekmujejo eden proti 

drugemu, sodelovalna, kjer posamezniki delajo v majhnih skupinah in tako nosijo vsak 

svoj del odgovornosti, ali individualna, kjer vsak posameznik dela sam.  

3.3.4 Razvojno-procesno usmerjene teorije motivacije za učenje tujih jezikov 

Ugotavljamo tudi, da motivacija ni vedno enaka. Intenzivnost in moč pojava se spreminjata 

skozi čas, saj lahko padata ali naraščata. Teorije razvojno-procesnega obdobja proučujejo 

pojav motivacije v različnih stopnjah, pred procesom, med in po opravljenem procesu učenja 

jezika. Prevzemanje razvojnih teorij poudarja časovni pogled in prevzemanje razvojno 

usmerjenih pristopov v raziskovanju motivacije za učenje jezikov. Proučevanje časovne 

zgradbe motivacije je bilo raziskovalcem vedno svojevrsten izziv, odkar je raziskovanje 

motivacije zaupano teoretičnim modelom in zapisovanju raziskovalnih vzorcev, ki poskušajo 

meriti motivacijo v določeni časovni točki, in proučevanju odnosov z ostalimi dejavniki, npr. 

z dosežkom in učinkovitostjo (Ushioda in Dörnyei 2012, 398) 

Procesni model motivacije za učenje tujih jezikov loči med različnimi stanji pojava (Ushioda 

in Dörnyei 2012, 398): 

- motivacijo, ki se pojavi pred dejavnostjo; proučuje izbiro cilja ali naloge,  
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- motivacijo med dejavnostjo, ki se ukvarja z učno situacijo izvrševanja različnih motivov 

v povezavi s tečajem tujega jezika, 

- motivacijo po dejavnosti, ki zajema vrednotenje preteklega procesa učenja jezika. 

Ushioda in Dörnyei (prav tam) poudarjata, da ima procesni model motivacije dve 

pomanjkljivosti, in sicer da lahko natančno določimo, kdaj se proces začne in konča, in da se 

dejavnost procesa dogaja izolirano, brez vpliva ostalih procesnih dejavnosti, ki sočasno 

vplivajo na posameznika. Ti dve oviri pa se ne odražata samo v analizah tega obdobja, ampak 

tudi pri večini preostalih analiz motivacije za učenje tujih jezikov do danes.  

3.3.5 Družbeno-dinamične teorije motivacije za učenje tujih jezikov 

Teorije zadnjega desetletja poudarjajo nujno rabo tujega jezika, dopolnjeno s teorijami 

identitete in sebstva. Okolje in odnosi med posamezniki se nenehno spreminjajo in razvijajo. 

Tudi medsebojno povezovanje družbenih dejavnikov in dinamičnost pojava motivacije, ki se 

povezuje s široko zapletenostjo opazovanja procesa učenja, se nenehno dopolnjujeta s 

teorijami sebstva, saj je znanje tujih jezikov v globalnem svetu nujno. Teorije tega obdobja 

poudarjajo družbeno-dinamičnih vidik, ki odraža zapletenost motivacijskega procesa in 

nenehni nadaljnji razvoj, ki je odvisen od množice notranjih, družbenih in miselno povezanih 

dejavnikov (Ushioda in Dörnyei 2012, 398).  

Družbeno-dinamične teorije motivacijo za učenje tujih jezikov opazujejo in povezujejo z 

vidika identitete posameznika oziroma njegovega sebstva. Opazovanje pojava se nanaša na tri 

različne procese, ki so med seboj povezani: posameznikovo željo, katere cilj je biti uspešen 

govorec tujega jezika, družbene vplive in pritiske, ki vplivajo nanj iz okolja, ter pozitivne  

izkušnje učnega procesa. V svetu sodobne tehnologije in nenehnega učenja ter komunikacije, 

ki presega lokalne in časovne meje, je znanje tujega jezika nujno. V želji po doseganju tega 

cilja, biti dober govorec tujega jezika oziroma osvojiti to znanje, je notranji interes vsakega 

posameznika, opazovan z vidika identitete in sebstva, kako se čim bolj približati temu cilju. 

Ker pa nanj vplivajo še zunanji dejavniki iz okolja, v katerem je in deluje, so tudi ti vplivi 

pomembni za nadaljnje učenje tujega jezika. Tako so bojazni, ki so povezane z neznanjem, 

kot koristi, ki jih prinaša znanje, prav gotovo še večji motivator, ki posameznike vodi k vpisu 

v jezikovno šolo. Vsako znanje pridobivamo v učnem okolju, tako imajo pozitivne izkušnje 

tega procesa zagotovo večji vpliv na uspeh učenja. Družbeno-dinamične teorije spremljajo 

začetke učenja posameznika, z ustvarjanjem njegove lastne vizije, s ciljem osvojitve tega 

znanja. Gre za več zaporednih stopenj, od javljanja potrebe in s tem ustvarjanja vizije po 

znanju jezika preko krepitve te dejavnosti in nenehnega spremljanja delovanja do končnega 

cilja (Dörnyei 2009, 18–21). 
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3.3.6 Povzetek  

Iz predstavljenih teorij razvoja proučevanja motivacije za učenje tujih jezikov lahko 

nedvomno povzamemo, da je opazovanje in spremljanje pojava zapleteno in kompleksno. 

Številne analize in raziskave (Gardner 1985; Dornyei 1994; Dornyei 2009; Dornyei 2010; 

Ushioda in Dörnyei 2012) so že ugotovile razlike, povezanost ter vpliv različnih notranjih in 

zunanjih dejavnikov na motivacijo, ki dejansko vpliva na odločitev posameznika za učenje, 

ter spodbudnega učnega okolja, ki ima pomembno vlogo pri motivih za uspešno učenje do 

usvojenega znanja. Iz predstavljenih teoretičnih modelov povzemamo le del dejavnikov, ki 

vplivajo na opazovani pojav. Tudi procesa motivacije ne opazujemo pri vseh  stanjih pojava, 

to so pred, med in po učenju, ampak le pred dejavnostjo, ki vključuje izbiro jezikovne šole in 

tujega jezika, ter med dejavnostjo, ki vključujejo dejavnike učnega okolja. Za namen 

raziskovalnega dela naloge opazujemo notranjo motivacijo in samopodobo, ki izhaja iz 

lastnega interesa ali želje posameznika ter samospoštovanja, to je njegovega vrednotenja 

samega sebe. Ker je človek družbeno bitje, na katerega močno vpliva okolje in s tem tudi 

spremembe, so ti zunanji dejavniki prav tako pomembni. Gre za ocenjevanje koristnosti, ki jo 

prinaša znanje tujega jezika, vloge tuje kulture, ki je s sodobno tehnologijo prisotna na vseh 

področjih delovanja, ter ne nazadnje zaskrbljenosti zaradi neznanja tujega jezika, ki v današnji 

družbi znanja vpliva na odločitev posameznika za učenje. Poudarjanje pozitivnih učnih 

izkušenj in učnega okolja na pojav spremljamo skozi dejavnike odnosa do učenja ter 

opazovanja lastnosti učitelja in tečaja. Poleg predstavljenih teoretičnih izhodišč, ki tako 

nedvomno odražajo različen vpliv dejavnikov na motivacijo in s tem začetek učenja tujih 

jezikov, v anketni vprašalnik dodajamo tudi splošne demografske spremenljivke spola, 

starosti in stopnje izobrazbe slušatelja, ki so z opazovanjem razlik med motivatorji namenjene 

trženju jezikovnih šol. Enak namen imajo tudi vključena vprašanja o plačniku tečaja, odločitvi 

za vpis v izbrano jezikovno šolo in o dosedanjem znanju in učenju tujih jezikov. 
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4 VIRI PODATKOV IN METODA ANALIZE 

V tem poglavju predstavljamo operacionalizacijo teoretičnih hipotez, ki služijo empiričnemu 

delu naloge. Pojasnimo namen diplomske naloge, sestavo anketnega vprašalnika za 

opazovanje dejavnikov, ki vplivajo na posameznika pri učenje tujih jezikov, opis vzorca in 

izbiro metode pridobivanja ter analize podatkov.  

Namen diplomske naloge je na osnovi izpolnjenih anketnih vprašalnikov ugotoviti, kateri so  

odločilni dejavniki, ki vplivajo na motivacijo odraslih za učenje tujih jezikov in so pomembni 

za pričetek pridobivanja znanja z vpisom v jezikovno šolo in med samim procesom učenja. Z 

ugotavljanjem razlik vpliva teh dejavnikov med skupinami pa želimo oblikovati tudi 

priporočila za nadaljnje trženje storitev jezikovnih šol.  

Z družbenimi spremembami se spreminjajo tudi motivi posameznikov, ki vplivajo na učenje. 

Ker vpliva na motivacijo ni mogoče meriti neposredno, temveč preko sprememb in jakosti v 

vedenju, prepričanjih in mnenjih, nam bo odgovore o najbolj pogostih motivih za učenje 

posredovala anketa. Izhodišče raziskovalne hipoteze predstavlja vprašanje, vpliv katerih 

dejavnikov motivacije, notranjih oziroma zunanjih, je prevladujoč za začetek učenja tujih 

jezikov in s tem vpis v jezikovno šolo. Na osnovi teh motivov lahko jezikovna šola spremlja 

in načrtuje svoj poslovni vidik trženjskih storitev in tako tudi različno motiviranim 

slušateljem vzbudi zanimanje za učenje. Ali gre predvsem za populacijo na začetku kariere, ki 

razmišlja o prihodnjih načrtih in koristih, ali gre za izzive okolja in trenutne želje. Preverjamo 

tudi vpliv povezanosti demografskih dejavnikov na motivacijo za učenje tujih jezikov med 

skupinami udeležencev glede na starost, spol in izobrazbo, saj jezikovna šola lahko predvsem 

na osnovi teh razlik oblikuje svoj tržni model poslovanja in s tem sledi svoji viziji in 

poslanstvu prenašanja znanja ne le na posameznika, ampak na celotno skupino. Družba, v 

kateri živimo, poudarja nenehno izobraževanje in s tem tudi sporazumevalne in 

komunikacijske sposobnosti posameznika, ki jih omogoča znanje tujega jezika. Pretežni del 

vprašanj in trditev anketnega vprašalnika povzemamo po Dörnyeiju in Gardnerju. V nalogi se 

nismo opredelili le na en specifični tuji jezik (angleščino, francoščino ali kateri koli drugi tuji 

jezik), temveč smo vprašanja in trditve oblikovali glede na splošni pojem tujih jezikov 

(Gardner 1985; Dörnyei 2009; Dörnyei 2010; Dornyei 1994). 

Kot je poudarjeno v teoretičnih izhodiščih (Gardner 1985; Dörnyei 1994), na motivacijo pri 

učenju tujih jezikov vplivajo številni dejavniki, ki večinoma predstavljajo latentne 

spremenljivke (DeVellis 2003). Vplive na motivacijo pred in med učenjem tujih jezikov kot 

odvisne spremenljivke klasificiramo na naslednji način: koristnost učenja, tuja kultura, 

zaskrbljenost zaradi neznanja, samopodoba, samospoštovanje, odnos do učenja, vpliv učitelja 

in tečaja jezika. Vrednost odvisne spremenljivke operacionaliziramo kot indeks oziroma 

povprečje vrednosti kazalnikov opazovane spremenljivke. Analiziramo tudi skupino 

neodvisnih spremenljivk, ki jih povezujemo z razlikami pri v vpisu v jezikovno 
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izobraževanje. To so spol, starost, stopnja izobrazbe, plačnik tečaja, dejavniki odločitve za 

vpis v izbrano jezikovno šolo in dosedanje izobraževanje ter znanje tujih jezikov slušatelja. V 

preglednici 2 predstavljamo teoretične koncepte, opazovane dejavnike vpliva in načine 

izračuna vrednosti spremenljivk glede na vprašanja anketnega vprašalnika. 

Preglednica 2: Pregled teoretičnih konceptov, dejavnikov vpliva in izračunov 

Teoretični koncept Dejavnik vpliva 
Izračun indeksa ali 

spremenljivke 
Motivacija pred učenjem tujih jezikov, 

odvisna spremenljivka iz družbeno-

izobraževalnega modela (Gardner 1985) 

1. Koristnost učenja tujega  
jezika 

Izračun indeksa: 

(V_1+V_2+V_20) / 3 

Motivacija pred učenjem tujih jezikov, 

odvisna spremenljivka iz družbeno- 

izobraževalnega modela (Gardner 1985) 

2. Kultura tujega jezika Izračun indeksa: 

(V_18 + V_26 + V_27) / 3 

Motivacija pred učenjem tujih jezikov, 

odvisna spremenljivka iz družbeno- 

izobraževalnega modela (Gardner 1985) 

3. Zaskrbljenost zaradi  

neznanja tujega jezika 

Izračun indeksa: 

(V_16 + V_22) / 2 

Motivacija pred učenjem tujih jezikov, 

odvisna spremenljivka iz družbeno- 

dinamičnih teorij (Ushioda in Dörnyei 2012) 

4. Samopodoba Izračun indeksa: 

(V_14 + V_24 + V_25 + V_28 + V_29) / 5 

Motivacija pred učenjem tujih jezikov, 

odvisna spremenljivka  iz družbeno- 

dinamičnih teorij (Ushioda in Dörnyei 2012) 

5. Samospoštovanje Izračun indeksa: 

(V_3 + V_5 + V_23 + V_30) / 4 

Motivacija med učenjem tujih jezikov, 

odvisna spremenljivka iz tridelnega 

izobraževalnega modela (Dörnyei 1994) 

6. Odnos do učenja Izračun indeksa: 

(V_4 + V_17 + V_19 + V_21) / 4 

Motivacija med učenjem tujih jezikov, 

odvisna spremenljivka iz tridelnega 

izobraževalnega modela (Dörnyei 1994) 

7. Učitelj tujega jezika Izračun povprečne lastnosti učitelja po 

posameznih spremenljivkah:   

V_6, V_7, V_8  in V_9 

Motivacija med učenjem tujih jezikov, 

odvisna spremenljivka iz tridelnega 

izobraževalnega modela (Dörnyei 1994) 

8. Tečaj tujega jezika Izračun povprečne lastnosti tečaja tujega 

jezika po posameznih spremenljivkah: 

V_10, V_11, V_12 in V_13 

Spol, neodvisna spremenljivka  (Tuš 2012b) 9. Spol Izračun deležev: 

V_33 

Starost, neodvisna spremenljivka (Tuš 

2012b) 

10. Starost Izračun deležev: 

V_35 po treh starostnih obdobjih 

Stopnja izobrazbe, neodvisna spremenljivka 

(Tuš 2012b), 

11. Stopnja izobrazbe Izračun deležev: 

V_32 po stopnji izobrazbe 

Plačnik tečaja, neodvisna spremenljivka 

 

12. Plačnik tečaja Izračun deležev:  

V_38 

Odločitev za vpis v izbrano jezikovno šolo, 

neodvisna spremenljivka 

13. Dejavniki vpisa za 

odločitev v izbrano  

jezikovno šolo 

Izračun deležev: 

V_31 

Stopnja izobrazbe in starost, neodvisni 

spremenljivki 

14. Stopnja izobrazbe in  

starost 

Izračun deležev slušateljev po stopnji 

izobrazbe in  starostnih obdobjih 

Učenje tujih jezikov v obveznem formalnem 

izobraževanju, neodvisna spremenljivka; 

dodatno izobraževanje tujih jezikov,  

neodvisna spremenljivka 

15. Nadgrajevanje znanja  

tujih jezikov 

Izračun deleža posameznikov, ki 

nadgrajujejo znanje jezikov, pridobljeno v 

formalnem izobraževanju, s sedanjim 

tečajem jezika (V_37)  in primerjava 

sedanjega tečaja  (V_37) z dodatnim 

izobraževanjem jezika (V_36) 
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Metoda zbiranja podatkov za potrebe empiričnega dela naloge je anonimna anketa v pisni 

obliki (priloga 1). Predvideni čas za reševanje je bil 5 minut, saj smo z anketiranjem odvzeli 

čas, namenjen učni uri tujega jezika. Anketa se je izvajala v obdobju od 13. maja do 14. junija 

2013. Predpostavljamo tudi, da anketiranje ob koncu jezikovnih tečajev odraža boljša mnenja, 

ocene in stališča o tečaju, učitelju, prednostih, slabostih, motivih in tudi morda nadaljnjih 

ciljih slušatelja, kot bi jih posredovalo anketiranje na začetku izobraževanja. Učitelji so z 

odobrenim soglasjem vodstva jezikovne šole in našega obvestila o izvajanju ankete za potrebe 

diplomske naloge (priloga 2) vprašalnike razdelili svojim slušateljem.  

V opazovani vzorec vključujemo slušatelje, vpisane v tečaje tujih jezikov dvajsetih jezikovnih 

šol v Sloveniji. Enota analize je posameznik. Opredelitev izvajalcev jezikovnega 

izobraževanja povzemamo iz evidenc organizacij za izobraževanje odraslih, kamor uvrščamo 

različne enote izobraževanja. To so ljudske oziroma delavske univerze, druge specializirane  

organizacije, enote pri šolah, enote pri podjetjih, poklicna ali strokovna združenja in druge 

enote. V šolskem letu 2011/12 je bilo evidentiranih 358 izvajalcev nadaljnjega izobraževanja 

odraslih. Opravljenih je bilo nekaj več kot 3000 jezikovnih tečajev, ki se jih je udeležilo nekaj 

manj kot 20000 udeležencev (Tuš 2013). V raziskavi uporabljamo namenski vzorec. Znotraj 

izbranih jezikovnih šol so bili anketirani slušatelji, ki obiskujejo le tečaje tujih jezikov, ne pa 

tudi tečajev slovenskega jezika. Devetim jezikovnim šolam smo anketni vprašalnik 

posredovali po elektronski pošti. Vrnjenih je bilo 154 izpolnjenih anket (kar predstavlja 

58,8 % vseh anket). Preostalim enajstim šolam je bilo v tiskani obliki posredovanih 235 

anket. 46 % vrnjenih izpolnjenih tiskanih vprašalnikov predstavlja 41,2 % vseh vključenih 

anket v analizo empiričnega proučevanja. Z anketo povzemamo podatke o motiviranosti tistih 

slušateljev, ki so se odločili za učenje tujega jezika po zaključenem šolanju, in ne 

šoloobveznih otrok, ki s tečajem tujega jezika nadgrajujejo ali dopolnjujejo svoje znanje. Iz 

analiz so tako izključeni osnovnošolski otroci, mlajši od 15 let, in tisti posamezniki, ki so v 

obdobju anketiranja odklonili sodelovanje.  

Podana navodila za reševanje so dopuščala le en odgovor na petstopenjski bipolarni ordinalni 

lestvici: sploh se ne strinjam (1), se ne strinjam (2), delno se ne strinjam, delno se strinjam 

(3), se strinjam (4) in popolnoma se strinjam (5). Pri opazovanih dejavnikih vpliva, ki smo jih 

izračunavali kot indeks, delež ali povprečje, ima trditev še oznako kot anketno vprašanje 

(preglednica 2 in priloga 1). Vprašanja, ki so se nanašala na mnenja posameznika o učitelju in 

tečaju tujega jezika vključujejo nasprotujoče oziroma bipolarne pridevnike, ki te pojme 

vrednotijo s sedemstopenjsko ordinalno lestvico semantičnega diferenciala, tremi negativnimi 

vrednostmi, srednjo vrednostjo in tremi pozitivnimi vrednostmi (DeVellis 2003).  

V anketiranje vključujemo tudi nekaj demografskih spremenljivk, kot so pridobljena stopnja 

izobrazbe (osnovna šola ali manj, poklicna, srednja, višja, visoka strokovna in univerzitetna), 

spol (ženski ali moški) in letnica rojstva. Stopnja izobrazbe je pomemben dejavnik nadaljnjih 

izzivov izobraževanja, saj višja izobrazba posameznika nenehno spodbuja k nadaljnjemu 
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učenju in dopolnjevanju znanja, tako zaradi sprememb okolja kot tudi osebnih interesov. Spol  

anketiranca nima vpliva na vpis in učenje, znotraj tečajev pa med spoloma prihaja do razlik v 

zanimanju za različne tuje jezike. Na osnovi podatkov o letu rojstva smo odrasle razdelili v tri 

starostne razrede. To so: do 25 let (mladi), od 25 do 49 let (srednjeletniki) in nad 49 let 

(starejši). Oblikovanje treh starostnih skupin odraža tudi različne motive, vedenja, razlike v 

učenju, znanju in tako tudi v različnih razlogih za vpis v jezikovno šolo, odvisnih od starosti.  

Anketni vprašalnik zaključujemo s podatki o celotnem izobraževanju tujih jezikov slušatelja. 

Ker je treba znanje tujega jezika nenehno obnavljati, tudi vprašanja o učenju in znanju  

oblikujemo tako, da pridobimo informacije od prvih začetkov v formalnem izobraževanju do 

danes. Z vprašanjem »Katerih tujih jezikov ste se učili v osnovni šoli, srednji šoli ali na 

fakulteti?« pridobimo informacijo o izobraževanju, ki je bilo obvezno, na katerega slušatelj ni 

imel večjega vpliva glede izbire tujega jezika, saj se je izobraževal glede na takratne učne 

programe in politiko izobraževanja. Vprašanje »Katerega tujega jezika ste se dodatno učili po 

zaključenem šolanju?« že odraža odločitev posameznika za dodatno učenje, na katero so 

vplivali različni motivi. S pomočjo vprašanja »Kateri tečaj tujega jezika obiskujete sedaj?« na 

osnovi odgovorov primerjamo delež tistih, ki to znanje obnavljajo s formalnih ali dodatnim 

izobraževanjem. Spremljamo tudi jakost dejavnika za vpis v izbrano jezikovno šolo, 

odvisnega od priporočil znancev in prijateljev. Zadnje vprašanje »Kdo je plačnik tečaja tujega 

jezika, ki ga obiskujete?« z eno izmed treh možnosti plačila: sami, podjetje ali drugo, odraža 

tudi motiv vpisa v jezikovno šolo. Samoplačniški način izobraževanja predpostavlja lastni 

interes ali dejavnik okolja, medtem ko druga dva načina plačila nedvomno odražata razloge za 

učenje, ki so odvisni od okolja, v katerem deluje slušatelj.   

Odgovori so analizirani s pomočjo univariatne in multivariatne statistične analize, opravljene 

s programskim paketom SPSS, in predstavljeni v obliki preglednic in grafičnih ponazoril. 

Veljavnost empiričnih rezultatov zagotavljamo predvsem z doslednim spoštovanjem postopka 

operacionalizacije teorije v anketni vprašalnik, prek rabe vprašalnikov, katerih veljavnost in 

zanesljivost je že bila preverjena ter zagotovljena s spoštovanjem metodoloških zahtev, 

vezanih na uporabo metod zbiranja in analize podatkov ter vzorčenja (Dörnyei 2010; Dörnyei 

2009; Gardner 1985). Omejitve, ki jih lahko predvidimo pri opazovanju pojava, izhajajo 

predvsem iz potrebe po zagotovitvi reprezentativnega in naključnega vzorca, čemur pri analizi 

posvečamo posebno pozornost. 
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5 ANALIZA: DEJAVNIKI VPLIVA NA MOTIVACIJO PRI UČENJU JEZIKOV 

Poglavje je namenjeno predstavitvi rezultatov empirične analize, s katero smo analizirali 

pomen vpliva različnih dejavnikov na motivacijo za učenje tujih jezikov odraslih, pomembnih 

za pričetek izobraževanja kot med učenjem. Najprej podrobneje predstavimo značilnosti 

opazovanega vzorca. Nadaljujemo z interpretacijo opazovanih dejavnikov vpliva na 

motivacijo pri učenju tujih jezikov in izsledki vsebine posameznih spremenljivk po 

posameznih dejavnikih. Predstavimo tudi demografske dejavnike, predvsem pa se 

osredotočimo na razlike med različnimi starostnimi skupinami anketirancev. 

5.1 Značilnosti vzorca 

V opazovani vzorec je bilo vključenih skupno 262 slušateljev, 151 žensk (57,6 %) in 111 

moških (42,4 %), vpisanih v tečaje tujih jezikov dvajsetih jezikovnih šol. Zastopanost 

udeležencev po starostnih razredih: mladi do 25 let (15,3 %), srednjeletniki od 25 do 49 let 

(64,9 %), starejši nad 49 let (19,8 %). Izobrazbena struktura anketiranih: osnovna šola ali 

manj (6,1 %), poklicna (8,4 %), srednja (25,2 %), višja (8,4 %), visoka strokovna (17,9 %), 

univerzitetna (34 %). Tečaj jezika je 51,5 % anketiranih plačalo iz lastnih sredstev, podjetje 

pa je tečaj financiralo 22,9 % slušateljem. Preostali viri financiranja tečaja so bili tudi: Zavod 

za zaposlovanje (11,1 %), sredstva Evropske unije (5,7 %), starši (5 %), delno sam delno 

podjetje (0,8 %) in drugo (3,1 %). V vzorec so vključeni slušatelji različnih stopenj jezikovnih 

tečajev, in sicer šestih tujih jezikov: nemščine (41,6 %), angleščine (33,2 %), italijanščine 

(19,8 %), španščine (3,8 %), ruščine (1,1 %) in portugalščine (0,4 %). 

Izpolnjene anketne vprašalnike je vrnilo 10 jezikovnih šol iz osrednjeslovenske (44,6 %, 117 

anket), 2 iz podravske (9,2 %, 24 anket), 3 iz savinjske (6,5 %, 17 anket), 2 iz gorenjske 

(13,7 %, 36 anket), 2 iz goriške (22,9 %, 60 anket) in 1 iz pomurske regije (3,1 %, 8 anket). 

Po posameznih regijah se je anketiranje izvajalo v naslednjih krajih, s številom anketiranih 

jezikovnih šol in deležem od skupno vrnjenih anketnih vprašalnikov: osrednjeslovenska 

regija: Ljubljana (7 šol in 33,2 % anket),  Domžale (1 šola in 5,7 % anket), Kamnik (1 šola in 

2,7 % anket) in Preserje (1 šola in 3,1 % anket); podravska regija: Maribor (2 šoli in 9,2 % 

anket); savinjska regija: Celje (1 šola in 1,1 % anket), Slovenske Konjice (1 šola in 1,5 % 

anket) in Velenje (1 šola in 3,8 % anket); gorenjska regija: Kranj (1 šola in 6,1 % anket) in 

Radovljica (1 šola in 7,6 % anket); goriška regija: Ajdovščina (1 šola in 16 % anket) in Nova 

Gorica (1 šola in 6,9 % anket); pomurska regija: Murska Sobota (1 šola in 3,1 % anket). 

Sodelovanje v anketiranju je odklonilo 33 jezikovnih šol iz devetih slovenskih regij: 

osrednjeslovenska (14), podravska (6), gorenjska (5), savinjska (2), obalno-kraška (2), goriška 

(1), jugovzhodna (1), zasavska (1) in spodnje posavska regija (1). Razlogi za odklonitev 

anketiranja so bili različni: ne izvajajo zunanjih anket (9), trenutno nimajo vpisanih slušateljev 

(7), so že zaključili s tečaji (5), v tej sezoni nimajo razpisanih jezikovnih tečajev (4), imajo le 

izobraževanje otrok (3), ni bilo odziva (3) in izobraževanje poteka le v tujini (2).  
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Velikosti opazovanega vzorca jezikovnih šol ni mogoče ustrezno določiti, saj so v skupno 

število izvajalcev nadaljnjega izobraževanja odraslih poleg jezikovnih šol zajete tudi druge 

inštitucije izobraževanja odraslih. Tudi deleža v vzorec zajetih jezikovnih tečajev od celotno 

izvedenih jezikovnih tečajev ne moremo natančno definirati na osnovi odgovorov. Z 

vprašanjem »Kateri tečaj tujega jezika obiskujete sedaj?« smo povpraševali samo po vrsti 

tujega jezika, ne po stopnji tečaja tujega jezika. Tako so lahko v jezikovni šoli med 

anketiranimi, ki so kot odgovor navedli angleški jezik, zajeti udeleženci na različnih stopnjah 

organiziranih tečajev (začetna, nadaljevalna) istega jezika. Skupno število vrnjenih anketnih 

vprašalnikov in s tem sodelujočih slušateljev predstavlja 1,3  % vseh udeležencev jezikovnih 

tečajev v obdobju 2011/2012 (Tuš 2013). V vzorec je vključenih 6 od skupno 12 statističnih 

regij Slovenije, z 20 jezikovnimi šolami. Deleži vrnjenih anket v nekaterih regijah se 

razlikujejo glede na delež prebivalcev regije, vendar pa skupno število prebivalcev, zajetih v 

opazovanih regijah anketiranih jezikovnih šol, predstavlja 76 % vseh prebivalcev Slovenije 

(Merc 2013). Ker vpliva dejavnika geografskih razlik nismo opazovali, lahko argumentiramo, 

da vzorec kljub nereprezentativnosti po deležu anketiranih v opazovanih šolah znotraj 

nekaterih regij glede na delež prebivalstva regije ustreza značilnostim populacije.   

5.2 Dejavniki vpliva na motivacijo pri učenju tujih jezikov  

Izsledki analize odražajo različen vpliv opazovanih dejavnikov pri motivaciji za učenje tujih 

jezikov v jezikovnih šolah (preglednica 3). Posamezniki se tako najpogosteje odločijo za vpis 

v jezikovno šolo predvsem zaradi zunanjih vplivov, torej okolja, ki jih obdaja in v katerem 

delujejo. Vplivi motivacije kot notranje želje ali interesa so prisotni, vendar ne tako izrazito 

kot zunanji motivi. Že vpisanim slušateljem je ugodno učno okolje močan motivator za učenje 

jezika. Dejavnik plačnika izobraževanja odraža notranji kot zunanji motiv za odločitev za 

vpis. Priporočila znancev in prijateljev nimajo večje vloge pri odločitvi za vpis v izbrano 

jezikovno šolo. Znanje, ki se ne uporablja, se pozablja, zato je kar polovica slušateljev 

»povratnikov«, preostala polovica pa se z učnimi vsebinami jezika spoznava prvič.   

Med zunanjimi vplivi so najpomembnejši motivator za vpis prav sedanje in prihodnje koristi, 

ki bodo odraslim z učenjem omogočile prihodnje, predvsem nove izzive. S povezanostjo in 

odvisnostjo sveta, ki ga omogoča sodobna tehnologija, ima kultura preko različnih medijev 

najmočnejši vpliv predvsem s poslušanjem tuje glasbe. Zaskrbljenost, ki naj bi jo povzročalo 

neznanje jezika, nima večjega vpliva na motivacijo. Dejavniki, ki so del procesa notranjih 

želja imeti osvojeno znanje tujega jezika, s sposobnostmi, ki jih pripisuje slušatelj sam sebi, z 

močnim pozitivnim vplivom samopodobe, tako vključujejo predvsem karierni in osebni 

razvoj. S poudarjanjem nenehnega in tudi vseživljenjskega učenja, ki nenehno vpliva na 

posameznikovo vrednotenje njegovo lastne osebnosti, dejavnik samospoštovanja nima 

večjega vpliva na odločitev za učenje. Učno okolje ima močan pozitiven vpliv na motivacijo, 

ki se odraža v močnem pozitivnem odnosu do učenja, saj jim prijetno vzdušje v učilnici 

povečuje zanimanje za jezik. Učitelj s svojimi pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi, kot so 
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prijaznost, strokovnost, iznajdljivost in optimističnost, je prav tako močan motivator. Tudi 

vrednotenje vsebine tečaja je za pretežni del anketiranih pomembno, koristno in zanimivo, 

vendar delno tudi zahtevno. Oceni tečaja in učitelja jezikovnim šolam odražata prvi povratni 

informaciji o pravilni izbiri sodelavcev in učnih vsebin tečajev. 

Preglednica 3: Dejavniki vpliva na motivacijo za učenje tujih jezikov 

Dejavnik vpliva N Najmanjša 

vrednost 

Največja 

vrednost 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Koristnost učenja tujega jezika 262 2,33 5,00 4,27 0,57 

Kultura tujega jezika 262 2,00 5,00 3,87 0,66 

Zaskrbljenost zaradi neznanja tujega jezika 262 1,00 5,00 2,97 0,85 

Samopodoba 262 1,80 5,00 3,83 0,61 

Samospoštovanje 262 1,50 5,00 3,00 0,69 

Odnos do učenja 262 2,00 5,00 4,09 0,57 

Tečaj tujega jezika je … pomembnost 262 1,00 7,00 6,28 1,14 

Tečaj tujega jezika je … zahtevnost 262 1,00 7,00 3,39 1,91 

Tečaj tujega jezika je … zanimivost 262 1,00 7,00 6,15 1,20 

Tečaj tujega jezika je … koristnost 262 1,00 7,00 1,82 1,76 

Učitelj tujega jezika je … optimističnost 262 1,00 7,00 1,61 1,04 

Učitelj tujega jezika je … strokovnost 262 1,00 7,00 1,39 0,88 

Učitelj tujega jezika je … prijaznost 262 1,00 6,00 1,33 0,82 

Učitelj tujega jezika je … iznajdljivost 262 1,00 7,00 1,50 0,88 

Koristnost učenja tujega jezika 

Vpis v jezikovno šolo je motiviran predvsem s koristmi, ki jih bodo slušatelji pridobili na 

osnovi pridobljenega znanja tujega jezika. Povprečna vrednost indeksa koristnosti učenja je 

4,27 in standardnega odklona 0,57 ter ima obliko porazdelitve, ki je rahlo asimetrična v levo. 

Povprečje odraža najvišjo vrednost pozitivnega vpliva (4 = se strinjam) med vsemi 

opazovanimi dejavniki motivacije za učenje tujih jezikov. Tudi iz slike 8 je razvidno skoraj 

80 % pozitivno strinjanje s trditvami vprašalnika, da učenje in s tem znanje prinaša le koristi 

in tudi prednosti pred tistimi, ki tega znanja še nimajo. Prav tako je tudi odstopanje od 

povprečne vrednosti indeksa najmanjše med vsemi opazovanimi dejavniki in znaša le dobro 

polovico ocenjevalnega razreda, kar pomeni, da so odgovori slušateljev pri opazovanju 

dejavnika vpliva precej enotni. Vsebino vrednosti indeksa koristnosti učenja jezika 

obrazložimo iz treh spremenljivk anketnega vprašalnika. Kar 93,1 % anketiranih je mnenja, 

da je učenje jezika koristno in pomembno, ker jim to ponuja nove izzive v življenju, oziroma 

so prav tako prepričani (87 %), da bodo imeli s tem znanjem boljše možnosti pri iskanju 

delovnega mesta oziroma zaposlitve. Osvojeno znanje bo 77,1 % slušateljem omogočilo, da 

bodo tako lažje načrtovali ali delali stvari, ki jih šele načrtujejo. Močan motivator – koristi 

osvojenega znanja jezika – torej ni povezan samo s prednostmi, ki jih slušatelji pričakujejo 

sedaj, temveč tudi in predvsem s pričakovanimi koristmi v prihodnje na vseh področjih 

delovanja, ki vplivajo nanje iz okolja.  
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Slika 8: Koristnost učenja tujega jezika 

Vpliv kulture tujega jezika 

Kultura tujega jezika ima pozitiven vpliv na motivacijo za učenje in vpis v jezikovno šolo. 

Povprečna vrednost indeksa je 3,88 in standardnega odklona 0,66. Povprečje odraža šibak 

pozitiven vpliv (4 = se strinjam) dejavnika na motivacijo za učenje tujih jezikov. Oblika 

porazdelitve je asimetrična. Pri več kot polovici anketiranih je iz slike 9 razviden pozitiven 

vpliv, ki ga ima kultura tujega jezika na anketirance. Vsebinsko vrednost indeksa kulture 

tujega jezika pojasnimo na treh opazovanih spremenljivkah anketnega vprašalnika. S sodobno 

tehnologijo ima na motivacijo največji vpliv prav sodobna zabavna elektronika preko glasbe, 

ki jo v tujem jeziku rado posluša 83,2 % anketiranih, malo manjši (70,2 %) pa je vpliv preko 

oddaj in programov v tujih jezikih. Najmočnejši vpliv glasbe je pričakovan, saj nas spremlja, 

kjer koli smo in je to mogoče, na poti, delovnem mestu, doma, pri športnih aktivnostih, med 

nakupovanjem, skratka med opravljanjem različnih dejavnosti, ko je osredotočenost nanjo 

povsem zavestna ali tudi ne. Izbira oddaj in programov v tujih jezikih že zahteva večjo 

pozornost in čas ter morda izbiro posebnega osebnega zanimanja za teme, oddaje ali 

programe. Najmanjši vpliv tuje kulture, le pri dobri polovici anketiranih (54,2 %), zasledimo 

preko branja tiskanih medijev, časopisov in revij v tujem jeziku. Razlogi so različni. 

Informacije, ki jih potrebujemo v tujem jeziku, lahko v večji meri pridobimo že na spletu. 

Morda sta tudi izbira in pestrost ponudbe različni glede na prodajno mesto. S povezanostjo 

sveta na vseh področjih delovanja tuja kultura prek različnih medijev, kot so glasba, oddaje in 

tisk, predstavlja pomemben dejavnik motivacije za učenje tujih jezikov.   
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Slika 9: Vpliv kulture tujega jezika 

Zaskrbljenost zaradi neznanja tujega jezika 

Zaskrbljenost zaradi neznanja tujega jezika nima večjega vpliva na motivacijo za učenje in 

vpis v jezikovno šolo. Povprečna vrednost indeksa je 2,97 in standardnega odklona 0,85. 

Povprečje odraža negativen (2 = se ne strinjam) vpliv, kar pomeni, da neznanje anketiranim ni 

pomemben motivator za učenje tujih jezikov. Oblika porazdelitve je zelo koničasta (slika 10). 

Najvišja vrednost standardnega odklona med vsemi opazovanimi dejavniki predstavlja skoraj 

za en razred odstopanja od povprečne vrednosti in pomeni, da anketiranci niso tako enotni v 

odgovorih. Vrednost indeksa vsebinsko obrazložimo z dvema spremenljivkama anketnega 

vprašalnika, in sicer glede zaskrbljenosti pri govorjenju v učilnici in z naravnim govorcem 

tujega jezika. Približno tretjina anketiranih ne občuti zadrege z govorjenjem v učilnici 

(32,4 %) in  naravnim govorcem jezika (31 %), brez stališča pa jih je glede komunikacije v 

učilnici 33,6 % in z naravnim govorcem 40,5 % slušateljev. Opazne pa so razlike glede 

jakosti zaskrbljenosti zaradi neznanja med starostnimi skupinami, vendar le pri govorjenju v 

učilnici, medtem ko pri komunikaciji z naravnim govorcem ni opaziti teh razlik. Največjo 

vrednost te spremenljivke zaskrbljenosti pred neznanjem ima 46,1 % starejših, medtem ko 

tako meni le 37,5 % mladih in 29,4 % srednjeletnikov. Anketiranci z vpisom v jezikovno šolo 

in pridobivanjem jezikovnega znanja pridobijo tudi določeno mero samozavesti, saj učitelj s 

svojimi pozitivnimi lastnostmi spodbuja tudi manj pogumne in samozavestne k večjemu 

sodelovanju pri pouku. Zaskrbljenost zaradi neznanja tujega jezika tako ni izrazit in 

pomemben dejavnik vpliva okolja na motivacijo za jezikovno izobraževanje. 
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Slika 10: Zaskrbljenost zaradi neznanja tujega jezika 

Samopodoba 

Lastnosti, mnenja, sposobnosti, ki jih posameznik pripisuje sebi, so del njegove samopodobe 

in so pomemben dejavnik motivacije za učenje tujih jezikov. Povprečna vrednost indeksa je 

3,83 in standardnega odklona 0,61. Oblika porazdelitve je rahlo asimetrična v levo. Povprečje 

odraža šibak, vendar pozitiven vpliv (4 = se strinjam), ki je opazen pri več kot polovici 

odraslih (slika 11). Vsebinsko vrednost indeksa pojasnimo na osnovi petih spremenljivk, ki 

odražajo, da je notranji interes vezan predvsem na karierni in osebni razvoj, nekoliko manj pa 

na vpliv tujega okolja, kot možnost življenja v tujini in nenehnega komuniciranja v tujem 

jeziku. Pretežni del (80,2 %) slušateljev meni, da je kariera povezana z obveznim znanjem 

tujega jezika in kar 74,5 % se jih strinja, da njihovi prihodnji načrti zahtevajo to znanje. 

66,4 % anketiranih je prepričanih, da so sposobni govoriti v tujem jeziku in si tako tudi lahko 

predstavljajo življenje v tujini in s tem tudi nenehno komuniciranje v tujem jeziku (63,8 %). 

Tako meni kar 80 % mladih in le polovica starejših. Izsledki kažejo, da govor slušateljem ne 

predstavlja takšnih ovir kot pisanje, saj jih le 58,4 % meni, da so zmožni tekoče pisati 

sporočila v tujem jeziku. Pozitiven vpliv samopodobe je močan motivator zlasti pri mladih, 

saj so bolj samozavestni glede svojih sposobnosti kot tudi odzivni na spremembe okolja. 

 

 

Slika 11: Samopodoba 
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Samospoštovanje 

Vrednotenje samega sebe skozi vpliv samospoštovanja ni pomemben dejavnik motivacije 

učenja tujih jezikov. Povprečna vrednost indeksa vpliva kulture je 3,00 in standardnega 

odklona 0,69. Oblika porazdelitve je rahlo asimetrična v desno (slika 12). Povprečje vrednosti 

indeksa odraža povsem neodločen (3 = delno se ne strinjam, delno se strinjam) vpliv in za 

skoraj 0,7 ocenjevalnega razreda odstopanje od vrednosti ter tako dokaj neenotno mnenje 

odraslih o oceni svoje lastne vrednosti. Na osnovi štirih spremenljivk, ki tvorijo indeks, 

vsebinska vrednost indeksa odraža predvsem pomen vloge in povezavo z doseženo stopnjo 

izobrazbe, ne pa tudi mnenj in vplivov znancev in prijateljev. Kar 73,2 % vseh anketiranih 

meni, da je učenje jezika pomembno in povezano z doseženo stopnjo izobrazbe. Zunanji vpliv 

znancev in prijateljev za 75,6 % odraslih nima večjega pomena za vpis v jezikovni tečaj. Tudi 

skoraj polovica anketiranih (48,4 %) se ne uči jezika zaradi pohval in priznanj ljudi, ki jih 

obkrožajo v vsakdanjem življenju, čeprav jih 43,1 % meni, da ljudje, ki jih obkrožajo v 

vsakdanjem življenju, od njih pričakujejo znanje tujega jezika, nadaljnjih 33,6 % pa jih glede 

tega nima opredeljenega stališča. Ocenjevanje samega sebe skozi dejavnik samospoštovanja 

tako ni izrazit motivator za učenje tujih jezikov. 

 

Slika 12: Samospoštovanje 

Odnos do učenja  

Pozitiven odnos do učenja je pomemben dejavnik vsakega učenja. Povprečna vrednost 

indeksa je 4,09 in standardnega odklona 0,58. Oblika porazdelitve je rahlo asimetrična v levo. 

Skoraj 80 % anketiranih ima močan pozitiven odnos do učenja, kar je razvidno tudi iz slike 13 

in višje vrednosti pozitivnega (4 = se strinjam) vpliva na motivacijo za učenje tujih jezikov. 

Vsebino vrednosti indeksa pojasnimo tako na osnovi štirih spremenljivk vprašalnika, ki ga 

tvorijo. Večini slušateljev (93,1 %) je vzdušje v učilnici prijetno. Kar 79,4 % anketiranih se 

veseli prihodnjih učnih ur tujega jezika oziroma jim je učenje resnično zanimivo (77,5 %) ali 

tako celo uživajo pri učenju (69,1 %). Vpliv prijetnega in spodbudnega učnega okolja z 

zanimivimi in pestrimi vsebinami tečaja in učiteljem, ki s svojimi pozitivnimi osebnostnimi 
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lastnostmi vzpodbuja ter tako tudi motivira slušatelje, nedvomno odraža močan pozitiven 

vpliv na motivacijo, vendar le pri tistih, ki so že vpisani v jezikovno šolo.  

 

Slika 13: Odnos do učenja 

Učitelj tujega jezika 

Slušatelji so z učiteljem tujega jezika zelo zadovoljni. Ocenjevanje lastnosti učitelja po 

povprečni vrednosti in standardnem odklonu: optimističnost (1,61 in 1,04), strokovnost (1,39 

in 0,88), prijaznost (1,33 in 0,82) in iznajdljivost (1,50 in 0,88). Merska skala semantičnega 

diferenciala opazovanih lastnosti učitelja ima 7 možnosti: 3 ocene pozitivne vrednosti (1 – 

zelo, 2 – srednje, 3 – malo), srednjo vrednost (4 – niti eno niti drugo) in tri negativne 

vrednosti (5 – malo, 6 – srednje in 7 – zelo). Največje odstopanje opazovanih lastnosti od 

povprečja vrednosti za cel ocenjevalni razred je pri lastnosti optimističnost, najmanjša pri 

prijaznosti. Pretežni del, kar preko 92 % vseh anketiranih je lastnosti učitelja ocenilo s 

pozitivnimi ocenami, z manjšimi razlikami med jakostjo ocen po posameznih lastnostih. 

Slušatelji najbolj cenijo prijaznost (95,8 %), sledijo strokovnost (95,8 %), iznajdljivost 

(95,4 %) in optimističnost (92,7 %). Nizki deleži ocenjenih negativnih lastnosti učitelja 

(nestrokoven, neprijazen in neiznajdljiv) so lahko posledica nerazumevanja anketnega 

vprašalnika, saj predstavljajo le približno 2 % vseh anketiranih. Če pa temu deležu dodamo še 

slušatelje, ki so bili neodločeni, torej se niso mogli opredelili niti za pozitivno ali negativno 

lastnost, skupni delež z negativno opredeljenimi ne presega 4,6 % vseh slušateljev, razen pri 

lastnosti pesimističen, kjer je delež nekoliko večji (7,3 %). Učitelj s svojimi pozitivnimi 

osebnostnimi lastnostmi in strokovnostjo nedvomno pripomore k motivaciji za učenje in 

predstavlja pozitiven vpliv učnega okolja jezikovne šole na posameznika. Tudi ocenjevanje 

ob koncu tečaja zagotovo odraža boljšo subjektivno oceno slušateljev, saj so skozi celoten 

tečaj nedvomno prepoznali kakovost, značaj in sposobnosti svojega učitelja in tako tudi ta 

pozitivna ocena odraža prvo povratno informacijo jezikovni šoli o pravilni izbiri svojih 

sodelavcev. 
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Tečaj tujega jezika  

Anketiranci so z obiskovanim tečajem tujega jezika zelo zadovoljni. Povprečne vrednosti in 

standardni odkloni ocenjevanja lastnosti tečaja: pomembnost (6,28 in 1,14), zahtevnost (3,39 

in 1,91), zanimivost (6,15 in 1,2) in koristnost (1,82 in 1,76). Tudi za tečaj tujega jezika je 

uporabljena merska lestvica semantičnega diferenciala lastnosti, ki ima 7 možnosti: 3 ocene 

pozitivnih vrednosti (1 – zelo, 2 – srednje, 3 – malo), srednjo vrednost (4 – niti eno niti drugo) 

in 3 ocene negativnih vrednosti (5 – malo, 6 – srednje in 7 – zelo). Opazna so večja 

odstopanja od povprečne vrednosti, največja, skoraj 2 ocenjevalnega razreda pri zahtevnosti 

tečaja. Kar 91,6 % anketiranih meni, da je tečaj, ki ga obiskujejo, pomemben, saj je tudi 

namen vpisa v jezikovno šolo pridobiti znanje, oziroma jih je 87,4 % prepričanih, da je 

koristen. Koristi, ki jih prinaša znanje jezika, smo opazovali tudi kot ločen dejavnik  

koristnosti učenja, zato je rezultat pričakovan. Slušatelji se med poukom ne dolgočasijo, saj 

jih 86,2 % meni, da so učne vsebine zanimive. Vsako znanje pridobimo le z učenjem, kar pa 

59,9 % anketiranim predstavlja tudi zahtevnost tečaja. Kljub temu da učitelji pripravijo 

zanimive učne ure tečaja, je treba znanje tujega jezika nenehno ponavljati, ne samo med 

tečajem, ampak tudi z opravljanjem domačih nalog. Vzrok za zahtevnost tečaja bi lahko 

pojasnili s tem, da so v skupini slušatelji z različnim predznanjem in različnim zanimanjem in 

tako tudi motiviranostjo. Učni programi, ki so potrebni za osvojitev določene jezikovne 

stopnje znanja, so po jezikovnih šolah dosti podobni. Razlike so v tehnikah, vsebinah in 

pristopih, ki ločujejo jezikovne šole med seboj. Ocena tečaja ob koncu izobraževanja odraža 

boljšo informacijo o občutkih, vtisih, ocenah in celotnem zadovoljstvu z vsebino programa 

izobraževanja. Večina jezikovnih šol tako tudi ob zaključevanju tečajev ocenjuje zadovoljstvo 

svojih slušateljev z lastno anketo, ki je bila pri skoraj tretjini jezikovnih šol razlog za 

nesodelovanje v naši anketi.  

Dejavniki vpliva na motivacijo pri učenju tujih jezikov so tako podrobneje analizirani. V 

nadaljevanju se osredotočimo na demografske dejavnike in razlike med različnimi skupinami 

slušateljev ter njihov vpliv na vpis v jezikovno šolo. Podrobnejše osnovne značilnosti vzorca 

so predstavljene že na začetku poglavja. Dokaj enaka zastopanost moških in žensk, vpisanih v 

tečaje tujih jezikov, ne odraža pomembnosti dejavnika različnega spola za vpis v jezikovno 

šolo, medtem ko so znotraj tečajev razlike med deleži zastopanosti po spolu. Z višanjem 

stopnje izobrazbe je tudi zanimanje za učenje tujih jezikov večje. Z opazovanjem 

demografskega dejavnika spola in stopnje izobrazbe slušateljev nismo opazili statističnih 

razlik pri opazovanju spremenljivk, ki so bile statistično značilne pri treh oblikovanih 

starostnih skupinah: mladi (do 25 let), srednjeletniki (od 25 do 49 let) in starejši (nad 49 let).  

Spol 

Spol anketiranca ne odraža večjega vpliva na odločitev za nadaljnje jezikovno izobraževanje. 

Izsledki analize kažejo nekaj večjo zastopanost žensk (57,6 %) kot moških (42,4 %). 
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Primerjava z Anketo o izobraževanju odraslih iz leta 2011 prav tako navaja malo večji delež 

žensk kot moških tako v formalnem (2,8 % žensk, 2,0 % moških), neformalnem (36,4 %  

žensk, 33,3 % moških) in v formalnem ali neformalnem izobraževanju (38,1 % žensk, 34,6 % 

moških) (Tuš 2012b). Ne glede na to, da je življenjska doba žensk v Sloveniji daljša kot pri 

moških, je tudi med celotnim prebivalstvom Slovenije nekoliko več žensk kot moških. Ženske 

se izobražujejo nekoliko več kot moški, saj jih ima 19,1 % terciarno izobrazbo, medtem ko 

moških le 15,3 %. Razlogi za to so lahko tudi v nenehnem dokazovanju žensk po enakosti z 

nasprotnim spolom. Za svoje delo so plačane manj, čeprav imajo enako izobrazbo kot moški, 

večino vodstvenih poklicev še vedno opravljajo moški, ne nazadnje je tudi stopnja registrirane 

brezposelnosti večja med ženskami (Povhe 2013).  

Starost 

Starost je pomemben dejavnik motivacije za učenje in vpisa v jezikovno šolo. Slušatelje smo 

na osnovi letnice rojstva razdelili v tri starostne skupine: mladi do 25 let (15,3 %), 

srednjeletniki od 25 do 49 let (64,9 %) in starejši nad 49 let (19,8 %), kot je razvidno tudi iz 

preglednice 4. Delitev tečajnikov v tri skupine vsebinsko pomeni, da so procesi učenja in s 

tem tudi motivacije po različnih starostnih obdobjih različni. Vsaka generacija ima svoje 

značilnosti, posebnosti, motive, želje, izoblikovana stališča in vrednote, kar vpliva tudi na 

vpliv razlik v motiviranosti. Mladi tako lahko dopolnjujejo manjkajoče znanje, ki so ga v 

formalnem znanju premalo osvojili, srednjeletniki nadgrajujejo in dopolnjujejo že osvojeno 

znanje, starejši pa morajo slediti spremembam in zahtevam okolja, saj jim učenje tujega jezika 

lahko omogoči boljše pogoje za zaposlitev. V opazovanem vzorcu so med starejšimi nad 49 

let tudi tisti, ki jim je financiranje izobraževanja omogočil Zavod za zaposlovanje ali pa je 

bilo financirano iz sredstev Evropske unije. Tudi rezultati Ankete o izobraževanju odraslih, 

opravljene leta 2011, navajajo, da je starost pomemben dejavnik nadaljnjega izobraževanja. 

Višja starost nekoliko zmanjša motive za nadaljnje izobraževanje. Dodatno se je izobraževalo 

slabih 44 % anketirancev v starosti od 25 do 34 let, 41 % v starosti od 35 do 49 let in le 26 % 

v starostnem obdobju od 50 do 64 let. Razlogi, zakaj se odrasli ne odločajo za nadaljnje 

izobraževanje, so različni. Najpogostejši odgovor, da izobraževanja ne potrebujejo, ni odvisen 

od starosti. Pri mlajših anketirancih so dodatni razlogi tudi družinske obveznosti, pri starejših 

pa zdravstvene težave (Tuš 2012b). 

Preglednica 4: Starost 

Starost anketiranca N Odstotek (%) 

Mladi (do 25 let) 40 15,3 

Srednje letniki (25–49 let) 170 64,9 

Starejši (nad 49 let) 52 19,8 

Skupaj 262 100,0 
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Stopnja izobrazbe 

Višja stopnja izobrazbe pomembno vpliva na nadaljnje učenje tujih jezikov in vpis v 

jezikovno šolo. Kot je razvidno iz preglednice 5, ima največ anketiranih (34 %) univerzitetno 

izobrazbo. Če dodamo še anketirance z višjo in visoko strokovno stopnjo, predstavlja delež 

kar 60,3 % vseh slušateljev. Udeleženci s srednješolsko izobrazbo predstavljajo četrtino  

(25,2 %) vseh anketiranih. Relativno nizek delež s poklicno stopnjo (8,4  %) predstavlja 

predvsem udeležence, ki jim učenje italijanščine financira Zavod za zaposlovanje, saj jim 

bodo s tem omogočeni tudi boljši pogoji in možnosti zaposlitve v Italiji. Slušatelji z 

nedokončano osnovno šolo ali le osnovno šolo (6,1 %) so vključeni v izobraževanje z 

odobrenimi sredstvi Evropske unije z učenjem osnov nemščine za izboljšanje možnosti 

zaposlitve v sosednji Avstriji. Manjša zastopanost tistih z nižjo izobrazbo je tudi posledica 

finančnih težav. Obe jezikovni šoli, ki izvajata izobraževanje s sredstvi spodbujanja večjih 

možnosti zaposlitve v sosednjih državah, sta tudi geografsko blizu sosednjim državam, tako 

da gre za regionalni dejavnik zmanjševanja brezposelnosti. Podobne rezultate odraža tudi 

Anketa o izobraževanju odraslih, ki je bila opravljena leta 2011, z največjo udeležbo odraslih 

z visokošolsko in višjo (63 %), skoraj polovico manj tistih s srednješolsko (34,7 %) in 

najmanj (13,1 %) tistih z nedokončano ali dokončano osnovnošolsko izobrazbo (Tuš 2012b). 

Na osnovi analiz lahko povzamemo, da je višja stopnja izobrazbe nedvomno motivator 

vsakega nadaljnjega izobraževanja, tudi jezikovnega. 

Preglednica 5: Stopnja izobrazbe 

Dosežena stopnja izobrazbe anketiranca N Odstotek (%) 

Osnovna šola ali manj 16 6,1 

Poklicna 22 8,4 

Srednja 66 25,2 

Višja 22 8,4 

Visoka strokovna 47 17,9 

Univerzitetna 89 34,0 

Skupaj 262 100,0 

Starost in stopnja izobrazbe 

Medsebojna povezanost stopnje izobrazbe in tudi starosti anketiranca ima pomembno vlogo 

za vpis v jezikovno šolo. Kot že ločeno opazovanje vsakega demografskega dejavnika, 

starosti in stopnje izobrazbe, tudi skupno opazovanje odraža pomembnost nadaljnjega učenja. 

Najmočneje je zastopana starostna skupina srednjeletnikov z univerzitetno izobrazbo. Kar 

39,4 % vseh anketiranih te starostne skupine predstavlja 75,3 % vseh z univerzitetno 

izobrazbo. Prav tako sta v tej starostni skupini močno zastopani tudi visoka strokovna (24,1 % 

vseh te starostne skupine in 87,2 % vseh s to izobrazbo) ter srednja stopnja izobrazbe (20,6 % 

vseh v tej starostni skupini in 53 % vseh s to izobrazbo). Med mladimi je najmočneje 
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zastopana dokončana srednja stopnja, kar 42,5 % vseh starostne skupine, predstavlja 25,8 % 

vseh s to izobrazbo. Razlog je predvsem v tem, da so med njimi tudi tisti, ki še nimajo 

formalno priznane ali zaključene višje izobrazbe, in so tako morda v fazi študija ali z učenjem 

pridobivajo možnost boljših kakovosti in veščin na delovnem mestu, saj današnje potrebe 

delovnega mesta s to stopnjo izobrazbe zahtevajo nujno znanje vsaj enega tujega jezika. Kar 

polovica starejših anketirancev (51,9 %) ima višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo. 

Relativno visok delež anketiranih v tej starostni skupini s srednjo izobrazbo (26,9 % vseh 

starostne skupine, predstavlja 21,2 % vseh s to izobrazbo) morda pomeni, da do sedaj niso 

potrebovali tega znanja. S sodobno tehnologijo delovnega mesta tako sposobnosti znanja vsaj 

enega tujega jezika kot načina komuniciranja ne samo priporočajo, temveč celo pogojujejo.  

Ugotavljanje razlik med skupinami udeležencev 

Demografske spremenljivke za vpis v jezikovno šolo in učenje tujih jezikov imajo različno 

jakost povezanosti. Spol anketiranca ni pomemben dejavnik odločitve za učenje jezikov, 

čeprav je malenkostno večji delež vpisanih žensk. Opažamo, da je med spoloma različno 

zanimanje za tuje jezike. Tako je v tečaj angleškega jezika vpisanih 62,1 % žensk in 37,9 % 

moških, nemškega 53,2 % žensk in 46,8 % moških, španskega 30 % žensk in 70 % moških, 

italijanskega 63,5 % žensk in 36,5 % moških, portugalskega samo ženske in ruskega 66,7 % 

žensk in 33,3 % moških. Višja dosežena stopnja izobrazbe je povezana z nadaljnjim učenjem 

tujih jezikov, saj je tudi delovno okolje s to izobrazbo izpostavljeno vplivom nenehnega 

pridobivanja novih sposobnostih. Opažamo tudi statistično značilne razlike, ki odražajo 

razlike v jakosti vpliva na dejavnike motivacije za učenje, vendar le med starostnimi 

skupinami. Pri skupini mladih so za pričetek učenja jezikov najpomembnejše predvsem 

pričakovane koristi s tako pridobljenim znanjem, močno so dovzetni na vlogo tuje kulture 

preko glasbe in s tem povezanimi spremembami navad, so izjemno samozavestni in prepričani 

v svoje znanje in sposobnosti ter bi po potrebi tudi brez večjih bojazni zamenjali sedanje 

okolje s tujino, medtem ko je pomen samospoštovanja pri njih najmanjši. Kljub temu da 

menijo, da je izobrazba povezana z znanjem jezika, vpliv okolice nima večje vlogo za vpis v 

šolo in učenje. Pri starejših so, ravno nasprotno, jakosti vplivov najmanjše tako glede 

pričakovanih koristi, tuje kulture s spremembami navad ter skozi karierni in osebni razvoj 

dejavnika samopodobe, medtem ko je jakost vpliva samospoštovanja največja med vsemi 

starostnimi skupinami. Najmočneje zastopana skupina srednjeletnikov ima jakost vplivov 

manjšo kot mladi in večjo kot starejši.  

Bivariatna analiza nakazuje določene značilnosti glede pomena motivatorjev za učenje tujih 

jezikov. Z metodo analize variance sistematično preverjamo, po kateri neodvisni 

spremenljivki se slušatelji statistično značilno razlikujejo glede pomena dejavnikov na 

motivacijo pri učenju tujih jezikov. Empirični rezultati analize variance demografskih 

dejavnikov spola in izobrazbe ne odražajo statistično značilnih razlik. Ob predpostavki 

vrednosti spremenljivke pri stopnji tveganja, manjši od 0,05, so te razlike značilne in odvisne 
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od starostnih skupin (priloga 3) – pri dejavnikih koristnost učenja, kultura tujega jezika, 

samopodoba in samospoštovanje.  

Mladim je največji motivator koristnost učenja, saj so prav vsi (100 %) prepričani, da bodo 

imeli tako boljše možnosti pri iskanju delovnega mesta. To znanje jezika kar 85 % mladih 

vključuje v svoje prihodnje načrte oziroma jim to učenje predstavlja tudi izziv (87,5 %). 

Preko glasbe, ki jo rado posluša kar 97,5 % vseh mladih, tuja kultura preko idolov oblikuje 

njihove navade, hobije, zunanji videz in vse njim ugodne spremembe, na katere se mladi hitro 

odzivajo. Mladi so tudi zelo samozavestni in imajo visoko mnenje o sebi skozi dejavnik 

samopodobe. Znanje jezika kar 97,5 % mladih vključuje v svoje prihodnje načrte in 87,5 % v 

svojo kariero. 80 % jih je prepričanih, da so sposobni govoriti tuji jezik, 80 % jih je 

pripravljenih spremeniti domače delovno okolje s tujino, ki vključuje tudi nenehno govorno 

komuniciranje v tujem jeziku. Nekoliko manj (67,5 %) jih je prepričanih v sposobnosti 

pisnega komuniciranja. Mladi najmanjšo vlogo pripisujejo samospoštovanju. Kljub temu da 

se jih 67,5 % strinja, da naj bi izobraženi znali govoriti tuji jezik, se jih 82,5 % ne uči jezika 

zaradi mnenj prijateljev.  

Starostna skupina srednjeletnikov nekoliko manjši pomen kot mladi in nekoliko večji kot 

starejši (za 0,22 ocenjevalnega razreda) pripisuje koristim, ki jih prinaša znanje tujega jezika. 

Tako jih kar 85,3 % meni, da jim znanje jezika prinaša boljše možnosti pri iskanju zaposlitve 

in zato tudi 92,3 % srednjeletnikom učenje pomeni svojevrstni izziv, vendar pa to znanje le 

67,3 % vključujejo v svoje prihodnje načrte. Pomen dejavnika samopodobe je za 0,28 

ocenjevalnega razreda manjši kot pri mladih. Čeprav jih je 86,5 % prepričanih, da je kariera 

povezana z znanjem jezika in ga 77,6 % vključuje v prihodnje načrte, jih je le 67,6 % 

prepričanih, da so ga sposobni govoriti. Tudi le 64,1 % srednjeletnikov bi domače okolje brez 

težav zamenjalo s tujino ter s tem nenehno govorno komuniciralo v tujem jeziku. Prav tako pa 

nekoliko manjši pomen (60,6 %) pripisujejo svojim sposobnostim pisnega komuniciranja. 

Pomen samospoštovanja je večji kot pri mladih (za 0,07 ocenjevalnega razreda), vendar 

manjši kot pri starejših. 70,6 % jih je prepričanih, da je izobrazba povezana z znanjem jezika,  

čeprav se jih ga 75,9 % ne uči zaradi mnenj prijateljev.  

Starejšim je koristnost učenja nekoliko manjši motivator (za 0,35 ocenjevalnega razreda) kot 

mladim. Kar 82,7 % jih meni, da jim bo to znanje jezika prineslo boljše možnosti pri iskanju 

zaposlitve, kar 93,1 % učenje predstavlja svojevrstni izziv in ga zato tudi 77,1 % starejših 

vključuje v svoje prihodnje načrte. Tuja kultura ima nekoliko manjšo vlogo na spremembe 

navad kot pri mladih (za 0,33 ocenjevalnega razreda), saj imajo že izoblikovane vrednote in 

jih novosti, povezane z vplivi drugačnosti, ne spremenijo tako hitro v prepričanjih, saj tujo 

glasbo rado posluša le 75 % starejših. Pomen kariernega in osebnega razvoja odraža manjšo 

samozavest in prepričanje v lastne sposobnosti vloge in tako pomena samopodob starejših kot 

mladih (za 0,6 ocenjevalnega razreda). Kljub temu kar 80,2 % starejših kariero povezuje z 

znanjem jezika, prav tako jih 74,5 % to znanje vključuje v svoje prihodnje načrte. Slaba 
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polovica odraslih, le 49,9 %, bi zamenjala sedanje domače okolje s tujino in le 51,9 % jih 

meni, da so spodobni govoriti tuji jezik, oziroma jih 58,3 % meni, da imajo sposobnosti 

znanja pisnega komuniciranja. Vloga samospoštovanja ima med vsemi starostnimi skupinami 

največjo jakost pri starejših, in sicer za 0,16 ocenjevalnega razreda večjo kot pri mladih.  

87,5 % starejših je prepričanih, da je znanje tujega jezika povezano z izobrazbo, čeprav se jih 

ga 69,2 % ne uči zaradi vpliva prijateljev. 

Razlike med različnimi starostnimi skupinami odražajo pomen posameznih dejavnikov na 

motivacijo pri učenju tujih jezikov, ki je bila preverjena z metodo analize variance. Z 

njihovim poznavanjem lahko jezikovne šole bolje izkoristijo svoj poslovni vidik s primernimi 

trženjskimi storitvami. V nadaljevanju povzemamo tudi izsledke analiz glede odločitve za 

izbrano jezikovno šolo, ki vključuje vlogo priporočil prijateljev, plačnika tečaja in 

dosedanjega znanja in izobraževanja tujih jezikov.   

Plačnik tečaja  

Načini plačila tečaja in s tem motivi za nadaljevanje izobraževanja so različni. Kar polovica 

anketiranih (51,5 %) je tečaj tujega jezika financirala sama. Anketiranci tako zaradi zunanjih 

dejavnikov ali notranjih motivov menijo, da tega znanja nimajo dovolj, in se tako kot 

samoplačniki vpišejo v jezikovni tečaj. Kdor ima zanimanje in željo za znanje tujega jezika, si 

bo to poskušal omogočiti sam ali pa si bo našel kakšno drugo ugodno finančno rešitev. Ker 

tečaji niso poceni, na manjše število udeležencev z nižjo stopnjo izobrazbe vpliva tudi 

finančni razlog.  

Vse ostale oblike financiranja odražajo predvsem zunanje dejavnike vpliva na vpis v 

jezikovno šolo. 22,9 % anketiranim je izobraževanje plačalo podjetje. Podjetja, ki razpisujejo 

potrebe po delovnih mestih zahtevajo znanje določenega tujega jezika kot eno izmed 

osnovnih sposobnosti uspešnega delovnega procesa. Medtem ko podjetja, ki v poslanstvu in 

viziji spodbujajo nenehno izobraževanje, to možnost izbire svojim zaposlenim omogočajo 

brezplačno ali pod ugodnejšimi pogoji. Zanimivost predstavlja financiranje izobraževanja 

16,8 % slušateljem prek sredstev Evropske unije in Zavoda za zaposlovanje. Kot plačnika 

tečaja so ti dve instituciji navedli le anketirani z dokončano ali nedokončano osnovno in 

poklicno šolo. Gre za regionalni dejavnik spodbujanja in ustvarjanja boljših možnosti pri 

iskanju zaposlitve v sosednjih deželah. Pri teh jezikovnih tečajih gre predvsem za začetni 

tečaj sporazumevanja in pridobitev le osnov tujega jezika, ki so pomembne in potrebne za 

nujno komuniciranje na nižje kvalificiranih delovnih mestih in imajo tako pomembno vlogo 

okolja in spodbujanja motiva za učenje. 
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Dejavniki vpisa v izbrano jezikovno šolo 

Priporočila prijateljev in znancev nimajo večjega pomena za vpis v izbrano jezikovno šolo. 

Skoraj polovica (47,3 %) anketiranih ni izbrala jezikovne šole zaradi priporočil svojih 

prijateljev. Če temu deležu dodamo še neopredeljene (18,3 %), potem za skoraj za dve tretjini 

anketiranih priporočila znancev in prijateljev niso pomemben dejavnik vpisa v izbrano 

jezikovno šolo. Pomembno vlogo ima predvsem ugodna lokacija šole, ki je povezana z 

dnevno migracijo slušateljev, ki je vključena v bližino njihovega bivališča, delovnega mesta 

ali drugih dnevnih obveznosti, brez nepotrebnih dodatnih stroškov in časovnih izgub.    

Nenehno obnavljanje in nadgrajevanje znanja tujega jezika 

Znanje, ki se ne uporablja, se pozablja. Izsledki potrjujejo, da kar polovica anketirancev 

(54,6 %) z vpisom v jezikovno šolo obnavlja, ponavlja ali dopolnjuje znanje, ki so ga v 

preteklosti pridobili v formalnem izobraževanju (osnovna in srednja šola ali fakulteta). Prav 

tako je sedanji tečaj tujega jezika pri 38,5 % anketiranih enak dodatnemu izobraževanju 

jezika, po zaključenem obveznem izobraževanju v preteklosti (64,6 % angleški, 71,4 % 

nemški, 57,1 % španski, 77,4 % italijanski). Ker je delež ponovnega obnavljanja sedanjega 

učenja tujega jezika s tujim jezikom v dodatnim izobraževanjem visok, ne smemo izključiti 

možnosti dvoumnega razumevanja anketnih vprašanj. Tako so morda nekateri slušatelji pri 

vprašanjih »Katerega tujega jezika ste se dodatno učili po zaključenem šolanju?« in »Kateri 

tečaj tujega jezika obiskujete sedaj?« odgovora nanju enačili. Visok delež ponavljanja 

enakega jezika lahko pomeni tudi, da so anketiranci v preteklosti zaključili višjo stopnjo, 

vendar zaradi daljše odsotnosti aktivne uporabe obnavljajo znanje tega istega jezika na nižji 

stopnji. Motivi za ponavljanje in obnavljanje jezika so različni, čeprav nismo opazovali vpliva 

časovne komponente ponovnega razloga za vpis in tako tudi učenja.  

Na kratko lahko povzemamo, da se pomen posameznih motivacijskih dejavnikov za učenje 

tujih jezikov razlikuje med starostnimi skupinami slušateljev. Najpomembnejši motivator je 

koristnost učenja, saj znanje tujega jezika skozi pričakovanja ne omogoča samo sedanje, 

ampak tudi prihodnje koristi. Tudi poslušanje tuje glasbe ima preko tuje kulture pomemben 

vpliv na spremembe sedanjih navad in razloge za učenje jezika, medtem ko zaskrbljenosti 

zaradi neznanja jezika nima večjega vpliva. Želja in interes za karierni in osebni razvoj 

predstavljata pomemben dejavnik samopodobe, medtem ko samospoštovanje ni pomemben 

motivator. Učno okolje učilnice je nedvomno pomemben motivator, vendar le pri že vpisanih 

slušateljih, ki imajo tudi pozitiven odnos do učenja, ki jim ga šola nudi s strokovno 

usposobljenimi sodelavci in zanimivim učnim programom. Dejavniki pomena demografskih 

značilnosti spola, stopnje izobrazbe in starosti so različni. Spol ne odraža večjih razlik za vpis 

v jezikovno šolo, le različno zastopanost spolov znotraj tečajev. Z višanjem stopnje izobrazbe 

se povečuje zanimanje za učenje jezikov. Starost posameznika pa odraža statistične razlike 

med demografsko različnimi skupinami ob stopnji tveganja, manjši od 0,05, pri dejavnikih 
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koristnost učenja, tuja kultura, samopodoba in samospoštovanje. Jezikovno izobraževanje si 

najpogosteje plačajo slušatelji sami. Priporočila okolice za vpis v izbrano jezikovno šolo 

nimajo večjega vpliva, saj anketiranci upoštevajo ugodno lokacijo šole, vključeno v njihovo 

dnevno migracijo. Polovica anketiranih z učenjem ponavlja, obnavlja in dopolnjuje že nekoč 

osvojeno znanje, pri preostalih gre za spoznavanje povsem novih učnih vsebin in znanj tujega 

jezika. 
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6 PRIPOROČILA ZA JEZIKOVNE ŠOLE 

Slovenija je med državami glede govorcev maternega jezika precej homogena, kar pomeni, da 

ima več kot 90 % govorcev maternega jezika (Vertot 2010). Za le dva milijona govorcev 

slovenščine je znanje tujih jezikov nujno, saj lahko ob sodobni tehnologiji le tako uspešno 

globalno komunicirajo. 

Znanje tujega jezika je nujno za uspešno delovanje v sodobnem svetu, saj je osnovni namen 

jezika sporazumevanje in komuniciranje. Slušatelji z vpisom v jezikovno šolo pričakujejo 

predvsem koristi, ki so najpomembnejši motivator učenja in so povezane s sedanjimi 

dejavnostmi kot tudi s prihodnjimi izzivi na vseh področjih delovanja. Prav vsi mladi so 

prepričani, da imajo z znanjem jezika zagotovo boljše možnosti pri iskanju zaposlitve. 

Enakega mnenja je tudi 82,7 % starejših. Jezikovne šole naj bi s spremljanjem družbenih 

sprememb tržile predvsem krajša in s tem bolj učinkovita izobraževanja, po meri uporabnika 

ali manjših, morda tudi ločenih skupin, glede na starost in predvsem želene potrebe delovnih 

mest, doma ali v tujini ali celo učenje na daljavo. Koristi znanja pa ne smemo povezovati le z 

izzivi delovnega okolja, temveč tudi raznimi izobraževanji in potovanji po meri posameznika. 

Ker imajo tudi turistične agencije v svojih programih del ugodnih ponudb za razne svetovne 

dogodke, izobraževanja in srečanja, bi lahko medsebojno sodelovanje pri oglaševanju storitev 

turističnih agencij in ugodnih krajših tečajev učenja jezika pred potovanjem povečalo 

koristnost znanja tega tujega jezika.   

Vsak jezik je nedvomno povezan s kulturo, ki prav tako vpliva na motivacijo za učenje, 

predvsem preko glasbe. V času izobraževanja bi jezikovna šola lahko svojim slušateljem 

omogočila brezplačne ali pa morda drugače ugodne finančne spletne povezave do tujih revij, 

časopisov, prireditev, slovarjev, skratka vsega, kar omogoča še dodatno spoznavanje kulture 

tega tujega jezika, po zaključenem tečaju pa le ob določenem doplačilu. Glede na to, da so na 

pomen tuje kulture preko glasbe najbolj dovzetni prav mladi, bi lahko jezikovne šole s 

ponudbami, ki vključujejo zanimive aktualne glasbene, športne in kulturne dogodke po svetu, 

temu primerno organizirale krajše tečaje učenja jezika s poudarkom na številu novih besed, ki 

jih bodo osvojili v uri ali v tednu tečaja. Poudarili pa bi lahko tudi posebne lastnosti osvojenih 

sposobnosti tujih kultur, saj so mladi dovzetnejši za vplive sprememb in navad tujih kultur, ki 

jih lahko osvojijo zadnji hip. 

 

Pomembnost samopodobe skozi spremljanje osebnih in kariernih ciljev je pomemben 

motivator za učenje jezikov z različno jakostjo med starostnimi skupinami, za katero so 

najbolj dovzetni prav mladi. Mladi so zelo samozavestni, saj jih kar 97,5 % vključuje znanje 

jezika v svoje prihodnje načrte in jih je kar 80 % prepričanih v svoje sposobnosti znanja 

jezika, prav toliko pa bi jih tudi sedanje okolje brez bojazni zamenjalo s tujino. Jezikovne šole 

bi v svojo ponudbo storitev tako lahko vključile potrebne komunikacijske in tako tudi 
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sporazumevalne sposobnosti glede na potrebe delovnega mesta v tujini. Pri tem pa se ne bi 

osredotočile samo na pridobivanje govornega, temveč tudi pisnega znanja jezika.  

 

Ugodno učno okolje je nedvomen motivator vsakega učenja. Pozitiven odnos do učenja 

slušateljev ter pozitivne osebnostne lastnosti učitelja in zanimiva ter pestra vsebina tečaja 

okrepijo pomen motivacije in končni izid. Vodstvo jezikovne šole mora izbiri sodelavcev 

nameniti izjemno pozornost, saj so ti ključni dejavnik zadovoljstva strank in ne prenašajo 

samo znanja jezika, ampak tudi komunikacijske sposobnosti, potrebne pri usvajanju jezika, in 

določeno mero samozavesti. Učni programi, ki so potrebni za osvojitev določene jezikovne 

stopnje, so po jezikovnih šolah zelo podobni, razlike so le v tehnikah, zanimivih in pestrih 

učnih vsebinah in pristopih. Pred vpisom v tečaj je treba oblikovati učno skupino glede na 

potrebe in zahteve slušateljev, saj so v skupini posamezniki z različnim predznanjem, interesi 

in motiviranostjo. Ni dovolj samo ocenjevanje tečaja ob zaključku izobraževanja s 

pripombami in opombami pričakovanj, potreb itd. Poznavanje lastnosti, predznanja, zahtev in 

potreb posameznikov je zagotovo tista prednost, ki maksimalno izkoristi prednosti učne 

skupine tečaja. Zato bi bilo priporočljivo izvesti anonimno analizo osebnostnih lastnosti 

skupine, ker ima vsaka skupina svoje želje in potrebe, na osnovi katerih bi se lahko gradile in 

prilagajale učne vsebine. 

Kar 60,3 % slušateljev z več kot višjo stopnjo izobrazbe pomeni, da so prisotni tako osebni 

kot karierni vpliv ter potrebe okolja, ki zahtevajo nenehno izobraževanje z dodatnim znanjem 

jezika glede na potrebe delovnega mesta. Jezikovne šole bi lahko trženje svojih storitev 

prilagodile potrebam nujnosti komuniciranja s tujino, spoznavanju tujih kultur in predvsem 

nadgrajevanju znanja glede na vedno višje zahtevane sposobnosti na delovnem mestu. 

S starostjo se spreminja jakost vpliva dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo za učenje tujih 

jezikov in vpis v jezikovno šolo. Tako je pri mladih opaziti največje koristi od znanja jezika 

pri sedanjih in prihodnjih aktivnostih. Tudi glasba preko kulture tujega jezika ima izjemno 

močan vpliv, saj so mladi bolj dovzetni na spremembe, ki jih prinašajo glasbeni idoli. Vpliv 

dejavnika samopodobe se odraža skozi prepričanja o sposobnostih znanja jezika, tudi sedanje 

okolje so brez večjih dvomov pripravljeni zamenjati za okolje tujega jezika, če bodo imeli od 

tega večje koristi, ki so vezane na njihovo kariero. Moč vpliva samospoštovanja pa je pri njih 

najmanjša. Tako kot imajo opazovani vplivi največji vpliv na skupino mladih, opazovanje 

skupine najstarejših odraža prav tako moč pozitivnega vpliva opazovanih dejavnikov na 

motivacijo pri učenju, vendar je jakost vplivov šibkejša, razen pri samospoštovanju, kjer je 

moč vpliva največja. Med skupino mladih in starejših so srednje močni vplivi jakosti 

dejavnikov na motivacijo srednjeletnikov. Trženje storitev mladim naj bi vključevalo hitre, 

predvsem pa potrebam okolja prilagojene tečaje. Srednjeletnikom, ki so v pridobivanju ali na 

višku kariere, tečaje nadgrajevanja, dopolnjevanja in po potrebi okolja osvajanja novega 

znanja, starejšim pa glede na to, da težje sledijo spremembam okolja, usmeritve, da za učenje 
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niso prestari in da spremembe sveta zahtevajo znanje jezika kot nujno sredstvo, ki omogoča 

komunikacijo in sporazumevanje ter tudi pridobivanje samozavesti. 

Plačnik tečaja ima pomembno vlogo pri vsakem nadaljnjem izobraževanju. Dobra polovica 

anketiranih (51,5 %), je sama plačala izobraževanje. Glede na največji delež samoplačnikov 

bi lahko z ugodnimi finančnimi možnostmi in poudarjanjem, da je znanje jezika nujno 

delovno orodje vsakega posameznika današnje družbe, nudili ugodne ponudbe v zadnjem 

hipu z različnimi ravnmi zahtevnosti glede na izobrazbo in potrebe delovnega okolja. Strošek 

izobraževanja ni majhen, zato bi lahko omogočili razne ugodne načine financiranja tudi preko 

finančnih inštitucij. Jezikovne šole bi lahko poskušale pridobivati razna namenska sredstva za 

jezikovno izobraževanje (preko zavodov, evropskih inštitucij), ki bi omogočala brezplačno 

učenje tujih jezikov z večjo možnostjo zaposlitve v tujini. Šole naj bi nudile tudi trženje 

paketnih ponudb podjetjem za zaposlene glede na potrebe delovnih mest, ki bi izboljšale 

njihov sedanji delovni proces, ali pa omogočale izobraževanje tujega jezika pod ugodnimi 

pogoji glede na lastne interese. Nedvomno bi bilo treba razširiti ponudbo brezplačnih, 

predvsem osnovnih izobraževanj za odrasle z nižjo izobrazbo, ki si tega izobraževanja sami 

ne morejo privoščiti, pri zavodih za zaposlovanje, ki so geografsko locirani blizu sosednjih 

držav. Omogočali bi jim učenje osnov komuniciranja in jim tako zagotovili večjo možnostjo 

zaposlitve v tujini. Jezikovne šole bi lahko tudi preko gospodarskih združenj omogočile 

ugodna izobraževanja glede na lokalne potrebe (turizem).   

Glavni dejavnik vpisa v izbrano jezikovno šolo je ugodna lokacija šole, ki je vključena v 

dnevno migracijo slušateljev. Jezikovne šole bi tako lahko z analizo svoje lokacije raziskale 

okolico pomembnih objektov, populacije prebivalstva, dnevne migracije in temu primerno 

oblikovale svoje ponudbe tečajev s termini, učnimi vsebinami glede na potrebe: vrtci (tečaji 

za malčke), šole (tečaji za šolarje, srednješolce), podjetja (izobraževanje ob ugodnih terminih 

ob zaključku delovnega časa ali  na lokaciji podjetja), stanovanjska naselja (tečaji ob koncu 

dneva), bližina športnih središč. Morda bi lahko omogočile tudi ponudbo kratkih nekajurnih 

izobraževanj v ustanovah, kjer so ljudje prisotni daljši čas, s primernimi vsebinami 

(bolnišnice in domovi za starejše).  

Znanje se nedvomno pozablja, če se ne uporablja aktivno, saj kar polovica anketiranih 

ponovno obnavlja ali dopolnjuje že v preteklosti osvojeno znanje. Ker vpliva časovne 

komponente po zadnjem izobraževanju nismo preverjali, bi lahko jezikovne šole svojim 

slušateljem, ki so zaključili izobraževanje, kot opomnik pošiljale neobvezne preizkuse za 

preverjanje znanja, ki bi glede na zaključeno stopnjo zadnjega tečaja podali delež 

pozabljenega znanja. Hkrati pa bi lahko ponudile tudi možnost hitre in najbolj učinkovite 

obnovitve znanja s ponovnim vpisom, možnostjo učenja na daljavo ali kratkimi delavnicami 

ob koncu tedna oziroma učenja po zmožnostih slušatelja ter s tem spodbujale vseživljenjsko 

izobraževanje.  



 

 43 

7 SKLEP 

Znanje tujega jezika je mogoče pridobiti le z učenjem, motivi za učenje pa so odvisni od 

interesov posameznika in okolja, ki ga obdaja. Jezikovna šola kot podjetje, ki posameznikom, 

motiviranim za učenje, to znanje posreduje, mora opazovati družbene spremembe in slediti 

zahtevam, če želi uresničiti svoje cilje in nenehno rasti. S poznavanjem pravih motivov za 

začetek učenja lahko oblikuje, načrtuje in organizira programe z vsebinami, ki bodo povečali 

zanimanje za vpis novih in starih slušateljev. Komunikacija namreč ne pozna meja, če smo 

opremljeni z nujnim orodjem, to je znanjem tujega jezika, ki omogoča nemoteno delo in 

aktivnosti v današnji družbi.  

Empirična raziskava je bila izvedena s pomočjo ankete. Z odobrenim soglasjem 20 jezikovnih 

šol v Sloveniji smo pridobili odgovore 262 slušateljev, vpisanih na različne stopnje 6 različnih 

tujih jezikov v jezikovnih šolah 6 slovenskih regij. Vzorec predstavlja 1,3 % vseh 

udeležencev, vpisanih v tečaje v obdobju 2011/2012, in kljub nereprezentativnosti vzorca 

znotraj regij po deležu anketiranih v opazovanih šolah, glede na delež prebivalstva regije,  

ustreza značilnostim celotne populacije.   

Razlike pri vplivu motivacijskih dejavnikov na učenje tujih jezikov se kažejo predvsem med 

slušatelji različnih starosti. Največji motivator za v vpis v jezikovno šolo so predvsem koristi, 

ki jih bo osvojeno znanje imelo za sedanje in prihodnje dejavnosti. Pomembna je tudi vloga 

tuje kulture, ki preko glasbe vpliva na spremembe sedanjih navad in način življenja. Poklic, 

kariera in osebni interesi so pomembni dejavniki posameznikove samopodobe, na katero 

znanje jezika pozitivno vpliva. Tudi učno okolje se skozi pozitiven odnos do učenja pri 

vpisanih slušateljih le nadgrajuje s primerno usposobljenim učiteljem in zanimivimi 

vsebinami tečajev. Med demografskimi dejavniki spol ne vpliva bistveno na vpis v šolo, 

medtem ko se višjo stopnjo izobrazbe veča pomen nadaljnjega izobraževanja in tudi učenja 

tujih jezikov. Statistično značilne razlike med različnimi starostnimi skupinami z analizo 

variance pri mladih odražajo največjo moč pozitivne jakosti vpliva pri dejavnikih koristnost 

učenja, tuja kultura in samopodoba, najmanjšo pa pri samospoštovanju. Pri starejših je jakost 

vpliva samospoštovanja največja med starostnimi skupinami, vendar pa je pri ostalih 

opazovanih dejavnikih najmanjša. Izobraževanje si je polovica anketiranih plačala sama, 

preostali pa imajo izobraževanje tujega jezika omogočeno brezplačno (Zavod za 

zaposlovanje, podjetje, druga sredstva). Za vpis v izbrano jezikovno šolo je pomembna 

predvsem ugodna dnevna migracija, ki naj bi jo jezikovna šola prilagodila terminom tečajev. 

Ker se znanje, ki se ne uporablja aktivno, pozablja, ga kar polovica anketiranih obnavlja ali 

ponavlja.   

Jezikovne šole delujejo kot podjetja. S poudarjanjem vseživljenjskega učenja in večjezičnosti, 

povezanosti in odvisnosti sveta je osvojeno znanje tujega jezika predvsem nujno sredstvo 

preživetja. Jezikovne šole bi morale s spremljanjem družbenih sprememb tržiti predvsem 

krajše, delovnim mestom in zahtevam trga prilagojene programe. Mladim, ki jim sprememba 
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delovnega okolja (tujina) ne predstavlja ovir, bi morale nuditi predvsem izobraževanje za 

nemoteno komuniciranje v tujini, ki ima zagotovo drugačne zahteve kot domače okolje. 

Povezale se bi lahko s šolami v tujini, ki bi nudile dodatno pomoč. Namen jezika je predvsem 

komunikacija in sporazumevanje, zato naj bi jezikovne šole prilagodile programe po meri 

posameznika – v čim krajšem času z ugodno ponudbo pridobiti ustrezno znanje za 

sporazumevanje. Poudarek naj ne bi bil na tem, da znanje osvojijo do popolnosti, temveč da 

pridobijo sposobnost sporazumevanja glede na trenutne potrebe. Vsaka jezikovna šola naj bi 

analizirala tržne potrebe in okolje, v katerem deluje, in temu prilagodila vsebino programov 

(otroci, odrasli, podjetja, zavodi), saj je dnevna migracija slušateljev pomemben dejavnik 

vpisa. Z neugodnimi gospodarskimi razmerami naj bi šole tudi same iskale ugodne vire 

financiranja tečajev, ki bi tako omogočili izobraževanje tistim, ki si ga ne morejo privoščiti, a 

ga potrebujejo za potrebe delovnega mesta (nezaposleni, regionalni dejavniki spodbujanja 

znanja tujega jezika).  

Izhajajoč iz proučene teorije o vplivu dejavnikov na motivacijo pred in med učenjem jezikov, 

so pomembni motivatorji: koristnost učenja jezika, tuja kultura, samopodoba, odnos do 

učenja, učitelj s pozitivnimi lastnostmi ter zanimiva in pestra vsebina tečaja. Za potrebe 

trženja in vodenja jezikovnih šol smo v analizo dodali demografske spremenljivke spol, 

izobrazba in starost, vendar se pomen in jakosti vpliva dejavnikov razlikujejo le med 

starostnimi skupinami slušateljev. Tudi plačnik izobraževanja, odločitev za vpis v izbrano 

jezikovno šolo in dosedanje znanje so pomembni dejavniki nadaljnjih poslovnih in tržnih 

odločitev šole. 

Proučevanje morebitnih prihodnjih opazovanj vpliva dejavnikov na motivacijo za učenje 

jezikov ima več možnosti. Ker smo v nalogi proučevali motive slušateljev, ki so že vključeni 

v jezikovno izobraževanje, bi lahko v nadaljnjem raziskovanju v anketiranje vključili tudi 

tiste, ki se še ne izobražujejo, skratka potencialni trg jezikovne šole. Tudi pomen vpliva 

dejavnikov bi lahko razširili na opazovanje regionalnih razlik po stopnji izobrazbe in starosti. 

Glede na to, da posameznik nima vpliva na vplive družbenih sprememb, bi lahko analizirali 

povezanost z notranjimi motivi in demografskimi spremenljivkami ter njihovo jakost. V 

prihodnje raziskave bi bilo treba vključiti tudi časovno komponento – kdaj so se slušatelji 

nazadnje aktivno učili tujega jezika – in status zaposlitve. Anketnih vprašalnikov v 

elektronski obliki tako ne bi posredovali samo jezikovnim šolam, ampak tudi podjetjem, 

javnim službam, socialnim omrežjem, fakultetam, saj bi s tem pridobili informacije o nujnosti 

znanja ali učenja tujih jezikov in o zavedanju pomembnosti te osvojene sposobnosti za 

vsakdanje komuniciranje. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Navodilo učiteljem tujega jezika  

Priloga 3 Izpisi SPSS 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

O MOTIVACIJI ZA UČENJE TUJIH JEZIKOV 

 

Spoštovani,  

pred vami je anketni vprašalnik, namen katerega je ugotoviti najpogostejše dejavnike, ki 

vplivajo na motivacijo za učenje tujih jezikov v jezikovni šoli. Anketa je anonimna. Vaši 

podatki bodo uporabljeni izključno za raziskovalne potrebe moje diplomske naloge. 

Poudarjam, da ni napačnih ali pravilnih odgovorov, pomembno je, da so vaši odgovori 

iskreni in odražajo vaše prave občutke. Predvideni čas reševanja je 5 minut. 

Zahvaljujem se za vaše sodelovanje in vam želim uspešno učenje tujih jezikov.  

Mateja Letnar 

Učenje tujega jezika je …. Prosim, izberite le en odgovor za vsako trditev. 

  

Sploh se         

ne        

strinjam 

Se 

ne         

strinjam      

Delno  

se ne 

strinjam, 

delno se 

strinjam 

Se  

strinjam 

Popolnoma            

se          

strinjam 

… pomembno, ker mi ponuja nove izzive v 
življenju. 

          

… pomembno in koristno, ker bom tako imel 
boljše možnosti pri iskanju delovnega mesta  

          

… pomembno, ker naj bi izobraženi ljudje znali 
govoriti tuji jezik.  

          

… resnično zanimivo.           

… pomembno zame, ker želim doseči priznanje 
nadrejenih, učitelja, družine, prijateljev. 

          

 
V vsaki vrsti sta dva nasprotujoča si pojma, ki se nanašata na tečaj tujega jezika. Prosim, 

pri vsakem paru nasprotij izberite le en odgovor. 

 
Zelo Srednje Malo 

Niti  eno    

niti drugo 
Malo Srednje Zelo 

  

nepomemben        pomemben 

zahteven        enostaven 

dolgočasen        zanimiv 

koristen        nekoristen 

 

V vsaki vrsti sta dva nasprotujoča si pojma, ki se nanašata na učitelja jezika. Prosim, pri 

vsakem paru nasprotij izberite le en odgovor. 

 

Zelo Srednje Malo 

Niti  eno    

niti 

drugo 

Malo Srednje Zelo 

  

optimističen               pesimističen 

strokoven        nestrokoven 

prijazen        neprijazen 

iznajdljiv        neiznajdljiv 



Priloga 1 

 

V kolikšni meri se strinjate spodnjimi trditvami, ki se nanašajo na vaše priložnosti, 

dogodke in čustva, vezana na znanje in uporabo tujega jezika? Prosim, izberete le en 

odgovor za vsako trditev. 

  

Sploh se      
ne        

strinjam 

Se 
ne         

strinjam      

Delno  

se ne 
strinjam, 

delno se 

strinjam 

Se  

strinjam 

Popolnoma            
se          

strinjam 

Ko pomislim na kariero, pomislim na obvezno 

znanje tujega jezika. 
          

Če se ne bom učil tujega jezika, bo to neugodno 

vplivalo na moje življenje.           

Ko govorim tuji jezik v učilnici, sem včasih živčen 

in zmeden.  
          

Uživam v učenju tujega jezika.           

Rad spremljam oddaje, programe v tujih jezikih.           

Vzdušje v učilnici tujega jezika je prijetno.           

Stvari, ki jih želim delati v prihodnosti, zahtevajo 
znanje tujega jezika. 

          

Veselim se učnih ur tujega jezika.           

Pri pogovoru z naravnim govorcem tujega jezika se 

počutim neugodno.  
          

Ljudje, ki me obkrožajo, tudi od mene pričakujejo 
znanje tujega jezika. 

          

Sebe si lahko predstavljam kot nekoga, ki zna 

tekoče pisati e-poštna sporočila v tujem jeziku.            

Moji prihodnji načrti zahtevajo znanje tujega 
jezika.  

          

Rad poslušam glasbo v tujem jeziku.           

Rad berem revije in časopise v tujem jeziku.           

Sposoben sem govoriti tuji jezik.           

Sebe si lahko predstavljam živeti v tujini in 
nenehno komunicirati v tujem jeziku.  

          

Učim se tujega jezika, ker najboljši prijatelji 
menijo, da je to pomembno.  

          

Učenje jezika v tej jezikovni šoli sem izbral zaradi 
priporočila znancev, prijateljev itd. 

          

Dokončana stopnja izobrazbe (prosim, izberite samo eno izmed možnosti) 

       £   osnovna šola ali manj  £   poklicna          £   srednja  

       £   višja     £   visoko strokovna        £   univerzitetna  

Spol (prosim, izberite eno izmed možnosti)  £   ženski         £   moški 

Letnica rojstva (prosim, vpišite letnico): ££££ 

Katerih tujih jezikov ste se učili v osnovni šoli, srednji šoli in na fakulteti (prosim, dopišite)? 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Katerega tujega jezika ste se dodatno učili po zaključenem šolanju? V primeru, da ste znanje zgoraj 

navedenih tujih jezikov obnavljali, dopolnjevali, prosim, dopišite tudi te tuje jezike.  
_______________________________________________________________________________________ 

Kateri tečaj tujega jezika obiskujete sedaj (prosim, zapišite jezik ne stopnjo tečaja)? _______________ 

Kdo je plačnik tečaja tujega jezika, ki ga obiskujete (prosim, označite eno izmed možnosti ali dopišite)?   

£   sami     £   podjetje  drugo____________________________ 

 

HVALA ZA SODELOVANJE.
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Spoštovani učitelj tujega jezika, 

 

sem Mateja Letnar, izredna študentka Univerze na Primorskem,   

Fakultete za management v Kopru. Na osnovi teoretičnih izhodišč svoje 

diplomske naloge o dejavnikih motivacije za učenje tujih jezikov pri 

odraslih sem pripravila priloženi anketni vprašalnik. Izpolnjene ankete 

bodo namenjene izključno empiričnemu delu raziskave dejavnikov, ki 

vplivajo na motivacijo odraslih pri učenju tujih jezikov, torej samo za 

potrebe moje diplomske naloge. Cilj je pridobiti vsaj 100 pravilno 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 

S soglasjem vodstva vaše jezikovne šole vas naprošam, da anketne 

vprašalnike o motivaciji za učenje tujih jezikov razdelite svojim 

slušateljem v obdobju od 13. 5. do 14. 6. 2013. Vem, da je čas vaše učne 

ure velikokrat prekratek, zato odločitev o najbolj primernem trenutku 

izpolnjevanja vprašalnika prepuščam vam. Okvirni čas reševanja je največ 

5 minut. Vašim slušateljem poudarite, da ni napačnih ali pravilnih 

odgovorov. Pomembno je, da bodo njihovi odgovori iskreni in da 

bodo odražali njihove prave občutke. Anketa je anonimna. 

Sodelovanje v anketiranju je svobodna volja vsakega posameznika. Vesela 

bom, če bo moja prošnja za sodelovanje naletela na pozitiven odziv vaših 

slušateljev. Izpolnjene anketne vprašalnike vrnite vodstvu šole. 

 

Zahvaljujem se za vašo pomoč pri izvedbi ankete 

in vam želim še naprej obilo prijetnih trenutkov  

pri poučevanju tujega jezika.  

 

 

Utik, 10. 5. 2013 
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* PRIMERJAVA DEJAVNIKOV VPLIVA NA MOTIVACIJO MED STAROSTNIMI SKUPINAMI 

starost * Učenje tujega jezika je pomembno, ker ponuja nove izzive v življenju 

Crosstab 

 Učenje tujega jezika je pomembno, ker ponuja nove  
izzive v življenju 

Skupaj 

Se ne  
Strinjam 

Delno se ne  
strinjam, delno  

se strinjam 

Se  
strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 5 22 13 40 

% within starost 0,0 % 12,5 % 55,0 % 32,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je 
pomembno, ker ponuja nove izzive v 
življenju 

0,0 % 31,2 % 20,2 % 9,6 % 15,3 % 

25–49 

Count 1 8 70 91 170 

% within starost 0,6 % 4,7 % 41,2 % 53,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je 
pomembno, ker ponuja nove izzive v 

življenju 

50,0 % 50,0 % 64,2 % 67,4 % 64,9 % 

nad 49 

Count 1 3 17 31 52 

% within starost 1,9 % 5,8 % 32,7 % 59,6 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je 
pomembno, ker ponuja nove izzive v 

življenju 

50,0 % 18,8 % 15,6 % 23,0 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 2 16 109 135 262 

% within starost 0,8 % 6,1 % 41,6 % 51,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je 
pomembno, ker ponuja nove izzive v 
življenju 

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

 

 

starost * Učenje tujega jezika je pomembno in koristno, ker bom tako imel boljše možnosti pri iskanju delovnega mesta 

Crosstab 

 Učenje tujega jezika je pomembno in koristno, ker bom tako imel 
 boljše možnosti pri iskanju delovnega mesta 

Skupaj 

Sploh se ne  

strinjam 

Se ne  

strinjam 

Delno se ne  

strinjam, delno  
se strinjam 

Se  

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 0 0 15 25 40 

% within starost 0,0 % 0,0 % 0,0 % 37,5 % 62,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je pomembno 

in koristno, ker bom tako imel boljše 
možnosti pri iskanju delovnega mesta 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,1 % 18,5 % 15,3 % 

25–49 

Count 0 5 20 54 91 170 

% within starost 0,0 % 2,9 % 11,8 % 31,8 % 53,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je pomembno 
in koristno, ker bom tako imel boljše 
možnosti pri iskanju delovnega mesta 

0,0 % 62,5 % 90,9 % 58,1 % 67,4 % 64,9 % 

 Count 4 3 2 24 19 52 

starost nad 49 % within starost 7,7 % 5,8 % 3,8 % 46,2 % 36,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je pomembno 

in koristno, ker bom tako imel boljše 
možnosti pri iskanju delovnega mesta 

100,0 % 37,5 % 9,1 % 25,8 % 14,1 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 4 8 22 93 135 262 

% within starost 1,5 % 3,1 % 8,4 % 35,5 % 51,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je pomembno 
in koristno, ker bom tako imel boljše 
možnosti pri iskanju delovnega mesta 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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starost * Stvari, ki jih želim delati v prihodnosti, zahtevajo znanje tujega jezika 

Crosstab 

 Stvari, ki jih želim delati v prihodnosti, zahtevajo znanje tujega jezika Skupaj 

Sploh se ne 
 strinjam 

Se ne 
 strinjam 

Delno se ne  
strinjam, delno  

se strinjam 

Se  
strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 0 6 10 24 40 

% within starost 0,0 % 0,0 % 15,0 % 25,0 % 60,0 % 100,0 % 

% within Stvari, ki jih želim delati v 
prihodnosti, zahtevajo znanje tujega jezika 

0,0 % 0,0 % 13,3 % 8,9 % 26,7 % 15,3 % 

25–49 

Count 2 6 29 77 56 170 

% within starost 1,2 % 3,5 % 17,1 % 45,3 % 32,9 % 100,0 % 

% within Stvari, ki jih želim delati v 
prihodnosti, zahtevajo znanje tujega jezika 

100,0 % 46,2 % 64,4 % 68,8 % 62,2 % 64,9 % 

nad 49 

Count 0 7 10 25 10 52 

% within starost 0,0 % 13,5 % 19,2 % 48,1 % 19,2 % 100,0 % 

% within Stvari, ki jih želim delati v 
prihodnosti, zahtevajo znanje tujega jezika 

0,0 % 53,8 % 22,2 % 22,3 % 11,1 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 2 13 45 112 90 262 

% within starost 0,8 % 5,0 % 17,2 % 42,7 % 34,4 % 100,0 % 

% within Stvari, ki jih želim delati v 
prihodnosti, zahtevajo znanje tujega jezika 

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

 

 

starost * Rad spremljam oddaje, programe v tujih jezikih 

Crosstab 

 Rad spremljam oddaje, programe v tujih jezikih Skupaj 

Sploh se ne  

strinjam 

Se ne  

strinjam 

Delno se ne  

strinjam, delno 
 se strinjam 

Se  

strinjam 

Popolnoma 

 se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 1 14 18 7 40 

% within starost 0,0 % 2,5 % 35,0 % 45,0 % 17,5 % 100,0 % 

% within Rad spremljam oddaje, programe 

v tujih jezikih 
0,0 % 12,5 % 20,6 % 13,8 % 13,0 % 15,3 % 

25-49 

Count 2 5 37 90 36 170 

% within starost 1,2 % 2,9 % 21,8 % 52,9 % 21,2 % 100,0 % 

% within Rad spremljam oddaje, programe 

v tujih jezikih 
100,0 % 62,5 % 54,4 % 69,2 % 66,7 % 64,9 % 

nad 49 

Count 0 2 17 22 11 52 

% within starost 0,0 % 3,8 % 32,7 % 42,3 % 21,2 % 100,0 % 

% within Rad spremljam oddaje, programe 
v tujih jezikih 

0,0 % 25,0 % 25,0 % 16,9 % 20,4 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 2 8 68 130 54 262 

% within starost 0,8 % 3,1 % 26,0 % 49,6 % 20,6 % 100,0 % 

% within Rad spremljam oddaje, programe 

v tujih jezikih 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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starost * Rad poslušam glasbo v tujem jeziku 

Crosstab 

 Rad poslušam glasbo v tujem jeziku Skupaj 

Sploh se ne  

strinjam 

Se ne  

strinjam 

Delno se ne  

strinjam, delno  
se strinjam 

Se  

strinjam 

Popolnoma  

se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 0 1 15 24 40 

% within starost 0,0 % 0,0 % 2,5 % 37,5 % 60,0 % 100,0 % 

% within Rad poslušam glasbo v t. jeziku 0,0 % 0,0 % 2,9 % 13,3 % 22,9 % 15,3 % 

25–49 

Count 1 4 25 75 65 170 

% within starost 0,6 % 2,4 % 14,7 % 44,1 % 38,2 % 100,0 % 

% within Rad poslušam glasbo v t. jeziku 100,0 % 44,4 % 73,5 % 66,4 % 61,9 % 64,9 % 

nad 49 

Count 0 5 8 23 16 52 

% within starost 0,0 % 9,6 % 15,4 % 44,2 % 30,8 % 100,0 % 

% within Rad poslušam glasbo v t. jeziku 0,0 % 55,6 % 23,5 % 20,4 % 15,2 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 1 9 34 113 105 262 

% within starost 0,4 % 3,4 % 13,0 % 43,1 % 40,1 % 100,0 % 

% within Rad poslušam glasbo v t. jeziku 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

starost * Rad berem revije in časopise v tujem jeziku 

Crosstab 

 Rad berem revije in časopise v tujem jeziku Skupaj 

Sploh se ne  
strinjam 

Se ne  
strinjam 

Delno se ne  
strinjam, delno  

se strinjam 

Se  
strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 4 12 14 10 40 

% within starost 0,0 % 10,0 % 30,0 % 35,0 % 25,0 % 100,0 % 

% within Rad berem revije v tujem jeziku 0,0 % 13,3 % 14,0 % 14,9 % 20,8 % 15,3 % 

25–49 

Count 3 16 56 63 32 170 

% within starost 1,8 % 9,4 % 32,9 % 37,1 % 18,8 % 100,0 % 

% within Rad berem revije v tujem jeziku 75,0 % 53,3 % 65,1 % 67,0 % 66,7 % 64,9 % 

nad 49 

Count 1 10 18 17 6 52 

% within starost 1,9 % 19,2 % 34,6 % 32,7 % 11,5 % 100,0 % 

% within Rad berem revije v tujem jeziku 25,0 % 33,3 % 20,9 % 18,1 % 12,5 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 4 30 86 94 48 262 

% within starost 1,5 % 11,5 % 32,8 % 35,9 % 18,3 % 100,0 % 

% within Rad berem revije v tujem jeziku 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

starost * Ko govorim tuji jezik v učilnici, sem včasih živčen in zmeden 

Crosstab 

 Ko govorim tuji jezik v učilnici, sem včasih živčen in zmeden Skupaj 

Sploh se ne  

strinjam 

Se ne  

strinjam 

Delno se ne  

strinjam, delno  
se strinjam 

Se 

 strinjam 

Popolnoma  

se strinjam 

starost 

do 25 

Count 3 8 14 10 5 40 

% within starost 7,5 % 20,0 % 35,0 % 25,0 % 12,5 % 100,0 % 

% within Ko govorim tuji jezik v učilnici, 
sem včasih živčen in zmeden 

11,5 % 13,6 % 15,9 % 13,7 % 31,2 % 15,3 % 

25–49 

Count 18 47 55 41 9 170 

% within starost 10,6 % 27,6 % 32,4 % 24,1 % 5,3 % 100,0 % 

% within Ko govorim tuji jezik v učilnici, 
sem včasih živčen in zmeden 

69,2 % 79,7 % 62,5 % 56,2 % 56,2 % 64,9 % 

nad 49 

Count 5 4 19 22 2 52 

% within starost 9,6 % 7,7 % 36,5 % 42,3 % 3,8 % 100,0 % 

% within Ko govorim tuji jezik v učilnici, 
sem včasih živčen in zmeden 

19,2 % 6,8 % 21,6 % 30,1 % 12,5 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 26 59 88 73 16 262 

% within starost 9,9 % 22,5 % 33,6 % 27,9 % 6,1 % 100,0 % 

% within Ko govorim tuji jezik v učilnici, 
sem včasih živčen in zmeden 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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starost * Pri pogovoru z naravnim govorcem tujega jezika se počutim neugodno 

Crosstab 

 Pri pogovoru z naravnim govorcem tujega jezika se počutim 
 neugodno 

Skupaj 

Sploh se ne  
strinjam 

Se ne  
strinjam 

Delno se ne  
strinjam, delno  

se strinjam 

Se  
strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

starost 

do 25 

Count 3 8 18 9 2 40 

% within starost 7,5 % 20,0 % 45,0 % 22,5 % 5,0 % 100,0 % 

% within Pri pogovoru z naravnim 

govorcem jezika se počutim neugodno 
15,8 % 12,9 % 17,0 % 15,3 % 12,5 % 15,3 % 

25–49 

Count 13 44 65 37 11 170 

% within starost 7,6 % 25,9 % 38,2 % 21,8 % 6,5 % 100,0 % 

% within Pri pogovoru z naravnim 
govorcem jezika se počutim neugodno 

68,4 % 71,0 % 61,3 % 62,7 % 68,8 % 64,9 % 

nad 49 

Count 3 10 23 13 3 52 

% within starost 5,8 % 19,2 % 44,2 % 25,0 % 5,8 % 100,0 % 

% within Pri pogovoru z naravnim 

govorcem jezika se počutim neugodno 
15,8 % 16,1 % 21,7 % 22,0 % 18,8 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 19 62 106 59 16 262 

% within starost 7,3 % 23,7 % 40,5 % 22,5 % 6,1 % 100,0 % 

% within Pri pogovoru z naravnim 

govorcem jezika se počutim neugodno 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

starost * Učenje tujega jezika je resnično zanimivo 

Crosstab 

 Učenje tujega jezika je resnično zanimivo Skupaj 

Sploh se ne  

strinjam 

Se ne  

strinjam 

Delno se ne  

strinjam, delno  

se strinjam 

Se  

strinjam 

Popolnoma  

se strinjam 

starost 

do 25 

Count 1 1 13 16 9 40 

% within starost 2,5 % 2,5 % 32,5 % 40,0 % 22,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je resnično 
zanimivo 

33,3 % 9,1 % 28,9 % 11,8 % 13,4 % 15,3 % 

25–49 

Count 2 8 28 87 45 170 

% within starost 1,2 % 4,7 % 16,5 % 51,2 % 26,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je resnično 
zanimivo 

66,7 % 72,7 % 62,2 % 64,0 % 67,2 % 64,9 % 

nad 49 

Count 0 2 4 33 13 52 

% within starost 0,0 % 3,8 % 7,7 % 63,5 % 25,0 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je resnično 
zanimivo 

0,0 % 18,2 % 8,9 % 24,3 % 19,4 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 3 11 45 136 67 262 

% within starost 1,1 % 4,2 % 17,2 % 51,9 % 25,6 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je resnično 
zanimivo 

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

 

starost * Uživam v učenju tujega jezika 

Crosstab 

 Uživam v učenju tujega jezika Skupaj 

Sploh se ne  

strinjam 

Se ne  

strinjam 

Delno se ne  

strinjam, delno  
se strinjam 

Se  

strinjam 

Popolnoma 

 se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 1 15 14 10 40 

% within starost 0,0 % 2,5 % 37,5 % 35,0 % 25,0 % 100,0 % 

% within Uživam v učenju tujega jezika 0,0 % 12,5 % 20,8 % 13,0 % 13,7 % 15,3 % 

25–49 

Count 1 7 46 73 43 170 

% within starost 0,6 % 4,1 % 27,1 % 42,9 % 25,3 % 100,0 % 

% within Uživam v učenju tujega jezika 100,0 % 87,5 % 63,9 % 67,6 % 58,9 % 64,9 % 

nad 49 

Count 0 0 11 21 20 52 

% within starost 0,0 % 0,0 % 21,2 % 40,4 % 38,5 % 100,0 % 

% within Uživam v učenju tujega jezika 0,0 % 0,0 % 15,3 % 19,4 % 27,4 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 1 8 72 108 73 262 

% within starost 0,4 % 3,1 % 27,5 % 41,2 % 27,9 % 100,0 % 

% within Uživam v učenju tujega jezika 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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starost * Vzdušje v učilnici tujega jezika je prijetno 

Crosstab 

 Vzdušje v učilnici tujega jezika je prijetno Skupaj 

Sploh se ne 

 strinjam 

Se ne  

strinjam 

Delno se ne  

strinjam, delno  

se strinjam 

Se  

strinjam 

Popolnoma  

se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 1 5 16 18 40 

% within starost 0,0 % 2,5 % 12,5 % 40,0 % 45,0 % 100,0 % 

% within Vzdušje v učilnici tujega jezika je 
prijetno 

0,0 % 100,0 % 33,3 % 14,3 % 13,6 % 15,3 % 

25–49 

Count 1 0 8 76 85 170 

% within starost 0,6 % 0,0 % 4,7 % 44,7 % 50,0 % 100,0 % 

% within Vzdušje v učilnici tujega jezika je 

prijetno 
50,0 % 0,0 % 53,3 % 67,9 % 64,4 % 64,9 % 

nad 49 

Count 1 0 2 20 29 52 

% within starost 1,9 % 0,0 % 3,8 % 38,5 % 55,8 % 100,0 % 

% within Vzdušje v učilnici tujega jezika je 
prijetno 

50,0 % 0,0 % 13,3 % 17,9 % 22,0 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 2 1 15 112 132 262 

% within starost 0,8 % 0,4 % 5,7 % 42,7 % 50,4 % 100,0 % 

% within Vzdušje v učilnici tujega jezika je 
prijetno 

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

 

starost * Veselim se učnih ur tujega jezika 

Crosstab 

 Veselim se učnih ur tujega jezika Skupaj 

Sploh se ne 
 strinjam 

Se ne 
 strinjam 

Delno se ne 
 strinjam, delno 

 se strinjam 

Se 
 strinjam 

Popolnoma 
 se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 0 10 23 7 40 

% within starost 0,0 % 0,0 % 25,0 % 57,5 % 17,5 % 100,0 % 

% within Veselim se učnih ur tujega jezika 0,0 % 0,0 % 21,7 % 17,8 % 8,9 % 15,3 % 

25–49 

Count 1 6 28 79 56 170 

% within starost 0,6 % 3,5 % 16,5 % 46,5 % 32,9 % 100,0 % 

% within Veselim se učnih ur tujega jezika 100,0 % 85,7 % 60,9 % 61,2 % 70,9 % 64,9 % 

nad 49 

Count 0 1 8 27 16 52 

% within starost 0,0 % 1,9 % 15,4 % 51,9 % 30,8 % 100,0 % 

% within Veselim se učnih ur tujega jezika 0,0 % 14,3 % 17,4 % 20,9 % 20,3 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 1 7 46 129 79 262 

% within starost 0,4 % 2,7 % 17,6 % 49,2 % 30,2 % 100,0 % 

% within Veselim se učnih ur tujega jezika 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

starost * Ko pomislim na kariero, pomislim na obvezno znanje tujega jezika 

Crosstab 

 Ko pomislim na kariero, pomislim na obvezno znanje tujega jezika Skupaj 

Sploh se ne  
strinjam 

Se ne  
strinjam 

Delno se ne  
strinjam, delno  

se strinjam 

Se  
strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 0 5 22 13 40 

% within starost 0,0 % 0,0 % 12,5 % 55,0 % 32,5 % 100,0 % 

% within Ko pomislim na kariero, pomislim 

na obvezno znanje tujega jezika 
0,0 % 0,0 % 12,5 % 19,0 % 13,8 % 15,3 % 

25–49 

Count 1 11 28 67 63 170 

% within starost 0,6 % 6,5 % 16,5 % 39,4 % 37,1 % 100,0 % 

% within Ko pomislim na kariero, pomislim 
na obvezno znanje tujega jezika 

100,0 % 100,0 % 70,0 % 57,8 % 67,0 % 64,9 % 

nad 49 

Count 0 0 7 27 18 52 

% within starost 0,0 % 0,0 % 13,5 % 51,9 % 34,6 % 100,0 % 

% within Ko pomislim na kariero, pomislim 

na obvezno znanje tujega jezika 
0,0 % 0,0 % 17,5 % 23,3 % 19,1 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 1 11 40 116 94 262 

% within starost 0,4 % 4,2 % 15,3 % 44,3 % 35,9 % 100,0 % 

% within Ko pomislim na kariero, pomislim 

na obvezno znanje tujega jezika 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 



Priloga 3 

 

starost * Sebe si lahko predstavljam kot nekoga, ki zna tekoče pisati e-poštna sporočila v tujem jeziku 

Crosstab 

 Sebe si lahko predstavljam kot nekoga, ki zna tekoče pisati e-poštna  
sporočila v tujem jeziku 

Skupaj 

Sploh se ne  
strinjam 

Se ne  
strinjam 

Delno se ne  
strinjam, delno 

 se strinjam 

Se 
 strinjam 

Popolnoma 
 se strinjam 

starost 

do 25 

Count 3 2 8 14 13 40 

% within starost 7,5 % 5,0 % 20,0 % 35,0 % 32,5 % 100,0 % 

% within Sebe si predstavljam kot nekoga, 

ki zna tekoče pisati e-poštna sporočila v 
tujem jeziku 

75,0 % 5,6 % 11,6 % 13,3 % 27,1 % 15,3 % 

25–49 

Count 0 23 44 72 31 170 

% within starost 0,0 % 13,5 % 25,9 % 42,4 % 18,2 % 100,0 % 

% within Sebe si predstavljam kot nekoga, 

ki zna tekoče pisati e-poštna sporočila v 
tujem jeziku 

0,0 % 63,9 % 63,8 % 68,6 % 64,6 % 64,9 % 

nad 49 

Count 1 11 17 19 4 52 

% within starost 1,9 % 21,2 % 32,7 % 36,5 % 7,7 % 100,0 % 

% within Sebe si predstavljam kot nekoga, 
ki zna tekoče pisati e-poštna sporočila v 
tujem jeziku 

25,0 % 30,6 % 24,6 % 18,1 % 8,3 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 4 36 69 105 48 262 

% within starost 1,5 % 13,7 % 26,3 % 40,1 % 18,3 % 100,0 % 

% within Sebe si predstavljam kot nekoga, 

ki zna tekoče pisati e-poštna sporočila v 
tujem jeziku 

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

 

 

starost * Moji prihodnji načrti zahtevajo znanje tujega jezika 

Crosstab 

 Moji prihodnji načrti zahtevajo znanje tujega jezika Skupaj 

Sploh se ne  
strinjam 

Se ne  
strinjam 

Delno se ne 
 strinjam, delno 

 se strinjam 

Se  
strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 0 1 14 25 40 

% within starost 0,0 % 0,0 % 2,5 % 35,0 % 62,5 % 100,0 % 

% within Moji prihodnji načrti zahtevajo 
znanje tujega jezika 

0,0 % 0,0 % 2,4 % 12,6 % 29,8 % 15,3 % 

25–49 

Count 1 13 24 81 51 170 

% within starost 0,6 % 7,6 % 14,1 % 47,6 % 30,0 % 100,0 % 

% within Moji prihodnji načrti zahtevajo 
znanje tujega jezika 

33,3 % 56,5 % 58,5 % 73,0 % 60,7 % 64,9 % 

nad 49 

Count 2 10 16 16 8 52 

% within starost 3,8 % 19,2 % 30,8 % 30,8 % 15,4 % 100,0 % 

% within Moji prihodnji načrti zahtevajo 

znanje tujega jezika 
66,7 % 43,5 % 39,0 % 14,4 % 9,5 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 3 23 41 111 84 262 

% within starost 1,1 % 8,8 % 15,6 % 42,4 % 32,1 % 100,0 % 

% within Moji prihodnji načrti zahtevajo 
znanje tujega jezika 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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starost * Sposoben sem govoriti tuji jezik 

Crosstab 

 Sposoben sem govoriti tuji jezik Skupaj 

Sploh se ne 

 strinjam 

Se ne  

strinjam 

Delno se ne  

strinjam, delno  
se strinjam 

Se  

strinjam 

Popolnoma  

se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 0 8 23 9 40 

% within starost 0,0 % 0,0 % 20,0 % 57,5 % 22,5 % 100,0 % 

% within Sposoben sem govoriti tuji jezik 0,0 % 0,0 % 11,0 % 17,6 % 20,9 % 15,3 % 

25–49 

Count 0 10 45 85 30 170 

% within starost 0,0 % 5,9 % 26,5 % 50,0 % 17,6 % 100,0 % 

% within Sposoben sem govoriti tuji jezik 0,0 % 76,9 % 61,6 % 64,9 % 69,8 % 64,9 % 

nad 49 

Count 2 3 20 23 4 52 

% within starost 3,8 % 5,8 % 38,5 % 44,2 % 7,7 % 100,0 % 

% within Sposoben sem govoriti tuji jezik 100,0 % 23,1 % 27,4 % 17,6 % 9,3 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 2 13 73 131 43 262 

% within starost 0,8 % 5,0 % 27,9 % 50,0 % 16,4 % 100,0 % 

% within Sposoben sem govoriti tuji jezik 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

starost * Lahko si predstavljam živeti v tujini in nenehno komunicirati v tujem jeziku 

Crosstab 

 Lahko si predstavljam sebe živeti v tujini in nenehno  
Komunicirati  v tujem jeziku 

Skupaj 

Sploh se ne  

strinjam 

Se ne 

 strinjam 

Delno se ne  

strinjam, delno 

 se strinjam 

Se 

 strinjam 

Popolnoma  

se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 3 5 20 12 40 

% within starost 0,0 % 7,5 % 12,5 % 50,0 % 30,0 % 100,0 % 

% within Lahko si predstavljam sebe živeti 
v tujini in nenehno komunicirati v jeziku 

0,0 % 10,3 % 8,2 % 18,0 % 21,4 % 15,3 % 

25–49 

Count 2 21 38 69 40 170 

% within starost 1,2 % 12,4 % 22,4 % 40,6 % 23,5 % 100,0 % 

% within Lahko si predstavljam sebe živeti 
v tujini in nenehno komunicirati v jeziku 

40,0 % 72,4 % 62,3 % 62,2 % 71,4 % 64,9 % 

nad 49 

Count 3 5 18 22 4 52 

% within starost 5,8 % 9,6 % 34,6 % 42,3 % 7,7 % 100,0 % 

% within Lahko si predstavljam sebe živeti 
v tujini in nenehno komunicirati v jeziku 

60,0 % 17,2 % 29,5 % 19,8 % 7,1 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 5 29 61 111 56 262 

% within starost 1,9 % 11,1 % 23,3 % 42,4 % 21,4 % 100,0 % 

% within Lahko si predstavljam sebe živeti 
v tujini in nenehno komunicirati v jeziku 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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starost * Učenje tujega jezika je pomembno, ker naj bi izobraženi ljudje znali govoriti tuji jezik 

Crosstab 

 Učenje tujega jezika je pomembno, ker naj bi izobraženi  
ljudje znali govoriti tuji jezik 

Skupaj 

Sploh se ne 
 strinjam 

Se ne  
strinjam 

Delno se ne 
 strinjam, delno  

se strinjam 

Se 
 strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

starost 

do 25 

Count 0 0 13 19 8 40 

% within starost 0,0 % 0,0 % 32,5 % 47,5 % 20,0 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je 
pomembno, ker naj bi izobraženi ljudje 
znali govoriti tuji jezik 

0,0 % 0,0 % 22,8 % 17,8 % 9,4 % 15,3 % 

25–49 

Count 2 8 40 63 57 170 

% within starost 1,2 % 4,7 % 23,5 % 37,1 % 33,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je 
pomembno, ker naj bi izobraženi ljudje 
znali govoriti tuji jezik 

66,7 % 80,0 % 70,2 % 58,9 % 67,1 % 64,9 % 

nad 49 

Count 1 2 4 25 20 52 

% within starost 1,9 % 3,8 % 7,7 % 48,1 % 38,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je 
pomembno, ker naj bi izobraženi ljudje 
znali govoriti tuji jezik 

33,3 % 20,0 % 7,0 % 23,4 % 23,5 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 3 10 57 107 85 262 

% within starost 1,1 % 3,8 % 21,8 % 40,8 % 32,4 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je 
pomembno, ker naj bi izobraženi ljudje 
znali govoriti tuji jezik 

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

 

starost * Učenje tujega jezika je pomembno zame, ker želim doseči priznanje nadrejenih, učitelja, družine, prijateljev 

Crosstab 

 Učenje tujega jezika je pomembno zame, ker želim doseči  
priznanje nadrejenih, učitelja, družine, prijateljev 

Skupaj 

Sploh se ne 
 strinjam 

Se ne  
strinjam 

Delno se ne  
strinjam, delno  

se strinjam 

Se 
 strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

starost 

do 25 

Count 3 17 10 5 5 40 

% within starost 7,5 % 42,5 % 25,0 % 12,5 % 12,5 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je pomembno 
zame, ker želim doseči priznanje nadrejenih, 
učitelja, družine, prijateljev 

5,7 % 23,0 % 15,6 % 10,2 % 22,7 % 15,3 % 

25–49 

Count 35 46 42 34 13 170 

% within starost 20,6 % 27,1 % 24,7 % 20,0 % 7,6 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je pomembno 
zame, ker želim doseči priznanje nadrejenih, 
učitelja, družine, prijateljev 

66,0 % 62,2 % 65,6 % 69,4 % 59,1 % 64,9 % 

nad 49 Count 15 11 12 10 4 52 

starost nad 49 % within starost 28,8 % 21,2 % 23,1 % 19,2 % 7,7 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je pomembno 
zame, ker želim doseči priznanje nadrejenih, 
učitelja, družine, prijateljev 

28,3 % 14,9 % 18,8 % 20,4 % 18,2 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 53 74 64 49 22 262 

% within starost 20,2 % 28,2 % 24,4 % 18,7 % 8,4 % 100,0 % 

% within Učenje tujega jezika je pomembno 
zame, ker želim doseči priznanje nadrejenih, 
učitelja, družine, prijateljev 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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starost * Ljudje, ki me obkrožajo, od mene pričakujejo tudi znanje tujega jezika 

Crosstab 

 Ljudje, ki me obkrožajo, od mene pričakujejo tudi znanje 
 tujega jezika 

Skupaj 

Sploh se ne  
strinjam 

Se ne  
strinjam 

Delno se ne 
 strinjam, delno 

 se strinjam 

Se 
 strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

starost 

do 25 

Count 4 7 13 12 4 40 

% within starost 10,0 % 17,5 % 32,5 % 30,0 % 10,0 % 100,0 % 

% within Ljudje, ki me obkrožajo, od mene 

pričakujejo tudi znanje tujega jezika 
23,5 % 15,9 % 14,8 % 15,0 % 12,1 % 15,3 % 

25–49 

Count 11 31 54 50 24 170 

% within starost 6,5 % 18,2 % 31,8 % 29,4 % 14,1 % 100,0 % 

% within Ljudje, ki me obkrožajo, od mene 
pričakujejo tudi znanje tujega jezika 

64,7 % 70,5 % 61,4 % 62,5 % 72,7 % 64,9 % 

nad 49 

Count 2 6 21 18 5 52 

% within starost 3,8 % 11,5 % 40,4 % 34,6 % 9,6 % 100,0 % 

% within Ljudje, ki me obkrožajo, od mene 

pričakujejo tudi znanje tujega jezika 
11,8 % 13,6 % 23,9 % 22,5 % 15,2 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 17 44 88 80 33 262 

% within starost 6,5 % 16,8 % 33,6 % 30,5 % 12,6 % 100,0 % 

% within Ljudje, ki me obkrožajo, od mene 

pričakujejo tudi znanje tujega jezika 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

starost * Učim se tujega jezika, ker najboljši prijatelji menijo, da je to pomembno 

Crosstab 

 Učim se tujega jezika, ker najboljši prijatelji menijo, da je 

 to pomembno 

Skupaj 

Sploh se ne 

 strinjam 

Se ne  

strinjam 

Delno se ne  

strinjam, delno 
 se strinjam 

Se  

strinjam 

Popolnoma 

 se strinjam 

starost 

do 25 

Count 17 16 3 3 1 40 

% within starost 42,5 % 40,0 % 7,5 % 7,5 % 2,5 % 100,0 % 

% within Učim se tujega jezika, ker 
najboljši prijatelji menijo, da je to 
pomembno 

20,2 % 14,0 % 7,9 % 17,6 % 11,1 % 15,3 % 

25–49 

Count 53 76 27 8 6 170 

% within starost 31,2 % 44,7 % 15,9 % 4,7 % 3,5 % 100,0 % 

% within Učim se tujega jezika, ker 
najboljši prijatelji menijo, da je to 
pomembno 

63,1 % 66,7 % 71,1 % 47,1 % 66,7 % 64,9 % 

nad 49 

Count 14 22 8 6 2 52 

% within starost 26,9 % 42,3 % 15,4 % 11,5 % 3,8 % 100,0 % 

% within Učim se tujega jezika, ker 
najboljši prijatelji menijo, da je to 
pomembno 

16,7 % 19,3 % 21,1 % 35,3 % 22,2 % 19,8 % 

Skupaj 

Count 84 114 38 17 9 262 

% within starost 32,1 % 43,5 % 14,5 % 6,5 % 3,4 % 100,0 % 

% within Učim se tujega jezika, ker 
najboljši prijatelji menijo, da je to 
pomembno 

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

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95 % Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Koristnost učenja  
tujega jezika 

do 25 40 4,4250 ,48327 ,07641 4,2704 4,5796 3,33 5,00 

25–49 170 4,2961 ,55166 ,04231 4,2126 4,3796 2,33 5,00 

nad 49 52 4,0705 ,62391 ,08652 3,8968 4,2442 2,33 5,00 

Skupaj 262 4,2710 ,56574 ,03495 4,2022 4,3398 2,33 5,00 

Vpliv kulture  
tujega jezika 

do 25 40 4,0333 ,57389 ,09074 3,8498 4,2169 2,67 5,00 

25–49 170 3,8961 ,67669 ,05190 3,7936 3,9985 2,00 5,00 
nad 49 52 3,6987 ,64087 ,08887 3,5203 3,8771 2,33 5,00 

Skupaj 262 3,8779 ,66052 ,04081 3,7975 3,9582 2,00 5,00 

 Zaskrbljenost pred  

neznanjem tujega 
 jezika 

do 25 40 3,0625 ,84874 ,13420 2,7911 3,3339 1,00 5,00 
25–49 170 2,8971 ,84772 ,06502 2,7687 3,0254 1,00 5,00 

nad 49 52 3,1442 ,82448 ,11434 2,9147 3,3738 1,00 5,00 

Skupaj 262 2,9714 ,84653 ,05230 2,8684 3,0744 1,00 5,00 

 Odnos do učenja 

do 25 40 3,9500 ,54361 ,08595 3,7761 4,1239 3,00 5,00 

25–49 170 4,0912 ,60490 ,04639 3,9996 4,1828 2,00 5,00 

nad 49 52 4,2115 ,47067 ,06527 4,0805 4,3426 3,25 5,00 
Skupaj 262 4,0935 ,57472 ,03551 4,0236 4,1634 2,00 5,00 

 Samopodoba 

do 25 40 4,1300 ,48049 ,07597 3,9763 4,2837 3,00 5,00 

25–49 170 3,8447 ,60910 ,04672 3,7525 3,9369 2,20 5,00 
nad 49 52 3,5308 ,59920 ,08309 3,3640 3,6976 1,80 5,00 

Skupaj 262 3,8260 ,61371 ,03792 3,7513 3,9006 1,80 5,00 

 Samospoštovanje 

do 25 40 2,9188 ,59482 ,09405 2,7285 3,1090 1,75 4,75 

25–49 170 2,9882 ,69487 ,05329 2,8830 3,0934 1,50 5,00 

nad 49 52 3,0769 ,72175 ,10009 2,8760 3,2779 1,50 4,50 

Skupaj 262 2,9952 ,68525 ,04233 2,9119 3,0786 1,50 5,00 

 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Koristnost učenja tujega jezika ,244 2 259 ,784 

Vpliv kulture tujega jezika 1,305 2 259 ,273 

 Zaskrbljenost pred neznanjem tujega jezika ,086 2 259 ,917 

 Odnos do učenja 2,349 2 259 ,098 
 Samopodoba 1,145 2 259 ,320 

 Samospoštovanje ,928 2 259 ,397 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Koristnost učenja  
tujega jezika 

Between Groups 3,146 2 1,573 5,067 ,007 

Within Groups 80,392 259 ,310   

Skupaj 83,537 261    

Vpliv kulture tujega jezika 
Between Groups 2,692 2 1,346 3,136 ,045 
Within Groups 111,177 259 ,429   

Skupaj 113,869 261    

 Zaskrbljenost pred 

neznanjem tujega jezika 

Between Groups 2,825 2 1,412 1,986 ,139 
Within Groups 184,211 259 ,711   

Skupaj 187,035 261    

 Odnos do učenja 

Between Groups 1,549 2 ,775 2,370 ,096 

Within Groups 84,660 259 ,327   

Skupaj 86,209 261    

 Samopodoba 

Between Groups 8,289 2 4,144 11,924 ,000 

Within Groups 90,015 259 ,348   

Skupaj 98,304 261    

 Samospoštovanje 

Between Groups ,589 2 ,295 ,626 ,536 

Within Groups 121,967 259 ,471   

Skupaj 122,557 261    
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Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 
Tukey HSD 

Dependent Variable (I) starost (J) starost Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95 % Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Koristnost učenja 

 tujega jezika 

do 25 
25–49 ,12892 ,09791 ,387 -,1019 ,3597 

nad 49 ,35449* ,11717 ,008 ,0783 ,6307 

25–49 
do 25 -,12892 ,09791 ,387 -,3597 ,1019 

nad 49 ,22557* ,08829 ,030 ,0174 ,4337 

nad 49 
do 25 -,35449* ,11717 ,008 -,6307 -,0783 

25–49 -,22557* ,08829 ,030 -,4337 -,0174 

Vpliv kulture 
 tujega jezika 

do 25 
25–49 ,13725 ,11514 ,459 -,1342 ,4087 

nad 49 ,33462* ,13779 ,042 ,0098 ,6594 

25–49 
do 25 -,13725 ,11514 ,459 -,4087 ,1342 
nad 49 ,19736 ,10383 ,140 -,0474 ,4421 

nad 49 
do 25 -,33462* ,13779 ,042 -,6594 -,0098 

25–49 -,19736 ,10383 ,140 -,4421 ,0474 

 Zaskrbljenost pred  

neznanjem tujega  

jezika 

do 25 
25–49 ,16544 ,14820 ,505 -,1839 ,5148 

nad 49 -,08173 ,17737 ,890 -,4998 ,3364 

25–49 
do 25 -,16544 ,14820 ,505 -,5148 ,1839 
nad 49 -,24717 ,13365 ,156 -,5622 ,0679 

nad 49 
do 25 ,08173 ,17737 ,890 -,3364 ,4998 

25–49 ,24717 ,13365 ,156 -,0679 ,5622 

 Odnos do učenja 

do 25 
25–49 -,14118 ,10047 ,340 -,3780 ,0957 

nad 49 -,26154 ,12024 ,077 -,5450 ,0219 

25–49 
do 25 ,14118 ,10047 ,340 -,0957 ,3780 
nad 49 -,12036 ,09060 ,381 -,3339 ,0932 

nad 49 
do 25 ,26154 ,12024 ,077 -,0219 ,5450 

25–49 ,12036 ,09060 ,381 -,0932 ,3339 

 Samopodoba 

do 25 
25–49 ,28529* ,10360 ,017 ,0411 ,5295 

nad 49 ,59923* ,12399 ,000 ,3070 ,8915 

25–49 do 25 -,28529* ,10360 ,017 -,5295 -,0411 

       

 Samopodoba 25–49 nad 49 ,31394 ,09342 ,003 ,0937 ,5342 

nad 49 
do 25 -,59923* ,12399 ,000 -,8915 -,3070 

25–49 -,31394 ,09342 ,003 -,5342 -,0937 

 Samospoštovanje 

do 25 
25–49 -,06949* ,12059 ,833 -,3538 ,2148 

nad 49 -,15817* ,14432 ,517 -,4984 ,1820 

25–49 
do 25 ,06949* ,12059 ,833 -,2148 ,3538 

nad 49 -,08869 ,10875 ,694 -,3450 ,1677 

nad 49 
do 25 ,15817* ,14432 ,517 -,1820 ,4984 

25–49 ,08869 ,10875 ,694 -,1677 ,3450 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 


