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Monika Horyśniak

Czynniki wpływające na motywację 
do nauki języków obcych w opinii uczących się

S t r e s z c z e n i e: Motywacja w dydaktyce języków obcych stanowi jedno z najważniejszych 
zagadnień poruszanych zarówno w opracowaniach teoretycznych, jak i w codziennej pracy 
nauczycieli. W artykule podjęto refleksję na temat opinii wyrażonych przez uczniów liceum 
i studentów, które dotyczyły czynników wpływających na wzrost motywacji do nauki języków 
obcych. Pytania kwestionariusza obejmują zagadnienia związane z rozwijaniem sprawności 
językowych, ze sposobami uczenia się oraz z wyborem pomocy dydaktycznych. Respondenci 
wyrażają także opinię na temat skuteczności ćwiczeń wpływających, ich zdaniem, na rozwój 
umiejętności językowych.
S ł o w a  k l u c z e: motywacja, sprawności językowe, sposoby uczenia, pomoce dydaktyczne

Wprowadzenie

Motywacja stanowi jedno z kluczowych i złożonych pojęć w dydak-
tyce języków obcych. Celem mojego artykułu jest podjęcie refleksji nad 
wybranymi, związanymi z nią zagadnieniami. W części teoretycznej za-
znaczam jedynie niektóre obszary dotyczące motywacji. Mając świadomość 
wieloaspektowości tego pojęcia, które obejmuje proces nauczania – ucze-
nia się języka obcego, jego cele, rozważania odnoszące się do czynników 
osobowościowych, organizacyjnych, a nawet instytucjonalnych, w artyku-
le podjęłam się zasadniczo nakreślenia niektórych czynników, mających 
wpływ na motywację do nauki języków obcych z perspektywy uczących się. 
Moim zamiarem jest ilościowe przedstawienie wyników badania ankietowe-
go przeprowadzonego wśród młodzieży licealnej i akademickiej, która wy- 
raziła w ten sposób swoje subiektywne opinie na temat czynników zarówno 
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osobistych, jak i zewnętrznych, będących zachętą do podjęcia nauki języka 
obcego. 

1. Wokół zagadnienia motywacji 

W dydaktyce języków obcych pojęcie motywacji zajmowało pierwszopla-
nowe miejsce i nadal stanowi istotny przedmiot zainteresowania. Komorowska 
(1999: 127) definiuje motywację jako „dążenie do osiągnięcia celu”, co ozna-
cza, że jej rola jest kluczowa zarówno w pracy nauczyciela, jak i w postawie 
uczącego się. Zasadniczą kwestią wydaje się – szczególnie w obecnej sytuacji 
glottodydaktycznej – rozróżnienie na dwa rodzaje motywów, jakimi kierują się 
uczniowie. Wewnętrzny motyw poznawczy związany z przyjemnością nauki 
języka obcego może wydawać się bardziej obiecujący, jeśli chodzi o uzys- 
kanie lepszych rezultatów. Uczeń pragnący poznać kulturę innego kraju bę-
dzie chętniej angażował się w pracę na lekcji oraz wykonywał ćwiczenia, nie 
tylko te polecone przez nauczyciela, ale również i te podejmowane z własnej 
inicjatywy. Z kolei motyw instrumentalny łączy naukę języka obcego z moż-
liwością osiągnięcia określonych korzyści, zwłaszcza jeśli dotyczy sfery życia 
zawodowego. Problem pojawia się wtedy, kiedy można zauważyć brak moty-
wacji. W to miejsce pojawia się więc motyw przymusu (por. Komorowska, 
1999). W obecnej praktyce szkolnej taka postawa uczniów wydaje się dość 
często spotykana. Tymczasem z doświadczeń nauczycieli wynika również, że 
nie jest wykluczona sytuacja, w której uczeń, nawet jeśli początkowo czuje 
się przymuszony do nauki, w późniejszym życiu zawodowym docenia przy-
datność znajomości języków obcych. Szałek (2004), opierając się na opiniach 
badaczy, przypomina, że motywacja jest kojarzona również z poczuciem suk-
cesu. Ukierunkowanie działań pedagogicznych, zarówno z punktu widzenia 
nauczyciela, jak i ucznia, tylko na osiągnięcie sukcesu może okazać się krót-
kotrwałe. Jeśli bowiem nauka języka obcego jest uwarunkowana wygraną 
rozumianą jako otrzymanie nagrody czy wysokiej oceny, może prowadzić 
do załamania się motywacji w przypadku, gdy określony sukces nie zostanie 
osiągnięty. Szałek (2004) zauważa, że ważniejszym aspektem motywacji jest 
wzbudzenie „pozytywnych emocji, wśród których centralne miejsce zajmują 
ciekawość i zainteresowanie”. Powołując się na Gadušovą, autor podkreśla, 
że wzrost zainteresowania pomaga w podejmowaniu przez ucznia aktywności 
i przyczynia się do rozwoju jego możliwości intelektualnych (Szałek, 2004). 
Kształtowanie postawy zaciekawienia, ale i poczucia wewnętrznej satysfakcji 
z posiadanych umiejętności językowych wydaje się procesem czasochłonnym, 
ale stabilniejszym. W tym kontekście słowa Świętego Jana Pawła II wypo-
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wiedziane do młodzieży: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni 
od was nie wymagali” wydają się szczególnie aktualne. Ponieważ proces 
nauki języka obcego jest długotrwały, wymaga zarówno od uczących się, jak 
i od nauczyciela przyjęcia aktywnej postawy. Zaangażowanie się nauczyciela 
w przebieg nauczania oraz czynny udział uczących się mogą dać pomyślne 
rezultaty.

2. Badanie ankietowe

2.1. Uczestnicy i cel badań

Badanie ankietowe, którego nadrzędnym celem było uzyskanie odpowiedzi 
na pytania dotyczące motywacji do nauki języków obcych, zostało przeprowa-
dzone w 2020 roku wśród 654 respondentów. Uczniowie szkoły średniej, sta-
nowiący najliczniejszą grupę badanych, oddali 457 prawidłowo wypełnionych 
ankiet. Z kolei studenci kierunku filologicznego prawidłowo wypełnili 197 
kwestionariuszy. Po otrzymaniu zgody na przeprowadzenie badań od dyrek-
tora szkoły i dyrektora kierunku filologia romańska zrealizowałam badanie 
ankietowe w poszczególnych grupach uczniów liceum ogólnokształcącego i pla-
stycznego oraz w grupach studentów języków: francuskiego, włoskiego i an-
gielskiego. Pomocy organizacyjnej udzieli mi również nauczyciele przedmiotów 
szkolnych i wykładowcy uczelni, umożliwiając przeprowadzenie rzeczonego 
badania. 

2.2. Narzędzie badawcze

Przygotowanie jednego typu kwestionariusza, zawierającego te same py-
tania badawcze, pozwoliło na porównanie opinii dwóch grup respondentów. 
Kwestionariusze różnią się jedynie zastosowanym nazewnictwem, charakte-
rystycznym dla grupy uczniów (np. lekcja, sprawdzian) i studentów (zajęcia, 
kolokwium). Anonimowy kwestionariusz, obejmujący osiem pytań zamknię-
tych, jednocześnie umożliwiał respondentom dodanie własnej odpowiedzi. 
Pytania badawcze były wzorowane na tych z kwestionariusza z 2019 roku, 
którego wyniki miały spowodować podjęcie refleksji nad wpływem wybra-
nych czynników na jakość procesu uczenia się. Zarówno motywacja, jak 



Czynniki wpływające na motywację do nauki języków obcych… 77

i jakość uczenia się – nauczania są zagadnieniami wzajemnie na siebie od-
działującymi. Z badania ankietowego w 2019 roku wynikało, że jednym 
z najważniejszych czynników motywujących do nauki języka obcego jest 
chęć komunikowania się w tymże języku, a co z tym związane – rozumienie 
wypowiedzi i umiejętność mówienia. Respondenci wskazali również, że na 
jakość procesu uczenia się mają wpływ urozmaicone ćwiczenia i duża licz-
ba godzin języka obcego w tygodniu. Wśród preferowanych typów ćwiczeń 
językowych to konwersacje zostały uznane za najbardziej skuteczne. Chociaż 
w badaniu ankietowym z 2019 roku zwróciłam uwagę przede wszystkim 
na czynniki wpływające na jakość procesu uczenia, a w kwestionariuszu 
z 2020 roku skupiłam się na zagadnieniu związanym z motywacją do na-
uki języka obcego, to tak samo lub podobnie brzmiące pytania pozwoliły 
zaobserwować podobieństwa i ewentualne zmiany w opiniach respondentów 
(Horyśniak, 2019).

W sześciu pytaniach uczniowie i studenci mogli wybrać maksymalnie 
trzy odpowiedzi, natomiast w pytaniu siódmym – jedną odpowiedź, a w ós-
mym, gdzie wariantów odpowiedzi było więcej – maksymalnie pięć odpowiedzi 
(por. załącznik). Pytania ankietowe dotyczyły wyboru motywów skłaniających 
respondentów do podjęcia nauki języków obcych i kształcenia umiejętności, 
które, ich zdaniem, są najważniejsze. Kolejne pytania były związane z czyn-
nikami organizacyjnymi, mającymi korzystny wpływ na naukę, oraz prefero-
wanymi pomocami. Badani mogli również wyrazić swoje oczekiwania wobec 
roli nauczyciela w procesie nauczania. Istotny jest także dobór określonych 
typów ćwiczeń i sposobów uczenia się, które mogą przyczynić się do wzrostu 
lub obniżenia motywacji do nauki języka obcego. Nie bez znaczenia jest też 
wskazanie preferowanej formy pracy. 

Wyniki badania zaprezentowałam na wykresach słupkowych i w tabelach. 
Pozyskane dane posłużyły mi do ilościowego przedstawienia powyższych 
zagadnień, a tym samym do zaobserwowania trendów oraz sformułowania 
wniosków. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w niniejszym artykule skupiłam 
się w szczególności na opisie zagadnienia motywacji pokazanej z perspektywy 
uczących się.
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3. Omówienie wyników badania

3.1. Motywacja do podjęcia nauki języków obcych a umiejętności językowe

W pierwszym pytaniu respondenci wskazali subiektywne powody, dla któ-
rych podjęli naukę języków obcych. Wykres 1. ilustruje wypowiedzi uczestni-
ków badania, którzy mogli wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
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Wykres 1. Co zachęca Cię do nauki języka obcego?
Objaśnienia: 1 – lubię uczyć się języka obcego; 2 – mogę zrozumieć przekazaną informację w języku

obcym; 3 – mogę komunikować się w języku obcym; 4 – chcę zdać egzamin maturalny/uzyskać
dyplom; 5 – mogę znaleźć pracę; 6 – inne.

Źródło: Badania własne.

Na wykresie przedstawiono wyniki badań dwóch grup respondentów. 
Zarówno dla uczniów, jak i studentów najważniejszym powodem, dla któ-
rego uczą się języków obcych, jest możliwość komunikowania się. Taką 
odpowiedź wybrało 89,72% uczniów i 85,79% studentów. Na drugim miej-
scu można dostrzec różnicę w opinii uczniów i studentów – dla 60,83% 
uczniów ważna jest umiejętność zrozumienia przekazanej informacji w języku 
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obcym, natomiast 67,51% studentów uczy się języków obcych, ponieważ czer-
pie z tego przyjemność. Umieszczając na trzecim miejscu możliwość znale-
zienia pracy, uczniowie i studenci wyrażają zbieżną opinię. Dzięki znajomości 
języków obcych, zdaniem 47,48% uczniów i 57,36% studentów, łatwiej jest 
znaleźć zatrudnienie. Dosyć dużą różnicę w opiniach respondentów można 
zauważyć w ich stosunku do egzaminu maturalnego – w przypadku uczniów, 
czy uzyskania dyplomu – w przypadku studentów. Tylko 24,29% uczniów 
szkoły średniej podkreśla wagę egzaminu maturalnego, a zaledwie 11,17% 
studentów uważa uzyskanie dyplomu za sprawę istotną.

Porównując badania ankietowe z 2019 i 2020 roku, można dostrzec 
utrzymującą się tendencję, zgodnie z którą uczący się podkreślają przede 
wszystkim aspekt komunikacyjny, dla którego podejmują naukę języków ob-
cych. Na drugim miejscu plasuje się umiejętność rozumienia informacji, na 
co wskazało 60,83% uczniów w 2020 roku. Można nawet zauważyć wzrost 
znaczenia tego czynnika w stosunku do 2019 roku, kiedy to umiejętność ta 
została doceniona przez 46,44% młodzieży szkolnej. W obydwu badaniach 
ważnym powodem uczenia się języków obcych jest chęć znalezienia pracy, 
na co w 2020 roku wskazało 47,48% uczniów, a w poprzednim – 48,30% 
(por. Horyśniak, 2019). 

W grupie studentów, zarówno w bieżących, jak i w ubiegłorocznych ba-
daniach, umiejętność komunikowania się stanowi najsilniejszą motywację do 
nauki języków obcych. Na drugim miejscu znalazła się przyjemność nauki, 
co podkreśla 67,51% studentów w 2020 roku i 78,22% w 2019 roku. Z kolei 
motywacja podyktowana chęcią znalezienia pracy zajmuje w obu badaniach 
trzecie miejsce. Jest ona ważna dla 57,36% studentów uczestniczących w ba-
daniu w 2020 roku oraz dla 53,47% studentów biorących udział w ankiecie 
w 2019 roku. 

Motywacja do nauki związana jest z nabywaniem czterech kompetencji 
językowych, dlatego też w drugim pytaniu kwestionariusza respondenci wska-
zali, która z umiejętności jest dla nich najważniejsza (wykres 2.).

Z tegorocznych i ubiegłorocznych badań wynika, że uczący się wskazują 
niezmiennie na dwie istotne dla nich sprawności językowe, jakimi są mówienie 
i rozumienie. W badaniach z 2020 roku 93,87% uczniów zaznaczyło umiejęt-
ność mówienia, a 93,65% podkreśliło umiejętność rozumienia wypowiedzi. 
W 2019 roku również obydwie kompetencje zostały wyszczególnione jako te 
najważniejsze, ponieważ 96,59% licealistów wskazało na sprawność rozumienia 
wypowiedzi, a 95,67% – na umiejętność mówienia (Horyśniak, 2019).

Grupa 93,91% studentów w tegorocznych badaniach podkreśliła wagę 
umiejętności mówienia, a 94,42% zaznaczyło rozumienie wypowiedzi. Badania 
z 2019 roku przyniosły bardzo podobne wyniki – 96,04% studentów wybrało 
umiejętność mówienia, a 97,03% zaakcentowało możliwość rozumienia wypo-
wiedzi w języku obcym.
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Wykres 2. Jakie umiejętności w nauce języka obcego są dla Ciebie najważniejsze?
Objaśnienia: 1 – rozumienie wypowiedzi; 2 – mówienie; 3 – czytanie tekstów; 4 – pisanie; 5 – inne.

Źródło: Badania własne.

Pozostałe sprawności językowe, jak czytanie tekstów i pisanie, zajmują 
trzecie i czwarte miejsce. W badaniu z 2020 roku 36,98% uczniów i 46,19% 
studentów wymieniło czytanie tekstów na trzecim miejscu. W 2019 roku 
podobnie – 42,11% uczniów i 58,42% studentów (więcej w stosunku do tego-
rocznych badań) umieściło umiejętność czytania tekstów w języku obcym na 
miejscu trzecim.

W założeniach współczesnej glottodydaktyki kładzie się nacisk na spraw-
ności komunikacyjne uczących się, co wydają się również potwierdzać wyniki 
moich badań. Nauczyciel wobec takich oczekiwań uczniów i studentów może 
korzystać z tekstów prasowych i opracowań dostosowanych do potrzeb języko-
wych uczących się, aby wzbogacać zasób leksykalny i w ten sposób rozwijać 
sprawność zarówno mówienia, jak i rozumienia wypowiedzi.

3.2. Motywacja a czynniki organizacyjne

Motywacja do nauki języków obcych wiąże się z czynnikami organizacyj-
nymi, na które uczący się często nie mają wpływu. Wśród nich można wymie-
nić następujące: liczba godzin języka obcego w tygodniu, wybór podręcznika 
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przez nauczyciela, sposób prowadzenia zajęć, sala, w której odbywają się 
zajęcia, oraz kryteria oceniania. W trzecim pytaniu ankiety respondenci mogli 
wybrać maksymalnie trzy czynniki, które ich zdaniem najbardziej wpływają 
na motywację do nauki (wykres 3.).
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Wykres 3. Jakie czynniki organizacyjne, według Ciebie, są korzystne w nauce języka obcego?
Objaśnienia: 1 – duża liczba lekcji języka obcego w tygodniu; 2 – ciekawy podręcznik; 3 – atrakcyjny

sposób prowadzenia lekcji/zajęć; 4 – sala, w której odbywają się lekcje/zajęcia; 5 – jasne kryteria 
oceniania; 6 – inne. 

Źródło: Badania własne.

Opinie uczniów i studentów w zakresie wyboru motywujących ich czyn-
ników zewnętrznych są dosyć zbieżne. Analizując dane z 2020 roku, można 
zauważyć, że pierwsze miejsce zajmuje atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć, 
na co wskazało 91,90% uczniów i 93,91% studentów. Tak duże zaakcentowanie 
czynnika bezpośrednio związanego z pracą, jak i osobą samego nauczyciela 
dowodzi, że współcześni uczący się języków obcych mają wobec niego duże 
oczekiwania. Nauczyciel z kolei, mając tego świadomość, dokłada wszelkich 
starań, aby przygotowywane przez niego zajęcia były prowadzone w intere-
sujący sposób. Drugim ważnym czynnikiem, na który wskazują respondenci, 
jest duża liczba lekcji w tygodniu, co podkreśla 44,64% uczniów i 71,57% 
studentów. W opinii uczących się liczba zajęć w tygodniu jest istotną zachętą 
do nauki języka obcego. Jak można odczytać z danych przedstawionych na wy-
kresie, studentom bardziej niż uczniom zależy na częstym kontakcie z językiem 
obcym. Ten wynik wydaje się zupełnie zrozumiały w przypadku studentów 
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kierunków filologicznych, którzy z umiejętnościami językowymi wiążą przy-
szłe życie zawodowe. Odpowiednio duża liczba godzin języka obcego jest także 
istotnym argumentem dla nauczyciela, który może dzięki temu zaproponować 
wiele dodatkowych i atrakcyjnych ćwiczeń językowych. Zgodność opinii wyra-
ża się również w wyborze ciekawego podręcznika, na który wskazało 39,82% 
uczniów i 46,70% studentów. Kolejne miejsca zajmują jasne kryteria oceniania 
oraz inne czynniki wskazane przez uczniów i studentów.

Warto w tym miejscu wymienić przykłady innych czynników podanych 
przez respondentów. Dla uczniów korzystnymi czynnikami sprzyjającymi nauce 
języków obcych są: indywidualna praca z uczniem; dobry nauczyciel; ćwiczenia 
w mówieniu; klarowne przekazywanie wiedzy; motywacja ucznia; mniej liczne 
grupy językowe; dobór tematyki; filmy; książki; uczenie języka codziennego .

Z kolei studenci wskazują na takie czynniki, jak: podejście nauczyciela do 
nauczania; miły i pomocny wykładowca; większa liczba ćwiczeń praktycznych; 
zajęcia z native speakerem; mniejsze grupy zajęciowe; różnorodne typy zadań; 
przyjazna atmosfera; codzienny kontakt z językiem; wymagania nauczyciela; 
organizacja systemu nauczania.

Zarówno uczniowie, jak i studenci pozytywne rezultaty uczenia się języków 
obcych upatrują zarówno w postawie nauczyciela, jak i w czynnikach związanych 
z doborem ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń konwersacyjnych.

Jednym z ważnych zagadnień związanych z motywacją jest dobór pomocy 
dydaktycznych. Nauczyciel stara się dobrać materiały w taki sposób, aby z jednej 
strony były one poprawne merytorycznie i wzbogacały zakres leksykalny, a z dru-
giej – wzbudzały zainteresowanie uczących się. W pytaniu czwartym respondenci 
wypowiedzieli się na temat preferowanych pomocy dydaktycznych (wykres 4.).

Analizując wyniki pokazane na wykresie 4., można zauważyć, że wśród 
uczniów ulubioną pomocą dydaktyczną są filmy, na które wskazało 68,49% 
licealistów. Na drugim miejscu (54,49%) znalazła się piosenka, na trze-
cim (39,82%) – dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela. Dal-
sze miejsca zajmują: prezentacja multimedialna (28,45%), strony interneto-
we (27,57%), podręcznik (26,04%), zdjęcia (17,94%) oraz artykuły prasowe 
(8,10%). Powyższych wyników badań raczej nie powinno się porównywać 
z ubiegłorocznymi z uwagi na zastosowanie innych wariantów odpowiedzi. 
Podobne pytania, odnoszące się do preferowanych pomocy dydaktycznych, 
zadałam uczniom szkoły średniej, przeprowadzając badanie ankietowe 
w 2018 roku. Jedno z nich dotyczyło wyboru ulubionych materiałów dy-
daktycznych, drugie zaś – pomocy, które licealiści uważają za przydatne. 
Podczas gdy w 2020 roku uczący się mogli wskazać maksymalnie trzy od-
powiedzi, to w badaniu z 2018 roku mogli oni wybrać dowolną ich liczbę. 
Trzeba również zaznaczyć, że w 2018 roku uczniowie wypowiedzieli się 
osobno w zakresie języka angielskiego i pozostałych języków obcych. Biorąc 
pod uwagę powyższe różnice w sposobie zadania pytań w kwestionariuszu, 
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możemy jednak podjąć próbę porównania wyników tych dwóch badań. Pod-
czas gdy w ankiecie z 2020 roku uczniowie wskazali filmy i piosenki jako 
ulubione materiały dydaktyczne, to w badaniu z 2018 roku na pierwszym 
miejscu umieścili piosenkę jako preferowaną pomoc w nauce zarówno ję-
zyka angielskiego, jak i drugiego języka obcego. Drugi w kolejności wybór 
licealistów uczących się języka angielskiego padł na strony internetowe, 
a w przypadku pozostałych języków obcych – na podręcznik. Porównując 
wyniki tegorocznego kwestionariusza z wynikami badania z 2018 roku, 
można zauważyć zmianę w wyborze preferowanych pomocy dydaktycznych 
na rzecz filmu w ankiecie z 2020 roku, natomiast w 2018 roku oglądanie 
programów telewizyjnych zajęło trzecie miejsce wśród uczących się języka 
angielskiego i pozostałych języków obcych. Z kolei piosenka w bieżącym 
badaniu plasuje się na drugim miejscu, a w 2018 roku – na pierwszym 
(por. Horyśniak, 2018).
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Wykres 4. Które z pomocy dydaktycznych lubisz najbardziej?
Objaśnienia: 1 – podręcznik; 2 – dodatkowe materiały; 3 – prezentacja multimedialna; 4 – ilustracje, 

zdjęcia; 5 – strony w Internecie; 6 – piosenki; 7 – artykuły prasowe; 8 – filmy; 9 – inne.
Źródło: Badania własne.

Kontynuując analizę tegorocznych badań przeprowadzonych w grupie stu-
dentów, można dostrzec, że dla 57,36% respondentów najważniejszą pomoc 
dydaktyczną stanowią dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela. 
Na drugim miejscu znalazły się filmy (54,82%), na trzecim miejscu – piosenka 
(42,13%), a na czwartym – podręcznik (37,56%). 
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Kolejne, rzadziej wybierane pomoce dydaktyczne to: strony internetowe, 
prezentacja multimedialna, ilustracje i artykuły prasowe. Podsumowując wyniki 
ankiety, można dostrzec, że preferowanymi pomocami dydaktycznymi zarówno 
przez uczniów, jak i studentów są filmy, piosenki oraz dodatkowe materiały. Warto 
w tym miejscu podkreślić wysiłek wielu nauczycieli włożony w przygotowywanie 
materiałów językowych. Dla części dydaktyków również piosenki i fragmenty 
filmów stanowią ten rodzaj pomocy dydaktycznych, który łączy wzbogacenie 
leksykalne z walorami artystycznymi. Jeśli starania nauczyciela koncentrują się 
jednocześnie na wyborze leksyki i walorach estetycznych, to nakład jego pracy 
wzrasta. Jednak ten czasochłonny wysiłek związany z szukaniem odpowiednich 
materiałów opłaca się, ponieważ w ten sposób język obcy staje się narzędziem nie 
tylko komunikacji, ale również kształtowania postaw czy opinii podopiecznych.

3.3. Rola nauczyciela w procesie nauczania

Kolejne pytanie badawcze dotyczyło roli prowadzącego zajęcia w procesie 
nauczania i obszarów jego aktywności zawodowej, które są szczególnie istotne 
dla respondentów (wykres 5.).
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Wykres 5. Jaka jest najważniejsza rola nauczyciela w procesie nauczania języka obcego?
Objaśnienia: 1 – wyjaśnianie słownictwa i zagadnień gramatycznych; 2 – przygotowanie dodatkowych 
pomocy dydaktycznych; 3 – prowadzenie lekcji w ciekawy sposób; 4 – sprawdzanie prac kontrolnych; 

5 – przygotowanie do egzaminu; 6 – zachęcanie do nauki języka obcego; 7 – inne.
Źródło: Badania własne.
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Przyglądając się wynikom badania z 2020 roku, można dostrzec podobne 
opinie uczniów i studentów. Dla 84,03% uczniów najważniejszą rolą nauczy-
ciela jest prowadzenie lekcji w ciekawy sposób, a 75,93% uczniów wskazało 
na istotne zadania nauczyciela, do jakich należy wyjaśnianie nowych słów 
i zagadnień gramatycznych. Dla 81,22% studentów również najważniejszą 
rolą wykładowcy jest tłumaczenie problemów językowych, a dla 79,70% – 
prowadzenie zajęć w interesujący sposób. W zgodnej opinii respondentów 
na trzecim miejscu znajduje się zachęcanie uczących się do nauki języka 
obcego; takiej odpowiedzi udzieliło 60,18% uczniów i 56,35% studentów. 
Natomiast za mniej istotne funkcje nauczyciela badani uznali przygotowy-
wanie przez niego pomocy dydaktycznych oraz pomoc w przygotowywaniu 
uczniów do egzaminu. Porównując wyniki wcześniejszych badań, można 
dostrzec zbieżność opinii w zakresie postrzegania roli nauczyciela w proce-
sie edukacji, ponieważ także z ubiegłorocznych badań wynika, że zarówno 
uczniowie (85,14%), jak i studenci (88,12%) na pierwszym miejscu stawiają 
wagę wyjaśniania materiału językowego, a na drugim (83,28% uczniów 
i 77,23% studentów) – rolę nauczyciela i sposób prowadzenia przez niego 
zajęć. Z kolei pomoce dydaktyczne zostały wymienione dopiero na dalszych 
miejscach (por. Horyśniak, 2019). Może zastanawiać stosunkowo niski wy-
nik przygotowywanych przez nauczycieli pomocy dydaktycznych. Nie ozna-
cza to jednak, moim zdaniem, braku docenienia przygotowanych pomocy 
naukowych, ponieważ badani, wskazując na znaczącą rolę nauczyciela, jaką 
jest ciekawe prowadzenie zajęć, mogli już w tym miejscu powiązać ich 
atrakcyjność z przygotowanymi przez dydaktyka dodatkowymi materiałami 
edukacyjnymi.

W 2020 roku 29,54% uczniów i 28,43% studentów jako najważniejszą rolę 
nauczyciela wskazało przygotowanie podopiecznych do egzaminów, co stanowi 
nawet niższy wynik niż w 2019 roku, kiedy rolę nauczyciela w przygotowaniu 
do egzaminów podkreśliło 41,18% uczniów i 49,50% studentów (por. Horyś-
niak, 2019). Nie jest łatwo, moim zdaniem, znaleźć jednoznaczną przyczynę 
tej sytuacji. Z jednej strony można zastanawiać się, czy ta tendencja utrzyma 
się w kolejnych latach, czy też jest to wynik wyłącznie tegorocznego badania. 
Z drugiej strony uczący się zakładają, być może a priori, że działania nauczy-
ciela są same w sobie ukierunkowane na przygotowanie do egzaminów – czy 
to maturalnych w przypadku uczniów, czy przedmiotowych w przypadku 
studentów. Stąd też wynikać może potrzeba, aby językowy materiał egzami-
nacyjny był przedstawiony przez prowadzącego zajęcia w sposób nie tylko 
jasny i zrozumiały, ale również ciekawy i zachęcający uczących się do podjęcia 
dalszych ćwiczeń. Z powyższych rozważań wynika, że wymagania wobec pra-
cy nauczyciela wzrosły w ciągu ostatnich lat, ponieważ respondenci chcieliby 
go postrzegać zarówno jako kompetentnego znawcę swojego przedmiotu, jak 
i animatora atrakcyjnych zajęć.
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3.4. Ćwiczenia i formy pracy

Aby osiągnąć dobre rezultaty w nauce języków obcych, oprócz czynników 
organizacyjnych warto wziąć pod uwagę pytanie, które z ćwiczeń uczniowie 
wykonują najchętniej, a które są mniej popularne wśród młodzieży szkolnej 
i akademickiej (wykres 6.).
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Wykres 6. Które z ćwiczeń w języku obcym lubisz najbardziej?
Objaśnienia: 1 – konwersacje; 2 czytanie tekstów, 3 – ćwiczenia gramatyczne; 4 – ćwiczenia dotyczące

znajomości słownictwa; 5 – ćwiczenia z rozumienia ze słuchu; 6 – prace pisemne; 7 – inne.
Źródło: Badania własne.

Przedstawione wyniki pokazują, że najchętniej wykonywanymi ćwiczenia-
mi są wypowiedzi ustne (konwersacje) – takiej odpowiedzi udzieliło 63,46% 
uczniów. Ćwiczenia leksykalne zaznaczyło 53,17% licealistów, a czytanie teks-
tów – 39,39%. Natomiast mniej chętnie wykonywane są ćwiczenia z rozumie-
nia ze słuchu (29,98%), prace pisemne (26,70%) oraz ćwiczenia gramatyczne 
(23,19%). Z badań przeprowadzonych w 2019 roku wynika, że ranking miejsc 
preferowanych ćwiczeń jest taki sam, tj. na umiejętność mówienia wskazało 
71,83% uczniów, na ćwiczenia leksykalne – 56,66%, a na czytanie tekstów – 
42,41% (por. Horyśniak, 2019). 

W badaniach z 2020 roku 59,90% ankietowanych studentów podkreśliło 
wagę ćwiczeń leksykalnych, umieszczając je na pierwszym miejscu. Z kolei 
na miejscu drugim liczna grupa respondentów (58,38%) wskazała ćwiczenia 
w mówieniu, na trzecim – ćwiczenia gramatyczne (53,81%), a na czwartym – 
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lekturę tekstów (41,62%). Dalsze miejsca zajmują ćwiczenia z rozumienia ze 
słuchu (24,37%) i prace pisemne (20,81%). Wyniki omówionych badań różnią 
się nieznacznie od wyników ankiety z 2019 roku. W tegorocznych badaniach 
na pierwszym miejscu młodzież akademicka umieściła ćwiczenia leksykalne, 
a w ubiegłorocznych – ćwiczenia w mówieniu. Na miejscu drugim w badaniach 
z 2020 roku znajdują się ćwiczenia z konwersacji, a w 2019 roku – ćwiczenia 
gramatyczne. 

Podsumowując tegoroczne badania, można zauważyć, że preferowanymi 
ćwiczeniami, zarówno przez uczniów, jak i studentów, są ćwiczenia leksykalne 
i konwersacyjne. Natomiast znaczący rozdźwięk w opiniach respondentów jest 
widoczny w stosunku do ćwiczeń gramatycznych. Podczas gdy 53,81% studen-
tów podkreśliło wagę ćwiczeń gramatycznych, jedynie przez 23,19% uczniów 
są one lubiane.

Różnica w opiniach uczniów i studentów na temat wagi ćwiczeń grama-
tycznych w procesie uczenia się języka obcego może wynikać z większego 
docenienia gramatyki przez studentów, ponieważ ma ona duże znaczenie w bu-
dowaniu poprawnych wypowiedzi pisemnych i ustnych. W ten sposób wzrasta 
świadomość językowa przyszłych absolwentów kierunków filologicznych, co 
wydaje się konieczne i słuszne z uwagi na aktywność zawodową, jaką zamie-
rzają realizować. Podczas gdy w wypowiedziach uczniów dopuszcza się popeł-
nianie większej liczby błędów, to w przypadku wypowiedzi konstruowanych 
przez studentów nauczyciel bardziej zwraca uwagę na poprawność językową. 
Studenci zaczynają zdawać sobie sprawę, że praca nad językiem obcym jest 
zadaniem wymagającym wytrwałości oraz rozciągniętym w czasie, również po 
ukończeniu studiów. To dzięki wielu ćwiczeniom leksykalnym, gramatycznym 
oraz przeczytanym tekstom i wysłuchanym wypowiedziom w języku obcym 
wzrastają świadomość i doświadczenie językowe.

Wychodząc z założenia, że określony sposób pracy może wpływać na 
wzrost motywacji do nauki języków obcych, w tegorocznej ankiecie responden-
ci wyrazili swoje subiektywne zdanie na temat preferowanej formy aktywności. 
Badani mogli wybrać jeden z rodzajów pracy na zajęciach, który odpowiada 
im najbardziej (wykres 7.).

Z przedstawionych danych wynika, że 42,23% uczniów i 50,76% studentów 
preferuje pracę indywidualną. Na drugim miejscu 31,29% licealistów i 32,49% 
studentów umieściło pracę w parach. Ankietowani rzadziej wybierali pracę 
w grupach, ponieważ taką formę wskazało zaledwie 23,85% uczniów i 16,24% 
studentów. Podsumowując te wyniki, można zaobserwować zgodność opinii 
młodzieży licealnej i studenckiej. 

Wyjaśnienia tego zjawiska należy szukać, moim zdaniem, w występowa-
niu indywidualnych cech charakteru i osobowości uczących się. Wykonywanie 
pracy w parach wydaje się mniej stresujące, a nawet bardziej efektywne niż 
w większej grupie. 
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Wykres 7. Jaką formę pracy na lekcji lubisz najbardziej?
Objaśnienia: 1 – praca indywidualna; 2 – praca w parach; 3 – praca w grupach; 4 – inne.

Źródło: Badania własne.

3.5. Motywacja a sposoby uczenia się

Ostatnie pytanie kwestionariusza dotyczyło najczęściej wybieranych sposo-
bów uczenia się. Spośród kilku możliwości badani mogli wybrać maksymalnie 
pięć odpowiedzi (tabela 1.).

Zdecydowana większość uczniów preferuje dwa sposoby uczenia się, z któ-
rych jeden związany jest z słuchaniem piosenek (70,46%), a drugi – z korzysta-
niem ze stron internetowych (70,46%). Z przedstawionych danych liczbowych 
wynika również, że uczniowie często uczą się języków obcych, powtarzając 
słówka (68,27%) i oglądając programy telewizyjne (54,05%). Taką samą ko-
lejność sposobów uczenia się można zaobserwować w badaniu z 2019 roku: 
74,61% uczniów zaznaczyło słuchanie piosenek, 72,76% – korzystanie ze stron 
internetowych, a 71,52% – powtarzanie słówek. Z kolei oglądanie programów 
telewizyjnych wybrało 42,72% uczniów, a korzystanie z notatek – 39,32% li-
cealistów (por. Horyśniak, 2019).

Według uzyskanych danych najrzadziej wybieranymi sposobami uczenia 
się są lektura artykułów prasowych i wykonywanie dodatkowych ćwiczeń we 
własnym zakresie.
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T a b e l a  1
Preferencje uczniów dotyczące sposobów uczenia się języka obcego

Sposób uczenia się [%]

Słucham piosenek 70,46

Korzystam z Internetu 70,46

Powtarzam słówka 68,27

Oglądam programy telewizyjne 54,05

Rozmawiam w języku obcym 46,83

Korzystam z notatek 44,86

Wykonuję ćwiczenia zadane na lekcjach 33,92

Czytam artykuły prasowe 21,66

Wykonuję dodatkowe ćwiczenia 18,16

Inne 7,22

Źródło: Badania własne.

Tabela 2. ilustruje opinie studentów na temat sposobów uczenia się, usze-
regowane od najczęściej do najrzadziej występujących.

T a b e l a  2
Preferencje studentów dotyczące sposobów uczenia się języka obcego

Sposób uczenia się [%]

Powtarzam słówka 70,56

Korzystam z Internetu 64,97

Oglądam programy telewizyjne 58,88

Słucham piosenek 56,85

Wykonuję ćwiczenia zadane na zajęciach 50,25

Korzystam z notatek 49,24

Rozmawiam w języku obcym 35,03

Wykonuję dodatkowe ćwiczenia 31,98

Czytam artykuły prasowe 31,47

Inne 5,08

Źródło: Badania własne.

W grupie studentów preferowanym sposobem uczenia się jest powtarzanie 
słówek – takiej odpowiedzi udzieliło bowiem 70,56% respondentów. Na dru-
gim miejscu 64,97% badanych wymieniło korzystanie ze stron internetowych, 
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a na trzecim – 58,88% wskazało programy telewizyjne. Natomiast słuchanie 
piosenek było sposobem uczenia się wybranym przez 56,85% studentów. Dal-
sze miejsca zajęły: ćwiczenia wykonywane na zajęciach (50,25%) i korzystanie 
z notatek (49,24%). Rzadziej wybieranymi sposobami uczenia się były: roz-
mowa z obcokrajowcem, dodatkowe ćwiczenia oraz lektura czasopism obco- 
języcznych. Wyniki badania z 2019 roku pozwalają zaobserwować bardzo 
podobny ranking wybieranych sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności. 
W ubiegłym roku 78,22% studentów zaznaczyło korzystanie ze stron interne-
towych, 75,25% wymieniło słuchanie piosenek, 71,29% wskazało powtarzanie 
słówek, a 56,44% doceniło wykonane przez siebie notatki.

Podsumowując wyniki tegorocznych badań uczniów i studentów, można 
stwierdzić, że preferowanymi, wspólnymi dla obydwu grup respondentów spo-
sobami uczenia się są korzystanie z Internetu i powtarzanie słówek. Natomiast 
mniejszym uznaniem cieszą się wykonywanie dodatkowych ćwiczeń i lektura 
prasy obcojęzycznej.

Podsumowanie

Motywacja to jedno z kluczowych pojęć w dydaktyce języków obcych, 
obejmujące wiele zagadnień. Należy więc zaznaczyć, że wyniki tegorocznej 
ankiety opisują tylko pewną określoną i fragmentaryczną rzeczywistość. Mło-
dzi respondenci wypowiedzieli swoje opinie na temat wagi sprawności języ-
kowych, preferowanych pomocy dydaktycznych, roli nauczyciela i ulubionych 
ćwiczeń językowych. Analiza wyników badania prowadzi do przedstawienia 
następujących wniosków:
1) Motywacja do nauki języków obcych jest związana przede wszystkim 

z chęcią komunikowania się, co zgodnie stwierdzają studenci i uczniowie 
szkoły średniej. Wskazanie na drugim miejscu umiejętności rozumienia 
informacji w przypadku licealistów i przyjemności nauki w przypadku stu-
dentów wydaje się uzasadnione i wynika z ich aktualnej sytuacji w procesie 
uczenia się oraz celów, jakie pragną oni osiągnąć. Podczas gdy dla uczniów 
ważna jest umiejętność rozumienia przekazu, to dla studentów nauka języka 
obcego ma stanowić o ich przyszłym życiu zawodowym, dlatego też jest ona 
dla nich przyjemnością.

2) Ważnymi umiejętnościami w nauce dla uczniów i studentów są mówienie 
i rozumienie wypowiedzi. Pożyteczne może okazać się rozwijanie umie-
jętności komunikacyjnych na podstawie lektury tekstów. Poszerzony w ten 
sposób zakres leksykalny przyczyni się do wzrostu umiejętności formuło-
wania wypowiedzi.
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3) Zarówno dla licealistów, jak i studentów najważniejszą zachętą do nauki jest 
atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć. Ponadto ważnymi czynnikami wpły-
wającymi na wzrost motywacji są duża liczba zajęć w tygodniu i ciekawy 
podręcznik.

4) Spośród preferowanych pomocy dydaktycznych respondenci wymienili prze-
de wszystkim: filmy, piosenki i materiały przygotowane przez nauczyciela.

5) Do najważniejszych zadań nauczyciela, według opinii badanych, należą: 
prowadzenie ciekawych zajęć, wyjaśnianie słownictwa i zachęcanie do 
nauki.

6) Respondenci wskazali konwersacje i ćwiczenia leksykalne jako preferowane 
formy aktywności językowej.

7) Badani uczniowie i studenci preferują pracę indywidualną i w parach.
8) Najbardziej lubianymi sposobami uczenia się są korzystanie ze stron inter-

netowych i powtarzanie słówek.
W niniejszym artykule podjęłam próbę opisu wybranych aspektów zwią-

zanych z pojęciem motywacji w ujęciu ilościowym. Mimo że to liczbowe 
przedstawienie wyników ankiety nie daje pełnego obrazu złożonego pojęcia 
motywacji, to jednak pozwala poznać subiektywne opinie uczniów szkoły 
średniej i studentów z perspektywy ich preferencji dotyczących aktywności 
językowych oraz oczekiwań wobec nauczyciela i procesu nauczania. 

Załącznik
Kwestionariusz ankiety

Szanowni Uczniowie,
zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety na temat mo-
tywacji do nauki języków obcych. Zebrane wyniki posłużą mi do opracowań 
naukowych i dydaktycznych. Ankieta jest anonimowa.

Bardzo dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
Monika Horyśniak

1 . Co zachęca Cię do nauki języka obcego? 
Proszę zaznaczyć ,,x’’, wybierając maksymalnie 3 odpowiedzi.  

 □ a) lubię uczyć się języka obcego
 □ b) mogę zrozumieć przekazaną informację w języku obcym
 □ c) mogę komunikować się w języku obcym
 □ d) chcę zdać egzamin maturalny
 □ e) mogę znaleźć pracę
 □ f) inne (proszę wymienić jakie): …………………………………………………………
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2. Jaka umiejętność/jakie umiejętności w nauce języka obcego są dla Ciebie 
najważniejsze? Proszę zaznaczyć ,,x’’, wybierając maksymalnie 3 odpowiedzi.

 □ a) rozumienie wypowiedzi w języku obcym
 □ b mówienie
 □ c) czytanie tekstów
 □ d) pisanie (listy, e-maile, itp.)
 □ e) inne (proszę wymienić jakie): …………………………………………………………

3 . Jakie czynniki organizacyjne, według Ciebie, są korzystne w nauce języka obcego?
Proszę zaznaczyć ,,x’’, wybierając maksymalnie 3 odpowiedzi.

 □ a) duża liczba lekcji języka obcego w tygodniu 
 □ b) ciekawy podręcznik
 □ c) atrakcyjny sposób prowadzenia lekcji 
 □ d) sala, w której odbywa się lekcja
 □ e) jasne kryteria oceniania 
 □ f) inne (proszę wymienić jakie): ………………………………………………………… 

4 . Które z pomocy dydaktycznych lubisz najbardziej? 
Proszę zaznaczyć ,,x’’, wybierając maksymalnie 3 odpowiedzi.

 □ a) podręcznik
 □ b) dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela
 □ c) prezentacja multimedialna
 □ d) ilustracje, zdjęcia
 □ e) strony w Internecie
 □ f) piosenki
 □ g) artykuły prasowe
 □ h) filmy
 □ i) inne (proszę wymienić jakie): ………………………………………………………… 

5. Jaka jest najważniejsza rola nauczyciela w procesie nauczania języka obcego?
Proszę zaznaczyć ,,x’’, wybierając maksymalnie 3 odpowiedzi.

 □ a) wyjaśnianie słownictwa i zagadnień gramatycznych 
 □ b) przygotowywanie dodatkowych pomocy dydaktycznych 
 □ c) prowadzenie lekcji w ciekawy sposób
 □ d) sprawdzanie prac kontrolnych (np. sprawdziany, kartkówki)
 □ e) przygotowanie do egzaminu 
 □ f) zachęcanie do nauki języka obcego
 □ g) inne (proszę wymienić jakie): ………………………………………………………… 

6 . Które z ćwiczeń w języku obcym lubisz najbardziej? 
Proszę zaznaczyć ,,x’’, wybierając maksymalnie 3 odpowiedzi.

 □ a) konwersacje
 □ b) czytanie tekstów
 □ c) ćwiczenia gramatyczne
 □ d) ćwiczenia dotyczące znajomości słownictwa
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 □ e) ćwiczenia z rozumienia ze słuchu
 □ f) prace pisemne (np. wypracowania, listy)
 □ g) inne (proszę wymienić jakie): ………………………………………………………… 

7 . Jaką formę pracy na lekcji lubisz najbardziej? 
Proszę zaznaczyć ,,x’’ tylko przy 1 odpowiedzi.

 □ a) praca indywidualna
 □ b) praca w parach
 □ c) praca w grupach
 □ d) inne (proszę wymienić jakie): ………………………………………………………… 

8 . W jaki sposób najczęściej uczysz się języka obcego? 
Proszę zaznaczyć ,,x’’ przy maksymalnie 5 odpowiedziach. 

 □ a) powtarzam słówka
 □ b) wykonuję ćwiczenia zadane na lekcji języka obcego
 □ c) wykonuję dodatkowe ćwiczenia we własnym zakresie
 □ d) korzystam z notatek zrobionych na lekcji
 □ e) oglądam programy telewizyjne w języku obcym
 □ f) korzystam z Internetu
 □ g) słucham piosenek w języku obcym
 □ h) czytam artykuły prasowe w języku obcym
 □ i) rozmawiam w języku obcym
 □ j) inne (proszę wymienić jakie): …………………………………………………………

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety, życzę miłego i Błogosławionego dnia!
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Factors influencing motivation to learn foreign languages in learners’ opinions

A b s t r a c t: Motivation in didactics of foreign languages   is one of the most important issues 
raised both in theoretical studies and in the everyday work of teachers. The paper reflects on 
the opinions expressed by high school and university students regarding the factors that increase 
motivation to learn a foreign language. The questionnaire covers issues related to developing 
language skills, learning methods and the choice of teaching aids. The respondents also express 
their opinions on the role of the teacher in the process of learning a foreign language.
K e y w o r d s: motivation, language skills, learning methods, teaching aids


