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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je bil preveriti znanje angleščine kot prvega tujega jezika 11/12 letnih 

učencev med Slovenijo in Dansko. V teoretičnem delu sem opisala in primerjala šolska sistema 

Slovenije in Danske s poudarkom na osnovnošolskem izobraževanju. Primerjala sem načine 

preverjanja in ocenjevanja znanja in učna načrta za angleščino. Predstavila sem izobraževanja 

osnovnošolskih učiteljev angleščine v Sloveniji in na Danskem. Zanimale so me podobnosti in 

razlike. 

 

V empiričnem delu sem analizirala znanje angleščine danskih in slovenskih učencev po treh 

letih obveznega učenja jezika v osnovni šoli. Raziskavo sem opravila s pomočjo testa 

slovenskega nacionalnega preverjanja znanja, ki sem ga izvedla na slovenskih in danskih 

mestnih ter podeželskih šolah.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: angleški jezik, Slovenija, Danska, osnovna šola, učni načrt za 

angleščino, preverjanje znanja.  
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ABSTRACT 

 

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY OF 11/12 YEAR-OLD PUPILS IN SLOVENIA 

AND IN DENMARK 

 

The purpose of my BA thesis was to examine the knowledge of English as a first foreign 

language of 11/12 years old pupils between Slovenia and Denmark. In the theoretical part I 

described and compared the school systems in Slovenia and in Denmark with an emphasis on 

primary education. I compared the methods of knowledge assessment and the curriculum for 

the subject English. I have also presented the education and the training of primary school 

teachers of English in Slovenia and in Denmark. I was interested in the similarities and the 

differences. 

 

In the empirical part I have analyzed the knowledge of English of the Danish and the Slovenian 

students after three years of compulsory language learning in primary school. I conducted the 

research with the help of a Slovenian national test, which I carried out in the Slovenian and 

Danish urban and rural schools. 

 

 

KEYWORDS: English language, Slovenia, Denmark, primary school, curriculum for English, 

assesment test. 
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1 UVOD 

 

Slovenija spada med države z manj razširjenim jezikom, zato je znanje tujih jezikov pomembno 

na več področjih, predvsem na gospodarskem, znanstvenem in zdravstvenem področju, v 

turizmu in izobraževanju. V slovenskih šolah se učenci poleg materinščine učijo še prvi tuji 

jezik, ki je v večini angleščina, ki spada med najbolj razširjene tuje jezike sveta. S poučevanjem 

tujega jezika smo pri nas začeli že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so lahko učenci 

izbirali med učenjem angleščine ali nemščine. Zdaj pričnemo s poučevanjem prvega tujega 

jezika v Sloveniji v četrtem razredu osnovne šole, ko so učenci stari devet let.  

 

V okviru Erasmus študentske izmenjave sem imela priložnost spoznati poučevanje in učenje 

angleškega jezika na Danskem. Raziskala in predstavila bom podobnosti in razlike med 

ključnimi značilnostmi slovenskega in danskega šolskega sistema ter umestitev angleščine v 

slovenski in danski osnovnošolski program. Zanimajo me razlike med obema učnima načrtoma. 

Opisala bom učna načrta za angleščino za osnovno šolo obeh držav in ju med seboj primerjala. 

Na Danskem je v šolskem letu 2014/15 stopil v veljavo nov učni načrt za angleščino, s katerim 

pričnejo učenci z učenjem angleščine že v 1. razredu osnovne šole oziroma pri starosti sedmih 

let. Jaz se bom osredinila na danski učni načrt za angleščino iz leta 2009, kjer so učenci pričeli 

z učenjem angleškega jezika z devetimi leti starosti. Učenci obeh držav bodo tako v času 

testiranja izenačeni po starosti in letih učenja angleščine. Ker sama obiskujem program 

izobraževanja učiteljev, me zanima, kako podobno izobraževanje poteka na Danskem.  

Primerjala bom izobraževalna programa za učitelje angleščine v Sloveniji in na Danskem. 

 

V empiričnem delu diplomskega dela bom preverila znanje angleščine slovenskih in danskih 

učencev po treh letih učenja angleščine kot obveznega predmeta v osnovni šoli. To bom izvedla 

s pomočjo testa preverjanja znanja z učenci slovenskih in danskih osnovnih šol. Odgovore 

učencev pri posameznih nalogah v testu bom analizirala in jih med seboj primerjala. Zanima 

me tudi, kakšna je razlika v znanju angleščine med učenci podeželskih in mestnih osnovnih šol , 

zato bom v obeh državah izvedla preverjanje tako na  podeželskih kot mestnih osnovnih šolah. 
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Slovenski jezik spada v skupino slovanskih jezikov, angleški in danski jezik pa spadata v 

skupino germanskih jezikov, zato me zanima, če bi lahko imeli danski učenci prednost pri 

učenju in znanju angleščine pred slovenskimi učenci. 

 

2 SLOVENSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

 

V Sloveniji je uradni učni jezik v šolah slovenski jezik, na narodno mešanih območjih, kjer 

živijo pripadniki italijanske in madžarske narodnostne manjšine, pa sta učna jezika tudi 

italijanski oziroma madžarski jezik (Eurypedia, 2015b). Slovenski izobraževalni sistem je 

sestavljen iz predšolskega izobraževanja, osnovnošolskega izobraževanja, srednješolskega 

oziroma sekundarnega izobraževanja, terciarnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.  

 

2.1 PREDŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE  

 

V Sloveniji predšolska vzgoja ni obvezna. Zajema varstvo otrok, vzgojo in njihovo 

izobraževanje. Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci, v katere se lahko 

vpišejo otroci, ko dopolnijo starost 11 mesecev in jih obiskujejo do 6. leta starosti oziroma do 

vstopa v osnovno šolo. Javne vrtce ustanavljajo in financirajo občine, ki so odgovorne tudi za 

izpeljavo programov za predšolske otroke (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2015). 

 

2.2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

Od šolskega leta 2008/2009 poteka obvezno osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji devet let. 

Otrok vstopi v prvi razred osnovne šole, ko je v koledarskem letu vstopa v šolo dopolnil šest 

let in jo obiskuje do petnajstega leta starosti. S šolanjem lahko učenec prične tudi eno leto po 

šestem rojstnem dnevu na predlog staršev oziroma šolskega zdravnika. O tem odloči ravnatelj 

na podlagi mnenja komisije. Starši lahko izbirajo, ali bodo vpisali otroka v javno ali v zasebno 
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osnovno šolo, lahko pa ga tudi šolajo doma. Skoraj 100 % učencev se šola v javnih osnovnih 

šolah (Eurypedia, 2015b). V prvem razredu je pri polovici ur pouka v razredu prisotna dodatna 

učiteljica, ki je po izobrazbi praviloma vzgojiteljica predšolskih otrok. Ista učiteljica lahko 

spremlja učence skozi prve tri razrede osnovne šole (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, 2015). 

 

Devetletna osnovna šola je razčlenjena na tri vzgojno-izobraževalna obdobja: prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje traja od 1. do 3. razreda, drugo vzgojno-izobraževalno obdobje od 4. do 

6. razreda in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje od 7. do 9. razreda (Krek in Metljak, 2011, 

str. 112).  

  

2.3 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

V srednješolske izobraževalne programe se lahko vpiše vsak, ki je uspešno končal osnovno 

šolo. O ustanavljanju in financiranju šol ter njihovemu sprejemanju in razvrščanju 

izobraževalnih programov se odloča na nacionalni ravni. Srednješolsko izobraževanje v 

Sloveniji traja od dveh do pet let in se deli na (Eurypedia, 2015b): 

 

− splošno izobraževanje, ki traja štiri leta in poteka na splošnih in strokovnih gimnazijah, 

zaključi pa se z uspešno opravljeno splošno maturo. Kandidati, ki so uspešno opravili 

maturo, nadaljujejo z izobraževanjem na univerzitetnih študijskih programih in 

študijskih programih višjega ter visokega strokovnega izobraževanja; 

− srednje strokovno izobraževanje, ki traja štiri leta in se konča s poklicno maturo. S 

poklicno maturo lahko kandidati nato nadaljujejo z izobraževanjem v študijskih 

programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Z dodatno opravljenim 

predmetom iz splošne mature je izobraževanje mogoče na nekaterih univerzitetnih 

študijskih programih; 

− srednje poklicno izobraževanje, ki praviloma traja tri leta in se konča z zaključnim 

izpitom. Dijaki so tako pripravljeni na opravljanje določenih poklicev, lahko pa 
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nadaljujejo z izobraževanjem v ustreznih programih poklicno-tehniškega 

izobraževanja; 

− poklicno-tehniško izobraževanje traja praviloma dve leti in se konča s poklicno maturo. To 

izobraževanje je namenjeno osebam, ki so dokončale srednje poklicno izobraževanje, da 

pridobijo srednjo strokovno izobrazbo ter omogoča vpis na študijske programe višjega in 

visokega strokovnega izobraževanja. Z dodatno opravljenim predmetom iz splošne mature 

se kandidat lahko vpiše na določene univerzitetne študijske programe, ki to možnost 

dovoljujejo. 

 

2.4 TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 

 

Pod terciarno izobraževanje v Sloveniji štejemo višje strokovno izobraževanje, ki je poklicno 

naravnano in traja dve leti, ter visokošolsko izobraževanje. Višješolsko izobraževanje izvajajo 

javne in zasebne višje strokovne šole, programi izobraževanja pa trajajo dve leti. Visokošolsko 

izobraževanje je organizirano na javnih in zasebnih univerzah ter drugih visokošolskih zavodih. 

Poteka na fakultetah, umetniških akademijah in na visokih strokovnih šolah. V Sloveniji je 

visokošolski sistem, ki sledi ciljem bolonjskega sistema, organiziran na treh stopnjah. Študijski 

programi prve stopnje so univerzitetni in visokošolski strokovni, programi druge stopnje so 

magistrski študijski programi, na tretji stopnji pa so doktorski študijski programi. Ob zaključku 

študija pridobijo študentje diplomo in strokovni ali znanstveni naziv. Študij je v Sloveniji 

organiziran kot redni ali izredni. Pri slednjem študentje plačujejo šolnino. Pred uvedbo 

bolonjskega sistema je bil študij deljen na dodiplomski in podiplomski študij (Eurypedia, 

2015b). 
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2.5 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

V izobraževalne programe za odrasle se lahko vpiše vsak, ki je uspešno končal osnovno šolo in 

želi nadgraditi svoje znanje. Izobraževalni programi so razdeljeni na naslednja področja: 

neformalno splošno izobraževanje v obliki seminarjev, tečajev in predavanj, formalno 

stopenjsko izobraževanje za pridobitev začetne izobrazbe in za pridobitev nadaljnje višje 

stopnje izobrazbe ter formalno in neformalno izobraževanje za trg dela (Eurypedia, 2015b). 

 

Slika 1: Slikovni prikaz strukture vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. 

 

 

 

(Vir: Eurypedia, 2015b) 
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3 DANSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM 
 

Na Danskem je izobraževanje namenjeno vsem in je večinoma brezplačno, ureja in financira 

ga država. Za vse učence je obveznih deset let izobraževanja. Sama šola ni obvezna kot v večini 

evropskih držav, tako da se lahko otroci šolajo tudi v zasebnih šolah oziroma na domu, pri 

čemer morajo doseči vse izobraževalne cilje, ki jih določi ministrstvo. 

 

Danski izobraževalni sistem je sestavljen iz ‘grundskole/folkeskole’ oziroma enotnega 

primarnega in nižjega sekundarnega izobraževanja pri starosti učencev od 6 do 16 let, 

‘ungdomsuddannelser’ oziroma izobraževalnega programa za mlade, kot so splošno 

srednješolsko in srednje poklicno izobraževanje in traja od dijakovega 16. do 19. leta starosti, 

‘videregående uddannelser’ oziroma visokega šolstva in sistema izobraževanja odraslih 

(Eurypedia, 2015a). 

 

Izobraževalni sistem na Danskem večinoma financirata država in posamezne občine. Nekatere 

ustanove, vključno s srednješolskimi izobraževalnimi ustanovami, so neodvisne od države in 

občin in so samoupravne. Nacionalna zakonodaja zajema cilje in okvir izobraževanja, 

financiranja in v nekaterih primerih učni načrt, preverjanja znanja in zaposlovanje. Ministrstvo 

za šolstvo je zadolženo za vzpostavitev okvirja za učne načrte na primarni, sekundarni in višji 

sekundarni ravni. Vsebino programov pa dokončno izberejo učitelji sami (Eurypedia, 2015a). 

 

3.1 PREDŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

Za otroke, ki so še premladi za obiskovanje šole, so na Danskem organizirani centri za dnevno 

varstvo, med katere prištevajo jasli, vrtce, zasebne organizacije, družinska dnevna varstva otrok 

in starostno integrirane zavode (Eurypedia, 2015a). 

 

Zavode za dnevno varstvo otrok delijo na tri stopnje (Eurypedia, 2015a):  

− jasli, ki jih lahko otroci obiskujejo od 6. meseca starosti do 3. leta starosti, 

− vrtec za otroke od 3. leta starosti do 5./6.leta starosti, 
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− integrirane institucije za otroke od 1. do 5./6. leta, vključujejo pa različne tipe dnevnega 

varstva, kot npr. jasli in vrtec. 

 

3.2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

Javna oblika obveznega šolanja na Danskem se imenuje folkeskole. Predstavlja enotno 

strukturirano šolo, ki je ne moremo razdeliti na primarno in nižjo sekundarno raven. Poleg javne 

šole imajo učenci na izbiro še vrsto zasebnih šol in izobraževanje na domu, pri čemer morajo 

doseči vse predpisane standarde, ki jih določi ministrstvo (Eurypedia, 2015a). 

Folkeskole je sestavljena iz obveznega enoletnega predšolskega razreda oziroma razreda 0 

(nič), devetih razredov enotno strukturiranega izobraževanja brez prehoda med primarno in 

nižjo sekundarno ravnijo in enoletnega 10. razreda, ki ni obvezen. Od leta 2008 ima vsak  

otrok na Danskem pravico do desetih let obveznega izobraževanja, ki traja od otrokovega 6. do 

16. leta starosti. Otrok lahko začne z obveznim šolanjem tudi leto pred 6. rojstnim dnem oz. 

leto kasneje s privolitvijo občinskega sveta. Predšolski razred je obvezen od leta 2009 medtem 

ko 10. razred ostaja izbirni (Eurypedia, 2015a). 

 

3.3 SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 

 

Na Danskem se sekundarni izobraževalni programi, imenovani tudi mladinski izobraževalni 

programi, delijo na (Eurypedia, 2015a): 

− splošne izobraževalne programe, ki pripravljajo učence za nadaljnje izobraževanje v 

visokem šolstvu in trajajo od dveh do treh let,  

− srednje poklicne izobraževalne programe in usposabljanja, ki pripravljajo vajence in 

dijake na opravljanje poklica za potrebe trga dela in trajajo od leta in pol do petih let in 

pol.  
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3.4 TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 

 

Terciarno izobraževanje na Danskem poteka na treh stopnjah visokošolskih izobraževalnih 

programov (Eurypedia, 2015a): 

− krajši izobraževalni programi se odvijajo na akademijah za višje strokovno 

izobraževanje (Erhvervsakademier) in trajajo od leta in pol do dveh let in pol. Cilj 

programov je usposobiti študente za opravljanje določenih poklicev, pod določenimi 

pogoji pa lahko študentje nadaljujejo z izobraževanjem v srednje dolgih in daljših 

izobraževalnih programih; 

− srednje dolgi izobraževalni programi se odvijajo na univerzitetnih kolidžih 

(Professionshøjskoler). Univerzitetni kolidži nudijo študentom tri- do štiriletne 

strokovno usmerjene programe, ki so po stopnji enaki dodiplomskim univerzitetnim 

programom. Strokovni dodiplomski programi usposobijo študente za opravljanje 

določenega poklica. Študentje lahko po končanem dodiplomskem programu nadaljujejo 

s študijem magistrskih programov; 

− daljši izobraževalni programi, med katere prištevamo dodiplomske, magistrske in 

doktorske programe, pa potekajo na univerzah. Univerzitetni program je po navadi 

sestavljen iz triletnega dodiplomskega študija in dvoletnega magistrskega študija.  

 

3.5 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

V izobraževalne programe za odrasle na Danskem se lahko vpiše vsakdo, ki želi izpopolniti in 

nadgraditi svoje znanje. Programi se delijo na splošno izobraževanje odraslih (na srednješolski 

stopnji), poklicno usmerjeno izobraževanje odraslih (od začetne ravni poklicnega izobraževanja 

do najvišje ravni), visokošolsko izobraževanje za odrasle, ki je primerljivo s krajšimi, srednje 

dolgimi in daljšimi visokošolskimi izobraževalnimi programi ter neformalno izobraževanje 

odraslih, med katere prištevamo obiskovanje večernih šol, tečajev ipd. (Eurypedia, 2015a). 

 

Slika 2: Slikovni prikaz strukture vzgoje in izobraževanja na Danskem. 

Starost učencev                                                                                      Trajanje programov (v letih) 
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(Vir: Eurypedia, 2015a) 
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4 PRIMERJAVA OBEH ŠOLSKIH SISTEMOV 
 

 

Izobraževalna sistema Slovenije in Danske sestavljajo predšolsko izobraževanje, 

osnovnošolsko izobraževanje, sekundarno oziroma srednješolsko izobraževanje, terciarno 

izobraževanje in izobraževanje odraslih. Na splošno večjih razlik med posameznimi obdobji 

izobraževanja med Slovenijo in Dansko ni opaziti. Programi delujejo po podobnem okvirju, 

nekoliko se razlikujejo le glede trajanja po posameznih obdobjih. Pri predšolskem 

izobraževanju v Sloveniji lahko v jasli vpišemo otroke, ki so dopolnili 11 mesecev, medtem ko 

lahko na Danskem to storijo že ko otrok dopolni 6 mesecev. Osnovnošolsko izobraževanje traja 

na Danskem nekoliko dlje kot v Sloveniji. Sestavljen je iz obveznega predšolskega razreda in 

devetih razredov osnovne šole, nato pa ima vsak učenec možnost izobraževanja dodatnega leta. 

Tako je na Danskem obveznih 10 let osnovnošolskega izobraževanja, v Sloveniji pa 9 let. Pri 

sekundarnem izobraževanju na Danskem trajajo splošni izobraževalni programi dve do tri leta, 

medtem ko trajajo v Sloveniji 4 leta. Razlog za to je daljše obdobje osnovnošolskega 

izobraževanja na Danskem. Ob vstopu v programe splošnega srednjega izobraževanja so 

slovenski dijaki stari 15 let, danski dijaki 16 let, ob zaključku izobraževanja pa so dijaki obeh 

držav stari 19 let. Razlika med državama je tudi v trajanju programov srednjega poklicnega 

izobraževanja. Na Danskem trajajo od leta in pol do petih let in pol, v Sloveniji pa tri leta. V 

obdobju terciarnega izobraževanja se lahko študentje obeh držav izobražujejo na višjih 

strokovnih programih, ki trajajo po dve leti v Sloveniji in dve leti in pol na Danskem. Na 

Danskem lahko bodoči študentje izbirajo tudi med strokovnimi dodiplomskimi programi in med 

dodiplomskimi, magistrskimi in doktorskimi programi, enako kot v Sloveniji. 
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5 OSNOVNOŠOLSKO OBDOBJE ŠOLANJA V OBEH DRŽAVAH 
 

 

V tem poglavju bom podrobneje predstavila osnovnošolsko obdobje izobraževanja v Sloveniji 

in na Danskem. Opisala bom program izobraževanja z obveznimi in izbirnimi predmeti ter 

predstavila kriterije za ponavljanje razreda. Nato bom naredila primerjavo glede trajanja 

šolskega leta in pouka prostih dni, predstavila bom normative za oblikovanje razredov in 

pojasnila, kdo poučuje učence v osnovni šoli v obeh državah. Podrobneje bom opisala načine 

vrednotenja in ocenjevanja znanja učencev ter razlike pri izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja in njegovega pomena za posameznega učenca.  

 

5.1 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI 

5.1.1 PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 

 

Program osnovne šole je sestavljen iz obveznega in razširjenega programa, pri čemer razširjeni 

ni obvezen, a ga je šola dolžna ponuditi. Obvezni program vključuje pouk obveznih in izbirnih 

predmetov, dneve dejavnosti (kulturne, naravoslovne in športne dneve ter delovne akcije) in 

ure oddelčne skupnosti. Obvezni predmeti v naši osnovni šoli so slovenski in italijanski ali 

madžarski jezik na narodno mešanih območjih, tuji jezik, zgodovina, zemljepis, državljanska 

in domovinska vzgoja ter etika, matematika, kemija, biologija, fizika, likovna vzgoja, glasbena 

vzgoja, športna vzgoja, tehnika in tehnologija ter gospodinjstvo. Obvezni predmeti se lahko 

med seboj povezujejo ali združujejo v predmetna področja. V tretjem triletju si lahko učenci 

glede na svoje interese in pričakovanja izberejo izbirne predmete, ki so razporejeni v dva 

sklopa: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični predmeti. Šola mora ponuditi 

pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz vsakega sklopa, izmed katerih si učenec izbere največ 

dva predmeta iz vsakega sklopa. Razširjeni program, ki ga mora šola ponuditi učenkam in 

učencem, vključuje podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, dodatni in 

dopolnilni pouk, ure za individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami in 

nadarjenimi učenci ter šolo v naravi (Krek in Metljak, 2011, str. 113, 119). 
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5.1.2 NAPREDOVANJE UČENCEV 

 

Učenci v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnega šolanja razreda 

praviloma ne ponavljajo. Če starši učenca od 3. do 6. razreda, ki ima zelo slab učni uspeh, s 

ponavljanjem ne soglašajo, o ponavljanju učenca odloča učiteljski zbor. V drugem triletju lahko 

učenec ponavlja razred, ko je ob koncu šolskega leta negativno ocenjen iz enega ali več 

predmetov. V tretjem triletju napredujejo v naslednji razred učenci, ki so bili ob koncu šolskega 

leta pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih (Krek in Metljak, 2011, str. 160). Učenci 7. in 8. 

razreda, ki so ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni iz največ dveh predmetov, lahko med 

počitnicami opravljajo popravni izpit, ki je izveden v dveh rokih. Če popravnih izpitov ne 

opravijo uspešno, razred ponavljajo. Prav tako ga ponavljajo, če so ob koncu šolskega leta 

negativno ocenjeni pri treh predmetih. Za napredovanje v naslednji razred morajo biti pozitivno 

ocenjeni iz vseh predmetov (Zakon o osnovni šoli, 2006). Učenec devetega razreda, ki je ob 

koncu šolskega leta negativno ocenjen iz več predmetov, lahko popravni izpit opravlja večkrat, 

najmanj štirikrat v šolskem letu, razred pa ponavlja, če jih ne opravi uspešno (Krek in Metljak, 

2011, str. 160). Ob uspešnem zaključku devetega razreda dobi vsak učenec zaključno 

spričevalo, v katerem so zaključne številčne ocene vseh predmetov in obvestilo o rezultatih 

nacionalnega preverjanja znanja (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 

2013). 

 

5.2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA DANSKEM 

5.2.1 PROGRAM IZOBRAŽEVANJA   

 

Na Danskem se obvezno osnovnošolsko izobraževanje prične s predšolskim razredom. Učenci 

ga začnejo obiskovati v koledarskem letu, v katerem so dopolnili 6. leto starosti oziroma v 

posebnih okoliščinah eno leto pred ali po dopolnjenem 6. letu starosti. Namen predšolskega 

razreda je, da otroci pridobijo osnove šolskega izobraževalnega programa kot celote in tako 

lažje preidejo iz vsakdanjega življenja doma oziroma v vrtcu v šolo in iz predšolskega razreda 

v naslednje razrede osnovne šole. Glavni element poučevanja v predšolskem razredu je igra. 

Učenci opravljajo aktivnosti povezane z igro in se tako preko nje učijo (Danish Ministry of 
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Education, 2014). Poučevanje na tej stopnji ni razdeljeno na učne predmete, vsebuje pa 

naslednje obvezne izobraževalne teme: jezik in metode izražanja (učenec je seznanjen z 

različnimi načini uporabe jezika), naravni svet in znanstveni pojavi (učenec pridobiva izkušnje 

in znanje z opazovanjem narave), ustvarjalne in umetniške oblike izražanja (učenec se izraža 

skozi sliko, glasbo in dramo), gibanje in koordinacija (učenec krepi in razvija telo), socialne 

veščine in povezanost skupine ter sodelovanje (učenec prispeva k skupnosti in skrbi zase ter za 

druge). Pri matematiki uporabljajo učenci števila in geometrijski jezik v vsakdanjih situacijah 

(EMU Danmarks læringsportal, 2015).  

 

Predmetnik osnovnega šolanja sestavljajo obvezni predmeti, razporejeni znotraj treh vsebinskih 

področij: humanističnih predmetov (danščina, angleščina, krščanske študije, zgodovina in 

družboslovne študije), praktično-umetniških predmetov (športna vzgoja, glasbena vzgoja, 

likovna vzgoja, gospodinjstvo, tekstilno oblikovanje in  delo z lesom/kovino) in družboslovno-

naravoslovnih predmetov (matematika, naravoslovje in tehnika, biologija, geografija in 

fizika/kemija). Izbirne predmete poučujejo v 8. in 9. razredu dve uri tedensko (Eurypedia, 

2015a).  

Po opravljenem predšolskem razredu in devetih razredih osnovne šole lahko učenci izberejo še 

dodatno leto usposabljanja preden zaključijo z obveznim izobraževanjem. Šolsko leto v 10. 

razredu je organizirano kot krajši program ali kot celoletni program. Sestavljeno je iz obveznega 

in izbirnega dela. Obvezni del vključuje izobraževanje iz danskega jezika, angleškega jezika in 

matematike in traja polovico šolskega leta. Učenec ima na voljo tudi več izbirnih predmetov. 

Program poučevanja v 10. razredu je osnovan glede na osebni učni načrt posameznega učenca, 

ki je izdelan tekom devetega razreda osnovne šole (Danish Ministry of Education, 2014). 
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5.2.2 NAPREDOVANJE UČENCEV 

 

Na Danskem napredujejo učenci v višji razred avtomatično. Učenci z učnimi težavami lahko 

dobijo dodatno pomoč, tako da šolskega neuspeha skoraj ni. Zakon o osnovni šoli dovoljuje, da 

otrok ob soglasju staršev ponavlja razred, če je bil dlje časa odsoten od pouka oziroma zaradi 

drugih pomembnih razlogov (Danish Ministry of Education, 2014).  

 

5.3 PRIMERJAVA OBEH OSNOVNOŠOLSKIH SISTEMOV 

 

Tako v Sloveniji kot na Danskem obvezno izobraževanje zagotavlja enotno strukturirana šola 

(brez prehoda med primarno in nižjo sekundarno ravnijo), ki traja v Sloveniji do 15. leta starosti 

učencev in na Danskem do njihovega 16. leta starosti (Krek in Metljak, 2011, str. 142).  

 

5.3.1 ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA LETA  

 

V Sloveniji se šolsko leto prične 1. septembra in konča 31. avgusta naslednje leto, pri čemer 

pouk poteka do 24. junija (38 tednov), za učence devetega razreda pa do 15. junija. Šolsko leto 

je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji, pri čemer se prvo konča 31. januarja, drugo pa ob 

koncu šolskega leta. Poleg poletnih počitnic imajo učenci še jesenske, novoletne, zimske in 

prvomajske počitnice, ki trajajo praviloma po en teden. Pouk odpade tudi v času državnih 

praznikov. Pouk poteka od ponedeljka do petka dopoldne, praviloma ne pred 8. uro zjutraj 

(Eurypedia, 2015b). 

 

Na Danskem se šolsko leto prične 1. avgusta in konča 31. julija naslednje leto, vendar šole s 

poukom zaključijo konec junija. Šole morajo ponuditi najmanj 200 šolskih dni pouka letno, kar 

znaša 40 tednov. Oktobra in februarja imajo šole po en teden počitnic. Pouka prosti dnevi so za 

božič, novo leto in za velikonočne praznike. Vsaka šola sama določi tedenski urnik. Pouk 

poteka od ponedeljka do petka z uro pričetka med 8.00 in 8.15 (Eurypedia, 2015a).  
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Zakon o osnovni šoli v Sloveniji določa, da je tedenska obveznost učenk in učencev v prvem 

triletju največ 24 ur pouka na teden, v drugem triletju največ 26 ur na teden in v tretjem triletju 

največ 30 ur pouka na teden. Ura pouka traja praviloma 45 minut (Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2013). Z reformo osnovnega šolstva na Danskem se je za 

vse učence osnovne šole s šolskim letom 2014/15 povečalo število ur pouka na teden. Od 0. do 

3. razreda imajo učenci 30 ur pouka na teden, od 4. do 6. razreda 33 ur pouka in od 7. do 9. 

razreda 35 ur pouka na teden. K številu ur pouka na teden so vštete tudi ure, pri katerih dobivajo  

učenci pomoč pri reševanju domačih nalog (Danish Ministry of Education, 2015b).  

 

Tabela 1: Število načrtovanih ur pouka letno za učenke in učence glede na različna starostna 

obdobja na Danskem in v Sloveniji 

 7 do 8 let 9 do 11 let 12 do 14 let Skupaj 

Slovenija 621 721 791 2133 

Danska 671 783 900 2354 

OECD 

povprečje 

790 835 926 2551 

EU 19 

povprečje 

802 847 928 2577 

(Vir: Krek in Metljak, 2011, str. 122) 

 

Na Danskem imajo tako v 1. in 2. razredu manjše število ur pouka, potem pa število ur precej 

sistematično narašča do devetega leta starosti učencev (Krek in Metljak, 2011, str. 123). V 

Sloveniji odstopamo navzdol glede povprečnega števila ur pouka glede na povprečje z OECD 

in EU, še posebej v starostnem obdobju učencev, starih od 7 do 8 let (Krek in Metljak, 2011, 

str. 124).   

 

 

5.3.2 OBLIKOVANJE RAZREDOV 
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Razredi se oblikujejo glede na starost učencev. Na Danskem je v razredu v povprečju 20 

učencev ali manj. Število učencev ne sme presegati 28 učencev na razred. V redkih okoliščinah 

lahko občina dovoli do 30 učencev na razred (Danish Ministry of Education, 2014). V Sloveniji 

je bilo v šolskem letu 2013/14 v razredu v povprečju 19 učencev (Ložar , 2015). Tako kot na 

Danskem je tudi v Sloveniji v posameznem oddelku lahko največ 28 učencev. Za oddelke v 

dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom ter za oddelke, ki 

vključujejo učence Rome ali učence s posebnimi potrebami, je število učencev na razred manjše 

(Eurypedia, 2015b).  

 

5.3.3 RAZREDNI UČITELJ 

 

V Sloveniji učence v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju poučuje razredni učitelj. 

Priporočljivo je, da imajo učenci v tem obdobju vedno istega učitelja. V 1. razredu je pri 

polovici ur pouka v razredu prisoten tudi vzgojitelj predšolskih otrok. Izjemoma lahko 1. razred 

skupaj poučujeta dva učitelja razrednega pouka. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

pouk večinoma izvaja razredni učitelj, medtem ko pouk posameznih predmetov poučujejo 

predmetni učitelji. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pouk izvajajo predmetni učitelji 

(ZOsn, 2015). Na Danskem nimajo učiteljev, ki bi poučevali vse predmete, kot pri nas na 

razredni stopnji. Njihovi učitelji so specializirani za poučevanje dveh ali treh glavnih 

predmetov, izmed katerih mora biti eden danščina ali matematika. Vsak razred ima svojega 

razrednega učitelja, ki ima glavno odgovornost pri spremljanju dela učencev, njihovega 

socialnega razvoja in napredka pri posameznih predmetih. Največkrat je razrednik učitelj 

danskega jezika. Razrednik večinoma ostane z razredom tekom celotnega obveznega 

izobraževanja (Danish Ministry of Education, 2014).  

 

 

 

 

5.3.4 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI 
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Znanje učencev se ocenjuje opisno in številčno. V Sloveniji poteka v 1. in 2. razredu osnovne 

šole ocenjevanje napredka učencev z opisnimi ocenami. Pri opisnih ocenah se z besedami opiše 

napredek učenca glede na opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnih načrtih. Od 3. 

razreda dalje se doseganje predpisanih standardov znanja ocenjuje s številčnimi ocenami na 

lestvici od 1 do 5, pri čemer je ocena nezadostno (1) negativna, druge ocene pa so pozitivne 

(Krek in Metljak, 2011, st. 159). Učitelji se v Sloveniji sami odločijo za način in izbiro 

instrumentov za preverjanje znanja učencev ter za pogostost sprotnega preverjanja. 

Najsplošnejši tip preverjanja znanja je sprotno preverjanje, ki poteka ob vsakodnevnem 

sodelovanju učencev v razredu, njihovih učnih nalogah, z ustnimi in s pisnimi preizkusi ob 

praktičnih nalogah in pri drugih oblikah dela. V drugem in tretjem triletju učitelj ob koncu 

ocenjevalnega obdobja pri vsakem predmetu oblikuje zaključno številčno oceno in z njo oceni, 

v kolikšni meri je učenec dosegel standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih, pri tem pa 

upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel tekom šolskega leta (Krek in Metljak, 2011, 

st. 159). Šola obvešča starše o ocenah na govorilnih urah preko celega leta, ob koncu prvega 

ocenjevalnega obdobja pa dobijo pisno obvestilo z ocenami. Ob koncu šolskega leta dobi vsak 

učenec letno spričevalo, v katerem so zapisane zaključne ocene posameznih predmetov in 

navedba, ali učenec napreduje v naslednji razred ali ne (Eurypedia, 2015b). 

 

Na Danskem se znanje učencev preverja z izobraževalnimi načrti, z nacionalnim testi in z 

zaključnimi izpiti ob koncu 9. in 10. razreda, tekom celotnega šolanja pa poteka tudi redno 

sprotno vrednotenje učnih dosežkov posameznih učencev v skladu s stopnjo in končnimi cilji 

posameznih predmetov. Vrednotenje znanja omogoča učiteljem nadaljnje načrtovanje in 

organiziranje poučevanja, starše pa obvešča o učnih dosežkih njihovih otrok. Učitelji 

uporabljajo pri sprotnem preverjanju učnih dosežkov učencev različna orodja, izmed katerih 

največkrat uporabijo pogovor z učencem, lastna pisna vrednotenja o njihovih posameznih 

dosežkih, teste, izobraževalne načrte, portfolio idr. (Danish Ministry of Education, 2014). 

 

Na danskih osnovnih šolah uporabljajo številčne ocene od 8. razreda dalje. Učitelj mora vsaj 

dvakrat letno podati številčno oceno o učnih dosežkih učenca pri posameznih predmetih in 

opisno oceno pri predmetu športna vzgoja. Za številčno ocenjevanje uporabljajo sedem-
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stopenjsko ocenjevalno lestvico, ki je sestavljena iz petih pozitivnih ocen in dveh negativnih 

ocen (Danish Ministry of Education, 2014).  

 

Tabela 2: Danska sedem-stopenjska ocenjevalna lestvica v primerjavi z mednarodno ECTS 

ocenjevalno lestvico. 

Danska ocena Razlaga ocene Ocena glede na ECTS lestvico 

12 odlična izvedba      A 

10 zelo dobra izvedba B 

7 dobra izvedba C 

4 še kar dobra izvedba D 

02 zadostna izvedba E 

00 nezadostna izvedba Fx 

-3 nesprejemljiva izvedba F 

(Vir: Danish Ministry of Education, 2014) 

 

Da bi okrepili proces izvajanja sprotnega vrednotenja, so s šolskim letom 2006/2007 v danske 

osnovne šole vpeljali izdelavo izobraževalnega načrta, ki predstavlja osnovo za organizacijo 

izobraževalnega programa. Namenjen je vsem učencem od 0. do 9. razreda. Pripravijo ga za 

vsakega učenca posebej najmanj enkrat letno v digitalni obliki, vključevati pa mora vse 

predmete, podatke o učenčevem napredku pri posameznem predmetu, cilje nadaljnjega dela in 

navodila, kdaj in kako uresničiti cilje. Izobraževalni načrt mora biti kratek in natančen, tako da 

je uporaben in lahko dostopen učiteljem, učencem in njihovim staršem. Namen načrta je 

seznaniti starše in učence z mnenjem učiteljev o osebnem, socialnem in akademskem napredku 

učenca (Danish Ministry of Education, 2014).  

 

Ob koncu 9. in 10. razreda opravljajo učenci zaključne izpite, ki odločajo o njihovi nadaljnji 

izobraževalni poti. Zaključni izpit ob koncu 9. razreda je obvezen, predstavlja pa konec 

obveznega dela osnovnega šolanja. Učenci opravljajo izpite iz petih predmetov, ki so vnaprej 

določeni: pisni in ustni izpit iz danskega jezika, ustni iz angleščine, pisne iz matematike in ustni 

iz fizike/kemije. Vsak učenec nato z žrebom naključno izbere še po en izpit iz humanističnega 
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in naravoslovnega področja. Oceno dobijo glede na 7-stopenjsko ocenjevalno lestvico. Učenci 

zaključijo osnovno šolo, če so pri zaključnih izpitih pozitivno ocenjeni. V 10. razredu je 

testiranje izbirno. Učenci opravljajo izpite iz enega ali več predmetov (Danish Ministry od 

Education, 2014). 

 

5.3.5 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  

 

V Evropi v zadnjih desetletjih v vse več državah opravljajo nacionalna preverjanja znanja, ki 

omogočajo primerljivost rezultatov z nacionalnim povprečjem: učenci lahko svoje znanje 

primerjajo z drugimi učenci v državi, ravnatelji in učitelji pa primerjajo položaj svojih šol z 

drugimi šolami. Nacionalno preverjanje znanja je zunanja oblika preverjanja znanja in je enaka 

za vso populacijo. S svojo strukturiranostjo zagotavlja objektivne in primerljive informacije o 

znanju učencev (Krek in Metljak, 2011, str. 155). 

 

V Sloveniji poteka nacionalno preverjanje znanja ob zaključku drugega in tretjega triletja. Za 

učence 6. in 9. razreda je preverjanje znanja obvezno. Ob koncu 6. razreda pišejo učenci 

preverjanja iz slovenskega jezika ali italijanskega jezika oziroma madžarskega jezika na 

narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda učenci opravljajo 

pisna preverjanja iz slovenskega jezika ali italijanskega jezika oziroma madžarskega jezika na 

narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Starši so o 

dosežkih svojih otrok pisno obveščeni. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja služijo kot 

dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na ocene (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, 2015). Učenci in njihovi starši imajo pravico do vpogleda v rezultate 

preizkusa, ki jim jih šola praviloma prikaže v elektronski obliki (Pravilnik o nacionalnem 

preverjanju znanja v osnovni šoli, 2013). Dosežki učencev pri nacionalnem preverjanju znanja 

ne vplivajo na zaključno oceno, ki jo ima posamezni učenec pri pouku določenega predmeta, 

prav tako ne vpliva na uspešnost zaključka osnovnega šolanja. Dosežki nacionalnega 

preverjanja znanja ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole v primeru, ko je vpis 

na določeno šolo omejen in ima več učencev enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih 

predmetov 7., 8. in 9. razreda. Takrat se upoštevajo dosežki iz nacionalnega preverjanja iz 
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slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine na narodnostno mešanih območjih in matematike. 

S tem se morajo učenci in njihovi starši strinjati (Državni izpitni center, 2015).  

 

Nacionalna preverjanja znanja na Danskem omogočajo učiteljem prepoznavanje učnih potreb 

posameznih učencev in spremljanje njihovega pridobljenega znanja in spretnosti. Učitelji tako 

lažje načrtujejo izobraževalni proces, ki ustreza potrebam posameznih učencev. Tekom šolanja 

morajo učenci opraviti deset obveznih nacionalnih testov in dva izbirna testa. Obvezne 

nacionalne preizkuse opravljajo od 2. do 8. razreda iz sledečih predmetov: danščina s 

poudarkom na branju v 2., 4., 6. in 8. razredu, matematika v 3. in 6. razredu, angleščina v 7. 

razredu, geografija, biologija in kemija/fizika pa v 8. razredu. Učenci lahko v 5. in 7. razredu 

opravljajo tudi dva prostovoljna preizkusa iz danščine kot drugega jezika. Testi so individualni, 

rešujejo in vrednotijo se računalniško, čas reševanja je 45 minut. Naloge se ves čas prilagajajo 

zmožnostim posameznega učenca. Če učenec na vprašanje odgovori napačno, je naslednje 

vprašanje enostavnejše. Če odgovori pravilno, je naslednje vprašanje zahtevnejše. Na takšen 

način se zagotovi, da testi prikazujejo natančno stanje akademske ravni vsakega učenca. Testi 

so tako raznoliki, da niti dva učenca ne dobita enakega testa. Tako primerjava rezultatov testov 

znotraj določenega razreda ni mogoča. Ob zaključku reševanja testa dobi učenec računalniški 

izpis rezultatov, ki predstavljajo osnovo za pogovor o nadaljnjih izobraževalnih ciljih učenca. 

Učiteljem tako testov ni potrebno popravljati. Starši so o rezultatih nacionalnega preverjanja 

znanja obveščeni z opisno oceno. Rezultati testov in naloge, ki jih testi vsebujejo, so zaupni in 

niso javno dostopni. Rezultate lahko vidi le učitelj poučevanega predmeta. Javnosti je dostopno 

le nacionalno povprečje, podatkov po posameznih šolah ne prikazujejo (Eurypedia, 2015a).  
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6 PRVI TUJI JEZIKI V OSNOVNI ŠOLI 
 

V tem poglavju bom predstavila, kdaj v povprečju pričnejo evropske države s poučevanjem 

tujega jezika v osnovni šoli in katere jezike največkrat poučujejo kot prve tuje jezike. Nato bom 

predstavila poučevanje angleščine v Sloveniji in na Danskem, kdaj pričnejo s poučevanjem in 

koliko ur tedensko je namenjenih temu predmetu. 

 

6.1 KAKO JE S POUČEVANJEM TUJIH JEZIKOV V EVROPI 

 

V skoraj vseh evropskih državah se poučevanje prvega tujega jezika prične na primarni stopnji 

izobraževanja. V večini evropskih držav pričnejo z učenjem prvega tujega jezika kot obveznega 

predmeta med 6. in 9. letom starosti učencev. V Sloveniji se učenci pričnejo učiti prvi tuji jezik 

pri devetih letih (Eurydice, 2012, str. 55). V Evropi se je odstotek učencev, ki se v primarnem 

obdobju obveznega izobraževanja ne učijo tujega jezika, zmanjšal iz 32,5 % v šolskem letu 

2004/05 na 21,8 % v šolskem letu 2009/10. Najbolj se je odstotek zmanjšal ravno v Sloveniji, 

kjer je delež učencev, ki se ne učijo tujega jezika v primarnem obdobju izobraževanja, padel iz 

88,1 % v letu 2004/05 na 48,4 % v letu 2009/10 (Eurydice, 2012, str. 57).  

Slika 3: Pričetek učenja prvega in drugega tujega jezika glede na starost otrok po državah EU 

 

                   (Vir: Eurydice, 2012, str. 26) 
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Največkrat poučevani prvi tuji jezik večine držav Evropske Unije je angleščina. Odstotek 

učencev, ki se učijo angleščino, se je v zadnjih letih najbolj povečal ravno na primarni stopnji 

izobraževanja. V šolskem letu 2009/10 se je v povprečju 73 % učencev, vpisanih v primarno 

stopnjo izobraževanje v Evropski Uniji, v šoli učilo angleškega jezika, v nižji srednji in splošni 

srednji šoli pa je bil ta odstotek višji od 90. V Sloveniji se je odstotek otrok, ki se učijo 

angleščino kot prvi tuji jezik na primarni stopnji, povečal iz 11,1 % v letih 2004/05 na 49 % v 

letu 2009/10 (Eurydice, 2012, str. 60, 61). Poučevanju angleškega jezika kot najbolj 

poučevanega tujega jezika v Evropski Uniji sledita nemški in francoski jezik kot drugi tuji jezik. 

Delež učencev Evropske Unije, ki se uči španskega jezika, je večinoma nižji od 20 %. V 

srednjeevropskih in vzhodnoevropskih držav se delež učencev uči ruščine kot drugega tujega 

jezika (Eurydice, 2012, str. 74). V večini evropskih držav prevladuje učenje tujih jezikov, ki 

spadajo v skupino petih glavnih poučevanih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina, 

španščina in ruščina). Le v Belgiji, na Islandiji in na Finskem je delež učencev, ki se učijo 

drugih tujih jezikov, višji od 25 %. Na Finskem je tako drugi tuji jezik švedščina, na Islandiji 

pa danščina, kjer sta obvezna. V Belgiji se francosko govoreča skupnost uči nizozemskega 

jezika kot drugega jezika (Eurydice, 2012, str. 82). 

 

Tabela 3: Odstotki učencev, ki se učijo angleškega jezika v osnovni šoli v Sloveniji in na 

Danskem na primarni stopnji izobraževanja. 

Leto Danska Slovenija 

2005 67,2 11,1 

2007 67,7 33,7 

2010 67,3 49,0 

(Vir: Eurydice, 2012, str. 62) 
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6.2 ANGLEŠČINA KOT PRVI TUJI JEZIK V SLOVENIJI  

 

Poučevanje tujega jezika je v slovenskih šolah prisotno že od 60 let prejšnjega stoletja, ko so 

lahko učenci izbirali med učenjem angleščine ali nemščine. V mestih so začeli nastajati tudi 

izvenšolski tečaji tujih jezikov, v katere so se lahko vpisali otroci od 5. leta starosti naprej. Sredi 

90. let je okoli 75 % vseh slovenskih osnovnih šol ponujalo učenje 1. tujega jezika v 3. in 4. 

razredu osemletne osnovne šole v obliki fakultativnega pouka, tečajev in interesnih dejavnosti 

(Pižorn, 2009, str. 35, 36). 

 

Trenutno pričnemo s poučevanjem prvega tujega jezika v Sloveniji v 4. razredu osnovne šole, 

ko so učenci stari 9 let. V večini šol poučujejo kot prvi tuji jezik angleščino, na nekaterih 

območjih pa je prvi tuji jezik nemščina (Krek in Metljak, 2011, str. 127). S šolskim letom 

2014/15 je Slovenija pričela s postopnim uvajanjem prvega tujega jezika v 2. razred osnovne 

šole. Šole, na katerih poteka uvajanje, izbere minister, pri tem pa lahko določi največ 15 % šol 

od skupnega števila osnovnih šol v Sloveniji. V šolskem letu 2015/16 bo program postopnega 

uvajanja prvega tujega jezika v 2. razredu izvajalo največ 30 % osnovnih šol, v šolskem letu 

2016/17 pa naj bi pričeli s poučevanjem prvega tujega jezika kot obveznega predmeta v 2. 

razredu na vseh šolah v Sloveniji. S šolskim letom 2015/16 bo Slovenija pričela z izvajanjem  

pouka prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta v 1. razredu osnovne šole 

(ZOsn, 2015).  

 

Tabela 4: Število ur pouka, namenjenih poučevanju angleščine kot obveznega predmeta v 

slovenskih osnovnih šolah, glede na posamezni razred. 

Razred 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPNO 

Število ur 70 105 140 140 105 96 656 

(Vir: Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011) 
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6.3 ANGLEŠČINA KOT PRVI TUJI JEZIK NA DANSKEM  

 

Na Danskih osnovnih šolah so v šolskem letu 2014/15 z novo šolsko reformo uvedli pričetek 

učenja angleščine kot prvega tujega jezika že v 1. in 2. razredu s po eno šolsko uro na teden. 

Reforma predvideva tudi uvedbo obveznega drugega tujega jezika, ki se ga učenci začnejo učiti 

v 5. razredu z eno uro pouka na teden in v 6. razredu z dvema urama pouka na teden. Kot drugi 

tuji jezik si lahko izberejo nemščino ali francoščino. Od 7. razreda dalje imajo učenci možnost 

učenja tretjega tujega jezika kot izbirnega predmeta (nemščina, francoščina, španščina ali drugi 

tuji jeziki, ki jih bo šola ponudila) (Danish Ministry of Education, 2015b). Pred reformo so na 

Danskem pričeli z učenjem prvega tujega jezika v 3. razredu, ko so bili učenci stari 9 let, z 

dvema učnima urama pouka na teden. Učenci pa se neformalno z angleškim jezikom srečajo že 

pred začetkom obveznega učenja tujega jezika, največkrat preko raznih medijev (televizija, 

glasba in še posebej računalnik) (Fælles Mål, 2009). 

 

Tabela 5: Število ur pouka na teden, namenjenih poučevanju angleščine kot obveznega 

predmeta na Danskem, glede na posamezni razred 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPNO 

Št. ur na 

teden 

1 1 2 2 3 3 3 3 3 630 

(Vir: Jespersen in Aktor, 2014, str. 2)  
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7 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV ANGLEŠKEGA JEZIKA  
 

V tem poglavju bom predstavila, kdo vse lahko poučuje angleščino v osnovni šoli v Sloveniji 

in na Danskem. Za vsako državo posebej bom najprej opisala, kateri učitelji lahko poučujejo 

angleščino na osnovni šoli in kakšno izobrazbo potrebujejo. Predstavila bom študijske 

programe, ki študentom in učiteljem omogočajo pridobitev ustreznih kvalifikacij za poučevaje 

angleščine, od programov, ki so del rednega študija, do dodatnih študijskih programov za 

izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanje angleščine. 

 

7.1 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV ANGLEŠČINE V SLOVENIJI 

 

Postopno uvajanje tujih jezikov v najnižje razrede osnovne šole zahteva vse več učiteljev, ki so 

usposobljeni za zgodnje poučevanje tujih jezikov. Državne univerze so zaradi tega  uvedle 

študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja  angleščine na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem ter študijski program za 

izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine in nemščine, ki ga izvajata Filozofska in 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012).  

 

7.1.1 KDO LAHKO POUČUJE ANGLEŠKI JEZIK V OSNOVNI ŠOLI 

 

V Sloveniji poteka poučevanje prvega tujega jezika v osnovni šoli glede na vzgojno-

izobraževalna obdobja (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 

izobraževalnem programu osnovne šole, 2011):  

a) v 1. triletju lahko angleški jezik poučuje,  

− kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka ali magistrski študijski 

program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni 

pouk in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine;  

− kdor je končal univerzitetni študijski program angleščine ali magistrski študijski 

program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika in je opravil študijski 

program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine. 

b) V drugem triletju lahko angleščino poučuje: 
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− kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka ali magistrski študijski 

program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni 

pouk in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine;  

− kdor je končal univerzitetni študijski program angleščine ali magistrski študijski 

program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika. 

 

c) V tretjem triletju lahko angleščino poučuje,  

− kdor je končal univerzitetni študijski program angleščine ali magistrski študijski 

program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika. 

 

7.1.2 IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

ANGLEŠKEGA JEZIKA V OSNOVNI ŠOLI 

 

V Sloveniji poteka izobraževanje osnovnošolskih učiteljev angleškega jezika glede na stopnjo 

zahtevnosti, na kateri želijo poučevati tuji jezik. Izobraževanja potekajo na Pedagoških 

fakultetah v Ljubljani, Mariboru in v Kopru, kjer se študentje izobražujejo za poučevanje 

angleškega jezika na razredni stopnji, ter na Filozofskih fakultetah v Ljubljani in v Mariboru, 

kjer se študentje izobražujejo za poučevanje angleškega jezika na predmetni stopnji. Ena izmed 

razlik med obema oblikama izobraževanja je trajanje izobraževalnega programa. Na Filozofski 

fakulteti traja dodiplomski študij tri leta, magistrski študij pa dve leti, medtem ko traja na 

Pedagoški fakulteti dodiplomski študij štiri leta in magistrski študij eno leto. Vsi učitelji, ki 

želijo angleški jezik poučevati v osnovni šoli, morajo dokončati magistrski študij na eni izmed 

omenjenih fakultet (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012, str. 38).  

 

  

 

 

 

 

7.1.2.1 Pedagoška fakulteta  
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Študij razrednega pouka poteka v Sloveniji na treh pedagoških fakultetah in sicer v Ljubljani, 

v Mariboru in v Kopru.  

 

Tabela 6: Program usposabljanja učiteljev za zgodnje poučevanje angleščine na pedagoških 

fakultetah v Sloveniji 

Fakulteta Stopnja 

študija 

Letnik 

študija 

Predmet Tip 

predmet

a 

 

 

 

 

 

Pedagoška 

fakulteta, 

Univerza v 

Ljubljani 

 

 

 

 

1. 

1. Tuji jezik – angleščina  obvezni 

2. Angleščina I – jezikovne zmožnosti izbirni 

3. Angleščina II – Angleška izgovorjava za 

učitelje 

izbirni 

4. Angleščina skozi osnovnošolski kurikulum obvezni 

4. Angleščina III – Priprava na izpit na jezikovni 

ravni C1 

izbirni 

 

 

3. in 4. 

Branje, pisanje, govor in poslušanje v 

angleščini 

izbirni 

Branje in pisanje besedil v pedagoški stroki v 

angleščini 

izbirni 

Angleščina in računalništvo v pedagoški stroki izbirni 

Govorna komunikacij v angleščini za učitelje izbirni 

 

 

 

2.  

 

 

 

5. 

  

Didaktika angleščine na zgodnji stopnji I izbirni 

Didaktika poučevanja angleščina na zgodnji 

stopnji II 

izbirni 

Raziskovanje prakse pouka angleščine na 

razredni stopnji 

izbirni 

Angleščina III – Priprava na izpit IELTS izbirni 

Jezikovno in medkulturno uzaveščanje izbirni 

Pedagoška 

fakulteta, 

1.  1. Tuji jezik za učitelje razrednega pouka 

(angleščina ali nemščina) 

obvezni 
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Univerza v 

Mariboru 

3. in 

4. 

Dramatizacija in igra vlog pri pouku na 

razredni stopnji s poudarkom na učenju 

tujega jezika 

izbirni 

3. in 

4. 

Tuji jezik za učitelje razrednega pouka izbirni 

2. 5. Ni predmetov.  

Pedagoška 

fakulteta, 

Univerza 

na 

Primorske

m 

 

 

1. 

1.  Tuji jezik obvezni 

 

2. ali 

4. 

Jezikovne zmožnosti v angleščini izbirni 

Ustno in pisno sporočanje v angleščini izbirni 

4. Družbene razsežnosti angleškega jezika izbirni 

4. Otroška in mladinska književnost v 

angleščini 

izbirni 

 

2. 

 

5. 

Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1 izbirni 

Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2 izbirni 

Zgodnje učenje angleščine - književnost izbirni 

 

(Vir: Brumen in Dagarin Fojkar, 2012, str. 40, 41; PeF Univerze v Ljubljani, 2015a; PeF 

Univerze na Primorskem, 2015b; PeF Univerze v Mariboru, 2015)  

 

Iz tabele je razvidno, da na vseh treh pedagoških fakultetah nudijo poučevanje obveznega tujega 

jezika v 1. letniku dodiplomskega študija. Pedagoška fakulteta v Ljubljani ter Pedagoška 

fakulteta na Primorskem nudita na podiplomskem študiju možnost izbire obveznih izbirnih 

predmetov študentom, ki želijo tuji jezik poučevati na zgodnji stopnji. Študentje, ki se želijo 

usposobiti za zgodnje poučevanje angleščine, imajo na izbiro več izbirnih predmetov, ki so 

osredinjeni na razvijanje njihovih jezikovnih in metodoloških zmožnosti. Na dodiplomskem 

študiju je poudarek na razvijanju jezikovnih zmožnosti, medtem ko na podiplomskem študiju 

bolj poudarjajo metodološko zmožnost (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012, str. 42).  

Ob zaključku študija druge stopnje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in na Primorskem so 

učitelji poleg drugih predmetov kvalificirani tudi za poučevanje angleščine v prvem in drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, medtem ko mariborska Pedagoška fakulteta 
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tega ne omogoča. Tako morajo učitelji, ki želijo poučevati angleščino v osnovni šoli, opraviti 

študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanje angleščine (Brumen in Dagarin 

Fojkar, 2012, str. 42).  

 

7.1.2.2 Filozofska fakulteta 

 

Na filozofski fakulteti Univerze v Mariboru poteka izobraževanje učiteljev za poučevanje 

angleščine na oddelku za anglistiko in amerikanistiko. Na dodiplomski stopnji izvajajo 

univerzitetni dvopredmetni pedagoški program Angleški jezik s književnostjo, na magistrski 

stopnji pa študijski program Angleški jezik in književnost (Filozofska fakulteta Univerze v 

Mariboru, 2015). Na Filozofski fakulteti v Ljubljani v oddelku za anglistiko in amerikanistiko 

zaključujejo študij po starem programu Angleški jezik in književnost in izvajajo bolonjski 

program Anglistika na dodiplomski in magistrski stopnji (Filozofska Fakulteta Univerze v 

Ljubljani, 2015).  

 

 

Tabela 7: Program usposabljanja učiteljev za zgodnje poučevanje angleščine na Filozofskih 

fakultetah v Sloveniji. 

Fakulteta Stopnja 

študija 

Letni

k 

študij

a 

Predmet Tip 

predmeta 

Filozofska 

fakulteta, 

Univerza v 

Ljubljani 

1. 1. – 3.  Ni predmetov zgodnjega poučevanja 

angleščine. 

 

2.   

4. – 5. 

Mladinska literatura izbirni 

Poučevanje angleščine na različnih razvojnih 

stopnjah 

izbirni 

Filozofska 

fakulteta, 

1.  1. – 3. Ni predmetov zgodnjega poučevanja 

angleščine. 
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Univerza v 

Mariboru 

2. 4. – 5. Poučevanje angleščine na zgodnji stopnji izbirni 

(Vir: Brumen in Dagarin Fojkar, 2012, str. 43) 

 

Iz tabele je razvidno, da dodiplomski študijski program na filozofski fakulteti ne ponuja 

predmetov, namenjenih zgodnjemu poučevanju angleščine. Na podiplomski stopnji študija je 

program bolj osredinjen na poučevanju starejših učencev in ne poudarja zgodnjega poučevanja 

mlajših učencev (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012, str. 42). 

 

Ob zaključku študijskega programa na Filozofski fakulteti postane učitelj usposobljen za 

poučevanje angleščine v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in 

na vseh višjih stopnjah. Za poučevanje angleščine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

mora kandidat opraviti dodatni študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanje 

angleščine (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012, str. 44). 

 

7.1.2.3 Študijski program izpopolnjevanja učiteljev za zgodnje poučevanje 

angleščine 

 

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanje angleščine poteka na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem ter na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru v sodelovanju s tamkajšnjo Filozofsko fakulteto. 

Namenjen je učiteljem predšolske vzgoje, ki se tako kvalificirajo za poučevanje angleščine na 

predšolski stopnji in v prvem razredu osnovne šole, razrednim učiteljem, ki s tem pridobijo 

možnost poučevanja angleščine v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne 

šole in specialno-rehabilitacijskim pedagogom, ki lahko angleščino poučujejo v tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju na šolah s prilagojenim programom. Vsak program obsega 

60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System) (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012). 
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7.1.2.4 Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani  

 

Študijski program izpopolnjevanja iz zgodnjega poučevanja angleščine traja na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani dve leti in se izvaja v obliki izrednega študija. Predmetnik študijskega 

programa je sestavljen iz dvanajstih enot, ki so razdeljene v tri sklope (PeF Univerze v 

Ljubljani, 2015b, str. 4): 

− temeljni (obvezni) sklop, ki je obvezen za vse udeležence, sestavlja ga tudi pedagoška 

praksa; 

− obvezni (strokovni) sklop, ki ga udeleženec izbere glede na svojo izobrazbeno/poklicno 

področje, sestavljen pa je iz dveh predmetov; 

− izbirni sklop, v okviru katerega si udeleženec izmed večjega števila predmetov izbere 

enega. 

 

V program se lahko vpišejo (PeF Univerze v Ljubljani, 2015b): 

− diplomanti študijskih programov predšolske vzgoje, 

− diplomanti študijskih programov razrednega pouka, 

− diplomanti študijskih programov specialno-rehabilitacijske pedagogike oziroma 

defektologije, 

− strokovni delavci, ki imajo izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, po katerih 

se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, natančno 

univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, in ima opravljen študijski program 

izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje, 

− strokovni delavci, ki imajo izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, po katerih 

se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje, natančno 

visoko strokovno izobrazbo iz socialnega dela, in ima opravljen študijski program 

izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje. 

 

Ob vpisu v program mora kandidat dokazati znanje angleškega jezika na ravni B2 po Skupnem 

evropskem jezikovnem okvirju ali z maturitetnim spričevalom, pridobljenem po letu 1995, z 

najmanj 4 doseženimi točkami pri predmetu angleščina ali z izpiti iz aktivnega znanja iz 

angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani ali Državnem izpitnem centru ali pa z 
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mednarodnimi izpiti na ravni B2 oz. opravljenim internim izpitom pred vstopom v program na 

ravni B2 (PeF Univerze v Ljubljani, 2015b). 

 

Tabela 8: Predmetnik študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja 

angleščine na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

Vrsta sklopa Predmet 

 

 

Temeljni (obvezni) sklop 

Jezikovne zmožnosti I 

Jezikovne zmožnosti II 

Angleška fonetika in fonologija 

Angleška slovnica za učitelje 

Didaktika zgodnjega poučevanja angleškega jezika 

Obvezni strokovni sklop Drama, pravljice in rime v vrtcu 

Otroška književnost v angleščini 

 

 

Izbirni sklop 

Nebesedna izrazna sredstva 

Angleška književnost 

Snovanje in vrednotenje gradiv 

Vsebinsko in jezikovno celostno učenje 

Prosti izbirni predmet iz nabora PeF ali UL 

(Vir: PeF Univerze v Ljubljani, 2015b, str. 5) 

 

Vsak udeleženec mora za dokončanje študija opraviti 7 predmetov: vse predmete iz temeljnega 

sklopa in po en predmet iz obveznega strokovnega sklopa in izbirnega sklopa. Ko učitelj 

uspešno konča z izpopolnjevanjem, je kvalificiran za zgodnje poučevanje angleščine (PeF 

Univerze v Ljubljani, 2015b). 
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7.1.2.5 Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine na 

Pedagoški in Filozofski fakulteti v Mariboru 

 

Študijski program traja eno leto, namenjen pa je diplomantom predšolske vzgoje, razrednega 

pouka, specialno-rehabilitacijskim pedagogike in učiteljem angleščine, ki želijo pridobiti 

specialno pedagoško izobrazbo za zgodnje poučevanje angleščine. Program sestavljajo 

naslednji moduli: modul Specialna didaktika TJ v otroštvu I, Jezikoslovni modul I oziroma 

Pedagoško-didaktični modul I, Specialna didaktika tujega jezika v otroštvu II in Jezikoslovni 

modul II oziroma Pedagoško-didaktični modul II in izbirni modul, ki ga udeleženec izbere glede 

na že pridobljeno izobrazbo, izbere pa si dva predmeta iz študijskih programov Oddelka za 

anglistiko in amerikanistiko, Oddelka za razredni pouk ali Oddelka za predšolsko vzgojo 

(Univerza v Mariboru, 2015).  

 

V program se lahko vpišejo (Univerza v Mariboru, 2015): 

− diplomanti študijskega programa 1. stopnje s področja predšolske vzgoje, 

− diplomanti študijskega programa 2. stopnje z ustreznega strokovnega področja (razredni 

pouk, specialna in rehabilitacijska pedagogika, inkluzija v vzgoji in izobraževanju) 

oziroma diplomanti študijskih programov razrednega pouka in programov specialno-

rehabilitacijske pedagogike oziroma defektologije, programa inkluzija v vzgoji in 

izobraževanju, 

− strokovni delavci z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, po katerih se pridobi 

izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 1. stopnje, natančno visoko 

strokovno izobrazbo iz socialnega dela, in ima opravljen študijski program 

izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje, 

− strokovni delavci z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, po katerih se pridobi 

izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje, natančno univerzitetno 

izobrazbo ustrezne smeri (univerzitetnih študijskih programov, ki so pridobili strokovni 

naslov profesor na določenem strokovnem področju; univerzitetnih študijskih 

programov s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in družboslovja in 

diplomanti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa iz 

socialnega dela), in ima opravljen študijski program izpopolnjevanja iz predšolske 

vzgoje; 
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− diplomanti enopredmetnega ali dvopredmetnega univerzitetnega (starega 

nebolonjskega) ali bolonjskega drugostopenjskega študijskega programa iz angleščine 

oziroma kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja angleščine po 146. členu 

ZOFVI, 

− kdor je končal visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja, sprejet pred 

11. 6. 2004. 

 

Ob vpisu v program mora kandidat dokazati znanje angleškega jezika na ravni B2 po Skupnem 

evropskem jezikovnem okvirju ali z maturitetnim spričevalom, pridobljenem po letu 1995, z 

najmanj 4 doseženimi točkami pri predmetu angleščina ali z izpiti iz aktivnega znanja 

angleščine na Filozofskih fakultetah v Sloveniji ali Državnem izpitnem centru ali pa z 

mednarodnimi izpiti na ravni B2 oziroma z opravljenim internim izpitom pred vstopom v 

program na ravni B2 (Univerza v Mariboru, 2015). 

 

Tabela 9: Predmetnik študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja 

angleščine Univerze v Mariboru. 

 

Modul Komu je modul namenjen Predmet Tip 

predmeta 

1. SEMESTER 

 

 

 

Modul I ANG 

 

Učiteljem razrednega 

pouka, predšolske vzgoje in 

specialno-rehabilitacijskim 

pedagogom 

Didaktika TJ v otroštvu obvezni 

Didaktika angleščine v otroštvu obvezni 

Osnove angleškega jezika obvezni 

Jezikovne kompetence 1 - 

angleščina 

obvezni 

Opazovalna praksa – angleščina  obvezni 

Izbirni predmeti izbirni 

 

 

  

 

Didaktika TJ v otroštvu obvezni 

Didaktika angleščine v otroštvu izbirni 
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Pedagoško-

didaktični 

modul I – 

 

Učiteljem angleščine 

Psihologija poučevanja tujih 

jezikov v otroštvu 

obvezni 

Estetika in gibanje – osnove 

likovne, glasbene in športne 

didaktike 

obvezni 

Izbirni predmeti izbirni 

2. SEMESTER 

Modul II ANG Učiteljem razrednega 

pouka, predšolske vzgoje in 

specialno-rehabilitacijskim 

pedagogom 

CLIL obvezni 

Razpršena pedagoška praksa - 

angleščina 

obvezni 

Jezikovne kompetence 2 - 

angleščina 

obvezni 

Modul Komu je modul namenjen Predmet Tip 

predmeta 

Pedagoško-

didaktični 

modul II 

 

 

 

Učiteljem angleščine 

CLIL  obvezni 

Didaktika matematike in 

didaktika spoznavanja okolja 

obvezni 

Opazovalna praksa - angleščina izbirni 

Razpršena pedagoška praksa - 

angleščina 

izbirni 

Izbirni 

predmeti 

 

Učiteljem angleščine 

Timsko delo v vrtcu in v šoli izbirni 

Vpliv glasbe na otrokov razvoj izbirni 

Projekti z lutkami v vrtu in šoli izbirni 

Izbirni 

predmeti 

(angleščina) 

Učiteljem razrednega 

pouka, predšolske vzgoje in 

specialno-rehabilitacijskim 

pedagogom 

Otrok, kultura in družba izbirni 

Zgodbe in filmi pri pouku izbirni 

Otroška književnost izbirni 

(Vir: Univerza v Mariboru, 2015) 
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Izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine se zaključi, ko udeleženec opravi vse študijske 

obveznosti. S tem pridobi potrdilo o opravljenem izpopolnjevanju, ki je javno veljavna listina, 

v njem pa je navedeno tudi, da je kandidat izbral ustrezen sklop predmetov (Univerza v 

Mariboru, 2015). 

 

7.1.2.6 Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine na 

Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem 

 

Enoletni študijski program izpopolnjevanja je namenjen kandidatom, ki se želijo usposobiti za 

zgodnje poučevanje angleščine. Program lahko izvajajo tudi v obliki izrednega študija, pri 

čemer se izvajanje le-tega podaljša na dve študijski leti. Kandidati s programom usvojijo 

jezikovna, pedagoška in psihološka načela poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji, učne 

izide pa lahko poleg sprotnega vrednotenja preverjajo tudi s končno pedagoško prakso. 

Študijski program se povezuje s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni 

pouk, vsebinsko pa ustreza tudi predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje 

(PeF Univerze na Primorskem, 2015a). 

 

V program se lahko vpišejo diplomanti (PeF Univerze na Primorskem, 2015a): 

− univerzitetnega študijskega programa razredni pouk, 

− magistrskega študijskega programa 2. stopnje razredni pouk, 

− magistrskega študijskega programa 2. stopnje poučevanje, smer poučevanje na razredni 

stopnji, 

− univerzitetnega študijskega programa defektologije,  

− univerzitetnega študijskega programa specialne in rehabilitacijske pedagogike,  

− magistrskega študijskega programa 2. stopnje specialna  in rehabilitacijske pedagogika, 

− magistrskega študijskega programa 2. stopnje logopedija in surdopedagogika, 

− visokošolskega strokovnega študijskega programa predšolska vzgoja, 

− visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje predšolska vzgoja,  

− drugih študijskih programov, če izpolnjujejo zakonsko določene pogoje o izobrazbi za 

opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnem mestu učitelja v prvem obdobju 
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v osnovni šoli ali v osnovni šoli s prilagojenim programom oziroma vzgojitelja 

predšolskih otrok v vrtcu. 

 

Ob vpisu v program mora kandidat dokazati znanje angleškega jezika na ravni B2 po Skupnem 

evropskem jezikovnem okviru z maturitetnim spričevalom, pridobljenem po letu 1995, z 

najmanj 4 doseženimi točkami pri predmetu angleščina oziroma z javno listino, pridobljeno na 

ustrezni ustanovi (PeF Univerze na Primorskem, 2015a).  

 

Tabela 10: Predmetnik študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine 

Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. 

Semester Predmet 

 

 

1. 

Angleški jezik kot jezik stroke 

Jezikovne zmožnosti v angleščini 

Ustno in pisno sporočanje v angleščini 

Zgodnje učenje angleščine - književnost 

Otroška in mladinska književnost v angleščini 

 

 

2. 

Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1 

Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2 

Družbene razsežnosti angleškega jezika 

Pedagoška praksa 

       (Vir: PeF Univerze na Primorskem, 2015a) 

 

Izpopolnjevanje se zaključi, ko kandidat uspešno opravi z vsemi študijskimi obveznostmi. Pri 

tam prejme potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina (PeF Univerze na 

Primorskem, 2015a). 
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7.2 IZOBRAŽEVANJE OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV ANGLEŠKEGA JEZIKA 

NA DANSKEM 

 

Na Danskih osnovnih šolah poučujejo vse predmete predmetni učitelji, ki so specializirani za 

poučevanje dveh do treh predmetov. Posameznik, ki se odloči za študij angleščine, si izbere 

stopnjo, na kateri želi jezik poučevati in se na podlagi tega usmeri na ustrezen študijski program. 

S šolskim letom 2014/15 je na Danskem stopila v veljavo nova šolska reforma, s katero so 

uvedli obvezno poučevanjem prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole. S tem so v študij 

vnesli nove module, primerne za poučevanje angleščine za začetnike. 

 

7.2.1 KDO LAHKO POUČUJE ANGLEŠKI JEZIK V OSNOVNI ŠOLI 

 

Na Danskem tuje jezike v osnovni šoli poučuje učitelj, ki je dokončal štiriletni dodiplomski 

študij izobraževanja učiteljev za poučevanje tujih jezikov v osnovni šoli, ki se konča z diplomo. 

Za učitelje, ki nameravajo tuje jezike poučevati v srednji šoli, pa petletno izobraževanje poteka 

na univerzah in se konča z magisterijem (Eurydice, 2012, str. 90). 

 

7.2.2 IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV V 

OSNOVNI ŠOLI  

 

Izobraževanje učiteljev od leta 2008 dalje poteka na osmih univerzitetnih kolidžih 

(Professionshøjskoler) na Danskem v obliki strokovnih dodiplomskih programov. Univerzitetni 

kolidž ponuja študentom 4-letne strokovno usmerjene programe, vredne 240 ECTS, ki po 

stopnji izobrazbe ustrezajo univerzitetni diplomi. Študent si poleg drugih predmetov izbere dva 

do tri glavne predmete, med katerimi ima na izbiro tudi angleški jezik. Predmet angleškega 

jezika si študent izbere glede na starost učencev, ki jih želi poučevati (Danish Ministry of 

Education, 2015a). 

 

Program izobraževanja učiteljev sestavljajo (Danish Ministry of Education, 2015a).: 

− obvezni pedagoški predmeti (didaktike, psihologija in pedagogika), 

− krščanske študije, 
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− glavni predmeti, 

− pedagoška praksa, ki traja 24 tednov, 

− diplomski projekt enega izmed glavnih predmetov. 

 

Študent si izmed naslednjih predmetov izbere glavni predmet študija: danščina, matematika, 

naravoslovje/tehnologija ali fizika/kemija, nato pa izbere še enega ali dva glavna predmeta 

izmed naslednjih ponujenih predmetov (UCC International, 2015): 

− humanistični predmeti: angleščina, francoščina, zgodovina, krščanske 

študije/izobraževanje o verstvih, družboslovne študije ali nemščina, 

− naravoslovni predmeti: biologija ali geografija, 

− praktično-umetniški predmeti: likovna vzgoja, gospodinjstvo, tekstilno oblikovanje, 

športna vzgoja, glasbena vzgoja in  delo z lesom/kovino. 

 

Izobraževanje učiteljev angleškega jezika je sestavljeno iz treh obveznih modulov z 

možnostjo izbire specializacijskih modulov. Študent, ki si za glavni predmet izbere angleški 

jezik, lahko v nadaljevanju študija izbere dva modula specializacije.  

 

Tabela 11: Program usposabljanja učiteljev na univerzitetnem kolidžu v Kopenhagnu  

Predmet Tip predmeta 

Jezik in jezikovna ozaveščenost Obvezni 

Medkulturne zmožnosti pri poučevanju tujega jezika Obvezni 

Procesi pri učenju jezika in komunikacijskih veščin Obvezni 

Poučevanje angleškega jezika za začetnike Izbirni 

Angleški jezik od 7. do 10. razreda Izbirni 

Specializacija in diferenciacija v angleščini glede na 

starost 

Izbirni 

             (Vir: UCC International, 2015) 
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Poleg treh osnovnih obveznih modulov ima študent na voljo tudi tri izbirne predmete. Za študij 

posameznega izbirnega predmeta se študent odloči na osnovi stopnje zahtevnosti jezika, ki jo 

želi poučevati. Prva dva izbirna modula ponujata specializacijo za poučevanje angleščine od 1. 

do 3. razreda in od 7. do 10. razreda osnovne šole. Osnova za izbiro tretjega izbirnega modula 

so uspešno opravljeni vsi trije obvezni moduli. Modul obravnava tri stopnje usposobljenosti: 

začetna stopnja od 1. do 4. razreda osnovne šole, srednja stopnja od 5. do 7. razreda in nižja 

sekundarna stopnja od 8. do 9. razreda. Študent lahko izbere možnost poglobitve študija ene 

izmed stopenj zahtevnosti jezika (UCC International, 2015). 

 

Program se zaključi s diplomskim projektom enega izmed glavnih predmetov. Ob zaključku 

študija dobi študent naziv Bachelor of Education (B. Ed.) (Danish Ministry of Education, 

2015a). Po končanem izobraževanju se približno dve tretjini usposobljenih zaposli v osnovnih 

šolah, druga tretjina pa poučujejo v zasebnih šolah, v internatih, ter na višjih in visokih šolah 

(UCC International, 2015).  
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8 UČNI NAČRT ZA ANGLEŠČINO V SLOVENIJI 
 

V osnovnošolskem učnem načrtu za angleščino so navedeni cilji pouka pri predmetu, 

predlagane vsebine, standardi znanj z minimalni standardi znanj ter didaktična priporočila, ki 

pomagajo učiteljem pri načrtovanju in organiziranju poučevanja. Učitelji se pri tem samostojno 

odločijo, katere metode poučevanja bodo uporabili, glede na okoliščine pa prilagodijo tudi učno 

snov (Eurypedia, 2015b). 

 

8.1 OPREDELITEV PREDMETA 

 

Angleški jezik je eden izmed najbolj razširjenih svetovnih jezikov. Pomemben je za 

sporazumevanje in pridobivanje novih informacij, saj je večina besedil dostopnih prav v 

angleškem jeziku, vse več ljudi pa se z njim srečuje tudi na svetovnem spletu. V slovenskih 

osnovnih šolah je angleščina najbolj razširjen tuji jezik, v večini šol kot 1. tuji jezik, na drugih 

pa kot 2. tuji jezik. Večina učencev se z angleščino sreča v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

natančneje v 4. razredu, ko postane obvezni predmet. Nekateri učenci pa z učenjem angleščine 

začnejo že v prvem obdobju, ali pa tudi že v predšolski dobi (Angleščina: Učni načrt za osnovno 

šolo, 2011, str. 4). S šolskim letom 2014/15 so v 15 % slovenskih šol pričeli s poučevanjem 

angleščine že v 2. razredu osnovne šole, s šolskim letom 2016/17 pa bo postala angleščina 

obvezni predmet za vse učence drugih razredov slovenskih osnovnih šol.  

 

 

Tabela 12: Predmetnik za angleščino kot 1. tuji jezik glede na število ur na teden po posameznih 

razredih osnovne šole. 

Razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Št. ur na 

teden 

2 

 

3 4 4 3 3 

 

(Vir: Krek in Metljak, 2011, str. 120) 

 

V naših osnovnih šolah se učenci angleščine kot 1. tujega jezika učijo šest let, skupno število 

ur predmeta pa znaša 656 ur (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str. 5).  
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8.2 SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

 

Pri pouku angleščine učenci pridobivajo in razvijajo jezikovna in nejezikovna znanja ter 

jezikovne, medkulturne in druge zmožnosti, spretnosti, vrednote in stališča, ki se med seboj 

prepletajo. Pri učenju angleščine je glavni cilj razvijanje celostne zmožnosti za medkulturno in 

medjezikovno sporazumevanje, deli pa se na dve področji: splošna znanja in zmožnosti ter 

medkulturna sporazumevalna zmožnost v angleščini (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 

2011, str. 6). 

 

8.2.1 SPLOŠNA ZNANJA IN ZMOŽNOSTI 

 

Splošna znanja in zmožnosti so sestavljena iz znanj, veščin, sposobnosti oz. nadarjenosti, 

stališč in prepričanj (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str. 7, 8): 

− splošna znanja oziroma vedenja o svetu, ki izhajajo iz učenčevih izkušenj, učenja ali 

drugih virov, učenčevega spoznavanja sveta (npr. o krajih, procesih, osebah) in vrste 

bitnosti (npr. živo/neživo, vzrok/posledica). Učenec jih pridobi z izkušnjo, 

izobraževanjem ali iz raznih virov; 

− znanja in zmožnosti, ki se nanašajo na družbeno-kulturne značilnosti različnih kultur in 

zavedanje o medkulturnih razlikah, medkulturne veščine in spretnosti (npr. krepitev 

lastne nacionalne identitete v interakciji z drugimi v Evropi in svetu, spoznavanje 

najpomembnejših kulturnih dosežkov z različnih področij kulture); 

− vrednote, stališča, motivacija, kognitivni stili in osebnost (npr. spoznavanje svojih 

občutkov in čustev, izogibanje stereotipom in predsodkom, razvijanje (samo)zaupanja 

in empatije); 

− zmožnost učenja in učne strategije (npr. spoznavanje in razvijanje različnih metod 

učenja; razvijanje samomotivacije, samozaupanja, prejemanje potrebe po stalnem 

učenju); 

− druga znanja in zmožnosti (npr. razvijanje zmožnosti abstrahiranja in posploševanja, 

sklepanja, kritičnega mišljenja; razvijanje in uporaba svoje spoznavne zmožnosti višje 

ravni – analize, sinteze, presojanja in vrednotenja). 
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8.2.2 MEDKULTURNA SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST V ANGLEŠČINI 

 

Znanje jezika je v učnem načrtu opredeljeno kot medkulturna sporazumevalna zmožnost v 

angleščini. Sestavljajo jo (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str. 8, 9):  

− jezikovne zmožnosti (leksikalna, oblikoslovna, skladenjska, glasoslovna, semantična, 

pravopisna in pravorečna sestavina ter druge razsežnosti jezikovnega sistema); 

− sociolingvistične zmožnosti (družbeno-kulturne in medkulturne okoliščine jezikovne 

rabe – poznavanje družbenih dogovorov, kot je vljudnost, norme v zvezi s starostjo, 

spolom); 

− pragmatične zmožnosti (ustrezna raba jezikovnih virov s vsebinsko natančnostjo, 

tekočnostjo govora in razvijanjem teme ter razumevanje in strukturiranje besedila).  

 

8.3 OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE 

 

Operativni cilji predstavljajo obvezna znanja, ki jih morajo učenci pridobiti za uspešen 

zaključek določenega vzgojno-izobraževalnega obdobja oziroma ob koncu osnovnošolskega 

izobraževanja. Učitelj jih mora obvezno vključiti v pouk, saj so namenjena vsem učencem.  

Izbirne operativne cilje in vsebine učitelj načrtuje v skladu z učnim načrtom in potrebami 

pouka, prilagoditi pa jih mora značilnostim in interesom učencev. V učnem načrtu niso posebej 

opredeljeni (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str. 10).  

 

8.3.1 RAZVIJANJE MEDKULTURNE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI V 

ANGLEŠČINI 

 

Učenci s sprejemanjem, tvorjenjem in posredovanjem besedil razvijajo zmožnosti:  

− poslušanje in slušno razumevanje, 

− govor in govorno sporočanje ter sporazumevanje, 

− pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje, 

− posredovanje (mediacija). 
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8.3.2 VSEBINE 

 

Tematska področja predstavljajo osnovo za dejavnosti, s pomočjo katerih učenci razvijajo svoja 

znanja, zmožnosti in vrednote. Učitelj se za posamezno temo odloči glede na njeno ustreznost 

in na stopnjo čustvenega ter kognitivnega razvoja učencev ipd., pri tem pa upošteva tudi njihove 

interese. Posamezne teme se tekom osnovnošolskega izobraževanja večkrat obravnavajo, 

vsakič bolj poglobljeno in zahtevnejše (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str. 20). 

 

V učnem načrtu za angleščino so navedene naslednje okvirne teme, s pomočjo katerih učenci 

razvijajo splošne, sporazumevalne in medkulturne zmožnosti, vrednote in stališča (Angleščina: 

Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str.20): 

− Jaz: predstavitev sebe, videza, značaja, svojih interesov, izkušenj in načrtov, 

− Moj dom: prostor, družina, dejavnosti in odnosi, 

− Moja šola: šola, učenje, drugi šolski predmeti, dejavnosti, načrti in poklici, 

− Moj svet: prijatelji, vzorniki, zabava, težave, odnosi in sodobni mediji, 

− Moje okolje, ulica, vas, mesto, prebivalci, storitve, živali, rastline in naravni pojavi,  

− Moja država, kamor se prištevajo tudi sosedske in druge države; prebivalci in jeziki, 

moji sosedje; geografske, zgodovinske, kulturne in etnografske značilnosti.  

 

V učnem načrtu so navedene tudi teme, s pomočjo katerih učenci spoznavajo druge kulture, 

njihove dogovore in vrednote (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str. 20):  

− Vsakdanje življenje; hrana, pijača, praznovanja, delo in prosti čas, 

− Družbeno/kulturno/naravno okolje: šola, življenje v mestu in na deželi, geografske 

in druge značilnosti, varovanje okolje, prazniki, globalizacija in tehnologija, 

− Družbeni dogovori: pozdravljanje, naslavljanje, obnašanje ob določenih 

priložnostih, navade in običaji, 

− Družbene vrednote: medosebni odnosi, družina, kulturna dediščina in primerjava 

vrednot lastnega naroda z drugimi. 

8.4 STANDARDI ZNANJA 
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Snovalci učnega načrta za angleščino so se pri oblikovanju standardov znanja oprli na Skupni 

evropski jezikovni okvir za učenje, poučevanje in preverjanje/ocenjevanje jezikov. Standardi 

znanja vsebujejo opis sporazumevalnih zmožnosti, ki jih mora učenec doseči, in opis jezikovnih 

ravni, ki kažejo učenčev napredek (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str. 22). 

 

V učnem načrtu za angleščino so standardi znanja navedeni za posamezno jezikovno zmožnost 

(branje, poslušanje, pisanje in govor) in za posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje. Opisi 

posamezne jezikovne zmožnosti se od ravni do ravni nadgrajujejo. Opisujejo značilnosti, ki so 

za določeno raven najpomembnejše in pričakovano povprečno znanje, ki naj bi ga večina 

učencev dosegla ob koncu vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Minimalni standardi 

znanja so tisti standardi, ki jih mora učenec doseči, če želi napredovati v višji razred. S tem 

dokaže, da razume nekatere vidike angleških govornih in bralnih besedil in sporočil, ki 

ustrezajo letu učenja jezika, stopnji znanja in njegovi starosti, pri čemer potrebuje veliko 

pomoči in možnost večkratnega vračanja k besedilu oziroma sporočilu. Dokaže tudi, da zmore 

tvoriti preprosta, kratka in ne preveč zahtevna govorna in pisna besedila o znanih temah, ki 

kljub veliki meri pomoči vsebujejo jezikovne in druge napake, namen sporočila pa je le delno 

dosežen (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str. 23, 24).  

 

8.5 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

 

Didaktična priporočila so namenjena učiteljem kot pripomoček za ustvarjanje učinkovitega 

pouka angleščine. Osnova za oblikovanje pouka so dognanja sodobne tujejezikovne didaktike,  

pedagoških in psiholoških ved o učenju in poučevanju, ki so hkrati temelj za ta didaktična 

priporočila. Pomembno je, da učitelj z učenci vzpostaviti odprt odnos, saj tako učenje in 

poučevanje postaneta bolj učinkovita. Pouk mora biti osredinjen na učence in na učenje. Učitelj 

mora poznati svoje učence, njihove posebnosti in sposobnosti. S tem jih bo lažje motiviral, da 

bodo spoznali svoje spretnosti in sposobnosti ter jih znali razvijati. Pomembno je, da so 

dejavnosti pri pouku kar se da raznolike in da tudi učenci pridobijo možnost njihovega 

soustvarjanja z lastnimi spoznanji in izkušnjami. Učenci pri pouku angleščine razvijajo 

medkulturne sporazumevalne zmožnosti, miselne, socialne in druge sposobnosti ter strategije. 
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Pomembna je tudi uporaba maternega jezika, saj s tem učenci premagujejo jezikovne ovire na 

osnovi znanja, pridobljenega z maternim jezikom. Z učenjem tujih jezikov pridobijo učenci 

zanimanje tudi za druge jezike (sosedske, regionalne, manjšinske, znakovne ipd.) (Angleščina: 

Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str. 37). 

 

Med učenci obstajajo razlike (v starosti, sposobnostih, potrebah, interesih, predznanju, ipd.), 

zaredi česar mora učitelj prilagoditi posamezne elemente in faze pouka. Učitelj ni edini vir 

znanja in informacij pri pouku, saj imajo učenci dandanes dostop do njih tudi preko drugih 

virov. Njegova naloga je, da učence usmerja in jih spodbuja k razmišljanju o lastnem delu, 

samostojnemu učenju in uporabnosti pridobljenega znanja. Pri pouku naj uporablja čim več 

sodobnih pripomočkov in gradiv, ki omogočajo celostno usvajanje jezika, med katere spadajo 

tudi slikovna gradiva, razne lutke, kostumi in maske, slovarji, avdio- in videogradiva ter razna 

jezikovna gradiva (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str. 38). 

 

V učnem načrtu za angleščino so učitelju v oporo predstavljena posamezna didaktična 

priporočila glede (Angleščina: Učni načrt za osnovno šolo, 2011, str.: 39 – 52): 

− posebnosti poučevanja mlajših učencev, 

− poslušanja, 

− govora in izgovorjave, 

− branja, 

− pisanja in pravopisa, 

− posredovanja oz. mediacije, 

− jezikovnega znanja in zmožnosti, 

− napak učencev, 

− domačega dela učencev, 

− individualizacije in diferenciacije pouka, 

− možnosti medpredmetnih povezav, 

− preverjanja in ocenjevanja znanja. 

9 UČNI NAČRT ZA ANGLEŠČINO NA DANSKEM 
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Na Danskem splošne cilje poučevanja za osnovno šolo določi danski parlament, Ministrstvo za 

šolstvo določi cilje posameznih predmetov, lokalne šolske oblasti pa se same odločijo, na 

kakšen način bodo te cilje dosegle. Ministrstvo za šolstvo za vsak predmet izda smernice glede 

učnega načrta, ki pa so zgolj priporočila in za šole niso obvezne. Šole lahko delujejo po svojem 

kurikulumu v kolikor dosegajo cilje, ki jih je določilo ministrstvo. Večina šol se pri pripravi 

svojega kurikuluma orientira po navodilih kurikuluma, ki ga izda ministrstvo. V učnem načrtu 

("Fælles mal") so navedeni predpisi in cilji s področja izobraževanja in osrednja znanja ter 

zmožnosti pri vsakem predmetu (Eurypedia, 2015a). 

 

9.1 OPREDELITEV PREDMETA 

 

Cilj poučevanja angleščine je, da učenci pridobijo znanje in veščine s področja jezika in kulture, 

da razvijajo jezikovno zavest  in pridobijo vpogled v vlogo angleščine v svetu. Izobraževanje 

poteka prek različnih metod dela, z uporabo informacijske tehnologije, interdisciplinarnega in 

mednarodnega sodelovanja. Poučevanje mora biti organizirano tako, da v učencu vzbudil željo 

po učenju jezika in kulture, kar pripomore k njegovemu vsestranskemu razvoju. Učenci pri 

pouku angleščine preko različnih tem spoznavajo, kako ljudje v angleško govorečem svetu 

govorijo in živijo. Pri tem spoznavajo svojo kulturo v interakciji z drugimi kulturami in se tako 

pripravljajo na življenje v globalni družbi (Fælles Mål, 2009, str. 3). 

 

V učnem načrtu za angleščino iz leta 2009 je poučevanje angleščine razdeljeno na štiri 

posamezna obdobja (Fælles Mål, 2009, str. 16): 

− prvo obdobje vključuje 3. in 4. razred, 

− drugo obdobje vključuje razrede od 5. do 7. razreda, 

− tretje obdobje vključuje 8. in 9. razred, 

− četrto obdobje vključuje izbirni 10. razred. 

 

Za vsako obdobje so navedena področja poučevanja z opisi učnih vsebin. Učenci gradijo na 

osnovi, ki so jo pridobili z učenjem danskega jezika, saj že imajo razvite spretnosti, znanja in 

izkušnje s sporočanjem, jezikom in terminologijo glede učenja. Izkušnje in občutenja so tista, 
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ki pomagajo učencem pri gradnji samozavesti in razvijanju jezikovne zavesti, da bodo lahko 

uspešno delovali v globalni družbi. Poučevanje poteka z menjavanjem organizacije pouka 

(individualno delo, delo v paru, skupinsko delo in frontalno delo) z možnostjo združitve, 

odvisno od vsebine in vrste aktivnosti in uporabe multimedije (Fælles Mål, 2009, str. 16). 

 

9.2 STANDARDI ZNANJA 

 

V učnem načrtu so standardi znanja opisani za vsako obdobje in področje poučevanja. Področja 

poučevanja se delijo na komunikacijske veščine, jezik in jezikovna uporaba, pridobivanje jezika 

ter področje kulture in družbe (Fælles Mål, 2009, str. 6): 

 

a) Komunikacijske veščine 
 

Učenec do konca prvega obdobja pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo, da:  

− razume osnovno govorjeno angleščino, povezano z njemu bližjimi temami (npr. družina 

in vsakdanje življenje, šola, prosti čas, prazniki in praznovanja), 

− sledi izbranim zvočnim in vizualnim medijem v angleškem jeziku o že znanih temah in 

o videnem/slišanem oblikuje svoje mnenje, 

− razume kratka, jezikovno preprosta pisna besedila o znanih temah s pomočjo avdio in 

vizualnih medijev, 

− sodeluje v jezikovnih igrah in igrah vlog, 

− predstavi poznane teme s pomočjo IT, če je potrebno, 

− odgovarja na preprosta vprašanja o sebi, družini, prostem času, šoli, 

− piše preproste besede, besedne zveze in povedi o njemu znanih temah (družina in prosti 

čas). 

 

 

b) Jezik in njegova uporaba 

 

Učenec do konca prvega obdobja pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo, da:  

− zna uporabljati osnovno besedišče pri razumevanju in povezovanju znanih tem, 
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− zna izgovarjati angleške besede in besedne zveze, s katerimi dela, 

− kaže smisel za rabo besed v ednini in množini, ter v besedilu razlikuje, ali se nekaj 

dogaja zdaj, v preteklosti ali v prihodnosti, 

− zna črkovati preproste besede in besedne zveze, 

− prepozna začetek, sredino in konec besedila in preproste medpovedne povezave,  

− izvaja preproste govorne nastope. 

 

c) Jezikovno pridobivanje 

 

Učenec do konca prvega obdobja pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo, da:  

− se izraža v angleščini kljub in si pri tem pomaga z uporabo govorice telesa in obrazno 

mimiko, 

− si upa pisati v angleščini, 

− zna prepoznati podobnosti in razlike med angleščino in danskim/maternim jezikom,  

− sodeluje pri delu v paru in skupaj s partnerjem samostojno izvaja naloge, 

− uporablja slikovne slovarje in preproste besedne programe, ki temeljijo na informacijski 

tehnologiji, 

− uporablja elektronske pripomočke pri enostavnih nalogah in igrah. 

 

d) Kultura in družba 

 

Učenec do konca prvega obdobja pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo, da: 

− pozna kulturo in življenjske pogoje v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike v 

zvezi z znanimi temami, kot so družina, vsakdanje življenje, šola, prosti čas, prazniki in 

praznovanja, 

− prepozna preproste otroške pesmi, rime, igre in zgodbe v angleškem jeziku,  

− zna navesti preproste primere razlik med angleško govorečimi kulturami in lastno 

kulturo. 

9.3 OPISI POSAMEZNIH PODROČIJ POUČEVANJA  
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V prvem obdobju učenja angleščine je poudarek pri pouku predvsem na govoru in delu z 

govorom. Učenci gradijo svoje zaupanje v jezik predvsem preko raznih iger in aktivnosti. Teme 

morajo biti vsakodnevne in realistične, da pritegnejo učence in njihovo domišljijo (Fælles Mål, 

2009, str. 16). 

 

a) Komunikacijske veščine 

 

V začetnih razredih učenja angleščine je poudarek na slušnem razumevanju in začetnem 

govornem izražanju. Bralne in pisne spretnosti se v pouk vključijo postopoma, glede na 

pripravljenost posameznih učencev. Pomembno je, da učitelj pri pouku govori angleško, učenci 

pa naj čim pogosteje poskusijo uporabljati jezik. Sčasoma razvijejo besedišče z izrazi za 

pozdravljanje, izražanje želja itd. Pri delu s slušnimi viri in slikami učitelji uporabljajo teme, ki 

so učencem blizu. Tako učenci lažje razvijajo znanje in razumevanje jezika, saj se pri tem 

opirajo na predznanje. Pri pouku učenci razvijajo naglaševanje in izgovorjavo preko različnih 

slušnih dejavnosti. Bralne veščine razvijajo z branjem posameznih besed in preprostih besedil 

vključno s pomočjo avdio in vizualnih medijev. Pisni jezik je v pouk angleščine vpeljan od 

začetka prvega obdobja, sprva le kot podpora učencem pri osvajanju jezika (npr. pri 

razumevanju besed in besednih zvez), nato pa tudi kot priložnost, da se z njim izražajo (Fælles 

Mål, 2009, str. 16). 

 

Učenci pri tem (Fælles Mål, 2009, str. 16): 

− razvijajo samozaupanje v povezavi z govorjenjem angleščine (npr. s pogostim 

ponavljanjem besed in izrazov,  ki se rimajo, z rimami in pesmimi), 

− pridobivajo izkušnje o jeziku s poslušanjem in sodelovanjem pri skupnem izvajanju 

pesmi, iger in iger vlog, 

− izvajajo pogoste manjše predstavitve (o sebi, družini) in pri tem uporabljajo 

informacijsko tehnologijo, 

− sporazumevajo se z drugimi učenci v parih in skupinah in tako razvijajo spontane slušne 

in govorne veščine, 

− postavljajo in odgovarjajo na kratka vprašanja, 

− razumejo, da ima pisanje sporazumevalno funkcijo in predstavlja dober vir izkušenj,  

− eksperimentirajo s kratkimi sporočili, pesmimi, smsi in elektronskimi sporočili  
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− se navajajo na uporabo računalnika in digitalnih orodij od začetka učenja angleščine (s 

pomočjo zgodb, raznega slikovnega gradiva in avdio predstavitev), 

− izmenjujejo informacije z učenci in razredi doma in v tujini. 

 

b) Jezik in njegova uporaba 

 

Osnova za razvijanje jezikovnih zmožnosti je jezikovna ozaveščenost učencev in njihovo 

zanimanje za jezik. Pri pouku angleščine imajo učenci veliko priložnosti za pridobivanje 

jezikovnih izkušenj. S pomočjo imitacije in ponavljanja (npr. s preprostimi rimami in tako 

imenovanimi lomilci jezika) učenci razvijajo smisel za izgovorjavo in naglaševanje, ob tem pa 

se širi tudi njihovo besedišče. S pogosto in raznoliko uporabo novega besedišča poteka pouk 

aktivno s pomočjo dejavnosti kot so branje, igra vlog, s pomočjo ustnih in pisnih iger, besednimi 

karticami, križankami in krajšimi testi (Fælles Mål, 2009, str. 17). 

 

Učenci pri tem (Fælles Mål, 2009, str. 17):  

− pridobivajo novo besedišče preko znanih tem s poslušanjem, igranjem, branjem in 

izdelavo lastnih slovarjev in besedil, 

− razvijajo občutek za osnovna slovnična področja (kot so ednina in množina, sedanjost 

in preteklost) s pomočjo opazovanja jezika in dejavnosti, povezanih z igro,  

− črkujejo enostavne besede in izraze,  

− prepoznajo strukturo besedila in osnovna sredstva medpovednega navezovanja, 

− uporabljajo pisni jezik za lažje sporazumevanje v razredu in izven njega, 

− uporabljajo preproste izraze za predstavitev in zaključek intervjuja  

− razumejo in izvajajo preprosta govorna dejanja (dajanje ukazov in postavljanje ter 

odgovarjanje na vprašanj).  

 

 

 

 

 

c) Jezikovno pridobivanje 
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Pri pouku angleščine se morajo učenci počutiti varne, saj bodo le tako pridobili voljo in pogum 

za čim pogostejšo uporabo angleščine. Naravno je, da učenci delajo napake. Pomembno je, da 

so ob napredku pohvaljeni. Učitelj spodbuja učence k uporabi in razvijanju učnih strategij. 

Učenci morajo spoznati, da jim ni potrebno poznati vsake besede, da bi razumeli neko slišano 

ali zapisano besedilo (Fælles Mål, 2009, str. 17).   

 

Učenci pri tem (Fælles Mål, 2009, str. 17): 

− razvijajo sporazumevalne veščine z uporabo različnih dejavnosti, 

− uporabljajo obrazno mimiko in telesno govorico, ko jezikovne zmožnosti niso dovolj,  

− pišejo preproste besede in stavke,  

− uporabljajo angleščino tudi izven šole (npr. s poslušanjem glasbe, pri računalniških 

igrah, filmih), 

− spoznavajo angleške izposojenke in iščejo podobnosti med angleščino in danščino. 

 

d) Kultura in družba 

 

Učenci pridobijo široko sliko o kulturnih in družbenih razmerah v angleško govorečih državah. 

Pri izbiri teme se učitelji opirajo na teme, ki so učencem blizu (družina, vsakodnevno življenje, 

šola, prosti čas, živali, oblačila, hrana). Učitelji pri pouku v skladu s starostjo učencev 

uporabljajo besedila, video- in zvočne posnetke, ki predstavljajo angleško govoreče kulture po 

svetu (Fælles Mål, 2009, str. 17). 

 

Učenci tako (Fælles Mål, 2009, str. 17): 

− spoznavajo razlike in podobnosti med svojo kulturo in drugimi kulturami, 

− uporabljajo pesmi, rime, plese in igre, 

− poslušajo in berejo zgodbe angleško govorečih držav in med njimi iščejo podobnosti in 

razlike, 

− izvajajo krajše projekte in jih predstavljajo. 

 

Zadnje poglavje predstavlja didaktična priporočila pri poučevanju angleščine, ki se nanašajo na 

(Fælles Mål, 2009, 2015): 
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− nacionalna in mednarodna ocenjevanja in poročila glede predmeta angleščine, 

− na komunikacijske veščine (poslušanje, govor, branje in pisanje), 

− jezikovne spretnosti, 

− kulturo in družbo, 

− vrednotenje, cilje in diferenciacijo (zakaj je vrednotenje pomembno, kako vrednotiti, 

primeri izobraževalnih načrtov za učence, diferencirano poučevanje, dvojezični otroci,  

− angleščino v začetni fazi poučevanja (načela poučevanja, učna gradiva, predlagane 

teme, usposobljenost učiteljev), 

− ustvarjalnost in inovativnost pri pouku, 

− interdisciplinarnost in povezavo z drugimi predmeti, 

− mednarodno sodelovanje, 

− informacijsko tehnologijo pri poučevanju angleščine. 

 

 

10 PRIMERJAVA UČNIH NAČRTOV 
 

Učna načrta za angleščino obeh držav sta dokaj obsežna. Slovenski učni načrt vsebuje 55 strani, 

danski pa je nekoliko daljši in obsega 64 strani. V obeh učnih načrtih je najprej predstavljen 

opis predmeta. V slovenskem učnem načrtu so nato navedeni splošni cilji predmeta, sledijo 

operativni cilji z vsebinami, standardi znanja z minimalnimi standardi in didaktična priporočila 

za učitelje. 

Danski učni načrt je vsebinsko razdeljen nekoliko drugače. V njem so najprej navedeni končni 

cilji, ki naj bi jih učenec dosegel ob zaključku 9. razreda, nato so zapisana znanja in veščine, ki 

naj bi jih učenec usvojil ob koncu 4. razreda, ob koncu 7. razreda in ob koncu 9. razreda. Sledijo 

končni cilji predmeta, ki naj bi jih učenci dosegli ob koncu 10. razreda. Nato sledi poglavje, 

imenovano učni načrt. V njem so navedena priporočila glede poučevanja za vsako obdobje 

posebej z opredeljenimi operativnimi cilji. Na koncu so tako kot v slovenskem učnem načrtu 

zapisana didaktična priporočila za učitelje. 

 

V slovenskem učnem načrtu so cilji opredeljeni glede na štiri jezikovne spretnosti (poslušanje, 

branje, govor in pisanje), v danskem učnem načrtu pa so cilji razporejeni na komunikacijske 
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spretnosti (kamor so vključene spretnosti poslušanja, branja, govora in pisanja), jezik in 

njegovo uporabo, pridobivanje jezika ter kulturo in družbo. Tako obravnavajo vse štiri 

jezikovne spretnosti v enem sklopu, cilji pa se med seboj prepletajo. V slovenskem učnem 

načrtu so cilji opredeljeni glede na posamezno jezikovno spretnost in glede na posamezne 

zmožnosti in spretnosti (jezikovna zmožnost, sociolingvistična/družbeno-kulturna zmožnost, 

pragmatična zmožnost, medkulturna ozaveščenost, ortografske spretnosti ter besedila in 

okoliščine). Cilji v slovenskem učnem načrtu so bolj natančno opredeljeni za vsako jezikovno 

spretnost in številčnejši od danskih. Danski učni načrt ima za vsako obdobje od 7 do 9 ciljev, 

ki se nanašajo na komunikacijske spretnosti, med tem ko ima slovenski učni načrt okoli 10 

ciljev za vsako izmed štirih jezikovnih spretnosti. Oba učna načrta imata na koncu obsežno 

poglavje o didaktičnih priporočilih za učitelje.  
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11 EMPIRIČNI DEL 

11.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Namen empiričnega dela diplomske naloge je ugotoviti, kakšna je razlika v znanju angleščine 

med slovenskimi in danskimi učenci po prvih treh letih učenja jezika v osnovni šoli. Rezultate 

sem pridobila s pomočjo testa znanja. Za analizo izbrane teme sem se odločila, ker me je 

zanimalo, kakšne so razlike v znanju učencev glede na izvedeni test in ali so danski učenci 

boljši od slovenskih, kar sem domnevala. Razlog za mojo domnevo je dejstvo, da tako danski 

kot angleški jezik spadata v skupino germanskih jezikov medtem ko slovenski jezik spada v 

skupino slovanskih jezikov. Zaradi tega bi lahko imeli danski učenci prednost pri učenju 

angleškega jezika in posledično tudi boljše rezultate pri testu znanja. 

 

11.2 CILJI RAZISKOVANJA 

 

− Preveriti znanje angleščine pri 11/12 letnih učencih v Sloveniji in na Danskem.  

− Analizirati odgovore učencev pri posameznih nalogah v testu in jih med seboj 

primerjati.     

− Predstaviti umestitev angleščine v slovenski in danski šolski sistem. 

− Primerjati potek izobraževanja učiteljev angleščine med Slovenijo in Dansko.  

 

11.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

H1: Danski učenci bodo dosegli višje rezultate pri vseh nalogah testa angleškega jezika.  

H2: Učenci podeželskih šol bodo imeli boljše rezultate pri reševanju testa kot učenci mestnih 

šol v obeh državah. 

H3: Učenci obeh držav bodo najuspešnejši pri reševanju nalog slušnega razumevanja.  

H4: Učenci obeh držav bodo najslabše rešili drugo nalogo bralnega razumevanja.  

H5: Pri umestitvi angleščine v slovenski in danski šolski sistem ni večjih razlik.  

H6: Izobraževanje učiteljev angleščine poteka v obeh državah po podobnem programu.  
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11.4 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

11.4.1 METODE RAZISKOVANJA 

 

Pri raziskovanje sem uporabila kvantitativno metodo raziskovanja, merilni inštrument je bil 

preizkus znanja, ki sem ga pridobila s spletne strani RIC-a. Šlo je za nacionalno preverjanje 

znanja angleškega jezika za 6. razred osnovne šole iz leta 2011, a brez naloge pisnega 

sporočanja.  

 

11.4.2  RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Vzorec sestavlja 400 učencev danskih in slovenskih osnovnih šol, od tega po 200 učencev iz 

vsake države. Vzorce posameznih držav sestavlja po 100 učencev iz podeželskih šol in 100 

učencev iz mestnih šol. Test so reševali učenci petih razredov osnovnih šol na Danskem 

oziroma šestih razredov osnovnih šol v Sloveniji, pri starosti 11/12 let in po prvih treh letih 

učenja angleščine v osnovni šoli. 

 

11.4.3  POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Teste znanja sem izvedla leta 2012 v mesecu aprilu na Danskem in v mesecu juniju v Sloveniji. 

Na Danskem so teste reševali učenci petih razredov iz sedmih različnih osnovnih šol, pri čemer 

so bile 3 šole mestne in 4 podeželske. V Sloveniji so teste reševali učenci šestih razredov iz 

petih različnih osnovnih šol, pri čemer so bile 3 šole mestne, 2 šoli pa podeželski.  

 

Na Danskem sem imela na začetku nekaj težav z iskanjem šol, ki bi želele sodelovati pri 

reševanju testov. Za pomoč pri iskanju sem ob prihodu v Kopenhagen najprej prosila Erasmus 

koordinatorico, ki mi je posredovala nekaj elektronskih naslovov okoliških mestnih in 

podeželskih šol. Ker je po daljšem časovnem obdobju le ena šola odgovorila pozitivno, sem 

vedela, da moram poskusiti drugače. Odločila sem se osebno obiskati ravnatelje posameznih 

šol. V pomoč so mi bili tudi kolegi iz Erasmus programa, ki so mi na svojih šolah, kjer so 

opravljali obvezno pedagoško prakso, omogočili izvedbo preverjanja znanja. Profesorico 
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angleškega jezika na fakulteti sem prosila za prevod navodil posameznih nalog testa iz 

angleščine v danščino. Za vsako šolo sem imela pripravljeno zadostno število kopij testa in 

zvočni posnetek. V vsakem razredu sem učencem najprej predstavila sebe in Slovenijo ter 

namen reševanja testov. Posamezne učitelje sem prosila, da so učencem v danščini povedali 

osnovna navodila, tako da so imeli enake pogoje reševanja kot slovenski učenci. Ob povratku 

v Slovenijo sem preverjanje izvedla še v osnovnih šolah v Ljubljani, Črnomlju in v Laškem. 

Pri vseh reševanjih testov sem bila prisotna v razredu. Učiteljem in učencem obeh držav sem 

zagotovila, da je testiranje anonimno. Teste sem nato popravila, podatke pa vnesla v statistični 

program SPSS. 

 

11.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

V tem poglavju bom predstavila rezultate raziskave, najprej po posameznih nalogah, nato pa 

še po zastavljenih hipotezah, kjer bom skušala ugotoviti, ali so bile moje domneve pravilne ali 

ne. 

 

11.5.1  INTERPRETACIJA REZULTATOV PO NALOGAH 

 

1. DEL: SLUŠNO RAZUMEVANJE 

 

Pri nalogah slušnega razumevanja so morali učenci pozorno poslušati govorjeno besedilo iz 

posnetka in ustrezno odgovoriti na posamezno vprašanje. S tem so dokazali, da razumejo, o 

čem govori besedilo in da prepoznajo ustrezne podatke, ki jih naloga od njih zahteva. Vsak 

posnetek so poslušali dvakrat, kar jim je olajšalo reševanje, saj so tako lahko še enkrat premislili 

o ustreznosti odgovora. Posnetka sta bila dovolj glasna in razločna ter ustrezna glede na stopnjo 

znanja učencev. Obe nalogi sta imeli naveden po en že rešen primer odgovora, tako da so učenci 

lahko videli, na kakšen način morajo odgovarjati na vprašanja. Z nalogama slušnega 

razumevanja so bili preverjeni naslednji cilji iz učnega načrta za angleščino (RIC, 2011, str. 

141): 

− Učenci pozorno poslušajo krajša besedila, ki so ustrezno zahtevna in zanimiva. 
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− Učenci ob poslušanju besedila rešujejo naloge, ki so opremljene z vizualnim gradivom.  

− Učenci razumejo podrobnosti v besedilu. 

− Učenci razumejo glavne misli sporočila.  

 

 

Naloga A – 'Transatlantic line' 

 

Učenci so poslušali radijski pogovor z dečkom in deklico. V razpredelnici so morali med 

poslušanjem označiti odgovor na posamezno vprašanje, ki velja za enega izmed njiju (RIC, 

2011, str. 141). 

 

Tabela 13: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje prve 

naloge slušnega razumevanja, izražen v odstotkih. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Slovenija 

      

89,50    

      

74,00    

      

86,50    

      

77,00    

      

82,50    

      

86,50    

Danska 

      

88,50    

      

68,50    

      

75,50    

      

72,00    

      

83,50    

      

75,00    
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Graf 1: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje prve 

naloge slušnega razumevanja, izražen v odstotkih. 

 

Pri prvi nalogi slušnega razumevanja so bili slovenski učenci uspešnejši pri petih vprašanjih, 

medtem ko so bili danski učenci boljši od slovenskih le pri reševanju petega vprašanja in še to 

le za 1 odstotno točko. To nalogo so tako slovenski kot danski učenci reševali najbolje izmed 

vseh nalog v testu. Največje razlike v znanju so učenci prikazali pri 3. in 6. vprašanju, kjer so 

bili slovenski učenci boljši od danskih za 11 oziroma 11,5 odstotne točke. Najslabše so učenci 

obeh držav rešili 2. vprašanje, pri čemer so morali iz dela besedila, ki je govoril o hišnih 

ljubljenčkih, ugotoviti, katera izmed naštetih živali ustreza opisu 'furry'.  

 

 

Naloga B – 'Caves' 

 

Pri drugi nalogi slušnega razumevanja so učenci poslušali 8 kratkih besedil o raziskovanju jam. 

Med poslušanjem posnetka so morali izbrati sliko, ki je najbolj ustrezala slišani vsebini in njeno 

črko zapisati v razpredelnico. Ena slika je bila odveč (RIC, 2011, str. 141).  
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Tabela 14: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

druge naloge slušnega razumevanja, izražen v odstotkih. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Slovenija 95 82 61 75 64 74 

Danska 97 89,5 43,5 65 40,5 61,5 

 

 

Graf 2: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje druge 

naloge slušnega razumevanja, izražen v odstotkih. 

 

Pri drugi nalogi slušnega razumevanja so bili slovenski učenci uspešnejši pri reševanju štirih 

od šestih vprašanj. Učenci obeh držav so bili najuspešnejši pri reševanju prvega vprašanja, pri 

čemer je nanj pravilno odgovorilo 97 % danskih učencev in 95 % slovenskih učencev. Prvo 

vprašanje druge naloge slušnega razumevanje je bilo tako tudi najbolje rešeno vprašanje iz 

celotnega testa. Nanašalo se je na besedišče, ki je govorilo o prijateljih, toplih oblačilih in vodi, 

kar so učenci uspešno prepoznali in povezali s prvo sličico. Največja razlika med državama se 

pokaže pri petem vprašanju, pri katerem so bili slovenski učenci boljši za 23,5 odstotne točke.   
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2. DEL: BESEDIŠČE 

 

Nalogi besedišča sta preverjali poznavanje besed, s katerimi se učenci pri pouku pogosto 

srečujejo in naj bi bile znane vsem, ter njihov pravilni zapis. Z njima so bili preverjeni naslednji 

cilji iz učnega načrta angleščine (RIC, 2011, str. 142): 

− Učenci povezujejo slike s poimenovanji. 

− Učenci prepišejo oz. zapišejo besede. 

− Učenci dopolnjujejo praznine v besedilu (samostojno oz. s pomočjo danih besed v 

naboru). 

 

 

Naloga A – 'Classroom' 

 

Učenci so morali na podlagi slike dopolniti besedilo z manjkajočimi besedami, ki so 

samostalniki. V pomoč so jim bile puščice na sliki, ki so kazale na določene predmete, in 

začetne črke z določenim številom črtic, ki je ustrezalo številu črk v besedi. Učenci so morali 

besedo prepoznati in jo pravilno zapisati (RIC, 2011, str. 141).  

 

Tabela 15: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje prve 

naloge besedišča, izražen v odstotkih. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Slovenija 83,5 50 76,5 46 65 76 

Danska 67,8 20 69,5 34 49,5 63,5 
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Graf 3: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje prve 

naloge besedišča, izražen v odstotkih 

 

Pri prvi nalogi besedišča so bili slovenski učenci boljši od danskih pri reševanju vseh vprašanj. 

Najuspešnejši so bili pri prvem vprašanju, kjer so morali prepoznati in zapisati besedo učitelj. 

Vprašanje je pravilno rešilo 83,5 % slovenskih učencev. Pri  prvem vprašanju so imeli danski 

učenci težave s pravilnim zapisom besede 'teacher', saj jih je kar nekaj besedo zapisalo kot 

'teecher', pri čemer je bilo dobrih 68% učencev uspešnih. Slovenski učenci so najslabše reševali 

četrto vprašanje (46 %), kjer je bila iskana beseda 'bottle'. Danski učenci so bili najmanj uspešni 

pri drugem vprašanje, pri katerem so morali na črte zapisati besedo 'scarf'. Pravilno jo je rešilo 

le 20 % danskih učencev. Pri tem vprašanju je bila razlika v uspešnosti med obema državama 

največja in je znašala 30 odstotnih točk.  

 

 

Naloga B – 'National parks'  

 

Učenci so morali zapolniti prazne prostore v besedilu z ustreznimi besedami, zapisanimi v 

okvirčkih nad besedilom. Razumeti so morali besedišče pred in za praznim prostorom, da so ga 

lahko ustrezno zapolnili, pri tem pa besedo pravilno zapisati (RIC, 2011, str. 141). 
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Tabela 16: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

druge naloge besedišča, izražen v odstotkih 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Slovenija 81 51,5 60,5 72 

      

67,50    50 50,5 65 

Danska 84 39 58 59,5 

      

61,50    39,5 55,5 55,5 

 

 

Graf 4: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje druge 

naloge besedišča, izražen v odstotkih. 

 

Pri drugi nalogi besedišča so bili slovenski učenci pri šestih od osmih vprašanj uspešnejši od 

danskih učencev. Učenci obeh držav so bili najuspešnejši pri reševanju prvega vprašanja, na 

katerega je pravilno odgovorilo 84 % danskih učencev in 82 % slovenskih učencev. Danski 

učenci so najslabše reševali drugo in šesto vprašanje, na katera je v povprečju 39 % učencev 

odgovorilo pravilno, slovenski učenci pa so najslabše reševali šesto in sedmo vprašanje, na 

katera je pravilno odgovorilo dobrih 50 % učencev. Največja razlika v uspešnosti med obema 

državama je opazna pri četrtem vprašanju in znaša dobrih 12 odstotnih točk.  
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3. DEL: BRALNO RAZUMEVANJE 

 

Nalogi bralnega razumevanja sta bili dveh vrst: tipa kratkih odgovorov in tipa prav/narobe/ni v 

besedilu. Vsaka naloga je imela že rešen prvi primer, tako da so učenci čim manj pozornosti 

namenili preverjanju navodil besedila in se bolj osredinili na vsebino besedila. Z nalogama 

bralnega razumevanja so bili preverjeni naslednji cilji iz učnega načrta angleščine (RIC, 2011, 

str. 142): 

− Učenci pred branjem besedila na podlagi slik sklepajo o vsebini in vrsti besedila. 

− Učenci so med branjem besedila pozorni samo na določene informacije, ki jih iščejo 

sami ali pa jih zahteva naloga. 

− Učenci med branjem razumejo podrobnosti v besedilu.  

 

 

Naloga A – 'Pirates' 

 

Pri prvi nalogi bralnega razumevanja smo preverjali razumevanje določenih informacij in 

podrobnosti iz besedila. Učenci so morali prebrati besedilo in v njem poiskati določene podatke 

ter jih v obliki kratkih odgovorov zapisati k posameznemu vprašanju (RIC, 2011, str. 135).  

 

 

Tabela 17: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje prve 

naloge bralnega razumevanja, izražen v odstotkih. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Slovenija 67,5 49 52,5 57,5 45 53 

Danska 45 29 45 45 34,5 40,5 

 

 

 

Graf 5: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje prve 

naloge bralnega razumevanja, izražen v odstotkih. 
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Pri prvi nalogi bralnega razumevanja so bili slovenski učenci uspešnejši od danskih učencev 

pri vseh vprašanjih. To nalogo so od vseh nalog v testu učenci obeh držav sicer reševali 

najslabše. Slovenski učenci so najslabše reševali peto vprašanje, na katero je 45 % učencev 

odgovorilo pravilno. Danski učenci so najslabše reševali drugo vprašanje s 29 % pravilnih 

odgovorov, najbolje pa so se s 45 % uspešnostjo odrezali pri prvem, tretjem in šestem vprašanju. 

Največja razlika v odstotku pravilnih odgovorov med učenci obeh držav je vidna pri prvem 

vprašanju, kjer so bili slovenski učenci uspešnejši za 22 odstotnih točk, čeprav so oboji na to 

vprašanje bralnega razumevanja odgovorili najboljše. Pri tem je bila najpogostejša napaka, da 

so učenci iz besedila prepisali le prvi dve imeni avtorja, priimek pa so izpustili oz. spregledali. 

Tudi pri drugem vprašanju je bila razlika velika, slovenski učenci so bili uspešnejši za 20 

odstotnih točk. Pri drugih nalogah so bile razlike od dobrih 7 odstotnih točk pri tretjem 

vprašanju do dobrih 13 odstotnih točk pri zadnjem vprašanju. 

 

 

 

 

 

 

Naloga B – 'Zippos Circus' 
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Pri drugi nalogi bralnega razumevanja je moral učenec prebrati besedilo, razumeti trditve v 

razpredelnici in jih označiti glede na to ali držijo, ne držijo ali pa podatka ni v besedilu (RIC, 

2011, str. 135). 

 

Tabela 18: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

druge naloge bralnega razumevanja, izražen v odstotkih. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Slovenija 73 72,5 61,5 54,5 66 44 

Danska 61,5 36 54,5 45,5 50 33,5 

 

 

Graf 6: Delež slovenskih in danskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje druge 

naloge bralnega razumevanja, izražen v odstotkih. 

 

Pri reševanju druge naloge bralnega razumevanja so bili pri vseh vprašanjih uspešnejši 

slovenski učenci. Učenci obeh držav so bili najboljši pri reševanju prvega vprašanja, na 

katerega je pravilno odgovorilo 73 % slovenskih učencev in dobrih 61 % danskih učencev. 

Najmanj uspešni so bili danski učenci pri reševanju šestega vprašanja, na katerega je pravilno 

odgovorilo le dobrih 33 % učencev. Tudi slovenski učenci so na to vprašanje odgovarjali 
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najslabše, saj kar 56 % učencev na vprašanje ni pravilno odgovorilo. Največja razlika je bila 

pri drugem vprašanju, kjer so slovenski učenci s 72,5 % pravilnih odgovorov presegli danske 

učence za kar 36,5 odstotne točke. Manjša razlika je bila pri tretjem in četrtem vprašanju, kjer 

je znašala 7 oziroma 9 odstotnih točk. 

 

 

4. SKUPNA PRIMERJAVA NALOG TESTA 

 

Tabela 19: Delež slovenskih in danskih učencev za vsako nalogo, izražen v odstotkih. 

  

Slušno 

razumevanje 

- 1. naloga 

Slušno 

razumevanje 

- 2. naloga 

Besedišče - 

1. naloga 

Besedišče - 

2. naloga 

Bralno 

razumevanje 

- 1. naloga 

Bralno 

razumevanje 

- 2. naloga 

Slovenija 82,7 75 66,2 62,3 54,1 54,6 

Danska 77,2 66 50,7 56,6 39,8 46,8 

 

 

Graf 7: Dosežek slovenskih in danskih učencev za vsako nalogo, izražen v odstotkih.  

 

Slovenski učenci so bili uspešnejši pri reševanju vseh šestih nalog testa. Tako slovenski kot 

danski učenci so bili najuspešnejši pri nalogah slušnega razumevanja. Pri prvi nalogi tega 
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sklopa so bili slovenski učenci uspešni z 82,7 %, danski učenci pa so tu zaostajali najmanj, 

samo za 5,5 odstotne točke. Tudi pri drugi nalogi tega sklopa so učenci visok odstotek pravilnih 

odgovorov. Danski učenci so za našimi zaostajali za 9 odstotnih točk. Najslabše so se tako 

slovenski kot danski učenci izkazali pri reševanju nalog bralnega razumevanja: pri prvi nalogi 

so oboji dosegli najslabše rezultate od vseh nalog testa, danski učenci so dosegli slabih 40 %. 

Največji razpon med doseženimi odstotki je bil pri prvi nalogi besedišča, kjer so slovenski 

učenci dosegli 15,5 odstotnih točk več kot danski učenci s 50,7 %.    

 

11.5.2 INTERPRETACIJA PO HIPOTEZAH 

 

H1: Danski učenci bodo dosegli višje rezultate pri vseh nalogah testa angleškega jezika.  

Menila sem, da bodo danski učenci pri reševanju nalog uspešnejši od slovenskih učencev, saj 

sta si danski in angleški jezik jezikovno blizu, ker oba pripadata skupini germanskih jezikov. 

Iz tabele 19 je razvidno, da so bili pri reševanju vseh nalog boljši slovenski učenci. Na podlagi 

tega moram hipotezo ovreči. Menim, da so bili danski učenci pri reševanju testa slabši zaradi 

dejstva, da še nikoli prej niso videli oziroma reševali testov preverjanja znanja iz angleškega 

jezika. Nekaj danskih učiteljev mi je reklo, da bo zanimivo videti, koliko njihovi učenci znajo. 

Učenci se na Danskem s preverjanjem znanja iz angleščine srečajo v 7. razredu v okviru 

obveznega nacionalnega preverjanja znanja in še takrat preverjanje poteka v elektronski obliki, 

učenci vidijo le po eno vprašanje naenkrat, saj se naloge prilagajajo glede na njihove odgovore, 

rezultate pa dobijo kot končno oceno v opisni obliki. Opazila sem, da so bili danski učenci pri 

reševanju nekoliko nemirnejši od slovenskih učencev, saj takšnega načina dela niso bili vajeni.  

 

 

 

 

 

H2: Učenci podeželskih šol bodo imeli boljše rezultate pri reševanju testa kot učenci 

mestnih šol v obeh državah. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Ana Kump; diplomsko delo 

69 

 

Graf 8: Delež učencev mestnih in podeželskih šol v Sloveniji, ki so pravilno rešili posamezne 

naloge, izražen v odstotkih. 

 

 

Tabela 20: Delež učencev mestnih in podeželskih šol v Sloveniji, ki so pravilno rešili 

posamezne naloge, izražen v odstotkih. 

  

Slušno 
razumevanje 
- 1. naloga 

Slušno 
razumevanje 
- 2. naloga 

Besedišče 
- 1. 
naloga 

Besedišče 
- 2. 
naloga 

Bralno 
razumevanje 
- 1. naloga 

Bralno 
razumevanje 
- 2. naloga 

Slovenija 
  

Podeželske 
šole 70,5 

70,5 59,3 56,6 43,2 59,8 

Mestne 
šole 79,8 

79,8 73 67,9 65 64 

 

 

 

 

 

Graf 9: Delež učencev mestnih in podeželskih šol na Danskem, ki so pravilno rešili posamezne 

naloge, izražen v odstotkih. 
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Tabela 21: Delež učencev mestnih in podeželskih šol na Danskem, ki so pravilno rešili 

posamezne naloge, izražen v odstotkih. 

 

Slušno 
razumevanje 
- 1. naloga 

Slušno 
razumevanje 
- 2. naloga 

Besedišče 
- 1. 
naloga 

Besediš
če - 2. 
naloga 

Bralno 
razumevanj

e - 1. 
naloga 

Bralno 
razumevanje 
- 2. naloga 

Dansk
a 
  

Podeželske 
šole 76,2 

65 44,3 56,3 40,7 53,2 

Mestne 
šole 78,2 67,3 

51,8 56,9 39 40,5 

 

Če pogledamo rezultate posamezne države, opazimo, da so bili učenci danskih podeželskih šol 

uspešnejši od učencev mestnih šol pri obeh nalogah bralnega razumevanja, slovenski mestni 

učenci pa so bili boljši od podeželskih pri vseh nalogah testa. Predpostavka za to hipotezo je 

bila, da bodo učenci podeželskih šol uspešnejši pri reševanju testa od učencev mestnih šol, saj 

na podlagi lastnih izkušenj menim, da so podeželski učenci bolj vodljivi in da bi tako reševanje 

testa vzeli resno. Kot se je izkazalo pri sami izvedbi testa, so bili učenci podeželskih šol res 

mirnejši in bolj poslušni od mestnih učencev, še posebej na Danskem. Kljub temu pa so imeli 

slabše rezultate. Zaradi tega hipotezo ovržem. 
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H3: Učenci obeh držav bodo najuspešnejši pri reševanju nalog slušnega razumevanja.  

Iz tabele 19 lahko razberemo, da so učenci obeh držav najbolje reševali nalogi slušnega 

razumevanja. Prav pri prvi nalogi ('Transatlantic line') so učenci obeh držav dosegli najboljše 

rezultate glede na druge naloge iz testa. Zaradi tega hipotezo potrjujem. Menila sem, da bodo 

učenci najuspešnejši ravno pri tem tipu nalog, saj se pri učenju tujega jezika najprej seznanijo 

s poslušanjem. Na Danskem dajejo tekom celotnega obveznega šolanja pri poučevanja tujega 

jezika največji poudarek na govor in poslušanje, v Sloveniji pa so vse štiri komunikacijske 

veščine enakomerno poudarjene (Eurydice, 2012, str. 127,128).  

 

H4: Učenci obeh držav bodo najslabše rešili drugo nalogo bralnega razumevanja.  

Predpostavko, da bodo učenci najslabše reševali drugo nalogo bralnega razumevanja, sem 

postavila, saj je po mojem mnenju od vseh nalog v testu najtežja. Naloga je preverjala 

razumevanje podrobnosti v besedilu, pri čemer so morali učenci za pravilne rešitve poznati 

sopomenke besed (male – men, female – women) in glede na trditve v tabeli iskati informacije, 

ki jih v besedilu ni bilo, ali pa so bile trditve napačne. Vseeno pa so učenci obeh držav drugo 

nalogo bralnega razumevanja reševali bolje od prve nalogo bralnega razumevanja, pri kateri so 

morali v besedilu poiskati določene informacije in jih v obliki kratkih odgovorov zapisati k 

vprašanjem. Pri tej nalogi so morali učenci sklepati in povezovati podatke med seboj, da so 

dobili pravilni odgovor (RIC, 2011, str. 137). Razlika v dosežkih med obema nalogama je bila 

pri slovenskih učencih minimalna in je znašala le 0,5 odstotne točke, pri čemer so pri vsaki 

nalogi učenci dosegli dobrih 54 % vseh možnih točk. Pri danskih učencih so bile razlike v 

dosežkih nekoliko večje. Pri prvi nalogi bralnega razumevanja so učenci v povprečju  dosegli 

slabih 40 % možnih točk, pri drugi nalogi pa slabih 47 % možnih točk. Zaradi tega moram 

hipotezo ovreči.  

 

 

 

H5: Pri umestitvi angleščine v slovenski in danski šolski sistem ni večjih razlik.  

Do začetka šolskega leta 2014/15 so na Danskem pričeli s poučevanjem angleščine kot prvega 

tujega jezika, ko so bili učenci stari devet let (toliko so bili stari učenci, ki sem jih zajela v svojo 
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raziskavo). Tudi v Sloveniji pričnejo učenci z učenjem prvega tujega jezika kot obveznega 

predmeta pri devetih letih starosti. Z novo reformo so na Danskem začetek učenja angleščine 

umestili že v 1. razred obveznega šolanja, pri čemer so učenci stari sedem let. V Sloveniji bo z 

novo reformo v šolskem letu 2016/17 učenje angleščine kot obveznega predmeta premaknjeno 

v 2. razred osnovne šole, torej pri isti starosti učencev kot na Danskem. Iz tega je razvidno, da 

si obe državi prizadevata za čim zgodnejši začetek poučevanja prvega tujega jezika v osnovni 

šoli. Tudi po samem načinu poučevanja sta si državi med seboj podobni, saj tako Danska kot 

Slovenija pri načrtovanju izobraževanja uporabljata priporočila Splošnega evropskega 

jezikovnega okvirja. Državi tako s pomočjo skupnih smernic pripravljata jezikovne učne načrte, 

kurikularne smernice, učbenike itn. (SEJO, 2015, str. 23). 

 

V Sloveniji je poučevanju angleščine namenjenih skupno 656 ur pouka v šestih letih obveznega 

osnovnošolskega izobraževanja, na Danskem pa 630 ur angleščine v devetih letih obveznega 

učenja jezika v osnovni šoli. Če primerjamo obe državi, opazimo, da je v Sloveniji  

izobraževanju 1. tujega jezika namenjenih več ur poučevanja v manjšem časovnem obdobju, 

kot na Danskem. Z uvedbo 1. tujega jezika kot obveznega predmeta v prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje pa se bo obseg ur učenja angleščine v osnovni šoli v primerjavi z Dansko 

še povečal. Ker nisem opazila večjih razlik glede umestitve angleščine v oba šolska sistema, 

hipotezo sprejmem. 

 

H6: Izobraževanje učiteljev angleščine poteka v obeh državah po podobnem programu.  

V Sloveniji lahko angleščino v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju poučujejo 

učitelji razrednega pouka, ki so končali magistrski študijski program druge stopnje z 

usmeritvijo Poučevanje na razredni stopnji z angleščino oziroma učitelji dodiplomskega 

študijskega progama razrednega pouka, ki so opravili dodatno izobraževanje iz zgodnjega 

poučevanja angleščine. Angleščino lahko poučujejo tudi predmetni učitelji, ki so se izobrazili 

na filozofskih fakultetah, a le v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne 

šole. Če želijo angleščino poučevati v prvem obdobju, morajo prav tako opraviti dodatno 

izobraževanje iz zgodnjega poučevanja angleščine. Za razliko od slovenskih šol pa na danskih 

osnovnih šolah tekom celotnega obveznega izobraževanja vse predmete poučujejo predmetni  

učitelji, ki so usposobljeni za poučevanje dveh do treh predmetov. Tako si lahko kot enega 
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izmed glavnih predmetov izberejo tudi angleščino. Pri tem si izberejo module, ki ustrezajo 

njihovim željam glede stopnje, na kateri želijo jezik poučevati. Moduli jim dajejo možnost 

specializacije za dve obdobji osnovne šole (od 1. do 4. razreda, od 5. do 7. razreda ter za 8. in 

9. razred). 

 

Hipotezo zavračam, ker menim, da imajo na Danskem enotnejši sistem glede izobraževanja 

učiteljev angleščine. Danski učitelji se izobražujejo samo na eni vrsti šol, medtem ko v Sloveniji 

angleščino poučujejo tako razredni kot predmetni učitelji, ki se izobražujejo na pedagoških in 

filozofskih fakultetah. Program na Danskem učiteljem omogoča, da se med študijem izobrazijo 

za zgodnje poučevanje angleščine in za ostale stopnje v osnovni šoli, odvisno od želja, v 

Sloveniji pa morajo učitelji opraviti dodatno izobraževanje. Na Pedagoških fakultetah v 

Ljubljani in na Primorskem imajo sicer študentje že možnost, da se usposobijo za poučevanje 

angleščine tako v prvem kot drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, na drugih fakultetah pa 

to še ni poenoteno. Prav tako večina že izobraženih učiteljev, bodisi razrednih ali predmetnih, 

dodatnega izobraževanja za zgodnje poučevanje angleščine nima opravljenega. 
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12 ZAKLJUČEK  
 

Znanje tujih jezikov je pomembno na vseh področjih, tako na gospodarskem, znanstvenem in 

zdravstvenem področju, v turizmu in v izobraževanju. V skoraj vseh Evropskih državah 

pričnejo s poučevanjem prvega tujega jezika na primarni stopnji izobraževanja. Največkrat 

poučevani prvi tuji jezik je angleščina, ki je hkrati tudi eden izmed najbolj razširjenih svetovnih 

jezikov. Tako je tudi v Sloveniji in na Danskem, kjer se z novimi učnimi načrti uvaja učenje 

prvega tujega jezika že v drugi razred osnovne šole. 

 

S primerjavo umestitve angleščine v slovenski in danski šolski sistem sem ugotovila, da med 

njima ni večjih razlik. Manjše razlike so se pokazale pri izobraževanju učiteljev angleščine v 

obeh državah.  

 

Raziskava, ki sem jo izvedla na vzorcu 200 učencev slovenskih in 200 učencev danskih 

osnovnih šol, enakomerno v mestnem in podeželskem okolju, s pomočjo preizkusa znanja za 

nacionalno preverjanje znanja angleškega jezika za 6. razred osnovne šole iz leta 2011, ni 

pokazala večjih razlik. Pred raziskavo sem predvidevala, da bodo učenci danskih osnovnih šol 

uspešnejši od učencev slovenskih osnovnih šol, saj sta si danski in angleški jezik jezikovno 

blizu, ker oba pripadata skupini germanskih jezikov, a so bili učenci slovenskih osnovnih šol 

boljši pri reševanju vseh nalog. Po mnenju danskih učiteljev in mojem mnenju je to posledica  

dejstva, da se učenci na Danskem prvič srečajo s preverjanjem znanja iz angleščine v 7. razredu 

v okviru obveznega nacionalnega preverjanja znanja, pri nas pa poteka sprotno preverjanje 

znanja tudi v obliki testov. Pri primerjavi reševanja testov med učenci mestnih in podeželskih 

osnovnih šol se je tehtnica uspešnosti nagnila na stran mestnih osnovnih šol, čeprav so bili 

učenci podeželskih šol mirnejši in bolj vodljivi od učencev mestnih šol. Najboljše rezultate so 

imeli učenci obeh držav pri nalogah slušnega razumevanja, največ težav pa pri reševanju nalog 

bralnega razumevanja.  

 

Čeprav sem v raziskavo vključila po 200 učencev iz vsake države, se mi zdi, da je vzorec 

premajhen, da bi rezultate posplošila na celotno populacijo učencev te starosti obeh držav.   
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PRILOGE 
 

 

                                                             Dit navn: 
 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

LÆS HER: 
 

 

 

Skriv dit navn i kassen øverst på denne side. 

Læs instrukserne til hver opgave grundigt igennem. 

Hvis du laver en fejl, kryds det ud og skriv dit svar ved siden af. 

Læs alle dine svar igennem, når du ef færdig med alle opgaverne. 

 

HELD OG LYKKE.  
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DEL 1: LYTTEØVELSE 

 

Opgave A 

 

Du hører et interview mellem Robin fra Storbritannien og Christina fra USA.  

Læs spørgsmålene og sæt (✓) ved det svar som passer for enten Robin eller  

Christina. 

Se på eksempel 0, som allerede er løst for dig. 
 

Du vil høre interviewet to gange. 
 

 

TRANSATLANTIC LINE 

 

 

 

                                          
                              Robin                                                           Christina 

 

 

 

 ROBIN CHRISTINA 

0 Who has got a sister?  ✓ 

1 Who wants to be an animal that is fast?   

2 Who has got furry pets at home?   

3 Whose house has more stairs?   

4 Who watches television more often?   

5 Who likes playing tennis?   

6 Who thinks of food when thinking of Italy?   

 

 

 6 
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Opgave B 

 

Du hører en tekst som handler om at udforske huler. 

Tegningerne nedenunder viser de forskellige dele af teksten. 

Der er ét billede for meget. 

Skriv de bogstaver der hører til hvert billede i skemaet under billederne. 
 

 

 

 CAVES 

 

 
 

 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 

D       

 6 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Ana Kump; diplomsko delo 

82 

 

DEL 2: LÆSNING 

Opgave A 

 

Se på billedet nedenunder og udfyld de tomme pladser med ord. 

Du har allerede fået begyndelsesbogstavet for hvert af ordene. 

Du skal kun skrive et ord i hvert tomt felt. 

Se på eksempel 0, som allerede er blevet løst. 
 

CLASSROOM 

 
 

This is a picture of a (0) c l a s s r o o m . There are a lot of children there and a geography 

(1) t  _ _ _ _ _ _ is standing in front of them. She has short hair. She is wearing a (2) s _ 

_ _ _ around her neck, a sweater, trousers and shoes. There is a globe on her desk and a 

(3) m _ _ on the wall. There are two lamps and big windows in the classroom, and on 

the window shelves there are four flower pots and a (4) b _ _ _ _ _. The pupils are sitting 

at their desks. Their notebooks are open, but they are not writing.  

The girl in the second row would like to ask something. Look, right now she is raising 

her (5) h _ _ _. There is another girl right next to her. She is wearing glasses and has 

black curly (6) h _ _ _. The pupils look interested. I think they like the lesson. 

   6 
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Opgave B  
 

Læs teksten og udfyld de tomme pladser (1-8) med ord fra kasserne. 

Der er 3 ord for meget. 

Kig på eksempel 0 som allerede er blevet løst. 
 

VÆR FORSIGTIG MED AT STAVE ORDENE KORREKT, NÅR I SKRIVER 

DEM IND I DE TOMME FELTER. 

 

 

 

 

 

NATIONAL PARKS 

 

There are 385 parks in the national park system in the USA. Every year, more than 

200 million people take a (0)   trip   to the U.S. national parks. They 

(1) ______________ from all over the world. The Great Smoky Mountains, the Grand 

Canyon and Yellowstone are the three parks that attract the most (2) ______________. 

 

When you are in a national park in the USA, take a/an (3) ______________ look at the 

people who work there. Most of the workers are park rangers, but there are many 

people who help in the parks but don’t get (4) ______________ money for the work 

they do. They are called volunteers and they work for free. These people love 

(5) ______________, as it is their second home. They protect and look after the 

(6) ______________ national parks. If you like stories about volunteers and others 

who work in the parks, maybe it’s time to join them. 

 

 

 

enjoy good any come ages angry 

nature visitors noise wonderful very      trip--

- 
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It is impossible to see all the parks in a year. That is why you can (7) ______________ 

your virtual visit to the parks at the National Park Service website. Here you can find  

an on-line Junior Ranger program for kids of all (8) ______________. You can play 

more than 50 games and learn about the national parks. If you love your national 

parks, monuments and historic sites, this site is for you. 

                                                                          (Adapted from: Time For Kids; www.nps.gov/webrangers) 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               (Vir: Bahar I., Račič J., Resnik Planinc T., Geografija 8: za osmi razred 
                                 9-letne osnovne šole, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2004, str. 44) 

 8 
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DEL 3: LÆSEFORSTÅELSE  

Opgave A (task A) 

Læs teksten og skriv derefter korte svar på spørgsmålene på næste side. 

Kig på eksempel 0 som allerede er blevet løst. 

  

PIRATES 

 

If you are interested in pirates, then you must see The Pirates of the Caribbean. 

Johnny Depp, an American actor living in France, is in the main role. His character, 

Jack Sparrow, didn't really exist. You can also read Treasure Island by Robert Louis 

Stevenson. The book tells the story of Jim, a boy who has no parents and who goes in 

search of treasure. 

 

Pirates in the past often attacked ships in the Mediterranean. Today pirates can still be 

found all over the world. Is their life hard? Yes, pirates have hard lives. They never 

have 

enough drinking water and fresh food on board. For that reason, pirates are often ill. 

 

Pirates work as a team and they are clever. They have a leader. The captain of the 

pirate ship is a fierce fighter and the men trust him. Pirates can get hurt in fights. They 

can lose an arm, a leg and even an eye. That's why hooks and wooden legs and eye 

patches are pirate symbols. 

 

Pirates wear clothes that they steal from their enemies. They wear fancy jackets. They 

don’t wear hats; they wear headscarves to protect themselves from the sun. They often 

wear gold earrings. They have comfortable trousers for working on a ship and fighting. 

They use a pistol and a sword for weapons. 

 

Some pirates are world famous, for example Blackbeard and Sir Francis Drake. How 

about women? Pirates don’t take women on board. They think they aren’t strong 

enough to work on ships. But some adventurous women have become pirates. The 

best-known were Ann Bonny and Mary Read. They dressed like men and so the 

pirates let them stay on the ship. 

 

(Adapted from: Discovery Box, october 2007) 
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0 Where does the main actor in The Pirates of the Caribbean live? 

                               In France.                                .                      

1 Who is the writer of Treasure Island? 

_______________________________________ 

2 What can happen to pirates if they don’t eat fresh fruit and vegetables? 

_______________________________________ 

3 When can pirates lose an eye? 

_______________________________________ 

4 How do pirates get their clothes? 

_______________________________________ 

5 What kind of clothes do pirates wear on their heads? 

_______________________________________ 

6 Which two famous female pirates do we know? 

_______________________________________ 

 

                                            

                          

  

 6 
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Opgave B (task B) 

Læs teksten. 

Sæt kryds ved de udsagn er korrekte eller falske, eller ved ’NOT GIVEN’, hvis 

du ikke får information om det. 

Kig på eksempel 0 som allerede er blevet løst. 

 

 

 

 

ZIPPOS CIRCUS 

 

What is a circus? It’s a round ring and the audience sits around it. All the circus artists 

put on colourful costumes. There is a special atmosphere in a circus. 

 

“And now, ladies and gentlemen, the show begins!” That’s how Zippos Circus starts 

its first act. Zippos Circus is Britain’s best-loved travelling company. Zippos Circus 

performances are done by male and female acrobats and they are very popular with 

the public. They do incredible acts. They fly in the air by jumping from very high 

platforms; they do tricks that seem almost impossible. 

 

Henry Ayala is an excellent performer. He is a high-wire walker. He walks across the 

big top’s support wire. He is trying to get into the Guinness World Records Book. He 

can stand on a chair balanced on a rope for a full minute. He performs this act 22 

metres above the ground. Zippos Circus artists believe that the Chair-Balance 

performance is something really special. Henry sometimes performs his high-wire 

number together with his father and brother. But high-wire walking is not the only 

thing Henry does in the circus. He drives children in the audience crazy with his 

clown performance. Actually, all these excellent acrobats in Zippos Circus also 

perform as clowns. When they do silly acts, they do them with great style. They make 

people laugh. 

 

David Hibbing, who is the director of the circus, is very proud of his artists. The 

acrobats push themselves to the limit. Zippos Circus is a really great and successful 

circus.                                                                             (Adapted from: TOT, nr. 5, 1995) 
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 SAND

T 

FALSK IKKE I 

TEKSTEN 

0   People in the circus sit in straight rows.  ✓ 
 

1   Zippos Circus is from Great Britain.    

2   Women are better acrobats than men.    

3    Henry Ayala can keep his balance on a 

      rope for one minute. 

   

 

4    Henry Ayala always performs alone.    

 

5    Sometimes the Zippos Circus acrobats 

      work as clowns. 

   

6    David Hibbing’s family also perform as 

      acrobats. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Resultat: 

 

 

 6 

 38 
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                                             Ime: 
 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA UČENCU: 

 

V okvirček desno zgoraj na tej strani napiši svoje ime. 

Pazljivo preberi navodilo posamezne naloge in jo reši. 

Najprej poslušaj govorjeni besedili in reši nalogi slušnega razumevanja. 

Nato reši še preostale naloge v preizkusu. 

Piši čitljivo. Na koncu svoje odgovore še enkrat preveri. 

Želim ti veliko uspeha. 
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I. DEL: SLUŠNO RAZUMEVANJE 

NALOGA A 

 

Poslušali boste intervju z Robinom iz Velike Britanije in Christino, ki prihaja iz 

Amerike. Preberite vprašanja in s kljukico (✓) označite, za koga velja pritrdilni 

odgovor – za Robina ali za Christino. Oglejte si primer 0, ki je že rešen. 

Besedilo boste slišali dvakrat. 

Zdaj imate čas, da si nalogo ogledate. 

Zdaj poslušajte in rešite nalogo. 
 

 

 

TRANSATLANTIC LINE 

 

 

 

                                          
                              Robin                                                           Christina 

 

 

 

 ROBIN CHRISTINA 

0 Who has got a sister?  ✓ 

1 Who wants to be an animal that is fast?   

2 Who has got furry pets at home?   

3 Whose house has more stairs?   

4 Who watches television more often?   

5 Who likes playing tennis?   

6 Who thinks of food when thinking of Italy?   

 

 6 
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NALOGA B 

 

Slišali boste besedilo, ki pripoveduje o raziskovanju podzemnih jam. Slike 

ponazarjajo posamezne dele besedila. Ena slika je odveč. V razpredelnico vpišite 

črko ustrezne slike. Oglejte si primer 0, ki je že rešen. 

Besedilo boste slišali dvakrat. 

Zdaj imate čas, da si nalogo ogledate. 

Zdaj poslušajte in rešite nalogo. 
 

CAVES 

 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 

D       

 

   6 
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II. DEL: BESEDIŠČE 

 

NALOGA A 

 

Oglej si sliko in dopolni besedilo z manjkajočimi besedami, ki se začenjajo z 

danimi črkami. Vsaka črtica predstavlja ENO ČRKO. Glej primer 0, ki je že 

rešen. 
 

CLASSROOM 

 

 
 

This is a picture of a (0) c l a s s r o o m . There are a lot of children there and a geography 

(1) t  _ _ _ _ _ _ is standing in front of them. She has short hair. She is wearing a (2) s _ 

_ _ _ around her neck, a sweater, trousers and shoes. There is a globe on her desk and a 

(3) m _ _ on the wall. There are two lamps and big windows in the classroom, and on 

the window shelves there are four flower pots and a (4) b _ _ _ _ _. The pupils are sitting 

at their desks. Their notebooks are open, but they are not writing.  

The girl in the second row would like to ask something. Look, right now she is raising 

her (5) h _ _ _. There is another girl right next to her. She is wearing glasses and has 

black curly (6) h _ _ _. The pupils look interested. I think they like the lesson. 

 6 
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NALOGA B 

 

Preberi besedilo in zapolni vrzeli (1–8) z besedami v okvirčkih. Tri besede so 

odveč. Na vsako črto prepiši ENO besedo. Glej primer 0, ki je že rešen. 

PAZI NA PRAVILEN PREPIS BESED. 

 

 

 

 

 

NATIONAL PARKS 

 

There are 385 parks in the national park system in the USA. Every year, more than 

200 million people take a (0)   trip   to the U.S. national parks. They 

(1) ______________ from all over the world. The Great Smoky Mountains, the Grand 

Canyon and Yellowstone are the three parks that attract the most (2) ______________. 

 

When you are in a national park in the USA, take a/an (3) ______________ look at the 

people who work there. Most of the workers are park rangers, but there are many 

people who help in the parks but don’t get (4) ______________ money for the work 

they do. They are called volunteers and they work for free. These people love 

(5) ______________, as it is their second home. They protect and look after the 

(6) ______________ national parks. If you like stories about volunteers and others 

who work in the parks, maybe it’s time to join them. 

 

 

 

 

 

any angry enjoy come good ages 

visitors nature      trip--

- 

very noise wonderful 
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It is impossible to see all the parks in a year. That is why you can (7) ______________ 

your virtual visit to the parks at the National Park Service website. Here you can find  

an on-line Junior Ranger program for kids of all (8) ______________. You can play 

more than 50 games and learn about the national parks. If you love your national 

parks, monuments and historic sites, this site is for you. 

                                                                          (Adapted from: Time For Kids; www.nps.gov/webrangers) 

 

 

 8 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               (Vir: Bahar I., Račič J., Resnik Planinc T., Geografija 8: za osmi razred 
                                 9-letne osnovne šole, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2004, str. 44) 
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III. DEL: BRALNO RAZUMEVANJE 

 

NALOGA A 

 

Preberi besedilo, nato kratko odgovori na vprašanja. Glej primer 0, ki je že 

rešen. 

 

PIRATES 

 

If you are interested in pirates, then you must see The Pirates of the Caribbean. 

Johnny Depp, an American actor living in France, is in the main role. His character, 

Jack Sparrow, didn't really exist. You can also read Treasure Island by Robert Louis 

Stevenson. The book tells the story of Jim, a boy who has no parents and who goes in 

search of treasure. 

 

Pirates in the past often attacked ships in the Mediterranean. Today pirates can still be 

found all over the world. Is their life hard? Yes, pirates have hard lives. They never 

have 

enough drinking water and fresh food on board. For that reason, pirates are often ill. 

 

Pirates work as a team and they are clever. They have a leader. The captain of the 

pirate ship is a fierce fighter and the men trust him. Pirates can get hurt in fights. They 

can lose an arm, a leg and even an eye. That's why hooks and wooden legs and eye 

patches are pirate symbols. 

 

Pirates wear clothes that they steal from their enemies. They wear fancy jackets. They 

don’t wear hats; they wear headscarves to protect themselves from the sun. They often 

wear gold earrings. They have comfortable trousers for working on a ship and fighting. 

They use a pistol and a sword for weapons. 

 

Some pirates are world famous, for example Blackbeard and Sir Francis Drake. How 

about women? Pirates don’t take women on board. They think they aren’t strong 

enough to work on ships. But some adventurous women have become pirates. The 

best-known were Ann Bonny and Mary Read. They dressed like men and so the 

pirates let them stay on the ship. 

 

(Adapted from: Discovery Box, october 2007) 
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0 Where does the main actor in The Pirates of the Caribbean live? 

                               In France.                                .                      

1 Who is the writer of Treasure Island? 

_______________________________________ 

2 What can happen to pirates if they don’t eat fresh fruit and vegetables? 

_______________________________________ 

3 When can pirates lose an eye? 

_______________________________________ 

4 How do pirates get their clothes? 

_______________________________________ 

5 What kind of clothes do pirates wear on their heads? 

_______________________________________ 

6 Which two famous female pirates do we know? 

_______________________________________ 

 

 

               

                               

                          

 6 
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NALOGA B 

 

Preberi besedilo in v razpredelnici s kljukico (✓) označi, ali so trditve pravilne ali 

napačne ali pa podatka ni v besedilu. Glej primer 0, ki je že rešen. 

 

 

 

 

 

ZIPPOS CIRCUS 

 

What is a circus? It’s a round ring and the audience sits around it. All the circus artists 

put on colourful costumes. There is a special atmosphere in a circus. 

 

“And now, ladies and gentlemen, the show begins!” That’s how Zippos Circus starts 

its first act. Zippos Circus is Britain’s best-loved travelling company. Zippos Circus 

performances are done by male and female acrobats and they are very popular with 

the public. They do incredible acts. They fly in the air by jumping from very high 

platforms; they do tricks that seem almost impossible. 

 

Henry Ayala is an excellent performer. He is a high-wire walker. He walks across the 

big top’s support wire. He is trying to get into the Guinness World Records Book. He 

can stand on a chair balanced on a rope for a full minute. He performs this act 22 

metres above the ground. Zippos Circus artists believe that the Chair-Balance 

performance is something really special. Henry sometimes performs his high-wire 

number together with his father and brother. But high-wire walking is not the only 

thing Henry does in the circus. He drives children in the audience crazy with his 

clown performance. Actually, all these excellent acrobats in Zippos Circus also 

perform as clowns. When they do silly acts, they do them with great style. They make 

people laugh. 

 

David Hibbing, who is the director of the circus, is very proud of his artists. The 

acrobats push themselves to the limit. Zippos Circus is a really great and successful 

circus. 
(Adapted from: TOT, nr. 5, 1995) 
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 TRUE FALSE NOT GIVEN 

0   People in the circus sit in straight rows.  ✓ 
 

1   Zippos Circus is from Great Britain.    

2   Women are better acrobats than men.    

3    Henry Ayala can keep his balance on a 

      rope for one minute. 

   

 

4    Henry Ayala always performs alone.    

 

5    Sometimes the Zippos Circus acrobats 

      work as clowns. 

   

6    David Hibbing’s family also perform as 

      acrobats. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK V TESTU: 

 6 

 38 


