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POVZETEK 

Pri poučevanju in učenju angleščine mora biti kulturna komponenta ključna pri načrtovanju 

pouka, cilj učenja tujega jezika pa mora biti razvita medkulturna zavest. Kulturne dejavnosti 

je treba vključevati sistematično in nepretrgoma, saj te dokazano pozitivno vplivajo na 

uspešen jezikovni razvoj učenca tujega jezika, hkrati pa razvita medkulturna zavest 

pomembno sooblikuje celosten vrednostni sistem posameznika ter mu omogoča vzpostaviti 

učinkovito komunikacijo, preseganje enega samega pogleda na svet, spoštovanje, strpnost 

med različnimi narodi ter integracijo v svet različnosti kultur. Za doseganje želenih učinkov 

sta ključni predvsem primernost učnih gradiv in vloga učitelja. Učitelji se morajo zavedati 

pomembnosti vključevanja kulturnih elementov pri pouku, imeti morajo pozitiven odnos tako 

do lastne kulture kot tudi kulture drugih ljudi ter dovolj znanja za primerno in posledično 

učinkovito vključevanje kulturnih vsebin pri pouku ter razvijanje medkulturne zavesti. 

Rezultati kvantitativne raziskave, v kateri je sodelovalo 100 slovenskih učiteljev angleščine v 

2. triletju, so pokazali, da se učitelji zavedajo pomembnosti vključevanja kulture pri pouku 

tujega jezika ter učiteljeve vloge pri razvijanju medkulturne zavesti, vendar kulturo pri pouku 

vključujejo redko, le učitelji 6. razredov pogosto. Podatki so tudi pokazali, da učitelji 

vključujejo različne kulturne tehnike pri obravnavi kulturnih vsebin, kulturnim vsebinam v 

učbenikih (vključene so srednje pogosto) pa pripisujejo kar nekaj pomanjkljivosti (vsebine 

niso avtentične, niso vpete v kontekst, obravnavane so enostransko in pristransko, učbenik ne 

vzgaja v duhu kulturnega relativizma, ne vsebuje različnih angleških dialektov, ne reflektira 

učenčeve lastne kulture in ne ponuja priložnosti za razmislek o lastni kulturi), zato le-te 

dopolnjujejo z raznovrstnimi viri. Učitelji se pogosto soočajo s težavami in omejitvami pri 

kulturnih vsebinah, predvsem pri obravnavi vsebin, razvijanju in ugotavljanju napredka 

medkulturne zavesti ter pri poučevanju zapletenega sistema kulturnih navad, vrednot, načinov 

razmišljanja ter delovanja govorcev ciljne kulture. Rezultati so tudi pokazali, da večina 

učiteljev kulturnih vsebin ne vključuje takoj na začetku učenja tujega jezika, vsi učitelji pa 

navajajo učence na primerjanje lastne in tuje kulture. Podatki so tudi pokazali, da anketirani 

učitelji svoje znanje in usposobljenost za učinkovito vključevanje kulturnih vsebin in 

razvijanje medkulturne zavesti ocenjujejo kot srednje dobro in si želijo dodatnih strokovnih 

izobraževanj s tega področja. Učitelji so tudi ocenili, da učenci ne razvijejo medkulturne 

zavesti s pomočjo učbenika.  

 

Ključne besede: poučevanje angleščine, 2. triletje, kultura, medkulturna zavest, kulturne 

vsebine v učbenikih in pri pouku, vloga učitelja.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

In teaching and learning English as a foreign language in the 2nd cycle of primary school the 

cultural elements should be integral in planning foreign language instruction and the main aim 

of the foreign language learning should be developing intercultural awareness. Cultural 

activities should be included systematically and constantly, since they are proven to have a 

positive effect on different areas that are important for successful language learning. With 

intercultural awareness pupils develop the ability to communicate successfully, to understand 

their own culture better, to evaluate and refine generalization about target culture, to have 

positive attitudes toward foreign people and to accept the cultural diversity in the world. 

However, in order to achieve the desired effects, it is particularly important that the foreign 

language teachers have the right attitude towards cultural elements, are aware of the 

advantages of including culture and developing intercultural awareness in the lessons and at 

the same time have sufficient knowledge and adequate materials for the effective 

development of intercultural awareness. Providing adequate cultural elements within the 

coursebooks developed for foreign language teaching is crucial for the development of the 

intercultural awareness. The results of the quantitative research, which was attended by 100 

Slovenian teachers of English as a foreign language in the 2nd cycle of primary schools, 

showed that teachers are aware of the cultural positive impact on pupils' language 

development and perceive a teacher’s role in developing intercultural awareness as important, 

however it was concluded that they include cultural elements in language learning rarely, only 

teachers of the 6th grade often. The research demonstrated that cultural elements are not as 

frequently included as they should be in most of the coursebooks. Furthermore, the obtained 

data showed that teachers in general use different procedures for teaching culture. Teachers 

find many limitations to cultural elements in coursebooks (contents are not authentic and are 

without context, coursebooks do not include different English dialects, do not reflect pupils' 

own culture, and do not promote cultural relativism), as a result, they are selecting additional 

diverse sources of cultural elements. The data also showed that teachers generally often face 

with restrictions while including culture in the classroom, mainly when introducing and 

explaining the target culture, developing and measuring pupils’ progression in intercultural 

awareness in when teaching a complex system of cultural beliefs, morals, customs, attitudes 

and behaviours of target culture speakers. Moreover, the results also showed that teachers in 

general do not include culture at the beginning of foreign language learning, however they all 

encourage reflection and comparison between the target culture and pupils’ culture. The 

results also showed that teachers in general rate their knowledge and skills for effective 

teaching cultural elements and developing intercultural awareness as medium, but not without 

shortcomings and want additional professional training in this field. To sum up, according to 

teachers, characteristics of cultural elements in coursebooks do not contribute to the 

development of the pupils’ intercultural awareness.  

 

Keywords: teaching English as a foreign language, 2nd cycle of Slovene primary schools, 

culture, intercultural awareness, cultural elements in EFL coursebooks and in foreign 

language classroom, teacher's role.  
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I UVOD  
Kultura je vedno bila pomemben del človekovega življenja. Beseda kultura izvira iz latinske 

besede colere, ki pomeni »paziti, skrbeti, negovati, vzgajati, varovati« (Andraka, 2014). 

Definicije kulture v preteklosti in sedanjosti še ne dosegajo take ravni soglasja, da bi lahko 

prišli do enotnega opisa bistvenih atributov tega koncepta. L. Čok (2005) jo pojmuje kot 

produkt civilizacije ali kot življenjski slog, večinoma pa razume kulturo v etničnem pomenu, 

torej kot skupek lastnosti, po katerih se etnične skupnosti razlikujejo med seboj.  

 

Byram (2009) razume kulturo kot skupek prepričanj, vrednot in vedenj določene družbene 

skupine, ki so lahko majhne (npr. družine) ali velike (npr. nacionalne skupnosti).  

 

Szende (2014) kulturo opredeljuje kot dinamičen sistem vrednot, prepričanj, navad in 

obnašanj, torej skupek prenesenih elementov iz generacije v generacijo, hkrati pa je kultura 

skupna neki socialni skupini, kateri je skupno tudi razumevanje sveta.  

 

Večina definicij opredeljuje kulturo kot skupna prepričanja, vrednote, navade, ki jih ima neka 

skupina ljudi in se po njih razlikuje od druge. Izraža se v skupnem jeziku, mišljenju, načinu 

vedenja, prenaša se skozi simbole, obrede, vrednote. Kot navaja Kožar (2010), se srečujemo z 

različnimi vidiki kulture:  

 zgodovinski: kultura kot družbena dediščina oziroma tradicija, ki se prenaša na 

prihodnje rodove; 

 behavioristični: kultura kot naučeno vedenje, ki je skupno njenim članom;  

 normativni: kultura kot ideali, vrednote oziroma pravila bivanja; 

 funkcionalni: kultura kot način reševanja problemov ali kot prilagajanje okolju in 

skupnemu bivanju; 

 mentalni: kultura kot zbir idej oziroma naučenega vedenja v vlogi družbenega 

nadzora; 

 strukturalni: kultura kot vzorec navad; 

 simbolni: kultura kot niz skupnih pomenov, ki jih oblikujejo člani neke skupnosti. 

Kljub različnim izhodiščem najdemo eno skupno razsežnost kulture: gre za fenomen, ki ga 

razvijejo člani neke skupnosti in ima zato lastnosti povezovalnosti.  

 

Poleg tega, da je kultura nepogrešljiv element našega življenja, pa ima pomembno vlogo tudi 

v šolskem prostoru, zaradi jezikovno-kulturne povezave še posebej pri učenju tujega jezika. 

Učenja jezika si danes ne moremo predstavljati brez seznanjanja s kulturo skupnosti, ki ta 

jezik govori, torej gre za sočasno jezikovno in kulturno uzaveščenje (Bešter Turk, 2004). 
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II TEORETIČNI DEL  

1 JEZIK IN KULTURA 

1. 1 JEZIKOVNO-KULTURNA POVEZAVA 
Jezik in kultura sta v zelo tesni in zapleteni medsebojni povezavi. Govorimo o t. i. jezikovno-

kulturni povezavi. Kultura in jezik sta neločljivo povezana in kultura je v veliki meri 

prenesena in podana skozi jezik (Köfer, 1993). Učenje in poučevanje tujega jezika zajema 

tako tudi spoznavanje kulturnega konteksta govorcev tega jezika, zato učitelj1 pri poučevanju 

tujega jezika poučuje tudi zapleten sistem kulturnih navad, vrednot, načinov razmišljanja in 

delovanja (Skela, 1999b). 

 

Jezik in kultura sta povezana na več načinov:  

 jezik udejanja kulturo v danem trenutku in izraža način, s katerim posameznik to 

dejavnost uresničuje;  

 materializira kulturno vsebino s tem, da z jezikovnimi sredstvi oblikuje njeno 

ubeseditev;  

 oblikuje abstraktne sisteme vrednot in identitet, med katerimi so implicitno vključene 

kulturne vrednote in kulturna identiteta (Čok, 2005; Čok 2008a).  

 

1. 2 DELITEV KULTURE  RAVNI POUČEVANJA KULTURE TUJEGA JEZIKA 
V literaturi najdemo različne delitve kulture. Trompenaars in Hampden - Turner (2012) 

kulturo prikažeta s čebulnim diagramom, ki ga sestavljajo tri plasti:  

1. Zunanja lupina – materialne, duhovne ali vedenjske manifestacije oz. stvari in 

produkti (npr. oblačenje, vedenje, jezik, umetnost idr.). Gre za eksplicitno raven 

kulture, ker vse to lahko opazujemo.  

2. Srednja lupina – norme (kaj je prav in kaj narobe) in vrednote (kaj je dobro in kaj 

slabo), ki niso vidne in oblikujejo način obnašanja ljudi v neki kulturi.  

3. Notranja lupina – raven implicitne kulture (množica pravil in metode za reševanje 

problemov, ki obstajajo v določeni družbi).  

 

Hrastelj in Makovec (2003) govorita o sedmih sestavinah kulture, in sicer opredelita:  

1. družbene organizacije in ustanove (ukvarjajo se z vsakdanjim človekovim življenjem);  

2. norme in vrednote (načela in ideje o ustreznem vedenju članov določene skupine);  

3. verstva;  

4. jezik (verbalno, pisno ali neverbalno izražanje);  

5. vzgojni in izobraževalni sistemi raznih stopenj in specializacij (imajo temeljno vlogo 

pri pridobivanju in prenašanju kulture);  

6. umetnost in estetika (stališče do estetike, lepote, glasbe ...); ter 

7. materialna kultura in življenjske razmere (gospodarska raven razvoja v posamezni 

družbi in življenjska raven).  

 

Tomalin in Stempleski (1993), pa tudi Gill in Čańková (2002) razlikujejo med kulturo z 

veliko začetnico in kulturo z malo začetnico. Pod Kulturo z veliko začetnico spadajo 

zgodovina, institucije, literatura, umetnost, glasba ... določenega naroda ali skupine. Gre za 

                                                           
1 V tem magistrskem delu izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. Enako izraz učenec velja 
enakovredno za učenca in učenko.  
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dejstva, ki se jih da naučiti in so le majhen del človekove kulturne identitete. Večji del obsega 

kultura z malo začetnico, kamor sodijo prepričanja, vrednote, vzorci obnašanja ... Pri pouku 

tujih jezikov se pogosto pozablja na kulturo z malo začetnico (Gill in Čańková, 2002; Mikeln, 

2008). Kot poudarjata Tomalin in Stempleski (1993), se pri poučevanju tujih jezikov ne 

smemo osredotočiti le na Kulturo z veliko začetnico, ampak tudi na kulturo z malo začetnico 

oz. na vedenjsko kulturo. Avtorja opredelita tri med seboj povezane kategorije, ki tvorijo 

kulturo kot celoto:  

1. produkti/proizvodi: literatura, umetnost, glasba, (umetni) izdelki, ljudsko ustvarjanje;  

2. ideje: prepričanja, vrednote, institucije; ter 

3. vedenjski vzorci: običaji, navade, oblačila, hrana, prosti čas. 

 

Fennes in Hapgood (1997) predstavita koncept kulture kot ledeno goro (ang. the iceberg 

concept of culture), kjer natančno določita sestavine človekove kulturne identitete in vidike 

življenja, na katere vpliva kultura. Po njunem mnenju se zavedamo le ene osmine ali celo ene 

devetine tega, kar je kulturno pogojeno, vse ostalo pa je skrito pod gladino in očem nevidno. 

Kulturo delita na:  

1. Primarno uzaveščeno: književnost, glasba, ljudski plesi, igre, kulinarika, obleka idr.  

2. Primarno nezavedno: predstave o idealni vzgoji otrok, odnos do živali, odnos do 

nadrejenih/podrejenih, koncept pravice, odnos do odvisnosti, pristop k reševanju 

problemov, očesni stik, status glede na starost, spol, razred, poklic, koncept 

prijateljstva, govorica telesa, vzorci čustvovanja in obvladovanje čustev, 

komunikacijski vzorci v različnih družbenih situacijah, koncept preteklosti in 

prihodnosti, nagnjenost k tekmovalnim odnosom ali sodelovanju, vzorci druženja idr.  

Iz zgornje opredelitve je razvidno, da se niti ne zavedamo, do katere mere nas pripadnost 

določeni kulturni skupini določuje in da je poučevanje kulture zelo zahtevno (Mikeln, 2008). 

  

Skela (2009) za namene tujejezikovnega poučevanja kulturo deli v tri tipe:  

1. Informativna kultura (gre za podatke oz. dejstva, ki jih povprečno izobražen domači 

govorec pozna o svoji družbi, o zemljepisu in zgodovini, pomembnih dogodkih in 

osebnostih). Čeprav so ti podatki najmanj pomemben tip kulture, se od učenca tujega 

jezika pričakuje, da bo poznal vsaj najosnovnejše podatke o ciljni kulturi.  

2. Vedenjska kultura (gre za vedenjske vzorce, navade, običaje, vrednote, konverzacijske 

obrazce, neverbalno komunikacijo ipd.). Ta del kulture je za uspešno komunikacijo 

najpomembnejši, saj če se učenec želi ustrezno vesti v okolju ciljnega jezika, mora 

usvojiti ne le kognitivno, ampak tudi izvedbeno znanje vedenjskih vzorcev.  

3. Kultura dosežkov (umetniških in literarnih).  

 

2 POUK ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA IN MLAJŠI UČENCI  

2. 1 ZGODNJE UVAJANJE ANGLEŠČINE V OSNOVNO ŠOLO  
Za doseganje večje učinkovitosti pouka tujih jezikov sta bili doslej predlagani in do neke 

mere tudi uvedeni dve temeljni spremembi, in sicer zniževanje začetne starosti učenja tujega 

jezika in povečanje izpostavitve ciljnemu jeziku (Skela, 2014). Vedno bolj se poudarja pomen 

in prednosti zgodnjega učenja tujega jezika. Zgodnje učenje tujega jezika se v Sloveniji in v 

večini evropskih držav opredeljuje kot učenje v predšolski dobi do približno dvanajstega leta 

starosti, otrok v tem obdobju učnega procesa pa je obravnavan kot mlajši učenec tujega jezika 

(Dagarin Fojkar, 2008).  
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Kot navajata Jones in Coffey (2006), je z učenjem tujega jezika treba začeti zgodaj, saj je za 

otroke značilna večja odprtost in dovzetnost za slišanje in posnemanje glasov in s tem 

izboljšanje slušnih zmožnosti ter izgovarjave; prav tako je značilna naravna radovednost za 

sodelovanje v novih dejavnostih; učenci so motivirani za jezikovno učenje, kar je treba 

negovati; učenci so manj zaskrbljeni glede napak v jeziku, saj se bolj osredotočajo na vsebino; 

raziskave kažejo tudi na pospešeno razvijanje prvega jezika; za otroke je značilna kognitivna 

prožnost in fiziološka osnova, da lahko postanejo zmožni in ustvarjalni jezikovni uporabniki. 

Cameron (2001) navaja, da so z zgodnjim začetkom tujega jezika učenci dalj časa 

izpostavljeni tujemu jeziku in s tem dobijo več izkušenj z jezikom, hkrati pa imajo mlajši 

učenci več časa in s tem daljše obdobje, da si pridobijo ustrezno visoke jezikovne zmožnosti. 

Zgodnje učenje tujega jezika ima prednost tudi v tem, da učenec spozna tuje kulture in razvija 

pozitiven odnos do drugačnosti. Otroci lahko že zelo zgodaj začnejo z družbenim in kulturnim 

uzaveščenjem o drugačnosti, saj so še popolnoma nezaznamovani in običajno tudi brez 

predsodkov (Pinter, 2011). Mlajši učenci so radovedni in odprti za drugačne in neznane 

izkušnje (Characteristics of Young Learners, 2009). K. Pižorn (2008) dodaja, da ima učenje 

dodatnih jezikov pozitiven vpliv na celosten razvoj otroka: kognitivni, jezikovni in razvoj 

pismenosti, pa tudi na čustveni ter kulturni razvoj otrokove osebnosti. 

 

2. 2 ANGLEŠČINA KOT TUJI JEZIK V SLOVENIJI  
V Republiki Sloveniji je angleščina za večino učencev v programu osnovnošolskega 

izobraževanja tuji jezik, ki se ga začnejo učiti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

(Učni načrt, Angleščina, 4.9. razred, 2016). S šolskim letom 2016/17 se je začel izvajati 

pouk prvega tujega jezika (angleščina ali nemščina) kot obvezen predmet za vse učence, ki so 

vpisani v drugi razred osnovne šole (Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. 

razred osnovne šole, 2014). V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju imajo učenci skupaj 

140 ur (v 2. razredu 70 ur, v 3. razredu 70 ur, lahko pa izberejo že angleščino kot neobvezni 

izbirni predmet v prvem razredu in imajo še dodatnih 70 ur), v drugem obdobju imajo 315 ur 

(v 4. razredu 70 ur, v 5. razredu 105 ur in v 6. razredu 140 ur) (Učni načrt, Angleščina, 4.9. 

razred, 2016). 

 

2. 3 ZNAČILNOSTI MLAJŠIH UČENCEV  
Pri načrtovanju in poučevanju tujega jezika je potrebno upoštevati posebnosti mlajših 

učencev:  

 v svojem vsakdanjem življenju večinoma nimajo potreb po jezikovnem izražanju v 

angleščini;  

 še niso končali z opismenjevanjem v slovenščini/italijanščini/madžarščini;  

 še vedno razvijajo osnovne koncepte;  

 nekateri niso pripravljeni takoj spregovoriti v tujem jeziku (t. i. tiha doba);  

 po navadi imajo manj zavor, radi ponavljajo in posnemajo, se igrajo, ustvarjajo;  

 sposobni so krajše koncentracije;  

 razmišljajo bolj konkretno;  

 svet doživljajo celostno;  

 večinoma so zelo dojemljivi za slušno podobo jezika;  

 hitro se učijo, toda tudi hitro pozabljajo;  

 pripravljeni so delati tudi napake (Učni načrt, Angleščina, 4.9. razred, 2016). 
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Pri mlajših učencih mora učitelj: govoriti počasneje; imeti izrazitejšo in natančno izgovarjavo; 

uporabljati krajše, manj kompleksne povedi; vključevati veliko ponavljanja in na novo 

ubesedenega; pogosto preverjati pri poslušalcu, ali pravilno razume; uporabljati geste in 

vizualne podpore; uporabljati konkretne primere; učencu ponuditi kontekst, ki olajša 

razumevanje; učencu omogočiti interakcijo z učiteljem; učencu ponuditi različne podpore, 

metode ter raznolikost aktivnosti, ki učenca postavljajo v aktivno vlogo pri uporabi jezika 

(Characteristics of Young Learners, 2009), hkrati pa mora učitelj učencu omogočati, da se 

jezika uči skozi zabavne in zanimive dejavnosti, ki naredijo učenje naravno in sproščeno (Ara, 

2009). Učenje tujega jezika mora omogočati, da se učenec uči izkustveno (Čok, 1999b).  

 

Barrett (2007) predstavi ključne značilnosti otrok, ki so neposredno pomembne za razvoj 

medkulturne zavesti, te so:  

 Otroci imajo geografsko znanje od zgodnjega otroštva naprej – o svoji lastni državi od 

starosti 5/6 let in o drugih državah malo kasneje.  

 Ljubezen do domovine in ponos na svojo državo kažejo od starosti približno 7 let 

naprej in vse to se krepi skozi srednje otroštvo.  

 Znanje o drugih državah in čustva do njih so lahko neodvisni (med njimi ni 

nikakršnega odnosa). Prav tako ni nujno, da več znanja o drugih državah vodi do več 

pozitivnih čustev ali obratno.  

 Otroci razvijejo stereotipe o posameznih državah v starosti približno 5/6 let, a ko 

dosežejo starost 1012 let, ne le da so zmožni opisati več držav, ampak tudi vedno 

bolj razumejo, da se (lastni in drugi) stereotipi različno interpretirajo.  

 Otroci v starosti 5 let, kažejo pristranskost znotraj skupine, a ne nujno zavrnitev 

zunanjih skupin; pri otrocih lahko opazimo razlike v odnosih in čustvih glede na 

kontekst.  

 Otroci se zavedajo svojega članstva v eni ali več nacionalnih ali državnih skupinah od 

starosti približno 5/6 let naprej, vendar med njimi obstajajo velike razlike v 

intenzivnosti identifikacije.  

Byram in Morgan (1994) navajata, da učenci šele okoli 10/11 let razumejo drugačne poglede 

od njihovih ter razumejo, da so tudi oni lahko obravnavani kot tujci. 

3 PREDNOSTI VKLJUČEVANJA KULTURE PRI POUKU TUJEGA JEZIKA 

3. 1 MEDKULTURNOST IN MEDKULTURNA ZAVEST 
Danes v slovarski literaturi (Slovenski pravopis, Veliki slovar tujk, FIDA ...) najdemo različne 

izraze, ki se nanašajo na medsebojno vplivanje različnih kultur. Številni avtorji družbeni 

pojav soobstoja in prisotnosti več kultur na nekem ozemlju in njihovega medsebojnega 

vplivanja poimenujejo in opisujejo na različne načine, in sicer z medkulturnost, 

interkulturnost, mnogokulturnost, multikulturnost, večkulturnost, kulturni pluralizem itd. 

(Grosman, 2005; Benjak in Požgaj Hadži, 2006).  

Medkulturni pristop je v prihodnost usmerjen model za upravljanje kulturne raznolikosti. 

Medkulturni dialog omogoča preprečevanje etničnih, verskih, jezikovnih in kulturnih delitev. 

Omogoča, da naše različne identitete obravnavamo konstruktivno in demokratično, na osnovi 

skupnih splošnih vrednot. Učenje jezikov je možnost za tak dialog (Byram, 2009). Razvijanje 

medkulturne zmožnosti je ključen dejavnik za spodbujanje razumevanja in strpnosti med 

različnimi narodi. Tako zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku vključuje poleg jezikovnih 

zmožnosti tudi različne zmožnosti, sposobnosti in spretnosti, ki jih strnemo v pojem 

medkulturna zavest (Šečerov, 2008).  
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C. Kramsch (1993) pojmuje medkulturno zavest kot odraz jezikovne dovršenosti. K 

medkulturni zavesti SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir, 2011) prišteva:  

 sposobnost vzpostavljanja odnosa med izvorno in tujo kulturo;  

 kulturno občutljivost in sposobnost identifikacije in uporabe različnih strategij za 

navezovanje stikov z ljudmi iz drugih kultur;  

 sposobnost izpolnjevanja vloge kulturnega posrednika med lastno in tujo kulturo;  

 sposobnost učinkovitega reševanja medkulturnih nesporazumov in konfliktov; ter 

 sposobnost preseganja stereotipnih odnosov.  

 

N. Šečerov (2008) k medkulturni zavesti šteje:  

 prepoznavanje in uzaveščanje razlik in podrobnosti med lastno in tujo kulturo 

(primerjanje tuje kulture z lastno prispeva k uzaveščanju lastne kulture);  

 ugotavljanje kulturne pogojenosti našega delovanja: uzaveščanje razlik v konkretnih 

sporazumevalnih položajih (zavedanje o temah, ki so družbeno nesprejemljive, 

prepoznavanje govorice telesa itd.);  

 razvijanje strpnosti do drugačnosti (preseganje stereotipov in negativnega odnosa do 

tujega, drugačnega) in obvladovanje strategij pri soočanju z njo;  

 zmožnost oblikovanja in sprejemanja stališč ter vrednot.  

 

Medkulturna zavest je kompleks znanja (poznavanje kulturnih dejstev), spretnosti 

(razpravljanje o raznovrstnih kulturnih temah ter primerjanje), odnosov ter stališč (močan 

občutek identitete, povezan s sprejemanjem različnosti; zanimanje za kulturno življenje; 

razumevanje razvoja kulture ter pozitiven odnos do vseh oblik kulturnega izražanja). 

Vključuje torej sistematično poznavanje pojavov kulture, razpravljanje o njih, dejavno 

udeležbo v njih, njihovo kritično vrednotenje ter pozitiven odnos do lastne in tuje kulture. V 

tem smislu medkulturna zavest pomembno sooblikuje celosten vrednostni sistem 

posameznika in družbe, vpliva na etičnost in zavest o lastni individualni in družbeni identiteti 

(Krakar Vogel, 2011).  

 

Medkulturna zavest vključuje znanje tuje kot tudi znanje o lastni kulturi (Fenner, 2000a), saj 

vključuje senzibilnost in uzaveščanje o vedenjskih vzorcih lastne ter tuje kulture (Tomalin in 

Stempleski, 1993). Posameznik z razvito medkulturno zavestjo ima znanje, spretnosti in 

sposobnosti razumevanja ravnanja, vrednot in predstav ljudi drugačnih kultur, hkrati pa zna 

ravnati na ustrezen način in s tem lahko vzpostavi ustrezno učinkovito komunikacijo (Szende, 

2014).  

Kot navaja L. Čok (2005), zmožnost vživeti se v druge kulture oziroma zmožnost empatije je 

ena najpomembnejših zmožnosti medkulturne zavesti. Pripadniki različnih kultur lahko med 

seboj učinkovito komunicirajo, če je med njimi prisotno medsebojno razumevanje in 

empatija. Zmožnost empatije je ključna za učinkovit medkulturen dialog (Čok, 2010).  

 

Dobro razvita medkulturna zavest odpira vrata v razumevanje tujih kultur, omogoča 

ustvarjalen stik s potencialnim bogatenjem osebnosti, hkrati pa omogoča tudi pozitiven odnos 

do lastne kulture in jezika. Ko je pouk tujega jezika usmerjen k razvijanju medkulturne 

zavesti, pri učencih hkrati s spoznavanjem tuje kulture in jezika spodbuja tudi pozitiven odnos 

do lastnega jezika ter kulture (Grosman, 2005).  

 

Učni načrt za angleščino (Učni načrt, Angleščina, 4.9. razred, 2016) opredeljuje glavni cilj 

učenja tujega jezika usvajanje medkulturne komunikacijske sposobnosti v angleščini in na več 

mestih poudarja pomen medkulturnega razumevanja. Vse več strokovnjakov opozarja na 

pozitivne kognitivne učinke pouka tujih jezikov, kot najbolj učinkovite možnosti za razvoj 
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medkulturne zavesti z dejanskim samostojnim vstopanjem v svet drugih in drugačnih in s 

preseganjem ječe enega samega jezika in v njem prisotnega pogleda na svet (Grosman, 2005).  

 

Učenci z razvito medkulturno zavestjo spoznavajo in uzaveščajo kulturno raznovrstnost, 

razvijajo pozitiven odnos do tujih jezikov in kultur, ugotavljajo prepletanje kultur, zavedajo se 

pomena maternega jezika in lastne kulture ter spoznavajo, da je večjezičnost vrednota (Učni 

načrt, Angleščina, 4.9. razred, 2016). 
 

3. 2 VPLIV KULTURE NA KOMUNIKACIJO  
Vse več strokovnjakov poudarja, da je jezik nekega naroda odraz kulture tega naroda in da sta 

jezik in kultura neločljivo povezana. Na posameznikovo izbiro pri tvorjenju besedil določa oz. 

omejuje tudi institucionalno in ideološko znanje skupnosti, v kateri živi. Za izražanje svojih 

izkušenj uporablja lastne izkušnje kot glas družbe. Domači govorci si delijo kolektivni spomin 

in védenje, kar jim omogoča predvidljivost pri komuniciranju, tuji govorci pa tega védenja 

nimajo, kar jim otežuje sporazumevanje (Kramsch, 1993; Mikeln, 2008). 

 

Posameznikove predstave o svetu so vedno družbeno in kulturno pogojene, skladno s tem tudi 

sheme znanja. Predstave so bolj ali manj različne pri govorcih različnih jezikov in temeljijo na 

skupnem izkustvu preteklih in ponavljajočih se dogodkov in pomagajo posameznikom pri 

procesiranju in integriranju novih dogodkov, znanj in izkušenj. Pri srečanju govorcev 

različnih jezikov, ki prihajajo iz različnih kultur, lahko pride do težav, nesporazumov in 

konfliktov pri sporazumevanju prav zaradi razlik v shemah, s pomočjo katerih pojmujejo in 

razumejo svet in vzdržujejo pričakovanja o soljudeh, ter o tem, kaj je primerno, normalno, ter 

o čem in kako se lahko govori. Prav zato tujejezikovna sposobnost ni možna brez 

medkulturne sposobnosti, ki poleg samega znanja o tuji kulturi terja tudi poznavanje procesov 

sporazumevanja v medkulturnem stiku. Oba skupaj na kratko poimenujemo medkulturna 

zavest, kar mora biti cilj sodobnega pouka tujega jezika (Grosman, 2005). 

 

Komuniciranje med člani iste kulture poteka po pravilih medosebnega komuniciranja, kjer 

vstopamo v komuniciranje kot osebe z osebnimi značilnostmi in menjamo medosebne 

perspektive, ob čemer predpostavljamo, da med nami obstajajo razlike. Ko pa stopamo v stik 

in odnos z osebami iz drugih kultur, potem delujemo kot člani skupin ali kulture, ne kot 

posamezniki, osebe. To pomeni, da sebe in druge zaznavamo in presojamo kot predstavnike 

teh kultur, ne kot osebe s posebnimi značilnostmi. V ozadje stopijo osebnostne značilnosti, v 

ospredje pa stopijo kulturne in skupinske značilnosti. Ljudje približajo svoje komunikacijske 

vzorce lastni skupini in jih diferencirajo od tujih skupin. Medkulturne razlike se razvijejo iz 

kulturnih razlik, na katere vplivajo družbenoekonomske, zgodovinske, socialno-psihološke 

razlike med različnimi socialnimi okolji. Temeljni pogoj za medkulturno komuniciranje je 

uporaba skupnega jezika. Vendar celo takrat, ko govorec povsem obvlada tuji jezik, lahko 

pride do nesporazumov, če ne obvlada jezikovne pragmatike, torej večinoma implicitnih 

pravil o tem, kdaj, kako in čemu v določeni jezikovni skupnosti uporabljamo določene 

jezikovne oblike. Vse te razlike se še bolj kot v jezikovni kulturi kažejo v neverbalnem 

komuniciranju, ki ni omejeno z jezikovno kulturo, presega meje verbalnega jezika. 

Obvladanje medkulturnega komuniciranja je predvsem obvladanje in preseganje negativnih 

dimenzij tujstva (Ule, 2008).  

 

Govoriti tuje jezike torej ni dovolj za razumevanje med ljudmi, saj jezikovna komunikacija 

naleti na razlike in posebnosti, ki jih način prenosa jezikovnih vsebin in razmerja med govorci 

ob sporočanju izražajo sama po sebi. Gre torej za jezikovno medkulturno komunikacijo, ki je 
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poleg obvladovanja jezikovnih znanj in spretnosti tudi najpopolnejše antropološko označeno 

sredstvo sporazumevanja. Poznavanje družbeno (s kulturo) določenih pravil o besednem in 

nebesednem obnašanju je eden od pogojev za učinkovito sporazumevanje v določeni 

jezikovni skupnosti in še zlasti v večkulturnih okoljih (Čok, 2005). Za učinkovito 

komunikacijo je nujno znanje o tuji kulturi, saj lahko le tako razumemo vrednote in pomene, 

ki jih ima tuji sogovornik privzete in jih deli s skupnostjo, ki ji pripada (Byram in Morgan, 

1994).  

 

3. 3 VPLIV TUJE KULTURE NA MATERINŠČINO IN LASTNO KULTURO 
Vsako poučevanje in usvajanje tujega jezika poteka v medkulturnem stiku učenčeve 

materinščine in tujega jezika, zato je potrebno upoštevati posebnosti tega stika, še posebej s 

stališča učenčeve materinščine in v njej utelešene kulture (Grosman, 2005). Učenje tujega 

jezika se navezuje na materni jezik učencev ter na druge jezike in kulture, ki se v njegovem 

življenjskem okolju srečujejo in mu omogočajo spoznavanje posebnosti, opazovanje 

drugačnosti in sprejemanje civilizacijski vrednot (Čok, 1999b).  

 

Otroci ponotranjijo družbeno sprejeto in veljavno podobo sveta že v procesu usvajanja prvega 

jezika v svoji izvirni kulturi. Da lahko posameznik razume, da imajo tuji govorci drugačne 

predstave in sheme, se mora posameznik najprej zavedati svojih lastnih shem, njihove 

posebne kulturne pogojenosti in njihovega čustvenega naboja. Novi učni načrti za angleščino 

(Učni načrt, Angleščina, 4.9. razred, 2016) zato posebej poudarjajo pomen kritičnega 

spoznavanja lastne kulture in preseganje omejitev govorčevih lastnih primarnih shem. To mu 

omogoča, da posameznik preseže naravno posploševanje lastne izkušnje in pričakovanje, da 

so njegovi pogledi, načini delovanja in pričakovanja naravni in povsod veljavni ter spozna, da 

so tudi njegovi pogledi in pričakovanja kulturno pogojeni. To spoznanje mu omogoči 

razumevanje, da imajo ljudje iz drugih kultur drugačne predstave, zaznave in oblike 

obnašanja ter delovanja ter da so razlike med kulturami in njihovimi pripadniki prisotne ob 

vsakem stiku dveh jezikov in kultur, zato jih moramo upoštevati (Grosman, 2005). Učenec 

tujega jezika modificira tisto, kar je prej imel za samoumevno – jezik in kako izraža pomen 

(Pulverness, 2003). 

 

Učenci bolje poznajo svojo lastno kulturo, zato jo imajo navadno tudi rajši. Gre za 

entnocentrizem, ki je pogosto prikazan kot negativen pojav, saj so učenci z visoko stopnjo 

etnocentrizma pri učenju tujega jezika manj uspešni, kljub temu pa Skela (2009) navaja, da je 

takšen odnos tudi zdrav in normalen, saj vsak čuti potrebo po poistovetenju z določeno 

kulturno skupino. Naklonjenost in predanost ciljni kulturi je osebna odločitev učenca.  

 

Učenec se ne more kar otresti svoje kulture in vstopiti v drugo, saj je njegova lastna kultura 

del njega, ga oblikuje in ustvarja kot družbeno bitje. Ko sprejmejo, da imajo ostali ljudje 

drugačne sheme za razumevanje sveta, so učenci kognitivno sposobni razmišljati o drugih in o 

sebi, razumeti perspektivo ostalih ter kako ostali vidijo njih. Če smo odprti za ta proces, nas to 

lahko obogati in osvobodi (Byram in Morgan, 1994). Gre za relativizacijo prvotne naravne 

perspektive in empatično vživljanje v drugačno perspektivo. Nekateri to štejejo za kognitivno 

bogatenje, drugi pa opozarjajo, da že zgolj privzemanje novih govornih vzorcev tujega jezika 

lahko pomeni, da se v neki meri odpovedujemo označevalcem lastne identitete (Grosman, 

2005). 

 

Izziv drugega in drugačnega, ki ga prinaša srečanja s tujo kulturo, ima lahko pozitivne učinke 

širjenja osebnosti in bogatenja zaznavanja, lahko pa povzroči tudi negativno obarvano 
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negotovost, ki jo prinaša spoznanje o relativnosti lastne kulture. Pri medkulturno usmerjenem 

pouku si moramo prizadevati za doseganje pozitivnega učinka bogatenja osebnosti ter za 

preprečevanje negativnega učinka oz. negotovosti kulturne relativnosti (Grosman, 1993). 

Pomembna je postopna prilagoditev učenca ciljni kulturi, ne da bi se pri tem odpovedal svoji 

kulturni identiteti, pri tem procesu pa je najpomembnejši dejavnik razlika oz. socialna razdalja 

med dvema jezikoma: večje kot so socialno-ekonomske razlike med družbami, večji vpliv na 

učenca bodo imeli medkulturni elementi pri učenju jezikov (Skela, 1999b). 

 

C. Kramsch (1993) govori o t. i. »tretji kulturi«, ki omogoča medkulturno sporazumevanje. 

Gre za kulturo, ki združuje dejstva in pomene učenčeve kulture in tuje kulture ter iskanje 

svojega glasu v okviru obeh kultur (Mikeln, 2008). 

 

Pri poučevanju kulturnih vsebin tujega jezika je potrebno paziti, da učenci dobijo priložnost, 

da prepoznavajo in cenijo podobnosti in razlike med lastno in ciljno kulturo, ljudmi ter 

državami, v katerih se ciljni jezik uporablja, ter uporabijo to znanje, da razvijejo bolj 

objektiven pogled na njihove običaje in način razmišljanja (Byram in Morgan, 1994). Gre 

torej za hkratno poučevanje kulturnih vsebin tujega in maternega jezika. Skela (1999a) 

opozarja, da se pogosto dogaja, da učenci poznajo nepomembne kulturne podrobnosti ciljnega 

jezika, skoraj nič pa ne znajo povedati o svoji kulturi. Zato je ključnega pomena, da učence 

vzgajamo tako, da bodo sposobni zmanjševati in usklajevati kulturne razlike med seboj in 

sogovorcem, pri tem pa ohranjali lastno osebno in kulturno identiteto. 

 

Ob učenju jezika se oblikuje nova, drugačna kulturna izkušnja. Da posameznik ohrani 

prisvojene vrednote, mora biti pri dejavnostih, ki naj bi jih ohranile, dejavno vključen, hkrati 

pa mora imeti voljo za spreminjanje sveta. Pri tem uporablja miselne funkcije višjega reda, tj. 

miselne funkcije kulturnih vedenj in ravnanj (npr. percepcija in aktivna raba medkulturne 

jezikovne komunikacije, oblikovanje strpnih razmerij in odnosov udeležencev v komunikaciji 

...) in razvoj prenosnikov kot sredstev komuniciranja in ravnanja v procesu nastajanja 

kulturnega spomina, ki se razvija v dejavni uporabi sredstev, preko katerih nastaja nova, bolj 

poglobljena kulturna izkušnja (Čok, 2005; Čok 2008a). 

 

Ob močno povečani zavesti in vednosti o drugih jezikih in kulturah posameznik začne 

ponovno razmišljati o svoji lastni etnični in kulturni identiteti (Čok, 2005). Doseganje 

medkulturne komunikacijske kompetence izhaja in raste iz učenčeve lastne kulture in 

maternega jezika. S primerjanjem maternega in tujega jezika učenec razširi in poglobi 

razumevanje in doseže jezikovno uzaveščenje, hkrati pa mu pomaga razumeti drugačnost 

ostalih kultur, kar tudi ojača njegov občutek za nacionalno identiteto (Limon, 2000). 
 

3. 4 ODPRAVLJANJE STEREOTIPOV IN PREDSODKOV  
Temeljni problem medkulturnega komuniciranja je pomanjkanje védenja o tem, kdo je Drugi, 

zato je pogosta značilnost medkulturnega komuniciranja stereotipno pripisovanje lastnosti 

ljudem na podlagi njihove skupinske ali kulturne pripadnosti. Ena najtežjih ovir za razumno 

medkulturno komuniciranje so kulturni, etnični, medskupinski predsodki, ki se kažejo 

predvsem v nespoštljivem, netolerantnem ali prezirljivem odnosu do drugačnih (Ule, 2008). 

Kako gledamo na posameznikovo kulturo in jezik je odvisno od lastne kulture in stereotipnih 

modelov, ki smo jih privzeli (Kramsch, 1998). 

 

Živimo v večkulturnih družbah, kar pogosto vzbuja negotovost, strahove, predsodke. Pot k 

zmanjšanju te negotovosti in k povečanju sožitja ter kooperacije med kulturami je 
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medkulturno učenje, ki ga lahko razumemo bodisi kot individualen proces pridobivanja 

znanja, spremembo odnosa ter načina obnašanja v interakciji z drugimi kulturami bodisi kot 

proces ustvarjanja mirnega in povezanega skupnega življenja ljudi, ki izhajajo iz različnih 

okolij (Kožar, 2010). 

 

Učenje jezika pomaga učencem izogniti se stereotipiziranju posameznikov, razviti 

radovednost in odprtost do drugačnosti in odkriti druge kulture. Učenje jezika jim pomaga 

sprevideti, da je interakcija s posamezniki, ki imajo drugačne družbene identitete in kulture, 

izkušnja, ki bogati (Byram, 2009). 
 

3. 5 RAZVOJ KULTURNE OBČUTLJIVOSTI  
Z vključevanjem kulture pri pouku tujega jezika lahko učenec razvije kulturno občutljivost. 

Bennett (1998) opredeli metodologijo medkulturnega uzaveščanja. Definira šest obdobij ali 

faz kulturne občutljivosti, ki postopoma posameznika pripeljejo od ravni etnocentričnosti na 

raven etnorelativnosti. Vsaka raven ima tri stopnje:  

 Raven etnocentričnosti pozna: zanikanje različnosti (ne prepoznajo oz. se ne zavedajo 

kulturnih razlik, ker le-te niso del njihovega okolja); obrambo pred drugim in 

drugačnim (posameznik opazi razlike, ampak jih ocenjuje negativno in skozi 

stereotipe); posploševanje razlik (opazi kulturne razlike, vendar jih posploši).  

 Raven etnorelativnosti vključuje: sprejemanje različnosti (sprejema kulturne razlike 

ter se zaveda kulturne relativnosti); prilagajanje v svet drugačnega in drugega (učenec 

je sposoben videti skozi oči drugega, zmožen je reševati probleme, je fleksibilen in se 

lahko prilagodi različnim komunikacijskim vzorcem); integracijo v svet različnosti 

kultur (posameznik je zmožen evalvacije iz različnih perspektiv). L. Čok (2008b) 

opozarja, da je zadnjo fazo težko doseči v razredu, če sploh.  

 

Učenci v sodelovalnem učenju in sklepanju prijateljstva spoznavajo različnost kultur, z 

raziskovanjem življenjskega sloga odklanjajo stereotipe in z dejavnim spoznavanjem lastnega 

okolja uzaveščajo splošne vrednote lastne kulture ter tako dosežejo raven etnorelativnosti 

(Čok, 2008b).  

 

Uvajanje vzorcev medkulturne komunikacije v zgodnje učenje jezikov pomeni poglabljati 

spoznavanje posebnosti vsakega med učenci in védenja, kako različen je svet. Ob zavedanju 

učencev, da so si ljudje različni, nastaja tudi potreba po spoznavanju razlik v kulturi drugega, 

ki jih lahko učenec sprejme kot novo vrednoto ali kulturno oviro. Poznavanje teh razlik je po 

Bennettu (1998) približevanje k etnorelativnosti, torej pridobivanje sposobnosti gibanja skozi 

kulturne ovire, sposobnosti razvijanja ter ohranjanja posebnosti in prilagajanja skupnemu.  

 

Z razvito medkulturno zavestjo ima posameznik sposobnost vrednotenja in soočanja svojih 

vedenj in vrednot s tujimi, sposobnost prehoda od etnocentrizma in ozkih identifikacij do 

približevanja k skupnim vrednotam oziroma do sprejemanja razlik med posameznimi 

skupinami (Čok, 2005). Pri usvajanju medkulturne zavesti je potrebno postopke razčleniti. 

Gre za postopnost procesa, ki poteka od povsem naravne etnocentričnosti, preko prve zavesti 

o obstoju in različnosti drugih kultur, postopnega sprejemanja ali spoštovanja drugih kultur, 

prvega razumevanja in začetnega vrednotenja različnosti, prednosti ter šibkosti drugačne 

kulture do različnih oblik končnega odnosa, ko drugo kulturo sprejme, asimilira, ali razvije 

mnogokulturnost. Ta ne pomeni večkulturne osebnosti, ampak le neobremenjeno poznavanje 

več kultur, ki posamezniku omogoča uspešno razumevanje in komuniciranje z drugimi 

kulturami (Grosman, 1993).  
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3. 6 MEDKULTURNE RAZSEŽNOSTI: SPOŠTOVANJE, STRPNOST, VREDNOTE 
Učenje tujega jezika je spoznavanje drugih kultur, kar omogoča dostop do navad drugih ljudi, 

drugačnih načinov razmišljanja in vrednot. Učiti se tujega jezika pomeni učiti se spoštovati 

druge v njihovi različnosti, pridobiti občutek za relativno, razviti duh strpnosti, prispevati k 

drugim načinom razmišljanja, širiti razumevanje svoje lastne kulture, oblikovati vrednote, ki 

so danes zelo pomembne, saj je šolska skupnost vse bolj večkulturna (Byram, 2009). Kot 

navaja L. Čok (2009), učenje jezikov in kulture razvijata mišljenje in spreminjata miselnost 

ter širita čustveno in družbeno raven človekovih spoznanj. Poznavanje razlik med ljudmi 

različnih okolij, strpnost do drugačnosti in spoštovanje posebnosti drugih narodov omogočajo 

nadaljnje vzgajanje k medkulturnemu dialogu.  

 

Kulturne vsebine so pri pouku tujega jezika zelo pomembne, saj se preko teh uresničuje 

pomembne vzgojne cilje: spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, primerjanje in presojanje 

vrednot in družbenih norm, spoznavanje vzrokov in posledic kulturnih sprememb, tvorno 

sodelovanje posameznika v razvoju lastnega naroda in družine narodov v svetu idr. (Čok, 

1999a). 
 

4 UČENJE IN USVAJANJE TUJEGA JEZIKA OB VKLJUČEVANJU KULTURNE 

DIMENZIJE  

4. 1 ZAČETKI VKLJUČEVANJA KULTURE PRI POUKU TUJEGA JEZIKA 
V petdesetih in šestdesetih letih se je pri učenju in poučevanju tujega jezika poudarjala 

slovnica, besedišče ter branje literature v ciljnem jeziku. Vključevalo se je Kulturo z veliko 

začetnico, predvsem zato, ker je poznavanje kulturnih dejstev omogočilo branje in 

razumevanje literature. V poznih šestdesetih se je začelo vključevati tudi kulturo z malo 

začetnico, ker so prišli do spoznanja, da lahko kulturne razlike otežujejo komunikacijo v 

ciljnem jeziku, hkrati pa je prevladovalo prepričanje, da je poznavanje kulture nujno za 

gradnjo besedišča. V sedemdesetih in osemdesetih letih se za cilj poučevanja in učenja tujega 

jezika postavi sporazumevalno zmožnost, vključevanje kulture pa je nujno, ker poznavanje 

kulture prepreči nesporazume v komunikaciji ter omogoči učinkovito komunikacijo v ciljnem 

jeziku. Kljub pripisovanju velikega pomena kulturi pa se še vedno v ospredje postavlja 

jezikovno zmožnost. V devetdesetih in vse do danes pa je cilj učenja in poučevanja tujega 

jezika medkulturna sporazumevalna zmožnost, prevladuje pa zavedanje povezanosti jezika in 

kulture, hkrati pa se pripisuje velik pomen kontekstu in vključevanju avtentičnosti v pouk 

učenja tujega jezika (Long-Fu, 2001). Pri učenju jezika gre danes za sočasno jezikovno in 

kulturno uzaveščenje (Bešter Turk, 2004). 
 

4. 2 CILJI UČENJA/POUČEVANJA KULTURE  
Zadnja leta so se začele množiti študije medkulturne razsežnosti pouka in učenja tujih jezikov 

ter poskusi opredelitve tistega znanja, ki je potrebno za obvladovanje medkulturnega 

sporazumevanja, ki so ga začeli poimenovati medkulturna zavest. Za kvalitetno komunikacijo 

ne zadošča samo znanje tujih jezikov, ampak je potrebno tudi medkulturno poznavanje in 

medkulturna strpnost, ki lahko zraste le iz temeljitega medsebojnega spoznavanja in 

spoštovanja drugačnosti drugega. Cilj tujega jezika ni več le obvladovanje tujega jezika, 

ampak vzgoja medkulturnega govorca (Grosman, 1993; 2005). Danes gledamo na jezik kot na 

socialno prakso, ki vključuje tudi drugačen pogled na poučevanja tujega jezika in kulture 

(Kramsch, 1993). Splošni cilj kulture je razvijanje medkulturne zavesti (v odnosu z učenčevo 
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lastno kulturo). Skela (1999a; 2009) je skrčil cilje poučevanja kulture na tri splošne in 

preverljive cilje:  

1. Znanje/vedenje: zmožnost prepoznati kulturno informacijo ali vzorec. 

2. Razumevanje: zmožnost razložiti kulturno informacijo ali vzorec.  

3. Vedenje/obnašanje: zmožnost uporabljanja kulturne informacije ali vzorca.  

 

Tomalin in Stempleski (1993) opredelita sedem glavnih ciljev poučevanja kulture: 

1. Pomagati učencem, da spoznajo, da vsi ljudje izkazujejo kulturno pogojene vedenjske 

vzorce oz. svojo kulturno identiteto.  

2. Pomagati učencem, da spoznajo, da družbene spremenljivke (starost, spol, družbeni 

položaj in kraj bivanja) vplivajo na to, kako ljudje govorijo oz. se vedejo.  

3. Omogočiti učencem, da se začnejo zavedati običajnih vedenjskih vzorcev v vsakdanjih 

situacijah v ciljnem jeziku.  

4. Omogočiti učencem, da se zavedajo kulturnih konotacij besed, besednih zvez v 

ciljnem jeziku.  

5. Pomagati učencem, da razvijajo zmožnost vrednotenja posplošitev o ciljni kulturi.  

6. Pomagati učencem, da razvijejo nujno potrebne spretnosti, ki jim bodo omogočile 

določiti in organizirati informacije o ciljni kulturi.  

7. Spodbujati učenčevo radovednosti o ciljni kulturi in pri njih razvijati empatijo do 

govorcev ciljnega jezika.  

 

R. Valette (1987) navaja štiri kategorije kulturnih ciljev: razvijati uzaveščenost o ciljni 

kulturi; usvajanje etike ciljne kulture; razumeti razlike med učenčevo kulturo in ciljno 

kulturo; ter razumeti vrednote ciljne kulture.  

 

Pri učenju tujega jezika se poudarja vedenjsko kulturo in njeno vlogo pri sporazumevanju. 

Splošni cilj kulture bi bilo potrebno opredeliti kot medkulturno komunikacijo in medkulturno 

razumevanje ter sprejemanje (Čok, 2008a). Čok (2009) poudarja, da naj se učinki učenja 

tujega jezika kažejo v strpnosti učencev do drugačnega ter v pozitivnem vrednotenju kulture 

in jezika drugih. Cilj poučevanja in učenja tujega jezika je medkulturna zavest, ki bo vodila 

do boljšega razumevanja tuje in lastne kulture (Fenner, 2000a). Pri opredeljevanju ciljev se 

učitelj ne sme omejevati le na raven poznavanja in razumevanje kulture, ampak glede na ravni 

medkulturne zavesti slediti višjim ciljem (Šečerov, 2008): 

 

Zgodnje učenje 

tujega jezika pri 

mlajših učencih: 

ZAZNAVA 

RAZLIK 

I.  

POZNAVANJE IN 

RAZUMEVANJE 

LASTNE IN TUJE 

KULTURE 

II.  

RAZVIJANJE 

MEDIACIJSKIH IN 

DRUGIH ZMOŽNOSTI 

III.  

IZRAŽANJE 

STALIŠČ IN 

VREDNOT 

Razvijati 

občutljivost za 

različnost jezikov in 

kultur.  

Zavedati se lastnih 

sporočanjskih 

zmožnosti.  

 

Zaznati podobnosti 

in razlike med lastno 

in tujo kulturo.  

 

Presegati stereotipe.  

Uzaveščati razlike in 

podobnosti pri 

sporazumevanju s tujcem.  

 

Obvladovati strategije pri 

soočanju s tujo kulturo 

(biti prilagodljiv, izogibati 

se nesporazumom).  

 

Sprejemati drugačnost.  

Biti zmožen 

empatije.  

 

Ceniti lastno in 

tujo kulturo.  

 

Biti zmožen 

spreminjati 

lastna stališča 

in vrednote.  

Tabela 1: Cilji kulture glede na ravni medkulturne zavesti. 
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Znanje jezikov omogoča medkulturni dialog in spodbuja pripravljenost na sobivanje in 

medsebojno spoštovanje. Cilj učenja tujega jezika je medkulturni govorec (zmožen empatije, 

spoštovanja in strpnosti do drugih kultur), ki je vešč jezikovnega in nejezikovnega ravnanja v 

svoji lastni in v kateri izmed drugih jezikovnih in kulturnih skupnosti (Učni načrt, Angleščina, 

4.9. razred, 2016). 

 

4. 3 VKLJUČEVANJE KULTURE PRI POUKU TUJEGA JEZIKA 
Učenje tujega jezika je dolgotrajen proces, zato je zelo pomembno, da so otrokove prve 

izkušnje z jezikom prijetne, saj tako dobijo spodbudo za nadaljevanje in za ohranjanje 

motivacije skozi vsa leta učenja (Dagarin Fojkar, 2008). Če je učenje jezika dolgotrajen 

proces, potem je tudi učenje kulture del tega procesa (Ekmekçi, 2014). Vedeti, kakšno je 

ustrezno vedenje znotraj tuje kulture, je proces, ne gre le za prenos znanja in vedenjskih 

vzorcev na učence (Skela, 2009). Razvijanje medkulturne zavesti mora biti procesno 

usmerjena interakcija s tujo kulturo, učenci morajo biti del tega procesa, pri tem pa se mora 

upoštevati njihovo predhodne znanje, pridobljeno znotraj njihove lastne kulture (Fenner, 

2000a). Medkulturne zavesti učenci ne morejo razviti s pomočjo občasnih kulturnih 

dejavnosti, ki jih učitelj vključuje zaradi popestritve pouka, ampak je le-to treba razvijati 

sistematično in nepretrgoma (Skela, 2009).  

 

Kulturne vsebine je treba imeti za pomembnejšo sestavino poučevanja in učenja tujega jezika. 

Če želimo učenca tujega jezika usposobiti za uspešno komunikacijo, mora biti kulturna 

komponenta integralen del tujejezikovnega poučevanja, kulturne vsebine pa ne smejo biti 

obravnavane ločeno, ampak v povezavi z ostalimi vsebinami (Pulverness, 2003).  

 

Učenje tujega jezika mora biti čim bolj podobno usvajanju maternega jezika, situacije v 

razredu morajo biti stvarne, podobne situacijam v resničnem življenju, vse mora biti vpeto v 

kontekst, s čimer bo tudi samo učenje postalo lažje in bolj smiselno (Mikeln, 2008). 

Giovannini, Peris, Rodríguez in Blanco (1996) poudarjajo, da je jezikovno znanje le skupek 

simbolov, ki so brez pomena, če niso umeščeni v kulturo, hkrati pa bodo učenci le z 

vključevanjem kulturne dimenzije pri pouku tujega jezika znali ustrezno ravnati z govorci 

jezika, ki se ga učijo.  

 

V učilnici tujega jezika gre po navadi za simulacije situacij in komunikacije s tujim jezikom 

in kulturo, le-te pa je potrebno narediti kar se da podobne resničnim situacijam, v katerih ima 

učenec možnost interpretirati svoje razumevanje sveta, sveta zunaj učilnice oz. sveta ciljne 

kulture (Fenner, 2000a). Učenčeva samozavest pri uporabi tujega jezika je bistveno večja, če 

se učenec zaveda, da je zmožen in pripravljen ustrezno ravnati v avtentični situaciji in ne le v 

razredu (Limon, 2000).  

 

Skela (1999a) opozarja, da sta izgovarjava in kultura najšibkejša vidika poučevanja tujega 

jezika. Sodobni modeli jezikovnega izobraževanja poudarjajo vedenjske vidike kulture, saj je 

le-ta najpomembnejša za uspešno komunikacijo. Še posebej pri poučevanju/učenju jezika na 

zgodnji stopnji se mora učitelj osredotočiti na vedenjsko kulturo in jo sistematično 

obravnavati, da lahko postane stalna sestavina jezikovnega pouka. Vedenjsko kulturo (oz. na 

splošno kulturne vsebine) bi bilo potrebno skrbno načrtovati in jo posredovati učencem že na 

samem začetku poučevanja, saj s poučevanjem kulture ne moremo čakati do takrat, ko imajo 

učenci že visoko stopnjo jezikovnega znanja, ker te stopnje ne doseže veliko učencev (Skela, 

2009).  
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Pri otroku je najbolj dinamična oblika dejavnosti igra, ki jo vključujemo v učni proces (Čok, 

2009). Učencem se v raznovrstnih igralnih dejavnostih ponuja možnosti spoznavanja 

vedenjske kulture naroda, katerega jezika se učijo; učijo se obnašanja in ravnanja v 

medkulturnem okolju; opazujejo kulturne navade drugih ter jih primerjajo z lastnimi (Čok, 

2008a).  

 

Pri vključevanju kulturnih elementov v pouk jezika je potrebno kulturo ciljnega jezika 

relativizirati. Naklonjenost/sovražnost do kulture ciljnega jezika in sprejemanje/odklanjanje 

le-te so posledice pozitivne/negativne izkušnje ali vzgoje, ki jo je posameznik imel v šoli, 

družini ali življenjskem okolju (Byram in Morgan, 1994; Čok, 2008a). Na začetnih stopnjah 

jezikovnega izobraževanja bi moral biti poudarek predvsem na procesih razumevanja, 

dojemanja in seznanjanja s ciljno kulturo, medtem ko je naklonjenost in predanost ciljni 

kulturi osebna odločitev učenca. Namen izobraževanja ne bi smel biti ustvarjati ljudi, ki se 

identificirajo z drugimi skupinami in drugimi jezikovnimi skupinami, saj to lahko pripelje do 

procesa indoktrinacije. Zmožnost primerjanja in razlikovanja vrednot, prepričanj in vedenj 

dveh ali več različnih socialnih skupin ne pomeni, da se je treba identificirati s katero koli od 

njih oziroma pripadati eni ali drugi (Byram, 2009). Pri tujejezikovnem učenju je treba težiti k 

temu, da bo lahko učenec vzpostavil v kulturno in jezikovno mešanih skupinah učinkovito 

komunikacijo. Ni cilj, da učenci postanejo kar se da podobni npr. Britancem, ampak je 

pomembneje, da učenec razvije zavest o kulturni različnosti v svetu in vplivu kulturnih razlik 

na potek komunikacije (Skela, 1999a). 

 

Tujejezikovni pouk poteka nenehno v medkulturnem položaju zaradi stalnega stika dveh 

jezikov. Za vse oblike medjezikovnega sporazumevanja je pomembno poznavanje posebnosti, 

do katerih prihaja pri medkulturnih stikih in pri sporazumevanju v tujih jezikih. Da bi 

sistematično razvili medkulturno zavest, ki je potrebna za uspešno medjezikovno in 

medkulturno komunikacijo in za preprečevanje medkulturnih nesporazumov, je treba 

ozaveščati take posebnosti (Grosman, 2005; Kramsch, 1993). 

 

Poznavanje ter prepoznavanje razlik med kulturnimi navadami drugih družbenih in 

narodnostnih okolij je predpogoj za primerjave, ki v svoji končni fazi omogočajo nastajanje 

vrednot. K primerjanju je potrebno pristopiti s pozitivno motivacijo, strpnostjo in čustveno 

distanco. Pri pozitivno naravnani presoji kulturnih razlik in stičnosti se posameznik umakne iz 

središča dogajanja in se poskuša izogniti predsodkom, ki bi njegovo presojo že vnaprej 

določili. Pri tem ne gre za približevanje razlik na silo, ampak je le-te treba prevrednotiti na 

način, ki dopušča vsakemu posamezniku ohraniti svoje posebnosti, tiste značilnosti, ki ga 

opredeljujejo kot kulturno in družbeno bitje (Čok, 2008a; 2009).  

 

Tudi pri zgodnjem poučevanju jezika ne smemo zanemariti postopkov uzaveščanja 

medkulturne komunikacije (Čok, 2005, 2008a). Uvajanje vzorcev medkulturne komunikacije 

v zgodnje učenje jezikov pomeni tudi razvijanje sposobnosti gibanja skozi medkulturne ovire, 

sposobnosti razvijanja in ohranjanja posebnosti in prilagajanja skupnemu. V pogojih 

medkulturne komunikacije je pomembno vedenje o različnosti razmerij med posameznimi 

jezikovnimi in kulturnimi skupinami ter vedenje, kako potekajo procesi, ki urejajo obstoj 

kulturne različnosti (Čok, 2008a; 2009).  

 

Medkulturno in medjezikovno zmožnost najuspešnejše razvijamo v neposrednih stikih s tujci, 

le-ti prispevajo k vzajemnemu zaupanju in razvijajo pozitiven in strpen odnos do različnosti 

kultur, le takih priložnosti pa v šoli ni veliko. Učenci tako spoznavajo jezikovno in kulturno 

raznoliko življenjsko okolje predvsem s pomočjo medijev in v okviru učnega procesa. Le 
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posameznik, ki bo poleg jezikovnih zmožnosti razvil tudi medkulturno zavest, bo sposoben 

ustvariti trdne vezi uspešnega sodelovanja v večkulturni stvarnosti (Šečerov, 2008).  

 

Izobraževanje za medkulturne učence nakazuje, da imajo otroci od mladih nog izkušnje z 

drugimi kulturami in da jih v procesu izobraževanja lahko pripravimo, da o sebi, svojih 

kulturah in kulturah drugih ljudi razmišljajo analitično ter kritično (Byram, 2009).  

 

Delanoy (1993) opredeli pet osnovnih kriterijev, na katerih mora temeljiti medkulturno 

učenje: 

 aktivna udeležba učenca pri raziskovanju tuje kulture;  

 učenje kulture je proces;  

 kulturna relativnost: zavedanje, da so različne kulture enakovredne, omogoča razvoj 

tolerance do kulturne različnosti;  

 učenje o tuji kulturi: razvijanje tolerance do kulturne različnosti poteka sočasno s 

širjenjem učenčevega znanja o tuji kulturi;  

 raziskovanje kulturne dimenzije jezika: jezikovno učenje mora biti povezano s 

kulturnim učenjem, da se učenci zavejo kulturne vpletenosti v medkulturni 

komunikaciji.  

 

Če želijo učitelji pripraviti svoje učence na učinkovito medkulturno komunikacijo v 

resničnem svetu, mora biti medkulturna dimenzija nenadomestljiva komponenta poučevanja 

tujega jezika, saj le tako učenci izkusijo, kako na ustrezen način uporabljajo jezik za 

vzpostavitev odnosa in razumevanja med pripadniki različnih kultur. Učenci tako dobijo 

priložnost, da razmislijo o svoji kulturi in lastnih pogledih, se soočijo z različnimi pogledi od 

njihovih, dobijo vpogled v perspektive pripadnikov drugačnih kultur, tako pa se jih usposobi 

za delovanje v medkulturnih situacijah, hkrati pa postanejo odprti za različna mnenja, kar jim 

omogoča učinkovito komunikacijo (Moeller in Nugent, 2014).  
 

4. 4 KULTURNE TEME IN TEHNIKE POUČEVANJA KULTURE  
Zelo težko je sestaviti natančen učni načrt za poučevanje/učenje kulturno pogojenih 

vedenjskih vzorcev, Skela (1999a) navade spodnjo kategorizacijo kulturnih tem: družina; 

dom; zadovoljevanje osebnih potreb; hrana in obroki; izobraževanje; prostočasne dejavnosti; 

denar; vera; počitnice; potovanja; vsakodnevne dejavnosti; domače živali; javna občila (tisk, 

radio in televizija); otroška književnost; šport; film in kino; prazniki; prevozna sredstva in 

promet; ekologija; prebivalstvo; humor; oblačila; geografija; storitve (banka, policija ...); 

zdravje; splošna zgodovina; lepo obnašanje; neverbalna komunikacija; folklora; festivali, igre, 

tekmovanja; glasba; muzeji in razstave; živalski vrtovi.  

 

Teme, s katerimi uvajamo medkulturno dimenzijo pri pouku tujega jezika in primerjamo 

stvarnost v različnih kulturnih okoljih, so:  

 vsakdanje življenje: hrana, pijača, praznovanja, delo in prosti čas;  

 družbeno/kulturno/naravno okolje: šola, življenje v mestu in na deželi, prazniki, 

varovanje okolja idr.;  

 družbeni dogovori: pozdravljanje, obnašanje ob določenih priložnostih, navade in 

običaji idr.;  

 družbene vrednote: medosebni odnosi, družina, kulturna dediščina, primerjava vrednot 

lastnega naroda z drugim idr. (Učni načrt, Angleščina, 4.9. razred, 2016).  
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Byram in Morgan (1994) predlagata naslednje kulturne vsebine: socialna identiteta in socialne 

skupine; družbena interakcija; vera in vedenjski vzorci; socio-politične institucije; 

socializacija in življenjski cikel; zgodovina; geografija; kulturna dediščina; ter stereotipi in 

nacionalna identiteta.  

 

Byram (2009) opozori, da le z ustrezno temo učitelj aktivira učenca, da relativizira nasprotje 

MI proti ONI, spreminja stereotipe, odpravlja predsodke, preprečuje diskriminacije ter razvija 

strpnost.  

 

Za uspešno poučevanje kulture je bistveno ustrezno učno okolje, ki mora biti takšno, da bodo 

učenci s čim več čuti zaznali vizualne in slušne spodbude. Skela (1999a) predlaga, da naj se 

ustvari nekakšen »kulturni otok«, in sicer predlaga tipologijo možnih tehnik poučevanja 

kulture, ki je progresivna: kulturna pojasnila/razlage; pregled tujih elementov (npr. krajevna 

imena, hrana, glasba ...); izmenjava resničnih predmetov (značilni za kulturo posameznika); 

kulturni stripi/risbe; razredni/šolski koledar (vsi datumi, ki so pomembni v kulturi tujega 

jezika); dvokulturni časovni trak (na dveh trakovih se označijo vsi pomembni dogodki skozi 

stoletja v obeh kulturah); kulturnospecifične igre, igranje vlog; kulturni vzorci/primerki (npr. 

izrezki iz časopisov, reklame, šale, pesmi); kulturni asimilatorji (predstavi se neko 

medkulturno situacijo, ki je nenavadna in konfliktna); kulturne mini drame; diskusije in 

razprave; humor; pregovori; pesmi, folklora, filmi; književnost; kulturno naravnano pisanje; 

kulturni (mini) projekti; stik z domačimi govorci; jezikovni klub; ter izlet v kulturno okolje 

tujega jezika.  

 

Hughes (1987) navaja naslednje tehnike za razvijanje kulturne uzaveščenosti: metoda 

primerjave; kulturni asimilator; kulturna kapsula (dobijo predmet/pojav/simbol ciljne kulture; 

poiskati morajo informacije o tem simbolu ter ga opisati in primerjati s pojavom lastne 

kulture; sledi diskusija o kulturnih razlikah); drama; popolni telesni odziv (ang. total physical 

response); časopisi; filmi; kulturni otok (učitelj razred opremi s slikami, zemljevidi, 

konkretnim materialom ter s simboli tuje kulture) idr.  

 

M. Kostelníková (2001) poudarja, da je pri pouku potrebno kulturne vsebine obravnavati tako, 

da učitelj vsebine naredi relevantne za učence, izhaja iz njihovih izkušenj, jih spodbuja z 

vprašanji, usmerja, da sami konstruirajo kulturne informacije, jih primerjajo z lastno kulturo, 

jim posreduje ustrezno kulturno ozadje, jih spodbuja k razmisleku, kako se konotacije 

spreminjajo iz države v državo ter od posameznika do posameznika, ter jim kulturne vsebine 

približa z diskusijami, igrami vlog ter s skupinskim delom, pri katerem jih postavlja v aktivno 

vlogo. 

 

Tomalin in Stempleski (1993) predlagata naslednje aktivnosti, s katerimi lahko postopoma 

razvijamo medkulturno zavest: 

1. Prepoznavanje kulturnih slik in simbolov: seznanjanje s kulturnimi koncepti in 

razprava o teh (spoznavanje tuje kulture in primerjanje z lastno).  

2. Delo s konkretnim kulturnim materialom: razglednice, znamke, časopisi, fotografije 

idr. so avtentični material, s katerim vnesemo tujo kulturo v razred.  

3. Prepoznavanje vzorcev: življenje ljudi angleško govorečih držav (njihov vsakdan, 

način življenja idr.) in primerjava z njihovim lastnim načinom življenja.  

4. Prepoznavanje kulturnih vedenjskih vzorcev: kaj je kulturno sprejemljivo obnašanje v 

angleško govorečih državah; razviti toleranco za drugačne vedenjske vzorce, ki so 

različni njihovim.  
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5. Prepoznavanje komunikacijskih vzorcev: razumevanje verbalnih in neverbalnih 

komunikacijskih vzorcev; poznavanje stilov zapisanega in govorjenega jezika v tujem 

in lastnem jeziku.  

6. Raziskovanje vrednot in odnosov: razviti oz. povečati učenčevo zavest o kulturnih 

razlikah, vrednotah in odnosih znotraj lastne in tuje kulture.  

7. Raziskovanje in širjenje izkušenj s tujo kulturo. 

 

Usó-Juan in Martínez-Flor (2008) predlagata naslednje tri stopnje vključevanja in razvijanja 

medkulturne zavesti:  

1. Razlaga – učitelj razloži učencem koncept medkulturne zavesti, da se učenci zavedajo 

pomembnosti le-te; nato učencem poda področja, ki jih lahko pripeljejo do razvoja 

medkulturne zavesti.  

2. Zbiranje – učenci imajo nalogo poiskati in zbirati material v povezavi s kulturnimi 

temami zunaj učilnice (skupaj določijo teme); material prinesejo učitelju, ki na podlagi 

izbranega materiala določi aktivnosti znotraj štirih jezikovnih zmožnosti.  

3. Implementacija – učenci izvajajo različne aktivnosti, ki zahtevajo vse štiri jezikovne 

zmožnosti, ki spodbujajo medkulturno zavest. Pri tem je nujno vključevati primere 

kulturnih nesoglasij, igre vlog, občutljive in neprijetne teme, omogočati stike z 

domačimi govorci idr.  

 

N. Šečerov (2008) navede priložnosti za uvajanje medkulturne dimenzije pri pouku tujega 

jezika, in sicer pri pouku književnosti, obravnavi aktualnih dogodkov, urjenju določene 

jezikovne strukture ali besedišča ter z različnimi priložnostmi, kot je kulturni dan, ogled 

filmske predstave, gledališča, obisk tujcev itd. 

 

Učitelj mora kot izhodišče za medkulturne izkušnje poiskati predstavitve drugih kultur v 

okolju otrok. Predstavitve so razvrščene v tri kategorije: kulturni simboli (kot so zastave in 

insignije); kulturni izdelki (zgodbe in pesmi, kovanci in znamke) ter kulturne izkušnje 

(običajne oblike pozdravljanja, kretenj, prehranjevalnih navad) (Byram, 2009). 

 

Dunnett, Dublin in Lezberg (1987) navajajo naslednje tehnike za razvijanje medkulturne 

zavesti: reševanje problemov; kulturni asimilator, ki vključuje kulturno različne poglede; 

možganska nevihta (ang. brainstorming) medkulturnih tem; igra vlog; vrednostne hierarhije; 

ter iskanje podobnosti in razlik. Pri vseh omenjenih tehnikah je pomembno, da pride do 

odprte diskusije. 

 

4. 5 VLOGA UČITELJA PRI RAZVIJANJU MEDKULTURNE ZAVESTI 
Poučevanje in učenje tujega jezika vključuje kulturo, če učitelj to želi ali ne (Ekmekçi, 2014). 

Učitelj tujih jezikov mora svoje učence pripraviti na srečanje z ljudmi iz drugih in drugačnih 

kultur tako, da v njih razvija zavedanje o tem, kako njihova kultura določa njih same, ter da v 

njih razvija sposobnost vživljanja v druge. To je težavna naloga za učitelja, ker se teh razlik in 

občutkov pogosto ne da ubesediti ali razložiti (Mikeln, 2008). 

 

Učenec ne more razumeti domačega govorca, če so njegova kultura, pogled na svet in 

jezikovne oblike neobičajne, nove zanj, hkrati pa lahko temeljito razumevanje jezika 

pridobimo le z razumevanjem kulturnega konteksta, v katerem je nastal. Tu ima pomembno 

vlogo učitelj, da zgradi most od enega k drugemu kognitivnemu sistemu (Byram in Morgan, 

1994).  
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Učitelj mora nameniti veliko pozornosti medkulturni komunikaciji, učence mora postopoma 

soočati z raznolikostjo kulturne tradicije, pri opredeljevanju ciljev pa se ne sme omejevati 

zgolj na raven poznavanja in razumevanje nekaterih vidikov kulture tujega naroda, ampak 

slediti tudi višjim ciljem. Žal mu učbeniki niso vedno v pomoč, zato mora učitelj poiskati 

ustrezne načine in učence postopoma soočati s kulturno raznolikostjo ter medkulturno zavest 

razvijati s pomočjo dodatnih gradiv (Šečerov, 2008).  

 

Pri razvijanju medkulturne zavesti je ključen element, ki daje jezikovnemu poučevanju/učenju 

ton kulturnega razumevanja, učiteljev lasten pogled in odnos do učenčevih ozadij in do 

uporabljenih materialov. Učitelji morajo imeti osnovno razumevanje o jeziku in kulturi, le 

tako lahko tudi pri učencih razvijajo medkulturnost. Osnovna razumevanja so: jezikov ne 

moremo prevajati besedo za besedo; ton glasu govorca nosi pomen; geste in gibanje telesa 

nosijo pomen in niso skupna vsem jezikom in kulturam; jeziki uporabljajo različne slovnične 

strukture za opis fizičnega sveta; vse kulture imajo tabu teme; naslavljanje ljudi se razlikuje 

po jezikih itd. (Dunnett, Dublin in Lezberg, 1987).  

 

Udeleženci tujejezikovnega pouka (tako učitelji kot učenci) so del kulture, v kateri je 

zasnovan pouk. Udeleženci odražajo svojo domačo kulturo, v kateri so bili socializirani, 

hkrati pa posnemajo obnašanje, ravnanje govorcev tujega jezika, ki se ga učijo. Pri tem mora 

imeti učitelj v mislih, da so učenci različnih narodnosti, zato ne more računati na skupno 

poznavanje kulture ter na enako poznavanje in obvladanje maternega jezika, zato pri 

načrtovanju poučevanja tujega jezika in kulture ne sme izhajati iz predpostavke, da vsi učenci 

obvladajo enako svoj materni jezik in kulturo. Pri oblikovanju razrednih aktivnosti mora 

učitelj upoštevati raznolikost v razredu (Kramsch, 1993).  

 

Pomagati učencu, da preide od etnocentrizma do zavedanja in sprejemanja ostalih kultur, je za 

učitelja težka naloga. To še bolj oteži, če ima učitelj stereotipne predstave, ki jih prenese tudi 

na učence. Učitelj mora učencu pomagati preseči negativna čustva, hkrati pa jim pomagati 

prepoznati in odvreči stereotipe (Szende, 2014). Učitelj pa se mora pri tem zavedati, da učenci 

s sabo v šolo prinesejo znanja in čustva o drugih jezikih in kulturah, na katera ne more vedno 

vplivati (Byram, 2009).  

 

Naloga učitelja tujih jezikov ni poveličevanje ali presojanje neke kulture, ampak predstaviti 

njeno resničnost (Szende, 2014) ter pomagati učencem razumeti, kako jih vidijo drugi in kako 

oni vidijo druge in kako na njihove zaznave vplivajo razne kategorizacije, poenostavitve ter 

stereotipi. Hkrati jim učitelj mora pomagati razumeti, kako njihova umeščenost v določeno 

družbo vpliva na njihova pričakovanja, vrednote, prepričanja. Ti vzgojni vidiki razvijanja 

medkulturne zavesti prispevajo k razvoju sporazumevalnih spretnosti ter sposobnosti za 

posameznikovo strpno sožitje v mnogokulturnih okoliščinah. Učitelj, ki sam ni razvil 

medkulturne zavesti, le-te ne more spodbujati pri učencih, kar pomeni resno omejitev 

načrtovanja vzgojnega potenciala tujejezikovnega pouka (Grosman, 2005). 
 

5 MOŽNE OMEJITVE IN TEŽAVE PRI VKLJUČEVANJU KULTURNE 

KOMPONENTE 
Pri poučevanju tujih jezikov se na kulturo pogosto gleda le kot na skupek informacij, ki jih 

lahko sporočimo z jezikom, pozablja pa se, da je kultura sestavni del jezika kot družbene 

prakse in se odraža tako v slovnici kot v besedišču in metaforah, ki jih določena jezikovna 

skupnost uporablja. V našem načinu ubesedovanja sveta okoli nas se vidi, kako doživljamo 
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svet in samega sebe v njem, to pomeni, da se kultura prenaša z jezikom naprej. Pogosta težava 

pri poučevanju kulture pri pouku tujih jezikov je, da se vključuje le podajanje informacij oz. 

dejstev, pri tem pa pomeni, vrednote in miselni vzorci ostanejo skriti. Taka oblika pouka ne 

spodbuja učencev k razmišljanju o mnogih obrazih kulturne identitete, tako svoje kot tuje 

(Mikeln, 2008).  

 

C. Kramsch (1993) opozarja na razlikovanje kulturne realnosti in kulturne imaginacije. Kot 

pravi, pri poučevanju tujih jezikov se večkrat poučuje stereotipe o ljudeh in državah, ki so 

nastali skozi daljša obdobja v različnih besedilih, ilustracijah, šalah, v medijih in drugod. Da 

bi se izognili le pomnjenju kulturnih dejstev in presegli stereotipe, Su (2011) pri pouku tujih 

jezikov predlaga uvedbo kulturnega portfolia, pri katerem so učenci v aktivni vlogi in sami 

pridobivajo izkušnje ter si gradijo znanje. Su je projekt kulturnega portfolia izvedel na skupini 

tajskih učencev, ki so imeli pred izvedbo površinske predstave o angleško govorečih kulturah, 

porfolio pa je bistveno razširil in razvil njihovo medkulturno zavest in odpravil začetne 

stereotipne predstave o domačih govorcih angleško govorečih držav ter kultur.  

 

M. Dagarin Fojkar (2009) opozarja, da medkulturno in medjezikovno uzaveščanje poteka 

samo v projektni obliki nekaterih učiteljev, ki si želijo razviti strpnost in razumevanje 

drugačnosti. Čeprav raste zavedanje o pomembnosti vključevanja kulturnih vsebin, raziskave 

kažejo (Sercu, Méndez García in Castro Prieto, 2005), da učitelji še vedno največ časa 

posvečajo poučevanju jezika in ne kulturi, kar učitelji pripisujejo pomanjkanju časa, učnemu 

načrtu, učnim gradivom ter pomanjkanju interesa pri učencih. Sercu (2005) dodaja, da učitelji 

pri kulturnih temah največjo pomembnost pripisujejo aktualnim temam iz vsakodnevnega 

življenja, kot najmanj relevantne pa označujejo medosebne odnose, kar je presenetljivo, glede 

na pomembnost komunikacije v današnjem svetu. Byram (2009) dodaja, da učitelji tudi 

nimajo zadovoljivih orodij za formalno ocenjevanje medkulturne zmožnosti. 

 

Benjak in Požgaj Hadži (2006) opozarjata, da se ne moremo pohvaliti s pomembnejšimi 

izkušenjskimi in teoretičnimi dosežki na področju medkulturnosti, še posebej ko govorimo o 

uporabi medkulturne sporazumevalne zmožnosti pri vzgoji in izobraževanju. Medkulturno 

kompetenco se zapostavlja pri pouku tujih jezikov. Usó-Juan in Martínez-Flor (2008) navajata 

naslednje razloge: učni načrti so preobsežni; pomanjkanje časa, poučevanje kulture pa zahteva 

veliko časa; učitelji niso usposobljeni za poučevanje kulturnih vsebin, zato se jih bojijo in se 

jih izogibajo; učitelji nimajo jasne predstave, katere vsebine vključiti pri poučevanju. 

 

Álvarez in Garrido (2004) sta z raziskavo potrdila, da imajo učitelji težave s poučevanjem in 

vključevanjem medkulturnosti pri pouku zaradi pomanjkanja metodologije poučevanja 

kulture; učiteljem predstavlja težavo opredeljevanje ciljev; pojavljajo se tudi težave pri izbiri 

kulturnih elementov, ki bi povečali komunikacijo; raziskava je tudi pokazala, da večina 

učiteljev nima jasne predstave o tem, kako sistematično razvijati medkulturnost in kako se 

spopasti s predsodki ter stereotipi. Kot navajata, je to posledica tega, da učitelji niso deležni 

primernih priprav za medkulturno dimenzijo znotraj študija oz. izobraževanja. V Evropi se 

predlaga intenzivno integracijo medkulturnosti znotraj študija za bodoče učitelje, avtorja pa 

celo predlagata, da je nujno tudi začasno bivanje učitelja v državi ciljnega jezika, saj bo to 

pripomoglo h kulturnemu razumevanju. Medkulturna zavest pri učencih ni dosegljiva le s 

pomočjo učbeniških gradiv, ampak je nujna tudi učiteljeva zavest in razumevanje 

medkulturnosti, učiteljeve medkulturne zavesti pa ni možno razviti brez primernega treninga.  

 

Sercu (2002) je z raziskavo, v katero je vključil učitelje tujih jezikov (78 učiteljev angleščine, 

45 učiteljev francoščine, 27 učiteljev nemščine), dokazal, da učitelji še vedno dajejo poudarek 
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na jezik, vključevanje kulture pa poteka le v obliki prenosa kulturnih dejstev, pri tem pa so 

učitelji najbolj seznanjeni in imajo najmanj težav pri posredovanju kulturnih vsebin, ki so 

vključene v učbenikih in le-te tudi obravnavajo najbolj podrobno, najmanj pa poznajo teme, 

kot so mednarodni odnosi, vrednote, socialne skupine, kar tudi ni vključeno v učbenike. 

Hkrati rezultati kažejo, da učitelji želijo razvijati medkulturno zavest, vendar pri tem izbirajo 

napačno metodologijo, saj je večina kulturnih aktivnosti usmerjena na učitelja, učenca pa 

postavljajo le v vlogo pasivnega poslušalca. 
 

Učitelj je mediator med dvema ali več kulturami. Pri poučevanju in učenju jezika ter kulture 

ima velik vpliv učiteljev pogled, učni načrt ter učbeniška gradiva. Raziskava, ki je vključila 

učitelje angleščine in francoščine v desetih evropskih državah (Ciper, Estonija, Grčija, 

Madžarska, Islandija, Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija in Slovenija), je pokazala, da 

učitelji pripisujejo veliko pomembnost medkulturni zavesti, vendar imajo težave pri razvijanju 

le-te. Raziskava je tudi pokazala, da imajo učitelji, ki so imeli priložnost bivanja v tujini ali 

bili deležni izobraževanja v večkulturnem okolju, bolj jasno predstavo o razvijanju 

medkulturne zavesti ter bolje razumejo metodologijo medkulturnosti in le-to prenašajo na 

učence (Aleksandrowicz-Pędich, Draghicescu, Issaiass in Šabec, 2003). 
 

6 STANJE V SLOVENIJI: PRILOŽNOSTI MEDKULTURNOSTI V 

SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOLAH  
S. Fidler (2008) opozarja, da se pogosto pozablja na zelo pomemben vidik novejše stvarnosti 

v naših razredih; vedno več je učencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, le-to prednost 

pa bi lahko izkoristili za doseganje več pomembnih ciljev, kot so npr. širjenje jezikovnih 

obzorij vseh učencev in posledično večanja interesa za različne jezike in kulture, večanje 

strpnosti do manj znanih in družbeno podcenjenih jezikov in kultur, njihovih govorcev in 

tujcev ter ohranjanje kulturne dediščine učencev, čigar materni jezik ni slovenski, in slednji 

učenci bi hkrati razvijali pozitivno samopodobo in pozitiven odnos do slovenske kulture. Žal 

se jezikovno in medkulturno uzaveščanje z vključevanjem vseh jezikov zastopanih v razredu 

zgodi le redko in je prepuščeno prizadevanjem in spretnostim posameznih učiteljev. Učitelji 

tujih jezikov stremijo k čim bolj razviti sporazumevalni zmožnosti v ciljnem jeziku in tako 

jezikovno in medkulturno uzaveščanje poteka večinoma v povezavi tuji jezik – slovenščina.  

 

Znanje tujih jezikov je zelo pomembno in enega od odgovorov na potrebe po poznavanju več 

jezikov in spoznavanju kultur je ponudil evropski projekt Janua linguarum – Vrata v jezike (v 

nadaljevanju Ja-Ling, 20012004), v katerem je sodelovalo 10 držav (Avstrija, Češka 

republika, Finska, Francija, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovenija in Španija). 

Projekt je vključeval učenje tujih jezikov ter učenje maternega jezika, saj je spodbujal 

ohranjanje učenčeve dvojezičnosti. Gre za večjezični pristop jezikovnega in medkulturnega 

uzaveščanja, pri katerem naj bi bili vključeni jeziki, ki jih učenci govorijo ali jih zanimajo, ter 

omogoča, da učenci s svojim znanjem prispevajo k širjenju jezikovnih in medkulturnih znanj 

svojih vrstnikov, se medsebojno motivirajo za učenje jezikov, obenem pa se vsi uzaveščajo o 

jezikovni in kulturni različnosti v razredu in širše ter razvijajo pozitiven odnos do drugih 

kultur in njihovih pripadnikov. S projektom so potrdili pozitivne učinke jezikovnega in 

medkulturnega uzaveščanja, saj preko tega učenec lahko razvije pozitiven odnos do jezikovne 

in kulturne različnosti (Fidler, 2004; 2008). Evropski projekt Ja-Ling je imel dva splošna cilja, 

in sicer razvijanje pozitivnega odnosa do jezikov ter zanimanje in želje za učenje jezikov (tudi 

maternega jezika) pri učencih ter razvijanje zavesti o različnosti jezikov in kultur ter 

posledično navajanje na strpnost med različnimi ljudmi (Bešter Turk, 2004). Cilji Ja-Ling so v 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Ana Ilić, magistrsko delo 

21 

sozvočju s slovenskimi učnimi načrti, ki med cilji pri jezikih omenjajo jezikovno in 

medkulturno uzaveščanje, pri predmetih, ki se poučujejo na razredni stopnji devetletne 

osnovne šole v Republiki Sloveniji, pa predvsem medkulturno uzaveščanje (Bešter Turk, 

2004; Fidler, 2008).  

 

Evropski jezikovni listovnik (EJL) je organizirana zbirka dokumentov, ki učencem tujega 

jezika, omogoča, da na mednarodno prepoznaven način sistematično beleži svoje zmožnosti, 

dosežke in izkušnje z jezikovnim učenjem (Sešek in Pižorn, 2009). Cilji EJL so: spodbujati 

večjezičnost in sodelovanje med kulturami; krepiti in ohranjati kulturno raznolikost; 

spodbujati samostojno ter vseživljenjsko učenje. Učenec v jezikovnem listovniku beleži svoje 

izkušnje s tujim jezikom in tujino, razmisli o razlikah med kulturami in jeziki, razmisli o tem, 

kaj se je naučil o drugih kulturah in sebi, ter kako so te izkušnje vplivale na njegov odnos do 

kulture in jezika (Skela, 2006).  

T. Lubej (2012) je raziskovala uporabo EJL pri pouku tujih jezikov od 5. do 9. razreda na 

Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše. Po petletni uporabi EJL je ugotovila, da je s projektom 

večina učencev poglobila sprejemanje in odprtost do drugih ljudi in narodnosti. Hkrati EJL 

učitelju omogoča, da učence aktivno vključuje v svoj pouk, jih spodbuja k izvedbi 

medkulturnih projektov in medpredmetnih povezav in jim nudi možnost za samostojno delo, s 

tem učenci prevzamejo večjo odgovornost za lastno učenje in ga reflektirajo.  

 

7 UČBENIŠKA GRADIVA IN UČNA TEHNOLOGIJA  
 

7. 1 UČBENIK KOT OSREDNJE UČNO SREDSTVO IN VLOGA UČBENIKA PRI 

POUKU 
Učbenik je v učno-vzgojnem procesu specifično učno sredstvo, čeprav se je njegova vloga v 

zgodovinskem razvoju spreminjala. Pogosto je predstavljal odslikavo sprememb na področju 

teorije učenja in poučevanja in je bil odraz stanja v znanosti ter istočasno predstavnik 

določene filozofske orientacije pouka. Učbenik kot sredstvo šolskega dela in učenja je 

najstarejši izvor znanja v procesu izobraževanja in se je uporabljal v več ali manj enakem 

obsegu neprekinjeno od nastanka šole do danes. Njegov vpliv na učni proces je večji od 

vpliva kakršnegakoli drugega sredstva, zato je imel in še vedno ima osrednje mesto med 

učnimi sredstvi (Skela in Čok, 1999). 

 

Že J. A. Komenski je pripisoval pomembno vlogo knjigi v procesu vzgoje, celo bil je mnenja, 

da bi morali za vsak razred izdelati posebno knjigo, ki bi vsebovala vse, kar je določeno za ta 

razred. Prepričan je bil, da morajo biti knjige prilagojene potrebam otroka, kar še danes drži 

(Malić, 1992). 

 

Naloga učbenika v stari šoli (18. in 19. stoletje) je bila, da tekstovno konkretizira uradne učne 

programe v skladu z ustrezno znanstveno sistematiko za posamezen predmet. Ti učbeniki niso 

bili didaktično oblikovani, saj je v učbeniku prevladovala besedna razlaga, način pisanja pa je 

bil za učence neprimeren in nedostopen, zato so se učenci iz takih učbenikov težko učili. 

Učenci so le brali in ponavljali vsebino besedila in si ga skušali zapomniti (Poljak, 1983).  

 

Nova šola (na prehodu iz 19. v 20. stoletje in prva desetletja 20. stoletja do druge svetovne 

vojne) je poudarjala načelo: usposabljanje mladega rodu za delo. Tu je šlo za poudarjanje 

funkcionalne naloge pouka. Učbenik je moral učence usmerjati k določenemu delu, zato je 
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postal učbenik delovna knjiga z navodili, kako morajo delati. Delo je veljalo za temeljni vir 

znanja in način razvijanja delovnih sposobnostmi. V učni praksi se je kmalu pokazala 

enostranskost v didaktičnem oblikovanju učbenika, kar je povzročilo mnenje, da je za šolo 

potrebnih več vrst oziroma tipov učbenikov, v katerih bodo razložene učne vsebine, da bi si 

učenci pridobili novo znanje (t. i. učbeniki za učenje), in takih, ki bodo učence z raznimi 

poučnimi besedili navajali k izvajanju določenih dejavnosti (t. i. učbeniki za poučevanje), pa 

tudi učbenikov, v katerih bodo besedila posebej psihološko oblikovana, da bi zbudila 

intenzivno doživljanje ob branju, zlasti čustveno. Hkrati se je pojavila zamisel o tem, da je 

potrebna priročna (pomožna in dopolnilna) literatura za učence, kar je aktualno še danes 

(Poljak, 1983).  

 

Vsak učbenik kaže, kakšna pojmovanja ima njegov pisec o naravi razvoja učencev, učenja, 

poučevanja ter znanja. Ta poimenovanja morajo biti v skladu s sodobnimi pojmovanji 

znanosti, ki se s temi pojmi in procesi ukvarjajo (psihologije, pedagogike, didaktike ...) in s 

cilji poučevanja (Marentič-Požarnik, 1992). Danes učbenik kot osnovno šolsko knjigo 

proučujejo na mnogih znanstvenih področjih, da bi povečali njegovo izobraževalno 

učinkovitost kot osnovnega vira znanja pri organizaciji šolskega dela (Malić, 1992).  

 

Definicije učbenika so zelo različne, glavne značilnosti učbenikov bi lahko povzeli v 

naslednjih točkah (Malić, 1992; Poljak, 1983; Rižnar, 2008; Skela, 1993; Skela, 2000):  

 učbenik je standardna knjiga, ki predstavlja vsebino predmeta izobraževanja in določa 

oblike aktivnosti;  

 je knjiga, ki je bila napisana z namenom, da bi jo uporabljali učenci v šolah (oz. na 

vseh izobraževalnih ustanovah) in je v skladu z njihovo psihofizično zrelostjo;  

 masovna, osnovna in obvezna šolska knjiga;  

 (predvsem) tekstualno učno sredstvo;  

 motivator učnega procesa ter pomoč učencu pri njegovem intelektualnem razvoju;  

 knjiga, ki jo učenci skoraj vsakodnevno uporabljajo za izobraževanje in 

samoizobraževanje;  

 učno sredstvo, ki ga najpogosteje uporabljamo;  

 je v tesni povezavi z učnim načrtom, saj je navadno izdelan po veljavnem učnem 

načrtu;  

 njegovo nastajanje in uporabo določajo posebni predpisi;  

 je vodnik do drugih virov znanja;  

 je vir za nadzor sprejetih izobraževalnih vsebin na določeni stopnji izobraževanja pri 

določenem predmetu;  

 je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov 

znanja, opredeljenih v učnem načrtu. 

 

Vloga učbenika se je v šolskem izobraževanju spremenila, in sicer od reproduktivnega do 

produktivnega dela; od proučevanja do samostojnega dela učenca; od izobraževanja (v šoli) 

do samoizobraževanja (Malić, 1992).  

 

Vrednost učbenika je tudi v tem, da nakazuje učencu pot do ostalih virov (Malić, 1992). 

Učenca (v skladu s pedagoškimi, psihološkimi in didaktično-metodičnimi načeli) uvaja v svet 

znanosti in stroke, vodi ga v svet spoznavanja, razmišljanja in zaključevanja, postaja orodje 

njegovega duhovnega razvoja, sredstvo njegove intelektualne rasti, usposablja ga za 

samostojno intelektualno delo. Lahko ima vlogo voditelja permanentnega procesa 

izobraževanja, ko sam, brez posebej usposobljenih oseb (npr. učiteljev) vodi učenca do 
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odkrivanja novih spoznanj, ko preneha biti samo knjiga za učenje in postane knjiga, ki uči, 

kako se učiti (Skela in Čok, 1999). 

 

Zujev (1999) pripisuje sodobnemu učbeniku naslednje didaktične funkcije: posredovati 

informacije, omogočati napredek učenca, posredovati gradiva sistematično, postaviti učenca v 

aktivno vlogo, učencu omogočiti, da osvoji celovito znanje ter ga spodbujati k uporabi 

dodatnih gradiv, hkrati pa ima učbenik razvojno-vzgojno funkcijo.  

 

Poljak (1983) poudarja, da mora didaktično oblikovan učbenik vsebovati naslednje strukturne 

komponente: pripravo ali uvajanje učenca v nove učne vsebine, obravnavo novih učnih 

vsebin, urjenje aktivnosti za pridobivanje sposobnosti, ponavljanje vsebin za trajnost 

pridobljenega znanja in preverjanje rezultatov. 

 

Učbenik mora biti zasnovan tako, da učenec ne dobi »vsega znanja na pladnju«, ampak mora 

do nekaterih (spo)znanj priti s samostojnim delom in s svojo iniciativo, znanje si mora 

izgraditi z lastno dejavnostjo. Tako pridobljeno znanje bo tudi trajnejše in stabilnejše, kot je le 

golo memoriranje vnaprej posredovanih resnic (Kovač, Kovač Šebart, Krek, Štefanc, Vidmar, 

2005; Poljak, 1983).  

 

Skela in Čok poudarjata (1999; pa tudi Grant, 1987; Cunningsworh, 1984), da popolnega 

učbenika ni, mogoče pa je najti takšnega, ki je med obstoječimi za učitelje in učence 

najprimernejši. Takšen učbenik mora izpolnjevati tri pogoje: ustrezati mora potrebam, 

interesom in zmožnostim učencev; ustrezati mora učiteljem; ter ustrezati mora zahtevam 

uradnega učnega načrta. 

 

Vsak učitelj ima svoje osebnostne lastnosti in potrebuje svobodo pri poučevanju, vseeno pa je 

težko sistematično poučevati brez učbenika. Prav tako tudi učenci želijo imeti učbenik, saj jim 

omogoča sistematičen pregled nad tem, kaj so se že naučili in kaj bodo delali v nadaljevanju 

(Grant, 1987).  

 

Z nastankom nove učne tehnologije se je spremenila tudi vloga in struktura učbenika, saj so se 

določene funkcije, ki jih je imel učbenik, prenesle na nova učna sredstva. Tako je učbenik 

izgubil svoj monopolni položaj kot edini vir znanja, kljub spremenjenim okoliščinam pa še 

danes ni izgubil vodilne vloge in je nezamenljiv spremljevalec organiziranega oz. 

institucionaliziranega izobraževanja (Skela in Čok, 1999). 

 

7. 2. PREDNOSTI UPORABE UČBENIKA 
Mnenja strokovnjakov o vlogi in pomenu učbenika so deljena; nekateri so njegovi vneti 

privrženci, drugi nasprotniki. Mnogi avtorji (Skela, 1993; 2009; Skela in Čok,1999; Rižnar, 

2008) so mnenja, da je učbenik v učno-vzgojnem procesu brez dvoma specifično učno 

sredstvo, ki mu pripisujejo naslednje prednosti:  

 kadar ni učnega načrta, je učbenik tisti, ki podrobno določa vsebino;  

 kaže, kaj naj bi se poučevalo/naučilo in vrstni red, po katerem naj se to izvaja;  

 učiteljem nakazuje metodologijo poučevanja;  

 na ekonomičen in privlačen način nudi večino potrebnega gradiva za pouk;  

 neizkušenim učiteljem je v veliko oporo in pomoč ter vir novih idej;  

 zmanjšuje obremenitev učitelja;  

 za učitelja pomeni prihranek časa, saj bi bilo ustvarjanje gradiva iz nič zamudno delo;  

 pomeni veliko pomoč učencu (za delo in samostojno učenje izven razreda);  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Ana Ilić, magistrsko delo 

24 

 učenci, ki so pri pouku manjkali, lahko s pomočjo učbenika nadoknadijo zamujeno;  

 učenci se lahko pripravijo na pouk;  

 predstavlja povezavo med šolo in domom;  

 učenec s pomočjo učbenika presoja svoj uspeh, saj vidi, kaj se je že naučil in kaj se še 

mora; učenec ni tako preveč odvisen od učitelja; 

 pomaga določati vloge učenca in učitelja v izobraževalnem procesu; 

 lahko je zelo pomembno sredstvo za učiteljev strokovni razvoj; 

 s finančnega vidika je v večini primerov dobra naložba, saj je cenejši kot fotokopije;  

 njegova celostna grafična podoba ima pred fotokopijami veliko prednosti.  

 

7. 3. SLABOSTI UPORABE UČBENIKA 
Na drugi strani nekateri strokovnjaki (Skela, 1993; Skela, 2009; Rižnar, 2008) nasprotujejo 

uporabi učbenika. Najpogostejši razlogi, ki jih navajajo proti uporabi učbenika v učnem 

procesu, so:  

 učbenik otežuje in preprečuje učiteljevo ustvarjalnost z vsiljevanjem vnaprej določene 

metodične poti obravnave snovi; učitelj izgubi vlogo dejavnega načrtovalca, s tem pa 

prihaja do nižje strokovnosti, saj je učiteljeva vloga skrčena na raven izvajalca zamisli 

nekoga drugega;  

 zastarevanje učbenika je dokaj hitro;  

 učbenik je pisan za povprečnega učenca, ne upošteva različnega nivoja predznanja in 

sposobnosti posameznih učencev in je zato za nekatere učence pretežak, za druge 

prelahek;  

 učbenik ne more slediti in upoštevati lokalnih posebnosti in potreb;  

 učbenik lahko postavlja učne cilje ali pa postane učiteljev cilj poučevati učbenik, 

lahko celo postane nadomestek za učni načrt, kar je narobe.  

 

7. 4. TUJEJEZIKOVNI UČBENIKI 
Učbenik je imel in še vedno ima osrednje mesto med učnimi sredstvi. To velja tudi za 

tujejezikovne učbenike, le da so ti podvrženi pravilom tekmovalnosti zaradi hitrega razvoja 

lingvističnih znanosti, burnih dogajanj v glotodidaktiki (didaktika pouka tujih jezikov) in 

metodoloških pristopov ter velikega zanimanja za učenje tujih jezikov, kar je povzročilo 

izredno proizvodnjo učbenikov in spremljevalnih gradiv za učenje oz. poučevanje tujih 

jezikov (Skela in Čok, 1999). Učbenik tujega jezika ima zelo specifično vlogo, saj ni pri 

nobenem drugem predmetu učitelj objektivno tako vezan na učbenik kot ravno pri pouku 

tujega jezika. Učbenik je tako najpomembnejše in nepogrešljivo učno sredstvo 

tujejezikovnega učenja in poučevanja (Skela, 1993), ki v razredu usmerja učiteljeve in 

učenčeve dejavnosti ter pomaga organizirati proces učenja, saj usmerja učitelja in učence 

skozi veliko količino jezika, ki se ga je treba naučiti (Skela, 2009).  

 

Danes sodobne tujejezikovne učbenike, ki so atraktivno oblikovani, dopolnjujejo številna 

učna gradiva (zvočni zapisi, slikovne kartice, posterji idr.), ki omogočajo učitelju sistematično 

delo (Skela, 2009). Poznamo t. i. učne sete, ki so odprta gradiva, ki usmerjajo učitelja in 

učence k dopolnilnim virom in jih spodbujajo k dopolnilnem delu, na drugi strani pa so t. i. 

didaktični kompleti, ki so zaključena gradiva, ki predlagajo učitelju model za njegov pouk, 

učencem pa naloge, s katerimi se lahko preizkušajo v znanju, ter spodbujajo k ustvarjalni 

jezikovni rabi. Ne prva ne druga gradiva ne ponujajo učitelju vsega, kar potrebuje za uspešen 

pouk tujega jezika. Učna gradiva, učna sredstva in učna tehnologija so v pomoč na učni poti 
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uzaveščanja tujejezikovnega koda, ključnega pomena pa je tudi iznajdljivost, osebna 

ustvarjalnost in izkušenjska domiselnost učitelja (Skela in Čok, 1999). 

 

7. 4. 1 PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE TUJEJEZIKOVNEGA UČBENIKA 

Stališča glede uporabe učbenikov pri tujejezikovnem poučevanju/učenju so zelo različna, 

čeprav je malo učiteljev, ki učbenika ne bi uporabljali. Avtorji (Cunningsworth, 1995; Grant, 

1987; Rižnar, 2008; Skela in Čok, 1999) navajajo poleg vseh prednosti uporabe učbenika na 

splošno še nekaj prednosti uporabe tujejezikovnega učbenika, in sicer:  

 prispevajo k poglobljenemu učiteljevemu poznavanju jezika, ki ga poučuje;  

 učbenik olajša ter poglobi razumevanje in spoznavanje značilnosti avtentičnega 

govora ter posebnosti nekaterih sporočanjskih zvrsti, omogoča vpogled v neenakost 

sporočanja med tujcem in domačinom;  

 lahko pomaga razvijati jezikovno zmožnost učiteljev, ki niso domači govorci ciljnega 

jezika;  

 učbenik vsebuje pripravljena besedila in vaje, govorjena ter zapisana gradiva; 

 ponuja aktivnosti za vajo, utrjevanje in interakcijo; 

 danes so učbeniška gradiva sistematična pri predstavitvi, urjenju in urejanju jezikovnih 

struktur tujega jezika v sistem; 

 vir slovnice, besedišča, izgovarjave idr.; 

 ponuja ideje za razredne jezikovne aktivnosti; 

 je vir za samostojno učenje in samoocenjevanje dela.  

 

Rižnar (2008) opredeli naslednje argumente proti tujejezikovnemu učbeniku:  

 teme v učbeniku morda niso ustrezne in vsem zanimive;  

 vaje v učbeniku so pogosto pripravljene po principu tekočega traku; 

 besedila v učbeniku so neprimerna oziroma neaktualna;  

 gradiva niso pristna, temveč gre velikokrat le za navidezno pristnost;  

 učbenik ne spremlja zadostno število dodatnih učnih pripomočkov;  

 učbenik, ki je narejen za masovno uporabo, ne more biti zares komunikacijski;  

 prevelik vpliv britanskih in ameriških založnikov, ki vsiljujejo svoje kulturne 

vrednote.  

 

7. 4. 2 DELITEV TUJEJEZIKOVNIH UČBENIKOV 

Grant (1987) deli učbenike tujih jezikov na dve osnovni skupini. Prva skupina so tradicionalni 

učbeniki, druga pa komunikacijski.  

Tradicionalne učbenike lahko opišemo z naslednjimi lastnostmi (Grant, 1987; Rižnar, 2008):  

 poudarjajo jezikovne oblike in slovnične modele, in ne toliko komunikacijskih funkcij;  

 poudarjajo predvsem spretnosti branja in pisanja; 

 pogosto uporabljajo materinščino;  

 poudarjajo predvsem pravilnost in ne tekočnost; 

 ozko se osredotočajo na učni načrt in so izpitno naravnani;  

 nekaterim učiteljem so všeč, ker je njihova uporaba preprosta;  

 značilno učenje jezika kot sistema;  

 težijo h končnemu preverjanju pridobljenega znanja;  

 pasivnost učencev;  

 s pomočjo teh učbenikov učenci niso sposobni uporabe jezika oz. komunicirati v tujem 

jeziku.  
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Na drugi strani so si komunikacijski učbeniki med seboj močno različni, kljub temu pa jih 

združujejo naslednje skupne lastnosti (Grant, 1987; Skela in Čok,1999):  

 poudarek je na komunikacijskih jezikovnih funkcijah;  

 učencem dajejo priložnost uporabe jezika v razredu, gre za vajo pred uporabo jezika v 

resničnih situacijah;  

 poskušajo odslikavati učenčeve potrebe in interese;  

 ne poudarjajo le jezikovnih oblik, ampak spretnosti uporabe jezika;  

 običajno imajo uravnoteženo razmerje med vsemi štirimi jezikovnimi zmožnostmi;  

 običajno zelo natančno in specifično določajo svoje cilje;  

 tako vsebina kot metode odslikavajo pristen jezik iz vsakodnevnega življenja;  

 spodbujajo delo v dvojicah in skupinah in tako od učitelja zahtevajo več 

organizacijskih sposobnosti;  

 poudarjajo tekočnost in ne samo pravilnost.  

 

Pri delitvi v omenjeni dve skupini pa Skela in Čok (1999) poudarjata, da učbenike ni potrebno 

strogo ločevati in jih uvrščati v ti dve skupini. Razločevanje omogoča jasnejšo podobo o tem, 

na katerih teoretičnih osnovah so avtorji gradili. Založbe izdajajo oba tipa učbenikov, zelo 

pogosto pa učbenike, ki v različnih razmerjih združujejo lastnosti obeh skupin.  

 

7. 4. 3 POZITIVNI IN NEGATIVNI RAZVOJNI TOKOVI V SNOVANJU UČBENIKOV  

Učbenik je ostal temeljni učni vir pri pouku tujega jezika, čeprav je doživel mnoge 

spremembe in prilagoditve. Tomlinson (2003) navaja razvojne tokove, ki dokazujejo, da se 

stvari na področju snovanja učbenikov izboljšujejo:  

 vedno več je učbenikov, ki od učenca zahtevajo dejavno soudeležbo;  

 vedno več gradiv vključuje izsledke korpusnega jezikoslovja in tako odslikavajo 

dejansko in resnično jezikovno rabo;  

 vedno več je t. i. interaktivnih učbeniških kompletov, ki vključujejo različne medije in 

učencem omogočajo bogatejšo izkušnjo jezikovnega učenja;  

 vedno več je t. i. stopenjskih beril za spodbujanje obsežnega branja, ki vključujejo bolj 

izzivalne teme in jezikovno niso preveč okleščena;  

 vedno več učbenikov spodbuja učence, da učnemu procesu dajo osebni pečat, in sicer 

tako da teme in besedila povežejo s svojim svetom, pogledi, stališči in običaji;  

 učbeniki skušajo učence čustveno pritegniti, in sicer tako, da se jih vplete v besedila in 

dejavnosti, ki od njih terjajo izražanje lastnih občutkov;  

 povečuje se raba medmrežja kot vira sodobnih, relevantnih in zanimivih besedil;  

 učbeniki se umikajo od govorne vadbe, ki temelji na pisni slovnici in gredo v smer 

govorne slovnice v rabi;  

 kaže se težnja po vključevanju medkulturnih vsebin ter razvijanju medkulturne 

zavesti;  

 povečuje se število držav, ki se odločajo za ustvarjanje lastnih gradiv namesto uporabe 

globalnih oz. mednarodnih.  

 

Tomlinson (2003) in Skela (2009) dokazujeta, da je na področju snovanja učbenikov tudi 

veliko negativnih razvojnih tokov, in sicer:  

 v okviru jezikovnega učnega načrta slovnica spet začenja zavzemati osrednje mesto;  

 v učbenikih se daje izrazito prednost razvijanju slušnega razumevanja in govora na 

račun branja in pisanja;  
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 prevladuje predpostavka, da je sposobnost koncentracije večine učencev zelo kratka, 

da so lahko kos samo zelo kratkim bralnim in pisnim besedilom in da se lahko z 

dejavnostmi zamotijo samo za kratek čas;  

 prevladuje predpostavka, da se učenci pri jezikovnem učenju ne želijo ukvarjati z 

intelektualno zahtevnejšimi dejavnostmi;  

 v učbenikih se zanemarja književnost;  

 prevladuje prevlada analitičnih aktivnosti, zanemarjene pa so aktivnosti, ki bi 

omogočale druge učne stile;  

 tematika postaja vedno bolj trivialna, spornih tem, ki bi spodbujale razprave in 

soočanja mnenj, skoraj ni; 

 učence se podcenjuje jezikovno, intelektualno in čustveno.  

 

Skela (2009) opozarja, da se danes najbolje prodajajo mnogobarvni in mnogodelni učbeniki. 

Založniki ne želijo tvegati z izdajanjem drugačnih učbenikov, saj se bojijo, da bodo izgubili 

visoke dobičke, zato se odločajo za varne, všečne, povprečne, globalne učbenike, ki 

posnemajo značilnosti uspešnic. Kot navaja, ima to številne negativne posledice za 

nekomercialna gradiva, ker učitelji in snovalci učnih načrtov posnemajo pristope najbolje 

prodajanih učbenikov, saj predpostavljajo, da je to tisto, česar si učenci in učitelji želijo, v 

resnici pa si za vzor vzamejo učbenike, ki so bili deležni najbolj agresivne in drage promocije.  

 

7. 4. 4 ZNAČILNOSTI DOBREGA TUJEJEZIKOVNEGA UČBENIKA 

Skela (2009) navaja značilnosti dobrega tujejezikovnega učbenika:  

 Imeti morajo jasno in koherentno strukturo učnih enot, ki bo vodila učence in učitelja 

skozi različne aktivnosti; takšna struktura pomaga učitelju načrtovati učne ure, 

učencem pa olajša učenje ter jim daje občutek napredovanja.  

 Učbeniki ne smejo biti preveč strogo in hermetično strukturirani, saj to lahko povzroči 

monotone učne ure. 

 Model strukture učnih enot mora biti jasen in sistematičen, vendar dovolj prožen, da 

dopušča ustvarjalnost in raznolikost.  

 

Cunningsworth (1984) navaja, da mora za tujejezikovne učbenike veljati:  

 Učbeniki se morajo nanašati na učne cilje in učenca peljati proti zastavljenim ciljem.  

 Učitelj mora biti pozoren na jezik v učbeniku ter izbrati učbenik, ki bo pomagal 

opremiti učence za učinkovito rabo jezika glede na svoje potrebe (da bo jezik lahko 

uporabljal tudi zunaj učnih situacij).  

 Učbenik upošteva potrebe in interese učencev (način posredovanja/utrjevanja/uporabe 

snovi; posredovanje manjših enot; povezava med učnimi enotami; gradnja na tem, kar 

že znajo; ocenjevanje; upoštevanje intelektualnih in čustvenih potreb učencev – 

spodbujanje in motiviranje učencev; zanimivi materiali; materiali morajo biti primerni 

za cel razred, manjše skupine ali posameznike; relevantne in spontane razredne 

aktivnosti).  

 

Sodobni tujejezikovni učbeniki zrcalijo tematsko zasnovo, vključevanje medpredmetnih 

povezav, projektnega dela, zgodb in dejavnosti, vse to pa so značilnosti celostnega pristopa k 

poučevanju učencev na zgodnji stopnji (Skela, 2009).  

 

Rubdy (2003) navaja, da mora vsebovati tujejezikovni učbenik primeren jezikovni nabor, 

hkrati pa učencu nuditi priložnosti za rabo in vadbo spretnosti, utrjevanje in ponavljanje 

vsebin, besedišča, slovnice ter preverjanje znanja in stalno vrednotenje.  
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Učbeniki morajo temeljiti na načelih in zahtevah sodobnega jezikovnega pouka. Tako mora 

sodoben učbenik vsebovati:  

 kognitivni pristop k obravnavi slovničnih elementov (naraven, neformalen način 

uvajanja v formalne vsebine jezikovnega pouka);  

 ravnotežje med teoretičnim znanjem in uporabnostjo ciljnega jezika;  

 vsebino, ki od začetka usmerja učenca k pravi komunikaciji in zmožnosti izražanja;  

 tematiko in situacije, ki so v soglasju z učenčevim miselnim svetom (spodbujajo 

njegovo motivacijo za učenje tujega jezika; razvijajo strategije samostojnega učenja);  

 avtentičnost ter raznolikost besedil in vaj (spodbujajo samostojnost, kreativnost ter 

aktivno vlogo učenca);  

 tehnično dovršeno ureditev in privlačno slikovno gradivo (Seliškar, 1993).  

 

Organizacijske kategorije tujejezikovnega učbenika so lahko različne: učne strategije, 

samoocenjevanje, kultura, naloge in dejavnosti, vsebina, slušna zmožnost, govorna zmožnost, 

bralna zmožnost, pisna zmožnost, jezikovne funkcije, pojmi in teme, komunikacijske 

situacije, slovnica, fonologija, besedišče. Učbeniki redko temeljijo le na eni organizacijski 

kategoriji, ampak na sistematičen način prepletajo in povezujejo kategorije v različne 

kombinacije, večina sodobnih učbenikov ima enega ali dva ključna elementa, ki sta gonilni 

sili organizacije učbenika, vse ostale kategorije pa so vsebovane, a niso obravnavane tako 

sistematično (Skela, 2009).  

 

Pri večini sodobnih tujejezikovnih učbenikov je glavno organizacijsko načelo učbenika niz 

tem. Gre za tematsko organiziranost tujejezikovnega učbenika, kar ima po mnenju Skele 

(2009) veliko prednosti:  

 učencem se zdijo teme naravne in predstavljive;  

 takšen pristop omogoča izpostavitev ciljnemu jeziku prek raznovrstnih tematsko 

obarvanih besedil, ki lahko vsebujejo številne jezikovne zanimivosti in so dobro 

izhodišče za jezikovno vadbo in funkcije;  

 teme omogočajo številne medpredmetne povezave in se skladajo s celostnim učenjem, 

ki je ena glavnih metodoloških značilnosti pouka in učenja tujega jezika na zgodnji 

stopnji;  

 teme ob pomoči zgodb, iger in različnih dejavnosti naravno generirajo jezik;  

 tematsko učenje je učinkovito in smiselno, saj so vse nove učne izkušnje globoko 

zasidrane v eni temi, kar učencem omogoča, da vidijo povezave med različnimi 

učnimi nalogami in področji učenja;  

 tematsko načrtovanje je priljubljeno pri učiteljih jezikov, ker imajo pri načrtovanju 

gradiv proste roke.  

 

Motivacija je ključna pri učenju in poučevanju tujega jezika. Visoko motiviran učenec, ki je 

deležen slabega poučevanja, bo boljši pri tujem jeziku kot nizko motiviran učenec, ki je 

deležen dobrega poučevanja. Na motivacijo vplivajo tudi učbeniki, ki morajo (zato, da 

obdržijo učenčev interes) vsebovati nekaj, kar se učenec želi naučiti in kar je zanj relevantno, 

kar bogati njegove izkušnje (Cunningsworth, 1984). Dejavnosti v učbeniških gradivih morajo 

učenca spodbujati k aktivni rabi jezika ter k ustvarjalnemu preizkušanju novega jezikovnega 

sistema v različnih kontekstih (Dagarin Fojkar, 2008).  

 

7. 4. 5. TUJEJEZIKOVNI UČBENIKI IN KULTURNE VSEBINE 

Jezik in kultura sta prepletena, zato je potrebno učence pripraviti na ustrezno razumevanje, 

ravnanje in uporabo jezika v specifičnih kulturnih situacijah, kar se mora odražati tudi v 
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tujejezikovnem učbeniku. Da lahko pride do jezikovne in kulturne uzaveščenosti, morajo 

gradiva ponuditi učencu ne le spoznavanje dejstev, ampak morajo učencu omogočiti tudi, da 

izkusi kulturne razlike, posebnosti idr. (Pulverness, 2003). 

 

Učbeniki tujih jezikov so mesto srečanja kultur, pri tem pa morajo imeti v mislih lastno 

kulturo učencev, saj se srečanje s tujo kulturo dogaja v odnosu na izkušnje z lastno kulturo. 

Tako učbeniki tujih jezikov odpirajo vrata v spoznavanje tako tuje kot tudi lastne kulture 

(Petravić, 2010).  

 

Učbeniki morajo ponujati širok in raznolik nabor besedil in nalog, da lahko vsak posameznik 

najde nekaj, kar ga zanima, hkrati pa morajo z raznolikimi nalogami učenca usposobiti za 

interakcijo s ciljno kulturo (Fenner, 2000a).  

 

Organizacija in obseg kulturnih vsebin se razlikujejo od učbenika do učbenika. Pri izbiri 

učbenika z ustrezno količino in vsebinsko primernostjo kulturnih vsebin bi morali upoštevati 

avtentičnost materialov, vpetost v kontekst ter integracijo kulturnih vsebin z ostalimi (kultura 

ne sme biti ločena od ostalih sestavin enote) (Szende, 2014). 

 

Cunningsworth (1995) poudarja, da mora učbenik svoja besedila ter materiale vpeti v družben 

in kulturen kontekst, na način, da je razumljiv in prepoznaven učencem. Gradiva ne morejo 

biti nevtralna, ker reflektirajo pogled družbe in izražajo vrednostni sistem, implicitno ali 

eksplicitno. Avtor opozarja, da vrednostni sistem učbenika lahko vpliva na percepcijo in 

čustva učenca na splošno in do učenja angleščine.  

 

Skela (2009) poudarja, da vsa učbeniška gradiva vsebujejo vsaj implicitno kulturno 

sporočilnost, vendar so kulturne vsebine pogosto v učbenikih obravnavane enostransko 

oziroma pristransko, zato Skela opozarja, da bi morali učence vzgajati v duhu kulturnega 

relativizma, ki bi jim omogočal razumevanje določenega kulturnega pojava, pri čemer ni 

nujno, da bi ga sprejeli za zgled.  

 

Kulturne vsebine v učbenikih so odvisne od tega, ali je učbenik lokalen ali globalen. Globalni 

učbeniki so namenjeni mednarodni uporabi, zato so vsebine kulturno nevtralne (nespecifične 

za eno kulturo), da lahko učbenike uporabijo v različnih državah. Na drugi so lokalni učbeniki 

namenjeni določeni državi in sestavljeni glede na učni načrt (Cunningsworth, 1984). Nekateri 

tujejezikovni učbeniki pa so osredotočeni le na spoznavanje lastne kulture in le opozarjajo na 

ciljno kulturo (Skopinskaja, 2003).  

 

Yassine (2012) izpostavi delitev tujejezikovnih učbenikov, ki jih razdeli v tri kategorije glede 

na kulturne vsebine:  

1. Učbeniki, ki reflektirajo učenčevo lastno kulturo (K1) – vir je materna kultura. Ti 

učbeniki učijo učenca, kako naj v tujem jeziku govori o svoji kulturi npr. tujcem.  

2. Učbeniki, ki reflektirajo ciljno kulturo (K2), in sicer vključujejo kulture držav, kjer se 

govori ciljni jezik kot materni jezik. Avtor opozarja, da morajo tujejezikovni učbeniki 

učencu dati priložnost, da vidijo situacijo na različne načine, dobijo vpogled v 

problematične situacije, kar jih pripravi na resničen svet, na interakcijo s pripadniki 

ciljne kulture, hkrati pa se jih opozori na stereotipe.  

3. Učbeniki, ki reflektirajo kulturo, ki ni ne kultura učencev ne ciljna kultura. Ti učbeniki 

vključujejo različne kulture (K3, K4, K5 ...) v angleško ali neangleško govorečih 

državah, ki uporabljajo angleščino kot mednarodni jezik. Raznolikost tem in fokus na 

mednarodnih kulturah da učencu priložnost, da razvije medkulturno zavest. 
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Cunningsworth (1984) vidi prednosti učbenikov, ki temeljijo na kulturi, saj le-ti ponujajo 

širok spekter situacij za vpeljavo/utrjevanje/uporabo jezikovnih enot; gradivo je smiselno in 

vpeto v kontekst; osebe se pojavljajo tekom vseh enot, kar učencu omogoča varnost ter 

možnost identifikacije. Ti učbeniki pa imajo tudi omejitev, saj so relevantni le za učence, ki 

razumejo kulturno ozadje. Učenec, ki ne bo deležen tega socialnega okolja, zanj to učenje ne 

bo smiselno. Ko so kulturne vrednote in norme popolnoma drugačne, učenci težje razumejo te 

učbenike in to otežuje njihov učni proces. 

 

Rubdy (2003) navaja, da je pri izbiri tujejezikovnega učbenika potrebno imeti v mislih 

kulturno občutljivost učbenika. Rubdy navede vprašanja, ki so lahko v pomoč učitelju:  

 Kateri vidiki kulture so poudarjeni?  

 Ali so gradiva primerna in relevantna za učenčev kulturni kontekst in upoštevajo 

njegove vrednote in prepričanja?  

 Ali učbenik kaže na vzporednice in razlike med učenčevo kulturo in kulturo drugih?  

 Ali je to izvedeno na nepokroviteljski način?  

 Ali učbenik podaja stereotipne, netočne in žaljive podobe spolov, rase, družbenega 

razreda ali narodnosti?  

 Ali so predstavljeni tudi manj prijetni vidiki ciljne kulture (npr. nezaposlenost, 

revščina, rasizem ...)?  

 

Fenner in Newby (2000) poudarjata, da mora tujejezikovni učbenik imeti naslednje tri 

značilnosti: omogočati mora avtonomijo učenca; učbenik mora biti avtentičen; ter razvijati 

mora medkulturno zavest.  

 

 Avtonomija učenca 

Zagovorniki učenčeve avtonomije zatrjujejo, da je že sama uporaba učbenika v popolnem 

nasprotju z načeli avtonomije, saj so na ta način učencem stvari vsiljene. Vseeno pa imajo 

učbeniki pomembno vlogo pri razvijanju samostojnega učenja. Dober učbenik mora 

omogočati izbiro (glede tematike, tipa in količine besedila, zaporedja dejavnosti in težavnosti 

idr.) in učenca uvesti v samostojno delo, ga na ta način pripraviti na učenje zunaj šole in 

soustvarja pogoje za učenje. Ko učenec doseže določeno stopnjo uzaveščenosti glede svojega 

dela, začne iskati dodatna gradiva. Z avtonomnim učenjem učenec razvije zavest o jeziku, 

kulturi in učenju (Fenner, 2000b; Skela, 2009).  

 

 Avtentičnost  

Newby (2000) avtentičnost obravnava v okviru treh kategorij: avtentičnost besedila (v obliki 

fotografij, stripov, karikatur, voščilnic, turističnih predmetov, pristnih časopisnih člankov, 

pristnih književnih besedil itd.); avtentičnost vedénja (jezikovne aktivnosti, ki jih izvajajo) ter 

osebna avtentičnost (učenčev odnos do avtentičnosti besedila in avtentičnosti vedénja). Skela 

(2009) pri avtentičnosti opozarja, da bi morali tako učbeniki kot učitelji v domnevno umetni 

svet razreda prinesti čim več resničnosti zunanjega sveta. Pri izbiri tem se moramo zavedati 

dejstva, da razred ni zunanji svet in da imajo šole poleg funkcionalnih ciljev učenja tujega 

jezika tudi širše vzgojno-izobraževalne cilje (npr. razvijanje medkulturne zavesti in širjenje 

učenčevih obzorij). Tu se pojavi težava, saj če avtor učbenika uporabi čisto »avtentičen« 

pristop, s tem izključi npr. književnost ali določene družbenopolitične teme, ker le-te niso del 

učenčevega sveta, po drugi strani pa učbeniki vsebujejo teme, ki so zelo oddaljene od potreb 

in interesov učencev, kar ima močno odtujevalne učinke. Zato je avtor učbenika postavljen 

pred težko nalogo pri iskanju ravnovesja med vstopanjem v učenčev svet in usmerjanjem 

učenca v drugačne in druge svetove.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Ana Ilić, magistrsko delo 

31 

Na tem mestu Skela (2009) poudarja, da se težava kaže tudi pri jezikovnih zvrsteh, ki naj bi 

jih vključili v učbenik. Opozarja na negativni kulturne posledice, če učitelj poučuje le eno 

jezikovno zvrst tujega jezika, hkrati pa so učenci slabo pripravljeni na kasnejše situacije, v 

katerih bodo imeli stik s številnimi domačimi govorci iz različnih okolij. Da se izognemo 

omenjenim negativnim posledicam, danes pri angleščini velja, da mora učbenik vključevati 

različne angleške dialekte, poleg tega pa tudi vsakdanjo pogovorno angleščino ter različne 

registre, ki se porajajo iz različnih kontekstov.  

 

 Medkulturna zavest  

Razvijanje pristne medkulturne zavesti ob pomoči učbenika je za avtorje najtežja naloga. 

Skela (2009) in Fenner (2000a) poudarjata, da naj učbeniki ne uvajajo kulture v obliki 

nekakšnega zunanjega kosa znanja (na dejstvih temelječ ali celo klišejski vidik drugih kultur), 

ampak da namesto tega nizajo primere stališč, mnenj, vrednostnih sistemov in pričakovanj, in 

sicer tako v zvezi z lastno kulturo kot tudi kulturo drugih, s čimer bodo učenci postopoma 

postajali bolj odprti do drugosti. 

 

Skela (2009) primere medkulturne zavesti v praksi oz. v učbenikih razdeli v tri skupine, in 

sicer:  

1. Znanje/védenje (poznavanje podatkov): slavni ljudje, zgodovinski dogodki, politični 

vidiki, izobraževanje, književnost, arhitektura, navade in običaji, družine, primerjanje 

kulturnih značilnosti, raznolikost kultur, subkulture itd.  

2. Družbenokulturna zmožnost (kako se ustrezno vesti v tuji kulturi): pravila vedênja; 

norme, ki se nanašajo na humor; kulturno pogojeni simbolni sistemi; sorodstvene vezi 

in primerne jezikovne oblike itd.  

3. Stališče (interakcija z »drugostjo« zahteva, da prilagodimo, uskladimo in spremenimo 

svoja stališča): stereotipi; empatija; proučitev stališč do drugosti itd.  

 

7. 4. 6 TEŽAVE PRI KULTURNIH VSEBINAH V TUJEJEZIKOVNIH UČBENIKIH  

Avtorji izpostavljajo različne težave pri kulturnih vsebinah v tujejezikovnih učbenikih, in 

sicer: kulturni stereotipi; poudarek je še vedno na podajanju kulturnih dejstev; gradiva niso 

avtentična; zanemarjanje lastne kulture; kulturna dominacija; površinsko obravnavanje 

kulturnih vsebin idr.  

 

 Kulturni stereotipi 

Skela (2009) izpostavi problem tujejezikovnih učbenikov, in sicer kulturni stereotipi, ki so 

najbolj kritizirano področje v tujejezikovnih učbenikih. Raziskava, ki je vključila približno 

štirideset šolskih učbenikov francoščine kot tuji jezik, ki so bili izdani v osmih evropskih 

državah, je potrdila: učbeniki pogostokrat zajemajo stereotipne vzorce, učenec pa ne dobi 

priložnosti, da razvije refleksijo na kulturo, ki ji je izpostavljen (Szende, 2014).  

 

L. Vrbová (2006) je z raziskavo, v katero je vključila učbenike za učenje angleščine kot tuji 

jezik v Češki republiki, ugotovila, da so učbeniki neprimerni za razvijanje medkulturne 

zavesti pri učencih, prav tako se ti učbeniki neprimerno spopadajo s stereotipi in tabu temami. 

Zaradi neprimernosti učbenikov pri razvijanju medkulturne zavesti učitelji vključujejo 

dodatna gradiva kot npr. časopise, posnetke, filme, fotografije idr.  

 

Cunningworth (1995) opozarja, da se pri kulturnih vsebinah v učbenikih pojavljajo negativni 

stereotipi, kar bi morali upoštevati v prihodnje pri izbiri učbenika. Če je učbenik že v uporabi, 

se na stereotipe opozori in o njih odkrito pogovori z učenci. Učitelj mora biti tudi pozoren pri 
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podajanju občutljivih tem, kot so npr. različne oblike diskriminacije (razlika med spoloma, 

etnična pripadnost, poklici, starostna skupina, socialni razredi, invalidnost idr.).  

 

Raziskave kažejo, da pouk tujih jezikov doslej ni imel bistvenega vpliva na spreminjanje 

kulturnih stereotipov. Učbeniki pogosto vključujejo stereotipne kulturne vsebine, ki ji bo 

spreten učitelj izkoristil kot dobro izhodišče za relativiziranje tako učenčeve kot ciljne kulture 

ter za pogovor o tem, kako stereotipi nastajajo. Skela (2009) opozarja, da ne smemo biti 

presenečeni, če pri pouku tujega jezika strpnost in razumevanje nista takojšnja rezultata, celo 

zelo pogosto je kratkoročni rezultat ravno nasproten, tj. učenci vidijo drugo kulturo na zelo 

stereotipen način.  

 

 Pomanjkanje konteksta in fragmentarno predstavljanje odnosov 

V učbenikih je pri kulturnih vsebinah premalo poudarjen afektivni aspekt oseb (npr. kaj 

izvemo o osebah, njihovih strahovih, kaj jih motivira idr.), zato osebe v učbenikih niso 

celostne, so nepopolne. Osebe se večkrat pojavijo od nikoder, nato pa izginejo. Tako 

fragmentarno predstavljanje družbenih odnosov ne ponuja konteksta za učinkovito jezikovno 

in kulturno učenje, kar ne pomaga učencu, da bi se navezal na osebe ter jih skušal razumeti in 

sprejel njihovo drugačnost (Cunningsworth, 1995). 

 

 Poudarek je na znanju kulturnih dejstev 

Kljub zavedanju o pomembnosti vedenjske kulture in vplivu le-te na učinkovito medkulturno 

komunikacijo in medsebojno razumevanje ter sprejemanje, pa se pri pouku tujih jezikov še 

vedno pozablja na kulturo z malo začetnico, kar tudi dokaže Bilić-Štefan (2008) s svojo 

analizo učbenikov angleščine za 7. in 8. razred hrvaških osnovnih šol, in sicer dokaže, da 

učbeniki dajejo največji poudarek na znanje kulturnih dejstev, medtem ko se pozablja na 

kulturne veščine in stališča, ki so pomembna za učinkovito ravnanje v ciljni kulturi in uspešno 

medkulturno komunikacijo.  

 

 Gradiva niso avtentična 

Da je učenec tujega jezika uspešen pri sporazumevanju, zahteva pouk in učbenik tujega jezika 

integracijo kulture in jezika. Vključevanje kulturnih elementov v učbeniška gradiva je zelo 

pomembno pri pouku tujega jezika, saj učenci tako dobijo avtentičen jezik, ki vključuje 

specifične kulturne fraze, ki se uporabljajo pri sporazumevanju.  

 

Çakir (2010) opozarja, da učbeniška gradiva pogosto niso avtentična, kot razlag pa navede, da 

večino učbenikov niso napisali domači govorci. V svojo raziskavo je vključil učbenike za 

poučevanje in učenje angleščine kot tuji jezik, ki se uporabljajo v 6., 7. in 8. razredu turških 

osnovnih šol. Ugotovil je, da večina aktivnosti ne vključuje dovolj kulturnih elementov, 

kulturne fraze niso uporabljene ustrezno, učenci pa niso izpostavljeni avtentičnemu jeziku in 

resničnim situacijam ciljnega jezika.  

 

S. Volčanšek (2012) opozarja, da so besedila v učbenikih večinoma prilagojena in umetna ter 

zdaleč niso avtentična. Jezik je živ in se nenehno spreminja, učbeniška besedila le težko 

sledijo spremembam, zato je priporočljiva občasna uporaba avtentičnih besedil na ustrezni 

zahtevnostni ravni. Ta besedila morajo pri bralcu vzbuditi radovednost in željo po 

spoznavanju navad in življenja v državi ciljnega jezika. Na ta način tudi spoznavajo 

avtentične načine sporazumevanja v raznolikih jezikovnih interakcijah. Da bi preprečili 

neustrezno besedno in nebesedno odzivanje učencev, mora pouk tujega jezika nuditi dovolj 

priložnosti za spoznavanje avtentične rabe jezika.  
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 Vključevanje lastne/tuje kulture 

Pri poučevanju kulturnih vsebin tujega jezika je potrebno paziti, da učenci dobijo priložnost, 

da prepoznavajo in cenijo podobnosti in razlike med lastno ter ciljno kulturo. Zelo pogosto 

učbeniki tujega jezika pozabijo na lastno kulturo učencev (Byram in Morgan, 1994), ne 

omogočajo primerjanja z lastno kulturo, kar močno zavira razvoj medkulturne zavesti pri 

učencih (Başal in Aytan, 2014).  

 

Na drugi strani opozarja Ekmekçi (2014), da se v nekaterih državah (npr. Kitajska, Venezuela, 

Indija, Turčija) učbeniki za učenje angleščine kot tujega jezika osredotočijo le na lastno 

kulturo učenca (njihove vrednote, tradicije idr.), pri tem pa pozabijo na ciljno. Kot navaja, to 

predstavlja velik problem, saj so turški učitelji angleškega jezika slabše usposobljeni za 

posredovanje tuje kulture, zato imajo tu učbeniki ključno vlogo in morajo vsebovati tako 

lastno kot tujo kulture.  

 

 Površinsko in enostransko obravnavanje kulturnih vsebin 

Ker sta jezik in kultura neločljivo povezana, mora to upoštevati tudi vsak tujejezikovni 

učbenik, ki mora upoštevati kulturne aspekte učenja tujega jezika. Başal in Aytan (2014) sta z 

raziskavo, v katero sta vključila učbenike za poučevanje turščine kot tuji jezik ugotovila, da 

so kulturni elementi pogosti, vendar so obravnavani le površinsko ter enostransko. Ko je 

kulturna sporočilnost gradiv enostranska, mora učitelj poskrbeti, da pouk obsega 

dvodimenzionalno ali večdimenzionalen pogled (Dunnett, Dublin in Lezberg, 1987).  

 

 Kulturna dominacija 

Pulverness (2003) in Skela (2009) ugotavljata, da globalna proizvodnja zlasti angleško-

ameriških učbenikov, ki zaradi komercialnih interesov in lagodnosti ostajajo anglocentrični, 

odpira vprašanje kulturne dominacije oz. enosmernega toka informacij iz anglo-ameriških 

centrov. Glavna težava, s katero se soočajo globalno proizvedeni etnocentrični učbeniki, je 

njihova kulturna neobčutljivost za kulturo učencev (učenčeva kulturna identiteta ni del učnega 

procesa). Takšni učbeniki so brezizrazni in odtujevalni, saj se od učencev pričakuje, da le 

posnemajo vedenjske vzorce ciljne kulture, namesto da bi jih povezali s svojimi izkušnjami. 

Medkulturni vidiki komunikacije so zanemarjeni, saj standard v angleških monokulturnih 

učbenikih še naprej ostajata britanskost in/ali ameriškost.  

Danes pa so učbeniki že bolj naravnani h kulturnemu relativizmu in vključujejo več angleško 

govorečih kultur (Pulverness, 2003). 

 

 Razvoj medkulturne zavesti 

Raziskava (Skopinskaja, 2003), ki je vključila 66 učiteljev angleščine v petih državah 

(Estonija, Litva, Norveška, Poljska, Rusija) in 40 učiteljev francoščine v petih državah 

(Estonija, Litva, Norveška, Malta, Romunija), je ugotovila mnenja učiteljev o razvijanju 

medkulturne zavesti s pomočjo učbenikov. Učitelji navajajo, da učbeniki razvijajo 

medkulturno zavest z vključevanjem medkulturnih aktivnosti, socialnih problemov in 

prikazom realnosti, omogočanjem izmenjavo mnenj ter z vključevanjem različnih dialektov. 

Kot slabost učbenikov so navedli, da je kultura še vedno podrejena ostalim ciljem, premalo je 

občutljivih tem, učbeniki vključujejo stereotipne prikaze kultur, glavni poudarek je na 

jezikovnih oblikah, zanemarjajo medkulturni dialog, poudarek pa je še vedno na kulturi 

angleško govorečih držav. L. Skopinskaja (2003) poudarja, da je treba učencem nuditi 

priložnosti za primerjanje in iskanje razlik med kulturami, saj bodo tako učenci sposobni 

različnih pogledov na svet, hkrati pa bodo bolje razumeli svojo kulturo ter postali manj 

etnocentrični in bolj kulturno relativni.  
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Na vse omenjene težave tujejezikovnih učbenikov odgovarja projekt Evropskega centra za 

moderne jezike, ki je oblikoval učbenik medkulturne komunikacije z naslovom »Mirrors and 

windows« (2003). Učbenik je sestavila medkulturna skupina učiteljev iz različnih držav, ki so 

ugotovili, da je veliko učiteljev neizkušenih, ko gre za medkulturnost in obravnavo kulturnih 

razlik. Cilj učbenika je pomagati učiteljem razviti medkulturno zavest pri učencih in jim 

ponuditi gradiva, ki so osredotočena na medkulturnost, ter pokazati, kako naj le-to vključijo in 

razvijajo pri pouku. Glavni cilj je pomagati učencem, da razmislijo o svoji kulturi ter raziščejo 

ostale kulture v odnosu na svojo. Učbenik s praktičnimi primeri spodbuja k refleksivnim 

kulturnim diskusijam, ki se nanašajo na kulturo z malo začetnico, opozarja na stereotipe, 

skuša odpraviti predsodke ter sistematično vključuje medkulturno zavest in medkulturno 

komunikacijo v proces učenja in poučevanja (Lázár, 2003). Hkrati pa so cilji učbenika pri 

učencih spodbuditi razmišljanje o vrednotah, pogledih in vedenjskih vzorcih njihove lastne 

kulture; jih opozoriti na medkulturne razlike; jih spodbuditi h kritičnemu mišljenju; razviti 

različne perspektive; razviti empatijo in odprtost ter spoštovanje do drugačnosti (Huber-

Kriegler, Lázár in Strange, 2003).  

 

7. 5 UČITELJEVA VLOGA PRI UPORABI UČBENIKA PRI POUKU 
Učitelj mora poznati vlogo učbenika v procesu jezikovnega in kulturnega usvajanja ter jim 

znati določiti mesto v etapnem in letnem načrtovanju (Skela in Čok, 1999). Poznavanje 

učbeniškega gradiva je za vse udeležence v učnem procesu temeljnega pomena, saj kot navaja 

M. Dagarin Fojkar (2008), lahko učitelji učbeniško gradivo učinkovito uporabljajo in 

prilagajajo potrebam svojih učencev, ko dobro poznajo strukturo knjige, avtorjeva 

organizacijska načela, namen sosledja učnih enot, vsebino in cilje enot ipd.  

 

Učitelj mora imeti jasno zastavljene cilje, kaj naj bi bil učenec zmožen narediti v tujem jeziku, 

nikakor ne sme pustiti, da bi učbenik narekoval cilje. Glede na zastavljene cilje ter značilnosti 

in interese učencev učitelj poišče primeren učbenik, ki mu bo v pomoč pri doseganju 

zastavljenih ciljev (Cunningsworth, 1984).  

 

Grant (1987) pripisuje učitelju pri delu z učbenikom naslednje naloge: učitelj mora zaznati 

učenčeve cilje, učne stile, interese, njihova močna in šibka področja; učitelj mora izbrati 

metode in materiale, ki so najučinkovitejši glede na učne cilje v učnem načrtu; učitelj se mora 

odločiti, ali bo materiale/vsebine/naloge v učbeniku uporabil takšne, kot so, ali jih bo 

nekoliko spremenil/zamenjal/izpustil/dodal/prilagodil svojim učencem.  

 

Učitelj ima pomembno vlogo pri vključevanju medkulturnosti v pouk, je medkulturen 

mediator, ki vključuje tudi kulturne vsebine, ki manjkajo v učbeniku. Kot navaja Pulverness 

(2003), so učbeniki dobro izhodišče in uvod v kulturne vsebine (teme, besedila, slikovno 

gradivo, jezik) in omogočajo učencem in učiteljem strukturirano učenje in poučevanje, kljub 

temu pa avtor poudarja, da lahko predstavljajo pritisk, saj lahko učitelje odvračajo, da bi sami 

poiskali dodatna gradiva.  

 

Pomembno je, da učitelj ni odvisen od učbenika, ampak mora biti sposoben kreativne in 

neodvisne uporabe učbenika z ostalimi gradivi glede na potrebe, prednosti, slabosti ter 

interese svojih učencev (Cunningsworth, 1984). Učitelji lahko zvesto sledijo predpisanemu ali 

izbranemu učbeniku, drugi svobodneje izbirajo gradiva in dejavnosti, večina pa najde vmesno 

pot, kar pomeni, da sledijo učbeniku, dopuščajo pa tudi prostor za lastne priredbe in 

dopolnitve. Izhodišče pa je vedno potrjen učni načrt in nacionalne smernice za pouk tujih 

jezikov na zgodnji stopnji (Skela, 2009).  
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Ne obstaja učbenik, ki bi bil primeren za vsako učno situacijo, zato mora učitelj najti svoj 

način prilagajanja in uporabe materialov, v kolikor je to potrebno (Cunningsworth, 1984). 

Ključnega pomena sta tudi učiteljevi zmožnosti vrednotenja in prirejanja učnih gradiv, za kar 

je nujno tudi dobro poznavanje preteklega in sedanjega stanja na področju pouka in učenja 

tujih jezikov (Skela, 2009).  
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III EMPIRIČNI DEL  
 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Pri poučevanju in učenju angleščine mora biti kulturna komponenta ključna pri načrtovanju 

pouka, kulturne dejavnosti je potrebno vključevati sistematično in nepretrgoma, saj te 

dokazano pozitivno vplivajo na uspešen jezikovni razvoj učencev tujega jezika, hkrati pa 

medkulturna zavest pomembno sooblikuje celosten vrednostni sistem posameznika ter mu 

omogoča vzpostaviti učinkovito komunikacijo, preseganje enega samega pogleda na svet ter 

strpnost med različnimi narodi. Za doseganje želenih učinkov sta ključni predvsem primernost 

učnih gradiv in vloga učitelja. Učitelji se morajo zavedati pomembnosti vključevanja 

kulturnih elementov pri pouku, imeti morajo pozitiven odnos tako do lastne kulture kot tudi 

kulture drugih ljudi ter dovolj znanja za primerno in posledično učinkovito rabo kulturnih 

vsebin pri pouku in razvijanje medkulturne zavesti. Če učitelji sami ne razvijejo medkulturne 

zavesti, gradiva, ki jih uporabljajo, pa prenašajo stereotipe in vsebujejo pristransko kulturno 

sporočilnost, vse to vpliva na percepcijo in čustva učenca na splošno in do učenja angleščine, 

kar predstavlja resno omejitev načrtovanja vzgojnega potenciala tujejezikovnega pouka.  

Nedavno je bila izvedena tuja raziskava, ki je pokazala, da učitelji še vedno največ časa 

posvečajo poučevanju jezika in ne kulturi (Sercu, Méndez García, Castro Prieto, 2005). 

Raziskave tudi kažejo (Gil in Čańková, 2002; Bilić-Štefan, 2008; Skela, 2009;), da se še 

vedno daje največji poudarek na znanje kulturnih dejstev, medtem ko se pozablja na vrednote, 

vzorce obnašanja, prepričanja oz. na vedenjsko kulturo, ki je najpomembnejša za uspešno 

medkulturno komunikacijo. Tuje raziskave (Sercu, 20002; Aleksandrowicz-Pędich idr., 2003; 

Ekmekçi, 2014) so tudi pokazale, da so ponekod učitelji slabše usposobljeni pri razvijanju 

medkulturne zavesti, čeprav ji pripisujejo velik pomen, zato imajo učbeniki takrat 

nenadomestljivo vlogo, vendar tudi tu raziskave (Vrbová, 2006) kažejo, da je večina 

učbenikov neprimerna za razvijanje medkulturne zavesti. Ker poglobljenih slovenskih 

raziskav s tega področja še ni, je bil temeljni namen empiričnega dela ugotoviti, kakšno je 

stanje med slovenskimi učitelji angleščine v 2. triletju na področju vključevanja kulture in 

razvijanja medkulturne zavesti pri pouku: kakšne so praktične izkušnje in stališča, ki jih imajo 

o vključevanju kulture pri pouku, o kulturnih vsebinah v šolskih učbenikih ter o njihovi vlogi 

in usposobljenosti na področju medkulturne zavesti, ter na podlagi teh rezultatov podati 

predloge in smernice za strokovna izobraževanja za učitelje in za izpopolnitev učbeniških 

gradiv za pouk angleščine z vidika kulture ter tako vplivati na razvoj pedagoške stroke 

(didaktike angleškega jezika) in razvoj didaktičnih materialov – učbenikov. 

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Kakšno je stališče učiteljev o pedagoški vrednosti kulture pri pouku angleščine? 

2. Kakšno je stališče učiteljev o pogostosti posameznih vidikov kulture v potrjenih učbenikih 

za poučevanje angleščine v 2. triletju? 

3. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti kulturnih vsebin v učbenikih in 

pri pouku angleščine v 4., 5. in 6. razredu? 

4. Kakšno je mnenje učiteljev o kulturnih vsebinah, ki so zajete v šolskih učbenikih za 

angleščino v 2. triletju?  

5. Ali učitelji pri pouku angleščine uporabljajo tudi kulturne vsebine, ki niso zajete v šolskih 

učbenikih, in kje jih običajno najdejo? 

6. Kateri so najpogostejši načini obravnave kulturnih vsebin pri pouku angleščine v 2. 

triletju? 
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7. S kakšnimi omejitvami in težavami se učitelji soočajo pri vključevanju kulture pri pouku 

angleščine v 2. triletju? 

8. Ali je pogostost soočanja s težavami in omejitvami pri vključevanju kulture v 2. triletju 

statistično pomembno povezana z učiteljevo oceno lastne strokovne usposobljenosti za 

vključevanje kulture? 

9. Ali je začetek vključevanja kulture pri pouku statistično pomembno povezan z učiteljevo 

presojo lastne strokovne usposobljenosti za vključevanje kulture?  

10. Ali je pogostost primerjanja lastne kulture s tujo kulturo pri pouku statistično pomembno 

povezana z učiteljevo presojo lastne strokovne usposobljenosti za vključevanje kulture? 

11. Ali učenci s pomočjo učbenika razvijejo medkulturno zavest? Katere medkulturne 

sposobnosti učenci najbolje razvijejo s pomočjo učbenika?  

12. Kakšno je mnenje učiteljev o pomembnosti učiteljeve vloge pri razvijanju medkulturne 

zavesti in o lastni strokovni usposobljenosti za učinkovito vključevanje kulturnih vsebin 

in razvijanje medkulturne zavesti pri pouku angleščine? 

10 RAZISKOVALNA METODA 
V raziskavi je bil uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop, in sicer deskriptivna in 

kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja.  

 

10. 1 OPIS VZORCA 
Raziskava je bila izvedena na podlagi anketnih vprašalnikov za učitelje. Način vzorčenja je 

bil priložnostni. V anketi je sodelovalo 100 učiteljev, ki so v šolskem letu 2015/16 poučevali 

angleščino v 2. triletju osnovnih šol iz različnih regij po Sloveniji.  

 

Povprečna starost anketiranih učiteljev je 39,31 let. Najmlajša udeleženka je stara 26 let, 

najstarejša pa 61 let.  

 
Graf 1: Vzorec glede na spol. 

 

V raziskavi je sodelovalo 97 predstavnic ženskega spola, kar predstavlja 97,0 %, in 3 

predstavniki moškega spola, kar predstavlja 3,0 % sodelujočih v raziskavi.  

 

V raziskavo je bilo vključeno 100 učiteljev angleščine; 33 učiteljev (33,0 %) 4. razredov, 38 

učiteljev (38,0 %) 5. razredov in 29 učiteljev (29,0 %) 6. razredov.  
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Razred f f % 

4. razred 33 33,0 

5. razred 38 38,0 

6. razred 29 29,0 

Skupaj 100 100,0 

Tabela 2: Anketirani učitelji glede na razred poučevanja. 

 

10. 2 OPIS INSTRUMENTA  
Za potrebe raziskave je bil v mesecu decembru 2015 sestavljen anonimen in prostovoljen 

vprašalnik. Vprašalnik je bil prenesen v spletno obliko s pomočjo aplikacije 1KA. Vprašalnik 

je sestavljen iz uvodnega (predstavitev avtorja, namena raziskave in vsebine vprašalnika), 

poizvedovalnega in zaključnega dela. Poizvedovalni del vsebuje 22 vprašanj različnih tipov 

(zaprta, kombinirana in dihotomna vprašanja, 5-stopenjske lestvice stališč, 5-stopenjske 

ocenjevalne lestvice) ter dve dodatni vprašanji na začetku, ki se nanašata na osebne podatke 

anketirancev (spol in starost učitelja). Vprašanja v poizvedovalnem delu vprašalnika se 

nanašajo na pogostost vključevanja kulturnih vsebin v učbenikih in pri pouku tujega jezika v 

2. triletju, mnenja učiteljev o kulturnih vsebinah v učbenikih, praktične izkušnje učiteljev, ki 

jih imajo z uporabo kulturnih tem pri pouku angleščine (težave, s katerimi se soočajo; načini 

obravnave kulturnih vsebin; izbor kulturnih vsebin; iskanje in uporaba dodatnih gradiv), 

njihova mnenja o pomembnosti kulture in vključenosti le-te v potrjenih šolskih učbenikih in 

pri pouku ter njihova mnenja o lastni strokovni usposobljenosti za obravnavo kulturnih tem in 

razvijanje medkulturne zavesti pri pouku angleščine.  

 

10. 3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, namenjenega 

učiteljem angleščine v 2. triletju osnovnih šol iz različnih regij po Sloveniji. Anketiranje je 

potekalo od marca 2016 do maja 2016. Povezava do spletnega anketnega vprašalnika je bila 

poslana posameznim učiteljem angleščine po elektronski pošti, njihovi kontaktni podatki so 

bili pridobljeni iz uradnih spletnih strani osnovnih šol. Spletna povezava do vprašalnika je 

bila poslana 173 učiteljem, rešenih je bilo 100 vprašalnikov, kar pomeni, da je bila odzivnost 

57,8 %.  

 

10. 4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  
Podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so bili obdelani s pomočjo programa Excel in 

IMB SPSS Statistics 20.0. Uporabljeni so bili naslednji statistični postopki deskriptivne in 

inferenčne statistike: frekvenčna in strukturna porazdelitev, aritmetična sredina, standardni 

odklon, ² - preizkus, Kullbackov (2î) preizkus, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test in 

Games-Howell Post-Hoc test.  

 

Rezultati so predstavljeni v tabelah in grafih.  

 

11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, uporabljajo učbenike, ki so prikazani v spodnji tabeli.  
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Razred Učbenik TJ Skupaj 

f f % 

4. 

razred 

Happy Street 1 5 5,0 

Happy Street 1, New Edition 13 13,0 

Hi there! 4 2 2,0 

My Sails 1 3 3,0 

My Sails 1 New 4 4,0 

New Chatterbox 1 1 1,0 

Reach for the stars 4 5 5,0 

5. 

razred 

Happy Street 2 5 5,0 

Happy Street 2, New Edition 15 15,0 

Hi there! 5 2 2,0 

My Sails 2 7 7,0 

New Chatterbox 2 1 1,0 

Reach for the stars 5 8 8,0 

6. 

razred 

Cambridge English for schools, starter 0 0,0 

English plus starter 2 2,0 

Hot spot 1 0 0,0 

Messages 1 8 8,0 

Messages 1, New Edition 5 5,0 

My Sails 3 2 2,0 

Project 1 1 1,0 

Project 1, Fourth Edition 1 1,0 

Project 1, Third Edition 1 1,0 

Project 2 1 1,0 

Project 2, Third Edition 1 1,0 

Reach for the stars 6 1 1,0 

Touchstone new 1 1 1,0 

Touchstone 6 5 5,0 

Skupaj  100 100,0 

Tabela 3: Učbeniki, ki jih uporabljajo anketirani učitelji. 

Kot je razvidno iz tabele, v 4. razredih učitelji najpogosteje uporabljajo Happy Street 1, New 

Edition, najmanj pa New Chatterbox 1. V 5. razredih je najpogostejši Happy Street 2, New 

Edition, najmanj pa New Chatterbox 2. V 6. razredih najpogosteje uporabljajo Messages 1, 

nihče pa ni navedel, da uporablja Cambridge English for school, starter ter Hot spot 1.  

 

11. 1 KAKŠNO JE STALIŠČE UČITELJEV O PEDAGOŠKI VREDNOSTI KULTURE 

PRI POUKU ANGLEŠČINE? 

 V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, kakšno stališče imajo učitelji glede 

pedagoške vrednosti kulturnih vsebin pri pouku tujega jezika.  

 

Trditve Stopnja strinjanja Skupaj 

Se sploh 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

opredeliti 

Se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kulturne 18 18,0 61 61,0 4 4,0 12 12,0 5 5,0 100 100,0 
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vsebine so le 

za popestritev 

pouka.  

Kult. vsebine 

zvišajo 

motivacijo 

učencev.  

0 0,0 2 2,0 3 3,0 73 73,0 22 22,0 100 100,0 

Kulturne 

vsebine 

omogočajo 

učinkovito 

komunikacijo.  

2 2,0 10 10,0 18 18,0 57 57,0 13 13,0 100 100,0 

Kult. vsebine 

so primerne za 

poučevanje 

mlajših 

učencev.  

9 9,0 19 19,0 15 15,0 49 49,0 8 8,0 100 100,0 

Učenje jezika 

je le z 

vključevanjem 

kulture 

smiselno. 

8 8,0 12 12,0 7 7,0 39 39,0 34 34,0 100 100,0 

Prek kult. 

vsebin 

razvijamo 

medkulturno 

zavest.  

0 0,0 0 0,0 1 1,0 33 33,0 66 66,0 100 100,0 

S kulturnimi 

vsebinami 

lahko 

razvijamo 

strpnost, 

spoštovanje, 

empatijo ter 

vrednote.  

0 0,0 0 0,0 9 9,0 42 42,0 49 49,0 100 100,0 

Kulturne 

vsebine so 

primerne za 

odpravljanje 

stereotipov in 

predsodkov.  

0 0,0 0 0,0 7 7,0 55 55,0 38 38,0 100 100,0 

S kulturnimi 

vsebinami 

učenec 

razume svojo 

kulturo ter 

ojača občutek 

za nacionalno 

identiteto. 

4 4,0 7 7,0 31 31,0 43 43,0 15 15,0 100 100,0 

Tabela 4: Stališča učiteljev glede pedagoške vrednosti kulturnih vsebin. 
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79,0 % učiteljev se ne strinja oz. sploh ne strinja s trditvijo, da so kulturne vsebine le za 

popestritev pouka tujega jezika, le 17,0 % učiteljev se s tem strinja ali popolnoma strinja, 

medtem ko se 4,0 % učiteljev ne more opredeliti.  

 

95,0 % učiteljev se strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da kulturne vsebine zvišajo 

motivacijo učencev, 3,0 % učiteljev se ne more opredeliti, le 2,0 % učiteljev pa se ni strinjalo, 

da kulturne vsebine zvišajo motivacijo učencev. Noben učitelj ni navedel, da se sploh ne 

strinja s trditvijo.  

 

70,0 % učiteljev se strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da kulturne vsebine omogočajo 

učinkovito komunikacijo, 18,0 % učiteljev se ne more opredeliti, 12,0 % učiteljev pa se s to 

trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja.  

 

S trditvijo, da so kulturne vsebine primerne za poučevanje mlajših učencev, se strinja ali 

popolnoma strinja 57,0 % učiteljev, 28,0 % učiteljev se s trditvijo ne strinja ali sploh ne 

strinja, 15,0 % se jih ne more opredeliti.  

 

Večina učiteljev vidi prednost vključevanja kulture pri pouku tujega jezika, in sicer 73,0 % 

učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da je učenje jezika le z vključevanjem 

kulture smiselno. 20,0 % učiteljev se s trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja, 7,0 % učiteljev 

se ni moglo opredeliti.  

 

99,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja, da prek kulturnih vsebin razvijamo 

medkulturno zavest učencev, le 1,0 % učiteljev se ne more opredeliti. Noben učitelj pa ni 

odgovoril, da se ne strinja oz. sploh ne strinja.  

 

91,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da s kulturnimi vsebinami lahko 

razvijamo strpnost, empatijo ter vrednote. 9,0 % učiteljev se ne more opredeliti, noben učitelj 

pa ni odgovoril, da se ne strinja oz. sploh ne strinja.  

 

S trditvijo, da so kulturne vsebine primerne za odpravljanje stereotipov in predsodkov, se 

strinja oz. popolnoma strinja 93,0 % vseh učiteljev, le 7,0 % se jih ne more opredeliti. Noben 

učitelj ni odgovoril, da se ne strinja oz. sploh ne strinja. 

 

S tem, da s kulturnimi vsebinami učenec razume svojo kulturo ter ojača občutek za 

nacionalno identiteto, se strinja ali popolnoma strinja 58,0 % učiteljev. Kar 31,0 % učiteljev 

se ne more opredeliti, 11,0 % učiteljev pa se s trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja.  

 

Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da se v raziskavo zajeti slovenski učitelji angleščine, ki 

poučujejo v 2. triletju, zavedajo prednosti vključevanja kulturnih vsebin pri pouku tujega 

jezika in imajo pozitivno stališče do pedagoške vrednosti kulturnih vsebin. Rezultati so torej 

podobni tistim, ki jih je s svojo raziskavo dobil Sercu (2002) ter raziskavi, ki je bila izvedena 

v desetih evropskih državah med učitelji angleščine ter francoščine (Aleksandrowicz-Pędich 

idr., 2003). 
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11. 2 KAKŠNO JE STALIŠČE UČITELJEV O POGOSTOSTI POSAMEZNIH 

VIDIKOV KULTURE V POTRJENIH UČBENIKIH ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE 

V 2. TRILETJU? 

 V sklopu tega vprašanja nas je najprej zanimalo, kateri vidik kulture je najpogostejši v 

učbeniku, ki ga uporabljajo.  

  

Razred Kateri vidik kulture je najpogostejši v učbeniku TJ?  

Skupaj 

Kulturni 

produkti 

Ideje Vedenjska 

kultura 

 

f f % f f % f f % f f % 

4. razred 26 78,8 0 0,0 7 21,2 33 100,0 

5. razred 23 60,5 0 0,0 15 39,5 38 100,0 

6. razred 13 44,8 0 0,0 16 55,2 29 100,0 

Skupaj 62 62,0 0 0,0 38 38,0 100 100.0 

Tabela 5: Splošna ocena najpogostejšega vidika kulture v 2. triletju. 

 

62,0 % vseh učiteljev navaja, da so kulturni produkti najpogostejši kulturni vidik v učbeniku, 

38,0 % učiteljev pa je odgovorilo, da je najpogostejša vedenjska kultura. Nihče ni odgovoril, 

da so kulturne ideje najpogostejši vidik kulture v učbeniku tujega jezika.  

 

Med učitelji 4. razredov so kulturni produkti najpogostejši, in sicer tako navaja 78,8 % 

učiteljev 4. razredov, 21,2 % pa jih je odgovorilo, da je vedenjska kultura. Nihče ni odgovoril, 

da so najpogostejše kulturne ideje.  

 

Med učitelji 5. razredov so prav tako kulturni produkti najpogostejši kulturni vidik v 

učbenikih, in sicer tako meni 60,5 % učiteljev, 39,5 % učiteljev navaja, da je najpogostejša 

vedenjska kultura. Noben učitelj ni odgovoril, da so najpogostejše kulturne ideje.  

 

55,2 % vseh učiteljev 6. razredov je odgovorilo, da je vedenjska kultura najpogostejši vidik 

kulture v učbenikih, 44,8 % pa jih navaja, da so kulturni produkti najpogostejši. Noben učitelj 

ni odgovoril, da so najpogostejše kulturne ideje.  

 

 Zanimala nas je tudi splošna ocena pogostosti posameznih vidikov kulture v učbenikih 

tujega jezika.  

 

 

Vidik 

Splošna ocena pogostosti kulturnih vidikov  

Skupaj Nikoli Zelo 

redko 

Redko Srednje 

pogosto 

Pogosto Zelo 

pogosto 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kulturni 

produkti 

0 0,0 13 13,0 33 33,0 46 46,0 8 8,0 0 0,0 100 100,0 

Ideje 11 11,0 41 41,0 15 15,0 17 17,0 16 16,0 0 0,0 100 100,0 

Vedenjska 

kultura 

0 0,0 35 35,0 27 27,0 13 13,0 24 24,0 1 1,0 100 100,0 

Tabela 6: Splošna ocena pogostosti kulturnih vidikov v učbenikih TJ. 
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46,0 % učiteljev navaja, da so kulturni produkti srednje pogosto vključeni v učbenike tujega 

jezika, 33,0 % pa jih navaja da so redko vključeni. 13,0 % jih meni, da je ta vidik kulture zelo 

redko vključen, 8,0 % pa jih ocenjuje, da so pogosto vključeni. Noben učitelj ni navedel, da so 

zelo pogosto ali da niso nikoli vključeni v učbenike.  

 

41,0 % učiteljev je mnenja, da so kulturne ideje zelo redko vključene v učbenike, 33,0 % jih 

navaja, da so pogosto ali srednje pogosto vključene, 15,0 % jih je mnenja, da so redko 

vključene. 11,0 % učiteljev navaja, da kulturne ideje niso nikoli vključene, noben učitelj pa ni 

odgovoril, da so ideje zelo pogosto vključene v učbenikih.  

 

52,0 % učiteljev navaja, da je vedenjska kultura zelo redko ali redko vključena v učbenikih, 

37,0 % jih je mnenja, da je pogosto ali srednje pogosto vključena, le 1,0 % učiteljev je 

odgovorilo, da je vedenjska kultura zelo pogosta v učbenikih, noben učitelj pa ni odgovoril, 

da vedenjska kultura ni nikoli vključena.  

 

11. 3 ALI OBSTAJAJO STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE V POGOSTOSTI 

KULTURNIH VSEBIN V UČBENIKIH IN PRI POUKU ANGLEŠČINE V 4., 5. IN 6. 

RAZREDU? 

 Najprej nas je zanimalo, v katerem razredu je največ kulturnih vsebin. 

  

V katerem razredu je največ kulturnih vsebin v učbeniku?  

Skupaj V 4. razredu. V 5. razredu. V 6. razredu. V vseh razredih 

jih je enako. 

f f % f f % f f % f f % f f % 

0 0,0 0 0,0 98 98,0 2 2,0 100 100,0 

Tabela 7: Pogostost kulturnih vsebin po razredih. 

 

Iz tabele je razvidno, da 98,0 % vseh učiteljev meni, da je največ kulturnih vsebin v 6. 

razredu, le 2,0 % učiteljev trdi, da jih je v vseh treh razredih enako. Noben učitelj ni navedel, 

da je največ vsebin v 4. oz. 5. razredu.  

 

 Nato nas je zanimala splošna ocena pogostosti kulturnih vsebin v učbenikih za 

angleščino v 2. triletju.  

 

Splošna ocena pogostosti kulturnih vsebin v učbeniku  

Skupaj 

 

Razred 

Zelo 

redko 

Redko Srednje 

pogosto 

Pogosto Zelo 

pogosto 

 

f  f % f  f %  f f % f f % f f % f f % 

4. razred 7 21,2 11 33,3 14 42,4 1 3,0 0 0,0 33 100,0 

5. razred 6 15,8 12 31,6 17 44,7 2 5,3 1 2,6 38 100,0 

6. razred  2 6,9 6 20,7 11 37,9 8 27,6 2 6,9 29 100,0 

Skupaj 15 15,0 29 29,0 42 42,0 11 11,0 3 3,0 100 100,0 

Tabela 8: Splošna ocena pogostosti kulturnih vsebin v učbeniku. 
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42,0 % vseh učiteljev je navedlo, da se kulturne vsebine v učbenikih pojavljajo srednje 

pogosto, 29,0 % učiteljev redko, 15,0 % zelo redko, 11,0 % pogosto in le 3,0 % vseh učiteljev 

zelo pogosto.  

 

Večina učiteljev vseh treh razredov je tudi navedla, da so kulturne vsebine vključene srednje 

pogosto.  

 

 

Likelihood Ratio 

Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

1,785 4 ,775 

Tabela 9: Razlike v pogostosti kulturnih vsebin med učbeniki 4. in 5. razredov. 

 

Med učbeniki 4. in 5. razredov se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2î = 1,785; g = 

4;  = 0,775) v pogostosti kulturnih vsebin v učbeniku.  

 

42,4 % učiteljev 4. razredov je ocenilo, da se kulturne vsebine v učbenikih pojavljajo srednje 

pogosto, 33,3 % redko, 21,2 % zelo redko ter 3,0 % pogosto. Noben učitelj ni navedel, da so 

kulturne vsebine vključene zelo pogosto.  

 

Pri učiteljih 5. razredov je 44,7 % učiteljev navedlo, da so kulturne vsebine vključene v 

učbenikih srednje pogosto, 31,6 % redko, 15,8 % zelo redko, 5,3 % pogosto ter le 2,6 % 

učiteljev navaja, da so vključene zelo pogosto.  

 

 

Likelihood Ratio 

Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

13,507 4 ,009 

Tabela 10: Razlike v pogostosti kulturnih vsebin med učbeniki 4. in 6. razredov. 

 

Med učbeniki 4. in 6. razredov se pojavljajo statistično pomembne razlike (2î = 13,507; g = 4; 

 = 0,009) v pogostosti kulturnih vsebin v učbenikih. 

 

37,9 % učiteljev 6. razredov je navedlo, da so kulturne vsebine v učbenikih vključene srednje 

pogosto, 27,6 % pogosto, 20,7 % redko, 6,9 % zelo redko ter le 3,0 % učiteljev meni, da so 

vključene zelo pogosto.  

 

 

Likelihood Ratio 

Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

8,410 4 ,078 

Tabela 11: Razlike v pogostosti kulturnih vsebin med učbeniki 5. in 6. razredov. 

 

Tudi med učbeniki 5. in 6. razredov se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2î = 8,410; 

g = 4;  = 0,078) v pogostosti kulturnih vsebin v učbenikih. 

 

 Zanimalo nas je tudi splošna ocena pogostosti kulturnih vsebin pri pouku angleščine v 

2. triletju.  

 

Splošna ocena pogostosti kulturnih vsebin pri pouku  

Skupaj 

 

Razred 

Zelo 

redko 

Redko Srednje 

pogosto 

Pogosto Zelo 

pogosto 
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f  f % f  f % f f % f f % f f % f f % 

4. razred 11 33,3 14 42,4 5 15,2 2 6,1 1 3,0 33 100,0 

5. razred 9 23,7 16 42,1 4 10,5 6 15,8 3 7,9 38 100,0 

6. razred  5 17,2 3 10,3 7 24,1 8 27,6 6 20,7 29 100,0 

Skupaj 25 25,0 33 33,0 16 16,0 16 16,0 10 10,0 100 100,0 

Tabela 12: Splošna ocena pogostosti kulturnih vsebin pri pouku. 

 

33,0 % vseh učiteljev je navedlo, da so kulturne vsebine pri pouku redko vključene, 25,0 % 

zelo redko, 16,0 % srednje pogosto, 16,0 % pogosto ter 10,0 % zelo pogosto.  

 

  

Likelihood Ratio 

Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

3,232 4 ,520 

Tabela 13: Razlike v pogostosti kulturnih vsebin pri pouku angleščine v 4. in 5. razredih. 

 

Med 4. in 5. razredi se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2î = 3,232; g = 4;  = 

0,520) v pogostosti kulturnih vsebin pri pouku.  

 

42,4 % učiteljev 4. razredov je navedlo, da so kulturne vsebine pri pouku vključene redko, 

33,3 % učiteljev trdi, da so zelo redko, 15,2 % srednje pogosto, 6,1 % pogosto ter 3,0 % zelo 

pogosto.  

 

Kulturne vsebine so v 5. razredih po oceni 42,1 % učiteljev redko vključene, 23,7 % zelo 

redko, 15,8 % pogosto, 10,5 % srednje pogosto ter pri 7,9 % učiteljih zelo pogosto.  

 

 

Likelihood Ratio 

Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

17,923 4 ,001 

Tabela 14: Razlike v pogostosti kulturnih vsebin pri pouku angleščine v 4. in 6. razredih. 

 

Med 4. in 6. razredi se pojavljajo statistično pomembne razlike (2î = 17,923; g = 4;  = 0,001) 

v pogostosti kulturnih vsebin pri pouku.  

 

27,6 % učiteljev 6. razredov ocenjuje, da so kulturne vsebine pri pouku pogosto vključene, 

24,1 % učiteljev srednje pogosto, 20,7 % zelo pogosto, 17,2 % zelo redko ter 10,3 % učiteljev 

redko. 

 

 

Pearson Chi-Square 

Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

11,133 4 ,025 

Tabela 15: Razlike v pogostosti kulturnih vsebin pri pouku angleščine v 5. in 6. razredih. 

 

Tudi med 5. in 6. razredi se pojavljajo statistično pomembne razlike (² = 11,133; g = 4;  = 

0,025) v tem, kako pogosto učitelji vključujejo kulturne vsebine pri pouku.  

 

11. 4 KAKŠNO JE MNENJE UČITELJEV O KULTURNIH VSEBINAH, KI SO ZAJETE 
V ŠOLSKIH UČBENIKIH ZA ANGLEŠČINO V 2. TRILETJU? 

 V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, kakšno stališče imajo učitelji glede kulturnih 

vsebin, ki so zajete v učbeniku za tuji jezik.  
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Trditve Stopnja strinjanja Skupaj 

 Se sploh 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

opredeliti 

Se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Kulturne 

vsebine so 

posodobljene 

in aktualne.  

5 5,0 18 18,0 1 1,0 74 74,0 2 2,0 100 100,0 

Kulturne 

vsebine so 

avtentične. 

5 5,0 39 39,0 22 22,0 34 34,0 0 0,0 100 100,0 

Kulturne 

vsebine se 

nadgrajujejo 

in povezujejo 

tekom triade.  

0 0,0 15 15,0 2 2,0 66 66,0 17 17,0 100 100,0 

Kulturne 

vsebine so 

vpete v 

kontekst.  

5 5,0 43 43,0 17 17,0 32 32,0 3 3,0 100 100,0 

Kulturne 

vsebine so 

relevantne za 

učence glede 

na njihove 

interese in 

potrebe.  

3 3,0 9 9,0 19 19,0 54 54,0 15 15,0 100 100,0 

Kulturne 

vsebine so 

integrirane z 

drugimi 

vsebinami. 

9 9,0 32 32,0 19 19,0 40 40,0 0 0,0 100 100,0 

Kulturne 

vsebine so 

obravnavane 

enostransko in 

pristransko.  

3 3,0 38 38,0 11 11,0 44 44,0 4 4,0 100 100,0 

Učbenik 

vzgaja v duhu 

kulturnega 

relativizma.  

31 31,0 32 32,0 19 19,0 16 16,0 2 2,0 100 100,0 

Učbenik 

vključuje 

oblike 

diskriminacije.  

58 58,0 38 38,0 3 3,0 1 1,0 0 0,0 100 100,0 

Učbenik 

prikazuje 

stereotipe.  

30 30,0 44 44,0 10 10,0 15 15,0 1 1,0 100 100,0 

Učbenik 26 26,0 41 41,0 3 3,0 26 26,0 4 4,0 100 100,0 
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vključuje 

različne 

angleške 

dialekte. 

Učbenik 

vključuje 

večinoma le 

kulturna 

dejstva.  

22 22,0 35 35,0 13 13,0 29 29,0 1 1,0 100 100,0 

Učbenik 

vključuje 

vedenjsko 

kulturo.  

1 1,0 42 42,0 7 7,0 47 47,0 3 3,0 100 100,0 

Učbenik 

reflektira le 

ciljno kulturo.  

22 22,0 21 21,0 1 1,0 23 23,0 33 33,0 100 100,0 

Učbenik 

reflektira 

učenčevo 

lastno kulturo.  

60 60,0 9 9,0 0 0,0 29 29,0 2 2,0 100 100,0 

Učbenik 

ponuja 

priložnosti za 

razmislek o 

svoji kulturi.  

34 34,0 43 43,0 0 0,0 21 21,0 2 2,0 100 100,0 

Tabela 16: Mnenja učiteljev o kulturnih vsebinah v učbeniku, ki ga uporabljajo. 

 

Aktualnost kulturnih vsebin 

76,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da so kulturne vsebine v učbeniku 

posodobljene in aktualne, 23,0 % učiteljev se s tem ne strinja ali sploh ne strinja, medtem ko 

se 1,0 % učiteljev ne more opredeliti.  

 

Avtentičnost vsebin 

44,0 % učiteljev se ne strinja ali sploh ne strinja s trditvijo, da so kulturne vsebine avtentične, 

34 % se s trditvijo strinja, kar 22,0 % učiteljev pa se ne more opredeliti. Noben učitelj se ni 

popolnoma strinjal, da so kulturne vsebine avtentične.  

 

Pridobljeni podatki so podobni raziskavi (Çakir, 2010) med turškimi učitelji, saj so navedli, 

da učbeniki niso avtentični, kot razlog pa navedli, da učbenikov niso napisali domači govorci 

ciljnega jezika, kar velja tudi za večino potrjenih učbenikov za angleščino v 2. triletju v 

slovenskih šolah (le 33,3 % potrjenih učbenikov so napisali slovenski avtorji).  

 

Povezovanje in nadgradnja kulturnih vsebin 

83,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja, da se kulturne vsebine nadgrajujejo in 

povezujejo tekom triade, 15,0 % se s to trditvijo ne strinja, 2,0 % učiteljev pa se ne more 

opredeliti. Noben učitelj ni navedel, da se sploh ne strinja s trditvijo, da se kulturne vsebine 

nadgrajujejo in povezujejo tekom triade.  
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Vpetost v kontekst 

48,0 % učiteljev se ne strinja oz. sploh ne strinja s trditvijo, da so kulturne vsebine vpete v 

kontekst, 35,0 % se s to trditvijo strinja oz. popolnoma strinja, kar 17,0 % učiteljev pa se jih 

ne more opredeliti.  

 

Relevantnost kulturnih vsebin 

69,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da so kulturne vsebine v učbeniku 

relevantne za učence glede na njihove interese in potrebe, medtem ko se kar 19,0 % učiteljev 

ne more opredeliti. 12,0 % učiteljev se s trditvijo, da so kulturne vsebine relevantne, ne strinja 

oz. sploh ne strinja.  

 

Integriranost kulturnih vsebin 

41,0 % učiteljev se s trditvijo, da so kulturne vsebine integrirane z drugimi vsebinami, ne 

strinja oz. sploh ne strinja, 40,0 % pa se s tem strinja. 19,0 % se jih ne more opredeliti, 

medtem ko noben učitelj ni odgovoril, da se s tem popolnoma strinja. 

 

Enostranska in pristranska obravnava kulture 

48,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da so kulturne vsebine 

obravnavane enostransko ali pristransko, 41,0 % pa se s tem ne strinja oz. sploh ne strinja. 

11,0 % učiteljev se ne more opredeliti.  

 

Kulturni relativizem 

63,0 % učiteljev se s trditvijo, da učbenik vzgaja v duhu kulturnega relativizma ne strinja oz. 

sploh ne strinja, kar 19,0 % se jih ne more opredeliti, 18,0 % pa se jih strinja oz. popolnoma 

strinja.  

 

Diskriminacija 

Večina učiteljev, tj. 96,0 % učiteljev se ne strinja oz. sploh ne strinja s trditvijo, da učbenik 

vključuje oblike diskriminacije, 3,0 % se jih ne more opredeliti, 1,0 % pa se s tem strinja. 

Noben učitelj ni odgovoril, da se s trditvijo popolnoma strinja.  

 

Stereotipi  

74,0 % učiteljev se s trditvijo, da učbenik prikazuje stereotipe, ne strinja oz. sploh ne strinja, 

16,0 % se s tem strinja oz. popolnoma strinja. 10,0 % učiteljev se ne more opredeliti.  

 

Pridobljeni podatki se močno razlikujejo od raziskave (Szende, 2014), izvedene med učitelji 

francoščine, ki so v večini odgovorili, da učbeniki, ki so bili izdani v osmih evropskih državah 

(štirideset različnih učbenikov), zajemajo veliko stereotipnih vzorcev.  

 

Različni angleški dialekti  

67,0 % učiteljev se ne strinja oz. sploh ne strinja, da učbenik vključuje različne angleške 

dialekte, 32,0 % pa se s tem strinja oz. popolnoma strinja. 3,0 % učiteljev se ne more 

opredeliti.  

 

Kulturna dejstva 

57,0 % učiteljev se s trditvijo, da učbenik vključuje večinoma le kulturna dejstva, ne strinja 

oz. sploh ne strinja, s tem pa se strinja oz. popolnoma strinja 30,0 % učiteljev. 13,0 % 

učiteljev se ne more opredeliti.  
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Pridobljeni podatki so podobni raziskavi (Bilić-Štefan, 2008), v kateri so bili analizirani 

učbeniki angleščine v hrvaških osnovnih šolah, saj le-ti dajejo največji poudarek na znanje 

kulturnih dejstev, medtem ko se pozablja na vedenjsko kulturo.  

 

Vedenjska kultura 

50,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja, da učbenik vključuje vedenjsko kulturo, 

43,0 % pa se s tem ne strinja oz. sploh ne strinja, 7,0 % učiteljev pa se ne more opredeliti.  

 

Vključevanje tuje kulture 

56,0 % učiteljev se s trditvijo, da učbenik reflektira le ciljno kulturo, strinja oz. popolnoma 

strinja, 43,0 % pa se s tem ne strinja oz. sploh ne strinja, 1,0 % pa se jih ne more opredeliti.  

 

Vključevanje kulture učencev in njena refleksija  

69,0 % učiteljev se ne strinja oz. sploh ne strinja s trditvijo, da učbenik reflektira učenčevo 

lastno kulturo, 31,0 % pa se s tem strinja oz. popolnoma strinja. Noben učitelj ni odgovoril, da 

se ne more opredeliti.  

 

77,0 % učiteljev se s trditvijo, da učbenik ponuja priložnosti za razmislek o svoji kulturi, ne 

strinja oz. sploh ne strinja, 23,0 % pa se s tem strinja oz. popolnoma strinja. Noben učitelj ni 

odgovoril, da se ne more opredeliti.  

 

Ti podatki sovpadajo z dejstvom, da je večina učbenikov globalno proizvedenih, zato je 

značilna kulturna neobčutljivost za kulturo učencev.  

Pridobljeni podatki so podobni raziskavi (Başal in Aytan, 2014), izvedeni med turškimi 

učitelji, ki so navedli, da učbeniki ne omogočajo primerjanja tuje in lastne kulture, kar močno 

zavira razvoj medkulturne zavesti pri učencih.  

 

 Nato nas je tudi zanimalo, katere kulture dominirajo v učbenikih, ki jih uporabljajo 

učitelji angleščine v 2. triletju.  

 

Katera kultura dominira v učbeniku, ki ga uporabljate?  

Skupaj Kanade ZDA Avstralije Nove 

Zelandije 

Velike 

Britanije 

Irske Nobena 

kultura 

ne 

dominira 

Drugo 

f f 

% 

f f 

% 

f f % f f % f f % f f 

% 

f f % f f 

% 

f f % 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57 57,0 0 0,0 43 43,0 0 0,0 100 100,0 

Tabela 17: Prevladujoča kultura v učbeniku. 

 

57,0 % učiteljev navaja, da v učbeniku dominira kultura Velike Britanije, 43 % pa je mnenja, 

da v učbeniku ne dominira nobena kultura. Noben učitelj ni navedel, da v učbeniku dominira 

kultura Kanade, ZDA, Avstralije, Nove Zelandije ali Irske.  
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11. 5 ALI UČITELJI PRI POUKU ANGLEŠČINE UPORABLJAJO TUDI KULTURNE 

VSEBINE, KI NISO ZAJETE V ŠOLSKIH UČBENIKIH, IN KJE JIH OBIČAJNO 

NAJDEJO? 

 V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, ali učitelji pri pouku angleščine obravnavajo 

vse kulturne vsebine v učbeniku. 

  

Ali v učbeniku TJ obravnavate vse kulturne vsebine? f f % 

Da.  93 93,0 

Ne.  7 7,0 

Skupaj 100 100,0 

Tabela 18: Obravnava vseh kulturnih vsebin v učeniku. 

 

Skupno 93,0 % vseh učiteljev navaja, da v učbeniku obravnavajo vse kulturne vsebine, le 7,0 

% učiteljev nekatere vsebine tudi izpušča.  

 

 Pri učiteljih, ki ne obravnavajo vseh kulturnih vsebin v učbeniku, nas je zanimalo, 

katere vsebine izpuščajo.  

 

 
Graf 2: Izpuščene kulturne vsebine. 

Iz podatkov, predstavljenih v grafu, je razvidno, da učitelji, ki izpuščajo vsebine v učbeniku  

(7,0 % vseh anketiranih učiteljev), izpuščajo zgodovino (85,7 %), geografijo (42,9 %),  

storitve (28,6 %) ter varovanje okolja (14,3). Noben učitelj ni izbral ostalih tem (praznovanja  

in prazniki, delo in prosti čas, šola, prebivalstvo, javna občila, otroška književnost, film,  

glasba, muzeji in razstave, promet in prevozna sredstva, navade in običaji, neverbalna  

komunikacija, medosebni odnosi, kulturna dediščina, družbene vrednote, niti niso ničesar  

zapisali pod drugo).  

 

 V sklopu tega vprašanja nas je tudi zanimalo, ali vključujejo kulturne vsebine, ki niso 

v učbeniku. 

 

Ali vključujete kulturne vsebine, ki niso v učbeniku TJ? f f % 

Da.  71 71,0 

Ne.  29 29,0 

Skupaj 100 100,0 

Tabela 19: Vključevanje kulturnih vsebin, ki niso v učbeniku. 
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Skupno 71,0 % vseh učiteljev navaja, da pri poučevanju vključujejo tudi kulturne vsebine, ki 

niso v učbeniku tujega jezika, 29,0 % učiteljev pa vključuje le kulturne vsebine iz učbenika 

tujega jezika. 

 

 Pri učiteljih, ki dodajajo kulturne vsebine, nas je zanimalo, katere vsebine dodajajo. 

 

 
Graf 3: Dodane kulturne vsebine. 

Iz podatkov, predstavljenih v grafu, je razvidno, da učitelji, ki dodajajo kulturne vsebine (71 

% vseh anketiranih učiteljev), najpogosteje dodajajo glasbo (87,3 %) ter praznovanja in 

praznike (80,3 %). 60,0 % učiteljev dodaja prebivalstvo, 47,9 % pa navade in običaje. Javna 

občila dodaja 36,6 % učiteljev, otroško književnost 26,8 %, 15,5 % učiteljev pa filme. Nekaj 

učiteljev dodaja šolo (9,9 %), muzeje in razstave (8,5 %), najmanj učiteljev pa dodaja 

kulturno dediščino (4,2 %). Noben učitelj ni izbral ostalih tem (delo in prosti čas, geografija, 

zgodovina, promet in prevozna sredstva, storitve, varovanje okolja, neverbalna komunikacija, 

medosebni odnosi, družbene vrednot, niti niso zapisali ničesar drugega pod drugo).  

 

 Pri učiteljih, ki dodajajo kulturne vsebine, nas je zanimalo, kje dodatne vsebine 

običajno najdejo. 

  

 
Graf 4: Najpogostejši viri dodatnih kulturnih vsebin za pouk angleščine v 2. triletju. 
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Učitelji so odgovarjali na vprašanje, kje najpogosteje najdejo dodatne kulturne vsebine za 

pouk angleščine v 2. triletju. Lahko so izbrali več odgovorov.  

Iz podatkov, predstavljenih v grafu, je razvidno, da učitelji najpogosteje poiščejo kulturne 

vsebine na spletnih straneh (92,0 %), uporabijo lastne vire (73,0 %), tretji najpogostejši vir pa 

so različni priročniki (53,0 %). Manj pogosti vir dodatnih kulturnih vsebin so dodatni 

učbeniki (46,0 %), pravljice (38,0 %), revije (27,0 %), izobraževanja in/ali konference (21,0 

%) ter časopisi (19,0 %). Dva učitelja (2,0 %) sta odgovorila, da uporabljata le učbenik tujega 

jezika. Pod možnost drugo je en učitelj (1,0 %) navedel, da dodatne kulturne vsebine pridobi z 

materiali, ki jih je prinesel iz potovanj v kulturno okolje ciljnega jezika.  

 

 

11. 6 KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI NAČINI OBRAVNAVE KULTURNIH VSEBIN 

PRI POUKU ANGLEŠČINE V 2. TRILETJU? 

 V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, kateri so najpogostejši načini obravnave 

kulturnih vsebin.  

 

Kult. 

tehnike 
Splošna ocena pogostosti kulturnih tehnik  

Skupaj Nikoli Zelo 

redko 

Redko Srednje 

pogosto 

Pogosto Zelo 

pogosto 

f f 

% 

f f 

% 

f f 

% 

f f % f f % f f 

% 

f f % 

Besedila 0 0,0 3 3,0 3 3,0 17 17,0 53 53,0 24 24,0 100 100,0 

Slike 0 0,0 1 1,0 2 2,0 13 13,0 58 58,0 26 26,0 100 100,0 

Slušni 

posnetki 

0 0,0 29 29,0 41 41,0 12 12,0 15 15,0 3 3,0 100 100,0 

Pesmi 0 0,0 12 12,0 21 21,0 39 39,0 17 17,0 11 11,0 100 100,0 

Resnični 

predmeti 

3 3,0 39 39,0 36 36,0 13 13,0 7 7,0 2 2,0 100 100,0 

Videopo

-snetki 

0 0,0 12 12,0 26 26,0 30 30,0 17 17,0 15 15,0 100 100,0 

Kulturna 

razlaga 

0 0,0 4 4,0 13 13,0 27 27,0 32 32,0 24 24,0 100 100,0 

Kulturni 

strip 

0 0,0 25 25,0 27 27,0 41 41,0 5 5,0 2 2,0 100 100,0 

Igra 

vlog 

0 0,0 22 22,0 28 28,0 36 36,0 11 11,0 3 3,0 100 100,0 

Kulturno

-specifi-

čne igre 

8 8,0 14 14,0 21 21,0 35 35,0 13 13,0 9 9,0 100 100,0 

Diskusija 0 0,0 18 18,0 34 34,0 21 21,0 23 23,0 4 4,0 100 100,0 

Časopisi 

in revije 

1 1,0 12 12,0 23 23,0 31 31,0 28 28,0 5 5,0 100 100,0 

Kulturna 

kapsula 

34 34,0 31 31,0 27 27,0 8 8,0 0 0,0 0 0,0 100 100,0 

Pravljice 0 0,0 9 9,0 26 26,0 33 33,0 25 25,0 7 7,0 100 100,0 

Filmi 0 0,0 15 15,0 39 39,0 35 35,0 10 10,0 1 1,0 100 100,0 

Dvokul-

turni 

časovni 

trak 

27 27,0 35 35,0 21 21,0 14 14,0 3 3,0 0 0,0 100 100,0 

Kulturni 

asimila-

torji, 

2 2,0 11 11,0 37 37,0 9 9,0 29 29,0 12 12,0 100 100,0 
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vzorci 

Kulturni 

projekti 

9 9,0 62 62,0 9 9,0 13 13,0 6 6,0 1 1,0 100 100,0 

Stiki z 

domač. 

govorci 

81 81,0 14 14,0 4 4,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 100 100,0 

Izlet v 

kulturno 

okolje 

TJ 

93 93,0 7 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 100,0 

Jezikovni 

klub 
78 78,0 19 19,0 3 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 100,0 

Tabela 20: Pogostost uporabe kulturnih tehnik. 

 

Slike 

Iz prikazanih podatkov je razvidno, da učitelji najpogosteje obravnavajo kulturne vsebine 

preko slik (M = 5,1; SD = 0,7). 84,0 % vseh učiteljev je odgovorilo, da pogosto oz. zelo 

pogosto vključuje slike pri obravnavi kulturnih vsebin, 13,0 % srednje pogosto, 2,0 % redko 

ter le 1,0 % zelo redko. Da slik nikoli ne uporablja za posredovanje kulturnih vsebin, ni 

odgovoril noben učitelj.  

 

Besedila 

Na drugem mestu po pogostosti je uporaba besedil pri posredovanju kulture (M = 4,9; SD = 

0,9). 77,0 % vseh učiteljev navaja, da pogosto oz. zelo pogosto vključuje besedila pri 

kulturnih vsebinah, 17,0 % srednje pogosto, 3,0 % redko ter 3,0 % zelo redko. Da besedil 

nikoli ne uporablja za posredovanje kulturnih vsebin, ni odgovoril noben učitelj. 

 

Kulturna razlaga 

Na tretjem mestu po pogostosti je podajanje kulturne razlage (M = 4,6; SD = 1,1). Iz tabele je 

razvidno, da 56,0 % učiteljev pogosto oz. zelo pogosto vključuje kulturno razlago, 27,0 % 

srednje pogosto, 13,0 % redko ter 4,0 % zelo redko. Noben učitelj ni odgovoril, da nikoli ne 

vključuje kulturne razlage.  

 

Videoposnetki 

Na četrtem mestu po pogostosti so videoposnetki (M =4,0; SD = 1,2), ki jih 32,0 % vseh 

učiteljev vključuje pogosto oz. zelo pogosto, 30,0 % srednje pogosto, 26,0 % redko ter 12,0 % 

zelo redko. Noben učitelj ni odgovoril, da videoposnetkov pri kulturnih vsebinah nikoli ne 

uporablja.  

 

Pravljice 

Na četrtem mestu po pogostosti so tudi pravljice (M = 4,0; SD = 1,1). Da pravljice pri 

kulturnih vsebinah uporabljajo srednje pogosto, je odgovorilo 33,0 % vseh učiteljev, 32,0 % 

pa pogosto oz. zelo pogosto. Pravljice redko vključuje 26,0 % učiteljev, zelo redko pa 9,0 %. 

Noben učitelj ni navedel, da nikoli ne vključuje pravljic pri posredovanju kulturnih vsebin. 

 

Kulturni asimilatorji; časopisi in revije; pesmi  

Iz podatkov je razvidno, da učitelji pri pouku vključujejo kulturne asimilatorje (M = 3,9; SD = 

1,3), časopise in revije (M = 3,9; SD = 1,1) ter pesmi (M = 3,9; SD = 1,1) enako pogosto.  
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Pri kulturnih asimilatorjih 41,0 % učiteljev navaja, da jih vključuje pogosto oz. zelo pogosto, 

37,0 % redko, 11,0 % zelo redko ter 9,0 % srednje pogosto. Le 2,0 % učiteljev je navedlo, da 

kulturnih asimilatorjev nikoli ne vključuje.  

 

Časopise in revije za obravnavo kulture pogosto oz. zelo pogosto uporablja 33,0 % učiteljev, 

31,0 % srednje pogosto, 23,0 % redko ter 12,0 % zelo redko. Le 1,0 % učiteljev navaja, da 

nikoli ne uporablja časopisov in revij.  

 

Pesmi srednje pogosto vključuje 39,0 % vseh učiteljev pri obravnavi kulture, 28,0 % pogosto 

oz. zelo pogosto, 21,0 % redko ter 12,0 % zelo redko. Noben učitelj ni navedel, da nikoli ne 

vključuje pesmi pri kulturnih vsebinah.  

 

Kulturnospecifične igre; diskusija 

Enako pogosto vključujejo učitelji kulturnospecifične igre (M = 3,6; SD = 1,3) ter diskusijo 

(M = 3,6; SD = 1,1) pri obravnavi kulturnih vsebin.  

 

Pri obravnavi kulture so kulturnospecifične pri 48,0 % učiteljih srednje pogoste oz. pogoste, 

pri 21,0 % redke, 14,0 % zelo redke. 9,0 % vseh učiteljev je navedlo, da kulturnospecifične 

igre vključuje zelo pogosto, 8,0 % pa jih ne vključuje nikoli.  

 

43,0 % vseh učiteljev vključuje diskusijo pri kulturnih vsebinah srednje pogosto oz. pogosto, 

34,0 % učiteljev redko, 18,0 % pa zelo redko. Le 4,0 % učiteljev je odgovorilo, da je diskusija 

zelo pogosta pri kulturni obravnavi. Noben učitelj ni navedel, da nikoli ne vključuje diskusije.  

 

Igra vlog 

Igro vlog učitelji vključujejo srednje pogosto (M = 3,5; SD = 1,0), kar je navedlo 36,0 % 

učiteljev, redko jih vključuje 28,0 % učiteljev ter zelo redko 22,0 % učiteljev. 11,0 % 

učiteljev je navedlo, da igro vlog uporablja pogosto, le 3,0 % pa zelo pogosto. Noben učitelj 

ni navedel, da igre vlog ne vključuje nikoli.  

 

Filmi; kulturni strip; slušni posnetki; resnični predmeti 

Pri vključevanju kulture so filmi (M = 3,4, SD = 0,9), kulturni stripi (M = 3,3; SD = 1,0), 

slušni posnetki (M = 3,2; SD = 1,1) ter resnični predmeti (M = 2,9; SD = 1,0) redko 

uporabljeni.  

 

39,0 % učiteljev redko vključuje filme pri obravnavi kulture, 35,0 % srednje pogosto, 15,0 % 

zelo redko, 10,0 % pogosto ter le 1,0 % zelo pogosto. Noben učitelj ni navedel, da jih nikoli 

ne vključuje.  

 

Kulturne stripe 41,0 % učiteljev uporablja srednje pogosto, 27,0 % redko, 25,0 % zelo redko, 

5,0 % pogosto ter le 2,0 % zelo pogosto. Noben učitelj ni navedel, da jih nikoli ne vključuje.  

 

41,0 % učiteljev redko vključuje slušne posnetke, 29,0 % zelo redko, 27,0 % pa srednje 

pogosto oz. pogosto. Le 3,0 % učiteljev je navedlo, da jih vključuje zelo pogosto, noben 

učitelj pa ni navedel, da jih nikoli ne vključuje.  

 

49,0 % učiteljev resnične predmete pri obravnavi kulture vključuje redko oz. srednje pogosto, 

39,0 % zelo redko, 7,0 % pogosto. Trije učitelji (3,0 %) so navedli, da nikoli ne vključujejo 

resničnih predmetov, dva učitelja (2,0 %) pa zelo pogosto.  
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Kulturni projekti; dvokulturni časovni trak; kulturna kapsula 

Pri obravnavi kulture so kulturni projekti (M = 2,5; SD = 1,1), dvokulturni časovni trak (M = 

2,3; SD = 1,1) ter kulturna kapsula (M = 2,1; SD = 1,0) zelo redki.  

 

62,0 % učiteljev zelo redko obravnava kulturo s kulturnimi projekti, 19,0 % srednje pogosto 

oz. pogosto, 9,0 % pa redko. Kulturnih projektov 9,0 % učiteljev nikoli ne vključuje, le en 

učitelj (1,0 %) je navedel, da jih vključuje zelo pogosto.  

 

Zelo redko tudi uporabljajo dvokulturni časovni trak, kar navaja 35,0 % učiteljev, 27,0 % 

učiteljev ga nikoli, 21,0 % redko ter 14,0 % srednje pogosto, le 3,0 % učiteljev je navedlo, da 

ga pogosto, noben učitelj ni navedel, da ga zelo pogosto.  

 

Prav tako je kulturna kapsula zelo redka. 34,0 % učiteljev je nikoli ne vključuje pri obravnavi 

kulture, 31,0 % zelo redko, 27,0 % redko ter 8,0 % srednje pogosto. Noben učitelj ni navedel, 

da jo vključuje pogosto ali zelo pogosto.  

 

Stiki z domačimi govorci; jezikovni klub; izlet v kulturno okolje tujega jezika 

Pri obravnavi kulturnih vsebin učitelji skoraj nikoli ne uporabljajo naslednjih kulturnih tehnik: 

stike z domačimi govorci (M = 1,3; SD = 0,6), jezikovne klube (M 0 1,3; SD = 0,5) ter izlete 

v kulturno okolje tujega jezika (M = 1,1; SD = 0,3).  

 

81,0 % učiteljev kulturnih stikov z domačimi govorci nikoli ne vključi pri obravnavi kulturnih 

vsebin, 14,0 % učiteljev zelo redko, 4,0 % redko, le 1,0 % srednje pogosto. Noben učitelj ni 

odgovoril, da so stiki z domačimi govorci pogosti ali zelo pogosti pri obravnavi kulture.  

 

78,0 % učiteljev nikoli ne organizira jezikovnih klubov pri obravnavi kulture, 19,0 % 

učiteljev pa zelo redko. Le 3,0 % učiteljev je navedlo, da so jezikovni klubi redki, noben 

učitelj pa ni navedel, d so srednje pogosti, pogosti oz. zelo pogosti.  

 

Kar 97,0 % učiteljev nikoli kulturnih vsebin ne obravnava z izleti v kulturno okolje tujega 

jezika, le 7,0 % zelo redko. Noben učitelj ni navedel, da so izleti redki, srednje pogosti, 

pogosti oz. zelo pogosti.  

 

11. 7 S KAKŠNIMI OMEJITVAMI IN TEŽAVAMI SE UČITELJI SOOČAJO PRI 

VKLJUČEVANJU KULTURE PRI POUKU ANGLEŠČINE V 2. TRILETJU? 

 V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, kako pogosto se učitelji soočajo s 

posameznimi težavami in omejitvami pri poučevanju kulturnih vsebin pri pouku 

angleščine v 2. triletju.  

 

Trditve Pogostost soočanja s težavami in omejitvami Skupaj 

 Nikoli Redko Srednje 

pogosto 

Pogosto Vedno 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učenci niso 

zainteresirani 

za tujo 

kulturo.  

21 21,0 64 64,0 11 11,0 4 4,0 0 0,0 100 100,0 

Za ustrezno 

obravnavo 

2 2,0 13 13,0 29 29,0 51 51,0 5 5,0 100 100,0 
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kulture imam 

premalo časa.  

Ne vem, kako 

na ustrezen 

način 

predstaviti 

kulturne 

vsebine.  

3 3,0 17 17,0 24 24,0 56 56,0 0 0,0 100 100,0 

Nimam 

ustreznih idej 

za oblikovanje 

dejavnosti 

pred, med in 

po obravnavi 

kult. vsebine.  

1 1,0 14 14,0 34 34,0 49 49,0 2 2,0 100 100,0 

Težave imam 

pri razvijanju 

medkulturne 

zavesti.  

0 0,0 2 2,0 8 8,0 79 79,0 11 11,0 100 100,0 

Težave imam 

pri poučevanju 

zapletenega 

sistema 

kulturnih 

navad, 

vrednot, 

načinov 

razmišljanja 

ter delovanja 

govorcev 

ciljne kulture.  

0 0,0 3 3,0 12 12,0 71 71,0 14 14,0 100 100,0 

Težave imam 

pri 

ugotavljanju 

napredka 

medkulturne 

zavesti.  

0 0,0 6 6,0 27 27,0 62 62,0 5 5,0 100 100,0 

Kult. vsebine 

v učbeniku ne 

ustrezajo 

potrebam 

mojega 

razreda.  

9 9,0 13 13,0 42 42,0 36 36,0 0 0,0 100 100,0 

S težavo 

najdem 

ustrezne kult. 

vsebine, 

nimam dovolj 

dodatnih 

virov.  

37 37,0 29 29,0 23 23,0 11 11,0 0 0,0 100 100,0 
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S težavo 

povezujem 

lastno kulturo 

učencev s 

ciljno kulturo.  

2 2,0 23 23,0 45 45,0 27 27,0 3 3,0 100 100,0 

S težavo 

določim jasne 

cilje pouč. 

kulture.  

0 0,0 23 23,0 41 41,0 32 32,0 4 4,0 100 100,0 

Tabela 21: Pogostost soočanja s posameznimi težavami in omejitvami pri vključevanju 

kulture. 

 

Interes učencev za tujo kulturo 

Iz podatkov v tabeli je razvidno, da ima na področju interesa učencev za tujo kulturo redko 

oz. nikoli težave 85,0 % vseh učiteljev in srednje pogosto 11,0 % učiteljev. Le 4,0 % učiteljev 

ima težave pogosto, noben učitelj pa ni navedel, da ima težave vedno.  

 

Pomanjkanje časa za ustrezno obravnavo kulturnih vsebin  

Da ima za ustrezno obravnavo kulture pogosto oz. vedno premalo časa, je odgovorilo skupaj 

56,0 % učiteljev, 29,0 % pa se jih s to težavo srečuje srednje pogosto. 13,0 % učiteljev je 

navedlo, da ima le redko težave s pomanjkanjem časa, 2,0 % pa nikoli. Iz teh podatkov lahko 

sklepamo, zakaj so učitelji navedli, da redko vključujejo kulturne vsebine pri pouku, saj 

nimajo dovolj časa za ustrezno obravnavo le-teh.  

 

Ustreznost predstavitve kulturnih vsebin  

Pri ustrezni predstavitvi kulturnih vsebin ima 80,0 % učiteljev pogosto oz. srednje pogosto 

težave, 17,0 % učiteljev redko, le 3,0 % učiteljev pa se s takimi težavami nikoli ne sooča. 

Noben učitelj ni navedel, da ima vedno to težavo.  

 

Oblikovanje dejavnosti pred, med in po obravnavi kulturnih vsebin  

Da imajo pogosto oz. vedno težave pri oblikovanju dejavnosti pred, med in po obravnavi 

kulturne vsebine, je navedlo kar 51,0 % učiteljev, 48,0 % učiteljev pa srednje pogosto oz. 

redko. Le 1,0 % učiteljev je navedlo, da nikoli nima teh težav.  

 

Razvijanje medkulturne zavesti 

90,0 % učiteljev navaja, da ima pogosto ali vedno težave pri razvijanju medkulturne zavesti, 

8,0 % srednje pogosto, 2,0 % redko. Nihče ni navedel, da se nikoli ne srečuje s to težavo.  

 

Poučevanje zapletenega sistema kulturnih navad, vrednot, načinov razmišljanja ter 

delovanja govorcev ciljne kulture 

Da imajo pogosto oz. vedno težave pri poučevanju zapletenega sistema kulturnih navad, 

vrednot, načinov razmišljanja ter delovanja govorcev ciljne kulture, navaja 85,0 % vseh 

učiteljev. Srednje pogosto se s to težavo srečuje 12,0 % učiteljev ter redko 3,0 % učiteljev. 

Noben učitelj ni navedel, da se nikoli ne sreča s to težavo.  

 

Ugotavljanje napredka medkulturne zavesti 

67,0 % vseh učiteljev navaja, da ima pogosto oz. vedno težave pri ugotavljanju napredka 

medkulturne zavesti, 27,0 % pa srednje pogosto. Le 6,0 % učiteljev se redko srečuje s to 

težavo, noben učitelj ni navedel, da nikoli nima te težave.  
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Ustreznost kulturnih vsebin v učbeniku tujega jezika  

78,0 % učiteljev navaja, da ima srednje pogosto ali pogosto težave z ustreznostjo kulturnih 

vsebin v učbeniku tujega jezika, ki ga uporablja, 13,0 % učiteljev se s to težavo srečuje redko, 

le 9,0 % pa nikoli nima te težave. Noben učitelj ni navedel, da ima vedno to težavo.  

 

Iskanje ustreznih kulturnih vsebin  

37,0 % učiteljev nima nikoli težav pri iskanju ustreznih kulturnih vsebin, 34,0 % učiteljev 

navaja, da ima pogosto oz. srednje pogosto te težave, 29,0 % pa se s to težavo srečuje redko. 

Noben učitelj ni navedel, da ima vedno to težavo.  

 

Povezovanje lastne kulture učencev ter ciljne kulture 

72,0 % učiteljev ima srednje pogosto oz. pogosto težave pri povezovanju lastne ter ciljne 

kulture, redko 23,0 % učiteljev. Le 3,0 % učiteljev navaja, da ima vedno to težavo ter 2,0 % 

učiteljev nikoli.  

 

Zastavljanje jasnih ciljev poučevanja kulture 

Težave pri zastavljanju jasnih ciljev poučevanja kulture ima srednje pogosto oz. pogosto 

skupaj 73,0 % učiteljev, redko pa 23,0 % učiteljev. S to težavo se vedno srečuje 4,0 % 

učiteljev, noben učitelj pa ni navedel, da nima nikoli te težave.  

Pridobljeni podatki se ujemajo tudi s tujima raziskavama (Álvarez in Garrido, 2004; Sercu 

idr., 2005) saj so navedli, da učitelji še vedno največ časa posvečajo poučevanju jezika in ne 

kulturi in imajo težave pri vključevanju kulture, kar pripisujejo pomanjkanju časa, 

preobsežnemu učnemu načrtu, učnim gradivom, pomanjkanju metodologije poučevanja 

kulture, težave imajo pri opredeljevanju ciljev, nimajo jasne predstave, katere vsebine 

vključiti pri poučevanju, kako sistematično razvijati medkulturnost ter kako odpraviti 

stereotipe. Vse težave pa so posledica tega, da niso bili deležni priprav za medkulturno 

dimenzijo znotraj njihovega študija oz. izobraževanja.  

 

11. 8 ALI JE POGOSTOST SOOČANJA S TEŽAVAMI IN OMEJITVAMI PRI 

VKLJUČEVANJU KULTURE V 2. TRILETJU STATISTIČNO POMEMBNO 

POVEZANA Z UČITELJEVO OCENO LASTNE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 

ZA VKLJUČEVANJE KULTURE? 

 V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo ali je pogostost soočanja s težavami 

statistično povezana z učiteljevo oceno lastne usposobljenosti za vključevanje kulture.  

 

Opisna statistika 

 

Pogostost 

soočanja s 

težavami  

Ocena lastne 

strokovne 

usposobljenosti 

Frekvenca Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

zelo slaba 6 4,6667 0,51640 

slaba 24 3,4167 0,77553 

srednje dobra 37 3,1081 0,80911 

dobra 29 3,0690 1,03272 

zelo dobra 4 1,0000 0,00000 

Skupaj 100 3,1800 1,01881 

Tabela 22: Opisna statistika ocen lastne strokovne usposobljenosti učiteljev, ki se različno 

pogosto soočajo s težavami in z omejitvami pri obravnavi kulturnih vsebin. 
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Vrednost Kruskal-Wallis testa (² = 26,390; g = 4;  = 0,000) je pokazal statisično 

pomembne razlike med učitelji, ki različno dobro ocenjujejo svojo strokovno usposobljenost 

in znanje za učinkovito vključevanje kulturnih vsebin pri pouku angleškega jezika v 2. triletju, 

v tem, kako pogosto se soočajo s težavami in omejitvami pri vključevanju kulture. Games-

Howell Post-Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med učitelji, ki svojo strokovno 

usposobljenost ocenjujejo kot zelo slabo in slabo ( = 0,004), zelo slabo in srednje dobro ( = 

0,001), zelo slabo in dobro ( = 0,000), zelo slabo in zelo dobro ( = 0,000), slabo in zelo 

dobro (0,000), srednje dobro in zelo dobro ( = 0,000) ter med tistimi, ki ocenjujejo svojo 

usposobljenost kot zelo dobro in dobro ( = 0,000). Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je 

razvidno, da se najredkeje soočajo s težavami in omejitvami pri kulturnih vsebinah učitelji, ki 

ocenjujejo svoje znanje kot zelo dobro (M = 1,00), najpogosteje pa učitelji, ki ocenjujejo 

svoje znanje kot zelo slabo (M = 4,67).  

 

11. 9 ALI JE ZAČETEK VKLJUČEVANJA KULTURE PRI POUKU STATISTIČNO 

POMEMBNO POVEZAN Z UČITELJEVO PRESOJO LASTNE STROKOVNE 

USPOSOBLJENOSTI ZA VKLJUČEVANJE KULTURE? 

 V sklopu tega vprašanja nas je najprej zanimalo, ali učitelji vključujejo kulturne 

vsebine že takoj na začetku učenja tujega jezika. 

 

Ali kulturne vsebine vključujete že od začetka poučevanja/učenja 

TJ? 

f f % 

Da.  42 41,0 

Ne.  58 58,0 

Skupaj 100 100,0 

Tabela 23: Začetek vključevanja kulturnih vsebin. 

Kot je razvidno iz podatkov, 58,0 % učiteljev vključuje kulturne vsebine že takoj na začetku 

poučevanja/učenja tujega jezika, medtem ko kar 42,0 % učiteljev z vključevanjem kulturnih 

vsebin začne kasneje.  

 

 Zanimalo nas je tudi, ali je začetek vključevanja kulture pri pouku statistično 

pomembno povezan z učiteljevo presojo lastne usposobljenosti za vključevanje 

kulture. 

 

Opisna statistika 

 

Začetek 

vključevanja 

kulturnih vsebin 

pri 

poučevanju/učenju 

tujega jezika  

Ocena lastne 

strokovne 

usposobljenosti 

Frekvenca Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

zelo slaba 6 2,0000 0,00000 

slaba 24 1,7917 0,41485 

srednje dobra 37 1,5946 0,49774 

dobra 29 1,3793 0,49380 

zelo dobra 4 1,0000 0,00000 

Skupaj 100 1,5800 0,49604 

Tabela 24: Opisna statistika ocen lastne strokovne usposobljenosti učiteljev, ki na splošno 

različno začnejo z vključevanjem kulturnih vsebin pri pouku tujega jezika. 
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Vrednost Mann-Whitney Testa (U = 57,000,  = 0,229) ni pokazala statistično pomembnih 

razlik med učitelji, ki različno dobro ocenjujejo svojo strokovno usposobljenost in znanje za 

učinkovito vključevanje kulture pri pouku angleškega jezika v 2. triletju, v tem, kdaj začnejo z 

vključevanjem kulturnih vsebin (na začetku ali kasneje).  

 

Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da anketirani učitelji, ki svojo usposobljenost ocenjujejo 

kot zelo dobro, začnejo z vključevanjem kulture takoj na začetku poučevanja/učenja tujega 

jezika, medtem ko učitelji, ki ocenjujejo svojo sposobnost kot zelo slabo, z vključevanjem 

kulture odlašajo.  

 

11. 10 ALI JE POGOSTOST PRIMERJANJA LASTNE KULTURE S TUJO KULTURO 

PRI POUKU STATISTIČNO POMEMBNO POVEZANA Z UČITELJEVO PRESOJO 

LASTNE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA VKLJUČEVANJE KULTURE? 

 V sklopu tega vprašanja nas je najprej zanimalo, ali učitelji pri kulturnih vsebinah 

učence spodbujajo, da primerjajo lastno in tujo kulturo.  

 

Ali pri kulturnih vsebinah spodbujate primerjanje tuje in lastne 

kulture učencev?  

f f % 

Da.  100 100,0 

Ne.  0 0,0 

Skupaj 100 100,0 

Tabela 25: Primerjanje tuje in lastne kulture. 

Kot je razvidno iz podatkov, vsi učitelji (100,0 %) pri obravnavi kulture spodbujajo učence k 

primerjanju lastne in tuje kulture.  

 

 Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji vključujejo primerjanje lastne ter tuje kulture.  

 

Splošna ocena pogostosti primerjanja lastne in tuje kulture  

Skupaj 

Nikoli Redko Srednje 

pogosto 

Pogosto Zelo 

pogosto 

 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

0 0 18 18,0 34 34,0 41 41,0 7 7,0 100 100,0 

Tabela 26: Pogostost primerjanja lastne in tuje kulture. 

 

Iz podatkov je razvidno, da največ učiteljev (48,0 %) pogosto oz. zelo pogosto vključuje 

primerjanje tuje in lastne kulture, 34,0 % srednje pogosto ter 18,0 % redko. Noben učitelj ni 

navedel, da nikoli ne spodbuja primerjanja obeh kultur.  

 

 V sklopu tega vprašanja nas je še zanimalo, ali je pogostost primerjanja obeh kultur 

statistično pomembno povezana z učiteljevo presojo lastne strokovne usposobljenosti 

za vključevanje kulture. 
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Opisna statistika 

 

Na splošno 

ocenite, kako 

pogosto učence 

navajate na 

primerjanje 

lastne in ciljne 

kulture.  

Ocena lastne 

strokovne 

usposobljenosti 

Frekvenca Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

zelo slaba 6 2,0000 0,00000 

slaba 24 2,6250 0,71094 

srednje dobra 37 3,4595 0,50523 

dobra 29 3,9310 0,52989 

zelo dobra 4 5,0000 0,00000 

Skupaj 100 3,3700 0,86053 

Tabela 27: Opisna statistika ocen lastne strokovne usposobljenosti učiteljev, ki na na splošno 

različno pogosto vključujejo primerjanje lastne in tuje kulture. 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa (² = 56,215; g = 4;  = 0,000) je pokazal statistično 

pomembne razlike med učitelji, ki različno dobro ocenjujejo svojo strokovno usposobljenost 

in znanje za učinkovito vključevanje kulturnih vsebin pri pouku angleškega jezika v 2. triletju, 

v tem, kako pogosto učence spodbujajo k primerjanju lastne in ciljne kulture. 

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da učitelji, ki ocenjujejo svojo usposobljenost kot 

zelo slabo (M = 2,00), najredkeje učence spodbujajo na primerjanje lastne in ciljne kulture. 

Učitelji, ki ocenjujejo svojo usposobljenost kot zelo dobro (M = 5,00), najpogosteje 

vključujejo primerjanje obeh kultur, kar nakazuje njihovo boljšo sposobnost vzpostavljanja 

odnosa med lastno in ciljno kulturo. 

 

11. 11 ALI UČENCI S POMOČJO UČBENIKA RAZVIJEJO MEDKULTURNO 

ZAVEST? KATERE MEDKULTURNE SPOSOBNOSTI UČENCI NAJBOLJE 

RAZVIJEJO S POMOČJO UČBENIKA? 

 V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, ali učenci s pomočjo učbenika razvijejo 

medkulturno zavest. 

 

Ali učenci razvijejo medkulturno zavest s pomočjo učbenika?  

Skupaj 
Razred Da. Ne. 

f f % f f % f f % 

4. razred 0 0,0 33 100,0 33 100,0 

5. razred 0 0,0 38 100,0 38 100,0 

6. razred 6 20,7 23 79,3 29 100,0 

Skupaj 6 6,0 94 94,0 100 100,0 

Tabela 28: Razvitost medkulturne zavesti s pomočjo učbenika. 

 

Kot je razvidno iz podatkov, 94,0 % vseh učiteljev navaja, da učenci ne razvijejo medkulturne 

zavesti s pomočjo učbenika, ki ga uporabljajo. Vsi učitelji 4. in 5. razredov so odgovorili, da 

medkulturne sposobnosti ne razvijejo, prav tako tudi 79,3 % vseh učiteljev 6. razredov.  

 

Le 6,0 % vseh učiteljev je navedlo, da učenci preko učbenika razvijejo medkulturno zavest, 

od teh štirje učitelji uporabljajo učbenik Touchstone 6, dva učitelja pa My Sails 3.  
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Med učbeniki 4. in 5. razredov se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v razvitosti 

medkulturne zavesti, saj jo pri obeh razredih po oceni učiteljev učenci ne razvijejo.  

 

 

Likelihood Ratio 

Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

9,855 1 ,002 

Tabela 29: Razlike v razvitosti medkulturne zavesti med učbeniki 4. in 6. razredov. 

Med učbeniki 4. in 6. razredov se pojavljajo statistično pomembne razlike (2î = 9,855; g = 1; 

 = 0,002) v razvitosti medkulturne zavesti. 

 

 

Likelihood Ratio 

Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

10,832 1 ,001 

Tabela 30: Razlike v razvitosti medkulturne zavesti med učbeniki 5. in 6. razredov. 

 

Med učbeniki 5. in 6. razredov se pojavljajo statistično pomembne razlike (2î = 10,832; g = 1; 

 = 0,001) v razvitosti medkulturne zavesti.  

 

 Zanimalo nas je tudi, katero medkulturno sposobnost učenci s pomočjo učbenika 

najbolje razvijejo.  

 

Medkulturne 

sposobnosti 

Splošna ocena razvitih medkulturnih sposobnosti s 

pomočjo učbenika 

Skupaj 

1 

(ne 

razvije) 

2 

(zelo 

slabo 

razvije) 

3 

(slabo 

razvije) 

4 

(srednje 

dobro 

razvije) 

5 

(dobro 

razvije) 

6 

(zelo 

dobro 

razvije) 

f f % f f % f f % f f % f f 

% 

f f 

% 

f f 

Sposobnost 

vzpostavljanja 

odnosa med 

lastno in tujo 

kulturo.  

63 63,0 12 12,0 9 9,0 11 11,0 4 4,0 1 1,0 100 100,0 

Kulturna 

občutljivost in 

sposobnost 

uporabe 

različnih 

strategij za 

navezovanje 

stikov z 

ljudmi iz 

drugih kultur.  

67 67,0 7 7,0 13 13,0 8 8,0 5 5,0 0 0,0 100 100,0 

Sposobnost 

identifikacije 

kulturne 

pogojenosti 

našega 

delovanja.  

71 71,0 12 12,0 6 6,0 7 7,0 4 4,0 0 0,0 100 100,0 
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Sposobnost 

učinkovitega 

reševanja 

medkulturnih 

nesporazumov 

in konfliktov.  

79 79,0 16 16,0 3 3,0 1 1,0 1 1,0 0 0,0 100 100,0 

Sposobnost 

preseganja 

stereotipov. 

53 53,0 34 34,0 2 2,0 8 8,0 2 2,0 1 1,0 100 100,0 

Sposobnost 

empatije, 

strpnosti in 

spoštovanje 

različnosti.  

48 48,0 23 23,0 19 19,0 5 5,0 3 3,0 2 2,0 100 100,0 

Zmožnost 

oblikovanja in 

sprejemanja 

stališč in 

vrednot.  

69 69,0 11 11,0 14 14,0 2 2,0 4 4,0 0 0,0 100 100,0 

Tabela 31: Splošna ocena razvitosti medkulturnih sposobnosti s pomočjo učbenika. 

 

Kot je razvidno iz podatkov, nobene sposobnosti učenci ne razvijejo zelo dobro. Vsaj 

polovica učiteljev je pri vseh sposobnostih, z izjemo sposobnosti empatije, strpnosti in 

spoštovanja različnosti, navedla, da posameznih sposobnosti preko učbenika učenci nikoli ne 

razvijejo. 

 

Sposobnost empatije, strpnosti in spoštovanje različnosti 

S pomočjo učbenikov učenci najbolje razvijejo sposobnost empatije, strpnosti in spoštovanja 

različnosti (M = 2,0; SD = 1,2). 48,0 % učiteljev je ocenilo, da učenci ne razvijejo te 

sposobnosti, 23,0 % zelo slabo, 19,0 % slabo, 5,0 % srednje dobro, 3,0 % dobro ter le 2,0 % 

zelo dobro.  

 

Sposobnost vzpostavljanja odnosa med izvorno in tujo kulturo  

Na drugem mestu je sposobnost vzpostavljanja odnosa med izvorno in tujo kulturo (M = 1,8; 

SD = 1,3). 63,0 % učiteljev je navedlo, da učenci preko učbenika te sposobnosti ne razvijejo, 

12,0 % zelo slabo, 11,0 % srednje dobro, 9,0 % slabo, le 5,0 % učiteljev pa trdi, da dobro oz. 

zelo dobro.  

 

Kulturna občutljivost in sposobnost uporabe različnih strategij za navezovanje stikov z 

ljudmi iz drugih kultur  

Na tretjem mestu je kulturna občutljivost in sposobnost uporabe različnih strategij za 

navezovanje stikov z ljudmi iz drugih kultur (M = 1,8; SD = 1,2). 67,0 % učiteljev je 

odgovorilo, da te sposobnosti učenci s pomočjo učbenika nikoli ne razvijejo, 13,0 % slabo 

razvijejo, 8,0 % srednje dobro, 7,0 % zelo slabo ter 5,0 % učiteljev meni, da jo razvijejo zelo 

dobro. Noben učitelj ni odgovoril, da jo razvijejo zelo dobro.  
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Sposobnost preseganja stereotipov 

Na tretjem mestu je tudi sposobnost preseganja stereotipov (M = 1,8; SD = 1,1). Te 

sposobnosti po mnenju 53,0 % učiteljev učenci ne razvijejo preko učbenikov, 34,0 % zelo 

slabo razvijejo, 10,0 % srednje dobro oz. dobro, 2,0 % slabo in le 1,0 % zelo dobro.  

 

Sposobnost identifikacije kulturne pogojenosti našega delovanja 

Sledi sposobnost identifikacije kulturne pogojenosti našega delovanja (M = 1,6; SD = 1,1), pri 

kateri 71,0 % učiteljev navaja, da te sposobnosti učenci preko učbenika ne razvijejo, 12,0 % 

zelo slabo razvijejo, 11,0 % srednje dobro oz. dobro ter 6,0 % slabo. Noben učitelj ni navedel, 

da jo zelo dobro razvijejo. 

 

Zmožnost oblikovanja in sprejemanja stališč in vrednot 

Pri zmožnosti oblikovanja in sprejemanja stališč in vrednot (M = 1,6; SD = 1,1) je 69,0 % 

vseh učiteljev navedlo, da te sposobnosti učenci preko učbenika ne razvijejo, 14,0 % učiteljev 

meni, da jo slabo, 11,0 % zelo slabo, le 6,0 % učiteljev pa srednje dobro oz. dobro. Noben 

učitelj ni navedel, da jo razvijejo zelo dobro.  

 

Sposobnost učinkovitega reševanja medkulturnih nesporazumov in konfliktov  

Z uporabo učbenika učenci najslabše razvijejo sposobnost učinkovitega reševanja 

medkulturnih nesporazumov in konfliktov (M = 1,3; SD = 0,7). 79,0 % vseh učiteljev je 

navedlo, da te sposobnosti učenci nikoli ne razvijejo, 16,0 % zelo slabo, 3,0 % slabo ter 2,0 % 

srednje dobro oz. dobro. Noben učitelj ni navedel, da jo učenci razvijejo zelo dobro.  

 

Podobno je z raziskavo prikazala Vrbová (2006), ki je ugotovila, da so učbeniki neprimerni za 

razvijanje medkulturne zavesti, zato je nujno vključevanje dodatnih gradiv in vloga učitelja. 

Pridobljeni podatki se nekoliko razlikujejo od raziskave (Skopinskaja, 2003), izvedene v 

sedmih državah (Estonija, Litva, Norveška, Poljska, Rusija, Malta, Romunija), v katerih 

učitelji navajajo, da učbeniki pripomorejo k razvijanju medkulturne zavesti, kar je vprašljivo, 

glede na to, da navajajo, da učbeniki vključujejo stereotipe, kultura je podrejena ostalim 

ciljem, učbenik vsebuje premalo občutljivih tem, glavni poudarek je na jezikovnih oblikah, 

zanemarjen je medkulturen dialog, dominira pa še vedno kultura angleško govorečih držav.  

 

11. 12 KAKŠNO JE MNENJE UČITELJEV O POMEMBNOSTI UČITELJEVE VLOGE 

PRI RAZVIJANJU MEDKULTURNE ZAVESTI IN O LASTNI STROKOVNI 

USPOSOBLJENOSTI ZA UČINKOVITO VKLJUČEVANJE KULTURE IN 

RAZVIJANJE MEDKULTURNE ZAVESTI PRI POUKU ANGLEŠČINE? 

 V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, kako učitelji na splošno ocenjujejo 

pomembnost učiteljeve vloge pri razvijanju učenčeve medkulturne zavesti.  

 

Splošna ocena pomembnosti učiteljeve vloge pri razvijanju 

medkulturne zavesti 

 

Skupaj 

1 

(ni 

pomembna) 

2 

(malo 

pomembna) 

3 

(srednje 

pomembna) 

4 

(pomembna) 

5 

(zelo 

pomembna) 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

0 0 0 0 2 2,0 14 14,0 84 84,0 100 100,0 

Tabela 32: Učiteljeva splošna ocena pomembnosti učiteljeve vloge pri razvijanju medkulturne 

zavesti. 
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Iz podatkov je razvidno, da največ učiteljev (84,0 %) meni, da je učiteljeva vloga pri 

razvijanju učenčeve medkulturne zavesti zelo pomembna. Nekaj učiteljev (14,0 %) jih je 

ocenilo, da je učiteljeva vloga pomembna, le 2,0 % pa vidi učiteljevo vlogo kot srednje 

pomembno. Noben učitelj ni odgovoril, da je učiteljeva vloga malo pomembna ali da ni 

pomembna.  

 

 V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, kako bi učitelji na splošno ocenili svoje 

znanje in strokovno usposobljenost za ustrezno in učinkovito vključevanje kulture ter 

razvijanje medkulturne zavesti.  

 

Učiteljeva splošna ocena lastnega znanja in strokovne usposobljenosti za 

ustrezno in učinkovito vključevanje kulture ter razvijanje medkulturne 

zavesti.  

 

 

Skupaj 

1 

Zelo slaba – 

zelo veliko 
pomanjkljivosti 

2 

Slaba – veliko 

pomanjkljivosti 

3 

Srednje dobra 
– kar nekaj 

pomanjkljivosti 

4 

Dobra – zelo 

malo 

pomanjkljivosti 

5 

Zelo dobra 
– brez 

pomanjk. 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

6 6,0 24 24,0 37 37,0 29 29,0 4 4,0 100 100,0 

Tabela 33: Učiteljeva splošna ocena lastnega znanja in strokovne usposobljenosti za 

učinkovito vključevanje kulture ter razvijanje medkulturne zavesti. 

Iz podatkov je razvidno, da največ učiteljev (37,0 %) ocenjuje svoje znanje in strokovno 

usposobljenost za učinkovito vključevanje kulture ter razvijanje medkulturne zavesti pri 

učencih kot srednje dobro, nekoliko manj (29,0 %) pa jo ocenjujejo kot dobro. 24,0 % vseh 

učiteljev ocenjuje, da je njihove znanje in strokovna usposobljenost slaba, 6,0 % pa zelo 

slaba. Le 4,0 % vseh učiteljev je ocenilo, da je njihovo znanje in strokovna usposobljenost 

zelo dobra. Povprečna ocena vseh učiteljev je 3,01.  

 

Podobne podatke je pridobila raziskava (Aleksandrowicz-Pędich idr., 2003), ki je vključila 

učitelje angleščine in francoščine v desetih evropskih državah, saj navaja, da učitelji 

pripisujejo veliko pomembnost medkulturni zavesti, vendar imajo zaradi slabše 

usposobljenosti pri vključevanju kulture težave pri razvijanju medkulturne zavesti pri učencih. 

Tudi raziskava med turškimi učitelji (Ekmekçi, 2014) je pokazala, da so učitelji slabše 

usposobljeni za posredovanje kulture in razvijanje medkulturne zavesti, zato imajo učbeniki 

ključno vlogo.  

 

 Nato nas je tudi zanimalo, kakšna je učiteljeva splošna ocena svoje usposobljenosti na 

posameznih področjih medkulturne zavesti.  

 

 

Področja 

Učiteljeva ocena lastne strokovne usposobljenosti na 

posameznih področjih medkulturne zavesti. 

 

Skupaj 

1 

zelo 

veliko 

poman.  

2 

veliko 

poman. 

3 

določene 

poman.  

4 

zelo malo 

poman. 

5 

brez 

poman. 

 f f % f f % f f % f f % f f 

% 

f f % 

Sposobnost 

vzpostavljanja 

0 0,0 9 9,0 16 16,0 74 74,0 1 1,0 100 100,0 
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odnosa med 

lastno in ciljno 

kulturo.  

Kulturna 

občutljivost in 

sposobnost 

uporabe 

različnih 

strategij za 

navezovanje 

stikov z ljudmi 

iz drugih kultur.  

2 2,0 24 24,0 46 46,0 27 27,0 1 1,0 100 100,0 

Sposobnost 

identifikacije 

kulturne 

pogojenosti 

našega 

delovanja.  

3 3,0 11 11,0 29 29,0 55 55,0 2 2,0 100 100,0 

Sposobnost 

učinkovitega 

reševanja 

medkulturnih 

nesporazumov 

in konfliktov.  

7 7,0 23 23,0 36 36,0 33 33,0 1 1,0 100 100,0 

Sposobnost 

preseganja 

stereotipov. 

6 6,0 29 29,0 41 41,0 22 22,0 2 2,0 100 100,0 

Sposobnost 

empatije, 

strpnosti in 

spoštovanje 

različnosti.  

5 5,0 19 19,0 37 37,0 35 35,0 4 4,0 100 100,0 

Zmožnost 

oblikovanja in 

sprejemanja 

stališč in 

vrednot.  

13 13,0 34 34,0 27 27,0 23 23,0 3 3,0 100 100,0 

Tabela 34: Učiteljeva ocena lastne strokovne usposobljenosti po posameznih področjih 

medkulturne zavesti. 

Sposobnost vzpostavljanja odnosa med lastno in ciljno kulturo  

Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da 74,0 % vseh učiteljev ocenjuje svojo sposobnost 

vzpostavljanja odnosa med lastno in ciljno kulturo kot dobro – z zelo malo pomanjkljivostmi. 

16,0 % učiteljev jih na tem področju meni, da je njihova usposobljenost srednje dobra – z 

določenimi pomanjkljivostmi, medtem ko jih je 9,0 % ocenilo, da ima veliko pomanjkljivosti 

na tem področji in s tem ocenili svojo usposobljenost kot slabo. Le 1,0 % učiteljev meni, da je 

njihova usposobljenost zelo dobra – brez pomanjkljivosti, noben učitelj pa ni ocenil svoje 

usposobljenosti kot zelo slabo – z zelo veliko pomanjkljivostmi.  
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Kulturna občutljivost in sposobnost uporabe različnih strategij za navezovanje stikov z 

ljudmi iz drugih kultur 

Večina učiteljev (46,0 %) svojo kulturno občutljivost in sposobnost uporabe različnih strategij 

za navezovanje stikov z ljudmi iz drugih kultur ocenjuje kot srednje dobro – z določenimi 

pomanjkljivostmi, 27,0 % pa kot dobro – z zelo malo pomanjkljivostmi. Nekaj učiteljev (24,0 

%) ocenjuje svojo sposobnost kot slabo – z veliko pomanjkljivostmi, le en učitelj (1,0 %) pa 

je ocenil svojo sposobnost kot zelo dobro – brez pomanjkljivosti. Dva učitelja (2,0 %) sta 

ocenila svojo sposobnost kot zelo slabo – z zelo veliko pomanjkljivostmi.  

 

Sposobnost identifikacije kulturne pogojenosti našega delovanja 

Svojo sposobnost identifikacije kulturne pogojenosti našega delovanja 55,0 % vseh učiteljev 

ocenjuje kot dobro – z zelo malo pomanjkljivostmi, 29,0 % učiteljev pa kot srednje dobro – z 

določenimi pomanjkljivostmi. 11,0 % učiteljev meni, da je njihova strokovna usposobljenost 

na tem področju slaba – z veliko pomanjkljivostmi, 3 % učiteljev pa vidi svojo usposobljenost 

kot zelo slabo – z zelo veliko pomanjkljivostmi. Najmanj učiteljev (2,0 %) je navedlo, da je 

njihova usposobljenost na tem področju zelo dobra – brez pomanjkljivosti.  

 

Sposobnost učinkovitega reševanja medkulturnih nesporazumov in konfliktov  

Svojo sposobnost učinkovitega reševanja medkulturnih nesporazumov in konfliktov je kot 

srednje dobro – z določenimi pomanjkljivostmi ocenilo 36,0 % učiteljev, kot dobro – z zelo 

malo pomanjkljivostmi pa 33,0 % vseh učiteljev. 23,0 % učiteljev meni, da imajo na tem 

področju slabo usposobljenost – z veliko pomanjkljivostmi, 7,0 % vseh pa ocenjuje svojo 

usposobljenost kot zelo slabo – z zelo veliko pomanjkljivostmi. En učitelj (1,0 %) meni, da je 

na tem področju brez pomanjkljivosti.  

 

Sposobnost preseganja stereotipov 

41,0 % učiteljev ocenjuje svojo sposobnost preseganja stereotipov kot srednje dobro – z 

določenimi pomanjkljivostmi. 29,0 % učiteljev sposobnost tega področja ocenjuje kot slabo – 

z veliko pomanjkljivostmi, 22,0 % učiteljev pa kot dobro – z zelo malo pomanjkljivostmi. Kot 

zelo slabo – z zelo veliko pomanjkljivostmi jo ocenjuje 6,0 % vseh učiteljev, najmanj 

učiteljev (2,0 %) pa je navedlo, da so na tem področju brez pomanjkljivosti.  

 

Sposobnost empatije, strpnosti in spoštovanje različnosti 

Svojo sposobnost razvijanja empatije, strpnosti in spoštovanja različnosti je kot srednje dobro 

– z določenimi pomanjkljivostmi ocenilo 37,0 % učiteljev, 35,0 % učiteljev meni, da ima na 

tem področju dobro sposobnost – z zelo malo pomanjkljivostmi in 19,0 % slabo – z zelo 

veliko pomanjkljivostmi. Nekaj učiteljev (5,0 %) ocenjuje svojo sposobnost kot zelo slabo – z 

zelo veliko pomanjkljivostmi, najmanj tj. 4,0 % učiteljev meni, da na tem področju nimajo 

nobenih pomanjkljivosti.  

 

Zmožnost oblikovanja in sprejemanja stališč in vrednot 

Večina učiteljev (34,0 %) je svojo zmožnost oblikovanja in sprejemanja stališč in vrednot 

ocenila kot slabo – z zelo veliko pomanjkljivostmi, 27,0 % kot srednje dobro – z določenimi 

pomanjkljivostmi, 23,0 % pa kot dobro – z zelo malo pomanjkljivostmi. Le 13,0 % učiteljev 

meni, da ima na tem področju zelo slabo znanje – z zelo veliko pomanjkljivostmi. Najmanj 

učiteljev (3,0 %) meni, da so na tem področju brez pomanjkljivosti.  

 

 V sklopu tega vprašanja nas je še zanimalo, kakšno je mnenje učiteljev o strokovnih 

izobraževanjih s področja razvijanja medkulturne zavesti pri pouku tujega jezika, ki so 

jim na voljo.  
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Trditve Stopnja strinjanja Skupaj 

 Se sploh 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

opredeliti 

Se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Na voljo mi 

je veliko 

kakovostnih 

strokovnih 

izobraževanj 

na temo 

razvijanja 

medkulturne 

zavesti pri 

pouku TJ.  

38 38,0 56 56,0 0 0,0 5 5,0 1 1,0 100 100,0 

Želel/-a bi si 

dodatnega 

izobraževanja 

s področja 

razvijanja 

medkulturne 

zavesti.  

0 0,0 5 5,0 2 2,0 62 62,0 31 31,0 100 100,0 

Bodoči 

učitelji bi 

morali imeti 

znotraj 

študija več 

dodatnega 

usposabljanja 

za razvijanje 

medkulturne 

zavesti. 

0 0,0 0 0,0 1 1,0 56 56,0 43 43,0 100 100,0 

Tabela 35: Mnenja učiteljev o dodatnih strokovnih izobraževanjih s področja razvijanja 

medkulturne zavesti pri pouku tujega jezika. 

 

Iz podatkov v tabeli je razvidno, da se 94,0 % vseh učiteljev ne strinja oz. sploh ne strinja s 

trditvijo, da jim je na voljo veliko kakovostnih strokovnih izobraževanj na temo razvijanja 

medkulturne zavesti pri pouku tujega jezika. Le 6,0 % učiteljev se s trditvijo strinja oz. 

popolnoma strinja, noben učitelj ni ostal neopredeljen.  

 

93,0 % vseh učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s tem, da bi si želeli dodatnega 

izobraževanja s področja razvijanja medkulturne zavesti, 5,0 % pa se s tem ne strinja. Dva 

učitelja (2,0 %) se nista opredelila. Noben učitelj ni navedel, da se s tem sploh ne strinja.  

 

99,0 % vseh učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da bi bodoči učitelji morali 

imeti znotraj študija več dodatnega usposabljanja za razvijanje medkulturne zavesti pri 

učencih. Le en učitelj (1,0 %) se ni opredelil, noben učitelj pa se s to trditvijo ni strinjal oz. 

sploh ni strinjal.  
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IV SKLEPI 
Jezik in kultura sta neločljivo povezana, zato si učenja tujega jezika ne moremo predstavljati 

brez seznanjanja s kulturo. Pri poučevanju in učenju angleščine mora biti kulturna 

komponenta ključna pri načrtovanju pouka, cilj učenja tujega jezika mora biti razvita 

medkulturna zavest, kulturne dejavnosti pa moramo vključevati sistematično in nepretrgoma, 

saj te dokazano pozitivno vplivajo na uspešen jezikovni razvoj učencev tujega jezika, hkrati 

pa medkulturna zavest pomembno sooblikuje celosten vrednostni sistem posameznika. Za 

doseganje želenih učinkov sta ključni predvsem primernost učnih gradiv in vloga učitelja. Če 

učitelji sami ne razvijejo medkulturne zavesti, gradiva, ki jih uporabljajo, pa ne težijo k 

razvoju medkulturnosti, vse to predstavlja resno omejitev načrtovanja vzgojnega potenciala 

tujejezikovnega pouka.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo učitelji angleščine v Sloveniji v 2. triletju v večini 

zelo pozitivno stališče glede pedagoške vrednosti kulture pri pouku tujega jezika. Iz 

pridobljenih podatkov je razvidno, da imajo učitelji večinoma kulturo za pomemben del 

učenja tujega jezika, saj se zavedajo, da le-ta zviša motivacijo učencev, omogoča učinkovito 

komunikacijo, osmisli učenje jezika, razvija medkulturno zavest, preko katere učenci 

odpravijo predsodke in stereotipe, razvijejo strpnost, empatijo ter vrednote.  

 

Kljub temu da je večina učiteljev izrazila pozitivno stališče glede pedagoške vrednosti 

kulture, pa je iz podatkov o pogostosti vključevanja kulture pri pouku razvidno, da obstajajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti kulturnih vsebin pri pouku med 4. in 6. razredi ter 

med 5. in 6. razredi. Učitelji 6. razredov na splošno pogosteje vključujejo kulturo kot učitelji 

4. in 5. razredov, ki jih vključujejo redko. Razlog, da učitelji 6. razredov pogosteje vključujejo 

kulturo, bi lahko bil v tem, da so tudi učbeniki bogatejši s kulturnimi vsebinami. Ne le pri 

pouku, ampak tudi v učbenikih obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti kulturnih 

vsebin, in sicer med 4. in 6. razredi. Po oceni učiteljev je največ kulturnih vsebin v učbenikih 

6. razredov. Iz podatkov je tudi razvidno, da so pri večini učbenikov kulturni produkti 

najpogostejši vidik kulture, sledi vedenjska kultura, zelo zanemarjene pa so kulturne ideje. To 

velja za 4. in 5. razrede, medtem ko večina učiteljev 6. razredov na prvo mesto postavlja 

vedenjsko kulturo, sledijo kulturni produkti ter nazadnje kulturne ideje. Kulturni produkti so 

na splošno srednje pogosto vključeni v učbenike, vedenjska kultura redko ali zelo redko, 

kulturne ideje pa zelo redko. Na nevarnost podajanja le kulturnih dejstev (30,0 % vseh 

učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja, da vključujejo učbeniki le kulturna dejstva) opozarja 

tudi P. Mikeln (2008), ki pravi, da ostanejo pri tako usmerjenem pouku pomeni, vrednote in 

miselni vzorci skriti. Tudi avtorji (Tomalin in Stempleski, 1993; Gill in Čańková, 2002) 

opozarjajo, da se pri poučevanju tujih jezikov pogosto pozablja na vedenjsko kulturo, čeprav 

je le-ta najpomembnejša za uspešno komunikacijo, zato mora biti pri pouku stalna sestavina.  

Kulturne vsebine ne smejo biti le občasne pri pouku tujega jezika, saj je poznavanje vedenjske 

kulture proces in ne le prenos znanja na učence. Medkulturne zavesti učenci ne morejo razviti 

s pomočjo občasnih kulturnih dejavnosti, ki jih učitelj vključuje zaradi popestritve pouka, 

ampak je le-to treba razvijati sistematično in nepretrgoma (Skela, 2009). Glede na to, da se 

učitelji zavedajo prednosti vključevanja kulture, bi bilo smiselno kulturo pogosteje 

vključevati, pri tem pa dati večji poudarek na vedenjsko kulturo, saj je ta najpomembnejša za 

ustrezno ravnanje s tujci. 

 

Podatki so pokazali, da se večina učiteljev (76,0 % učiteljev) strinja oz. popolnoma strinja, da 

so kulturne vsebine v učbenikih aktualne, relevantne za učence glede na njihove interese in 

potrebe (69,0 %), vsebine pa se povezujejo in nadgrajujejo tekom triletja (83,0 %). Učitelji se 

ne strinjajo oz. sploh ne strinjajo s trditvijo, da učbeniki vsebujejo diskriminacije (96,0 %) ter 
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stereotipe (74,0 %), na drugi strani pa je 16,0 % učiteljev navedlo, da se strinja oz. popolnoma 

strinja, da učbeniki prikazujejo stereotipe. Raziskave (Skela, 2009) kažejo, da pouk tujih 

jezikov doslej ni imel bistvenega vpliva na spreminjanje kulturnih stereotipov. Učbeniki 

pogosto vključujejo stereotipne kulturne vsebine, ki jih bo spreten učitelj izkoristil kot dobro 

izhodišče za relativiziranje kulture ter za pogovor o tem, kako stereotipi nastajajo. Da bi 

presegli stereotipe, Su (2011) predlaga uvedbo kulturnega portfolia pri pouku tujih jezikov, 

pri katerem učenci v aktivni vlogi sami pridobivajo izkušnje, odpravijo začetne stereotipne 

predstave, si gradijo znanje ter razvijajo medkulturno zavest. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji pri kulturnih vsebinah vidijo kar nekaj 

pomanjkljivosti v učbenikih. 78,0 % učiteljev navaja, da ima srednje pogosto oz. pogosto 

težave z ustreznostjo kulturnih vsebin. Večina učiteljev (48,0 %) se ne strinja oz. se sploh ne 

strinja, da so kulturne vsebine vpete v kontekst, hkrati pa niso integrirane z drugimi vsebinami 

(41,0 %). P. Mikeln (2008) poudarja, da mora biti učenje tujega jezika vpeto v kontekst, s 

čimer tudi samo učenje postane lažje in bolj smiselno.  

Učbeniki tudi ne ponujajo spoznavanja različnih angleških dialektov (67,0 % učiteljev). Skela 

(2009) opozarja na negativne kulturne posledice, če učbeniki podajajo le eno jezikovno zvrst 

tujega jezika, saj so učenci slabo pripravljeni na kasnejše situacije, v katerih bodo imeli stik s 

številnimi domačimi govorci iz različnih okolij.  

 

Prav tako so podatki pokazali, da so kulturne vsebine obravnavane enostransko in pristransko 

(48,0 %), hkrati pa 44,0 % učiteljev navaja, da kulturne vsebine niso avtentične. Çakir (2010) 

neavtentičnost v učbenikih pripisuje dejstvu, da učbenikov niso napisali domači govorci, kar 

velja tudi za večino potrjenih učbenikov za angleščino v 2. triletju v slovenskih šolah (le 33,3 

% potrjenih učbenikov so napisali slovenski avtorji). Limon (2000) opozarja, da je 

avtentičnost učbenikov zelo pomembna, saj je učenčeva samozavest pri uporabi tujega jezika 

bistveno večja, če se učenec zaveda, da je zmožen in pripravljen ustrezno ravnati v avtentični 

situaciji in ne le v razredu. 

 

Resno omejitev pri razvijanju medkulturne zavesti predstavlja tudi dejstvo, da se kar 56,0 % 

učiteljev strinja oz. popolnoma strinja, da učbeniki reflektirajo le ciljno kulturo (57,0 % 

učiteljev navaja, da domina kultura Velike Britanije, 43,0 % učiteljev pa meni, da ni 

dominantne kulture). Rižnar (2008) navede argument proti uporabi tujejezikovnih učbenikov, 

in sicer prevelik vpliv britanskih in ameriških založnikov, ki vsiljujejo svoje kulturne 

vrednote. Kar 69,0 % učiteljev se ne strinja oz. sploh ne strinja s trditvijo, da učbenik 

vključuje učenčevo lastno kulturo, kar 77,0 % učiteljev pa navaja, da učbenik ne ponuja 

razmisleka o svoji kulturi. Ti podatki sovpadajo z dejstvom, da je večina učbenikov globalno 

proizvedenih. Pulverness (2003) opozarja, da je glavna težava, s katero se soočajo globalno 

proizvedeni učbeniki, njihova kulturna neobčutljivost za kulturo učencev, s tem pa so 

zanemarjeni medkulturni vidiki komunikacije. Da lahko posameznik razume, da imajo tuji 

govorci drugačne predstave in sheme ter oblike obnašanja, se mora posameznik najprej 

zavedati svoje lastne kulturne pogojenosti, kar doseže s spoznavanja lastne kulture (Grosman, 

2005). Pri poučevanju kulturnih vsebin tujega jezika je potrebno paziti, da učenci dobijo 

priložnost, da prepoznavajo in cenijo podobnosti in razlike med lastno in ciljno kulturo 

(Byram in Morgan, 1994). Ker podatki kažejo, da učbeniki tega ne razvijajo, ima na tem 

mestu ključno vlogo učitelj, ki mora poskrbeti, da učencem omogoči primerjanje ciljne in 

lastne kulture. Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da vsi učitelji pri obravnavi kulture 

spodbujajo učence k primerjanju kultur, kljub temu da ima 72,0 % učiteljev srednje pogosto 

ali pogosto težave pri povezovanju obeh kultur. Pri tem obstajajo statistično pomembne 

razlike med učitelji, ki različno dobro ocenjujejo svojo strokovno usposobljenost in znanje za 
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učinkovito vključevanje kulture ter razvijanje medkulturne zavesti, v tem, kako pogosto 

učence spodbujajo k primerjanju kultur. Učitelji, ki ocenjujejo svojo usposobljenost kot zelo 

slabo, najredkeje učence spodbujajo na primerjanje, učitelji, ki ocenjujejo svojo 

usposobljenost kot zelo dobro, pa najpogosteje vključujejo primerjanje obeh kultur, kar 

nakazuje njihovo boljšo sposobnost vzpostavljanja odnosa med lastno in ciljno kulturo. 

 

Glede na pomanjkanje lastne kulture učencev v učbenikih, bi bilo potrebno pri pouku tujega 

jezika razmisliti o alternativnih možnostih vključevanja lastne in tuje kulture. S. Fidler (2008) 

opozarja, da se pogosto pozablja na zelo pomemben vidik novejše stvarnosti v naših razredih; 

vedno več je učencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, le-to prednost pa bi lahko 

izkoristili za širjenje kulturnih obzorij vseh učencev. Druga možnost, ki je lahko učitelju v 

pomoč pri vključevanju obeh kultur, je Evropski projekt Ja-Ling, ki vključuje učenje tujih 

jezikov, hkrati pa učenje maternega jezika, saj spodbuja ohranjanje njihove dvojezičnosti ter 

omogoča, da se učenci uzaveščajo o jezikovni in kulturni različnosti ter razvijajo pozitiven 

odnos do drugih kultur (Fidler, 2004; 2008). Da bi si učenci z aktivno udeležbo izoblikovali 

medkulturno zavest, bi bilo smiselno v pouk vključevati različne dodatne projekte, kot npr. 

kulturni portfolio (kot ga predlaga Su, 2011) ali projekt Ja-Ling, ki spodbuja ohranjanje 

učenčeve dvojezičnosti.  

 

Prav tako so podatki pokazali, da se 63,0 % učiteljev ne strinja oz. sploh ne strinja, da 

učbeniki vzgajajo v duhu kulturnega relativizma. Ker učbeniki večinoma ne vključujejo tuje 

in lastne kulture učencev, mu učbenik ne omogoča dejavnega spoznavanja različnosti kultur, 

učenec ne uzavešča vrednot lastne kulture ter ne poglablja zavedanja, kako različen je svet. 

Učenci ne dosežejo kulturne relativnosti, torej sprejemanja oz. približevanja k skupnim 

vrednotam in k sprejemanju razlik med posameznimi skupinami. Skela (2009) opozarja, da bi 

morali učence vzgajati v duhu kulturnega relativizma, ki bi jim omogočal razumevanje 

določenega kulturnega pojava, pri čemer ni nujno, da bi ga sprejeli za zgled. Glede na 

rezultate, da učbeniki ne razvijajo medkulturne zavesti in številne pomanjkljivosti pri 

kulturnih vsebinah, bi bilo smiselno za pouk angleščine v 2. triletju oblikovati nove serije 

učbenikov, ki bi jih napisali slovenski avtorji v sodelovanju z domačimi govorci ciljnega 

jezika. Učbeniki bi morali biti naravnani k razvijanju medkulturne zavesti in bi vključevali 

kulturo učencev in tuje kulture, pri tem pa ne bi nobena dominirala in vsiljevala svojih 

kulturnih vrednot, aktivnosti bi spodbujale primerjanje kultur, učbeniki pa bi vzgajali v duhu 

kulturnega relativizma. Kulturne vsebine ne bi smele prikazovati stereotipov, vpete bi bile v 

kontekst, učbeniki bi vsebovali različne angleške dialekte, vsebine bi bile zanimive in aktualne 

in bi se nadgrajevale tekom triade. Poudarek bi bil na vedenjski kulturi, vsebine in aktivnosti 

pa bi bile avtentične, ki bi učenca postavile v aktivno vlogo in ga pripravile na ustrezno 

ravnanje v avtentični situaciji, ne le v razredu.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da 93,0 % učiteljev pri kulturnih vsebinah dosledno sledi 

učbenikom, saj obravnavajo vse kulturne vsebine. Razlog za to bi lahko bil, da učitelji niso 

dovolj avtonomni pri obravnavi kulture, kar nam potrjuje učiteljeva ocena splošne 

usposobljenosti za učinkovito obravnavo kulture ter razvijanje medkulturne zavesti. Avtorji 

(Skela, 1993; Rižnar, 2008) opozarjajo, da lahko učbeniki preprečujejo učiteljevo 

ustvarjalnost z vsiljevanjem vnaprej določene metodične poti obravnave snovi, tako učitelj 

izgubi vlogo dejavnega načrtovalca, s tem pa prihaja do nižje strokovnosti učitelja. Kot navaja 

Cunningsworth (1984), učbeniki so dobro izhodišče in uvod v kulturne vsebine, pri tem pa je 

zelo pomembno, da učitelj ni odvisen od učbenika, ampak mora biti sposoben kreativne in 

neodvisne uporabe učbenika z ostalimi gradivi glede na potrebe, prednosti, slabosti ter 

interese svojih učencev. Drug razlog za obravnavo vseh vsebin pa je lahko, da učitelji 
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vključujejo vse teme, ker so redke v učbenikih, hkrati pa le-te 71,0 % učiteljev dopolnjuje z 

dodatnimi vsebinami, ki niso v učbenikih. Zanimiv je podatek, da večina vsebin, ki jih dodajo, 

sodi med kulturne produkte, le nekaj med vedenjsko kulturo. Čeprav se je 57,0 % učiteljev 

strinjalo oz. popolnoma strinjalo, da kulturne vsebine omogočajo učinkovito komunikacijo, 

nihče ni izbral tem neverbalna komunikacija, medosebni odnosi, družbene vrednote, ki so še 

kako pomembne za učinkovito komunikacijo.  

 

Zanimiv je podatek, da 29,0 % učiteljev vključuje le kulturne vsebine iz učbenika tujega 

jezika, čeprav je večina učiteljev navedla, da v učbeniku primanjkuje kulturnih vsebin, hkrati 

pa navedla veliko pomanjkljivosti učbenikov. Tudi to lahko razumemo kot posledico slabše 

usposobljenosti učiteljev pri obravnavi kulture; ker se ne čutijo dovolj usposobljene, 

vključujejo le to, kar jim je na voljo. Na drugi strani učiteljem, ki vključujejo dodatne vire, 

lahko pripišemo dobro poznavanje raznovrstnih virov dodatnih kulturnih vsebin, saj večinoma 

nimajo težav z iskanjem ustreznih kulturnih vsebin. Najpogosteje najdejo kulturne vsebine na 

spletnih straneh, vključujejo lastne vire, uporabljajo dodatne priročnike ter učbenike.  

 

Poznavanje in uporaba primernih načinov obravnave kulturnih vsebin vplivata na vzdrževanje 

motivacije ter ohranjanje interesa pri pouku ter posledično na uspešno obravnavo kulturnih 

vsebin. Podatki so pokazali, da se 95,0 % učiteljev strinja oz. popolnoma strinja, da kulturne 

vsebine zvišajo motivacijo učencev, na področju interesa učencev za kulturo pa se 85,0 % 

učiteljev redko oz. nikoli ne sooča s težavami. Od tod lahko sklepamo, da učitelji izbirajo 

ustrezne načine obravnave kulturnih vsebin, čeprav je kar 80,0 % učiteljev navedlo, da ima 

pogosto oz. srednje pogosto težave pri ustrezni obravnavi kulture ter 51,0 % učiteljev pogosto 

oz. vedno pri oblikovanju dejavnosti. 56,0 % učiteljev ima za obravnavo kulture pogosto oz. 

vedno premalo časa. Iz teh podatkov lahko sklepamo, zakaj so učitelji navedli, da redko 

vključujejo kulturne vsebine, saj nimajo dovolj časa za ustrezno obravnavo teh. Kar 73,0 % 

učiteljev ima srednje pogosto oz. pogosto težave pri zastavljanju jasnih ciljev poučevanja 

kulture. Učitelj se pri opredeljevanju ciljev ne sme omejevati zgolj na raven poznavanja in 

razumevanje kulture tujega naroda. Žal mu učbeniki niso vedno v pomoč, zato mora učitelj 

poiskati ustrezne načine in učence postopoma soočati z raznolikostjo kulturne tradicije ter 

medkulturno zavest razvijati s pomočjo dodatnih gradiv (Šečerov, 2008).  

Pri obravnavi kulture učitelji najpogosteje vključujejo slike, besedila, kulturno razlago, 

videoposnetke, pravljice, pogosteje pa tudi kulturne asimilatorje, časopise in revije ter pesmi. 

Srednje pogosto vključujejo kulturnospecifične igre, diskusijo, igro vlog, redko filme, 

kulturne stripe, slušne posnetke, resnične predmete, zelo redko kulturne projekte, dvokulturni 

časovni trak ter kulturne kapsule ter skoraj nikoli ne vključujejo stikov z domačimi govorci, 

jezikovnih klubov ter izletov v kulturno okolje tujega jezika. Sercu (2002) opozarja, da 

učitelji želijo razvijati medkulturno zavest, vendar pri tem izbirajo napačno metodologijo, saj 

je večina kulturnih aktivnosti usmerjenih na učitelja, učenca pa postavljajo v vlogo pasivnega 

poslušalca. Če pogledamo najpogostejše načine obravnave kulture v naši raziskavi, lahko 

vidimo, da so tudi tu učenci največkrat poslušalci (npr. pri kulturni razlagi, pravljicah, 

videoposnetkih idr.), seveda pa je odvisno od učitelja, kako bo te aktivnosti izvedel v razredu. 

M. Kostelníková (2001) poudarja, da je potrebno kulturne vsebine obravnavati tako, da učitelj 

vsebine naredi relevantne, izhaja iz učenčevih izkušenj, jih spodbuja z vprašanji, usmerja, da 

sami konstruirajo kulturne informacije, jih primerjajo z lastno kulturo, jim posreduje kulturno 

ozadje ter jim vsebine približa z aktivnostmi, pri katerih učence postavlja v aktivno vlogo.  

 

Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da se učitelji pogosto soočajo s težavami in omejitvami 

pri vključevanju kulture ter pri razvijanju medkulturne zavesti. Kar 90,0 % vseh učiteljev 

navaja, da imajo pogosto ali vedno težave pri razvijanju medkulturne zavesti učencev, kar 
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85,0 % učiteljev pa se sooča pogosto oz. vedno s težavami pri poučevanju zapletenega 

sistema kulturnih navad, vrednot, načinov razmišljanja ter delovanja govorcev ciljne kulture. 

Posledično se tudi težave pojavljajo na področju preverjanja napredka medkulturne zavesti, na 

katerem ima 67,0 % učiteljev pogosto oz. vedno težave. Byram (2009) opozarja, da učitelji 

nimajo zadovoljivih orodij za formalno ocenjevanje medkulturne zmožnosti. 

 

Raziskava je pokazala, da vsi učitelji ne vključujejo kulture že ob začetku učenja tujega 

jezika2, in sicer 42,0 % učiteljev vključuje kulturo že na začetku, ostali kasneje. Podatki so 

pokazali, da pri začetku poučevanja kulture ni statistično pomembnih razlik med učitelji, ki 

različno dobro ocenjujejo svojo strokovno usposobljenost za učinkovito vključevanje kulture, 

v tem, kdaj začnejo z vključevanjem kulture. Pridobljeni podatki so pokazali, da anketirani 

učitelji, ki svojo usposobljenost za vključevanje kulture ocenjujejo kot zelo slabo, tudi kulture 

ne vključujejo takoj, in nasprotno, učitelji, ki svojo usposobljenost ocenjujejo kot zelo dobro, 

začnejo takoj z vključevanjem. Pinter (2011) poudarja, da je prednost zgodnjega začetka 

učenja tujega jezika tudi v tem, da učenci lahko že zelo zgodaj začnejo s kulturnim 

uzaveščanjem o drugačnosti, saj so še popolnoma nezaznamovani in običajno tudi brez 

predsodkov. Skela (1999a) opozarja, da bi bilo potrebno kulturo posredovati učencem že na 

samem začetku poučevanja, saj s poučevanjem kulture ne moremo čakati do takrat, ko imajo 

učenci že visoko stopnjo jezikovnega znanja, ker te stopnje ne doseže veliko učencev. 

 

Resno omejitev pri razvijanju medkulturne zavesti predstavljajo učbeniki, saj je kar 94,0 % 

vseh učiteljev navedlo, da učenci ne razvijejo medkulturne zavesti s pomočjo učbenika. Le 

6,0 % učiteljev je navedlo, da učbenik razvije medkulturno zavest, in sicer pri vseh je šlo za 

učbenike 6. razredov (2 različna učbenika za 6. razred). Zanimiv je podatek, da so oba 

učbenika napisali slovenski avtorji, ki so verjetno imeli v mislih sozvočje tuje in lastne kulture 

učencev. Kot je razvidno iz podatkov, nobene medkulturne sposobnosti učenci ne razvijejo 

zelo dobro s pomočjo učbenika. Vsaj polovica učiteljev je pri vseh sposobnostih navedla, da 

posameznih sposobnosti preko učbenika učenci nikoli ne razvijejo. Sposobnost empatije, 

strpnosti in spoštovanja različnosti učenci z učbenikom razvijejo najbolje, vendar tudi pri tej 

je več kot polovica učiteljev navedla, da je ne razvijejo nikoli. Omenjeno sposobnost po 

mnenju 23,0 % učiteljev učbeniki razvijejo zelo slabo, učitelji (37,0 %) pa so jo pri sebi 

ocenili kot srednje dobro. Vzpostavljanje odnosa med izvorno in tujo kulturo po mnenju 12,0 

% učiteljev učbeniki razvijejo zelo slabo, kar se ujema s podatki, da večina učbenikov ne 

reflektira lastne kulture učencev ter ne ponuja razmisleka o njej, kar onemogoči tudi 

vzpostavljanje odnosa med lastno in tujo kulturo. Učitelji (74,0 %) so to sposobnost pri sebi 

ocenili kot dobro. Kulturno občutljivost in sposobnost različnih strategij za navezovanje 

stikov z ljudmi iz drugih kultur po mnenju 13,0 % učiteljev učbeniki razvijejo slabo, 46,0 % 

učiteljev pa so jo pri sebi ocenili kot srednje dobro. Sposobnost preseganja stereotipov pa 34,0 

% učiteljev navaja, da jo razvijejo zelo slabo, kar si lahko razlagamo kot posledico, da večina 

učiteljev navaja, da učbeniki ne vsebujejo stereotipov, zato se tu lahko vprašamo, ali učitelji 

vseeno vključijo diskusijo o stereotipih in o tem, kako nastajajo. Glede na podatek, da 41,0 % 

učiteljev ocenjuje svojo sposobnost preseganja stereotipov kot srednje dobro, lahko sklepamo, 

da pogovor o stereotipih vključujejo pri pouku. Tudi sposobnost identifikacije kulturne 

pogojenosti našega delovanja učbeniki ne razvijejo oz. če jo, jo zelo slabo (12,0 % učiteljev), 

kar je razumljivo, glede na odsotnost lastne kulture učenca ter refleksije o obeh kulturah, tako 

učenec niti ni postavljen v aktivno vlogo razumevanja kulturne pogojenosti svojega 

delovanja. Učitelji (55,0 %) so to sposobnost pri sebi ocenili kot dobro. Tudi sposobnost 

oblikovanja in sprejemanja stališč in vrednot ter sposobnost učinkovitega reševanja 

                                                           
2 V šolskem letu 2015/16, ko je potekala raziskava, se je uradno prvi tuji jezik začel poučevati v 4. razredu.  
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medkulturnih nesporazumov in konfliktov učbeniki ne razvijejo, v redkih primerih pa zelo 

slabo. Učitelji so svojo sposobnost oblikovanja in sprejemanja stališč in vrednot ocenili kot 

slabo (34,0 %), sposobnost učinkovitega reševanja medkulturnih nesporazumov in konfliktov 

pa kot srednje dobro (36,0 % učiteljev). Glede na neprimernost učbenikov pri razvijanju 

medkulturne zavesti bi bilo smiselno vključevanje dodatnih gradiv, učiteljem pa omogočiti 

dodatna strokovna izobraževanja s področja razvijanja medkulturne zavesti, saj ima večina 

učiteljev kar nekaj pomanjkljivosti pri posameznih področjih medkulturne zavesti. 

 

Iz podatkov je razvidno, da največ učiteljev (84,0 %) meni, da je učiteljeva vloga pri 

razvijanju učenčeve medkulturne zavesti zelo pomembna, največ učiteljev pa svojo strokovno 

usposobljenost za učinkovito vključevanje kulture ter razvijanje medkulturne zavesti ocenjuje 

kot srednje dobro (37,0 % učiteljev). Med učitelji, ki različno dobro ocenjujejo svojo 

strokovno usposobljenost za učinkovito vključevanje kulture ter razvijanje medkulturne 

zavesti, obstajajo statistično pomembne razlike v tem, kako pogosto se soočajo s težavami. 

Rezultati so pokazali, da učitelji, ki ocenjujejo svoje znanje kot zelo dobro, se najredkeje 

soočajo s težavami, najpogosteje pa učitelji, ki ocenjujejo svoje znanje kot zelo slabo. Zato bi 

bilo smiselno učiteljem zagotoviti dodatna strokovna izobraževanja, prek katerih bi dobili 

informacije in napotke o tem, kako vključevati kulturo ter razvijati medkulturno zavest, hkrati 

pa tudi napotke, kako bi izboljšali posamezne sposobnosti medkulturne zavesti pri sebi, saj 

šele nato jih učitelj lahko razvija pri učencih. Medkulturna zavest pri učenci ni dosegljiva le s 

pomočjo učbeniških gradiv, ampak je nujna tudi učiteljeva zavest in razumevanje 

medkulturnosti, učiteljeve medkulturne zavesti pa ni možno razviti brez primernega treninga 

(Álvarez in Garrido, 2004). Zato bi bila smiselna tudi intenzivna integracija medkulturnosti 

znotraj študija za bodoče učitelje, saj so se skoraj vsi učitelji (99,0 %) strinjali oz. popolnoma 

strinjali, da bi bodoči učitelji tujih jezikov morali imeti že znotraj študijskega procesa več 

dodatnega usposabljanja za razvijanje medkulturne zavesti. 

 

Glede na vse omenjene težave učiteljev pri razvijanju medkulturne zavesti bi bilo smiselno 

oblikovati priročnik medkulturne komunikacije, ki bi pomagal učiteljem razviti medkulturno 

zavest pri učencih in jim ponudil gradiva, osredotočena na medkulturnost, ter pokazal s 

praktičnimi primeri, kako naj le-to vključijo in razvijajo pri pouku. Priročnik bi vseboval 

aktivnosti, ki bi spodbujale refleksivne kulturne diskusije, razmišljanje o vrednotah, pogledih 

in vedenjskih vzorcih njihove lastne kulture, jih opozorile na medkulturne razlike, jih 

spodbudile h kritičnemu mišljenju, pomagale bi razviti empatijo in odprtost ter spoštovanje 

do drugačnosti. Aktivnosti bi morale biti primerne za vse starosti, da bi lahko učitelji začeli z 

razvijanjem medkulturne zavesti takoj na začetku učenja tujega jezika tudi pri najmlajših 

učencih. V priročnik bi bilo smiselno vključiti tudi orodja za formalno ocenjevanje 

medkulturne zmožnosti, ki bi olajšala učitelju ugotavljanja napredka, hkrati pa opredeliti cilje 

kulture oz. jih konkretizirati, da bi imel učitelj jasnejšo predstavo, kako jih realizirati. 

Priročnik bi moral ponujati tudi predloge za dodatne vire kulturnih vsebin.  

 

Iz pridobljenih podatkov lahko sklenemo, da se učitelji zavedajo prednosti vključevanja 

kulture in razvijanja medkulturne zavesti. Kulturo se pri pouku trudijo vključevati, čeprav se 

čutijo slabše usposobljene, vendar pomanjkljivosti v usposobljenosti in znanju povzročijo, da 

se pogosto soočajo s posameznimi težavami, ki bi jih lahko odpravili ali vsaj zmanjšali z 

dopolnitvijo učbenikov, oblikovanjem novih gradiv in s strokovnimi izobraževanji za učitelje. 

O tem velja razmisliti, ker so podatki pokazali, da se 94,0 % učiteljev ne strinja oz. sploh ne 

strinja, da so jim na voljo kakovostna strokovna izobraževanja na temo razvijanja 

medkulturne zavesti, ter izrazili željo (93,0 %), da bi si želeli dodatnega izobraževanja s 

področja razvijanja medkulturne zavesti.  
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VI PRILOGE  
 

PRILOGA 1 – VPRAŠALNIK ZA UČITELJE  

 

Spoštovani!  

Sem Ana Ilić, absolventka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. V okviru magistrskega dela, pod mentorstvom 

doc. dr. Dagarin Fojkar, raziskujem mnenja in izkušnje učiteljev, ki jih imajo z vključevanjem 

kulture ter z razvijanjem medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v 2. triletju. 

Vprašalnik je namenjen učiteljem anglistom in razrednim učiteljem z opravljenim 

izobraževanjem iz zgodnjega poučevanja tujega jezika, ki poučujejo angleščino v 2. triletju 

osnovne šole. Vprašalnik je anonimen. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene.  

 

Vaše sodelovanje je zelo pomembno za uspeh raziskave in s tem mojega magistrskega dela. 

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujem za vaše sodelovanje.  

 

 

Prosim, izpolnite.  

 Spol:  Ž    M  

 Starost: _____ let  

 

 

1. Kateri učbenik uporabljate pri angleščini v 2. triletju? Če poučujete več razredov 2. 

triletja, izberite le en učbenik ter odgovorite na vprašanja. (Obkrožite.) 

a) Happy Street 1 

b) Happy Street, 

New Edition 

c) Hi there! 4 

d) My Sails 1 

e) My Sails 1 New 

f) New Chatterbox 1  

g) Reach for the stars 

4 

h) Happy Street 2 

i) Happy Street 2, 

New Edition 

j) Hi there! 5 

k) My Sails 2 

l) New Chatterbox 2 

m) Reach for the stars 

5 

n) Cambridge 

English for 

schools, starter 

o) English plus 

starter 

p) Hot spot 1 

q) Messages 1 

r) Messages 1, New 

Edition 

s) My Sails 3 

t) Project 1 

u) Project 1, Fourth 

Edition 

v) Project 1, Third 

Edition 

w) Project 2 

x) Project 2, Third 

Edition 

y) Reach for the stars 

6 

z) Touchstone New 1 

aa) Touchstone 6 

 

2. V katerem razredu je največ kulturnih vsebin v učbeniku? (Obkrožite.) 

a) V 4. razredu.  

b) V 5. razredu.  

c) V 6. razredu.  

d) V vseh razredu jih je enako. 

 

3. Na splošno ocenite, kako pogosto so kulturne vsebine vključene v učbeniku, ki ga 

uporabljate? (Označite.)  

Zelo pogosto Pogosto Srednje pogosto  Redko Zelo redko  
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4. Kateri vidik kulture je najpogostejši v učbeniku, ki ga uporabljate? (Obkrožite.) 

a) Kulturni produkti: literatura, umetnost, glasba, (umetni) izdelki, ljudsko ustvarjanje.  

b) Ideje: prepričanja, vrednote, institucije.  

c) Vedenjska kultura: običaji, konverzacijski obrazci, neverbalna komunikacija.  

 

5. Na splošno ocenite, kako pogosto so kulturni vidiki vključeni v učbeniku, ki ga 

uporabljate? (Označite.) 

Kulturni vidik Zelo pogosto Pogosto Srednje 

pogosto 

Redko Zelo redko Nikoli 

Kulturni produkti       

Ideje       

Vedenjska kultura       

 

6. Na splošno ocenite, kako pogosto vključujete kulturne vsebine pri pouku angleščine v 

2. triletju? (Označite.) 

Zelo pogosto Pogosto 

 

Srednje pogosto  Redko 

 

Zelo redko  

 

     

 

7. Ali v učbeniku, ki ga uporabljate, obravnavate vse kulturne vsebine? (Obkrožite.) 

a) Da. ... (V primeru, da ste izbrali ta odgovor, nadaljujte z 8. vprašanjem). 

b) Ne. ... (V primeru, da ste izbrali ta odgovor, nadaljujte s točko A).

 

A) Katere kulturne vsebine izpuščate? (Obkrožite lahko več odgovorov.)  

a) Praznovanja in prazniki 

b) Delo in prosti čas 

c) Šola 

d) Prebivalstvo  

e) Geografija 

f) Zgodovina 

g) Javna občila 

h) Otroška književnost 

i) Film 

j) Glasba 

k) Muzeji in razstave 

l) Promet in prevozna sredstva 

m) Storitve (banka, policija ...) 

n) Varovanje okolja 

o) Navade in običaji 

p) Neverbalna komunikacija 

r) Medosebni odnosi 

s) Kulturna dediščina 

t) Družbene vrednote 

u) Drugo: _________ 

 

8. Ali pri poučevanju vključujete tudi kulturne teme, ki niso v učbeniku? (Obkrožite.)

a) Da. ... (V primeru, da ste izbrali ta odgovor, nadaljujte s točko A).  

b) Ne. ... (V primeru, da ste izbrali ta odgovor, nadaljujte z 9. vprašanjem).

 

A) Katere kulturne vsebine dodatno vključujete? (Obkrožite lahko več odgovorov.)  

a) Praznovanja in prazniki 

b) Delo in prosti čas 

c) Šola 

d) Prebivalstvo  

e) Geografija 

f) Zgodovina 

g) Javna občila 

h) Otroška književnost 

i) Film 

j) Glasba 

k) Muzeji in razstave 

l) Promet in prevozna sredstva 

m) Storitve (banka, policija ...) 

n) Varovanje okolja 

o) Navade in običaji 

p) Neverbalna komunikacija 

q) Medosebni odnosi 

r) Kulturna dediščina 

s) Družbene vrednote 

t) Drugo: _________ 
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9. Kje običajno najdete dodatne kulturne vsebine za pouk tujega jezika? (Obkrožite 

lahko več odgovorov.)  

a) Uporabljam le učbenik. 

b) Uporabljam dodatne učbenike.  

c) Lastni viri (npr. knjige, lastne pesmi, učni listi).  

d) Spletne strani.  

e) Izobraževanja in/ali konference.  

f) Različni priročniki z dejavnostmi za učenje TJ.  

g) Pravljice. 

h) Časopisi. 

i) Revije. 

j) Drugo: _________

 

 

10. Ocenite, kako pogosto so podane kulturne vsebine pri pouku tujega jezika s spodaj 

navedenimi kulturnimi tehnikami. (Označite.) 

Kulturne tehnike Zelo pogosto Pogosto Srednje 

pogosto 

Redko Zelo redko Nikoli 

Besedila       

Slike       

Slušni posnetki       

Pesmi       

Resnični predmeti       

Videoposnetki       

Kulturna razlaga       

Kulturni strip       

Igra vlog       

Kulturnospecifične 

igre 
      

Diskusija       

Časopisi in revije       

Kulturna kapsula       

Pravljice       

Filmi       

Dvokulturni 

časovni trak 
      

Kulturni 

asimilatorji, vzorci 
      

Kulturni projekti       

Stiki z domačimi 

govorci 
      

Izlet v kulturno 

okolje tujega 

jezika 

      

Jezikovni klub       

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Ana Ilić, magistrsko delo 

84 

11. Kakšno je vaše stališče o kulturnih vsebinah, ki so zajete v šolskem učbeniku, ki ga 

uporabljate? (Pri vsaki trditvi označite, koliko se z njo strinjate).  

Trditev Se popolnoma 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se ne 

morem 

opredeliti 

Se ne 

strinjam 

Se sploh 

ne 

strinjam 

Kulturne vsebine so 

posodobljene in aktualne.  

     

Kulturne vsebine so 

avtentične. 

     

Kulturne vsebine se 

nadgrajujejo in povezujejo 

tekom triade.  

     

Kulturne vsebine so vpete v 

kontekst.  

     

Kulturne vsebine so 

relevantne za učence glede na 

njihove interese in potrebe.  

     

Kulturne vsebine so 

integrirane z drugimi 

vsebinami. 

     

Kulturne vsebine so 

obravnavane enostransko in 

pristransko.  

     

Učbenik vzgaja v duhu 

kulturnega relativizma.  

     

Učbenik vključuje oblike 

diskriminacije.  

     

Učbenik prikazuje stereotipe.       

Učbenik vključuje različne 

angleške dialekte. 

     

Učbenik vključuje večinoma 

le kulturna dejstva.  

     

Učbenik vključuje vedenjsko 

kulturo.  

     

Učbenik reflektira le ciljno 

kulturo.  

     

Učbenik reflektira učenčevo 

lastno kulturo.  

     

Učbenik ponuja priložnosti za 

razmislek o svoji kulturi.  

     

 

12. Katera kultura dominira v učbeniku, ki ga uporabljate? (Obkrožite.) 

a) Kanade 

b) ZDA 

c) Avstralije 

d) Nove Zelandije 

e) Velike Britanije 

f) Irske  

g) Nobena kultura ne dominira 

h) Drugo:_______
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13. Kakšno je vaše stališče o pedagoški vrednosti kulture pri pouku tujega jezika? (Pri 

vsaki trditvi označite, koliko se z njo strinjate). 

Trditve Se popolnoma 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se ne 

morem 

opredeliti 

Se ne 

strinjam 

Se sploh 

ne 

strinjam 

Kulturne vsebine so le za 

popestritev pouka TJ.  
     

Kulturne vsebine zvišajo 

motivacijo učencev.  
     

Kulturne vsebine 

omogočajo učinkovito 

komunikacijo.  

     

Kulturne vsebine so 

primerne za poučevanje 

mlajših učencev.  

     

Učenje jezika je le z 

vključevanjem kulture 

smiselno. 

     

Prek kulturnih vsebin 

razvijamo medkulturno 

zavest.  

     

S kulturnimi vsebinami 

lahko razvijamo strpnost, 

spoštovanje, empatijo ter 

vrednote.  

     

Kulturne vsebine so 

primerne za odpravljanje 

stereotipov in predsodkov.  

     

S kulturnimi vsebinami 

učenec razume svojo 

kulturo ter ojača občutek 

za nacionalno identiteto. 

     

 

14. Ali pri podajanju kulturnih vsebin učence spodbujate, da primerjajo tujo kulturo z 

lastno kulturo? (Obkrožite.) 

a) Da. ... (V primeru, da ste izbrali ta odgovor, nadaljujte s točko A). 

b) Ne. ... (V primeru, da ste izbrali ta odgovor, nadaljujte s 15. vprašanjem). 

 

A) Kako pogosto učence navajate na primerjanje lastne in ciljne kulture? (Označite.) 

Zelo pogosto Pogosto Srednje pogosto Redko Nikoli 

     

 

15. Ali kulturne vsebine vključujete že od začetka poučevanja/učenja TJ? (Obkrožite.)

a) Da.  b) Ne.  

 

16. Kako bi na splošno ocenili pomembnost učiteljeve vloge pri razvijanju medkulturne 

zavesti? (Obkrožite.) 

1 

(ni pomembna) 

2 

(malo pomembna) 

3 

(srednje pomembna) 

4 

(pomembna) 

5 

(zelo pomembna) 
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17. Kako bi na splošno ocenili vaše znanje in strokovno usposobljenost za učinkovito in 

ustrezno vključevanje kulture ter razvijanje medkulturne zavesti pri pouku angleščine v 

2. triletju? (Obkrožite oceno, ki najbolj opiše vašo strokovno usposobljenost v splošnem).  

1 

(zelo slaba – 

zelo veliko 

pomanjkljivosti) 

2 

(slaba – veliko 

pomanjkljivosti) 

3 

(srednje dobra – 

kar nekaj 

pomanjkljivosti) 

4 

(dobra – zelo 

malo 

pomanjkljivosti) 

5 

(zelo dobra – 

brez 

pomanjkljivosti) 

  

18. Ocenite, kakšna je vaša usposobljenost na posameznih področjih medkulturne 

zavesti.  

Sposobnost medkulturne 

zavesti 

1 

(zelo veliko 

pomanjkljivosti) 

2 

(veliko 

poman.) 

3 

(določene 

poman.) 

4 

(zelo malo 

poman.) 

5 

(brez 

poman.) 

Sposobnost 

vzpostavljanja odnosa 

med lastno in ciljno 

kulturo.  

     

Kulturna občutljivost in 

sposobnost uporabe 

različnih strategij za 

navezovanje stikov z 

ljudmi iz drugih kultur.  

     

Sposobnost identifikacije 

kulturne pogojenosti 

našega delovanja.  

     

Sposobnost učinkovitega 

reševanja medkulturnih 

nesporazumov in 

konfliktov.  

     

Sposobnost preseganja 

stereotipov. 

     

Sposobnost empatije, 

strpnosti in spoštovanje 

različnosti.  

     

Zmožnost oblikovanja in 

sprejemanja stališč in 

vrednot.  

     

 

19. Ocenite, kako pogosto se ob vključevanju kulturnih vsebin pri pouku soočate s 

spodaj navedenimi težavami oz. omejitvami.  

Težave/omejitve Vedno Pogosto Srednje pogosto Redko Nikoli 

Učenci niso zainteresirani za tujo 

kulturo.  
     

Za ustrezno obravnavo kulture imam 

premalo časa.  
     

Ne vem, kako na ustrezen način 

predstaviti kulturne vsebine.  
     

Nimam ustreznih idej za oblikovanje 

dejavnosti pred, med in po obravnavi 

kulturne vsebine.  
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Težave imam pri razvijanju 

medkulturne zavesti.  
     

Težave imam pri poučevanju 

zapletenega sistema kulturnih navad, 

vrednot, načinov razmišljanja ter 

delovanja govorcev ciljne kulture.  

     

Težave imam pri ugotavljanju 

napredka medkulturne zavesti.  
     

Kulturne vsebine v učbeniku ne 

ustrezajo potrebam mojega razreda.  
     

S težavo najdem ustrezne kulturne 

vsebine, nimam dovolj dodatnih 

virov.  

     

S težavo povezujem lastno kulturo 

učencev s ciljno kulturo.  
     

S težavo določim jasne cilje 

poučevanja kulture.  
     

 

20. Ali se vam zdi, da vaši učenci s pomočjo učbenika razvijejo medkulturno zavest?  

a) Da.                            b) Ne.

21. Ocenite, v kolikšni meri lahko učenec preko učbenika, razvije posamezne 

medkulturne sposobnosti. (Označite.)  

Sposobnost medkulturne 

zavesti 

1 

(ne 

razvije) 

2 

(zelo slabo 

razvije) 

3 

(slabo 

razvije) 

4 

(srednje 

dobro 

razvije) 

5 

(dobro 

razvije) 

6 

(zelo 

dobro 

razvije) 

Sposobnost vzpostavljanja 

odnosa med izvorno in tujo 

kulturo.  

      

Kulturna občutljivost in 

sposobnost uporabe različnih 

strategij za navezovanje 

stikov z ljudmi iz drugih 

kultur.  

      

Sposobnost identifikacije 

kulturne pogojenosti našega 

delovanja.  

      

Sposobnost učinkovitega 

reševanja medkulturnih 

nesporazumov in konfliktov.  

      

Sposobnost preseganja 

stereotipov. 

      

Sposobnost empatije, 

strpnosti in spoštovanje 

različnosti.  

      

Zmožnost oblikovanja in 

sprejemanja stališč in 

vrednot.  
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22. Označite, koliko se strinjate s trditvami, ki se nanašajo na strokovna izobraževanja s 

področja kulture. (Pri vsaki trditvi označite, koliko se z njo strinjate). 

Trditev Se 

popolnoma 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se ne 

morem 

opredeliti 

Se ne 

strinjam 

Se sploh 

ne 

strinjam  

Na voljo mi je veliko 

kakovostnih strokovnih 

izobraževanj na temo 

razvijanja medkulturne zavesti 

pri pouku TJ.  

     

Želel/-a bi si dodatnega 

izobraževanja s področja 

razvijanja medkulturne zavesti.  

     

Bodoči učitelji bi morali imeti 

znotraj študija več dodatnega 

usposabljanja za razvijanje 

medkulturne zavesti. 

     

 

Iskreno se vam zahvaljujem za sodelovanje!  
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PRILOGA 2 – PREGLEDNICE  

 

Preglednica 1  

Chi-Square Tests 

Pogostost kulturnih vsebin 

v učbeniku – 4. in 5. razredi  

Likelihood Ratio df Asymp. Sig. 

1,785 4 ,775 

 

Preglednica 2 

Chi-Square Tests 

Pogostost kulturnih vsebin 

v učbeniku – 4. in 6. razredi 

Likelihood Ratio df Asymp. Sig. 

13,507 4 ,009 

 

Preglednica 3  

Chi-Square Tests 

Pogostost kulturnih vsebin 

v učbeniku – 5. in 6. razredi  

Likelihood Ratio df Asymp. Sig. 

8,410 4 ,078 

 

Preglednica 4  

Chi-Square Tests 

Pogostost kulturnih vsebin 

pri pouku – 4. in 5. razredi  

Likelihood Ratio df Asymp. Sig. 

3,232 4 ,520 

 

Preglednica 5  

Chi-Square Tests 

Pogostost kulturnih vsebin 

pri pouku – 4. in 6. razredi 

Likelihood Ratio df Asymp. Sig. 

17,923 4 ,001 

 

Preglednica 6  

Chi-Square Tests 

Pogostost kulturnih vsebin 

pri pouku – 5. in 6. razredi  

Pearson Chi-

Square 

df Asymp. Sig. 

11,133 4 ,025 

 

Preglednica 7  

Kruskal-Wallis Test 

Pogostost soočanja s 

težavami 

Chi-square df Asymp. Sig. 

26,390 4 ,000 
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Odvisna spremenljivka: Pogostost soočanja s težavami 

 (I) Kako bi na 

splošno ocenili 

vaše znanje in 

strokovno 

usposobljenost za 

vključevanje 

kulture in 

razvijanje 

medkulturne 

zavesti pri pouku 

angleščine v 2. 

triletju? 

(J) Kako bi na 

splošno ocenili 

vaše znanje in 

strokovno 

usposobljenost za 

vključevanje 

kulture in 

razvijanje 

medkulturne 

zavesti pri pouku 

angleščine v 2. 

triletju? 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Raven 

statistične 

pomembnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Games-Howell 

 

zelo slaba 

slaba 1,25000 ,004 

srednje dobra 1,55856 ,001 

dobra 1,59770 ,000 

zelo dobra 3,66667 ,000 

 

slaba 

zelo slaba 1,25000 ,004 

srednje dobra ,30856 ,572 

dobra ,34770 ,632 

zelo dobra 2,41667 ,000 

 

srednje dobra 

zelo slaba 1,55856 ,001 

slaba ,30856 ,572 

dobra ,03914 1,000 

zelo dobra 2,10811 ,000 

 

dobra 

zelo slaba 1,59770 ,000 

slaba ,34770 ,632 

srednje dobra ,03914 1,000 

zelo dobra 2,06897 ,000 

 

zelo dobra 

zelo slaba 3,66667 ,000 

slaba 2,41667 ,000 

srednje dobra 2,10811 ,000 

dobra 2,06897 ,000 

 

Preglednica 8  

Mann-Whitney Test 

Začetek vključevanja kulturnih vsebin 

pri učenju tujega jezika 

Mann-Whitney U Asymp. Sig. 

57,000 ,229 

 

Preglednica 9 

Kruskal-Wallis Test 

Pogostost soočanja s težavami Chi-square df Asymp. Sig. 

56,215 4 ,000 

 
  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Ana Ilić, magistrsko delo 

91 

Preglednica 10 

Chi-Square Tests 

Razvitost medkulturne zavesti s 

pomočjo učbenikov 4. in 6. 

razredov 

Likelihood Ratio df Asymp. Sig. 

9,855 1 ,002 

 

Preglednica 11 

Chi-Square Tests 

Razvitost medkulturne zavesti s 

pomočjo učbenikov 5. in 6. 

razredov 

Likelihood Ratio df Asymp. Sig. 

10,832 1 ,001 

 

 

 


