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POVZETEK 

Raba maternega jezika pri poučevanju tujega je bila in je še vedno sporna pri mnogih 

učiteljih. Mnenja teoretikov o tem so deljena. V zadnjem času prevladuje trend premišljene 

uporabe materinščine pri tujejezikovnem poučevanju. Primeri uporabe maternega jezika niso 

opredeljeni. Odločitev, kdaj uporabljati slovenščino pri poučevanju tujega jezika, je v celoti 

prepuščena učiteljem, ki presodijo, ali jo bodo uporabljali ali ne, glede na vsebino poučevanja 

in potrebe učencev. V tuji literaturi lahko zasledimo mnogo raziskav te teme. Večina jih 

zajema področja, ki se navezujejo na pogostost in primere uporabe maternega jezika pri 

pouku, ter mnenja učiteljev o njegovi uporabi pri tujejezikovnem poučevanju.  

V empiričnem delu sem z anketo, v katero je bilo vključenih 87 učiteljev 2. triletja, 

raziskovala zaznave in stališča učiteljev o njihovi uporabi slovenščine pri poučevanju 

angleščine. Podatke sem podkrepila z opazovanjem, v katerem je sodelovalo 7 učiteljev 4. 

razreda. Ugotovila sem, da večina učiteljev pri poučevanju tujega jezika uporablja 

slovenščino, količina uporabe pa se med posameznimi učitelji razlikuje in je nekoliko nad 

povprečjem priporočene mere po mnenju Atkinsona (1987) in Tanga (2002). Učitelji se 

zavedajo tako pozitivih kot negativnih vidikov uporabe maternega jezika, znane pa so jim tudi 

teţave pri uporabi samo tujega jezika. Najpogostejša strategija, ki jo uporabljajo, da se 

izognejo uporabi materinščine, je uporaba vizualnih pripomočkov. Pribliţno četrtina učiteljev 

bi ţelela, da bi učni načrt predpisal uporabo slovenščine pri poučevanju angleščine, pribliţno 

dve tretjini učiteljev bi si ţeleli dodatnih izobraţevanj na to temo. 

 

Ključne besede: poučevanje angleščine, materni jezik, tuji jezik, 2. triletje, slovenščina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The use of mother tongue in foreign language teaching has been discussed and highlighted as 

controversial in language teaching theory and practice for many years now. Nowadays, 

research and theory advocates that the mother tongue should be incorporated by teachers in 

foreign language learning. However, the use of mother tongue should be judicious, systematic 

and selective. The ways of how to use the mother tongue are not prescribed, but it is the 

teachers’ job to decide when and how to use it. There is much research in foreign literature on 

this topic and most of them try to find out how frequent and for what purposes teachers use 

first language, as well as their opinions about it.  

My research was conducted with the help of 87 teachers in the second triad of primary school. 

The research tool was a questionnaire. Additionally, I compared the questionnaire findings 

with the classroom reality through classroom observations. I observed 7 teachers, teaching in 

the fourth grade. The aim of my study was to find out teachers’ perceptions and attitudes 

towards the use of mother tongue. 

The majority of teachers who participated in the survey reported the active use of the mother 

tongue. The amount of it differs from teacher to teacher and it is beyond the amount suggested 

by Atkinson (1987) and Tang (2002). Teachers are aware of positive and negative impact of 

the use of the mother tongue on foreign language learning and the problems occurring when 

using only foreign language. The most common strategy teachers use to avoid the use of 

mother tongue is the use of visual aids. A quarter of all teachers wished that the English 

syllabus would prescribe the use of mother tongue in foreign language teaching and 

approximately two-thirds of the teachers would like to participate in seminars regarding this 

topic. 

 

Key words: teaching English, mother tongue, foreign language, second triad, Slovene  
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1. UVOD 

 

Vloga materinščine pri poučevanju tujega jezika je bila dolgo časa sporna. Nekateri teoretiki 

so zagovarjali njeno uporabo, drugi pa so temu nasprotovali.  

Skela (v Čok idr., 1999) omenja interlingvalno in intralingvalno strategijo poučevanja tujega 

jezika. Interlingvalna oz. medjezikovna strategija predpostavlja, da je materni jezik začetna 

osnova za učenje tujega jezika. Pri tej strategiji je uporaba maternega jezika dovoljena, prevod 

pa je ena izmed temeljnih tehnik. Nasprotno se intralingvalna oz. znotrajjezikovna strategija 

nanaša na tiste tehnike, ki uporabljajo zgolj ciljni jezik in se ne sklicujejo na materni (prav 

tam). 

Omenjeni strategiji se kaţeta tudi v številnih metodah, ki so se spreminjale skozi čas. 

Spremembe so bile poledica različnih dejavnikov oz. sprememb na različnih področjih: 

izobraţevalnem, konceptualnem in filozofskem. Kot so se spreminjale metode, se je z njimi 

spreminjala tudi uporaba maternega jezika. Posebej izrazite so bile spremembe v 20. stoletju, 

saj so imele na uporabo maternega jezika velik in dolgoročen vpliv (Phillipson, 1992). 

V današnjem času prevladuje komunikacijsko poučevanje jezikov, ki postavlja v ospredje  

druţbeno učenje jezika in interakcijo med učenci (Brewster idr., 2002). Glavna cilja pristopa 

sta razviti sporazumevalno zmoţnost in vse štiri jezikovne spretnosti. V omenjenem pristopu 

je dovoljena premišljena in selektivna uporaba maternega jezika (Richards in Rodgers, 2001). 

Odločitev, kdaj in v katerih primerih uporabiti materni jezik, je avtonomna odločitev vsakega 

učitelja.  

Literatura je glede primerov uporabe materinščine in nasvetov, kako in kdaj jo uporabiti, zelo 

pomanjkljiva. Zasledimo lahko pozitivne in negativne vidike uporabe materinščine pri 

poučevanju tujega jezika, na podlagi katerih si lahko učitelj pomaga pri svoji presoji. Skela (v 

Čok idr., 1999) dodaja, da tudi raziskave s področja usvajanja drugega jezika niso razrešile 

tega problema. V literaturi didaktike tujega jezika je tako velika praznina, zaradi katere ima 

marsikateri učitelj občutek krivde ob uporabi maternega jezika.   

Uporabo maternega jezika pri poučevanju tujega sem raziskala ţe med obstoječimi 

raziskavami. Te kaţejo, da se količina uporabe maternega jezika pri poučevanju tujega med 

učitelji močno razlikuje. Pri marsikaterem učitelju je zaznana prekomerna uporaba 

(Littlewood in Yu, 2011; Schweers, 1999; Tang, 2002).  

Atkinson (1987) priporoča 5 % uporabe materinščine in 95 % ciljnega jezika. Drugi avtorji pa 

navajajo, da je pri odločitvi o količini maternega jezika treba upoštevati številne dejavnike 

(Cook, 2001b; Skela v Čok idr., 1999). 

Prav zaradi naštetih razlogov sem se odločila, da uporabo slovenščine pri poučevanju 

angleščine raziščem v svojem magistrskem delu. V teoretičnem delu sem podrobno 

predstavila posamezne metode in pristope poučevanja tujega jezika. Zanimalo me je, pri 

katerih je uporaba maternega jezika vključena oz. dovoljena in katere uporabo prepovedujejo. 

Raziskala sem negativne in pozitivne vidike uporabe materinščine pri poučevanju tujega 

jezika, s pomočjo katerih  lahko učitelj presoja, ali se bo odločil za njeno uporabo ali ne. 

Predstavila sem dejavnike, ki so učiteljem v dodatno pomoč pri presoji. 

V empiričnem delu sem se omejila na učitelje drugega triletja in ugotavljala, kako pogosta je 

uporaba materinščine pri njih in kateri so njeni primeri. Zanimalo me je, ali se učitelji 

zavedajo pozitivnih in negativnih vidikov uporabe maternega jezika in s katerimi teţavami se 

srečujejo, če ga pri svojem poučevanju ne uporabljajo. Prav zaradi pomanjkanja literature in 

priporočil o uporabi maternega jezika me je zanimalo, ali učitelji čutijo potrebo po dodatni 

usmeritvi na to temo bodisi s primeri uporabe bodisi z dodatnimi izobraţevanji. 
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2. TEORETIČNI DEL  

 

2.1. UPORABA MATERNEGA JEZIKA V RAZLIČNIH PRISTOPIH IN 

METODAH POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA 

 

Dandanes poznamo številne metode poučevanja tujega jezika, ki so se razvile iz različnih 

teorij učenja in usvajanja jezika.  

Med najstarejše metode uvrščamo slovnično-prevajalsko metodo, ki je bila v ospredju do 19. 

stoletja. Nadomestila jo je direktna metoda. Z vzponom behaviorizma v sredini 20. stoletja je 

nastala slušno-jezikovna metoda. 

Med leti 1970 in 1980 je prišlo do velikih sprememb v poučevanju jezikov. Pojavile so se 

številne inovativne metode: tiha metoda (1972), skupinsko jezikovno učenje (1976), popolni 

telesni odziv (1977), sugestopedija (1978) in naravni pristop (1983).  

V 80. letih 20. stoletja se pojavi teţnja po razvoju sporazumevalnih zmoţnosti učenca. V 

ospredje pride nov pogled na učenje in z njim komunikacijski pristop. Prevladuje mnenje, da 

je učenje jezika najboljše med interakcijo učencev, ko njihova pozornost ni usmerjena 

direktno na jezik, razen takrat, ko je oblika jezika pomembna (Larsen-Freeman, 2000). Ta 

pristop naj bi po Kubanek-Germanovi (1998, v Brewster idr., 2002) prevladoval v večini 

evropskih drţav. Med novejše pristope uvrščamo tudi pristopa VJIU (vsebinsko in jezikovno 

integrirano učenje ali ang. CLIL – Content and Language Integrated Learning) in pristop, 

temelječ na zgodbah (angl. Story-Based Approach).  

Med posameznimi metodami poučevanja lahko opazimo številne podobnosti in razlike. Vsako 

metodo bom najprej predstavila, nato sem bom osredotočila na vlogo maternega jezika v njej. 

Ugotovitve bom strnjeno predstavila v preglednici na koncu poglavja. 

2.1.1. SLOVNIČNO-PREVAJALSKA METODA  

 

Slovnično-prevajalsko metodo (angl. The Grammar Translation Method) srečamo v 

preteklosti ţe pod drugimi imeni. Od 17. do 19. stoletja je bila poznana kot klasična metoda 

za učenje latinščine in grščine, temeljila pa je na učenju slovničnih pravil, prevajanju, pisanju 

krajših povedi ob pomoči dvojezičnih besedil in dialogov (Larsen-Freeman, 2000). Glavni cilj 

učenja tujega jezika po njej je razvijanje zmoţnosti branja literature, napisane v tujem jeziku. 

Pri tej metodi je v ospredju razvijanje spretnosti branja in pisanja, ne pa tudi spretnosti 

govorjenja in poslušanja (Richards  in Rodgers, 2001). Pomemben cilj za učenca predstavlja 

zmoţnost prevajanja iz tujega jezika v maternega in obratno. Ko učenec to osvoji, velja za 

uspešnega. Učenje tujega jezika po tej metodi temelji na učenju slovničnih pravil in besedišča. 

Slovnice se učenci učijo deduktivno. Najprej jim učitelj predstavi pravilo in primere njegove 

uporabe. Sledi naloga, v kateri učenci usvojeno znanje uporabijo pri prevajanju povedi ali 

besedila v tuji jezik in iz njega (Larsen-Freeman, 2000). 

Materni jezik je pri tej metodi nepogrešljiv, saj temelji na njem celotno učenje tujega jezika. 

Uporablja se ga pri prevajanju za zagotavljanje razumevanja pomena tujega (prav tam). Je 

sredstvo za podajanje navodil, omogoča pa tudi primerjavo s tujim jezikom (Richards in 

Rodgers, 2001). 

Slovnično-prevajalska metoda je bila v ospredju vse do sredine 19. stoletja, zamenjala jo je 

direktna metoda. 
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2.1.2. DIREKTNA METODA  

 

V 19. stoletju so številni reformatorji ţeleli, da bi se učenje tujega jezika zgledovalo po učenju 

prvega. Učenje po tako imenovani naravni metodi bi potekalo brez uporabe prevajanja v 

materni jezik, razumevanje pomena pa bi bilo doseţeno z demonstracijo in aktivno uporabo.  

V ospredje so postavljali govor namesto branja. To je predstavljalo temelj direktne metode 

(angl. The Direct Method ).  Ta se je najprej začela uporabljati v Franciji in Nemčiji, v ZDA 

pa sta jo uporabljala Sauveur in Berlitz (Richards in Rodgers, 2001). Direktna metoda je 

dobila ime po neposrednemu oz. direktnemu izraţanju pomena preko demonstracije in 

uporabe vizualnih pripomočkov, to je brez uporabe maternega jezika. Imela je eno samo 

pravilo: brez prevajanja (Diller, 1978 v Larsen-Freeman, 2000). Pri učenju je poudarek na 

besedišču, ne na slovnici. Te se učenci učijo induktivno, s primeri pa ugotovijo pravilo. 

Učenje se osredotoča na vse štiri jezikovne zmoţnosti, ustna komunikacija pa predstavlja 

osnovo učenja.  

Uporaba maternega jezika je pri tej metodi prepovedana (Larsen-Freeman, 2000). Gre za 

enojezični pristop poučevanja, kjer je dovoljena raba le učnega jezika. Normo za poučevanje 

jezika so takrat predstavljali učitelji, ki so imeli za materni jezik angleščino, to pa je še 

dodatno onemogočilo uporabo maternega jezika učencev (Richards in Rodgers, 2001).  

2.1.3. AVDIOLINGVALNA METODA ALI SLUŠNOJEZIKOVNA METODA  

 

Slušnojezikovna metoda (angl. The Audiolingual Method, odslej AL) temelji na 

strukturalizmu in behaviorizmu. V sredini 20. stoletja je bila priljubljena psihološka teorija 

behaviorizem. Ta je učenje enačila z oblikovanjem navad, ki jih usvojimo s posnemanjem in 

ponavljanjem draţljaja, ki ga daje model - učitelj. Pri tem je pomembno, da pravilne odzive 

na draţljaje nagradimo s pozitivno podkrepitvijo, nepravilne pa z negativno ali pa jih sploh ne 

nagradimo (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Pri slušno jezikovni metodi poteka učenje preko 

pomnjenja dialogov in  vadbenih drilov. K njim štejemo vaje s ponavljanjem, zamenjavo in 

preoblikovanjem, vprašanja in odgovore. Glavni cilj AL metode je naučiti se, kako uporabljati 

jezik za komunikacijo, pri čemer se kaţe pomembna značilnost prej omejenega 

strukturalizma. Glavno sredstvo je ustna komunikacija, torej je jezik govor (Richards in 

Rodgers, 2001). Celotno učenje jezika je osredotočeno na učitelja. Ta predstavlja model za 

posnemanje, nadzira pa tudi vedenje učencev. Učenje spretnosti poteka po naravnem vrstnem 

redu: naprej poslušanje, nato govorjenje, branje in pisanje (Larsen-Freeman, 2000).  

Uporaba maternega jezika ni zaţelena pri tej metodi. Materni in tuji jezik sta razumljena kot 

dva različna jezikovna sistema, ki morata biti ločena, da ne pride do motnje. Poleg tega pa 

lahko uporaba materinščine vodi do oblikovanja slabih navad. Učitelj uporabi materni jezik  

le pri kontrastivni analizi, da preveri, kje bi pri učencih lahko prišlo do napak pri učenju (prav 

tam). 

2.1.4. TIHA METODA  

 

Caleb Gattegno, avtor metode, meni, da je učenje najbolj učinkovito, če učenec sam odkriva 

in ustvarja, kot pa da zgolj pomni ali ponavlja, kar naj bi se naučil. Pri učenju naj bi si 

pomagal s fizičnimi objekti,  učenje pa  naj bi potekalo z reševanjem problemov. Tišina pri tej 

metodi predstavlja ključni element. Je najboljše orodje za učenje, saj omogoča učencem, da se 

osredotočijo na aktivnost, poleg tega postavi učenca v središče učenja. Učiteljevo vlogo 

najbolje opišemo z vlogo dramaturga, ki napiše scenarij, izbere pripomočke, ustvari vzdušje, 

usmerja aktivnosti (Richard in Rodgers, 2001). Kot bi rekel Gattegno: »Učitelj dela z učenci, 
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učenci delajo na jeziku« (Larsen-Freeman, 2000). Pri Tihi metodi (angl. The Silent Way) so 

ponovitve prepovedane, saj vzamejo zgolj čas in povzročajo raztresenost učencev. Pri učenju 

uporabljajo učenci in učitelj različne predmete, s katerimi ponazorijo razmerje med zvokom in 

pomenom v učnem jeziku (Richards in Rodgers, 2001). 

Materni jezik uporablja učitelj pri podajanju povratnih informacij na začetku učenja. Izogiba 

se njegovi rabi pri učenju novih besed in njihovega pomena, lahko ga uporabi pri podajanju 

navodil in z namenom izboljšati učenčevo izgovarjavo. Znanje maternega jezika učitelj lahko 

izkoristi pri učenju tujega; lahko gradi na podobnostih med maternim in tujim jezikom 

(Larsen-Freeman, 2000). 

2.1.5. SKUPINSKO JEZIKOVNO UČENJE  

 

Charles A. Curran je bil svetovalec in profesor psihologije na univerzi v Čikagu. Svoje 

psihološke tehnike svetovanja, znane kot svetovano učenje (angl. Counseling-Learning), je 

uporabil pri pristopu poučevanja jezika. Skupinsko jezikovno učenje (angl. Community 

Language Learning) temelji na principu svetovanja, pri čemer učitelj kot svetovalec nudi 

pomoč, nasvete in podporo učencem, ki so v vlogi pacientov. Ker zajema pristop osebo kot 

celoto, ga uvršamo  med humanistične pristope. Učitelj pri poučevanju upošteva ne le 

učenčeve intelektualne sposobnosti, temveč tudi čustva in fizične reakcije ter njihovo ţeljo po 

učenju. Učenje jezika poteka v skupnosti, ki jo sestavljajo učenci in učitelj (Richards in 

Rodgers, 2001). Cilj učenja je raba jezika v komunikaciji. Celotno učenje poteka s 

pogovorom na določeno temo. Učitelj pomaga s prevodom, ko se učenec ne zna izraziti v 

učnem jeziku. Pogovor med učenci je posnet ter predstavlja besedilo, na katerem temeljijo 

nadaljnje naloge. Te lahko temeljijo na slovnici, pravilni izgovarjavi besed ali na uporabi 

besed iz pogovora v novih povedih (Larsen-Freeman, 2000). 

Na začetku učenja tujega jezika zagotavlja materni jezik varnost učencem, saj ga lahko 

uporabijo, če ne poznajo besede v tujem jeziku. Namen uporabe maternega jezika je učenje od 

znanega proti neznanemu. Prav zato je pogovor med učenci zapisan v tujem in maternem 

jeziku. Tako je pomen besed jasen, zaradi česar jih lahko uporabijo v novih povedih. Materni 

jezik se uporablja tudi pri podajanju navodil in izraţanju počutja učencev, a se ta postopoma 

opušča. Če se materni jezik učencev razlikuje, poteka celotno učenje v učnem jeziku. Za 

razumevanje pomena se lahko uporablja pantomimo, slike ali sopomenke (prav tam). 

2.1.6. POPOLNI TELESNI ODZIV 

 

Uporaba popolnega telesnega odziva (angl. Total Physical Response) je zelo popularna pri 

mlajših učencih, saj najprej razvija le slušne spretnosti in učencev ne sili, da govorijo. Tuji 

jezik je predstavljen na vizualen način in v kontekstu. Pri tem so vključene aktivnosti, ki 

omogočajo gibanje otrok (Brewster idr., 2002). James Asher, avtor metode, je učenje tujega 

jezika primerjal z učenjem prvega oz. maternega, ki se ga otroci naučijo tudi preko 

izvrševanja ukazov svojih staršev. Učenje tujega jezika poteka z izvrševanjem učiteljevih 

navodil, njihova zahtevnost se postopoma stopnjuje. Sčasoma lahko prevzame njegovo vlogo  

kateri izmed učencev (Harmer, 2007).  

Učitelj uporabi pri tej metodi materni jezik le za predstavitev načina dela, za zagotavljanje 

razumevanja pomena se uporabljajo telesni gibi (Larsen-Freeman, 2000). 
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2.1.7. SUGESTOPEDIJA  

 

Sugestopedija  (angl. Suggestopedia) je metoda, ki jo je razvil bolgarski psihiater in vzgojitelj 

Georgi Lozanov. V ospredju te je okolje, v katerem poteka učni proces. Učenci se morajo v 

njem počutiti sproščeno in udobno (Harmer, 2007). Tako naj bi se zniţal čustveni filter, ki 

nam onemogoča uporabo celotne mentalne moči (Krashen 1981). Na začetku učnega procesa 

dobijo učenci nove identitete. Tako naj bi se počutili varnejše in odprte za sodelovanje. 

Učenje poteka v treh korakih, temelji pa na določenem besedilu oz. dialogu. Najprej učitelj 

prebere besedilo, pri tem upošteva ritem in glasnost glasbe, ki se predvaja v ozadju. Z 

uporabo glasbe naj bi spodbudili delovanje obeh polovic moţganov in dosegli večjo aktivnost 

učencev. Med branjem učenci sledijo napisanem besedilu ter preverjajo neznane besede v 

prevodu, ki ga imajo zraven. Pri naslednjem branju učenci le poslušajo učitelja, doma pa 

besedilo sami večkrat preberejo. Sledi glavna faza, v kateri so učenci vključeni v različne 

aktivnosti, preko katerih usvajajo jezik. Te so: dramatizacija, igre, pesmi itd. Pri tej metodi je 

pomembna tudi uporaba plakatov, saj omogoča periferno učenje (Larsen-Freeman, 2000). 

Materni jezik se pri tej metodi uporablja za razumevanje pomena besed. Poleg besedila v 

učnem jeziku dobijo učenci tudi prevedeno besedilo, ki jim sluţi kot pomoč pri razumevanju.  

Učitelj pri tej metodi lahko uporablja materni jezik, ko se mu zdi potrebno, vendar pa naj bi 

njegovo uporabo postopoma opuščal (prav tam). 

2.1.8. KOMUNIKACIJSKI PRISTOP 

 

Komunikacijski pristop (angl. The Communicative Language Teaching, odslej KP) se je 

razvil v 70. letih 20. stoletja. Temelji na teoriji socialnega interakcionizma, ki postavlja v 

ospredje socialno učenje jezika in interakcijo med učenci (Brewster idr., 2002). Glavna cilja 

KP sta razviti komunikacijsko kompetenco in vse štiri jezikovne zmoţnosti (Richards in 

Rodgers, 2001). Učitelji ne ločujejo učenja slovnice od urjenja sporočanjskih vzorcev in  

poleg jezika spoznavajo tudi kulturo naroda, katerega jezik se učijo, jezikovne zmoţnosti pa 

razvijajo zaporedno (Čok, 1999). Howatt (v Čok, 1999) razlikuje med mehko in trdo verzijo 

KP. Mehko verzijo lahko poimenujemo ''poučevanje jezika kot in za komunikacijo'', pri čemer 

je jezik razbit na koščke oz. podspretnosti, teme. Cilj vsake učne ure je naučiti učence 

posamezen košček. Pri trdem pristopu, imenovanem tudi ''poučevanje jezika prek 

komunikacije'', obravnavamo vsebine tudi iz drugih šolskih predmetov ali pa poteka 

poučevanje drugih predmetov v tujem jeziku. Učitelj pri KP omogoči situacije, ki spodbujajo 

komunikacijo. Pogoste aktivnosti so različne igre vlog in reševanje problemov. Pomembna 

značilnost KP je uporaba avtentičnih materialov, ki jih uporabljajo tudi domači govorci 

učnega jezika (Larsen-Freeman, 2000).  

Dovoljena je premišljena uporaba maternega jezika tam, kjer je to izvedljivo. Uporaba 

prevoda je dovoljena v primeru, ko jo učenci potrebujejo oz. ko jim ta koristi (Richards in 

Rodgers, 2001). Rabo maternega jezika omenja pri tem pristopu tudi Larsen-Freeman (2000), 

vendar poudari čim pogostejšo njegovo uporabo. Uporablja naj se ga ne le med aktivnostmi, 

temveč tudi za njihovo razlago in podajanje domače naloge. Učenci naj bi tako ugotovili, da 

učni jezik ni le predmet, ki se ga morajo naučiti, ampak predstavlja orodje komunikacije.  

2.1.9. PRISTOP, TEMELJEČ NA DEJAVNOSTIH  

 

Na dejavnostih temelječ pristop (angl. Task-Based Learning), kot ţe samo ime pove, temelji 

na učenju jezika z reševanjem nalog oz. problemov. Učenci pri učenju niso osredotočeni na 

jezik, temveč na nalogo, ki jo morajo rešiti. Ciljnega jezika naj bi se naučili sočasno z 
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reševanjem naloge (Harmer, 2007). Willis (1996) opiše tri faze, po katerih poteka pristop. V 

prvi fazi učitelj predstavi temo učencem, poudari uporabne besede in fraze. Pomaga jim 

razumeti navodila za reševanje naloge. Vključi lahko tudi poslušanje ali gledanje posnetka 

drugih pri izvedbi enake naloge. V drugi, glavni fazi učenci rešujejo nalogo v parih ali v 

manjših skupinah. Učitelj spremlja in nadzoruje njihovo delo. Sledi poročanje učencev o 

svojem delu, in sicer ustno ali pisno. V zadnji fazi se učenci osredotočijo na jezik. Pozornost 

je usmerjena na besedišče, časovne izraze, slovnico, sintakso itd.  

Hung (2012) navede v svojem članku primere uporabe maternega jezika pri uporabi na 

dejavnostih temelječega pristopa v posamezni fazi, njegova uporaba pa naj bo selektivna. V 

prvi fazi lahko učitelj uporabi materni jezik za razlago zahtevnih slovničnih konceptov, ki se v 

maternem jeziku ne pojavljajo. Izpostavi lahko tudi razlike med jezikoma. Uporaba maternega 

jezika v glavni fazi sluţi za preverjanje razumevanja učencev in za razlago zahtevnih 

konceptov, ključnih za reševanje naloge. V zadnji fazi učitelj razloţi napake učencev ter poda 

povratno informacijo, lahko jo poda v maternem jeziku, saj naj bi ta predstavljal tudi vir 

kognitivne podpore za učenca.  

2.1.10. VSEBINSKO IN JEZIKOVNO INTEGRIRANO UČENJE  

 

 Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (angl. Content and Language Integrated Learning, 

odslej VJIU) je odprt didaktični koncept pouka, kjer se vse ali samo določene vsebine 

predmetov poučuje v tujem jeziku. Gre za poučevanje matematike, spoznavanja okolja itd. v 

tujem jeziku. Učenci pridobivajo vsebinsko znanje, dosegajo cilje učnega načrta nekega 

predmeta, npr. matematike, ter pri tem uporabljajo in se učijo tudi tuji jezik. Ta je tako v 

funkciji sporazumevanja, ne pa proučevanja (Jazbec idr., 2010). V sklopu VJIU-a je zajetih 5 

dimenzij, ki se nanašajo na kulturo, okolje, jezik, vsebino in učenje. V sklopu kulture so zajeti 

cilji, ki zajemajo medkulturno znanje in širši kulturni kontekst. Dimenzija okolja se nanaša na 

internacionalizem ter evropsko integracijo. V sklopu jezikovne dimenzije so zajeti cilji, ki se 

nanašajo na jezikovno kompetenco, razvijanje komunikacijskih spretnosti ter razumevanje 

maternega in tujega jezika. Vsebinska dimenzija vključuje obravnavo vsebine skozi različne 

perspektive in  z rabo terminov. Pod dimenzijo učenja uvršamo spoznavanje učnih strategij, 

uporabo različnih metod in oblik za povečanje motivacije (Pinkley, 2012). 

Uporaba maternega jezika je odvisna od uporabe določene oblike VJIU-a. Poznamo popolno 

ali delno imerzijo. Pri popolni imerziji ali potopitvi govori učitelj samo v tujem jeziku. Pri 

delni imerziji pa učitelj kombinira tuji in materni jezik otrok. To lahko stori na tri načine: prvi 

način se nanaša na osebo, torej gre za načelo ena oseba - en jezik. Ta način je pogost v vrtcih 

in šolah, kjer ena učiteljica govori izključno tuji, druga pa materni jezik. Drugi način se 

nanaša na prostor: v določenem prostoru, učilnici, učiteljica govori le v tujem jeziku. Tretji 

način je odvisen od časa: tuji jezik se uporablja le ob določenem času, npr. le v času obrokov 

(Jazbec in Lipavic Oštir, 2011). 

2.1.11. PREGLED UPORABE MATERNEGA JEZIKA PRI POSAMEZNI 

METODI/PRISTOPU  

 

Raba maternega jezika je zelo različna med posameznimi metodami in pristopi. Pri nekaterih 

metodah/pristopih je materni jezik ključnega pomena (npr. slovnično-prevajalska metoda), 

medtem ko pri drugih njegovo uporabo prepovedujejo. S pregledom posameznih metod in 

pristopov lahko opazimo, da je bil materni jezik v posameznih metodah skoraj vedno prisoten, 

spreminjala se je le njegova vloga. Le direktna in slušno-jezikovna metoda njegove uporabe 

nista podpirali, bila je celo prepovedana. Med novejšimi pristopi je dovoljena uporaba 
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maternega jezika, ki pa naj bo selektivna in premišljena. Odločitev o uporabi maternega jezika 

je prepuščena učitelju. On je tisti, ki se odloča, kdaj in kako naj jo uporabi, glede na vsebino 

učenja in potrebe učencev (Hung, 2012; Larsen-Freeman, 2000; Richards in Rodgers, 2001). 

Tabela 1: Uporaba maternega jezika pri posamezni metodi/pristopu 

Metoda /pristop Dovoljena 

uporaba 

maternega jezika 

(da/ne) 

Uporaba maternega jezika 

Slovnično-prevajalska 

metoda 

Da. Materni jezik je pri tej metodi nepogrešljiv, 

saj na njem temelji celotno učenje tujega 

jezika. Učenci prevajajo iz tujega v materni 

jezik in obratno. 

Direktna metoda Ne.  

Slušnojezikovna 

metoda 

Ne.  

Tiha metoda Da. V začetnih fazi učenja ga učitelj uporablja za 

podajanje povratnih informacij. Uporaba 

maternega jezika je dovoljena tudi pri učenju 

izgovarjave. 

Skupinsko jezikovno 

učenje 

Da, ko ima skupina 

učencev skupni 

materni jezik. 

Ne, ko se materni 

jezik med učenci 

posamezne skupine 

razlikuje.  

Materni jezik se na začetku uporablja za 

zagotavljanje občutka varnosti. Učitelj ga 

uporablja pri podajanju navodil, učenci pa v 

fazi izraţanja občutkov.  Namen uporabe 

maternega jezika je učenje po principu od 

znanega k neznanemu. 

Popolni telesni odziv  Da. Dovoljena uporaba maternega jezika le za 

predstavitev aktivnosti.  

Sugestopedija Da. V prvi fazi te metode učenci dobijo poleg 

besedila v tujem jeziku še prevod besedila v 

maternem jeziku. To jim sluţi kot pomoč pri 

razumevanju. Učitelj lahko uporablja 

materni jezik, vendar mora njegovo rabo  

opuščati. 

Komunikacijski 

pristop 

Da. Premišljena uporaba maternega jezika. 

Dovoljena, ko jo učenci potrebujejo oz. jim 

ta koristi. 

Na dejavnostih 

temelječ pristop 

Da. Selektivna uporaba maternega jezika. Učitelj 

materni jezik uporablja za razlago zahtevnih 

slovničnih konceptov, primerjavo med 

jezikoma, preverjanje razumevanja učencev, 

razlaga napak in podajanje povratnih 

informacij. 

VJIU Odvisno od oblike. Pri popolni imerziji učitelj ne uporablja 

maternega jezika. V delni imerziji pa učitelj 

kombinira uporabo maternega in tujega 

jezika na različne načine.   
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2.2. RAZVOJ ANGLEŠČINE V 20. STOLETJU IN NJEN VPLIV NA RABO 

MATERNEGA JEZIKA PRI NJENEM UČENJU  

 

Leta 1600 je bila angleščina  eden izmed manj razširjenih jezikov. Manj kot 4 stoletja pozneje 

pa je postala eden izmed vodilnih jezikov mednarodne komunikacije na svetu. To je posledica 

številnih zmag, kolonizacij in trgovskih poslov v 17., 18. in 19. stoletju, k temu pa so veliko 

prispevale tudi Zdruţene drţave Amerike kot vodilna vojaška in tehnološka sila v drugi 

svetovni vojni (Phillipson, 1992; Harmer, 2007). 

Poleg velikega ozemlja je imela velik vpliv pri širjenju angleščine tudi njena promocija med 

leti 1950 in 1970 (Troike,1977, v Phillipson, 1992). Ta je imela pomemben vpliv na rabo 

materinščine pri poučevanju tujega jezika.  

Tako v Veliki Britaniji (Zdruţeno kraljestvo) kot v Ameriki so bile ustanovljene organizacije, 

ki so skrbele za promocijo in širjenje angleščine po svetu. Namen nacionalne propagande je 

bil podpreti angleško politiko, ohraniti in okrepiti povezavo med britanskim kraljestvom in 

skupnostjo narodov (angl. Commonwealth), povečati trgovino ter zaščititi investicije v tujini. 

V ta namen so ustanovili tudi oddelke na univerzah za poučevanje in raziskavo angleškega 

jezika in tečaje angleščine za poučevanje (angl. English Language Training) te v tujini. 

Povezali so se tudi z zaloţniki, ki so skrbeli za tiskanje angleških knjig (Atkinson, 1987; 

Phillipson, 1992).  

Na mednarodni konferenci, ki se je odvijala na univerzi Makarere v Ugandi leta 1961, so 

sprejeli 5 načel, ki so predstavljala glavna prepričanja poučevanja angleščine.  

Načela so naslednja:  

 angleščino je najbolje poučevati enojezično,  

 idealni učitelj/ica je domači/a govorec/ka angleščine,  

 zgodnejše učenje tujega jezika nudi boljše rezultate,  

 boljše rezultate nudi tudi večja uporaba angleščine, 

 ob uporabi drugih jezikov bo standard angleščine upadel (Phillipson, 1992). 

Največji vpliv na rabo materinščine pri poučevanju tujih jezikov ima zagotovo prvo načelo. 

Enojezično načelo, ki ga zasledimo v literaturi tudi pod izrazom »English Only«, dovoljuje pri 

poučevanju angleščine kot drugega ali tujega jezika le uporabo angleščine. Izključna uporaba 

angleščine bo povečala učenje jezika, in sicer neodvisno od tega, katere jezike učenec ţe 

pozna. Uporaba maternega jezika je dovoljena le v nujnih primerih in za preverjanje 

razumevanja (Allen, 1965 v Phillipson, 1992). 

Uporaba enojezičnega pristopa je bila v kolonialnem obdobju odraz razmerja moči. Podpirale 

so jo številne fizične in psihične sankcije. Tisti učitelji, ki so kršili to načelo, so bili deleţni 

telesnega kaznovanja ali so bili obtoţeni sramotnega dejanja tako v Walesu, Keniji, Franciji 

kot v kolonijah (Phillipson, 1992). 

Enojezično načelo ima tudi ekonomske posledice. Legitimira idejo o kadru angleških 

učiteljev, ki je ustrezen in sprejemljiv po celem svetu. Ustvarja sluţbe številnim, ki imajo 

zadostno znanje angleškega jezika, poleg tega pa omogoča tudi trţenje enojezičnih učbenikov 

po vsem svetu (Phillipson, 1992; Butzkamm, 2003). Učbeniki, napisani v angleškem jeziku, 

ki so se uporabljali v vseh univerzitetnih programih, so še dodaten razlog za učenje 

angleškega jezika. Znanje angleščine je predpogoj za pridobivanje višje izobrazbe (Phillipson, 

1992). 
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Uporabo materinščine onemogoča drugo načelo, ki pravi, da je idealni učitelj angleščine 

domač govorec. Ta predstavlja najboljši model za učence: obvlada slovnico, besedišče in 

pravilno izgovarjavo, je poosebitev cilja in norme za učence (Phillipson, 1992). Ima tudi 

nekatere prednosti pred učiteljem, katerega materni jezik ni angleščina. Prva prednost je 

zagotovo zaupanje in prepričanost v svoje znanje, posledično je boljša samopodoba (Harmer, 

2007). Učiteljev besedni zaklad, ker je domači govorec, je zagotovo večji, zato ne bo imel 

teţav pri poznavanju ustreznih besed. Njegova največja prednost je gotovo večja uporaba 

angleščine pri pouku. Ker materinščine učencev ne pozna, vztraja pri rabi angleščine tudi pri 

učencih (Atkinson, 1996). 

Na večjo rabo angleščine pri poučevanju vplivata tudi četrto in peto načelo. Četrto načelo 

pravi, da z večjo rabo angleščine doseţemo boljše rezultate. Posledica tega je manjša uporaba 

maternega jezika, ki ga odsvetuje tudi peto načelo, ker pade standard angleščine z uporabo 

drugih jezikov. 

V skladu z načeli lahko strnemo, da učitelji pri poučevanju angleščine niso uporabljali 

maternega jezika učencev. Ne le zato, ker je bila uporaba nekoč prepovedana, temveč tudi 

zaradi nepoznavanja njihove materinščine.  
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2.3. POZITIVNI VIDIKI UPORABE MATERNEGA JEZIKA PRI POUČEVANJU 

TUJEGA JEZIKA 

 

Prvi jezik učencev, to je materinščina, predstavlja izvor znanja oz. vedenja, iz katerega bo 

učenec zavedno ali nezavedno črpal in si pomagal pri razumevanju snovi v tujem jeziku. Kdaj 

in do kolikšne mere, to je odvisno od številnih dejavnikov: razvojne stopnje učenca, moţnosti 

in načinov rabe jezikovnih sredstev ter formalne in pragmatične značilnosti materinščine in 

tujega jezika (Čok v Čok idr., 1999). 

Na pomemben vidik maternega jezika opozarja Butzkamm (2003). Z njegovo rabo  smo se 

naučili misliti, komunicirati in osvojili intuitivno razumevanje slovnice. Materni jezik ne 

odpira vrat le do svoje slovnice, temveč tudi do drugih, ker spodbuja potencial za univerzalno 

slovnico znotraj vseh nas. Materni jezik je glavni ključ do tujih jezikov, orodje, ki nam 

zagotavlja najhitrejša, najzanesljivejša, najbolj natančna in najpopolnejša sredstva za dostop 

do tujih jezikov (prav tam).  

Pozitivne vidike materinščine nam avtor predstavi v svoji teoriji, ki jo lahko razčlenimo na 10 

izjav. Prva se navezuje na učenje tujega jezika, to naj izhaja iz ţe usvojenega znanja in 

spretnosti v maternem jeziku. Materni jezik je po avtorjevem mnenju najboljša tehnika za 

pojasnjevanje pomena besed, saj ne dopušča nikakršnega nesporazuma. Ob delni uporabi 

maternega jezika učenci pridobijo na samozavesti, postopoma pa se tudi vse manj zanašajo na 

njegovo uporabo. Učitelju omogoča bolj avtentično, sporočilnostno naravnano komunikacijo. 

S krajšimi prevodi v materinščino poskrbi za tekoče sporazumevanje brez prekinitev. Prav 

tako lahko učitelj ponudi učencem bogatejša in bolj avtentična besedila. Za laţje razumevanje 

preprosto doda prevode teţkih besed ali odlomkov besedila, lahko pa ponudi ţe znano 

besedilo, npr. zgodbo. Tako poveča razumljiv vnos in pospeši proces usvajanja jezika. 

Butzkamm (prav tam) zagovarja rabo dvojezičnih tehnik. S prevodom v materni jezik učitelj 

brez teţav razloţi slovnične funkcije in strukture. Prihranil bo čas, tuja beseda bo zaradi 

ustreznic v maternem jeziku imela domač prizvok, zaradi katerega si jih bo učenec prej 

zapomnil. Materni jezik predstavlja tudi najbogatejši vir za gradnjo medjezikovnih mreţ, 

obenem pa omogoča gradnjo znanja po principu od znanega k neznanemu. Negativnemu 

transferju med jeziki se ne moremo izogniti, lahko pa ga zmanjšamo, če izpostavimo razlike 

med jezikoma. Po avtorjevem mnenju prekomerna raba maternega jezika izhaja prav iz 

enojezičnega pristopa. Učitelj vztraja pri rabi le tujega jezika, čemur učenci ne morejo slediti, 

posledično postanejo frustrirani. Učitelj pristane pri drugi skrajnosti, saj na koncu pri učni uri 

uporablja le materni jezik. Avtor svojo teorijo zaključi z mislijo, da mora vse na novo 

pridobljeno znanje najprej pognati korenine v naših moţganih, šele ko bodo te dovolj 

globoke, bodo lahko delovale neodvisno. Tako je pri maternem in tujem jeziku (prav tam).  

 

Uporaba maternega jezika omogoča na učenca osredotočen pristop. Kar pa je 

najpomembnejše, jezik se uporablja kot orodje za izraţanje pomena in za sredstvo  

komunikacije (Auerbach, 1993). Harmer (2007) poda več primerov, ko predstavlja uporaba 

maternega jezika veliko prednost. Raba maternega jezika je zaţelena pri pogovoru o učenju. 

To še posebej velja za učence na niţji stopnji, saj je njihov besedni zaklad precej omejen. Z 

uporabo materinščine povečamo razumljivost in prihranimo na času. Prihranek na času 

omenjajo tudi Atkinson (1987, 1996), Wharton (2007) ter Richards in Rodgers (2001).  Z rabo 

različnih tehnik, ki vključujejo materni jezik, veliko hitreje doseţemo zastavljene cilje 

(Atkinson, 1987).  Pozitivni vidik rabe materinščine vidi avtor tudi pri podajanju zahtevnih 

navodil. Nesmiselno je porabiti 5 minut za podajanje navodil za aktivnost, ki traja 5 minut ali 

celo manj, če lahko navodilo podamo veliko hitreje z uporabo materinščine (Atkinson, 1996). 
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Uporaba te se pri učencih niţjih razredov priporoča tudi pri razlagi snovi, pogovoru o osebnih 

temah in pri spoznavanju učnih strategij (Harmer, 2007). 

 

Učenje tujega jezika je zahteven in frustrirajoč proces za mnoge učence, še posebej za učence 

niţjih razredov. Raba samo tujega jezika je za učence zelo stresna, zato ima določena uporaba 

materinščine močan in pozitiven učinek pri tem (Atkinson, 1996).  O napetostih in ovirah med 

učiteljem in učenci govori tudi Miles (2004). Tudi ta meni, da lahko z dodatnimi pojasnili v 

maternem jeziku odpravimo te napetosti. Auerbach (1993) dodaja, da z uporabo materinščine 

ne zmanjšamo le anksioznosti, temveč mislimo tudi na sociokulturne faktorje in ţivljenjske 

izkušnje učencev. Auerbach (1993) vidi pozitiven vidik uporabe materinščine v zmanjšanju 

čustvenih ovir pri usvajanju tujega jezika, zaradi česar je ta proces hitrejši. Svojo trditev 

podkrepi z raziskavami številnih avtorjev: Hemmindiger (1987), D'Annunzio (1991), 

Shamash (1990). Uporaba maternega jezika nam lahko pomaga k boljšemu socialnemu 

vzdušju v razredu (Harmer, 2007). 

Ker učenci ne začnejo takoj razmišljati v tujem jeziku, je zaţeleno, da jim omogočimo 

raziskovanje idej v maternem jeziku. S tem omogočimo postopen razvojni proces, pri katerem 

upade uporaba materinščine (Auerbach, 1993). Veliko lahko pridobimo s primerjavo med 

tujim in maternim jezikom. S tem se bodo učenci tako ali tako ukvarjali, z našo pomočjo pa 

bo ta le bolj efektivna. Tako jih lahko opozorimo na razlike med jezikoma in napake, ki so 

posledica primerjave (Harmer, 2007).  

Avtorja knjige Using the mother tongue-making the most of learner's language, Deller in 

Rinvolucri (2003) v svojem delu delita svoja prepričanja o uporabi maternega jezika. Deller 

opredeli materni jezik kot nujno in učinkovito sredstvo pri učenju tujega jezika, saj je 

vsakdanji in ključni vir učencev. Z njim vstopijo v proces učenja, zato ga je teţko ignorirati. 

Poleg tega pa je vedno v glavah učencev, zakaj ga torej ne bi uporabili za spodbujanje pri 

razumevanju in učenju. Rinvolucri (prav tam) primerja materni jezik z maternico, iz katere se 

rodi tuji jezik. Pravi, da je izključitev maternega jezika iz procesa učenja tujega kot zapustiti 

otroka na prvi dan njegovega ţivljenja. Uporabo maternega jezika oceni kot nujno potrebno, 

saj spoštuje učenčevo intuicijo. Prodromou (v Deller in Rinvolucri, 2003) opiše vlogo 

maternega jezika s prispodobami okna, maziva in rezervoarja. Materni jezik predstavlja okno, 

ki se odpira v svet. Skozenj vidimo učenčeve prejšnje učne izkušnje, njegove interese, znanje 

o svetu in njegovo kulturo. Materni jezik nam lahko sluţi kot mazivo, ki skrbi, da se kolesa 

pri učenju premikajo gladko, in s katerim prihranimo na času. Je tudi rezervoar, vir, iz 

katerega črpamo. 

Avtorja navedeta prednosti uporabe maternega jezika za učence in učitelje. Najpomembnejša  

je zagotovo občutek varnosti učencev. Pri začetnikih je hitrejši napredek z uporabo maternega 

jezika, pri starejših učencih raba tega omogoča boljšo jezikovno izkušnjo. Materni jezik lahko 

sluţi kot ogledalo pri učenju slovnice. S primerjavo jezikov učenci usvojijo boljše 

razumevanje. Prav tako lahko primerjamo tudi besedišče, npr. poiščemo besede, ki so si 

podobne, iste ali se razlikujejo med jezikoma. Učiteljem uporaba maternega jezika omogoča 

številne moţnosti za gradnjo učenčevega jezikovnega zavedanja tako na področju metaforike, 

slovnice, fonološkega zavedanja kot tudi prozodičnih, leksikalnih in kolokacijskih prvin. V 

knjigi predstavita avtorja uporabo maternega jezika v različnih fazah učnega procesa in pri 

različnih aktivnostih. Njegova uporaba pri učenju slovnice je zagotovo manj zastrašujoča in 

bolj dostopna, če lahko učenci opazujejo razlike in podrobnosti med maternim in ciljnim 

jezikom. Pri tem spoznajo, da slovnica ni le del tujega, temveč tudi njihovega jezika. 

Primerjajo lahko tudi besedišče. Pri tem nadomestimo z uporabo maternega jezika ugibanje, 

ki je časovno potratno, velikokrat tudi nejasno. Pozitivni vidik te uporabe zaznamo tudi pri 
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aktivnostih. Če učencem dovolimo, da se pripravijo v materinščini, nato pa prenesejo v tuji 

jezik, so ti bolj osredotočeni na vsebino kot na obliko. Poleg tega pa jim omogoča, da rešujejo 

zahtevnejše besedilo, kar pomeni, da je vsebina lahko bolj avtentična, proces pa bolj 

atraktiven (Deller in Rinvolucri, 2003). 

Wharton (2007) poudari tri glavne prednosti uporabe maternega jezika: humanistični element, 

priljubljena učna strategija in sredstvo za prihranek časa. Humanistični element je omenjen 

tudi pri Atkinsonu (1987) in Milesdiss (2004). Učencem omogočimo z uporabo maternega 

jezika, da resnično izrazijo tisto, kar ţelijo povedati, jasno in učinkovito. Z učiteljevo 

pomočjo to izrazijo še v tujem jeziku. Uporaba maternega jezika se je izkazala za priljubljeno 

učno strategijo. Učenci izraţajo ţeljo po prevodu v materni jezik, ko gre za slovnične 

strukture ali pa leksikalne elemente. To v svoji raziskavi ugotavlja tudi Schweers (1999). Kar 

88,7 % dijakov bi si ţelelo, da bi uporabili svoj materni jezik, to je španščino, za  razlago 

zahtevnih konceptov, neznanih besed in za preverjanje razumevanja pri pouku angleščine.  
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2.4. NEGATIVNI VIDIKI UPORABE MATERNEGA JEZIKA PRI 

POUČEVANJU TUJEGA JEZIKA 

 

V literaturi zasledimo veliko argumentov proti uporabi maternega jezika pri poučevanju 

tujega jezika. Zagotovo se bomo uporabe maternega jezika izogibali v primeru, ko se bo 

materinščina učencev v razredu razlikovala. Nemogoče je, tudi nesmiselno bi bilo, če bi v 

pouk vključili vse jezike (Cook, 2001a; Harmer, 2007). 

Cook (2001b) strne razloge proti uporabi maternega jezika v 3 sklope. Prvi se nanaša na 

učenje materinščine. Učenje tujega jezika naj bi temeljilo na principu učenja materinščine, pri 

čemer je poudarek na izpostavljenosti jezika. Drugi sklop zajema argumente, ki zagovarjajo, 

da uspešno učenje tujega jezika temelji na ločenih sistemih tujega in maternega jezika. Tretji 

argument se nanaša na učiteljevo kontinuirano uporabo tujega jezika, saj bodo učenci tako 

spoznali njegovo pomembnost. 

Da sta usvajanje prvega in drugega jezika istovetna procesa, ki ju usmerjajo isti zakoni in 

mehanizmi, potrjuje hipoteza identičnosti (angl. Identity Hypothesis) (Stern v Čok idr., 1999). 

Iz nje sta izšli dve interpretaciji: behavioristična predpostavka o restrukturiranju (angl. The 

Restructuring Hypothesis) trdi, da naj bi učenec razvil tuji jezik preko procesa restrukturiranja 

ali preoblikovanja svojega maternega jezika. Medtem ko je po drugi predpostavki o 

ustvarjalni konstrukciji (angl. The Creative Construction Hypothesis) razvoj tujega jezika 

neodvisen od prvega oz. maternega in se razvija na enak način kot materni (prav tam). 

Procesa usvajanja prvega in tujega jezika sta si res podobna v tem, kaj se more učenec naučiti. 

Pri tem mislimo na nove jezikovne oblike, nova pravila itd. Velika razlika se pojavi pri tem, 

kako se učenci učijo. V mislih moramo imeti, da učenec ţe zna pisati, brati, govoriti v 

maternem jeziku, zato mu teh procesov ni potrebno ponovno usvojiti, mora jih samo prenesti 

v novo situacijo, učenje tujega jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

 Littlewood, Yu (2009) prav tako Harmer (2007), Krashen (1981) in Phillipson (1992) 

navajajo kot največji razlog za zagovor enojezičnega sistema in posledično večjo uporabo 

tujega jezika izpostavljenost učencev tujemu jeziku. Marsikateremu učencu predstavlja 

učilnica edino priloţnost, v kateri je izpostavljen tujemu jeziku. Z uporabo maternega jezika 

učitelj to izpostavljenost zmanjšuje. Da je izpostavljenost ciljnemu jeziku izven razreda zelo 

omejena, se strinjata tudi Skela in Dagarin Fojkar (2009). Če to primerjamo z maternim 

jezikom, količina materinščine, ki jo je učenec deleţen v treh tednih, ustreza enemu letu 

učenja tujega jezika (prb. 200 ur).  Avtorja se strinjata, da imajo učenci v vsakdanjem 

ţivljenju zelo malo priloţnosti za uporabo tujega jezika. Podobno primerjavo izpostavi tudi 

Prebeg-Vilke (1995). Povprečen otrok je do odhoda v šolo izpostavljen lastnemu jeziku do 

15000 ur. Naš učenec tujega jezika, ki je začel z osmimi leti, s tremi urami tedenskega pouka, 

bo imel do štirinajstega leta v najboljšem primeru 500 ur stika s tujim jezikom. Maksimalno 

izpostavljenost tujemu jeziku zagovarja tudi Krashen (1981). Po njegovem mnenju poteka 

učenje jezika najbolj učinkovito, ko so učenci izpostavljeni veliki količini razumljivega 

jezikovnega vnosa v različnih kontekstih vsakdanje komunikacije. Teorija oz. hipoteza o 

vnosu (angl. the input hypothesis) pravi, da učenec usvaja jezik, ko razume učno snov, katere 

zahtevnost je na malo višji ravni kot njegova zmoţnost obvladanja jezika. Krashen (1982) to 

označi s formulo i + 1. Njegova teorija je zasnovana na uporabi tujega jezika za njegovo 

učenje, zato je kakršno koli odstopanje od tega zapravljena priloţnost za dragocen jezikovni 

vnos.  

Turnbull (2001) dodatno opozori še na učitelja, saj ta največkrat predstavlja edini jezikovni 

model učencem. Učitelj ne vpliva le na izpostavljenost jeziku, temveč tudi na učenčevo 
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zaznavo jezika kot sredstva za komunikacijo in na razvoj pozitivne motivacije za učenje. 

Večina učencev najverjetneje ne bo ostala prepričana ob učiteljevih poskusih, naj sprejmejo 

tuji jezik kot komunikacijsko sredstvo, če ga učitelj sam ne bo uporabljal v ta namen 

(Littlewood, 1981). Atkinson (1996) opozarja, da, če ţelimo, da se učenci naučijo tujega 

jezika, mora ta predstavljati glavni jezik učne ure. Nadaljuje, da se tujega jezika učimo tudi s 

poslušanjem. Več ko učenci poslušajo učiteljev govor v angleščini, več je priloţnosti, da 

povečajo svoje znanje. Vendar se jezika teţko naučimo s poslušanjem nekoga, ki v 

slovenščini govori o angleščini. Avtor primerja učenje jezika z učenjem klavirja. Če si ţeliš 

naučiti igrati klavir, ga moraš igrati. Tako je z znanjem tujega jezika. Več kot ga uporabljaš, 

boljše je tvoje znanje (prav tam).  Hawkins (1987 v Littlewood, Yu, 2009) poučevanje tujega 

jezika z uporabo maternega primerja s setvijo semen v vetru. Učitelj seje semena, vendar so ta 

konstantno odpihnjena med urami pouka. Semena so prispodoba učenja tujega jezika, ki pa ga 

ruši učiteljeva uporaba maternega jezika. 

Sešek (2009) v svojem članku opozori tudi na funkcije rabe ciljnega jezika v razredu. Bistveni 

namen je zagotovo spoznavanje in usvajanje tujega jezika kot sredstva komunikacije, ne le 

zgolj kot šolskega predmeta ali vsebine, ki se jo je treba naučiti. Poudari jezikovni vnos, ki je 

v razredu večinoma razumljiv in prilagojen stopnji razumevanja učencev.  S tujim jezikom se 

učenci srečajo izven šole, vendar se ta vnos ne prilagaja njihovi stopnji učenja, poleg tega gre 

večinoma za poslušanje, pasivno rabo jezika. Učitelj je tisti, ki učencem omogoča, da se na 

najrazličnejše načine izraţajo in komunicirajo v ciljnem jeziku ali pa jih za to prikrajša. 

Pogosta uporaba materinščine vodi v njeno pretirano rabo in do problemov, povezanih s tem. 

Harmer (2007) navaja primere, ko so učitelji uporabljali materni jezik v več primerih, kot so 

nameravali. Nekateri so uporabljali angleški jezik le v 5 % učne ure. Izpostavljenost jeziku je 

v takih primerih zelo majhna oz. je skoraj ni.  Poleg tega lahko z neprestanim prevajanjem v 

materni jezik povzročimo, da učenci in učitelj ne bodo razumeli  ničesar v primeru, ko ne 

bomo prevajali. S dobesednim prevajanjem izgubimo tudi moţnost, da opazimo razlike med 

podobnostjo oblik, pragmatičnimi funkcijami itd. Posledično tudi učenci pretirano uporabljajo 

materni jezik (odslej J1), četudi bi se bili zmoţni izraţati v tujem jeziku (odslej J2) (Atkinson, 

1987). 

Na zmanjšano uporabo oz. nerabo materinščine je vplivala tudi kontrastivna analiza (angl. 

Contrastive Analysis), lingvistična disciplina, ki se je razvila v povojnih letih. Ta temelji na 

domnevi, da večina teţav, s katerimi se sooča učenec pri učenju tujega jezika, izhaja iz 

maternega jezika. Če se med J1 in J2 pojavljajo razlike, bo učenčevo znanje J1 oviralo 

njegovo pridobivanje J2 (Brumen, 2003). Konstrastivna analiza temelji na medjezikovnem 

transferju, ki ga nekateri pogosto enačijo z interferenco, negativnim transferjem. Po 

Weinreichu (1997, v Brumen, 2003) je interferenca vsak odklon od norme enega ali drugega 

jezika v govoru večjezičnega govorca, ki se pojavlja kot posledica domačnosti z drugim 

jezikovnim sistemom. Do interferenc prihaja na glasovni, oblikoslovni in skladenjski ravni ter 

v leksiki. Vzrok zanje so razlike v jezikovnih sistemih (Brumen, 2003). 
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2.5. KOLIČINA UPORABE MATERNEGA JEZIKA MED TUJEJEZIKOVNIM 

UČNIM PROCESOM 

 

Učni načrt (UN) za angleščino kot prvi tuji jezik v  osnovni šoli (1999) je svetoval, da učitelj 

pogosto uporablja ciljni jezik, da se učenci dejavno srečujejo z njim in ga hitreje usvajajo. UN 

je dovoljeval uporabo slovenščine v situacijah, ko je nujno, da učitelj pojasni v slovenščini 

pomen pojmov, struktur; podajanje navodil za delo, če jih učenci kljub vidnim podporam in 

prikazom ne razumejo; preverjanje razumevanja besedil, navodil itd. Omenjen je bil tudi 

prihranek časa, ki ga lahko učitelj in učenci namenijo utrjevanju znanja.  

Posodobljeni učni načrt za angleščino, program osnovne šole, (2016) ne navaja konkretnih 

primerov uporabe materinščine. Omenja pa uporabo slovenščine pri premagovanju jezikovnih 

ovir na podlagi znanj in strategij, ki so jih učenci razvili v maternem jeziku. Uporaba je 

omenjena le še pri razvijanju sporazumevalnih zmoţnosti v tujem jeziku, in sicer »učenci: 

• iz materinščine prenašajo pridobljene sposobnosti in spretnosti, kot so opismenjevanje, 

slogovna izraznost in poznavanje načel besedilnosti,  

• pri sprejemanju besedil (poslušanje in branje) se lahko odzivajo tudi v materinščini, 

• pri sporazumevanju (sprejemanju in tvorjenju besedil) uporabljajo v angleščini  

sporazumevalne spretnosti in strategije, ki so jih razvili v materinščini, 

• primerjajo razlike in podobnosti med maternim in ciljnim jezikom (besedišče, tipične 

slovnične strukture, pravorečje, pravopis itd.) ter se spoznavajo z delovanjem sistemov 

obeh jezikov, kar prispeva tudi k boljšemu razumevanju jezikovnega sistema 

materinščine« (UN, 2016: 8). 

 

Količina uporabe maternega jezika v učnih načrtih  za angleščino ni nikjer opredeljena. Piţorn 

(2008) zagovarja zmerno uporabo maternega jezika, in to takrat, ko za njegovo rabo stoji 

dovolj dober razlog. Skela (v Čok idr., 1999) navaja, da je mera upravičene uporabe 

maternega jezika odvisna od učenčevih potreb ter prednosti in slabosti njegove uporabe. Pri 

odločitvi za ali proti uporabi materinščine so v pomoč naslednji dejavniki: 

• starost učencev, 

• stopnja jezikovnega znanja (npr. začetniki), 

• zmoţnost učencev, 

• motivacija, 

• podpora okolja (poloţaj ciljnega jezika), 

• tip razrednih aktivnosti, 

• učbenik. 

Nadaljuje, da je uporabo materinščine mogoče presojati tudi iz vidika formata učne ure: 

usvajanje-utrjevanje-uporaba (angl. presentation-practice-production), pri čemer bo uporaba 

materinščine prisotna v prvi fazi (prav tam). 

 

Sešek (2009) prav tako navaja številne dejavnike, ki vplivajo na odločitev, kateri jezik 

uporabljati in kako: najpomembnejši dejavnik je stopnja znanja učencev. Z učenci, ki 

razumejo šele nekaj besed, seveda ne moremo dosti govoriti v ciljnem jeziku, medtem ko z 

gimnazijci lahko skoraj izključno uporabljamo angleščino. Pomembni dejavniki pa so tudi 

motivacija učencev, vrsta učnih gradiv in dejavnosti, učiteljeva prepričanja glede najbolj 

učinkovitih pristopov k učenju in poučevanju ter lastno obvladanje in odnos do jezika, ki ga 

poučuje.  

 

Po mnenju Atkinsona (1996) so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izbiro jezika: raven 

znanja učencev, njihove izkušnje s tujim jezikom, faza učnega procesa in faza učne ure. Višja 

kot je učenčeva raven znanja, manj razlogov ima učitelj, da pri poučevanju uporablja materni 
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jezik. Uporaba maternega jezika je odvisna tudi od izkušenj. Najverjetneje bo vsaj na začetku 

potrebno povečati uporabo materinščine pri učencih, ki so navajeni poučevanja tujega jezika 

preteţno v maternem jeziku. Prav tako postane izvajanje aktivnosti v tujem jeziku veliko 

laţje, ko učitelj spozna učence in ti njegov stil poučevanja. Cilj vsakega učitelja bi moral biti 

postopno opuščanje maternega jezika.  

 

Cook (2001b) uporabo materinščine utemeljuje na podlagi naslednjih dejavnikov: 

 učinkovitost: je lahko nekaj narejeno bolj učinkovito z uporabo materinščine?,  

 učenje: bo uporaba materinščine pripomogla k učenju tujega jezika?, 

 naravnosti (angl. naturalness): ali se učenci bolje počutijo pri nekaterih funkcijah in 

temah, če uporabljamo materni jezik ali tuji?, 

 pomembnost v svetu: bo uporaba obeh jezikov pripomogla k boljšemu znanju tujega 

jezika zunaj učilnice, v vsakdanjem ţivljenju?  

 

Zasledimo tudi kvantitativna priporočila v zvezi z uporabo materinščine. Atkinson (1987) na 

niţji stopnji znanja zagovarja razmerje 95 % tujega jezika in 5 % materinščine. Tang (2002) 

je odstotek uporabe materinščine pri učencih na niţji stopnji povečal na 10 %, pri čemer 

uporabo materinščine zmanjšujemo, ko se povečuje znanje učencev.   
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2.6. PRIMERI UPORABE MATERINŠČINE PRI POUČEVANJU TUJEGA 

JEZIKA 

  

V literaturi lahko zasledimo številne primere uporabe maternega jezika pri poučevanju tujega 

jezika. Predstavila bom nekatere od njih. 

2.6.1.  MATERNI JEZIK IN SLOVNICA 
 

Skela (v Čok idr., 1999) predstavi primerjalne in kontrastivne tehnike poučevanja. Prvi sklop 

se nanaša na slovnico. Učitelj lahko materinščino uporabi za pojasnjevanje pomena določene 

slovnične strukture, še zlasti takrat, ko materinščina te ne pozna. Z njeno uporabo lahko 

preverimo konceptualno razumevanje struktur ali pa damo slovenske ustreznice z določenega 

slovničnega področja, ki jih učenci prevedejo v ciljni jezik. Uporabo materinščine pri 

poučevanju slovnice omenja tudi Fortune (2012), pri čemer še dodatno poudari njeno uporabo 

pri učencih na začetni stopnji. Za razlago slovnice in slovničnih pravil jo priporoča tudi Cook 

(2001a, 2001b). 

Suntharesan (2012) vidi prednost uporabe maternega jezika predvsem na jezikovnih 

področjih, kot so: vezniki, zaimki, pridevniki, prislovi itd. Pri učenju veznikov se s 

sopomenko v maternem jeziku izognemo njihovemu napačnemu razumevanju, učenci pa jih 

uporabljajo na pravilen način. Osebne zaimke lahko razloţimo z uporabo demonstracije, teţje  

je to narediti pri svojilnih zaimkih. Z uporabo materinščine je to veliko laţje, poleg tega se 

izognemo tudi zamenjavam med svojilnim pridevnikom in svojilnim zaimkom. Podobno se 

pojavlja teţava pri podajanju pomena z demonstracijo in posledično z razumevanjem pri 

lastnostnih pridevnikih (angl. quality adjectives) in prislovih. Po avtorjevem mnenju učenci s 

prevodom v materni jezik laţje razumejo tudi modalne glagole in različne slovnične čase. 

Ustreznico v maternem jeziku avtor priporoča tudi pri daljših besedilih, saj naj bi ta povečala 

zanimanje za branje (prav tam).  

 

2.6.2.  MATERNI JEZIK IN BESEDIŠČE 
 

Halasa in Al-Manaseer (2012) opredelita štiri načine pozitivne uporabe materinščine. Prvi 

način se nanaša na izraţanje pomena besed in uporabo materinščine za preverjanje 

razumevanja pomena besed, fraz in povedi. Za zagotavljanje razumevanja pomena besed pa 

avtorja  priporočata uporabo dvojezičnih slovarjev. Fortune (2012) in Cook (2001b) 

zagovarjata uporabo materinščine za učenje besedišča, predvsem za preverjanje njegovega 

razumevanja. Atkinson (1996) meni, da je uporaba materinščine pri izraţanju pomena zadnji 

korak. Najprej mora učitelj uporabiti druge načine za izraţanje pomena, npr. uporabimo lahko 

fotografije, risbe, konkretne predmete ali ga izrazimo z gibi. Zagovarja pa uporabo prevoda, 

ki je po njegovem mnenju najbolj enostaven in natančen način preverjanja razumevanja. Z 

uporabo materinščine se izognemo nerazumevanju (Fortune, 2012). 

Uporabo prevoda v okviru besedila omenja tudi Skela (v Čok idr., 1999), in sicer za učenje 

besedišča. Pripravimo dvojezična besedila, pri čemer besedilo v ciljnem jeziku prevedemo v 

slovenščino, nekaj besed pustimo v ciljnem jeziku. Pustimo take besede, ki jih učenci zlahka 

uganejo iz sobesedila. Z uporabo slovenskih ustreznic lahko tudi izvabljamo besedišče (npr. 

angl. How do we say 'slon' in English?). 

Dvojezično besedilo lahko uporabimo tudi za preverjanje razumevanja slušnega in bralnega 

besedila, npr. poslušamo lahko besedilo v J2, nato pa ga preberemo v J1; ali pa sočasno 

beremo besedilo v J2 in ga poslušamo v J1. Besedilo v maternem jeziku lahko uporabimo tudi 

za pred-bralno dejavnost (prav tam).  
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2.6.3. MATERNI JEZIK IN UVOD V NOVO SNOV 
 

Atkinson (1996) zagovarja uporabo maternega jezika tudi pri uvodu v novo snov (angl. lead-

in). Ta mora biti hiter, obenem pa mora biti situacija razumljiva vsem učencem. Nesmiselno 

je, da učitelj porabi veliko časa za opisovanje situacije v angleščini, če lahko to stori veliko 

hitreje z uporabo materinščine. Čas pa nameni predstavitvi in utrjevanju nove snovi.  

  

2.6.4. MATERNI JEZIK IN VODENJE RAZREDA 
 

 Eden izmed primerov uporabe materinščine, ki ga navajata Halasa in Al-Manaseer (2012), se 

osredotoča na vodenje razreda, pri čemer materinščina sluţi organiziranju razreda za izvajanje 

aktivnosti, ohranjanje discipline in pri individualnem pogovoru z učencem. Prav tako tudi 

Cook (2001a, 2001b) v svojem članku opredeljuje uporabo materinščine pri organizaciji 

aktivnosti, ohranjanju discipline in podajanju individualnih povratnih informacij.  

Atkinson (1996) poudari hitro in jasno podajanje navodil. Ne vidi smisla, da učitelj porabi 5 

minut za podajanje navodil, če sama aktivnost traja 7 minut ali manj. Z uporabo materinščine 

prihranimo čas, izognemo pa se tudi nerazumevanju. To velja pri bolj zapletenih aktivnostih. 

Uporabo materinščine zagovarja tudi Skela (v Čok idr., 1999). Njena uporaba je še posebej 

pogost pojav pri začetnikih, ki se mu lahko izognemo tako, da učitelj poda navodila v ciljnem 

jeziku, učenci pa jih nato ponovijo v materinščini. 

 

2.6.5. PRIMERJAVA MED MATERNIM IN TUJIM JEZIKOM 
 

Voicu (2012) priporoča uporabo materinščine, poleg ţe omenjenih načinov, tudi za 

primerjavo s tujim jezikom. Odkrivanje razlik in podobnosti izboljša proces učenja tujega 

jezika. Primerjavo lahko naredimo na različnih ravneh zahtevnosti. Pri besedišču lahko 

primerjamo posamezne besede, ustvarimo pa tudi pomenske miselne vzorce. S primerjavo 

slovnic izpostavimo razlike, ki pripomorejo k zmanjševanju negativnega transferja med 

jezikoma. Posebej pogosta je uporaba kontrastivne analize pri urjenju izgovarjave, še posebej 

pri glasovih, problematičnih za učence (Skela v Čok idr., 1999). 

 

2.6.6. MATERNI JEZIK, PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 
 

Uporaba maternega jezika se uporablja tudi pri pripravi na preverjanje znanja in pri njegovih 

postopkih. Navodila nalog pri ocenjevanju so lahko zapisana v slovenščini, prav tako lahko 

uporabimo prevod kot testno tehniko ali pa test poročanja (angl. reporting test) pri 

ocenjevanju govorne zmoţnosti (Skela v Čok idr., 1999). Halasa in Al-Manaseer (2012) 

omenjata uporabo materinščine tudi pri razlagi enot vsebin preverjanja in ocenjevanja. V 

svojem članku omenja uporabo pri ocenjevanju in preverjanju znanja tudi Cook (2001b). 

 

2.6.7. MATERNI JEZIK IN PROBLEMSKA KLINIKA 
 

Skela (v Čok idr., 1999) omenja tudi 'problemsko kliniko'. Ta poteka enkrat tedensko ali 

mesečno, prib. 10 do 20 minut, z namenom reševanja teţav, ki jih imajo učenci pri učenju 

tujega jezika. V tem času lahko učenci vprašajo in dobijo odgovor na vprašanja v materinščini 

(prav tam). Atkinson (1996) meni, da uporaba problemske klinike povečuje motivacijo 

učencev in izboljšuje njihovo aktivnost med poukom. 
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2.6.8. MATERNI JEZIK IN KULTURA 
 

Jezik je pomemben del kulture posameznika. Z uporabo materinščine in njeno primerjavo s 

ciljnim jezikom lahko spoznamo podobnosti in razlike med njima in med kulturama, iz 

katerih izhajata. To lahko storimo s primerjanjem pregovorov: poiščemo pregovor v enem 

jeziku, ga prevedemo v drugega ali pa poiščemo njegovo ustreznico v drugem jeziku. 

Ugotovili bomo, da pregovorov ne moremo neposredno prevajati iz enega jezika v drugega, 

saj se razlikujejo v različnih kulturah. Za njihov prevod moramo uporabiti značilnosti kulture, 

ki jo moramo spoznati. Ena izmed priljubljenih aktivnosti učencev je tudi prevajanje besedila 

najljubših pesmi (Voicu 2012).  Za zmanjševanje stresa in izboljšanje razredne klime pa so 

šale odličen primer, na katerem lahko gradimo številne aktivnosti (prav tam). 

 

2.6.9. MATERNI JEZIK IN FAZE UČNE URE 
 

Littlewood in Yu (2009) uporabo materinščine predstavita glede na faze učne ure po modelu 

treh P-jev (angl. Presentation – Practice – Production): 

 faza usvajanja (angl. presentation stage), 

 faza utrjevanja (angl. practice stage), 

 faza uporabe (angl. production stage). 

V prvi fazi je materinščina odlično sredstvo za pojasnjevanje pomena besed, slovničnih 

struktur ali njihove uporabe. Tako učenci hitreje napredujejo v naslednjo fazo, kjer snov 

aktivno uporabljajo. Za predstavitev dialogov je odlična sendvič tehnika J2-J1-J2.  

V fazi utrjevanja predlagata avtorja iskanje sopomenk v J1. Priporoča se tudi uporaba 

interpretacije ali prevajanja. Zadnjo fazo lahko učitelj začne z aktivnostmi v J1, ki sluţijo za 

osnovo, na kateri učenci gradijo v ciljnem jeziku. Kot primer je navedeno iskanje idej za 

pravljico v J1, potem njeno pisanje v ciljnem jeziku. 

  

2.6.10. SMERNICE ZA UPORABO MATERNEGA JEZIKA 
 

Harmer (2007) v svoji knjigi navede pet smernic, ki se nanašajo na uporabo materinščine, in 

sicer kdaj in kako jo uporabiti. Te točke so: 

 priznavaj uporabo J1, 

 uporabljaj primerne J1 in J2 aktivnosti, 

 razlikuj med znanjem učencev, 

 oblikuj jasne cilje, 

 rabi spodbudo in prepričevanje. 
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2.7. RAZISKAVE 

 

V literaturi sem našla veliko raziskav s področja uporabe maternega jezika pri poučevanju 

tujega. Nekatere so ugotavljale pozitivne učinke njegove rabe med poučevanjem tujega jezika,  

druge so ugotavljale uporabo materinščine med učenci, tretje pa so raziskovale učiteljevo 

mnenje o uporabi materinščine pri poučevanju tujega jezika. Predstavila bom tiste, ki se 

nanašajo na učiteljevo uporabo maternega jezika ali na njegovo mnenje v povezavi z njim. V 

nekaterih raziskavah so bili zajeti tudi učenci, rezultate njihovega mnenja bom izpustila, saj se 

ne nanašajo na temo mojega empiričnega dela. 

 

2.7.1. KOLIČINA UPORABE MATERNEGA JEZIKA  
 

V raziskavah ugotovimo, da se količina uporabe maternega jezika zelo razlikuje med učitelji. 

Littlewood in Yu (2011) sta izvedla raziskavo, v katero sta vključila 50 učencev iz mest Hong 

Kong (odslej HK) in Mailand (odslej ML), da ocenijo, kolikšen deleţ učne ure je njihova 

učiteljica govorila v maternem jeziku na predmetni stopnji, kar ustreza starosti otrok 12 let. 

Učenci iz HK so odgovorili, da njihova učiteljica uporablja  materinščino v povprečju 20 % 

učne ure, učenci iz ML pa 64 % učne ure. Kot razlog za tolikšne razlike omenita avtorja 

opredeljenost uporabe materinščine v učnih načrtih. Učni načrti v HK ne omenjajo uporabe 

materinščine, učenje naj bi potekalo le preko ciljnega jezika, medtem ko učni načrti v ML 

priporočajo njeno uporabo. 

Hardi (2011) je izhajala iz opazovalnih dnevnikov, dokumentov, ki so jih med prakso na 

osnovni šoli na Madţarskem zapisali študentje. Ti poleg učiteljevih učnih priprav zajemajo 

tudi  45-minutne posnetke učiteljev. Ugotovila je, da je med njimi 197 posnetkov, v katerih 

učitelji ne uporabljajo J1, in 126, v katerih je uporaba J1 zabeleţena. Avtorica je izračunala 

tudi, koliko časa učitelji povprečno uporabljajo materni jezik. Pribliţna ocena je 5 minut na 

učno uro. 

Med najbolj obširne raziskave učiteljeve uporabe J1 zagotovo uvrščamo raziskavo avtorjev 

Hall in Cook (2013). Ta temelji na vprašalniku in intervjujih z učitelji. V vprašalniku je 

sodelovalo 2785 učiteljev iz 111 drţav, 23 iz Slovenije. Le nekje med 20 in 30-odstotkov vseh 

učiteljev je odgovorilo, da J1 pri poučevanju J2 ne uporablja, drugi učitelji J1 uporabljajo. Je 

pa kar 96 % učiteljev menilo, da mora biti angleščina glavni jezik pri učni uri. 

Timor (2012) je izvedel raziskavo med 112 učitelji angleščine: med 60 učitelji na razredni 

(odslej RP) in 52 učitelji na predmetni stopnji (odslej PS) v Izraelu. Učenje angleščine se v 

Izraelu začne v 2. ali 3. razredu OŠ.  Podatke je zbiral s pomočjo vprašalnika. Več kot 

polovica učiteljev je svojo uporabo J1 ovrednotila kot povprečno, na lestvici od 1 do 5, to je z 

oceno 3. Ugotovil je, da prihaja med učitelji RS in PS do posameznih razlik. Z oceno 2 je 

svojo uporabo ovrednotilo 32 % učiteljev PS in 15 % RS, z ocenami 4 ali 5 pa 20 % učiteljev 

na RS in 6 % PS. Kot kaţejo rezultati, učitelji količino uporabe materinščine prilagajajo 

starosti učencev. 

Schweers (1999) je 35-minut opazoval 4 učitelje na začetku, v sredini in na koncu šolskega 

leta na univerzi v Puerto Ricu. Rezultati med učitelji so se zelo razlikovali. Dva učitelja nista 

nikoli uporabila španščine za naslavljanje učencev, tretji učitelj je J1 uporabil le pri primerjavi 

s tujim jezikom pri učenju pozdravov. Četrti učitelj, ki je imel največ izkušenj, je največkrat 

uporabil J1. Poleg opazovanja je raziskava vključevala tudi vprašalnik, s katerim je avtor 

odkrival mnenje o uporabi španščine kot maternega jezika pri pouku angleščine. Pri 

vprašanju, kako pogosto naj učitelj uporablja J1, je polovica učiteljev odgovorila z »včasih«, 

polovica pa zagovarja uporabo takrat, ko ta pomaga pri razumevanju. 

Kot mnogi drugi avtorji je tudi Tang (2002) uporabo maternega jezika raziskoval  s pomočjo 

opazovanja, intervjuvanja opazovanih učiteljev in anketnih vprašalnikov. Opazoval je 3 
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učitelje, ki poučujejo angleščino študente prvih letnikov univerze v Pekingu. V opazovanju, ki 

je trajalo 50 minut, je ugotavljal, kako pogosto in ob katerih priloţnostih učitelji uporabijo 

kitajščino. Zabeleţil je 29 primerov rabe J1. Prvi učitelj jo je uporabil v 10, drugi v 7, tretji pa 

v 12 primerih. V anketnih vprašalnikih, v katerih je sodelovalo 18 učiteljev, je skoraj tri 

četrtine učiteljev (72 %) mnenja, da bi morala biti kitajščina uporabljena pri pouku.  

Afzal (2013) je, tako kot Tang (2002), svojo raziskavo zasnoval na opazovanju, intervjuvanju 

in vprašalniku. Vanjo so bili vključeni učitelji, ki poučujejo učence z znanjem angleščine na 

B1-stopnji v Shirazu. V 50-minutno opazovanje so bili vključeni 3 učitelji. Skupno so 

uporabili perzijski jezik 35-krat, in sicer z manjšimi razlikami med njimi. Učitelj 1 je perzijski 

jezik uporabil 15-krat, učitelj 2 v 12 primerih, učitelj 3 pa v 8. Na vprašanje v vprašalniku, v 

katerem je sodelovalo 8 učiteljic, ali naj se uporablja perzijski jezik pri angleščini, je 

pritrdilno odgovorilo 68 % učiteljic. 

Copland in Neokleous (2010) sta izvedla raziskavo med 4 učiteljicami, ki poučujejo v privatni 

jezikovni šoli v kraju Cypriot v Grčiji. V vsakem razredu je bilo povprečno 10 učencev, starih 

14 let, učiteljice pa sta avtorja opazovala 1,5 ure. Za raziskavo sta učiteljice poimenovala 

Tina, Maria, Christina in Lisa. Skupno so uporabile materni jezik, v tem primeru grščino, kar 

v 1191 primerih. Tina jo je uporabila le 1-krat, medtem ko jo je Lisa 634-krat. Christina in 

Maria sta  grščino uporabili 250 in 206-krat. 

 

2.7.2. PRIMERI UPORABE MATERNEGA JEZIKA 
 

Tako kot se razlikuje količina uporabe maternega jezika, se razlikujejo tudi primeri, pri 

katerih so avtorji raziskav opazili njegovo uporabo. 

Avtorja Littlewood in Yu (2011) sta ugotovila, da  učitelji uporabljajo J1 za vzpostavljanje 

konstruktivnega medosebnega odnosa, razlago zahtevnejšega pomena besed, za večje 

razumevanje in za prihranek časa. Pod pojmom večje razumevanje sta avtorja uvrstila razlago 

zahtevnih slovničnih primerov in razlago besednega pomena. Hardi (2011) zabeleţi uporabo 

J1 pri razlagi, in sicer slovničnih pravil, besedišča in pravil iger. Učitelji uporabljajo materni 

jezik tudi pri podajanju navodilih, discipliniranju učencev in pri pogovoru. Glede na rezultate 

raziskave Hall in Cook (2013) večina učiteljev uporablja J1 včasih, pogosto ali vedno pri 

nerazumevanju pomena besed, pri razlagi besedišča, slovnice, za vzpostavitev odnosa z 

učenci in pri ohranjanju discipline. Redko uporabljajo materinščino pri podajanju navodil, 

popravljanju napak, podajanju povratnih informacij ter pri preverjanju in ocenjevanju. Med 

najpogostejše primere uporabe Timor (2012) uvršča področje slovnice, kar 70 % RS in 75 % 

PS učiteljev uporablja J1 za pojasnjevanje slovničnih struktur, ki jih ne najdemo v J1, prav 

tako učitelji uporabljajo J1 pri učenju slovničnih časov, modalnih glagolov, odvisnih stavkov  

in v odvisnemu govoru. Sledi učenje besedišča (nad 70 %), prevladujeta pa tudi bralno 

razumevanje in pisanje. Kot druge primere uporabe J1 navajajo učitelji RS kompleksne ideje, 

učenje učnih navad, podajanje navodil, discipliniranje, učiteljice PS pa, poleg omenjenih, še 

razlago slovničnih pravil. 

Silvani (2014) je raziskoval uporabo J1 in razloge za njegovo rabo  pri dveh učiteljih, ki 

poučujeta učence, stare od 12 do 15 let.  Zbiranje podatkov je potekalo z opazovanjem in 

intervjuvanjem. Pri opazovanju je avtorica zasledila 5 primerov uporabe J1. Ti so: podajanje 

navodil, razlaga zahtevnih konceptov in slovnice, razlaga novega besedišča, preverjanje 

razumevanja učencev in vzdrţevanje razredne klime. Avtorica članka ne omenja pogostosti 

uporabe posameznih primerov.  

Največ učiteljev v raziskavi Schweers (1999) je uporabo J1 zagovarjalo pri razlagi zahtevnih 

konceptov (22 %), 15 % učiteljev se zdi uporaba maternega jezika smiselna za 

pripovedovanje šal, sledi razlaga besedišča (12,6 %) ter preverjanje razumevanja (10,4 %). 

Nobenemu učitelju se uporaba ne zdi smiselna za predstavitev nove snovi in pri ocenjevanju. 
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Tang (2002) je pri opazovanju učiteljev opazil, da ti največkrat uporabijo materinščino pri 

razlagi pomena besed (13-krat) ter pri podajanju navodil (10-krat). Za razlago zahtevnejših 

idej so kitajščino uporabili 4-krat, za razlago slovničnih pravil le v dveh primerih. V 

vprašalniku pa učitelji odgovarjajo, da njeno uporabo vidijo kot primerno predvsem pri 

urjenju uporabe posameznih fraz, pri razlagi zahtevnih konceptov, pri razlagi slovnice in  

novega besedišča.  

Prav tako je Afzal (2013) ugotovil, da učitelji največkrat J1 uporabijo pri razlagi besed (14-

krat), sledi razlaga kompleksnih idej (9-krat), razlaga zahtevnih slovničnih pravil (7-krat) in 

podajanje navodil (5-krat). Rezultati vprašalnika, v katerem je sodelovalo 8 učiteljic, pa 

kaţejo naslednje ugotovitve. Več kot polovica (60 %) od njih vidi uporabo J1 kot smiselno pri 

vadbi uporabe posameznih fraz in izrazov, 40 % pri razlagi zahtevnih konceptov, sledi razlaga 

besedišča (37 %) in razlaga slovničnih pravil (29 %). Da je uporaba smiselna pri podajanju 

navodil in podajanju nasvetov o strategijah učenja, meni le 10  % učiteljev. 

Paker in Karaagaç (2015) sta svojo raziskavo izvedla na School of Foreign Languages na 

Pamukkale University v Turčiji. Raziskava je zajemala 20 učiteljev in 286 učencev, starih od 

18  do 21 let, z različnim znanjem angleščine,  temeljila pa je na osmih 45-minutnih posnetkih 

učiteljev, vprašalnikih in intervjujih.  

Primeri uporabe maternega jezika v posnetkih so bili razvrščeni v 51 kategorij, ki sta jih 

avtorja uvrstila glede na pogostost uporabe.  Glede na analizo posnetkov in vprašalnikov 

učitelji najpogosteje uporabljajo materni jezik za pogovor z učenci izven razreda, za 

izboljšanje in ohranjanje medosebnih odnosov (pripovedovanje šal, empatija, itd.), 

pojasnjevanje zahtevnih konceptov in pri administrativnem delu (pogovor o ciljih predmeta, 

preverjanje prisotnost učencev, najava rokov za oddajo nalog, napovedi za preverjanje in 

ocenjevanje). Najmanj pa se maternega jezika posluţujejo pri podajanju navodil, pri 

izvabljanju jezika od učencev (angl. eliciting language), razlagi pomena novih besed in za 

pritegnitev pozornosti učencev.   

Avtorja sta ugotovila, da se mnenje učiteljev o uporabi maternega jezika v vprašalnikih 

razlikuje od posnetkov, se pravi od dejanskega stanja v razredu. Če to podkrepimo s 

primerom: uporaba materinščine za vzdrţevanje medosebnih odnosov je pri vprašalnikih na 

drugem mestu glede na pogostost uporabe, pri posnetkih pa na 49. mestu od 51. Bolj natančni 

so rezultati, dobljeni s posnetki, kjer učitelji najpogosteje uporabljajo materinščino za razlago 

teme, razlago pomena besed, za podajanje povratnih informacij, za prevajanje povedi, ki jih 

učenci ne razumejo, in pri podajanju ali razlagi navodil. Najmanj pa jo uporabljajo pri pomoči 

učencem pri reševanju nalog, pri prehodu med dejavnostmi, pri reševanju konfliktov in 

preverjanju razumevanja učencev. 

Podatke, dobljene s posnetki in vprašalniki, sta  preverjala še z intervjuji. Glede na odgovore 

učitelji najpogosteje uporabljajo materinščino pri razlagi slovnice in poučevanju pisnih 

zmoţnosti, kjer z njo pojasnjujejo zahtevne koncepte. J1 uporabljajo tudi, ko vidijo, da učenci 

česa niso razumeli, in pri podajanju povratnih informacij. Trideset odstotkov učiteljev 

J1vedno uporablja pri učenju besedišča, medtem ko drugi besedišče najprej razloţijo v 

ciljnem jeziku ali prikaţejo pomen z uporabo slik, telesno mimiko itd. Omenjena je bila 

uporaba J1 pri podajanju domače naloge, saj se tako učitelji izognejo pritoţbam učencev, da 

ne razumejo navodil. 

Copland in Neokleous (2010) sta podatke, ki sta jih dobila z opazovanjem, razvrstila v 

kategorije, glede na funkcije uporabe maternega jezika. Identificirala sta 11 kategorij: 

organizacija dela/pouka, razlaga/ponovitev jezikovnih zmoţnosti, podajanje navodila, 

discipliniranje, šale, pohvale, prevajanje, podajanje nasvetov in podajanje mnenj. V članku sta 

avtorja posebej obravnavala 3 kategorije, ki so med učiteljicami najbolj izstopale. Te so: 

prevajanje, vprašanja in odgovori ter razlaga/ponovitev jezikovnih zmoţnosti. Prevajanje je 

bilo v 1,5 h uporabljeno kar v 152 primerih. Vendar pa se je odločitev, kdaj ga uporabiti, zelo 
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razlikovala med učiteljicami. Lisa je primer prevedla kar 103-krat, četudi zanj ni bila 

vprašana. V intervjuju je kot razlog navedla, da prevajanje pripomore k večji motivaciji za 

učenje. Tina je, raje kot da bi ponudila takoj dobesedni prevod, vztrajala pri razlagi v 

angleščini. Njen razlog je bil ta, da naj učenci razmišljajo ter da je pomen besede največkrat 

odvisen od konteksta. Pri kategoriji vprašanja in odgovori so bila zajeta vprašanja in odgovori 

z različnih področji. Avtorja sta opazila 3 primere uporabe. Prvi primer je bil, da je učiteljica 

začela z vprašanji v angleščini, a je, ko so ji učenci odgovorili v grščini, tudi sama nadaljevala 

v grščini. Drugi primer lahko ponazorimo s »sendvič tehniko«, ko je učiteljica vprašala v 

angleščini, učenci so odgovorili v grščini, a je učiteljica vseeno nadaljevala v angleščini.  Pri 

tretjem primeru pa je bila učiteljica tista, ki je prešla v grščino. Tri učiteljice so navedle, da so 

v tem primeru uporabile grščino, da so pridobile čas, zmanjšale stres posameznikov ter nudile 

boljšo izkušnjo učenja.  Le Tinino mnenje je bilo negativno glede uporabe. Meni, da razlaga v 

grščini spodbudi učence, da razmišljajo, ali lahko isto stvar uporabijo tudi v svojem jeziku, 

kar vidi kot negativno stvar. 

 

2.7.3. MNENJE O UPORABI MATERINŠČINE 
 

Avtorji nekaterih raziskav so ugotavljali tudi mnenje učiteljev o uporabi materinščine pri 

poučevanju tujega jezika. Zanimalo jih je, zakaj učitelji uporabljajo J1 ter kateri so, po 

njihovem mnenju, pozitivni in negativni vidiki njegove uporabe. 

McMillan in Rivers (2011) sta svojo raziskavo izvedla na privatni univerzi na Japonskem, 

kjer je zaposlenih 60 učiteljev iz Zdruţenih drţav Amerike, Anglije, Avstralije, Kanade in 

Nove Zelandije. Podatke sta zbirala s spletnim vprašalnikom, v katerem je sodelovalo 29 

učiteljev. Vsa vprašanja so bila odprtega tipa. Odgovore na vprašanja sta avtorja delila v 3 

kategorije, glede na to, kako učitelji vrednotijo uporabo materinščine, to je kot pozitivno, 

negativno ali neopredeljeno. Pod neopredeljene odgovore sta avtorja uvrstila tiste primere, 

kjer ni bilo vidno, ali se strinjajo ali ne, ali pa so bili mešanega mnenja. Odstotek učiteljev, ki 

so bili proti uporabi, je bil enak odstotku učiteljev, ki so bili zanjo (41,4 %).  

Učitelji so svoje mnenje tudi argumentirali. Navedli so 29 argumentov, ki so podpirali 

učiteljevo uporabo J1, in 17 argumentov proti njegovi uporabi.  

Avtorja sta argumente, ki podpirajo uporabo J1, strnila v 8 kategorij. Najpogostejša je bila 

kategorija, kjer učitelji vidijo pozitiven vidik uporabe L1 za medsebojno komunikacijo, to je s 

kar 12 argumenti. Da je J1 v veliko pomoč učencem z nizkim jezikovnim znanjem, je menilo 

5 učiteljev. Prav toliko argumentov se je navezovalo na materni jezik kot pomoč za gradnjo 

medosebnih odnosov. Omenjena je bila tudi pomoč pri učenju besedišča in primerjava med J1 

in J2.  

Število argumentov proti učiteljevi uporabi L1 je bilo nekoliko manjše. Tudi te sta avtorja 

delila v kategorije, to je v 8. Najpogostejše je mnenje, da prepoved J1 pomeni večjo uporabo 

J2. Pomembno je, da učenci spoznajo, da je tuji jezik tudi sredstvo komunikacije, ne le učni 

jezik. Naslednji sklop argumentov se navezuje na večjo izpostavljenost jeziku. Dve učiteljici 

sta menili, da je uporaba J2 tudi preferenca učencev, poleg tega pa uporaba J1 ni primerna na 

univerzitetni stopnji. Dodatno pa je treba spoštovati tudi politiko šole, ki zagovarja enojezični 

sistem poučevanja.  

Naloga učiteljev v raziskavi Hall in Cook (2013) je bila, da na lestvici ocenijo argumente 

proti uporabi J1 in za to. Najvišje ocenjen argument proti uporabi maternega jezika se je 

navezoval na zmanjšanje priloţnosti učencev za govorjenje in urjenje angleščine. Sledil je 

argument, ki se je nanašal na zmanjšanje priloţnosti, ko lahko učenci poslušajo ciljni jezik in 

preverjajo razumevanje. Omenjena je bila tudi nepraktična uporaba pri učencih z različnim 

maternim jezikom.  Povezava z ţe naučenim jezikom je bila najvišje ocenjen argument, ki je 
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podpiral njegovo uporabo. Sledilo je mnenje, da uporaba J1 zmanjšuje anksioznost učencev. 

Pozitivno je tudi prevajanje, ki je učinkovita učna strategija mnogih učencev.  

V raziskavi Timor (2012) se vsi učitelji RS in 87 % PS strinjajo, da materni jezik pripomore k 

boljšemu znanju tujega jezika. Kot prednost uporabe navajajo prihranek časa, povečanje 

samozavesti učencev, pomoč šibkejšim pri razlagi slovnice in besedišča, pomoč pri razlagi 

zahtevnejših vsebin, zmanjšanje anksioznosti učencev. Le 13 % učiteljev PS nasprotuje 

uporabi J1. Menijo namreč, da uporaba J1 upočasnjuje proces učenja J2 in vodi v pretirano 

rabo J1. Kot učitelji bi morali biti predani uporabi tujega jezika, poleg tega pa njegova 

uporaba tudi zvišuje znanje učencev. 

Zakaj se učiteljem zdi uporaba maternega jezika bolj učinkovita kot le uporaba tujega, je v 

svoji raziskavi spraševal Schweers (1999). En učitelj meni, da je pomembnejše razumevanje 

učencev kot njegova razlaga le v angleščini. Drugi jo uporablja pri vzpostavitvi odnosa z 

učenci. Poleg tega meni, da učitelj z govorjenjem materinščine sluţi kot model, ki govori oba 

jezika in ju uporablja glede na potrebo. Poudarjena je bila tudi pomembnost pri identifikaciji. 

Učenci se prej identificirajo z učiteljem, ki govori njihov jezik. Poleg tega uporaba J1 sporoča 

učencem, da J1 spoštuje in ceni. To je še posebej pomembno v angleških razredih, kjer je 

veliko politično-socialnih in kulturnih posledic učenja tujega jezika. 

Tudi Tang (2002)  je v intervjuju spraševal učitelje, zakaj včasih raje uporabijo kitajščino kot 

angleščino. Učitelj št. 1 uporablja kitajščino, ker z njo privarčuje čas in zaradi boljše 

učinkovitosti. Ne strinja se z mnenjem, da je z uporabo maternega jezika zmanjšana 

izpostavljenost učencev pri učnemu jeziku. Meni, da je z uporabo maternega jezika le še 

večja, saj prihranek časa nameni utrjevanju v ciljem jeziku. Količina uporabe J1 je odvisna 

tudi od znanja učencev. Drugi učitelj uporablja kitajščino, ko učenci nimajo zadostnega 

znanja, saj z njeno uporabo učenci takoj razumejo angleško besedo, poleg tega pa ta omogoča 

primerjavo med jezikoma. Tretji učitelj uporablja kitajščino, ko učenci ob večkratni razlagi v 

angleščini še vedno ne razumejo, kaj jim ţeli povedati. Odkril pa je tudi, da se učenci ob 

nemiru bolje odzivajo na uporabo maternega jezika kot pa angleškega. V vprašalnikih učitelji 

navajajo kot najpomembnejše razloge za uporabo J1 večjo učinkovitost, pomoč učencem pri 

razumevanju in prihranek časa. 

V raziskavi Afzal (2012) učitelji navajajo naslednje razloge za uporabo J1: je bolj učinkovito 

(46 %), je odličen pripomoček za razumevanje (50 %), dva učitelja sta poudarila, da uporaba 

J1 pomaga spoznati razlike med kulturami. 

Hall in Cook (2013) sta učitelje v vprašalniku prosila tudi, da ocenijo primernost uporabe J1 

glede na različne dejavnike: učenčev nivo  znanja tujega jezika, starost, število učencev v 

razredu in njihovo jezikovno ozadje. Večina učiteljev je ocenila, da je uporaba J1 primernejša 

pri učencih z niţjim nivojem znanja kot pri učencih z višjim znanjem. Ne strinjajo pa se s 

trditvama, da je uporaba J1 primernejša pri mlajših učencih kot pri starejših ter da je 

primernejša v številčno večjih razredih kot v manjših. Glede jezikovnega ozadja učencev 

mnenje ni izrazito. 

Poleg tega sta avtorja v raziskavi ugotovila tudi, da učitelji, zaposleni na privatnih ustanovah, 

redkeje uporabljajo J1 kot pa tisti, ki so zaposleni v javnih, drţavnih šolah. Prav tako se 

razlikuje uporaba J1 pri učiteljih v niţjih in višjih razredih. Učitelji, ki poučujejo višji razred, 

povprečno uporabljajo J1 za 20 % manj kot učitelji niţjih razredov.  

S primerjavo zbranih podatkov s stališči, izraţenimi v intervjuju, sta Copland in Neokleous 

(2010) opazila, da prihaja do neskladij. Lisa je v intervjuju izjavila, da grščino uporablja le za 

učenje slovnice in posameznega besedišča, drugače pa njeni rabi nasprotuje. Vendar pa je 

ravno ona tista, ki je J1 uporabila največkrat, in sicer kar 634-krat. Avtorja sta navzkriţje 

pojasnila z občutkom krivde. Tega sta pri tretjini učiteljev zasledila  tudi Hall in Cook (2013). 
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Količina uporabe maternega jezika pri poučevanju tujega se med raziskavami razlikuje, 

večina učiteljev podpira njegovo uporabo. Najpogosteje je navedena uporaba maternega 

jezika pri razlagi zahtevnih konceptov, slovnice in besedišča. Učitelji uporabljajo materni 

jezik tudi pri vzpostavitvi in ohranjanju medosebnega odnosa z učenci in tudi za vzdrţevanje 

nadzora, discipline. Med rezultati raziskav prevladuje tudi uporaba maternega jezika pri 

podajanju navodil in preverjanju razumevanja. Učitelji navajajo v raziskavah tako pozitivne 

kot negative vidike uporabe maternega jezika. Boljša učinkovitost in prihranek časa sta 

najpogosteje omenjena pozitivna vidika. Pogosto pa učitelji omenjajo tudi pomoč učencem s 

šibkejšim znanjem. Med negativnimi vidiki pa prevladuje mnenje, da uporaba maternega 

jezika zmanjša izpostavljenost ciljnemu jeziku, manjši je tudi jezikovni vnos.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V literaturi so si mnenja glede uporabe J1 pri poučevanju J2 zelo različna. Nekateri teoretiki 

zagovarjajo uporabo maternega jezika, saj ta prinaša številne pozitivne učinke (Atkinson, 

1987; Auerbach, 1993; Butzkamm, 2003; Deller in Rinvolucri, 2003), spet drugi pa menijo, 

da so predvsem negativni učinki te uporabe (Krashen, 1981; Sešek, 2009; Turnbull, 2001). 

Številni rezultati ţe opravljenih raziskav s področja uporabe maternega jezika pri poučevanju 

tujega so pokazali, da se količina te med posameznimi učitelji zelo razlikuje (Afzal, 2013; 

Copland in Neokleous, 2010; Koucka, 2007;  Littlewood in Yu, 2011; McMillan in Rivers, 

2011; Schweers, 1999; Silvani, 2014; Tang, 2002; Timor, 2012). Razlike med učitelji sem 

opazila tudi sama skozi svoje šolanje in hospitiranje v okviru predmeta angleščine. Nekateri 

učitelji so se izogibali uporabi slovenščine, drugi so jo uporabili izjemoma, tretji pa skoraj 

vedno. Učitelji se niso razlikovali le glede na pogostost uporabe, temveč tudi v primerih 

uporabe. 

Atkinson (1987) priporoča razmerje 5:95, kjer materni jezik predstavlja manjši odstotek. Tang 

(2002) zagovarja večji odstotek maternega jezika pri učencih z niţjim znanjem tujega, pri 

čemer je razmerje 10:90. Količina uporabe J1 je odvisna od več dejavnikov, a kljub temu so 

ugotovitve raziskav zaskrbljujoče. Veliko učiteljev se pretirano posluţuje rabe J1 pri 

poučevanju J2. 

V Učnem načrtu za angleščino (2016) in v različnih priročnikih ni obravnavana uporaba 

slovenščine pri poučevanju angleščine. To je avtonomna odločitev vsakega učitelja.  

3.2. NAMEN IN CILJI  

 

V empirični raziskavi magistrskega dela sem ţelela raziskati zaznave in stališča učiteljev o 

njihovi uporabi slovenščine pri poučevanju angleščine. V nadaljevanju navajam temeljne cilje 

raziskave. 

Namen magistrske naloge je ugotoviti: 

- količino uporabe maternega jezika ter primere njegove uporabe pri usvajanju tujega 

jezika; 

- ali se učitelji zavedajo pozitivnih in negativnih vidikov uporabe maternega jezika; 

- katere strategije uporabljajo učitelji, da se izognejo uporabi slovenščine; 

- katere so najpogostejše teţave, s katerimi se srečujejo učitelji ob uporabi le tujega 

jezika; 

- ali si učitelji ţelijo, da bi bila uporaba slovenščine predpisana; 

- ali bi bilo smiselno organizirati izobraţevanja na temo uporabe maternega jezika. 
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3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kako pogosta je, po mnenju učiteljev, sprejemljiva uporaba slovenščine pri 

poučevanju angleščine glede na posamezen razred v drugem triletju? 

2. Koliko učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, uporablja pri poučevanju angleščine v 

drugem triletju slovenščino in v kolikih odstotkih učne ure jo uporabljajo? 

3. Koliko učiteljev ima ob uporabi slovenščine pri poučevanju angleščine občutek 

krivde? 

4. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti in v dejavnostih uporabe 

slovenskega jezika glede na razred, ki ga učitelji poučujejo? 

5. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti in dejavnostih uporabe 

slovenskega jezika glede na delovno dobo učiteljev? 

6. Pri kateri dejavnosti učitelji največkrat uporabljajo slovenščino pri poučevanju 

angleščine v drugem triletju? (npr. podajanje navodil, preverjanje razumevanja itd.)  

7. Kateri so, po mnenju učiteljev, pozitivni in negativni vidiki uporabe slovenščine pri 

pouku angleščine? 

8. S katerimi teţavami se srečujejo učitelji, če pri poučevanju angleščine uporabljajo le 

angleški jezik? 

9. Katere so najpogostejše strategije, ki jih učitelji uporabljajo, da se izognejo uporabi 

slovenščine pri pouku angleščine? 

10. Koliko učiteljev, ki je sodelovalo v raziskavi, bi ţelelo, da UN predpisuje pogostost 

uporabe slovenščine? 

11. Koliko učiteljev, ki je sodelovalo v raziskavi, se je udeleţilo izobraţevanja, na 

katerem bi razpravljali o uporabi slovenščine pri poučevanju angleščine in katerega 

izobraţevanja? 

12. Koliko učiteljev bi se udeleţilo izobraţevanja, na katerem bi razpravljali o uporabi 

slovenščine pri poučevanju angleščine, če bi imeli to moţnost? 
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3.4. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Raziskovalni pristop je 

kvantitativna raziskava. 

3.5.  VZOREC 

 

Anketni vzorec zajema 87 učiteljev iz različnih slovenskih regij
1
, ki v šolskem letu 2015/16 

poučujejo angleški jezik v 2. triletju osnovnih šol.  

Pri prvem vprašanju so učitelji navedli razred, v katerem poučujejo. Pogost pojav v praksi je 

ta, da en učitelj poučuje angleščino vse razrede druge triade. V tem primeru je učitelj izbral 

razred, v katerem poučuje največ ur, saj so učitelji v nadaljevanju raziskave odgovarjali na 

vprašanja, ki so se navezovala na njihovo uporabo slovenščine pri poučevanju v izbranem 

razredu.  

V raziskavi je sodelovalo največ učiteljev 4. razreda (glej Slika 1, 40.2 %), sledili so učitelji, 

ki poučujejo angleščino v 5. razredu (34,5 %). Pribliţno četrtina učiteljev (25,3 %) pa jo 

poučuje v 6. razredu.   

 

Slika 1: Deleţi sodelujočih učiteljev glede na razred, ki ga poučujejo 

Glede na delovno dobo prevladuje število učiteljev, ki poučujejo angleščino od 11  do 15 let 

(27,6 %). Okrog četrtina vseh učiteljev je prav tako učiteljev z delovno dobo 0–5 let (25,3 %) 

in učiteljev, katerih delovna doba znaša 6–10 let (26,4 %).  Pribliţno desetina sodelujočih 

poučuje 16–20 let (11,5). Pribliţno toliko učiteljev poučuje več kot 21 let (9,2 %). 

                                                           
1
 Razlike med spoloma niso predmet mojega raziskovanja, zato me spol udeleţencev ni zanimal. Učitelji se 

nanašajo tako na predstavnike moškega kot ţenskega spola. 

40,2%

34,5%

25,3%
4. razred

5. razred

6. razred
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Slika 2: Deleţi sodelujočih učiteljev glede na delovno dobo 

Vzorec za opazovanje je zajemal 7 učiteljev iz različnih slovenskih regij, ki so v šolskem letu 

2015/2016 poučevali angleški jezik v četrtem razredu osnovne šole. V obeh primerih je 

vzorec priloţnostni. 

3.6. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Zbiranje podatkov za raziskavo je potekalo z anketo in opazovanjem pouka angleščine v 

drugem triletju.  

Za potrebe raziskave je bil v mesecu februarju 2016 sestavljen vprašalnik na osnovi  

vprašalnikov v raziskavah Schweersa (1999) in Tanga (2002). Bil je anonimen in 

prostovoljen. Sestavljen je bil iz uvodnega (predstavitev avtorja, namena raziskave in vsebine 

vprašalnika), poizvedovalnega in zaključnega dela (zahvale za sodelovanje). Poizvedovalni 

del vsebuje 14 vprašanj, različnih tipov (zaprta, odprta, kombinirana in dihotomna vprašanja, 

5-stopenjske lestvice stališč, 5-stopenjske ocenjevalne lestvice). Vsebinski sklopi se nanašajo 

na osebne podatke anketirancev, njihova mnenja o uporabi slovenščine pri poučevanju 

angleščine, praktične izkušnje učiteljev, ki jih imajo z uporabo slovenščine pri pouku 

angleščine v drugem triletju, mnenje učiteljev o zakonskih predpisih uporabe slovenščine pri 

pouku angleščine in ţeljo po njihovem dodatnem izobraţevanju na področju uporabe 

slovenščine pri poučevanju angleščine.   

Zbiranje podatkov je potekalo od aprila 2016 do junija 2016. Zaradi hitrejšega postopka 

anketiranja sem pripravila spletne vprašalnike. Spletno povezavo do njih sem poslala 

posameznim učiteljem po elektronski pošti. Kontaktne podatke učiteljev sem pridobila iz 

uradnih spletnih strani osnovnih šol. Ker nekatere od njih na svojih spletnih straneh nimajo 

kontaktov zaposlenih, sem stopila v stik z ravnatelji. Ti so prošnjo za sodelovanje in povezavo 

do vprašalnikov poslali učiteljem angleščine. Povezavo do vprašalnikov sem pripela tudi v 

različne skupine učiteljev angleščine na druţabnih omreţjih.  

Pogoji izpolnjevanja vprašalnikov so bili za vse anketirance enaki, s čimer je bila 

zagotovljena objektivnost instrumenta. Občutljivost pa sem zagotovila s 5-stopenjskimi 

ocenjevalnimi lestvicami in lestvicami stališč. Vsebinsko veljavnost inštrumenta so preverili 

didaktiki s Pedagoške fakultete.  

0–5 let

6–10 let

11–15 let

16–20 let

več kot 21 let
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 Opazovala sem pouk angleščine v četrtem razredu na osnovnih šolah po Sloveniji. Najprej 

sem za sodelovanje prosila ravnatelje OŠ, ki so mi, glede na strinjanje učiteljev, posredovali 

njihove podatke. V opazovanje je privolilo 7 učiteljev angleščine iz različnih regij (primorske 

in osrednjeslovenske regije). V opazovanje sem vključila le učitelje 4. razredov, da sem 

podatke lahko primerjala.  

Posameznega učitelja sem opazovala 3 šolske ure. Tako sem dobila bolj natančne podatke. 

Opazovanje je potekalo s pomočjo strukturiranega opazovalnega lista. Na njem sem si 

beleţila primere, ko je učitelj pri poučevanju angleščine uporabil slovenski jezik. Vnaprej sem 

pripravila najpogostejše kategorije opazovanja, ki so temeljile na rezultatih dosedanjih 

raziskav (Afzal, 2013; Copland in Neokleous, 2010; Hardi, 2011; Koucka, 2007;  Littlewood 

in Yu, 2011; Silvani, 2014; Tang, 2002). Da bi zajela vse primere, sem v stolpec Drugo 

vpisovala kategorije, ki jih nisem vnaprej predvidela. Opazovalni list je nastal v mesecu 

februarju 2016.  

3.7. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, pridobljene z vprašalnikom, sem analizirala s pomočjo programa za statistično 

analizo IBM SPSS Statistic 21.0.  

Podatki vprašalnika so obdelani na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike. Pri tem sem 

uporabila frekvenčno distribucijo (f, f %) atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno 

statistiko numeričnih spremenljivk (mere srednjih vrednosti, mere razpršenosti), hi-kvadrat 

preizkus hipoteze neodvisnosti in enosmerno analizo variance. Kjer ni bil izpolnjen pogoj o 

teoretičnih frekvencah za hi-kvadrat preizkus, sem uporabila Kulbackov 2Ȋ preizkus. 

S Kolmogorov-Smirnovim preizkusom sem preverila, ali so podatki pri posameznih 

vprašanjih normalno porazdeljeni. Ker podatki niso bili normalno porazdeljeni, sem namesto 

Anove uporabila neparametični test, in sicer Kruskal-Wallis test. Kjer je Kruskal-Wallis test 

pokazal statistično pomembne razlike, sem s post-hoc testom ugotavljala, med katerimi 

podskupinami se te pojavljajo.  
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3.8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

3.8.1. VPRAŠALNIK 
 

3.8.1.1. MNENJE UČITELJEV O POGOSTOSTI UPORABE 

SLOVENŠČINE PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE V 

POSAMEZNEM RAZREDU V 2. TRILETJU 

 

Prvo vprašanje se je nanašalo na splošno mnenje učiteljev o pogostosti uporabe slovenščine 

pri poučevanju angleščine v posameznem razredu v 2. triletju. Vsi učitelji, ne glede na razred, 

ki ga poučujejo, so morali ovrednotiti, kako pogosto naj bi učitelj uporabljal slovenščino v 4., 

5. in 6. razredu. 

Zanimalo me je, če se bo splošno mnenje učiteljev o uporabi slovenščine v posameznem 

razredu razlikovalo z učiteljevo uporabo slovenščine v razredu, ki ga poučuje. 

Tabela 2: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učiteljev glede na vprašanje, kako 

pogosto naj učitelji uporabljajo slovenščino v 4., 5. in 6. razredu 

 4. razred 5. razred 6. razred 

f f % f f % f  f % 

Nikoli 4 4,6 3 3,4 8 9,2 

Redko 19 21,8 30 34,5 46 52,9 

Včasih 37 42,5 36 41,4 22 25,3 

Pogosto 22 25,3 16 18,4 9 10,3 

Zelo pogosto 5 5,7 2 2,3 2 2,3 

Skupaj 87 100,0 87 100,0 87 100,0 

 

Večina učiteljev (67,8 %) meni, naj se slovenščina v 4. razredu uporablja pogosto ali včasih. 

Pribliţno petina učiteljev meni, da naj se slovenščina redko uporablja v 4. razredu (21,8 %). 

Le 4,6 % učiteljev sodi, da naj se slovenščine pri poučevanju tujega jezika v 4. razredu ne 

uporablja. 

Za 5. razred je večina učiteljev (75,9 %) mnenja, da naj se slovenščina uporablja redko ali 

včasih. Manj kot petina učiteljev (18,4 %)  meni, da naj učitelj pogosto uporablja slovenščino. 

Odstotek učiteljev, ki je mnenja, da se materni jezik uporablja zelo pogosto v 4. razredu (5,7 

%), v 5. razredu upade (2,3 %). 

Tudi v 6. prevladuje mnenje učiteljev, da naj se slovenščina uporablja redko ali včasih (78,4 

%), pri čemer se je povečal odstotek tistih, ki menijo, da naj se uporablja redko (52,9 %).  

Prav tako se je povečal tudi odstotek učiteljev, ki menijo, da učitelj ne bi smel uporabljati 

slovenščine (9,2 %).  Odstotek učiteljev, ki menijo, da lahko učitelj uporablja slovenščino pri 

poučevanju tujega jezika zelo pogosto, ostaja nespremenjen v primerjavi s 5. razredom. 

Zmanjšal pa se je odstotek tistih, ki menijo, da naj bo ta uporaba pogosta. Takega mnenja je le 

še desetina učiteljev (10,3 %). 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da učitelji menijo, naj se uporabo slovenščine pri 

poučevanju angleščine postopoma opušča s prehodom v višji razred. Številni avtorji, Sešek 

(2009), Skela  (v Čok idr., 1999) in Atkinson (1996), navajajo  kot pomemben dejavnik, ki 

vpliva na količino uporabe J1 pri poučevanju tujega jezika, stopnjo oz. raven znanja učencev. 
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Višja kot je učenčeva raven znanja, manj razlogov ima učitelj, da pri poučevanju uporablja 

materni jezik.  

3.8.1.2. UČITELJEVA UPORABA SLOVENŠČINE PRI POUČEVANJU 

ANGLEŠČINE IN ODSTOTEK NJENE UPORABE 

 

Z naslednjim vprašanjem ankete sem ţelela izvedeti, ali se učitelji pri poučevanju tujega 

jezika posluţujejo uporabe maternega jezika. Večina učiteljev (94,3 %) pri poučevanju 

uporablja materni jezik, le 5 učiteljev (5,7 %) uporabo maternega jezika zanika. 

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi avtorji drugih raziskav. Nekateri so uporabo J1 opazili 

pri vseh učiteljih (Afzal, 2013; Copland in Neokleous, 2010; Littlewood in Yu, 2011; Silvani, 

2014;  Tang, 2002), pri drugih pa je bil odstotek učiteljev, ki materinščine ne uporabljajo, zelo 

majhen (Hall in Cook, 2013; Schweers, 1999; Timor, 2012). 

Učitelji, ki se posluţujejo uporabe slovenščine, so morali to ovrednotiti. Na izbiro so imeli 4 

moţne kategorije. 

Tabela 3: Frekvenčna in strukturna tabela učiteljev glede na to, ali uporabljajo 

slovenščino pri poučevanju tujega jezika 

 f f % 

Da 82 94,3 

Ne 5 5,7 

Skupaj 87 100,0 

 

Tabela 4: Frekvenčna in strukturna tabela glede na odstotek uporabe slovenščine pri 

poučevanju tujega jezika 

 f f % 

0-20% 37 45,1 

20-40% 30 36,6 

40-60% 14 17,1 

60-80% 1 1,2 

Skupaj 82 100,0 

 

Pribliţno polovica učiteljev (45,1 %), ki pri poučevanju tujega jezika uporablja slovenščino, 

jo uporablja v 0–20 % učne ure.  Pribliţno tretjina (36,6 %) jo uporablja 20–40 % učne ure. 

Kar 15 učiteljev uporablja slovenščino v 40 ali več odstotkih učne ure, kar je glede na 

priporočila literature zaskrbljujoč podatek. Atkinson (1987) omejuje uporabo J1 na 5 % učne 

ure, Tang (2002) pa pri niţjih razredih na 10 %.  

Zanimalo me je, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v odstotku uporabe 

slovenščine glede na posamezen razred ter glede na delovno dobo učiteljev. Statistično 

pomembne razlike sem ugotavljala s hi-kvadrat preizkusom. Ker niso bili izpolnjeni pogoji o 

teoretičnih frekvencah za hi-kvadrat preizkus, sem v obeh primerih uporabila Kulbackov 2Ȋ 

preizkus. 
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Tabela 5: Ali se med učitelji pojavljajo statistično pomembne razlike v odstotku uporabe 

slovenščine glede na posamezen razred 

 Vrednost G Stopnja 

pomembnosti 

Kulbackov 2Ȋ preizkus 7,848 6 0,249 

 

Tabela 6: Frekvenčna in strukturna tabela glede na odstotek uporabe slovenščine v 

posameznem razredu 

 Koliko % učne ure uporabljate 

slovenščino? 

Skupaj 

0-20% 20-

40% 

40-

60% 

60-80% 

Razred 

4. razred 
f 15 8 7 1 31 

f % 48,4 % 25,8 % 22,6 % 3,2 % 100,0 % 

5. razred 
f 16 11 3 0 30 

f % 53,3 % 36,7 % 10,0 % 0,0 % 100,0 % 

6. razred 
f 6 11 4 0 21 

f % 28,6 % 52,4 % 19,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj  
f 37 30 14 1 82 

f % 45,1 % 36,6 % 17,1 % 1,2 % 100,0 % 

 

Vrednost Kulbackov 2Ȋ preizkusa glede na posamezen razred ni statistično pomembna (x= 

7,848; g=6; α=0,249). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. Za vzorec pa 

lahko rečemo, da pribliţno polovica učiteljev 4. (48, 4 %) in 5. razreda (53,3 %) uporablja 

slovenščino med 0 in 20 % učne ure. Četrtina učiteljev, ki poučuje četrti razred (25,8 %), 

uporablja materni jezik 20–40 %. Število učiteljev je pri enakem odstotku uporabe v 5. 

razredu večje (36,7 %). Število učiteljev, ki uporablja slovenščino od 0 do 20 % učne ure v 

šestem razredu, upade. Slovenščino v tolikšni meri uporablja manj kot tretjina učiteljev (28,6 

%), ki poučuje 6. razred. Pribliţno polovica učiteljev 6. razreda (52,6 %) uporablja 

slovenščino med 20 in 40 % učne ure, kar je precej večje število, kot je pri učiteljih četrtega in 

petega razreda. 

Rezultat učiteljev 6. razreda je precej zaskrbljujoč, saj naj bi deleţ uporabe slovenščine upadal 

z znanjem angleščine učencev. Povečanje uporabe lahko utemeljimo z zahtevnejšo snovjo v 6. 

razredu. Glede na UN (2016) učenci spoznavajo slovnične strukture, vezniška sredstva in 

druga osnovna sredstva medpovednega povezovanja.  

Opazimo tudi, da se rezultati učiteljev ne ujemajo z njihovo oceno na začetku vprašalnika, 

kako pogosto naj učitelji uporabljajo slovenščino v posameznem razredu. Za šesti razred je 

polovica učiteljev (52,9 %) menila, da naj bi jo le redko uporabljali, kar pa ni enakovredno 

20–40 % učne ure.  

Tabela 7: Ali se med učitelji pojavljajo statistično pomembne razlike v odstotku uporabe 

slovenščine glede na delovno dobo učiteljev 

 Vrednost G Stopnja pomembnosti 

Kulbackov 2Ȋ preizkus 11,860 12 ,457 
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Tabela 8: Frekvenčna in strukturna tabela odstotka uporabe slovenščine glede na 

delovno dobo učiteljev 

 % uporabe slovenščine Skupaj 

0-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 % 

Delovna 

doba 

0–5 
f 7 6 5 1 19 

f % 36,8 % 31,6 % 26,3 % 5,3 % 100,0  % 

6–10 
f 10 12 1 0 23 

f % 43,5 % 52,2 % 4,3 % 0,0 % 100,0 % 

11–15 
f 9 7 6 0 22 

f % 40,9 % 31,8 % 27,3 % 0,0 % 100,0 % 

16–20 
f 6 3 1 0 10 

f % 60,0 % 30,0 % 10,0 % 0,0 % 100,0 % 

več kot 

21 

f 5 2 1 0 8 

f % 62,5 % 25,0 % 12,5 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 37 30 14 1 82 

f % 45,1 % 36,6 % 17,1 % 1,2 % 100,0 % 

 

Vrednost Kulbackov 2Ȋ preizkusa glede na delovno dobo učiteljev prav tako ni statistično 

pomembna (x= 11,860; g=12; α=0,457). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

mnoţico. Za vzorec pa lahko rečemo, da več kot polovica učiteljev, katerih delovna doba je 

daljša kot 16 let (60,0 % učiteljev, ki delajo 16–20 let, in 62,5 % učiteljev, ki delajo več kot 

21 let), uporablja slovenščino v 20 % učne ure ali manj. Učitelji, katerih delovna doba je 

krajša, uporabljajo več slovenščine. Med učitelji, ki poučujejo angleščino od 6 do 10 let, je 

več kot polovica takšnih, ki uporablja slovenščino v 20–40 odstotkov učne ure. V vseh drugih 

razredih je odstotek učiteljev pri tem deleţu učne ure manjši. Zanimivo je, da so odstotki pri 

vseh kategorijah pri učiteljih, ki poučujejo od 11 do 15 let, in tistih, ki poučujejo do 5 let, zelo 

podobni. Prav pri teh dveh skupinah učiteljev pribliţno četrtina njih uporablja slovenščino v 

40–60 % učne ure. Pri vseh drugih skupinah je ta odstotek v tej kategoriji niţji. 

Vzrok, zakaj starejši učitelji uporabljajo slovenščino v manj odstotkih učne ure, je teţko 

določiti. Morda lahko manjšo uporabo slovenščine pripišemo izkušnjam, povezanih s 

poučevanjem, in poznavanje različnih strategij ali pa prevladujoči enojezikovni politiki. 

Enojezični pristop, ki je nasprotoval uporabi materinščine, je bil v ospredju ob koncu 20. 

stoletja (Phillipson, 1992). 

3.8.1.3. OBČUTEK KRIVDE UČITELJEV OB UPORABI 

SLOVENŠČINE PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE 

 

Eno izmed vprašanj se je nanašalo tudi na občutek krivde ob uporabi slovenščine. Zanimalo 

me je, koliko učiteljev občuti krivdo ob uporabi slovenščine. Občutek krivde pri učiteljih je 

pri svojem delu opazil tudi Atkinson (1996). Učitelji so občutili krivdo takrat, ko niso dosegli 

»ideala«, to je stoodstotne uporabe tujega jezika. Moţen razlog pa je lahko to, da 

izobraţevanje učiteljev zajema malo ali nič te teme (Atkinson, 1987).  

Tabela 9: Frekvenčna in strukturna tabela o občutku krivde, ki jo občutijo učitelji pri 

uporabi slovenščine  

 f f % 

Da 8 9,8 
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Ne 74 90,2 

Skupaj 82 100,0 

 

Večina učiteljev (90,2 %), ki je sodelovala v raziskavi, ni občutila krivde ob uporabi 

slovenščine pri poučevanju angleščine. Pribliţno desetina učiteljev (9,8 %) pa je priznala, da 

ob uporabi slovenščine občuti krivdo. Copland in Neokleous (2010) sta v svoji raziskavi 

občutek krivde opredelila z neujemanjem med mnenji učiteljev o količini uporabe J1 in 

njihovo dejansko uporabo. Neujemanje, kot je ţe bilo omenjeno, lahko opazimo tudi pri tej 

raziskavi, vendar le pri rezultatih, ki se navezujejo na učitelje 6. razreda. Vendar pa 

odstopanje med mnenjem in dejanskim stanjem ni izrazito. 

3.8.1.4. UPORABA SLOVENŠČINE PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE 

GLEDE NA RAZLIČNE DEJAVNOSTI 
 

V dosedanjih raziskavah in literaturi lahko zasledimo različne dejavnosti, v katerih učitelji 

uporabljajo materni jezik. Primeri, ki najbolj prevladujejo, so uporaba J1 pri prevajanju, 

postavljanju vprašanj in odgovarjanju, razlaganju (pomena besed, slovničnih pravil), 

podajanju navodil, preverjanju razumevanja in discipliniranju. (Afzal, 2013; Copland in 

Neokleous, 2010; Hardi, 2011; Koucka, 2007;  Littlewood in Yu, 2011; McMillan in Rivers, 

2011;  Tang, 2002). 

Zanimalo me je, v katerih primerih slovenski učitelji največkrat uporabljajo materni jezik pri 

poučevanju tujega. Glede na literaturo in ţe narejene raziskave sem zbrala 15 primerov 

uporabe. Naloga učiteljev je bila, da primere ovrednotijo glede na pogostost njihove uporabe 

(1 - nikoli, 5 - zelo pogosto). 

Tabela 10: Primeri različnih dejavnosti, v katerih učitelji uporabljajo slovenščino 

 M Standardni odklon Rang  

Ponavljanje ţe naučene snovi 1,88 ,82 15 

Pohvala učencev 2,02 ,92 14 

Postavljanje vprašanj 2,09 ,91 13 

Motiviranje učencev 2,21 1,05 12 

Podajanje/preverjanje domače naloge 2,35 ,91 11 

Ustno preverjanje in ocenjevanje 2,45 ,90 10 

Dobesedno prevajanje besed, stavkov, 

navodil itd. 

2,55 1,11 9 

Podajanje navodil 2,91 ,95 8 

Pri medosebnem odnosu z učenci 

(pogovor o aktualnih dogodkih, 

počutje, izboljšanje razrednega 

vzdušja) 

3,00 1,04 7 

Preverjanje razumevanja 3,09 ,96 6 

Razlaga pomena besed 3,11 1,12 5 

Razlaga učenčevih napak 3,20 1,19 4 

Pogovor o učnih strategijah 3,28 1,05 3 
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Ohranjanje discipline 3,32 1,23 2 

Razlaga slovničnih pravil 3,62 ,87 1 

 

Učitelji največkrat uporabljajo slovenščino pri razlagi slovničnih pravil (M=3,62). Tudi 

Silvani (2014) v svoji raziskavi ugotavlja, da učitelji radi pojasnijo slovnična pravila v 

maternem jeziku, saj to pripomore k njihovem boljšem in hitrejšem razumevanju. Cook 

navaja (2001a, 2001b) kot dodatni razlog, ki podpira uporabo J1, nerazumljivo terminologijo 

pri slovničnih pravilih. 

Na drugem mestu je uporaba slovenščine za ohranjanje discipline (M=3,32). V raziskavah 

disciplino pogosto vključujejo kar pod vodenje razreda (angl. class management, Halasa in 

Al-Manaser, 2012). V raziskavi Tanga (2002) je eden izmed učiteljev potrdil, da se učenci ob 

nemiru bolje odzivajo na uporabo maternega jezika kot pa angleškega. 

Sledi uporaba slovenščine za pogovor o učnih strategijah (M=3,28). V to kategorijo uvrščamo 

pogovore o tem, kako se učiti, ki zajemajo zahtevnejše besedišče. To je verjetno razlog, da 

učitelji pri tem uporabljajo slovenščino.  

Učitelji so visoko vrednost pripisali tudi razlagi učenčevih napak (M= 3,20), razlagi pomena 

besed (M= 3,11) in preverjanju razumevanja (3,09). Uporaba J1 za razlago pomena besed je 

omenjena pri številnih avtorjih. Mnogi zagovarjajo njeno uporabo, ker je po njihovem mnenju 

to najhitrejša in najzanesljivejša pot (Fortune, 2012; Halasa in Al-Manasser, 2012; Schweers, 

1999). Atkinson (1996) odsvetuje prevajanje besed za razlago njihovega pomena oz. meni, da 

je treba najprej uporabiti druge metode, kot so razlaga besed s pomočjo risanja, slike, uporabe 

konkretnih predmetov, navajanje primerov za besedo,  uporaba kretenj itd. Pri preverjanju 

besed pa raje uporabimo vprašanja, katerih odgovor bo pokazal razumevanje.  

V literaturi pogosto zasledimo uporabo J1 za podajanje navodil. Še posebej zagovarjajo 

avtorji uporabo pri kompleksnejših navodilih (Atkinson, 1996). Prevladuje mnenje, da če ţeli 

učenec rešiti nalogo, jo mora najprej razumeti. Prav zato učitelji pogosto zaradi 

nerazumevanja navodil v angleščini razloţijo ta še v maternem jeziku (Silvani, 2014).  V 

raziskavi so to učitelji postavili komaj na 8. mesto (M= 2,92). 

Najmanj se učitelji posluţujejo slovenščine za ponavljanje ţe naučene snovi (M=1,88), za 

pohvale učencev (M=2,02) in pri postavljanju vprašanj (M=2,09).   

Rezultati slovenskih učiteljev se nekoliko razlikujejo od ţe prej omenjenih rezultatov 

raziskav. Enotni so si glede uporabe materinščine pri razlagi pomena besed in slovničnih 

pravil ter pri discipliniranju. Ti primeri so tudi tu najpogostejši. Uporaba slovenščine pri 

podajanju navodil, prevajanju in postavljanju vprašanj pa se ne nahaja med najpogostejšimi 

primeri. Postavljanje vprašanj je glede na pogostost uporabe med učitelji, ki so sodelovali v 

raziskavi, šele na 13. mestu od 15. 

Tudi pri različnih dejavnostih uporabe slovenščine sem ţelela ugotoviti, ali se med učitelji 

pojavljajo statistično pomembne razlike v dejavnostih uporabe glede na razred, ki ga 

poučujejo, in na delovno dobo učiteljev.  

Vrednost Kolmogorov-Smirnov preizkusa je bila pri vseh dejavnostih statistično pomembna 

(α ≤ 0,05). Podatki niso normalno porazdeljeni, zato sem v nadaljevanju uporabila Kruskal-

Wallis preizkus namesto enosmerne variance-Anove. Kjer je Kruskal-Wallis test pokazal 
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statistično pomembne razlike, sem s post-hoc testom ugotavljala, med katerimi podskupinami 

se te razlike pojavljajo. 

Tabela 11: Ali se med učitelji pojavljajo statistično pomembne razlike v primerih 

dejavnosti, v katerih uporabljajo slovenščino, glede na poučevani razred 

Dejavnosti Vrednost Kruskal-

Wallis preizkusa 

g Stopnja 

pomembnosti 

Postavljanje vprašanj 5,35 2 0,07 

Dobesedno prevajanje besed, stavkov, navodil itd. 4,46 2 0,11 

pri medosebnem odnosu z učenci (pogovor o 

aktualnih dogodkih, počutje, izboljšanje 

razrednega vzdušja) 

2,42 2 0,30 

Preverjanje razumevanja 4,57 2 0,10 

Ohranjanje discipline 2,02 2 0,37 

Razlaga slovničnih pravil 1,89 2 0,39 

Razlaga pomena besed 3,30 2 0,19 

Razlaga učenčevih napak 4,01 2 0,13 

Motiviranje učencev 3,80 2 0,15 

Ustno preverjanje in ocenjevanje 4,97 2 0,08 

Pogovor o učnih strategijah 1,05 2 0,59 

Pohvala učencev 1,02 2 0,60 

Podajanje/preverjanje domače naloge 6,42 2 0,04
 

Podajanje navodil 8,70 2 0,01 

Ponavljanje ţe naučene snovi 6,68 2 0,04 

 

Tabela 12: Rezultati Games-Howell post-hoc preizkusa 

Dejavnosti Razred 

(I) 

Razred (J) Povprečna 

razlika 

 (I-J) 

Standardni 

odklon 

Stopnja 

pomembnosti 

Podajanje/preverjanje 

domače naloge 

4. razred 
5. razred ,61 ,24 ,03 

6. razred ,14 ,23 ,82 

5. razred 
4. razred -,61 ,24 ,03 

6. razred -,48 ,22 ,09 

6. razred 
4. razred -,14 ,23 ,82 

5. razred ,48 ,22 ,09 

Podajanje navodil 

4. razred 
5. razred ,66 ,23 ,02 

6. razred ,02 ,27 ,99 

5. razred 
4. razred -,66 ,23 ,01 

6. razred -,64 ,23 ,02 

6. razred 
4. razred -,02 ,27 ,99 

5. razred ,64 ,23 ,02 

Ponavljanje ţe naučene 

snovi 

4. razred 
5. razred ,01 ,19 ,99 

6. razred -,54 ,23 ,06 

5. razred 
4. razred -,01 ,19 ,99 

6. razred -,55 ,25 ,08 

6. razred 4. razred ,54 ,23 ,06 
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5. razred ,55 ,25 ,08 

 

Tabela 13: Rezultati Mann-Whitney testa med učitelji posameznih razredov pri 

dejavnosti ponavljanje ţe naučene snovi 

Primerjave med razredi Povprečna 

vrednost 

Vrednost Mann-

Whitney testa 

Stopnja 

pomembnosti 

4. razred 31,63 445,50 0,76 

5. razred 30,35 

4. razred 22,89 213,50 0,02 

6. razred 31,83 

5. razred 22,25 202,50 0,02 

6. razred 31,36 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna pri naslednjih kategorijah: 

podajanje/preverjanje domače naloge (x= 6,42; g=2; α=0,04), podajanje navodil (x= 8,70; 

g=2; α=0,01) in ponavljanje ţe naučene snovi (x= 6,68; g=2; α=0,04). Med učitelji, ki 

poučujejo različne razrede, se v omenjenih kategorijah pojavljajo statistično pomembne 

razlike v primerih dejavnostih, v katerih uporabljajo slovenščino.  

Pri podajanju/preverjanju domače naloge je Games-Howell post-hoc preizkus pokazal 

statistično pomembne razlike med učitelji 4. in 5. razreda (α=0,03). Med učitelji 4. in 6. 

razreda (α=0,82) in med učitelji 5. in 6. razreda (α=0,09) razlike niso statistično pomembne. S 

tveganjem 4 % trdimo, da bi tudi v osnovni mnoţici največ uporabljali slovenščino pri 

podajanju domače naloge učitelji 4. razreda (M=46,82). 

Pri podajanju navodil je Games-Howell post-hoc preizkus pokazal statistično pomembne 

razlike med učitelji 4. in 5. razreda (α=0,02) in med učitelji 5. in 6. razreda (α=0,02). Med 

učitelji 4. in 6. razreda razlike niso statistično pomembne (α=0,99). S tveganjem 1,3 % 

trdimo, da bi učitelji 6. razreda tudi v osnovni mnoţici največ uporabljali slovenščino pri 

podajanju navodil (M=47,67). 

Pri ponavljanju ţe naučene snovi Games-Howell post-hoc preizkus ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med učitelji, zato sem naredila še Mann-Whitney test med posameznimi 

razredi.  

Vrednost Mann-Whitney preizkusa ni statistično pomembna (U=445,50; α=0,76). Med 

učitelji 4. in učitelji 5. razreda se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede uporabe 

slovenščine pri dejavnosti, in sicer pri ponavljanju ţe naučene snovi. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno mnoţico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da učitelji 4. razreda (M= 

31,63)  bolj pogosto uporabljajo slovenščino pri ponavljanju ţe naučene snovi kot učitelji 5. 

razreda. 

Vrednost Mann-Whitney preizkusa je statistično pomembna (U=213,50; α=0,02). Med učitelji 

4. in učitelji 6. razreda se pojavljajo statistično pomembne razlike glede uporabe slovenščine 

pri ponavljanju ţe naučene snovi. S tveganjem 2,3 % trdimo, da bi tudi v osnovni mnoţici 

bolj pogosto uporabljajo slovenščino pri ponavljanju ţe naučene snovi učitelji 6. razreda 

(M=31,83).  
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Vrednost Mann-Whitney preizkusa je statistično pomembna (U=202,50; α=0,02). Med učitelji 

5. in učitelji 6. razreda se pojavljajo statistično pomembne razlike glede uporabe slovenščine 

pri ponavljanju ţe naučene snovi. S tveganjem 2,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni mnoţici 

bolj pogosto uporabljali slovenščino pri ponavljanju ţe naučene snovi učitelji 6. razreda 

(M=31,36).  

Pri drugih dejavnostih Kruskal-Wallis test ni pokazal statistično pomembnih razlik med 

učitelji posameznih razredov (glej Tabela 11). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

mnoţico. Na vzorcu pa lahko ugotovimo, da učitelji 4. Razreda uporabljajo slovenščino  

največ pri medosebnem odnosu z učenci (M=45,79), preverjanju razumevanja (M=45,73), 

ohranjanju discipline (M=46,13) in razlagi slovničnih pravil (M=44,60). 

Učitelji 6. razreda uporabljajo slovenščino največ pri spraševanju (M=47,71), pri dobesednem 

prevajanju besed, stavkov, navodil itd. (M=50,55), pomenski razlagi besed (M=48,86), razlagi 

učenčevih napak (M=48,71), motiviranju učencev (M=48,45), ustnem preverjanju in 

ocenjevanju (M=50,86), pogovoru o učnih strategijah (M=45,67) in za pohvalo učencev 

(M=44,88).  

Zanimivo je, da najpogosteje opazimo uporabo slovenščine pri dejavnostih le pri učiteljih 4. 

in 6. razreda. Povprečna vrednost, ki jo pripisujejo učitelji 5. razreda, pri nobenem primeru 

dejavnosti ni najvišja. Zaskrbljujoč pa je podatek, da se največja vrednost pojavi v 6. razredu, 

največkrat, in to celo dvakrat več kot v 4. razredu. 

Tabela 14: Primeri različnih dejavnosti, v katerih učitelji uporabljajo slovenščino, glede 

na razred 

Primeri dejavnosti Razred Povprečna vrednost ranga 

Podajanje/preverjanje 

domače naloge 

4. razred 46,82 

5. razred 33,25 

6. razred 45,43 

Podajanje navodil 

4. razred 46.60 

5. razred 31,92 

6. razred 47,67 

Ponavljanje ţe naučene snovi 

4. razred 38,52 

5. razred 37,10 

6. razred 52,19 

Postavljanje vprašanj 

 

4. razred 44,40 

5. razred 34,15 

6. razred 47,71 

Dobesedno prevajanje besed, 

stavkov, navodil itd. 

 

4. razred 39,05 

5. razred 37,70 

6. razred 50,55 

Pri medosebnem odnosu z 

učenci (pogovor o aktualnih 

dogodkih, počutje, 

izboljšanje razrednega 

vzdušja) 

4. razred 45,79 

5. razred 36,70 

6. razred 42,02 

Preverjanje razumevanja 4. razred 45,73 

5. razred 34,53 

6. razred 45,21 

Ohranjanje discipline 4. razred 46,13 
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5. razred 38,37 

6. razred 39,14 

Razlaga slovničnih pravil 4. razred 44,60 

5. razred 37,12 

6. razred 43,19 

Razlaga pomena besed 4. razred 40,74 

5. razred 37,13 

6. razred 48,86 

Razlaga učenčevih napak 4. razred 42,24 

5. razred 35,68 

6. razred 48,71 

Motiviranje učencev 4. razred 42,19 

5. razred 35,92 

6. razred 48,45 

Ustno preverjanje in 

ocenjevanje 

4. razred 38,35 

5. razred 38,20 

6. razred 50,86 

Pogovor o učnih strategijah 4. razred 40,98 

5. razred 39,12 

6. razred 45,67 

Pohvala učencev 4. razred 38,56 

5. razred 42,17 

6. razred 44,88 

 

Tabela 15: Ali se med učitelji pojavljajo statistično pomembne razlike v primerih 

dejavnosti, v katerih uporabljajo slovenščino, glede na delovno dobo učiteljev  

Dejavnosti Vrednost Kruskal-

Wallis preizkusa 

g Stopnja 

pomembnosti 

Postavljanje vprašanj 3,90 4 0,42 

Dobesedno prevajanje besed, stavkov, navodil itd. 4,96 4 0,29 

Pri medosebnem odnosu z učenci (pogovor o 

aktualnih dogodkih, počutje, izboljšanje 

razrednega vzdušja) 

8,68 4 0,07 

Preverjanje razumevanja 8,68 4 0,11 

Ohranjanje discipline 7,35 4 0,12 

Razlaga slovničnih pravil 2,04 4 0,73 

Pomenska razlaga besed 4,03 4 0,40 

Razlaga učenčevih napak 3,13 4 0,54 

Motiviranje učencev 3,30 4 0,51 

Ustno preverjanje in ocenjevanje 2,85 4 0,58 

Pogovor o učnih strategijah ,40 4 0,99 

Pohvala učencev 1,84 4 0,77 

Podajanje/preverjanje domače naloge 4,44 4 0,35 

Podajanje navodil 5,12 4 0,28 

Ponavljanje ţe naučene snovi 1,21 4 0,88 
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Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna pri nobeni izmed dejavnosti, pri kateri 

učitelji uporabljajo slovenščino (glej Tabela 15). Med učitelji se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v uporabi slovenščine pri različnih dejavnostih glede na število let delovne 

dobe. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. 

Za vzorec pa lahko ugotovimo naslednje: 

- slovenščino pri postavljanju vprašanj najpogosteje uporabljajo učitelji, ki poučujejo od 

11 pa vse do 15 let (M=47,89), najmanj pa tisti, ki poučujejo od 6 do 10 let 

(M=35,43); 

- pri dobesednem prevajanju besed ali stavkov itd. največ uporabljajo slovenščino 

učitelji z delovno dobo 11–15 let (M=46,09), najmanj pa tisti, ki poučujejo ţe več kot 

21 let (M=30,50); 

- pri medosebnih odnosih uporabljajo slovenščino najpogosteje učitelji z delovno dobo 

16–20 (M=58,70), najmanj pa učitelji z delovno dobo 6–10 let (M=33,54); 

- za preverjanje razumevanja se najbolj pogosto posluţujejo rabe slovenščine učitelji z 

najmanj delovne dobe (M=50,63), najmanj pa učitelji, ki učijo 6–10 let (M=34,28); 

- učitelji, ki poučujejo 6–10 let, najpogosteje uporabljajo slovenščino za ohranjanje 

discipline v razredu (M=50,02). Pri omenjeni dejavnosti pa je uporaba najmanjša pri 

učiteljih z delovno dobo 11–15 let (M=32,57); 

- pri razlagi slovničnih pravil je slovenščina najpogosteje uporabljena pri učiteljih s 6–

10 let delovne dobe (M=45,52), najmanj pa pri učiteljih s 16–21 let delovne dobe 

(M=35,50);  

- učitelji, ki poučujejo najmanj časa, najpogosteje uporabljajo slovenščino pri pomenski 

razlagi besed (M=47,13), najmanj pogosto pa v ta namen uporabljajo slovenščino 

učitelji, ki poučujejo največ časa (M=29,00); 

- prav tako je pri razlagi učenčevih napak najpogostejša uporaba slovenščine zabeleţena 

pri učiteljih, ki poučujejo najmanj časa (M=45,61), najmanj pa pri učiteljih s 16–21 

leti delovne dobe (M=33,20); 

- pri motiviranju učencev pogosto uporabljajo slovenščino učitelji, ki poučujejo 11–15 

let (M=47,57),  najmanj pa učitelji, ki poučujejo največ časa (M=35,13); 

- najpogosteje uporabljajo slovenščino pri preverjanju in ocenjevanju učitelji, ki 

poučujejo 16–20 let (M=49,10), najmanj pa učitelji z največjo delovno dobo 

(M=32,75); 

- tudi pri pogovoru o učnih strategijah so bili učitelji s 16–20 leti delovne dobe tisti, ki 

so najpogosteje uporabljali slovenščino (M=43,50), redko pa slovenščino v ta namen 

uporabljajo učitelji s 6–10 leti delovne dobe (M=39,09); 

- za pohvalo učencev uporablja slovenščino največ učiteljev z najkrajšo delovno dobo 

(M=44,92), najmanj pa učiteljev z najdaljšo (M=35,50); 

- učitelji, ki delajo najmanj časa, uporabljajo pogosto slovenščino pri 

podajanju/preverjanju domače naloge (M=46,97), najmanj pa jo v ta namen 

uporabljajo učitelji, ki poučujejo največ časa (M=31,50); 

- pri podajanju navodil se učitelji, ki največ časa poučujejo, najpogosteje posluţujejo 

rabe slovenščine (M=55,81), najmanj pa jo uporabljajo učitelji s 6–10 leti delovne 

dobe (M=35,43); 

- pri ponavljanju ţe naučene snovi uporabljajo učitelji s 6–10 leti delovne dobe 

najpogosteje slovenščino (M=36,60), najmanj pa jo uporabljajo učitelji z 11–15 leti 

delovne dobe (M=44,36). 
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Pri učiteljih z najkrajšo delovno dobo lahko opazimo največ primerov dejavnosti, v katerih je 

njihova uporaba slovenščine zabeleţena kot najvišja. Najmanj primerov pa se navezuje na 

učitelje, ki poučujejo največ časa.  

Tabela 16: Primeri različnih dejavnosti, v katerih učitelji uporabljajo slovenščino, glede 

na njihovo delovno dobo  

Dejavnost  Št. let delovne dobe Povprečna vrednost ranga 

Postavljanje vprašanj  

 

0–5 42,50 

6–10 35,43 

11–15 47,89 

16–20 43,20 

Več kot 21 36,88 

Dobesedno prevajanje besed, 

stavkov, navodil itd. 

 

0–5 45,11 

6–10 42,11 

11–15 46,09 

16–20 31,95 

Več kot 21 30,50 

Medosebni odnos z učenci 

(pogovor o aktualnih 

dogodkih, počutje, 

izboljšanje razrednega 

vzdušja) 

0–5 43,39 

6–10 33,54 

11–15 39,95 

16–20 58,70 

Več kot 21 42,63 

Preverjanje razumevanja 

 

0–5 50,63 

6–10 34,28 

11–15 37,23 

16–20 43,60 

Več kot 21 49,69 

Ohranjanje discipline 0–5 44,45 

6–10 50,02 

11–15 32,57 

16–20 41,10 

Več kot 21 35,06 

Razlaga slovničnih pravil 

 

0–5 42,45 

6–10 45,52 

11–15 41,25 

16–20 35,50 

Več kot 21 35,88 

Razlaga besednega pomena 

 

0–5 47,13 

6–10 38,83 

11–15 43,41 

16–20 42,75 

Več kot 21 29,00 

Razlaga učenčevih napak 

 

0–5 45,61 

6–10 44,35 

11–15 37,45 

16–20 33,20 

Več kot 21 45,06 

Motiviranje učencev 0–5 43,74 
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 6–10 37,85 

11–15 47,57 

16–20 37,40 

Več kot 21 35,13 

Ustno preverjanje in 

ocenjevanje 

0–5 40,82 

6–10 39,50 

11–15 43,91 

16–20 49,10 

Več kot 21 32,75 

Pogovor o učnih strategijah 

 

0–5 42,68 

6–10 39,09 

11–15 41,93 

16–20 43,50 

Več kot 21 41,94 

Pohvala učencev 

 

0–5 44,92 

6–10 38,09 

11–15 44,18 

16–20 41,75 

Več kot 21 35,50 

Podajanje/preverjanje 

domače naloge 

0–5 46,97 

6–10 36,65 

11–15 45,39 

16–20 41,70 

Več kot 21 31,50 

Podajanje navodil 

 

0–5 41,74 

6–10 35,43 

11–15 43,11 

16–20 40,00 

Več kot 21 55,81 

Ponavljanje ţe naučene snovi 0–5 39,47 

6–10 43,17 

11–15 44,36 

16–20 36,60 

Več kot 21 39,75 

 

3.8.1.5. POZITIVNI IN NEGATIVNI VIDIKI UPORABE SLOVENŠČINE 

PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE  
 

Učitelje sem vprašala, kateri so pozitivni in negativni vidiki uporabe slovenščine pri 

poučevanju angleščine. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Nekateri so na vprašanje odgovorili z 

več odgovori. Skupno so učitelji navedli 111 pozitivnih vidikov in 116 negativnih vidikov 

uporabe slovenščine. 

Tabela 17: Strukturna tabela pozitivnih vidikov uporabe slovenščine 

POZITIVNI VIDIKI UPORABE SLOVENŠČINE f 

Preverjanje razumevanja vseh učencev  10 

Zagotavljanje razumevanja vseh učencev 14 
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Boljše razumevanje učencev  9 

Nedvoumna razlaga, jasnost 8 

Pojasnitev nejasnosti 1 

Potrditev učencem 3 

Ohranjanje discipline 5 

Reševanje konfliktov 4 

Pomoč šibkejšim 16 

Ohranjanje motivacije pri šibkejših učencih 5 

Ohranjanje pozornosti 4 

Prihranek časa 6 

Sproščenost učencev  3 

Večja samozavest učencev  2 

Boljše počutje učencev 1 

Občutek varnosti 6 

Prilagoditev stopnji znanja otrok  4 

Laţje napredovanje učencev 1 

Laţje sporazumevanje 2 

Pristen odnos med učenci in učiteljem  2 

Naravna komunikacija 1 

Povezava z jezikovnimi strukturami v slovenščini 2 

Sočasno učenje knjiţnega jezika 1 

Podkrepitev 1 

Skupaj 111 

 

Najpogostejši pozitivni vidik, po mnenju učiteljev, se navezuje na razumevanje učencev. Nanj 

se nanaša kar 45 primerov (40,6 %).  Učitelji vidijo pozitivni vidik uporabe maternega jezika  

pri zagotavljanju razumevanja vseh učencev, pri preverjanju razumevanja in razlagi 

nejasnosti. Z uporabo slovenščine učenci, po mnenju učiteljev, boljše razumejo snov, dobijo  

tudi potrditev svojega razmišljanja. Učiteljem omogoča uporaba slovenščine nedvoumno 

razlago. Razumevanje je tudi pri drugih raziskavah, po mnenju učiteljev, eden izmed 

najpogostejših pozitivnih vidikov (Schweers, 1999 in McMillan in Rivers, 2011). Učiteljem je 

pomembneje, da učenci razumejo snov, kot pa da uporabljajo zgolj angleški jezik (Schweers, 

1999). Učitelji v raziskavi McMillana in Riversa (2011) dodajajo, da J1 omogoča uspešno 

komunikacijo med učiteljem in učenci, pri čemer je ključnega pomena prav razumevanje. 

Omenijo pa tudi uporabo J1 za pomoč šibkejšim učencem. To je eden izmed najpogostejših 

pozitivnih vidikov v moji raziskavi. Uporabo slovenščine je v ta namen navedlo kar 16 

učiteljev (14,4 %). V povezavi z učno šibkejšimi učenci so učitelji menili, da uporaba 

materinščine ohranja njihovo motivacijo (5 primerov). S tem pa lahko poveţemo tudi 

ohranjanje pozornosti (4 primeri). Pogosto naveden pozitivni vidik uporabe slovenščine je 

tudi  pri discipliniranju (9 primerov), navezuje se na ohranjanje discipline ali pa na reševanje 

konfliktov. Veliko učiteljev je pomislilo tudi na učence in njihovo počutje (12 primerov). 

Učitelji menijo, da uporaba slovenščine izboljša počutje učencev, dvigne njihovo samozavest, 

nudi občutek varnosti in ustvarja večjo sproščenost. To omogoča tudi prilagoditev stopnji 

znanja učencev, pri čemer omogoča laţje napredovanje in sporazumevanje (7 primerov). 

Učitelji so prepoznali kot pozitiven vidik uporabe slovenščine pri omogočanju pristnega 

odnosa med učenci in učiteljem ter naravne komunikacije (3 primeri).  
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Tabela 18: Strukturna tabela, po mnenju učiteljev, negativnih vidikov uporabe 

slovenščine  

NEGATIVNI VIDIKI UPORABE 

SLOVENŠČINE f  

Manjša izpostavljenost jeziku 16 

Manjši tujejezikovni vnos 11 

Učenci se navadijo na prevod 15 

Učenci čakajo na prevod 13 

Učenci ne razmišljajo, se ne trudijo razumeti 18 

Zmanjšana aktivnost učencev 4 

Polenjenost učno boljših učencev 3 

Vodi v učiteljevo pretirano rabo slovenščine 5 

Pogostejše odzivanje  učencev v slovenščini 3 

Zmanjšana uporaba angleščine pri učencih 3 

Manj motivacije za uporabo angleščine 3 

Slabši občutek za jezik 2 

Zmanjšana artikulacija 1 

Zmanjšano doţivljanje jezika 1 

Učenci si manj zapomnijo snov, več učenja na 

pamet 1 

Izgubi smisel ure - učenje angleščine 2 

Učitelj postane prevajalec, ne učitelj jezika 1 

Razvajanje učencev 2 

Potuha učencem 3 

Ni negativnih posledic 9 

Skupaj 116 

 

Učitelji navajajo kot najpogostejši negativni vidik uporabe slovenščine pri poučevanju 

angleščine prevajanje v materni jezik in posledice tega. Skupaj so učitelji navedli 53 primerov 

negativnih vidikov uporabe slovenščine, kar je malo manj kot polovica vseh primerov (45,7 

%). Učitelji menijo, da se učenci navadijo na prevod, kar povzroči, da nanj čakajo in 

posledično ne razmišljajo oz. se niti ne trudijo razumeti. Zmanjšana ni le aktivnost vseh 

učencev, temveč tudi učno boljših učencev, ki navadno poskrbijo za razlago ali prevod besed. 

Uporaba slovenščine vpliva tudi na manjšo izpostavljenost tujemu jeziku, posledično je tudi 

manj tujejezikovnega vnosa. Kar 27 učiteljev je to navedlo kot negativni vidik. Na 

pomembnost izpostavljenosti tujemu jeziku opozarjajo tudi številni avtorji, med njimi Cook 

(2001b), Littlewood in Yu (2009), Harmer ( 2007),  Krashen (1981) in Phillipson (1992). 

Skela in Dagarin Fojkar (2009) ter Prebeg-Vilke (1995) primerjajo izpostavljenost tujemu 

jeziku z izpostavljenostjo maternemu ter tako še dodatno podkrepijo pomen čim večjega 

jezikovnega vnosa. Učitelji so omenili tudi pasti (14 primerov), ki jih prinaša uporaba 

slovenščine, ki jih omeni tudi Harmer (2007). Nepremišljena uporaba materinščine vodi v 

učiteljevo pretirano rabo J1, vse pogostejše pa je tudi odzivanje učencev v maternem jeziku. 

Podobno opaţajo tudi učitelji v drugih raziskavah (McMillan in Rivers, 2011). Omenjeni so 

bili tudi negativni vidiki, ki so se navezovali na slabše znanje angleščine (5 primerov). Učenci 

imajo zaradi uporabe slovenščine slabši občutek za jezik, zmanjšani sta tudi njegovo 

doţivljanje in izgovarjava. Ker si učenci snov manj zapomnijo, je več učenja na pamet. 
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Učitelji so izpostavili tudi, da se izgubi smisel učenja tujega jezika, saj učitelj kaj kmalu 

postane prevajalec tujega jezika, ne pa učitelj. Pet učiteljev meni, da uporaba maternega 

jezika pri poučevanju tujega predstavlja učencem potuho in razvado. Kar 9 učiteljev od 87 

anketiranih pa meni, da uporaba slovenščine pri poučevanju tujega jezika nima negativnih 

posledic. 

3.8.1.6. TEŢAVE UČITELJEV OB UPORABI SAMO ANGLEŠKEGA 

JEZIKA 

 

Zanimalo me je, s katerimi teţavami se srečujejo učitelji, če uporabljajo zgolj tuji jezik. Tudi 

to vprašanje je bilo odprtega tipa. Učitelji so navedli 138 odgovorov.  

Tabela 19:  Strukturna tabela teţav, ki se po mnenju učiteljev pojavljajo ob rabi samo 

angleškega jezika 

TEŢAVE UČITELJEV  f 

Nerazumevanje učencev 30 

Nerazumevanje navodil 17 

Nerazumevanje slovnice 8 

Spraševanje učencev po pomenu besed 4 

Iskanje pomoči pri sošolcih 1 

Napačno delo 2 

Učenci ne sledijo 19 

Disciplinske teţave 16 

Teţja organizacija pouka 3 

Več časa za prehod med dejavnostmi 5 

Manjša motivacija 8 

Manjša koncentracija 2 

Manj sodelovanja pri uri 4 

Zmanjšana samozavest 6 

Odpor učencev 2 

Večje učne teţave 6 

Nedoseganje učnih ciljev 1 

Pritoţbe staršev 1 

Večja utrujenost učitelja 2 

Laţje je povedati v slovenščini 1 

Skupaj  138 

 

Najpogostejše teţave pri rabi samo tujega jezika se navezujejo na nerazumevanje učencev  

(62 primerov oz. 44,9 % vseh teţav). Posebej so učitelji izpostavili nerazumevanje navodil 

(17-krat) in nerazumevanje slovnice (8-krat). Povezano z nerazumevanjem je tudi spraševanje 

učencev po pomenu besed, iskanje pomoči pri sošolcih ali pa napačno delo. Najpogostejši 
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pozitivni vidik uporabe slovenščine se prav tako nanaša na razumevanje, iz česar lahko 

sklepamo, da je za učitelja zelo pomembno razumevanje učencev. Če učenci ne razumejo 

snovi, ne sledijo več pouku in pojavijo se teţave z disciplino. Prav ti dve sta po mnenju 

učiteljev drugi najpogostejši teţavi, saj ju je navedla pribliţno četrtina učiteljev (25,4 %). 

Učitelji opaţajo tudi, da se z uporabo zgolj tujega jezika pri njihovem poučevanju zmanjšuje 

motivacija in samozavest učencev, njihova koncentracija pri učni uri, manj pa je tudi 

sodelovanja (20 primerov). Učitelji navajajo kot teţavi tudi teţjo organizacijo pouka in večjo 

porabo časa za prehod med dejavnostmi (8 primerov). Opazili so tudi večje učne teţave in 

posledično nedoseganje učnih ciljev. Uporaba samo angleščine lahko vodi v odpor učencev 

ali pa pritoţbe staršev. Učitelji so omenili tudi svojo večjo utrujenost in dejstvo, da je stvari 

laţje povedati v slovenščini.  

3.8.1.7. STRATEGIJE, KI JIH UČITELJI UPORABLJAJO PRI POUKU 

ANGLEŠČINE, DA SE IZOGNEJO UPORABI SLOVENŠČINE 
 

V literaturi sem zasledila strategije, s katerimi se učitelji izognejo uporabi materinščine. 

Izbrala sem si 5 najpogostejših in jih vključila v vprašalnik. Naloga učiteljev je bila, da 

primere ovrednotijo glede na to, kako pogosto jih uporabljajo pri svojem delu (1- najmanj, 5 - 

največ). Dodala sem tudi moţnost Drugo, kjer so učitelji navedli še druge primere, ki jih 

uporabljajo. 

Tabela 20: Pogostost strategij, ki jih učitelji uporabljajo, da se izognejo uporabi 

slovenščine 

 Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Rang  

Nerazumljeno razlago, pravila itd. dodatno 

ponovim z drugimi besedami. 

2,52 1,30 5 

Za razlago prosim drugega učenca, ki snov 

razume. 

2,85 1,51 4 

Pravila, nove besede podkrepim  s primeri. 3,00 1,13 3 

Uporaba nebesednih sredstev govorjenja (mimika, 

telesna govorica). 

3,16 1,37 2 

Uporabljam veliko vizualnih pripomočkov (slike, 

video...). 

3,47 1,57 1 

 

Najpogostejša strategija, ki jo uporabljajo učitelji, da se izognejo uporabi slovenščine, je, da 

uporabljajo pri poučevanju tujega jezika veliko vizualnih pripomočkov, kot so slike in 

videoposnetki (M=3,47). Uporaba nebesednih sredstev govorjenja, kot so mimika, telesna 

govorica in kretnje, je na drugem mestu uporabe (M=3,16). Na tretje mesto so glede na 

pogostost uporabe učitelji uvrstili podkrepitev pravil in novih besed s primeri (M=3,00). 

Nekateri učitelji se uporabi slovenščine izognejo tako, da za razlago prosijo koga izmed 

učencev, ki snov razume. Med naštetimi so učitelji to strategijo uvrstili na četrto mesto 

(M=2,85). Najmanj pogosto pa se učitelji posluţujejo ponovne razlage oz. razlage pravil z 

drugimi besedami (M=2,52). Učitelji so, poleg ţe naštetih strategij, v rubriko Drugo navedli: 

navajanje protipomenk, uporabo slikovnih slovarjev, uporabo asociacij iz vsakdanjega 

ţivljenja in uporabo stalnih besednih zvez oz. fraz.  
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3.8.1.8. MNENJE UČITELJEV O TEM, DA NAJ BI UČNI NAČRT 

PREDPISOVAL MERO UPORABE SLOVENŠČINE PRI 

POUČEVANJU ANGLEŠČINE 

 

Pri pregledovanju Učnega načrta za angleščino (2016) sem opazila, da količina uporabe 

slovenščine ni nikjer omenjena. Prav tako niso bili omenjeni primeri njene uporabe. Glede na 

to, da je Učni načrt (1999) omenjal uporabo slovenščine, me je zanimalo, ali učitelji pogrešajo 

smernice ali primere za njeno uporabo. 

Učitelje sem v vprašalniku spraševala, ali bi moralo biti v UN določeno, koliko in v katerih 

primerih lahko v posameznih razredih uporabljajo slovenščino pri pouku angleščine.  

 

Slika 3: Deleţi mnenj sodelujočih učiteljev, ali naj UN predpisuje uporabo slovenščine  

Pribliţno tri četrtine vseh učiteljev (74,7 %) ne čuti potrebe po predpisovanju uporabe 

slovenščine v UN. Četrtina učiteljev pa bi si ţelela, da bi UN predpisoval uporabo slovenščine 

pri tujejezikovnem poučevanju. Glede na rezultate raziskave vprašalnika in opazovanja lahko 

opazimo velika odstopanja v količini uporabe slovenščine pri posameznem učitelju. Prav tako 

kaţejo rezultati vprašalnika, da je uporaba slovenščine pri poučevanju tujega jezika po 

mnenju Atkonsona (1987) in Tanga (2002) nad mejo priporočene količine. Mogoče bi bilo 

potrebno razmisliti o priporočilih uporabe slovenščine pri poučevanju angleščine ali pa vsaj o 

kakšnem izobraţevanju o tem. 

3.8.1.9. ODSTOTEK UČITELJEV, KI SE JE UDELEŢIL ALI PA BI SE 

UDELEŢIL IZOBRAŢEVANJA O UPORABI SLOVENŠČINE PRI 

POUČEVANJU ANGLEŠČINE 
 

Zadnja vprašanja so se navezovala na izobraţevanja, na tematiko uporabe slovenščine pri 

poučevanju angleščine. Najprej me je zanimalo, koliko učiteljev se je ţe udeleţilo 

izobraţevanja, na katerem  so bile teme povezane z rabo slovenščine, in katero izobraţevanje 

je to bilo. 

Z naslednjim vprašanjem pa sem ugotavljala, koliko učiteljev bi se udeleţilo izobraţevanja na 

to tematiko, če bi imelo moţnost. 

25,3

74,7

da ne
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Tabela 21: Frekvenčna in strukturna tabela o tem, ali so se sodelujoči učitelji udeleţili 

izobraţevanj o uporabi slovenščine 

 f f % 

Da 23 26,4 

Ne 64 73,6 

Skupaj 87 100,0 

 

Tabela 22: Strukturna tabela z naslovi izobraţevanj o uporabi slovenščine, ki so se jih 

udeleţili učitelji 

Naslov izobraţevanja f  

Strokovno izpopolnjevanje PIAOŠ
2
 6 

Srečanja za uvajanje TJ 4 

Študijske skupine 2 

IATEFL
3
 konferenca 2 

Tečaj učiteljev v VB
4
 1 

Izobraţevanja na ZRSŠ
5
 1 

 

Pribliţno četrtina učiteljev (26,4 %) se je ţe udeleţila izobraţevanja, na katerem so govorili o 

uporabi slovenščine pri poučevanju tujega jezika. Nekateri se naslovov izobraţevanj ne 

spomnijo. Med tistimi, ki se jih spomnijo, pa največkrat navajajo strokovno izpopolnjevanje 

PIAOŠ (6-krat). Učitelji so omenili tudi srečanja za uvajanje tujega jezika (4-krat), študijske 

skupine (2-krat), IATEFL konferenco (2-krat), tečaj učiteljev v Veliki Britaniji (1-krat) in 

izobraţevanje na ZRSŠ (1-krat). 

Tabela 23: Frekvenčna in strukturna tabela o tem, ali bi se sodelujoči učitelji udeleţili 

izobraţevanj o uporabi slovenščine, če bi imeli moţnost 

 f f % 

Da 52 59,8 

Ne 35 40,2 

Skupaj 87 100,0 

 

Odstotek učiteljev, ki bi se ţeleli udeleţiti izobraţevanja na to temo, je bil višji. Več kot 

polovica učiteljev (59,8 %) je izrazila ţeljo po dodatnem izobraţevanju.  

  

                                                           
2
 Program za poučevanje angleščine v drugem triletju OŠ 

3
 International Association of Teachers of English as a Foreign Language 

4
 Veliki Britaniji 

5
 Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
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3.8.2. OPAZOVANJE  

 

Empirični del magistrske naloge je sestavljen iz ankete in opazovanja. Opazovanje učiteljev 

sem vključila kot dodatno tehniko za podkrepitev rezultatov, zbranih z anketo. Zanimalo me 

je, ali se bodo pokazale bistvene razlike med rezultati, zbranimi z anketo, in rezultati, 

zbranimi z opazovanjem. 

V opazovanje sem vključila le učitelje 4. razredov, saj je drugače zelo teţko primerjati 

podatke.  V sodelovanje je privolilo 7 učiteljev. Vsakega sem opazovala po 3 šolske ure. 

Odločila sem se, da opazujem več ur, da bodo podatki bolj verodostojni.  Uporaba slovenščine 

ni odvisna le od učitelja, pač pa tudi od učencev in njihovega vedenja. Z večkratnim 

opazovanjem sem ţelela zmanjšati dejavnike, ki bi vplivali na rezultate. 

Opazovanje je bilo strukturirano s pripravljenim opazovalnim listom. Na njem sem s pomočjo 

literature zbrala najpogostejše primere oz. dejavnosti, pri katerih so učitelji uporabljali 

slovenščino. V kategorijo Drugo sem si zapisala še posamezne primere, ki jih nisem 

predvidela.  

Tabela 24: Strukturna tabela primerov uporabe slovenščine pri opazovanju 

posameznega učitelja  

 

1 2 3 4 5 6 7 Skupaj Rang 

Medosebna 

komunikacija 9 4 3 2 0 0 0 18 

11 

Razlaga besednega 

pomena 9 4 6 1 5 2 2 29 

8 

Razlaga slovničnih 

pravil 8 3 1 0 3 2 0 17 

12 

Individualna razlaga 9 4 3 1 3 0 0 20 10 

Pohvala 24 7 2 0 2 0 0 35 7 

Podajanje/preverjanje 

domače naloge 37 0 6 0 7 2 4 56 

6 

Preverjanje 

razumevanja 37 6 6 4 6 6 3 68 

5 

Podajanje navodil 56 25 40 1 13 4 8 147 1 

Disciplina 20 17 13 0 12 1 12 75  4 4 

Strategije učenja 3 0 1 0 1 0 0 5 14 

Ponovitev snovi 128 0 3 0 0 0 0 131 2 

Zapis v zvezek 12 0 0 0 0 0 0 12 13 

Utrjevanje nove snovi 21 0 0 0 0 0 0 21 9 

Šale 0 3 1 0 1 0 0 5 14 

Spraševanje 0 4 30 0 40 3 3 80 3 

Skupaj 373 77 115 9 93 20 32 719 / 

 

Kot lahko opazimo (glej Tabela 24), se uporaba slovenščine močno razlikuje med 

posameznimi učitelji. Najpogostejšo uporabo slovenščine opazimo pri učitelju 1, in sicer ta je  

materni jezik uporabil v 3 šolskih urah kar 373-krat. Učitelj 1 je prispeval več kot polovico 

primerov uporabe slovenščine vseh učiteljev skupaj. Najmanjkrat je slovenščino uporabil 

učitelj 4, in sicer le 9-krat. Razlika med njima je tako kar za 364 primerov uporabe. Skupno so 
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učitelji v 3 šolskih urah uporabili materni jezik 719-krat. V povprečju tako uporabi 

posamezen učitelj slovenščino v 102 primerih, pri čemer je standardni odklon med učitelji 

zelo velik.  

Med opazovanjem sem zabeleţila 15 različnih situacij, v katerih so učitelji uporabljali 

slovenščino. Najpogosteje uporabljajo slovenščino učitelji pri podajanju navodil. Zabeleţenih 

je bilo kar 147 primerov uporabe, kar ustreza pribliţno petini (20,5 %) vseh primerov. 

Podajanje navodil je skoraj pri vseh učiteljih prvi ali pa drugi prevladujoč primer uporabe 

slovenščine.  

Sledi uporaba materinščine za ponovitev snovi, to je s 131 primeri. Pri tem moramo biti 

pozorni na to, da je bilo kar 128 primerov zabeleţenih pri učitelju 1. Uporaba materinščine za 

ponovitev snovi tako ni drugi najpogostejši način uporabe slovenščine med učitelji, temveč le 

najpogostejši način učitelja 1. Na začetku ure je ta ponavljal obravnavano snov, tako da so 

učenci slovensko besedo, ki jo je rekel učitelj, zamenjali z ţe obravnavano ustreznico v tujem 

jeziku. Bilo je pribliţno takole: »Kako se reče hrana?« Sledile so še vse besede za obroke in 

hrano ter snov, ki so jo obravnavali.  

Drugi najpogostejši primer uporabe slovenščine je, glede na uporabo med učitelji, pri 

discipliniranju. Materinščina je bila v ta namen uporabljena kar 75-krat. 

Učitelji zelo pogosto uporabljajo slovenščino pri postavljanju vprašanj, to še posebej velja za 

učitelja 3 in 5. Za to je bila slovenščina uporabljena 80-krat, od tega v 30 primerih pri učitelju 

3, v 40 primerih pa jo je uporabil učitelj 5. Učitelj 3 je pri eni uri obravnaval učno enoto v 

parku. Učence je spraševal: »Kam gremo, kaj bomo delali v parku, kaj še?«. Učitelj številka 5 

je v eni učni uri obravnaval pesem. Učence je spraševal: »Kaj mislite, da je narobe? Kaj 

mislite o tem policistu, ali bo našel mačko, zakaj predlaga…, kaj reče…?« Pogosto so učitelji 

uporabili slovenščino tudi pri preverjanju razumevanja (68-krat) in pri preverjanju/podajanju 

domače naloge (56-krat).  

Učitelj 1 je edini uporabil slovenščino pri utrjevanju nove snovi (21-krat) in pri zapisu snovi v 

zvezek (12- krat). Podobno kot ponavljanje je potekalo tudi utrjevanje. Učitelj je utrjeval 

imena druţinskih članov in frazi »She is« in »She has«. Utrjevanje je potekalo po principu: 

»Kako se reče…,  kako se odgovori…, kako to napišemo?« Pri zapisu v zvezek je, poleg 

tabelske slike, podajal navodila v slovenščini: »Spustimo vrstico. Spodaj bomo zapisali. Kar z 

rdečo. Pri robu napišeš.« 

Na sedmem mestu je uporaba slovenščine za pohvalo učencev. Slovenščino so za pohvalo 

uporabili 4 učitelji, največkrat učitelj 4. Najpogosteje uporabijo učitelji besede: dobro (7-

krat), tako (6-krat), odlično (5-krat), bravo (5-krat) in super (4-krat).  

Sledi uporaba slovenščine za razlago besednega pomena. Uporabili so jo vsi učitelji, skupno 

29-krat. Za individualno razlago je slovenščino uporabilo 5 učiteljev (20-krat). Prav tako je 

zelo majhna uporaba slovenščine pri razlagi slovničnih pravil, učitelji so jo uporabili le 17-

krat. 

Pri medosebnem govoru z učenci so slovenščino uporabili le 4 učitelji. V to kategorijo sem 

uvrstila pogovor z učenci o vsebinah, ki se niso navezovale na obravnavo snovi pri angleščini. 

Najpogostejši primeri so se navezovali na manjkajoče učence, zamudo pri pouku in njihovo 

počutje. Skupno so učitelji v tej situaciji uporabili slovenščino v 18 primerih. 

Učiteljeve šale in učenje strategij učenja sta primera, v katerih je bila materinščina 

najmanjkrat uporabljena, in sicer 5-krat. Največkrat je za učenje strategij slovenščino uporabil 
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učitelj 1. Njegovi primeri so se navezovali na učenje s poslušanjem in pomen pisanja domačih 

nalog. Pri učiteljevih šalah je bil učitelj 2 tisti, ki je slovenščino največkrat uporabil. 

Obravnavanje predlogov je potekalo z videoposnetkom. V njem je bil hrček v pralnem stroju. 

Učiteljica se je tu pošalila, češ kaj bi se zgodilo, če bi mama vklopila pralni stroj s hrčkom v 

njem. 

Podatke, ki sem jih dobila z opazovanjem, sem primerjala s podatki, dobljenimi z anketo. 

Primerjala sem le rezultate, ki se navezujejo na učitelje četrtega razreda. Dejavnosti, med 

katerimi prihaja do manjših odstopanj (manj kot 2 razliki med rangoma) pri uporabi 

slovenščine, so: podajanje in preverjanje domače naloge, preverjanje razumevanja, razlaga 

besednega pomena in ohranjanje discipline. Največje razlike (več kot 8 razlik med rangoma) 

pa so pri ponavljanju ţe naučene snovi, postavljanju vprašanj, pogovoru o učnih strategijah in 

razlagi slovničnih pravil. Višji rang so dodelili uporabi slovenščine pri razlagi slovničnih 

pravil in pri pogovoru o učnih strategijah učitelji v anketi. Opazovani učitelji so slovenščino 

pogosteje uporabili pri ponovitvi snovi in pri postavljanju vprašanj. 

Tabela 25: Strukturna tabela primerov dejavnosti, pri katerih uporabljajo slovenščino 

učitelji četrtega razreda in so jih navedli v vprašalniku 

 M Standardni odklon Rang  

Ponavljanje ţe naučene snovi 1,74 ,68 14 

Pohvala učencev 1,90 0,91 13 

Postavljanje vprašanj 2,19 ,91 12 

Motiviranje učencev 2,26 1,12 11 

Podajanje/preverjanje domače naloge 2,61 0,95 8 

Ustno preverjanje in ocenjevanje 2,32 0,83 10 

Dobesedno prevajanje besed, stavkov, 

navodil itd. 

2,52 1,34 9 

Podajanje navodil 3,16 1,07 6 

Pri medosebnem odnosu z učenci 

(pogovor o aktualnih dogodkih, 

počutje, izboljšanje razrednega 

vzdušja) 

3,16 1,071 6 

Preverjanje razumevanja 3,26 1,09 3 

Razlaga pomena besed 3,10 1,25 7 

Razlaga učenčevih napak 3,19 1,25 5 

Pogovor o učnih strategijah 3,23 1,15 4 

Ohranjanje discipline 3,52 1,41 2 

Razlaga slovničnih pravil 3,71 0,94 1 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Skela (v Čok idr., 1999: 173) pravi: »Materinščina je učinkovit vir, iz katerega pri pouku 

tujega jezika lahko črpata tako učenec kot učitelj. Če jo uporabljamo preudarno, lahko 

pospešimo usvajanje/učenje tujega jezika in tako osvobodimo  udeleţence v učnem procesu iz 

prisilnega jopiča, imenovanega monolingvalno-poučevanje-tujega-jezika-je-

najučinkovitejše.« 

 

Otrok se prvega jezika uči od rojstva, in sicer preko številnih interakcij. Z njim odkriva in 

spoznava svet ter se identificira. Ob vstopu v šolo, ko se začne učiti tujega jezika, ima 

oblikovan svoj pojmovni svet v slovenščini. 

 

Otrokovega maternega jezika ne moremo izključiti iz procesa učenja tujega, saj je globoko 

zakoreninjen v njem. Učenci se bodo še posebej na začetku učnega procesa takoj zatekli k 

njegovi uporabi, saj so njihove izkušnje s tujim jezikom zelo skope ali pa jih sploh nimajo. 

Jezika bodo primerjali med seboj in iskali podobnosti in razlike. Če se učitelj zaveda dejstva, 

da učenec izhaja iz maternega jezika, mu bo v veliko pomoč, če v pouk tujega jezika vključi 

tudi uporabo maternega jezika. S premišljeno in selektivno uporabo bo učencem podprl in 

olajšal proces učenja tujega jezika. 

 

Uporaba maternega jezika ima pri poučevanju tujega jezika številne prednosti in pozitivne 

lastnosti, vendar le v primeru, če jo učitelj uporablja selektivno. Ob njeni prekomerni uporabi 

izgubi pouk tujega jezika bistven namen, zmanjša se tudi izpostavljenost tujemu jeziku. 

Količino uporabe slovenščine prilagodi učitelj glede na učenčeve potrebe. Pri presoji so mu v 

pomoč številni dejavniki. 

 

V magistrskem delu sem raziskovala uporabo slovenščine pri poučevanju angleščine v 

drugem triletju osnovne šole. Zanimale so me zaznave in stališča učiteljev o njeni uporabi. 

Rezultati ankete so pokazali, da večina učiteljev pri poučevanju tujega jezika v drugem triletju 

uporablja slovenščino. Splošno mnenje o priporočeni količini uporabe slovenščine pri pouku 

angleščine se je nekoliko razlikovalo od posamezne učiteljeve ocene glede njegove uporabe 

slovenščine pri poučevanju angleščine.  

Količina uporabe slovenščine se nahaja nekoliko nad mero, ki jo priporočata Atkinson (1987) 

in Tang (2002). Posebej zaskrbljujoč je podatek, da se količina uporabe z razredi dviguje. 

Statistično pomembnih razlik med učitelji pri količini uporabe glede na razred in glede na 

delovno dobo nisem odkrila.  

Učitelji uporabljajo slovenščino v številnih primerih, najpogostejša zabeleţena je bila  

uporaba pri razlagi slovničnih pravil, ohranjanju discipline in pogovoru o učnih strategijah.  

Med dejavnostmi, v katerih učitelji uporabljajo slovenščino, se pojavljajo še statistično 

pomembne razlike glede na razred, ki ga učitelji poučujejo. Razlike so statistično pomembne 

pri podajanju/preverjanju domače naloge, podajanju navodil in ponavljanju ţe naučene snovi. 

Uporaba slovenščine je pri podajanju/preverjanju najpogostejša pri učiteljih 4. razredov, pri 

podajanju navodil in ponavljanju ţe naučene snovi pa pri učiteljih, ki poučujejo 6. razred. 

Glede na delovno dobo učiteljev razlike med dejavnostmi niso bile statistično pomembne. Pri 

opazovanju so se najpogostejše dejavnosti, pri katerih so učitelji uporabljali slovenščino, 

nekoliko razlikovale od odgovorov v anketnem vprašalniku posameznih učiteljev. 

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, se zavedajo pozitivnih in negativnih vidikov uporabe 

maternega jezika, saj so navedli številne primere, ki jih srečamo tudi v literaturi. Poznane so 
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jim tudi teţave, s katerimi se srečajo učitelji z uporabo samo tujega jezika. Najpogostejša 

strategija, s katero se izognejo uporabi slovenščine, je, da pri svojem poučevanju uporabljajo 

veliko vizualnih pripomočkov. 

Le ena četrtina učiteljev (26,4 %) bi si ţelela, da bi učni načrt predpisoval uporabo maternega 

jezika. Pribliţno dve tretjini sodelujočih (59,8 %) pa bi se udeleţilo izobraţevanja na to temo. 

Glede na to lahko sklepamo, da učiteljem primanjkuje znanja o tem. Mogoče bi bilo potrebno 

razmisliti o izobraţevanjih ali pa vsaj o priročniku, ki bi učiteljem podal smernice. 

Nadaljnje raziskave s področja tujega jezika bi lahko raziskovale uporabo materinščine v 

različnih fazah učne ure. Da bi pridobili natančnejše podatke, bi morali učitelje opazovati, saj 

so samoocene v vprašalnikih precej različne od realne situacije v razredu. Po opazovanju bi 

morali opraviti tudi intervju, v katerem bi učitelje spraševali, zakaj so v določeni situaciji 

uporabili materni jezik. Tako bi ugotovili, ali je njihova uporaba premišljena ali ne. 

Mogoče bi bilo smiselno opraviti raziskave na področju pozitivne uporabe maternega jezika. 

Raziskali bi lahko, ali pri poučevanju s pomočjo premišljene rabe maternega jezika doseţejo 

učenci boljše rezultate pri učenju tujega jezika. Rezultati bi lahko sluţili kot smernice ali pa 

kot primeri dobre prakse, kjer se je uporaba maternega jezika pokazala kot učinkovita.  
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6. PRILOGE 

 

6.1. PRILOGA 1: VPRAŠALNIK 

 

VPRAŠALNIK 

Sem Maša Blaško, študentka podiplomskega programa Poučevanje na razredni stopnji z 

angleščino. Prosim Vas, če sodelujete v raziskavi, ki  bo del mojega magistrskega dela z 

naslovom Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole. 

Raziskava je anonimna, uporabljena bo le za pisanje empiričnega dela. Literatura je glede 

uporabe maternega jezika precej deljenega mnenja, zato pravilnih in napačnih odgovorov ni. 

Ţe vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

1. Razred, v katerem poučujete (Obkroţite.):  

(Če poučujete v več kot v enem razredu, izberite tistega, v katerem poučujete največ ur.) 

 

  4.    5.    6. 

 

2. Število let delovne dobe (Obkroţite odgovor.): 

 

0-5   6-10  11-15  16-20  več kot 21 

 

3. Kako pogosto naj učitelji v posameznem razredu uporabljajo slovenščino pri 

pouku angleščine? (Obkroţite.) 

 

Razred: Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

4.  1 2 3 4 5 

5.  1 2 3 4 5 

6.  1 2 3 4 5 

 

4. Ali Vi kdaj uporabljate slovenščino pri pouku angleščine v Vašem razredu? 

(Obkroţite.) 

 

DA.      NE. 

 

Če ste odgovorili z DA: 

a) Koliko % učne ure uporabljate slovenščino? (Obkroţite.) 

 

0 - 20% 20 – 40% 40 – 60% 60 – 80% 80 – 100% 

  

b) Ali imate, ko uporabljate slovenščino pri pouku angleščine, občutek krivde? 

(Obkroţite.) 

 

  DA.    NE. 

 

c) Kako pogosto Vi uporabljate slovenščino pri pouku angleščine v spodnjih primerih? 

(Obkroţite številko pri posameznem primeru:  1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 -

pogosto, 5 - zelo pogosto.) 
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Primeri uporabe: Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

1. Podajanje navodil 1 2 3 4 5 

2.  Preverjanje razumevanja 1 2 3 4 5 

3.  Ohranjanje discipline 1 2 3 4 5 

4.  Razlaga slovničnih pravil 1 2 3 4 5 

5. Razlaga pomena besed 1 2 3 4 5 

6. Razlaga učenčevih napak 1 2 3 4 5 

7. Motiviranje učencev 1 2 3 4 5 

8. Ponavljanje ţe naučene snovi 1 2 3 4 5 

9. Ustno preverjanje in 

ocenjevanje 

1 2 3 4 5 

10. Pri medosebnem odnosu z 

učenci (pogovor o aktualnih 

dogodkih, počutje, izboljšanje 

razrednega vzdušja) 

1 2 3 4 5 

11. Pogovor o učnih strategijah 1 2 3 4 5 

12. Drugo 

_____________________ 

1 2 3 4 5 

 

5. Kateri so po Vašem mnenju pozitivni vidiki uporabe slovenščine pri pouku 

angleščine? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

6. Kateri so po Vašem mnenju negativni vidiki uporabe slovenščine pri pouku 

angleščine? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

7. S kakšnimi teţavami se srečujete, če pri pouku angleščine uporabljate le 

angleščino? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

8. Kateri način največkrat uporabite, da se izognete uporabi slovenščine pri pouku 

angleščine? (Primere ovrednotite z oceno 1 do 5 glede na to, kako pogosto jih 

uporabljate: 1- najmanjkrat, 5 – največkrat.) 

 

____ Uporabljam veliko vizualnih pripomočkov (slike, video...).        

 

____ Uporaba nebesednih spremljevalcev govorjenja (mimika, telesna govorica).  

 

____ Nerazumljeno razlago, pravila itd. dodatno ponovim z drugimi besedami.  

          

____ Pravila, nove besede dopolnim s primeri.      

      

____ Za razlago prosim učenca, ki snov razume. 

 

V primeru, da uporabljate še kateri drug način, ga, prosim, napišite. 

_______________________________________________________________________ 
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9. Ali se Vam zdi, da bi moralo biti v UN priporočilo, koliko in v katerih primerih 

lahko učitelji v posameznih razredih uporabljajo slovenščino pri pouku 

angleščine? (Obkroţite.) 

 

DA.      NE. 

 

10. Ste se kdaj udeleţili kakšnega izobraţevanja, na katerem bi govorili o uporabi 

slovenščine pri pouku angleščine? (Obkroţite.) 

 

DA.      NE. 

 

Če ste odgovorili z DA, nam lahko zaupate naslov izobraţevanja:  

 

____________________________________________________________ 

 

11.  Če bi imeli moţnost dodatnega izobraţevanja glede uporabe slovenščine pri 

pouku angleščine, ali bi se ga udeleţili? (Obkroţite.) 

 

DA.      NE. 

 

Najlepša hvala za Vaše sodelovanje! 
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6.2. PRILOGA 2: OPAZOVALNI LIST 

 

OPAZOVALNI LIST: Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v 4. razredu 

Št. učiteljice:    Številka učne ure: 1. 2. 3. 

MEDOSEBNI GOVOR 

(začetek, konec ure) 

RAZLAGA: POHVALA DOMAČA 

NALOGA 
Pomena besed Slovničnih pravil Individualna razlaga 
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PREVERJANJE 

RAZUMEVANJA 

 (besed, pravil) 

PODAJANJE 

NAVODIL  

DISCIPLINA VODENJE RAZREDA STRATEGIJE 

UČENJA 

DRUGO: 

   

 

 

 

 

 

 

   


