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POVZETEK 

Ko govorimo o primerni starosti za začetek učenja tujega jezika, se mnenja strokovnjakov nekoliko 

razlikujejo, načeloma pa navajajo starost nekje treh, štirih let pa vse tja do osmega leta (Marjanovič 

Umek, 2009). Za zgodnji začetek učenja prvega tujega jezika strokovnjaki navajajo različne 

argumente, eden izmed najbolj popularnih pa je vsekakor hipoteza o kritičnem obdobju, ko naj bi 

bil obstoj kritičnih obdobji pri usvajanju govora pogojen z dozorevanjem in plastičnostjo 

možganskih struktur, ki se odražajo v možganski kartografiji nekaterih temeljnih sestavin govora. 

Poučevanje kateregakoli tujega jezika na tako zgodnji stopnji je treba zasnovati na otrokovih 

razvojnih značilnostih in na podlagi njegovih predispozicij za učenje jezika.  Na razredni stopnji, 

še posebej v prvem triletju, poteka ozaveščanje jezikovnega sistema otrok drugače kot v višjih 

razredih, zato je potrebno izbrati primeren tempo in primerne metode za poučevanje. Učitelj 

potrebuje za to ustrezna znanja, in to ne samo na področju jezika, pač pa tudi na področju razvojne 

psihologije in didaktike. Ta znanja si v Sloveniji lahko pridobi med šolanjem. Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani in Kopru namreč nudita na podiplomski stopnji usmeritev v poučevanje na razredni 

stopnji z angleščino ali pa v okviru študijskih programov za izpopolnjevanje za učitelje, ki želijo 

poučevati angleščino na razredni stopnji. Starostna meja, ko učenje postane del obveznega 

predmetnika za učence, se vztrajno niža in s šolskim letom 2016/2017 je angleščina postala 

obvezna za vse učence že v drugem razredu. Na usvajanje tujega jezika, še posebno v prvem 

triletju, vplivajo pomembni dejavniki. Med njimi so motivacija za učenje, spomin in zaznavni stil 

učenca, v veliki meri pa tudi učitelj ali natančneje njegove kompetence in njegova stališča do 

jezika in poučevanja. Stališča pomembno vplivajo na učiteljevo pedagoško dejavnost. Učitelj pa 

je tudi z odnosom do predmeta, ki ga poučuje, zgled svojim učencem in je takoj za starši drugi 

najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju osebnosti in kompetenc otroka v njegovem času šolanja.  

V empiričnem delu so nas zanimala stališča študentov razrednega pouka, torej bodočih učiteljev, 

do poučevanja angleščine v prvem triletju. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnih vprašalnikov, 

ki so jih izpolnjevali študenti dveh pedagoških fakultet, ki obiskujejo prvi letnik dodiplomskega 

študija razrednega pouka in prvi letnik podiplomskega študija smeri poučevanje na razredni stopnji 

z angleščino. Ugotovitve so pokazale večinoma pozitivna stališča do učenja in poučevanja 

angleščine v prvem triletju. Poleg tega so nas zanimale tudi izkušnje anketiranih z lastnim učenjem 

angleščine v OŠ ter ali obstaja povezanost med temi izkušnjami in stališči do poučevanja 

angleščine ter rabo angleščine v vsakdanu. Na koncu nas je zanimalo še, ali obstajajo pomembne 

razlike med stališči študentov dodiplomskega študija in stališči študentov podiplomskega študija. 

Ugotavljamo, da se razlike pojavljajo pri določenih stališčih, povezanih s koristjo učenja 

angleščine v prvem triletju ter učiteljevim delom v razredu (dodatna didaktična znanja, ki jih 

potrebuje, pristope, ki jih izbira, ali vključuje v pouk angleščine materni jezik). 

Ključne besede: stališča, učenje in poučevanje, angleščina, študenti razrednega pouka, prvo 

triletje 

  



ABSTRACT 

PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' BELIEFS ABOUT LEARNING AND 

TEACHING ENGLISH IN THE FIRST CYCLE OF PRIMARY SCHOOL 

When speaking about the appropriate age for the beginning of L2 learning, experts' opinions 

slightly differ, but mostly they  specify the time to start learning L2 from the age of 4 to the age of 

8 (Marjanovič Umek, 2009). In the literature we can find many reasons for starting to learn a 

foreign language at an early age, but most popular is the critical period hypothesis that claims that 

there is an ideal time window to acquire language in a linguistically rich environment, after which 

further language acquisition becomes much more difficult and demanding, due to the brain 

development and maturation. The teaching of a foreign language should be based on children’s 

developmental features and their predispositions for language learning. An early start at second 

language learning requires appropriate methods, which are different than later on, at older age and 

need to be carefully selected. The teacher that teaches languages in primary school is required to 

have additional skills and knowledge not only in the language area but also in the field of 

development psychology and didactics. In Slovenia, required skills and knowledge can be obtained 

during studying to become a primary school teacher at the Faculty of Education in Ljubljana and 

Koper or with taking additional course after you have already become a primary school teacher 

and you want to specialize in teaching English from year one to year six. In Slovenia, with the 

beginning of school year 2016/2017 English has become obligatory since second grade. There are 

numerous factors that affect language acquisition, especially at an early age, such as motivation 

for learning and memory skills. One of the most important factors is the teacher with his 

competencies and beliefs about language learning and teaching. He is also an example for his 

students with his attitude towards language and plays a very important role in their success in 

learning English later on. 

In our research we are focusing on pre-service primary school teachers' beliefs about learning and 

teaching English in the first cycle of primary school. We gathered our data with surveys which 

were given to students of two Faculties of Education. Participants were either year 1 students at 

the undergraduate level, studying to become primary teachers or year 1 students at the postgraduate 

level studying to become primary teachers with English specialization. Our findings show mostly 

positive attitudes of students towards learning and teaching English in the first cycle of primary 

school. We were also interested in participants' own experience with learning English in primary 

school and correlation of those experience with beliefs about learning and teaching English and 

use of English in everyday life. In our last research question, we researched if there are any 

statistically significant differences between the beliefs of year 1 students at the undergraduate level 

and the year 1 students at the postgraduate level. The results show some differences, mostly in the 

field of beliefs about the benefit of and early start in learning English and the teachers pedagogical 

work in the classroom (additional didactics skills, methods, the use of mother tongue). 

Key words: beliefs, learning and teaching, English, pre-service primary school teachers, first cycle 

of primary school. 
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1 UVOD 

 
V zadnjem desetletju se starostna meja za začetek poučevanja angleščine v OŠ vztrajno niža in s 

šolskim letom 2016/2017 je postala angleščina pri nas del obveznega predmetnika že v drugem 

razredu. Na razredni stopnji, še posebej v prvem triletju, poteka ozaveščanje jezikovnega sistema 

otrok drugače kot v višjih razredih, zato je potrebno izbrati primeren tempo in primerne metode za 

poučevanje. Te morajo vsebovati številne igre, spodbujanje tvorbe besedil po vzorcu, nebesedni 

odziv ter rabo in urjenje jezikovnih struktur (govor, petje, recitiranje, igra vlog …) v 

sporočanjskem kontekstu (Brumen, 2004). 

Na usvajanje tujega jezika vplivajo številni faktorji, kot so na primer razvojna stopnja otroka, 

kognitivne sposobnosti (predvsem sposobnost zapomniti si nekaj in kasneje priklicati to v spomin), 

spoznavni stil, količina in kvaliteta interakcij v ciljnem tujem jeziku ter razlike v osebnosti 

posameznikov in v kulturah, iz katerih izhajajo (Pinter, 2011). Ko govorimo o dejavnikih, ki 

vplivajo na usvajanje angleščine, pa ne smemo pozabiti na učitelja, ki je s svojimi lastnostmi, 

kompetencami in stališči do poučevanja, eden pomembnejših. Med izobraževanjem učitelj pridobi 

določene splošne in specifične kompetence, ki so nujno potrebne za uspešno opravljanje 

učiteljskega poklica. Med drugim se lahko tudi izpopolni za poučevanje angleščine na razredni 

stopnji, kar mu omogoča, da poleg ostalih predmetov v prvih petih razredih OŠ poučuje tudi 

angleščino. Na njegovo uspešnost pri poučevanju angleščine pa pomembno vplivajo njegova 

stališča, saj usmerjajo njegovo didaktično delo. Obstajajo namreč odnosi med tem, kar ljudje 

delamo, in tem, kar vemo in verjamemo, torej med našimi stališči (Borg, 2009). 

V zadnjih desetletjih se pojavlja razmeroma veliko raziskav tako na področju učenja in poučevanja 

tujih jezikov kot tudi na področju učiteljeve spoznavnosti. Raziskovalci predstavljajo različne 

ugotovitve in obstaja nekaj raziskav, ki preučujejo stališča bodočih učiteljev do poučevanja tujih 

jezikov. Ker pri nas še ni bila izvedena nobena specifična raziskava, ki bi preučevala stališča 

bodočih razrednih učiteljev do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju, želimo raziskati, 

kakšna so prepričanja med slovenskimi študenti razrednega pouka na tem področju. 

V teoretičnem delu so najprej na kratko predstavljene splošne teorije usvajanja jezika, v 

nadaljevanju pa se usmerimo v zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika. Predstavljeni so 

razlogi, izhodišča in cilji poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji ter različni dejavniki, ki 

vplivajo na učenje angleščine v prvem triletju. Ti dejavniki so številni, mi pa smo izpostavili 

motivacijo, spomin in zaznavni stil učenca ter učitelja z njegovimi lastnostmi, kompetencami in 

stališči. Največji poudarek je prav na stališčih, saj nas kasneje v empiričnem delu zanimajo stališča 

študentov razrednega pouka do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 KRATEK PREGLED TEORIJ UČENJA IN USVAJANJA JEZIKA 

 

Večina se strinja, da je znanje več kot enega jezika v današnji družbi izredno koristno in 

pomembno. Večjezičnost prispeva tako h kognitivnemu razvoju posameznika kot tudi k osebni 

izpopolnjenosti. Z leti so se oblikovale različne teorije, ki pojasnjujejo, kako ljudje usvajamo 

materni jezik in vse nadaljnje tuje jezike. Vsaka teorija preučuje proces usvajanja jezika s svojega 

zornega kota in uporablja določeno filozofijo ter metode raziskovanja (Kirsch, 2008). 

Teorije, ki temeljijo na osnovah psihologije in lingvistike, upoštevajo družbeno okolje, v katerem 

se oblikuje otrokov jezik, vendar zaradi kompleksnosti procesa nobena teorija ne nudi odgovorov 

na vsa vprašanja o usvajanju jezika (Brumen, 2003). V nadaljevanju bomo na kratko povzeli 

bistvene značilnosti posameznih teorij. 

2.1.1 Konstruktivizem 

 

Glavni predstavnik konstruktivizma Piaget je trdil, da pri vseh otrocih razvoj mišljenja poteka v 

štirih stopnjah, ki si sledijo v enakem vrstnem redu. Te stopnje so naslednje (Pinter, 2011): 

- senzomotorična stopnja, ki traja od rojstva do drugega leta starosti in predstavlja 

zaznavanje in usklajevanje gibov; 

- predoperativna stopnja, ki traja od drugega do sedmega leta in za katero je značilen 

egocentrizem; 

- stopnja konkretno logičnega mišljenja med sedmim in enajstim letom starosti, kjer se 

pojavi simbolno mišljenje, razvija se sposobnost logičnih operacij in reverzibilnost 

mišljenja; 

- stopnja formalno logičnega mišljenja, ki nastopi okrog dvanajstega leta starosti, ko 

egocentrizem počasi izzveni, pojavi pa se sposobnost hipotetičnega mišljenja, 

sistematičnega in abstraktnega razmišljanja ter sposobnost ukvarjati se z več kot enim 

vidikom naloge. 

Otrokov razvoj je omejen s spoznavnim razvojem, miselne strukture pa določajo razumevanje in 

uporabo govora (Brumen, 2003). 

2.1.2 Socialni konstruktivizem 

 

Gre za obliko konstruktivizma, ki poudarja, da je otrok v svojem procesu učenja jezika aktiven 

subjekt, ki ustvarja svoje znanje in dejavno sodeluje pri učenju. Predstavnik te teorije Lev Vigotski 

se sicer strinja s Piagetom, vendar ugotavlja tudi, da je socialna interakcija ključna za uspešno 

učenje, saj se vsakršno učenje, vključno z učenjem prvega in drugega jezika, posreduje prek 

družbene in kulturne dejavnosti. Vigotski bistven pomen pripisuje ustvarjanju priložnosti, ki 

otroku omogočajo govoriti, da bi razvil svoje mišljenje. (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
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Govor je sredstvo otrokovega realističnega mišljenja, ima torej socialno funkcijo. Z odraščanjem 

se otrokov socialni govor diferencira na egocentrični in komunikativni govor, na podlagi 

egocentričnega govora pa nastane notranji govor  mišljenje (Brumen, 2003). 

2.1.3 Behaviorizem 

 

Behavioristi so mnenja, da je otroški govor sprva le posnemanje govora odraslih, nato pa se otrok 

na podlagi jezikovnih podatkov, ki jih je slišal, nauči samostojnega, lastnega govora. Eden glavnih 

predstavnikov behaviorizma je Skinner, ki ne trdi, da se otroci naučijo jezika le s posnemanjem 

slišanega, poudarja pa, da ima okolje pri učenju jezika pomembno vlogo (Kranjc, 1992). 

Behavioristi verjamejo tudi, da otroci pri učenju tujega jezika uporabljajo znanje in pravila, ki so 

jih usvojili pri učenju maternega jezika. Gre za transfer, ki je pozitiven, v kolikor so strukture 

podobne, sicer pa nastanejo težave in napake (Kirsch, 2008). 

2.1.4 Nativizem 

 

Noam Chomsky pravi, da ima vsak človek prirojeno sposobnost za naravno učenje jezika, 

imenovano mehanizem za usvajanje jezika. Okolje aktivira prirojene strukture, govorec pa 

ponotranji slovnična pravila. Govor je kreativno dejanje, kjer človek z uporabo različnih pravil 

oblikuje nova besedila (Brumen, 2003). Nativisti poudarjajo aktivno vlogo posameznika pri učenju 

jezika, kjer učenje govora poteka na podlagi prirojenih predispozicij in se tako razlikuje od vseh 

ostalih oblik učenja (Kranjc, 1992). Kritiki nativistom očitajo, da se preveč osredotočajo na končno 

fazo, torej sporazumevalno zmožnost odraslih domačih govorcev, ne posvečajo pa dovolj 

pozornosti razvojnim vidikom usvajanja jezika, ki so pripeljali do te stopnje jezikovnega 

obvladanja (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

2.1.5 Model nadzora 

 

Gre za eno najvplivnejših teorij o učenju jezika, razvil pa jo je Stephen Krashen. Teorijo sestavlja 

pet hipotez (Skela in Dagarin Fojkar, 2009): 

- hipoteza o razliki med učenjem in usvajanjem jezika, ki pojmuje usvajanje jezika kot 

proces, ki se odvija na podzavestni ravni, učenje jezika pa kot zavesten proces; 

- hipoteza o naravnem redu, ki pravi, da učenci slovnične strukture usvojijo po vnaprej 

predvidljivem vrstnem redu; 

- hipoteza o nadzoru, ki pravi, da ima učenje samo eno funkcijo, in sicer ustvarjanje nadzora 

nad učenjem; 

- hipoteza o vnosu, ki pravi, da človek usvaja jezik, kadar razume učno snov; 

- hipoteza o čustvenem vnosu, ki govori o vseh vrstah psiholoških dejavnikov, ki lahko 

ovirajo ali pospešujejo učenje jezika. 

Različne teorije skušajo predstaviti učenje in usvajanje tujega jezika z različnih vidikov. Z 

behaviorističnimi načeli si lahko pomagamo pri učenju besedišča, nativistična in kognitivna 
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stališča pa so nam v pomoč pri učenju slovničnih struktur (Lightbown in Spada, 2006). 

 

2.2 ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA 

 

Pri vprašanju o začetku učenja tujega jezika se strokovnjaki največkrat strinjajo, da je bolje začeti 

čimprej, saj naj bi to vplivalo na boljše dosežke na področju jezika v kasnejših letih šolanja (Kirsch, 

2008). Ko govorimo o najbolj primerni starosti za začetek učenja tujega jezika, se navedbe 

poznavalcev tega področja nekoliko razlikujejo, praviloma pa navajajo starost nekje od otrokovih 

treh, štirih let pa vse do sedmih oziroma osmih let, ki naj bi bila najprimernejša za začetek učenja 

tujega jezika (Marjanovič Umek 2009). 

2.2.1 Razlogi za zgodnje učenje tujega jezika 

 

V literaturi o zgodnjem poučevanju tujih jezikov se pogosto srečamo s frazo »the younger, the 

better«, ki pomeni, da kolikor mlajši je otrok, toliko bolje. Čeprav je ta predpostavka med 

strokovnjaki še vedno pogost predmet razprave, se raziskovalci strinjajo, da zgodnejši začetek 

učenja tujega jezika vpliva na pozitivnejši odnos do učenja jezika in do drugih kultur, večjo 

motiviranost za učenje jezika in večjo samozavest pri učenju (Blondin, 1998 v Kirsch, 2008). 

Dokazana prednost zgodnejšega začetka učenja tujega jezika je med drugim tudi bolj razvita 

govorna in slušna zmožnost (Vilke, 1988; Singleton, 1989; Long, 1990; Garajova, 2001; Bagarič, 

2003 v Edelenbos, Johnstone in Kubanek, 2006). 

Brumnova (2003) navaja naslednje štiri discipline, na katere se pogosto sklicujejo strokovnjaki, 

ko navajajo argumente za poučevanje tujih jezikov že v prvih štirih razredih osnovne šole. 

- Z vidika razvojne psihologije je zgodnji začetek poučevanja tujih jezikov še kako primeren, 

saj otrok do desetega leta uživa v učenju tujih jezikov. Pripravljen se je učiti in je z ugodno 

motivacijo zmožen pridobiti dva ali celo tri jezike. Zgodnji začetek je zelo zaželen in celo 

nujen, če želimo, da bo otrok osvojil tudi naglas, izgovorjavo in melodijo naravnega 

govorca ter avtomatizacijo slovničnih struktur (Doye, 1997). 

- Antropološki argument za zgodnje poučevanje tujega jezika pravi, da se otrok rodi z 

določeno odprtostjo, ki mu omogoča, da pridobi raznolikost kulturnih, družbenih in 

lingvističnih norm. Lahko se nauči katerikoli jezik sveta (Doye, 1997). 

- Argument, ki izhaja iz pedagogike, pravi, da je učenje tujega jezika pomemben element 

otrokove splošne izobrazbe, saj mu omogoča razvoj pozitivnega odnosa do drugače 

mislečih in do drugih kultur.  

- Nevropsihologija kot argument navaja plastičnost človeških možganov pri otrocih do nekje 

devetega leta starosti.  

Podobne argumente navajajo tudi Edelenbos, Johnstone in Kubanek (2006), ki pravijo, da zgodnje 

učenje tujega jezika olajša pridobivanje vseh nadaljnjih, saj z učenjem otrok razvija svoj potencial 

za večjezičnost. Prav večjezičnost je tista, ki nam omogoča, da lahko izkoristimo različne 
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priložnosti, predvsem poslovne, tudi drugod po svetu. Kot enega izmed razlogov, zakaj s 

poučevanjem tujega jezika začeti že v prvem triletju (ali prej), pa avtor med drugim navaja pritisk 

staršev, saj se tudi oni zavedajo pomembnosti znanja tujih jezikov v današnjem času. Eden izmed 

preprostih razlogov za zgodnejši začetek učenja tujega jezika je tudi povečanje števila let učenja 

jezika (J. Brewster in G: Ellis, 2002). 

2.2.2 Hipoteza kritičnega obdobja 

 

Za poučevanje tujega jezika je nujno poznavanje posameznih kritičnih obdobji razvoja govora. 

Crescentini in Fabbro (2014) navajata, da naj bi bil obstoj kritičnih obdobij pri usvajanju govora 

pogojen z dozorevanjem in plastičnostjo možganskih struktur, ki se odražajo v možganski 

kartografiji nekaterih temeljnih sestavin govora. Ključno vlogo pri določanju kritičnega obdobja 

za usvajanje tujega jezika imajo nekateri nevrobiološki vidiki, kot sta mielinizacija – proces, ki 

vodi k tvorbi mielinskih ovojnic na živčnih vlaknih in pospešuje pretok informacij med živčnimi 

celicami ,in sinaptogeneza – proces množenja sinaps v živčnem tkivu, kar obenem pomeni vse 

večjo prepletenost med živčnimi celicami. Čeprav je še vse do danes nemogoče točno določiti 

mejo, do katere naj bi se zaključilo kritično obdobje za učenje jezika, pa se zdi osmo leto starosti 

vendarle nekakšna prelomnica (prav tam).  

Kljub nekaterim dokazanim prednostim, ki jih ima na učenje tujega jezika zgodnejši začetek, na 

primer pozitivnejši odnos do učenja jezika in do drugih kultur, večja motiviranost za učenje jezika 

in večja samozavest pri učenju (Blondin, 1998 v Kirsch, 2008), pa so raziskave pokazale, da se 

lahko tudi odrasli uspešno učijo tujih jezikov. Pred mlajšimi učenci imajo celo nekatere prednosti, 

na primer boljše razumevanje slovnice, večjo kognitivno zrelost, bolj razvite strategije za učenje 

(Ausubel, 1964; Snow and Hofnagel-Höhle, 1978; Hawkins, 1987; Collier, 1989; Johnstone, 1994; 

Garcia and Gallardo, 2003, v Edelenbos, 2006). 

2.2.3 Izhodišča za zgodnje poučevanje tujega jezika 

 

Izhodišča za pouk tujega jezika je potrebno zasnovati na osnovah otrokovega čustvenega, 

psihičnega, spoznavnega in družbenega razvoja, na podlagi njegovih predispozicij za učenje 

jezikov, na posebnostih ciljnega jezika ter dejanskih možnostih rabe tujega jezika v otrokovem 

neposrednem okolju (Čok, 1999).  

Pri oblikovanju pouka tujega jezika je potrebno upoštevati razvojno stopnjo učencev in čas, ki je 

potreben za usvojitev določene snovi (J. Brewster in G. Ellis, 2002). Izkazalo se je, da je za mlajše 

učence bolj učinkovito, če se pouk tujega jezika izvaja večkrat tedensko v krajših izsekih kakor 

enkrat tedensko v daljših in obsežnejših učnih urah. Prav tako je potrebno poučevanje ciljnega 

tujega jezika vključiti v celoten pouk in ne le v ure, namenjene poučevanju tega jezika (prav tam). 

Na razredni stopnji, še posebej v prvem triletju, poteka ozaveščanje jezikovnega sistema otrok 

drugače kot v višjih razredih, zato je potrebno izbrati primeren tempo in primerne metode za 

poučevanje. Vsebovati morajo številne igre, spodbujanje tvorbe besedil po vzorcu, nebesedni 
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odziv ter rabo in urjenje jezikovnih struktur (govor, petje, recitiranje, igra vlog …) v 

sporočanjskem kontekstu (Brumen, 2004). Otrok na tej stopnji namreč hitreje pozablja, je 

egocentričen, še vedno razvija svoj prvi jezik, hkrati pa je tudi vedoželjen, ima željo po nastopanju 

in zelo dobro posnema dejanja in govor drugih (Brumen, 1998). 

V pomoč pri oblikovanju jezikovnega pouka nam je lahko tudi upoštevanje naslednjih predpostavk 

(Čok, 1999): 

- Stopnja intelektualnega razvoja otrok je do enajstega leta starosti še vedno raven 

konkretnih operacij, zato se je bolje izogibati razlagam pravil in različnim abstraktnim 

pojasnilom. Otroke zanima predvsem funkcionalna raba jezika. Povsem tuj jim je 

metajezikovni jezik, ki opisuje jezikovne pojme, zato potrebujejo več vaje in ponavljanja 

kot odrasli.  

- Sposobnost koncentracije je pri mlajših otrocih bistveno krajša, še posebej, če se jim 

predstavljena snov zdi dolgočasna, neuporabna ali pretežka. Pouk mora biti zato zanimiv 

in zabaven, še posebno dobra priložnost za učenje je lahko igra. Otroci so po naravi zelo 

radovedni, kar lahko dobro izkoristimo z različnimi zabavnimi učnimi aktivnostmi. 

- Mnogočutni vnos pomeni, da moramo pouk zasnovati tako, da bomo spodbudili vseh pet 

čutov, zato je torej pomembno, da aktivnosti ne temeljijo le na vizualnem in slušnem. 

- Afektivni dejavniki so pri mlajših otrocih izrednega pomena, saj so le-ti izjemno občutljivi 

in ranljivi. Skrbi jih predvsem, kaj si bodo mislili drugi, na primer sošolci. Učitelj mora 

zato biti potrpežljiv in učence čimbolj sprostiti, se z njimi smejati in veseliti. 

- Avtentičen in smiseln jezik je bistven, prav tako uporaba jasnega konteksta. Zelo 

pomemben je tudi celosten pristop k poučevanju jezika, z manjšimi enotami namreč 

zgubimo celoto. 

2.2.4 Cilji zgodnjega učenja in poučevanja tujega jezika  

 

Globalni cilj zgodnjega učenja tujega jezika je učence naučiti izmenjave ustne in pisne besede ter 

vzpodbujanje ljubezni in veselja do učenja tujih jezikov (Seliškar, 1995). Cilje avtorica deli na 

kratkoročne in dolgoročne. Kratkoročni cilji so učni cilji, navedeni v učnem načrtu. Dolgoročni 

cilji pa so tisti po končanem zgodnjem učenju, na primer razvijanje občutka za jezik, ki mu bo 

pomagal pri pridobivanju novega znanja in nadgrajevanju obstoječega po končanem šolanju, in 

priprava za kasnejše učenje, kar pomeni, da bo v višje razrede, ko učenje jezika ne bo več le igra, 

ampak se bo potrebno spoprijeti z novimi, težjimi, abstraktnimi pojmi, s seboj prinesel ljubezen 

do jezika in motivacijo do učenja le-tega (prav tam). 

L. Čok in B. Kogoj (1999) navajata nekoliko drugačno delitev ciljev. 

Splošni cilji so splošne trditve o tem, kakšni so dolgoročni cilji izobraževalnega programa in kakšni 

so pričakovani rezultati pouka. Izražajo torej namene učenja in poučevanja. Nekaj primerov 

splošnih ciljev, ki jih učenec udejanja v procesu učenja tujega jezika: 
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- razvija zmožnost socialnega učenja in samostojnosti;  

- razvija svojo osebnost in bogati pozitivne učne izkušnje in intelektualne sposobnosti, 

pridobiva čustvene, moralne in etične vrednote; 

- razvija zanimanje za tuji jezik in pridobiva dolgoročno motivacijo ter pripravljenost za 

učenje tujega jezika v šoli in zunaj nje, se opismeni v tujem jeziku (na osnovni ravni); 

- se sooča z jezikovno in kulturno raznolikim svetom in razvija pozitiven odnos do 

različnosti v okolju. 

Operativni cilji so zbirka besed in simbolov, ki opisujejo, kakšni so pričakovani učinki pouka 

(Marentič Požarnik 1995). Cilji se po navadi nanašajo na različna področja (Čok, 1999): znanje, 

spretnosti, stališča, vrednote in zavest. 

Cilji učenja so cilji, ki se udejanjajo z učenjem, na primer: 

- spodbujanje radovednosti in vedoželjnosti za spoznavanje tujega jezika; 

- spodbujanje učencev k odkrivanju in razvijanju lastnih strategij učenja; 

- spodbujanje vedoželjnosti o posebnostih kulture ciljnega jezika, odkrivanje različnosti in 

sprejemanje drugačnosti ob učni izkušnji (Čok idr. v Čok, 1999). 

V UN za angleščino (2013) so opredeljeni naslednji cilji za pouk angleščine v prvem triletju:  

- splošni cilji: senzibilizacija za jezike, razvijanje učenčevih sprejemniških, tvorbnih in 

interaktivnih spretnosti/zmožnosti, poudarjen razvoj motivacije za usvajanje tujih 

jezikov, oblikovanje posameznikove raznojezičnosti in družbene večjezičnosti ter dvig 

jezikovne zavesti v ožjem pomenu (npr. v družini, v razredu) in v širšem pomenu (npr. 

dvojezično področje); 

- operativni cilji: spretnosti in znanja, vezana na poslušanje in slušno razumevanje, govorno 

sporočanje in sporazumevanje, posredovanje ali mediacijo, branje in bralno razumevanje, 

pisanje in pisno sporazumevanje. 

Splošni in operativni cilji v prvem razredu, kjer je angleščina še neobvezni izbirni predmet, pa so 

naslednji: 

- splošni cilji: senzibilizacija za jezike, spoznavanje kulturne različnosti in stikov med 

kulturami, razvijanje učenčevih sprejemniških, tvorbnih in interaktivnih 

spretnosti/zmožnosti; 

- operativni cilji: poslušanje in slušno razumevanje, govorno sporočanje in sporazumevanje, 

posredovanje ali mediacija. 

2.2.5 Raba materinščine pri poučevanju angleščine na zgodnji stopnji 

 

Materni jezik je glavni ključ do tujih jezikov. Je orodje, ki nam zagotavlja najhitrejša, najbolj 

natančna in najzanesljivejša sredstva za dostop do tujih jezikov (Butzkamm, 2003). Pojavi pa se 

vprašanje, kdaj vključevati materinščino v pouk tujega jezika ter kakšni so pozitivni in negativni 

učinki uporabe maternega jezika pri pouku tujega jezika. 
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Harmer (2007) pravi, da je raba maternega jezika zelo koristna pri pogovoru o učenju ter pri 

podajanju navodil učencem na zelo zgodnji stopnji, saj je njihov besedni zaklad še precej omejen, 

s čimer povečamo razumevanje in prihranimo na času, porabljenem za podajanje navodil. 

Atkinson (1987) dodaja, da je raba materinščine priporočljiva tudi pri podajanju zahtevnejših 

navodil starejšim učencem, saj tako zopet prihranimo na času, ker lahko navodila v maternem 

jeziku podamo hitreje kot v ciljnem tujem jeziku. Materinščino naj bi uporabljali tudi pri pogovoru 

o osebnih temah, razlagi snovi in spoznavanju učnih strategij (Harmer, 2007).  

Številni avtorji navajajo različne pozitivne učinke rabe materinščine pri pouku tujega jezika. Miles 

(2004) pravi, da z rabo maternega jezika odpravimo napetost, ki lahko nastane v primeru rabe 

izključno tujega jezika pri pouku. Wharton (2007) omenja tri glavne prednosti uporabe maternega 

jezika pri pouku tujega jezika: humanistični element, priljubljena učna strategija in sredstvo za 

prihranek časa. Humanistični element pomeni, da učencem s tem, da dovolimo uporabo maternega 

jezika, omogočimo, da resnično izrazijo tisto, kar želijo povedati, na jasen in učinkovit način. 

Materni jezik je prav tako odlična tehnika za pojasnjevanje besed, saj ne dopušča nikakršnih 

dvoumnosti in nejasnosti. Ob delni uporabi maternega jezika postanejo učenci bolj samozavestni 

in se s časom tudi vse manj opirajo nanj. Učenci so sposobni ob pomoči maternega jezika (prevodi 

težjih, nepoznanih besed) predelati in razumeti tudi daljša in težja besedila. Z rabo materinščine 

učitelj učencem lažje razloži slovnične strukture (Butzkamm, 2003). Avtor zagovarja rabo 

dvojezičnih tehnik. Meni namreč, da lahko uporaba izključno tujega jezika pri pouku pri učencih 

povzroči frustracije. Učenci namreč ne morejo slediti učiteljevim razlagam. Učitelj to opazi, kar 

ga žene v drugo skrajnost in kmalu pri pouku uporablja samo še materinščino (prav tam). 

Vsekakor ima materinščina torej določene prednosti, v kolikor je v pravi meri in ustreznih 

situacijah vključena v pouk tujega jezika. V literaturi pa zasledimo tudi argumente proti rabi 

materinščine pri poučevanju tujega jezika. Eden izmed smiselnih argumentov je vsekakor ta, da 

materinščine ne uporabljamo v razredih, kjer ni enotna vsem učencem (Harmer, 2007). 

Cook (2001b) navaja tri sklope argumentov proti rabi maternega jezika pri pouku tujega jezika. 

Prvi sklop se nanaša na to, da poteka usvajanje tujega jezika na podoben princip kakor usvajanje 

materinščine, pri čemer je poudarjena izpostavljenost jeziku. Drugi sklop argumentov izhaja iz 

prepričanja, da temelji uspešno učenje tujega jezika na ločenih sklopih tujega in maternega jezika. 

Tretji sklop razlogov proti rabi materinščine pri pouku tujega jezika pa se nanaša na učiteljevo 

kontinuirano rabo tujega jezika, ki omogoča učencem, da spoznajo njegovo pomembnost. Številni 

avtorji (Yu, 2009; Harmer, 2007; Krashen, 1981 in Phillipson, 1992) največji razlog za uporabo 

enojezičnega sistema pri poučevanju tujega jezika vidijo prav v izpostavljenosti. Marsikateremu 

učencu je učilnica edina priložnost za izpostavljenost tujemu jeziku in z rabo materinščine učitelj 

to omejuje. 

Učitelj učencem predstavlja vzor, je kot nekakšen jezikovni model. Vpliva na učenčevo 

sprejemanje jezika kot sredstva za komunikacijo in učencev ne bo uspešno prepričal v njegovo 

rabo, če tujega jezika tudi sam ne uporablja v ta namen (Turnbull, 2001). Atkinson (1996) 
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poudarja, da mora biti za uspešno učenje tujega jezika ciljni jezik tudi glavni jezik učne ure in 

dodaja, da se učenci jezika učijo tudi s poslušanjem. Težko pa se je s poslušanjem učiti, če na 

primer učitelj o angleščini govori v slovenščini. Več priložnosti, kot bodo učenci imeli poslušati 

učitelja govoriti v ciljnem tujem jeziku, več bo možnosti, da si povečajo svoje znanje tega jezika 

(prav tam).  

Količina rabe maternega jezika v učnih načrtih za angleščino ni opredeljena. Učitelj na podlagi 

prednosti in slabosti njegove uporabe ter značilnosti svojih učencev sam presodi, kdaj in v kolikšni 

meri ga bo uporabil (UN za angleščino, 2016).  

2.2.6 Zgodnje učenje tujega jezika v Evropi 

 

Raziskovalci ugotavljajo (Edelenbos, Johnstone in Kubanek, 2006; Ellis in Morrow, 2004; 

Eurydice, 2005; Nikolov in Curtain, 2000; Pinter, 2006; Rixon, 2000 v Dagarin Fojkar,2009), da 

je v Evropi zgodnje učenje tujih jezikov v porastu, izobraževalni sistemi pa zagotavljajo vedno 

zgodnejši začetek učenja tujih jezikov. Vedno več držav tako s poučevanjem tujega jezika začenja 

že v prvem razredu. Med njimi so Avstrija, Belgija, Estonija, Finska, Hrvaška, Italija, Latvija, 

Luksemburg, nekatere zvezne dežele v Nemčiji, Norveška, Poljska, nekatere šole na Švedskem, 

na Nizozemskem in v Španiji pa s poučevanjem tujega jezika začnejo že v predšolski dobi. S 

poučevanjem tujega jezika najkasneje začnejo na Danskem, na Madžarskem ter v Turčiji, in sicer 

v četrtem razredu (Dagarin Fojkar, 2009). V veliki večini držav angleščino na tej stopnji poučuje 

razredni učitelj ali pa učitelj tujega jezika, specialist za jezik. V povprečju so za poučevanje jezika 

na zgodnji stopnji namenjene dve do tri šolske ure, oblike poučevanja pa se razlikujejo; od dveh 

strnjenih ur na teden do večkrat na teden po dvajset minut. Vse bolj pogosto je tudi integrirano 

poučevanje. Gre za vključevanje tujega jezika v druge predmete, na primer v likovni pouk, športno 

vzgojo, glasbeno vzgojo ali pa na primer v navodila za delo. Veliko učiteljev pri poučevanju 

uporablja igre, pesmi, pravljice, gibalne dejavnosti ter vključuje elemente medkulturnega in 

medjezikovnega ozaveščanja (Dagarin Fojkar, 2009). 

Pogosto je zaslediti pomanjkanje kvalificiranih učiteljev za zgodnje poučevanje tujega jezika. 

Učiteljem primanjkuje jezikovnega ali pa didaktičnega znanja. Oboje je namreč največkrat težko 

uskladiti. Izobraževanje učiteljev je bistvenega pomena pri uspešnem uvajanju tujega jezika, zato 

je potrebno dobro premisliti, kako usposobiti jezikovno in didaktično dobre učitelje (prav tam). 

2.2.7 Učenje tujih jezikov v Sloveniji 

 

V Sloveniji se angleščina na rednem predmetniku osnovne šole prvič znajde v šolskem letu 

1945/1946. Pred drugo svetovno vojno so se namreč poučevali drugi tuji jeziki, in sicer 

srbohrvaščina, nemščina in francoščina ter dva klasična jezika  latinščina in grščina (Planina, 

1944). 

Od osemdesetih let prejšnjega stoletja se angleščina počasi uvaja tudi v nižje razrede osnovne šole. 

Starostna meja za uvedbo angleščine se znižuje zlasti v devetdesetih letih, z uvedbo devetletne 
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osnovne šole, leta 1997, pa se učenci začnejo angleščino učiti v začetku drugega triletja, torej v 

četrtem razredu, s starostjo devet let. Uvajanje angleščine v nižjih razredih je na začetku potekalo 

na hitro, ravnatelji so v strahu pred tem, da bi zaostajali za ostalimi šolami, popuščali pritiskom 

staršev in tako angleščino umestili v redne predmetnike nižjih razredov, čeprav za to velikokrat 

niso imeli ne kadrovskih in ne materialnih pogojev (Skela in Sešek, 2012). 

V šolskem letu 2014/2015 se je v Sloveniji začelo postopno uvajanje prvega tujega jezika v drugi 

razred osnovne šole, v šolskem letu 2016/2017 pa je angleščina (na nekaterih šolah nemščina) v 

drugem razredu postala obvezni predmet na vseh osnovnih šolah (Pravilnik o postopnem uvajanju 

prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, 2014). 

Določeno je (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem 

programu osnovne šole, 2011), da lahko angleščino v prvem triletju poučuje vsakdo, ki je končal: 

- univerzitetni študijski program razrednega pouka (stari programi) ali magistrski študijski 

program poučevanje na razredni stopnji in je opravil študijski program za izpopolnjevanje 

iz zgodnjega poučevanja angleščine 

ali 

- univerzitetni študijski program angleščine (stari programi) ali magistrski študijski program 

poučevanje angleščine ali anglistika in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz 

zgodnjega poučevanja angleščine. 

2.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UČENJE IN POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V 

PRVEM TRILETJU 

 

Na usvajanje tujega jezika vplivajo številni faktorji, kot so na primer razvojna stopnja otroka, 

kognitivne sposobnosti (predvsem sposobnost zapomniti si nekaj in kasneje priklicati to v spomin), 

spoznavni stil, količina in kvaliteta interakcij v ciljnem tujem jeziku ter razlike v osebnosti 

posameznikov in v kulturah, iz katerih izhajajo (Pinter, 2011).  

Eden ključnih dejavnikov, ki vpliva na uspešnost usvajanja tujega jezika, je motivacija, ki si jo 

bomo v nadaljevanju podrobneje pogledali.  

2.3.1 Motivacija 

 

Motivacija je najverjetneje najpogosteje uporabljen izraz, ko govorimo o uspehu ali neuspehu pri 

doseganju zastavljenega cilja. Trditev, da je motivacija ključ za uspeh, je sicer podprta s strani 

mnogih študij in raziskav, vendar zastira podrobnejše razumevanje komponent motivacije in tega, 

kaj motivacija pravzaprav sploh je (Brown, 1993). Beseda motivacija izvira iz latinske besede 

movere, ki pomeni premikati se. Premikanje je tudi bistvo motivacije − kaj človeka prisili, da se 

premakne v določeno smer oziroma proti določenemu cilju (Dornyei in Ushioda, 2011). 

Motivacija je kompleksen pojem in vse do danes strokovnjakom še ni uspelo oblikovati teorije, ki 

bi povzemala vse različne vrste motivov, ki ljudi vodijo k določenem početju, strokovnjaki pa so 
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si vendarle enotni, da motivacija opisuje smer in magnitudo posameznikovega obnašanja, torej 

izbiro določenega vedenja ter njegovo trajanje in trud, ki ga posameznik vloži v to vedenje (prav 

tam).  

Dornyei je motivacijo konceptualiziral v okviru treh ravni (Dornyei in Ushioda, 2011): 

- raven jezika, ki obsega različne komponente, povezane z različnimi vidiki tujega jezika, na 

primer kultura, skupnost, intelektualne vrednote; 

- raven učenca, ki predstavlja učenčeve osebnostne lastnosti, ki vplivajo na proces učenja; 

- raven učne situacije, povezana z motivi, specifičnimi za določeno situacijo, ki izhajajo iz 

različnih vidikov učenja jezika v učilnici. 

Z delitvijo je želel avtor oblikovati nek razumljiv konstrukt, ki bi povzemal obsežen seznam 

različnih komponent motivacije, kategoriziranih v večje skupine (prav tam). 

Brown (1987: 115) razlikuje tri ravni motivacije. 

- Globalna motivacija pomeni splošno usmerjenost učenca k učenju tujega jezika. Določa jo 

predvsem predhodno šolanje in številni družbeni dejavniki, pomembno pa jo sooblikuje 

učiteljev odnos. 

- Situacijska motivacija se nanaša na kontekst učenja in se glede na to spreminja, nanjo pa 

najbolj vpliva razred. 

- Na dejavnost/nalogo usmerjena motivacija pa predstavlja način, kako se učenec loti 

izvajanja določenih nalog. V veliki meri je tudi ta odvisna od učitelja in od tega, kako 

zanimive zna napraviti učne aktivnosti in naloge (Čok, 1999). 

Dolgo časa je bila osnova za raziskovanje motivacije razlikovanje med integrativno in 

instrumentalno motivacijo (Gradner in Lambert, 1972). Pri integrativni motivaciji želja po učenju 

jezika temelji na pozitivnem odnosu do kulture in skupnosti ciljnega jezika, instrumentalna 

motivacija pa se nanaša na instrumentalno potrebo po učenju jezika, torej učenec predpostavlja, 

da bo imel zaradi znanja nekakšno korist na nekem drugem področju (Čok, 1999). Graham (1984) 

je zaradi mnenja, da je integrativna motivacija definirana preveč splošno, dodal še tretjo, 

asimilativno motivacijo, ki se nanaša na učenčevo željo po tem, da postane enakovreden član neke 

jezikovne skupnosti, s katero je v stiku. 

Glede na izvor motivacijskih spodbud motivacijo delimo na zunanjo in notranjo. Notranja 

motivacija izhaja iz posameznika samega in za učenje ni nikakršne druge nagrade kakor 

pridobljeno znanje (Brown, 1993).  

Najpomembnejši dejavniki notranje motivacije so: fizični pogoji (npr. neprimeren razred), metode 

poučevanja in aktivnosti, uspeh/neuspeh pri učenju in učitelj (Harmer, 1991). Na podlagi številnih 

raziskav je razvidno, da sta v ospredju predvsem dve lastnosti dobrega učitelja, in sicer njegova 

osebnost in njegov odnos do učencev (Mihaljević-Djigunović, 1998). 

Notranja motivacija se nadaljnje deli še v tri podtipe, pogojene s tremi motivi (Dornyei in Ushioda, 

2011): 
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- učenje, kjer je v ospredju užitek v pridobivanju novih znanj, razumevanju nečesa novega, 

potešitev radovednosti; 

- dosežki, kjer naše zadovoljstvo izvira iz rezultatov, premaganih ovir, dokazovanju samemu 

sebi; 

- užitek, kadar izvajanje aktivnosti spodbudi želja po ugodnih občutkih. 

Za visoko notranje motivirane učence je značilno, da samostojno začenjajo z učenjem in izbirajo 

takšne naloge, ki jim predstavljajo izziv. Znanje, ki ga pridobijo v šoli, spontano povežejo z 

zunajšolskimi izkušnjami, delajo dodatne naloge, vztrajajo na dokončanju nalog, so na svoje delo 

ponosni (Stipek, 1998). 

Če motivacija izvira iz želje po nagradi (ali priznanju, oceni …), ki jo bo uspešno učenje prineslo, 

govorimo o zunanji motivaciji. Za zunanjo motivacijo gre tudi takrat, kadar se posameznik uči v 

izogib neprijetni posledici, na primer kazni (Brown, 1993).  

Dornyei in Ushioda (2011) navajata štiri podtipe zunanje motivacije: 

- zunanja regulacija (ang. external regulation) je najbolj »zunanje pogojena« oblika zunanje 

motivacije, saj izhaja iz povsem zunanjih virov, kot so nagrade in priznanja; 

- ponotranjena regulacija, ki izhaja iz norm in pravil okolice, ki jim posameznik sledi, da bi 

se izognil kazni (ang. introjected regulation); 

- identificirana regulacija (ang. identified regulation) se pojavi, kadar posameznik v neki 

aktivnosti vidi korist, ko ve, da mora nekaj storiti, če želi uspeti v nečem drugem; 

- integrirana regulacija (ang. integrated regulation) pa izhaja iz asimilacije posameznika z 

okolico in njenimi vrednotami. 

2.3.2 Spomin in zaznavni stil  

 

Pri učenju tujega jezika ima spomin pomembno vlogo. Spomin je po navadi definiran kot psihična 

funkcija, ki omogoča pomnjenje in zapomnitev, ugotavljamo pa ga s priklicem fizičnih podatkov, 

predstav, občutkov, slikovnih in motoričnih podatkov. Pri učenju tujega jezika gre za priklic 

informacij, kot so besede, nepravilni glagoli, stavčne zveze, pravila za tvorbo časov itd., ki so bile 

predmet učenja. Priklic ni odvisen samo od spominskih sposobnosti, temveč tudi od načina 

poučevanja, predvsem pa od predelave informacij. V novejši psihološki literaturi je največkrat 

zaslediti informacijski model spomina, ki spomin deli na: 

- trenutni spomin, kjer se izvede prva selekcija informacij; 

- kratkotrajni (delovni) spomin, kjer gre za pretvorbo informacij v določeno simbolno obliko 

(kodiranje) in s tem vstop določenih informacij v 

- dolgotrajni spomin, ki ima neomejene zmogljivosti in domnevno tudi neomejeno trajanje 

brez izgub. 

Učenje na splošno kakor tudi učenje tujega jezika je zasnovano tudi na spoznanju, da lahko 

informacije iz okolja sprejemamo na različne načine: z vidom, sluhom ali drugimi čutili. Tako 

glede na zaznavni stil učenca ločimo tri tipe (Razdevšek-Pučko in Skela, 1999): 
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- vidni tip si najbolj zapomni videne informacije, torej se bo najlažje nekaj naučil, če bo to 

predstavljeno v obliki diagramov, tabel, skic …; 

- slušni tip si najbolj zapomni slišane informacije, ki jih v sebi ponovi, dobro si zapomni 

učiteljevo razlago; 

- kinestetični tip pa daje prednost gibanju in bo pri pomnjenju uspešnejši, če bo neka 

informacija pospremljena tudi z gibanjem. 

Potrebno se je zavedati, da ni čistih zaznavnih tipov. Vsak vsebuje mešanico vseh treh tipov, 

vendar je navadno en tip bolj izražen kot ostala dva.  

Različni zaznavni tipi pogojujejo učne stile, katerih poznavanje vpliva na učiteljevo ravnanje. 

Učitelj se mora zavedati, da sam najverjetneje poučuje na isti način, kakor se je navajen sam učiti. 

S svojim poučevanjem mora zadostiti različnim učnim stilom, hkrati pa se mora zavedati tudi, da 

lahko večina učencev usvoji neko učno snov, kako jo bodo usvojili pa je odvisno od njihovega 

učnega stila. Pomembno je tudi, da učitelj pomaga učencem odkriti njihov učni stil, saj jim bo to 

olajšalo učenje in pridobivanje novega znanja (prav tam). 

2.3.3 Učitelj 

 

Ko govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na učenje tujega jezika, je učitelj s svojimi lastnostmi, 

kompetencami in stališči vsekakor eden izmed pomembnejših. V nadaljevanju si bomo najprej 

pogledali, kakšne so lastnosti kvalitetnega učitelja. 

Kvaliteten učitelj za zgodnje poučevanje angleščine mora imeti različna znanja, od vsebinskega 

znanja, ki zajema ožje strokovno znanje tujega jezika, do osnovnih pojmov teorije filozofije, 

sociologije in epistemologije. Potrebuje splošno pedagoško znanje na ravni pomembnih 

pedagoških teorij in empiričnih izsledkov, specialno didaktično znanje za zgodnje poučevanje 

tujega jezika in pa kurikularno znanje. Pomembno je tudi poznavanje svojih učencev (razvojnih 

posebnosti, značilnih za njihovo starost, načinov njihovega učenja), poleg tega pa mora čutiti neko 

skrito nagnjenje in ljubezen do poučevanje otrok (Brumen, 2003). 

Na tako zgodnji stopnji učenja tujega jezika je učiteljeva vloga predvsem organizacija, aktivacija, 

dajanje novih impulzov za delo, opazovanje in kontroliranje dela, pomoč šibkejšim in nenazadnje 

to, da je tudi sam zgled v jezikovnem smislu (prav tam). 

Učitelj mora učence naučiti, da bodo znali znanje in informacije, pridobljene v učilnici, uporabiti 

tudi izven nje. Naučiti jih mora različnih učnih strategij in jim pomagati odkriti, katera je za njih 

najustreznejša. Pri tem jih mora voditi in usmerjati, ne pa namerno napeljevati k strategiji, ki je 

njemu samemu najljubša (Bajrami, 2015). Učitelj ni vir dejstev in informacij, ampak bolj nekakšen 

pospeševalec in spodbujevalec, ki organizira aktivnosti in učni proces tako, da učencem omogoča 

pridobivanje znanja, ki jim bo koristilo tako kratkoročno kot dolgoročno. Učence mora spodbujati, 

da postanejo odgovorni, samostojni in učinkoviti pri svojem učenju, kar pa ni lahka naloga ‒ 

zahteva veliko medsebojnega spoštovanja, zaupanja in pozitivno klimo v razredu (prav tam). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Monja Pratnemer, magistrsko delo 
 

14 
 

Cloud (1998 v Brumen, 2003) navaja naslednjih pet pomembnih točk, s katerimi učitelj vpliva na 

kvaliteto učenja: 

- učiteljev značaj (toplina, vnema, navdušenost, fleksibilnost, pričakovanja), reakcije na 

učenca (podpora, zaščita, pohvala …) in vodenje razreda (načrtovanje dela, obvladovanje 

vedenjskih situacij); 

- poznavanje učnega načrta; 

- poznavanje učencev in njihovih karakteristik, okolja in predstav o vsebini, ki se jo učijo; 

- poznavanje izobraževalne vsebine; 

- poznavanje izobraževalnih ciljev, metod, namena in pomena. 

Seliškarjeva (1995) kot pomembno omenja tudi povezanost učitelja s starši, saj se bodo otroci lažje 

in bolje učili, če bodo čutili podporo staršev. 

2.3.3.1 Učiteljeve kompetence 

Učiteljeve kompetence so kompleksna kombinacija znanja, sposobnosti, razumevanja vrednot in 

stališč, ki usmerja njegovo delovanje. Zaradi konstantnih sprememb, ki se dogajajo v šolstvu, pa 

mora biti razvijanje in pridobivanje kompetence za učitelja prizadevanje, ki traja celotno poklicno 

pot (European Comission, 2013). 

Splošne kompetence 

Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev (2007) opredeljujejo splošne 

kompetence, ključne za uspešno delovanje učitelja. 

Sposobnost delati z drugimi  

- Poklic učitelja mora temeljiti na socialnem vključevanju in razvijanju potencialov vsakega 

učenca.  

- Učitelj mora biti sposoben delati z učenci kot s posamezniki in jih podpirati pri njihovem 

razvoju v sodelujoče in dejavne člane družbe.  

- Učitelj mora biti sposoben sodelovanja s kolegi, saj s tem poudarja svoje lastno učenje in 

poučevanje. 

 

Sposobnost delati z znanjem, tehnologijo in informacijami 

- Učitelj mora biti sposoben delati z različnimi vrstami znanja.  

- Učitelj mora biti sposoben analiziranja, vrednotenja, razmišljanja in prenašanja znanja z 

učinkovito uporabo tehnologije. 

- Učitelj mora posedovati pedagoške spretnosti za organizacijo in vodenje učnega procesa.  

- Učitelj mora poznavati različna omrežja, kjer so dostopne informacije, ter učence usmerjati 

in jim pomagati pri uporabi le-teh.  

Sposobnost delati z družbo in v družbi 

- Učitelj mora biti sposoben sodelovanja pri pripravi učencev na globalno odgovornost, ki 

jo prinaša vloga državljana evropske unije.  
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- Učitelj mora spodbujati k spoštovanju kultur in razumevanju med njimi ter poznati 

raznolikosti med različnimi kulturami.  

- Učitelj mora posedovati znanja in izkušnje, ki mu omogočajo, da prispeva k sistemom za 

zagotavljanje kakovosti. 

Ta opredelitev splošnih kompetenc pa ni edina, C. Razdevšek-Pučko (2004) povzema še naslednje 

»učiteljeve kompetence v poročilu ekspertne skupine pri evropski komisiji«: 

Usposobljenost za nove načine dela v razredu  

Učitelj mora: 

- uporabljati ustrezne pristope glede na socialno, kulturno in etnično različnost učencev,  

- organizirati optimalno in spodbudno učno okolje z namenom olajšati in spodbuditi proces 

učenja,  

- delovati timsko (poučevanje) z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki sodelujejo v 

vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi učenci. 

 

Usposobljenost za nove naloge delo zunaj razreda: na šoli in s socialnimi partnerji 

Učitelj mora: 

- razvijati šolski kurikulum (v decentraliziranih sistemih), sposoben mora biti organizacije 

in evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela,  

- sodelovati s starši in drugimi socialnimi partnerji. 

Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih 

Učitelj mora biti sposoben razvijati usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje v družbi 

znanja (učiti jih, kako se je treba učiti). 

Razvijanje lastne profesionalnosti 

Učitelj mora biti sposoben: 

- raziskovalnega pristopa in biti usmerjen v reševanje problemov, 

- odgovorno usmerjati lasten profesionalni razvoji v procesu vseživljenjskega učenja. 

 

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 

Učitelj mora uporabljati IKT v formalnih učnih situacijah (pri pouku) in pri drugem strokovnem 

delu (tudi za potrebe lastnega poklicnega razvoja). 
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Specifične kompetence 

Poleg splošnih kompetenc so za uspešno in kvalitetno poučevanje jezika na zgodnji stopnji 

potrebna tudi določena specifična znanja. Izobraževanje podpira bodoče učitelje in učiteljice pri 

razvijanju ustreznih poklicnih zmožnosti. V dokumentu »Standardi za izobraževanje učiteljev in 

učiteljic za zgodnje učenje tujega jezika v Nemčiji (2007)« so opredeljene kompetence, znanja in 

ravnanja, ki so nujna za učitelja tujega jezika na zgodnji stopnji (BIG-Kreis, 2009). 

Področje kompetenc zajema: 

- ustrezno jezikovno kompetenco v tujem jeziku;  

- zmožnost diagnosticiranja jezikovnega razvoja ter zmožnost ustvarjanja otrokom 

primernega učnega procesa ter vzpodbudnega učnega okolja.  

Področje znanj zajema: 

- znanje o lastni izkušnji učenja, o poklicu, poznavanje strokovne literature s področja 

poučevanja in učenja tujih jezikov;  

- znanje o socialnem kontekstu razreda, inštituciji šole ter učencih in učenkah; 

- znanje o relevantnih vidikih predmeta. 

Področje ravnanj zajema: 

- odprtost do heterogenosti in večjezičnosti, pripravljenost soočiti se z novim in 

nepričakovanim, pripravljenost za angažma ter sposobnost zavzemanja kritične distance 

do dela. 

Poučevanje tujega jezika na zgodnji stopnji zahteva vrsto različnih kompetenc, tako splošnih, ki 

jih potrebuje tudi vsak razredni učitelj, kot tudi znanj s področja jezika ter metodologije 

poučevanja le-tega tako mladim učencem. Potrebno je poznavanje in razumevanje poteka razvoja 

otroka ter prilagajanje materialov posameznim stopnjam razvoja. Učiteljem velikokrat 

primanjkuje jezikovnega ali pa didaktičnega znanja. Slovenija si v zadnjih letih z različnimi 

programi izpopolnjevanja in študijskimi programi prizadeva ustvariti kader usposobljenih 

učiteljev z vsemi ustreznimi kompetencami. V nadaljevanju si bomo pogledali, kakšne so možnosti 

za izpopolnjevanje znanja na področju zgodnjega poučevanja jezika za slovenske učitelje in 

bodoče učitelje. 

2.3.3.2 Usposabljanje učiteljev za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji 

Študija, ki je preučevala prakse zgodnjega poučevanja angleščine po svetu, je odkrila številne 

dejavnike, ki s perspektive učiteljev vplivajo na poučevanje angleščine. Na podlagi teh izsledkov 

so avtorji Garton, Copland in Burns (2011) oblikovali naslednja priporočila: 

- Programe za usposabljanje učiteljev za poučevanje mlajših otrok je potrebno konstantno 

krepiti in izboljševati. Takšni programi naj bi bili brezplačni ali cenovno zelo dostopni, 

kratkotrajni in skoncentrirani na poučevanje mlajših učencev. 

- Potrebno je omogočati več priložnosti za pridobivanje izkušenj in deljenje le-teh med 

učitelji angleščine na zgodnji stopnji tako na državnem kot tudi na mednarodnem nivoju. 

To je mogoče z ustanavljanjem manjših lokalnih skupin učiteljev, internetnih konferenc, z 

vzpostavitvijo mednarodnih spletnih strani, na katerih lahko učitelji delijo svoje izkušnje. 

- Učinkovitost rabe jezika se od učitelja do učitelja zelo razlikuje in mnogi učitelji imajo 

potrebo po izboljšanju spretnosti rabe angleškega jezika. Treba je zagotavljati programe za 
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izobraževanje, ki se osredotočajo na rabo angleščine in tudi na prednosti in slabosti rabe 

prvega in drugega jezika v razredu. Prav tako je potrebno spodbujati nadaljnje raziskave 

na tem področju. 

- Potrebno je raziskovati materiale za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji, njihovo 

uporabo in razvoj. Pomembni so raznoliki materiali (učbeniki, CD-ji, videi, internet), ki so 

dostopni tudi revnim državam in šolam, ki nimajo veliko sredstev. Pripomočki pomagajo 

učiteljem pri poučevanju ter dodatno motivirajo učence. 

- Če želimo izboljšati izkušnjo otrok z učenjem tujega jezika, je pri oblikovanju kurikula 

nujno upoštevati izsledke aktualnih raziskav na tem področju. 

Slovenske univerze (Ljubljana, Koper in Maribor) se že vrsto let trudijo, da bi usposobile zadostno 

število učiteljev za poučevanje tujih jezikov na zgodnji stopnji. Univerza v Ljubljani, Primorska 

univerza (leta 1998) in tudi Univerza v Mariboru (leta 2000) so ponudile dvoletni izobraževalni 

program za učitelje, ki že poučujejo razredni pouk in bi želeli poučevati tudi tuj jezik do šestega 

razreda. V Ljubljani so ponudili usposabljanje za angleščino, v Mariboru za nemščino in 

angleščino ter v Kopru za italijanščino. Zaradi novih finančnih politik so te programe leta 2002 

ukinili in vse do leta 2009 so se izvajali zgolj v okviru dodatnih plačljivih programov za 

izpopolnjevanje razrednih učiteljev.  

Od leta 2013 univerzi v Ljubljani in Kopru omogočata študentom, da se na drugi stopnji študija 

usmerijo v poučevanje na razredni stopnji z angleščino pod pogojem, da si že na dodiplomski 

stopnji izberejo ponujene izbirne predmete s področja angleščine. Na dodiplomski stopnji so ti 

predmeti usmerjeni v razvoj jezikovnih zmožnosti, na drugi stopnji pa v metodologije poučevanja 

angleščine mlajšim učencem. S končanjem magistrskega študija si posameznik tako pridobi naziv 

magister profesor/magistrica profesorica poučevanja na razredni stopnji z angleščino in lahko 

poleg vseh predmetov na razredni stopnji poučuje tudi angleščino v prvem in drugem triletju (1.6. 

razred) (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012).  

Poleg usmeritve v poučevanje na razredni stopnji z angleščino v okviru podiplomskega študija 

nudi Pedagoška fakulteta v Ljubljani še študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 

poučevanja angleščine. V okviru programa udeleženci razvijejo naslednje splošne in predmetno-

specifične kompetence:  

- zmožnost razumevanja in uporabe načel tujejezikovnega poučevanja na zgodnji stopnji ter 

zmožnost povezovanja z že usvojenimi načeli učenja maternega jezika v tem obdobju in 

kritično spremljanje najnovejšega razvoja teorije in prakse na celotnem področju vzgoje in 

izobraževanja;  

- zmožnost pravilne jezikovne rabe v angleščini (mojstrska raven C2 glede na Skupni 

evropski jezikovni okvir za jezike) in zmožnost poznavanja angleškega jezikovnega 

sistema; 

- zmožnost za poučevanje tujejezikovnih zmožnosti na predšolski oziroma razredni stopnji 

osnovne šole; usposobljenost za udejanjanje medkulturnih in medjezikovnih 

sporazumevalnih strategij za razvijanje družbenih in kulturnih vrednot;  
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- usposobljenost za uporabo avtentičnih otroških besedil, pesmi in iger v angleščini ter 

njihova ustrezna raba glede na okoliščine in sobesedilo; 

- zmožnost medpredmetnega in »kroskurikularnega« povezovanja ter celovitega pogleda na 

vzgojno-izobraževalni proces; 

- zmožnost kritične (samo)refleksije in (samo)evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela, še 

posebej zmožnost razumevanja in ukrepanja v zvezi z jezikovnimi težavami, ki jih lahko 

imajo učenci pri učenju angleščine na predšolski oziroma razredni stopnji;  

- sposobnost za avtonomno delo v vzgoji in izobraževanju; sposobnost za delovanje na 

podlagi etičnega presojanja (Predstavitveni zbornik programa za izpopolnjevanje iz 

zgodnjega poučevanja angleščine, str. 1). 

Univerza v Mariboru v sklopu rednega študija ne nudi usmeritve v poučevanje na razredni stopnji 

z angleščino, je pa Pedagoška fakulteta Maribor v sodelovanju s filozofsko fakulteto pripravila 

študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine. Program 

je namenjen učiteljem razrednega pouka in učiteljem angleščine oziroma nemščine, ki bi želeli 

poučevati jezik na zgodnji stopnji, in je bil prvič razpisan v študijskem letu 2013/2014. Gre za 

enoletni študijski program, s katerim kandidat, ki ga opravi, pridobi 60 kreditnih točk s področja 

specialne didaktike in razvojne psihologije, tujejezikovnega področja, predmetno-specifičnega 

področja in z izbirnim predmetom, ki smiselno dopolnjujejo jezikovno ali pedagoško-psihološko 

področje (Predstavitveni zbornik študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja 

angleščine oziroma nemščine). 

2.4 STALIŠČA UČITELJA DO UČENJA IN POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA  

 

Musek (1997) opredeljuje stališče kot sistem pozitivnih ali negativnih vrednotenj, čustvovanj in 

teženj po delovanju v odnosu do nekega pojava, osebe, skupine. 

Stališča vsebujejo tri komponente duševnih procesov (Kompare in Stražišar, 2002), in sicer 

kognitivno, ki vsebuje znanje in informacije v povezavi z objektom oziroma situacijo, vrednostno, 

kjer gre za pozitivne oziroma negativne vrednostne ocene v odnosu do objekta stališča, in 

dinamično komponento, ki predstavlja posameznikovo pripravljenost oziroma težnjo ravnati v 

skladu s svojimi stališči (kar se ne uresniči vedno). Stališča imajo štiri poglavitne funkcije (prav 

tam). Prva je obrambna, ki nam zagotavlja ohranjanje pozitivne samopodobe. Vrednostno-

ekspresivna funkcija pomeni, da so stališča način izražanja vrednot. Pri prilagajanju določenim 

življenjskim funkcijam in zahtevam nam pomaga prilagoditvena funkcija, kognitivna funkcija pa 

nam pomaga pri osmišljanju sveta, saj nam stališča omogočajo hitro presojanje ljudi, dogodkov in 

situacij (prav tam).  

Raziskave na področju učiteljeve spoznavnosti se ukvarjajo predvsem s tisto dimenzijo 

poučevanja, ki je ne moremo opazovati – učiteljevo miselno dejavnostjo. Pouk (metode, oblike, 

tehnike, strategije), ki odločilno vpliva na učenčevo motivacijo, se danes ne pojmuje več kot gola 

mehanska učiteljeva dejavnost, pač pa kot premišljeno vedenje. Učitelji niso le izvajalci zunanjih 

didaktičnih priporočil, temveč aktivno odločajo o svojem delu, na njihove odločitve pa vpliva vrsta 

med seboj prepletajočih se dejavnikov. Učiteljeva miselna dejavnost vpliva na njegovo didaktično 
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delo, saj obstajajo odnosi med tem, kar ljudje delamo, in tem, kar vemo in verjamemo, torej med 

našimi stališči (Borg, 2009).  

Phipps in Borg (2007) povzemata trenutno splošno prevzeto pojmovanje razmerja med učiteljevo 

spoznavnostjo in učiteljevo pedagoško prakso: 

- na učiteljevo spoznavnost lahko močno vpliva njegova lastna izkušnja kot učenec, 

- učiteljeva spoznavnost vpliva na to, kaj in kako se pri svojem izobraževanju učitelji učijo; 

- učiteljeva spoznavnost je kot filter, skozi katerega učitelj interpretira nove izkušnje in 

spoznanja; 

- vpliv učiteljeve spoznavnosti na pouk je lahko močnejši od vpliva njegovega 

izobraževanja; 

- učiteljeva spoznavnost je lahko globoko zakoreninjena, kar pomeni, da se ne spremeni 

zlahka; 

- na učiteljevo didaktično delo ima lahko spoznavnost dolgotrajen vpliv; 

- pri učiteljevem didaktičnem delu se ne odraža vedno; 

- vzajemno deluje na izkušnjo, kar pomeni, da prepričanja vplivajo na prakso, praksa pa 

lahko vpliva na spremembe v prepričanju. 

Turška raziskava (Ulug, Seray Ozden in Eryilmaz, 2011) je pokazala, da je učitelj s svojim 

odnosom do predmeta, ki ga poučuje, zgled svojim učencem in da je takoj za starši drugi 

najpomembnejši faktor pri oblikovanju osebnosti in kompetenc otroka v njegovem času šolanja. 

Zelo pomembna so tudi njegova stališča do učencev, saj učitelj, ki se na svoje učence odziva 

pozitivno (jih poskuša razumeti, jih spodbuja, postavlja vprašanja, pokaže interes zanje) dodatno 

motivira te učence na njihovi poti do uspeha. 

Smafi in Al-ghazo (2013) poudarjata pomembnost zavedanja, da pozitiven odnos do jezika zvišuje 

uspešnost procesa učenja in poučevanja, uspešnost pa tako še okrepi pozitiven odnos do jezika. V 

študiji, ki preiskuje stališča razrednih učiteljev do angleščine in kako le-ta vplivajo na njihovo delo 

v razredu, ugotavljata, da učiteljeva stališča močno vplivajo na uspeh učencev, saj na podlagi 

svojih stališč učitelj izbere pristope in metode za poučevanje. Kot faktorje, ki vplivajo na stališča 

učiteljev, avtorja raziskave navajata osebnostne lastnosti, razred, lastnosti učencev, odnose z 

nadrejenimi, težavnost jezika, dostopnost sredstev za poučevanje, vsebino, zadovoljstvo s svojim 

delom kot učitelj angleškega jezika na zgodnji stopnji (prav tam).  

J. Mihaljević Djigunović (2012) v izsledkih svoje raziskave povzema prepričanja učiteljev glede 

poučevanja angleščine na zgodnji stopnji. 

- Vsi sodelujoči učitelji so mnenja, da je prvi razred primeren za začetek poučevanja 

angleščine, bolje bi bilo celo začeti že prej. Prednosti zgodnjega začetka vidijo predvsem 

v lažjem usvajanju jezika, boljšem obvladanju naglasa, bolj naravnem učenju, poleg tega 

pa se jim zdi zgodnje učenje naložba za lažje in uspešnejše učenje v prihodnosti. 

- Težavo vidijo v heterogenosti razredov v sposobnostih za usvajanje jezika in pa pri pisanju, 

saj otroci na tako zgodnji stopnji še vedno niso popolnoma razvili finomotoričnih 

spretnosti. 

- Zavedajo se, da potrebujejo nadgradnjo in obnovitev svojega znanja angleščine. 
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Stališča do zgodnjega poučevanja tujega jezika nastajajo že tekom šolanja in kasneje pomembno 

vplivajo na ravnanje učiteljev v razredu. Ob vstopu na fakulteto so določena stališča že 

izoblikovana (druga se še izoblikujejo), nastala pa so pod vplivom številnih faktorjev. Zheng 

(2009) v svoji raziskavi predstavi vzročno-posledična razmerja med stališči in drugimi dejavniki 

pedagoške prakse. Med drugim govori o vplivu lastnih izkušenj z učenjem tujega jezika na stališča. 

Pravi, da imajo lahko te izkušnje na stališča do poučevanja jezika pozitivne ali negativne posledice, 

saj se na podlagi teh izkušenj že zelo zgodaj izoblikuje konceptualizacija tujega jezika. Izkušnje 

prav tako vplivajo na izbiro strategij in materialov za poučevanje. Dodaja, da stališča pomembno 

vplivajo na učiteljevo učno prakso, saj ravnanje učitelja začetnika v razredu nekako sovpada z 

njegovimi teoretičnimi prepričanji, ki jih je tekom študija črpal iz različnih virov in literature. 

2.4.1 Raziskave na področju spreminjanja stališč bodočih učiteljev tekom študija 

 

Področje učiteljeve spoznavnosti je v zadnjih letih zelo raziskovano. Raziskovalci z namenom 

ugotavljanja učinkovitosti obstoječih študijskih programov in podajanja predlogov za izboljšanje 

le-teh zato velikokrat raziskujejo predvsem spremembe, ki se zgodijo na področju stališč med 

študijem.  

Že v obdobju med 1960 in 1970 se pojavi razmeroma veliko raziskav, usmerjenih v stališča 

bodočih učiteljev. Te kažejo, da se stališča bodočih učiteljev med študijem preoblikujejo in 

spreminjajo v željeni smeri. Postajajo bolj demokratična in manj toga. Intenzivnost in smer 

sprememb stališč študentov je odvisna predvsem od stališč večine njihovih profesorjev 

(RazdevšekPučko, 1990). Ob začetku poklicne poti učitelja pa se stališča, oblikovana med 

študijem, velikokrat ne skladajo z vedenjem večine učiteljev ali celo z njegovim lastnim vedenjem. 

Pogosto mora reagirati drugače, kot si je predstavljal, in drugače od med študijem naučenih stališč. 

Te ugotovitve so izpostavile predvsem potrebo po drugačnem izobraževanju in ne le po tem, da 

pride do spremembe stališč, ampak tudi po tem, da se ob ustreznih mentorjih pridobi dovolj 

praktičnih izkušenj, ob katerih se le-ta utrdijo (prav tam). 

Avtorji različnih raziskav so dobili nekoliko različne izsledke. Mehiška raziskava (S. D. Cota 

Grijalva in E. Ruiz-Esparza Barajas, 2012) je na primer pokazala, da se med študijem spremeni 40 

% obstoječih stališč študentov, kar 60 % pa jih ostane nespremenjenih. Avtorici predpostavljata, 

da se spremembe zgodijo zaradi novih znanj in izkušenj, ki jih študenti pridobijo med študijem. 

Ugotavljata, da s spremembo stališč pride tudi do sprememb v praksi. 

Ozmen (2012) primerja stališča študentov o učenju in poučevanju jezika ob vstopu v študijski 

program in ob zaključku študija ter ugotavlja spremembe v vseh štirih letih. Raziskava pokaže, da 

v prvih dveh letih ne pride do pomembnih sprememb v stališčih, v nadaljevanju pa so razlike bolj 

očitne in ob primerjavi prvega in zadnjega leta študija prihaja do večjih odstopanj. To pripisuje 

predvsem temu, da je v zadnjih dveh letih teorija bolj podprta s prakso, študenti si tako pridobijo 

več praktičnih izkušenj, hkrati pa se zaveda tudi dejstva, da stališča niso nekaj, kar bi se lahko 

spremenilo čez noč. Pravi, da bi za še boljši vpogled v situacijo bilo smiselno izvesti še študijo, ki 

bi preučila stališča istih oseb, ko bi že nekaj časa opravljali učiteljski poklic (prav tam). 
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Nekoliko drugačne razlike v stališčih sta raziskovali M. Dagarin Fojkar in D. Skubic 

(neobjavljeno), ki sta primerjali stališča študentov prvih letnikov treh različnih smeri pedagoške 

fakultete, in sicer predšolske vzgoje, razrednega pouka in specialne pedagogike. Zanimala so ju 

stališča na področju sposobnosti za usvajanje jezika, značilnosti usvajanja jezika ter motivacije in 

pričakovanj ob učenju. Avtorici ugotavljata, da med različnimi smermi pedagoških študijev v 

stališčih ni pomembnih odstopanj, se pa zavedata, da se bodo stališča sodelujočih študentov med 

študijem še spremenila in takrat lahko pride do večjih odstopanj. 

M. Mattheoudakis (2006) je pod drobnogled vzela skupino študentov triletnega študijskega 

programa za razredne učitelje. Vsem sodelujočim je materni jezik grški, angleščino pa so se začeli 

učiti z osmimi ali devetimi leti v okviru zunajšolske dejavnosti. Avtorica ugotavlja, da imajo ob 

vstopu v študijski program vsi že izoblikovana stališča, ki so močno odvisna od njihovih lastnih 

izkušenj z učenjem angleščine. Med opazovanjem ugotavlja, da je nič oziroma zelo malo 

sprememb na področju stališč o sposobnosti usvajanja jezika, težavnosti učenja in učiteljeve vloge 

pri učenju, sicer pa se stališča iz leta v leto spreminjajo. Do pomembnih razlik prihaja predvsem 

na področju prepričanj o pomembnosti slovnice in pravopisa za učenje jezika, saj so študenti s 

pridobivanjem novih znanj in izkušenj postali manj fiksirani na tradicionalen, na slovnici temelječ 

pristop do poučevanja jezika. Iz leta v leto so spremembe majhne, vendar pride ob primerjavi 

stališč v prvem in zadnjem letu študija do bolj opaznih razlik. Avtorica to pripisuje tudi temu, da 

se najpomembnejše spremembe zgodijo ravno proti koncu študija. V zaključku še pove, da ima 

študijski program vsekakor pozitiven vpliv na razvoj in spremembo stališč študentov v želeni 

smeri, vendar bolj v tem smislu, da jim z izkušnjami in znanjem, ki ga pridobijo, pomaga odkriti, 

kakšna ta stališča pravzaprav sploh so (prav tam). 

2.5 DIDAKTIČNO METODIČNI PRISTOPI ZA ZGODNJE POUČEVANJE 

ANGLEŠČINE  

 

Pogled nazaj v zgodovino razkriva, da se pred dvajsetim stoletjem prejšnjega tisočletja za 

poučevanje jezika ni uporabljala nobena specifična metoda, katere učinkovitost bi bila podprta s 

kakršnokoli raziskavo. V veljavi je bila tako imenovana klasična metoda, ki se je kasneje 

preimenovala v slovnično prevajalsko metodo (ang. Grammar Translation Method) (Brown, 

1993). Za to metodo je značilno, da pouk poteka v glavnem v materinščini, besedišče se uči 

predvsem v obliki seznamov posameznih besed, potrebno je veliko vaje in drila, naučiti se je 

potrebno posamezna pravila za tvorjenje besednih zvez, povedi, besedil (prav tam).  

Ker sama metoda ne spodbuja aktivne vloge učencev pri učenju in namenja le malo pozornosti 

vsebinam in komunikacijskim spretnostim, so se sčasoma razvili drugačni, naprednejši pristopi k 

poučevanju jezika, še posebej na zgodnji stopnji, katere si bomo podrobneje pogledali v 

nadaljevanju. 

2.5.1 Slušno jezikovni pristop 

 

Slušno jezikovni pristop je bil popularen predvsem v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Obsega  

veliko ponavljanja novega jezika, pogosto to ponavljanje temelji na dialogih. Pristop se sicer 
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smatra za zastarelega, vendar v nekaterih državah še uporabljajo njegove prilagojene različice 

(Brewster in Ellis 2002).  

Pristopu mnogi očitajo, da je preveč restriktiven, da daje preveč poudarka ponavljanju, učenje 

poteka na preveč mehaniziran način. Razlog, da je še vedno v uporabi, se najverjetneje skriva v 

dejstvu, da tako poučujejo učitelji, ki so bili kot učenci sami deležni tega pristopa, poleg tega pa 

je precej preprost in ga pogosto uporabljajo tudi tisti učitelji, ki imajo nižjo raven znanja jezika. 

Sam pristop je lahko za mlajše učence tudi precej dolgočasen, saj na zgodnji stopnji otroci pri 

učenju jezika potrebujejo raznolike aktivnosti, ki spodbujajo pozitiven odnos do učenja tujih 

jezikov (prav tam). 

2.5.2 Popolni telesni odziv (TPR  Total Physical Response)  

 

Asher (2009) meni, da so naši možgani programirani tako, da poteka pridobivanje jezika v točno 

določenem zaporedju na točno določen način. To velja tako za pridobivanje maternega jezika kot 

tudi za pridobivanje vseh nadaljnjih jezikov, saj učenje vedno poteka enako, in sicer preko procesa 

dekodiranja. Učenje jezika se ne prične s produkcijo le-tega, pač pa s sprejemanjem (Asher, 2009), 

zato ta pristop učence vpeljuje v svet tujega jezika s pomočjo telesnega odziva na ukaze v ciljnem 

tujem jeziku, saj temelji na dejstvu, da na začetku otroci razumejo veliko več, kot znajo povedati 

(Seliškar, 1995). Zahtevnost ukazov se z vajo nadgrajuje. Ukaze v začetku daje učitelj, kasneje pa 

bodo njegovo vlogo lahko celo prevzeli določeni učenci, ki bodo dajali navodila sošolcem. Tudi 

kadar uporabljamo zgodbe, pesmi in rime, gre za obliko popolnega telesnega odziva (Brewster in 

Ellis, 2002).  

Pristop je zelo primeren za uporabo pri mlajših učencih, saj hkrati razvija slušne sposobnosti, 

predstavi nov jezik v vidnem kontekstu in vključuje aktivnost, poleg tega pa od učencev ne zahteva 

govora, ki za njih predstavlja dodaten pritisk (Brewster in Ellis, 2002). Asher (2007) kot glavne tri 

prednosti uporabe pristopa popolnega telesnega odziva izpostavi še takojšnje razumevanje ciljnega 

jezika ne glede na jezikovne sposobnosti učencev, hitro in dolgoročno hrambo in odsotnost stresa.  

2.5.3 Komunikacijski pristop 

 

Razvoj komunikacijskega pristopa sega v sedemdeseta leta dvajsetega stoletja in temelji na teoriji 

socialne interakcije, kar pomeni, da poudarja vlogo socialnega okolja in interakcij pri učenju tujega 

jezika. V razredu to pomeni, da učitelj učence z izbranimi nalogami spodbuja k besednemu ali 

nebesednemu odzivu (odgovarjanje na vprašanja, pogovarjanje, kazanje, risanje …), ki dokazuje 

pravilno dekodiranje in razumevanje sprejetih informacij (Brewster in Ellis, 2002). Pristop temelji 

na različnih aktivnostih in običajno vključuje tri različne tipe le-teh (prav tam): 

- reševanje problemov (povezovanje, razvrščanje, določanje prednosti …); 

- interaktivne aktivnosti (izvajanje intervjujev, anket …); 

- ustvarjalne aktivnosti (izdelovanje različnih voščilnic, kartic …). 
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Pristop je bil sicer deležen nekaj kritik zaradi svojega osredotočanja na komunikacijske 

sposobnosti in zanemarjanja slovnice. 

2.5.4 Na dejavnostih temelječ pristop 

 

Na dejavnostih temelječ pristop je eden sodobnejših, nastal pa je kot odgovor na očitke 

komunikacijskemu pristopu. Kot nekakšna izboljšava in nadgradnja komunikacijskega pristopa ta 

pristop poudarja tako tekočnost in komunikacijske sposobnosti kot tudi slovnično pravilnost. 

Učence se spodbuja k besednemu odzivu, bodisi pisnemu ali ustnemu, s pomočjo različnih 

predstavitev pred razredom, ki od učenca zahtevajo načrtovanje in pripravo. Vsaki predstavitvi 

nato sledi analiza uporabljenega jezika. Že na začetku je treba učence seznaniti s produktom, ki ga 

bodo morali predstaviti, saj to osmisli na novo predstavljeni jezik za učence. Veliko verjetneje 

namreč je, da si bodo učenci zapomnili tiste elemente jezika, za katere vedo, da jih bodo kasneje 

potrebovali (Brewster in Ellis, 2002). 

Ta pristop sestavljajo tri faze (prav tam): 

- priprava na dejavnost (predstavitev novega jezika); 

- dejavnost (učenci izvajajo naloge, pripravljajo predstavitve, delo poteka v parih, sledi pa 

predstavitev pred sošolci); 

- zaključna faza (osredotočanje na jezik). 

2.5.5 Na zgodbah temelječa metodologija 

 

Poslušanje zgodb v otroštvu pozitivno vpliva na otrokov intelektualni razvoj, saj ta ob poslušanju 

razvija jezikovne sposobnosti, domišljijo, miselne sposobnosti, poleg tega pa ima lahko poslušanje 

zgodbic tudi terapevtski učinek. Zgodbe, ki jih otrok posluša v tujem jeziku, ugodno vplivajo na 

motivacijo za učenje tega jezika, saj so otroci pripravljeni aktivno sodelovati v vseh aktivnostih, 

ki se navezujejo na slišano zgodbo (K. Rokoszewska, 2011). 

Pouk, zasnovan na osnovi zgodbe, ustvarja sproščeno učno okolje, otroci uživajo in se zabavajo, 

v zgodbo se vživijo in doživljajo različna čustva, ohranjajo koncentracijo. Poleg tega lahko otroci 

s poslušanjem različnih zgodb pridobijo tudi novo znanje, ki ga z branjem besedil v učbeniku ne 

bi. Zgodbam lahko sledijo najrazličnejše aktivnosti, v katerih otroci z veseljem sodelujejo (igre, 

likovne naloge, predstavitve, dramske aktivnosti …). Ob branju/pripovedovanju zgodbe je zelo 

pomemben očesni stik. Poleg tega je zelo pomembno, da učitelj uporablja različne dramske 

elemente kot na primer obrazno mimiko, da spreminja barvo in glasnost glasu, da naredi premor 

ob pomembnih dogodkih in tako poveča dramatičnost. S tem aktivira obe možganski hemisferi 

poslušalcev, še posebej desno, ki je med tradicionalnim poukom bolj malo aktivna (prav tam). 
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2.5.6 Medpredmetni pristop 

 

Medpredmetni pristop je povezan z na dejavnostih temelječim pristopom, temelji pa na 

povezovanju tujega jezika z drugimi predmeti s predmetnika, na primer z likovno vzgojo, športno 

vzgojo, matematiko, naravoslovjem (Brewster in Ellis, 2002).  

2.5.7 Metoda CLIL 

 

Začetki metode CLIL segajo v zgodnja devetdeseta leta dvajsetega stoletja. CLIL (ang. Content 

and Language Integrated Learning) je izraz, ki pomeni učenje vsebine nekega predmeta (npr. 

zgodovine, geografije …) v ciljnem tujem jeziku in s tem pridobivanje tujega jezika. Gre torej za 

učenje snovi nekega predmeta, ki ne poteka v materinščini (Darn, 2011). 

Prednost te metode je, da učencem ob učenju vsebine nejezikovnega predmeta omogoča tudi 

pridobivanje jezikovnih zmožnosti, kakršnih s tradicionalnim poukom ne bi usvojili. Omogoča 

razumevanje jezika, struktur in metajezikovnega znanja, poleg tega pa je metoda zelo ustrezna za 

mlajše učence, saj omogoča celostno, aktivno učenje in implicitno pridobivanje znanja (Jazbec in 

Lipavic Oštir, 2009). 

E. Harrop (2012) ugotavlja, da uporaba metode CLIL omogoča večje dosežke na področju 

jezikovnih zmožnosti, višjo raven motivacije za učenje jezika ter da zadovolji učence z različnimi 

sposobnostmi, vendar ima metoda še nekaj prostora za izboljšanje. Te priložnosti za izboljšavo se 

po njenem mnenju skrivajo v teoretičnih in metodoloških pomanjkljivostih. Ena izmed 

pomanjkljivosti, navaja avtorica, je tudi ta, da CLIL predstavlja dodatno raven težavnosti za učenje 

vsebine nekega predmeta, zato so lahko šibkejši učenci tu zelo ranljivi.  

3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Učiteljeva stališča do predmeta, ki ga poučuje, posredno vplivajo na uspešnost poučevanja, saj 

usmerjajo njegovo izbiro vsebin, metod, oblik in učnih aktivnosti, ki jih je potrebno še posebej v 

prvem triletju ustrezno izbrati. S svojimi stališči in posledično odnosom do jezika je učitelj zgled 

svojim učencem in je takoj za starši drugi najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju osebnosti in 

kompetenc otroka v njegovem času šolanja (Ulug, Seray Ozden in Eryilmaz, 2011). 

Ker pri nas še ni bila izvedena nobena specifična raziskava, ki bi preučevala stališča bodočih 

razrednih učiteljev do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju, smo želeli raziskati, 

kakšna so prepričanja med slovenskimi študenti razrednega pouka na tem področju.  
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3.2. NAMEN RAZISKAVE 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti stališča študentov razrednega pouka do učenja in poučevanja 

angleščine v prvem triletju in kako se ta stališča med študijem spremenijo. Zanimalo nas je tudi, 

kakšne so lastne izkušnje anketirancev z učenjem angleščine v osnovni šoli in ali te izkušnje 

vplivajo na njihova stališča do učenja in poučevanja angleščine ter rabo angleščine v vsakdanu.  

Rezultati raziskave ponujajo vpogled v stališča bodočih razrednih učiteljev, povezana z učenjem 

in poučevanjem angleščine v prvem triletju. Prav tako lahko vplivajo na zavedanje stroke o tem, 

kako pomembne so pozitivne izkušnje z učenjem jezika za kasnejši odnos do njega in rabo le-tega. 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšna so stališča študentov razrednega pouka do pomembnosti znanja tujih jezikov? 

2. Kakšna so stališča študentov razrednega pouka do poučevanja angleščine v prvem triletju? 

3. Kakšne so izkušnje študentov razrednega pouka z lastnim učenjem angleščine v OŠ? 

4. Kakšna je povezanost med lastnimi izkušnjami z učenjem angleščine v OŠ in stališči do 

poučevanja angleščine v prvem triletju? 

5. Kakšna je povezanost med lastnimi izkušnjami z učenjem angleščine v OŠ in rabo 

angleščine vsak dan? 

6. Kakšna je povezanost med stališčem do pomembnosti znanja tujih jezikov in stališči do 

poučevanja angleščine v prvem triletju? 

7. Ali obstajajo statistično pomembne razlike med stališči do poučevanja angleškega jezika v 

prvem triletju med študenti prvega letnika dodiplomskega študija razrednega pouka in 

prvega letnika podiplomskega študija poučevanje na razredni stopnji z angleščino? 

3.4. OPIS VZORCA 

 

V raziskavo so bili vključeni študenti dveh pedagoških fakultet, in sicer 136 študentov prvega 

letnika dodiplomskega študija razrednega pouka in 47 študentov prvega letnika podiplomskega 

študija smer poučevanje na razredi stopnji z angleščino. Razdeljenih je bilo 200 vprašalnikov, od 

tega jih je bilo 183 vrnjenih in pravilno izpolnjenih.  

3.5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Zbiranje podatkov je potekalo od aprila do maja 2017. Tehnika zbiranja podatkov je bil vprašalnik, 

ki je bil sestavljen za potrebe raziskave. Vprašalnik je bil anonimen in prostovoljen, sestavljen iz 

uvodnega (predstavitev avtorja, namen raziskave in vsebina vprašalnika) in poizvedovalnega dela. 

Podana so bila natančna navodila za izpolnjevanje, enotna za vse, s čimer je bila zagotovljena 

objektivnost vprašalnika. Vprašalniki so bili po predhodnem dogovoru poslani na fakultete in 

razdeljeni študentom. Vsi so bili vrnjeni po pošti z izjemo treh, ki so bili poslani elektronsko 

študentom na izmenjavi, in so bili na enak način tudi vrnjeni. 

3.6. MERSKI INSTRUMENT 

 

Vprašalnik je bil sestavljen za namen raziskave. V uvodnem delu je bil predstavljen avtor in namen 
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raziskave, v poizvedovalnem delu pa najprej vprašanje, vezano na letnik in smer študija, nato pa 

osemnajst trditev, povezanih s stališči do uporabe, učenja in poučevanja angleščine ter z lastnimi 

izkušnjami z učenjem angleščine v osnovni šoli. Za trditve so anketiranci na 5-stopenjski Likertovi 

lestvici označevali svoje strinjanje z napisanim. 

3.7. OBDELAVA PODATKOV 

 

Zbrani podatki so bili statistično obdelani s programom SPSS 20.0. Pri predstavitvi podatkov je 

bila uporabljena frekvenčna porazdelitev za prikaz nominalnih spremenljivk v deležih (%) ter 

opisna statistika (povprečje in standardni odklon). Povezanost spremenljivk smo preverili z 

izračunom Pearsonovega korelacijskega koeficienta, za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinama pa smo uporabili T-test in Mann-Whitney preizkus. Podatki so bili predstavljeni s 

pomočjo tabel. 

 

3.8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

1. Kakšna so stališča študentov razrednega pouka o pomembnosti znanja tujih 

jezikov? 

N Povprečje
Std. 

Odklon

prvi letnik dodiplomskega študija smer 

razredni pouk 136 4,80 0,45        

prvi letnik podiplomskega študija smer 

poučevanje na razredni stopnji z 

angleščino
47 4,91 0,28        

prvi letnik dodiplomskega študija smer 

razredni pouk
136 4,41 0,67        

prvi letnik podiplomskega študija smer 

poučevanje na razredni stopnji z 

angleščino

47 4,53 0,65        

prvi letnik dodiplomskega študija smer 

razredni pouk
136 4,36 0,71        

prvi letnik podiplomskega študija smer 

poučevanje na razredni stopnji z 

angleščino
47 4,48 0,75        

Letnik študija razrednega pouka

V današnji družbi je znanje tujih 

jezikov zelo pomembno.

Znanje angleščine je v vsakdanjem 

življenju postalo eno izmed osnovnih 

spretnosti.

Želim si, da bi znal več tujih jezikov.

 

Tabela 1: Stališča študentov RP do pomembnosti znanja tujih jezikov 

Anketiranci so na trditve odgovarjali s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice, kjer so svoje 

strinjanje s trditvijo označevali s številkami od 1 do 5 (1 = se sploh ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 

3 = se ne morem odločiti, 4 = se strinjam, 5 = se popolnoma strinjam). Iz tabele je razvidno, da se 

večina popolnoma strinjam, da je znanje tujih jezikov v današnji družbi zelo pomembno, ter da je 

znanje angleščine v vsakdanjem življenju postalo ena izmed osnovnih spretnosti. Prav tako si 

večina vprašanih želi, da bi znali več tujih jezikov, saj so povprečne stopnje strinjanja z naštetimi 

trditvami pri dodiplomskih in podiplomskih študentih med 4 (se strinjam) in 5 (se popolnoma 

strinjam). Rezultati torej pokažejo, da se anketiranci zavedajo pomembnosti znanja tujih jezikov 

in uporabnosti angleščine v vsakdanjem življenju dandanes. 
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2. Kakšna so stališča študentov razrednega pouka o poučevanju angleščine v prvem 

triletju? 

                          Trditev                                                                 Letnik študija  N Povpr. 
Std. 

Odklon 

Osvajanje tujega jezika je 
uspešnejše v času do pubertete. 

prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni 
pouk 

136 3,76       1,00     

prvi letnik podiplomskega študija smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

47 3,85       0,93     

Učenje angleščine že v prvem triletju 
je za otroke dodatno breme. 

prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni 
pouk 

136 2,42       1,00     

prvi letnik podiplomskega študija smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

46 1,63       0,85     

Učenje angleščine v prvem triletju je 
za otroka koristno. 

prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni 
pouk 

134 4,01       0,90     

prvi letnik podiplomskega študija smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

46 4,61       0,80     

Učenje angleščine v prvem triletju je 
za otroka škodljivo, saj še ni 

popolnoma osvojil vseh veščin 
maternega jezika. 

prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni 
pouk 

136 2,02       0,91     

prvi letnik podiplomskega študija smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

47 1,36       0,53     

Za poučevanje angleščine v prvem 
triletju so potrebna dodatna 

didaktična znanja. 

prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni 
pouk 

136 3,90       0,84     

prvi letnik podiplomskega študija smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

47 4,45       0,50     

Neustrezen pristop k poučevanju 
negativno vpliva na otrokovo 

uspešnost pri usvajanju jezika. 

prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni 
pouk 

136 4,35       0,77     

prvi letnik podiplomskega študija smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

47 3,96       1,04     

Uporaba primernih metod dela za 
učenje angleščine v prvem triletju 

pozitivno vpliva na motivacijo 
učencev. 

prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni 
pouk 

136 4,55       0,58     

prvi letnik podiplomskega študija smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

47 4,64       0,57     

Uporabi iger, zgodbic in pesmic se je 
potrebno pri pouku angleščine v 

prvem triletju izogniti. 

prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni 
pouk 

136 1,45       0,90     

prvi letnik podiplomskega študija smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

47 1,17       0,64     

Vključevanju maternega jezik v pouk 
angleščine v prvem triletju se je 

potrebno izogniti. 

prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni 
pouk 

136 1,94       0,99     

prvi letnik podiplomskega študija smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

47 2,87       1,01     

Za poučevanje angleščine v prvem 
triletju je dovolj poznavanje zgolj 
nekaj osnov angleškega jezika, 

obširno znanje ni potrebno. 

prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni 
pouk 

136 2,22       1,18     

prvi letnik podiplomskega študija smer 
poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

47 1,57       0,68     

Tabela 2: Stališča študentov RP do poučevanja angleščine v prvem triletju 

Rezultati kažejo, da je večina anketiranih študentov mnenja, da je učenje angleščine v prvem 

triletju za otroka koristno. Povprečna vrednost strinjanja s to trditvijo je namreč pri dodiplomskih 

in podiplomskih študentih med 4 (se strinjam) in 5 (se popolnoma strinjam). To nakazuje tudi 
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večinsko nestrinjanje z nasprotujočo si trditvijo, da je učenje angleščine že v prvem triletju za 

otroka škodljivo, saj še ni popolnoma osvojil vseh veščin maternega jezika. Povprečna vrednost 

strinjanja s to trditvijo je namreč na lestvici od 1 do 5 približno 2 (se ne strinjam) pri dodiplomskih 

študentih in 1 (se sploh ne strinjam), pri podiplomskih pa tudi pretežno nestrinjanje s trditvijo, da 

je učenje angleščine že v prvem triletju za otroka dodatno breme. Da so anketiranci v veliki meri 

mnenja, da so za poučevanje angleščine na tako zgodnji stopnji potrebna posebna didaktična 

znanja, nakazuje povprečna stopnja strinjanja s trditvijo, ki je pri obeh skupinah anketiranih 

študentov približno 4 (se strinjam). Najvišjo stopnjo strinjanja so anketirani študenti izrazili pri 

trditvi, da uporaba primernih metod dela za učenje angleščine v prvem triletju pozitivno vpliva na 

motivacijo učencev. Tako pri dodiplomskih študentih kot tudi pri podiplomskih je povprečna 

vrednost strinjanja s to trditvijo 4,6. Respondenti niso mnenja, da bi se morali pri poučevanju 

angleščine v prvem triletju izogibati vključevanju maternega jezika v pouk ter uporabi zgodbic, 

pesmic in iger. Rezultati nakazujejo na zavedanje anketirancev o tem, da poučevanje tujega jezika 

v prvem triletju poteka drugače kot na kasnejši stopnji. Anketiranci se prav tako zavedajo, da so 

za uspešno učenje angleščine na tako zgodnji stopnji potrebni drugačni pristopi in dodatno 

didaktično znanje učiteljev.  

3. Kakšne izkušnje imajo študenti razrednega pouka lastnega učenja angleščine v 

OŠ? 

N Povprečje
Std. 

Odklon

prvi letnik dodiplomskega študija smer 

razredni pouk 135 3,57 1,17

prvi letnik podiplomskega študija smer 

poučevanje na razredni stopnji z angleščino 47 3,57 0,99        

prvi letnik dodiplomskega študija smer 

razredni pouk 136 3,21 1,32

prvi letnik podiplomskega študija smer 

poučevanje na razredni stopnji z angleščino 47 3,10 1,13

prvi letnik dodiplomskega študija smer 

razredni pouk
136 3,33 1,27

prvi letnik podiplomskega študija smer 

poučevanje na razredni stopnji z angleščino 47 3,44 1,10

Letnik in smer študija

Imam pozitivne izkušnje z 

učenje angleščine v OŠ.

Učiteljica angleščine v OŠ me 

je s svojimi pristopi motivirala 

za učenje angleščine.

V OŠ sem pridobil dobro 

znanje angleščine.

 

Tabela 3: Izkušnje študentov RP z lastnim učenjem angleščine v OŠ 

Anketirani študenti so svoje strinjanje s trditvami o izkušnjah učenja angleščine v OŠ na lestvici 

opredeljevali med 3 in 4. Tako lahko sklepamo, da ima večina anketiranih pozitivne izkušnje 

učenja angleščine v OŠ ali pa se o tem ne more odločiti. Prav tako so neodločni, ko pride do 

vprašanja o učiteljičinih metodah za poučevanje angleščine v OŠ in ali so jih izbrane metode 

motivirale. Tudi pri trditvi, da so v OŠ pridobili dobro znanje angleščine, anketirani večinoma ne 

morejo opredeliti svojega strinjanja. Kljub vsemu so bili dobljeni rezultati zelo razpršeni, kar 

nakazuje tudi večji standardni odklon, zato nas bo v nadaljevanju zanimalo tudi, ali izkušnje 

anketirancev vplivajo na njihova stališča o učenju in poučevanju angleščine. 
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4. Kakšna je povezanost med lastnimi izkušnjami učenja angleščine v OŠ in stališči 

o poučevanju angleščine v prvem triletju? 

Imam 

pozitivne 

izkušnje z 

učenje 

angleščine v 

OŠ.

Učiteljica 

angleščine v OŠ 

me je s svojimi 

pristopi 

motivirala za 

učenje 

angleščine.

V OŠ sem pridobil 

dobro znanje 

angleščine.

Pearsonov korelacijski 

koeficient
0,10              0,03                  0,08                       

St. značilnosti (dvostr.) 0,17              0,67                  0,29                       

N 182,00          183,00             183,00                  

Pearsonov korelacijski 

koeficient
(0,06)            (0,09)               (0,07)                    

St. značilnosti (dvostr.) 0,39              0,24                  0,36                       

N 181,00          182,00             182,00                  

Pearsonov korelacijski 

koeficient
0,15              0,16                  0,13                       

St. značilnosti (dvostr.) 0,04              0,03                  0,08                       

N 179,00          180,00             180,00                  

Pearsonov korelacijski 

koeficient
(0,03)            0,03                  0,06                       

St. značilnosti (dvostr.) 0,72              0,69                  0,46                       

N 182,00          183,00             183,00                  

Usvajanje tujega 

jezika je uspešnejše v 

času do pubertete.

Učenje angleščine že 

v prvem triletju je za 

otroke dodatno breme.

Učenje angleščine v 

prvem triletju je za 

otroka koristno.

Učenje angleščine v 

prvem triletju je za 

otroka škodljivo, saj še 

ni popolnoma osvojil 

vseh veščin 

maternega jezika.
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Imam pozitivne 

izkušnje z 

učenje 

angleščine v 

OŠ.

Učiteljica 

angleščine v OŠ 

me je s svojimi 

pristopi 

motivirala za 

učenje 

angleščine.

V OŠ sem 

pridobil 

dobro 

znanje 

angleščine

.

Pearsonov korelacijski 

koeficient
(0,03)             0,01                    0,01        

St. značilnosti (dvostr.) 0,71               0,91                    0,88        

N 182,00           183,00               183,00    

Pearsonov korelacijski 

koeficient
0,07               (0,00)                 0,02        

St. značilnosti (dvostr.) 0,32               0,97                    0,77        

N 182,00           183,00               183,00    

Pearsonov korelacijski 

koeficient
0,14               0,15                    0,04        

St. značilnosti (dvostr.) 0,07               0,04                    0,64        

N 182,00           183,00               183,00    

Pearsonov korelacijski 

koeficient
(0,08)             (0,06)                 (0,11)      

St. značilnosti (dvostr.) 0,28               0,42                    0,15        

N 182,00           183,00               183,00    

Pearsonov korelacijski 

koeficient
(0,06)             (0,04)                 (0,00)      

St. značilnosti (dvostr.) 0,40               0,58                    0,95        

N 182,00           183,00               183,00    

Pearsonov korelacijski 

koeficient
(0,01)             (0,03)                 (0,12)      

St. značilnosti (dvostr.) 0,85               0,72                    0,09        

N 182 183 183

Za poučevanje angleščine v 

prvem triletju je dovolj poznavanje 

zgolj nekaj osnov angleškega 

jezika, obširno znanje ni potrebno.

Za poučevanje angleščine v 

prvem triletju so potrebna 

dodatna didaktična znanja.

Neustrezen pristop k poučevanju 

negativno vpliva na otrokovo 

uspešnost pri usvajanju jezika.

Uporaba primernih metod dela za 

učenje angleščine v prvem triletju 

pozitivno vpliva na motivacijo 

učencev.

Uporabi iger, zgodbic in pesmic 

se je potrebno pri pouku 

angleščine v prvem triletju izogniti.

Vključevanju maternega jezik v 

pouk angleščine v prvem triletju 

se je potrebno izogniti.

 

Tabela 4: Povezanost lastnih izkušenj z učenjem angleščine v OŠ s stališči do učenja in poučevanja angleščine 

Rezultati kažejo, da obstaja med lastnimi izkušnjami učenja angleščine v OŠ in stališči o 

poučevanju angleščine v prvem triletju večinoma zelo šibka do šibka korelacija, saj se vrednosti 

korelacijskih koeficientov zadržujejo v rangu med r = 0,10 in r = 0,20. Razlike med opazovanima 

skupinama niso statistično značilne (p > 0,05). Kot izjemo bi izpostavili primer ugotavljanja 

povezanosti med zadovoljstvom s pristopi učiteljice za poučevanje angleščine in trditvijo, da izbira 

neustreznega pristopa za poučevanje angleščine negativno vpliva na otrokovo uspešnost pri 

usvajanju jezika, kjer korelacija ne obstaja (r = 0,003). Kljub šibkim korelacijam se največja 

povezanost kaže med zadovoljstvom s pristopi učiteljice angleščine in trditvijo, da je učenje 

angleščine v prvem triletju za otroka koristno (r = 1,161). Smer korelacije je pozitivna, kar pomeni, 
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da se anketiranci, ki so bili zadovoljni s pristopi svoje učiteljice angleščine v OŠ pogosteje strinjajo 

s trditvijo, da je učenje angleščine v prvem triletju za otroka koristno. 

5. Kakšna je povezanost med lastnimi izkušnjami učenja angleščine v OŠ in rabo 

angleščine vsak dan? 

Imam pozitivne 

izkušnje z učenje 

angleščine v OŠ.

Učiteljica 

angleščine v OŠ me 

je s svojimi pristopi 

motivirala za učenje 

angleščine.

V OŠ sem pridobil 

dobro znanje 

angleščine.

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient
0,18                              0,18                         0,30                              

Stopnja 

značilnosti 

(dvostr.)

0,01                              0,01                         0,00                              

N 182 183 183

Rad in 

pogosto 

uporablja

m 

angleščin

o v svojem 

vsakdanu.

 

Tabela 5: Povezanost lastnih izkušenj z učenjem angleščine in rabo angleščine vsakdan 

Med pozitivnimi izkušnjami učenja angleščine v OŠ in trditvijo, da anketiranec angleščino rad in 

pogosto uporablja v svojem vsakdanu, obstaja šibka korelacija (r=0,184), razlike med skupinama 

pa so statistično značilne na ravni p > 0,05. Smer korelacije je pozitivna, kar pomeni, da 

anketiranci, ki imajo pozitivne izkušnje učenja angleščine v OŠ, raje in pogosteje uporabljajo 

angleščino v svojem vsakdanu. 

Med zadovoljstvom s pristopi učiteljice za poučevanje angleščine v OŠ in trditvijo, da anketiranec 

rad in pogosto uporablja angleščino v svojem vsakdanu, obstaja šibka korelacija (r=0,183), razlike 

med skupinama pa so statistično značilne na ravni p < 0,05. Smer korelacije je pozitivna, kar 

pomeni, da anketiranci, ki so zadovoljni s pristopi učiteljice za poučevanje angleščine v OŠ, raje 

in pogosteje uporabljajo angleščino v svojem vsakdanu. 

Med zadovoljstvom z znanjem angleščine, pridobljenim v OŠ, in trditvijo, da anketiranec rad in 

pogosto uporablja angleščino v svojem vsakdanu, obstaja močna korelacija (r=0,303), razlike med 

skupinama pa niso statistično značilne (p > 0,05). Smer korelacije je pozitivna, kar pomeni, da 

anketiranci, ki so zadovoljni z znanjem angleščine, pridobljenem v OŠ, raje in pogosteje 

uporabljajo angleščino v svojem vsakdanu. 
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6. Kakšna je povezanost med stališčem o pomembnosti znanja tujih jezikov in stališči o 

poučevanju angleščine v prvem triletju? 

V današnji družbi 

je znanje tujih 

jezikov zelo 

pomembno..

Znanje angleščine 

je v vsakdanjem 

življenju postalo 

eno izmed 

osnovnih 

spretnosti.

Želim si, da bi 

znal več tujih 

jezikov.

Pearsonov korelacijski 

koeficient
0,17                   0,12                      0,07                

Stopnja značilnosti 

(dvostr.)
0,02                   0,11                      0,32                

N 183                    183                       183                 

Pearsonov korelacijski 

koeficient
(0,25)                 (0,12)                    (0,11)              

Stopnja značilnosti 

(dvostr.)
0,00                   0,11                      0,16                

N 182                    182                       182                 

Pearsonov korelacijski 

koeficient
0,34                   0,16                      0,20                

Stopnja značilnosti 

(dvostr.)
0,00                   0,03                      0,01                

N 180                    180                       180                 

Pearsonov korelacijski 

koeficient
(0,23)                 (0,08)                    (0,15)              

Stopnja značilnosti 

(dvostr.)
0,00                   0,31                      0,04                

N 183                    183                       183                 

Pearsonov korelacijski 

koeficient
0,07                   0,01                      0,12                

Stopnja značilnosti 

(dvostr.)
0,34                   0,84                      0,10                

N 183                    183                       183                 

Za poučevanje 

angleščine v prvem 

triletju so potrebna 

dodatna didaktična 

znanja.

Usvajanje tujega jezika 

je uspešnejše v času 

do pubertete.

Učenje angleščine že v 

prvem triletju je za 

otroke dodatno breme.

Učenje angleščine v 

prvem triletju je za 

otroka koristno.

Učenje angleščine v 

prvem triletju je za 

otroka škodljivo, saj še 

ni popolnoma osvojil 

vseh veščin maternega 

jezika.
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V današnji družbi 

je znanje tujih 

jezikov zelo 

pomembno.

Znanje 

angleščine je v 

vsakdanjem 

življenju postalo 

eno izmed 

osnovnih 

spretnosti.

Želim si, da bi 

znal več tujih 

jezikov.

Pearsonov 

korelacijski koeficient
0,05                    0,18                   0,02                 

Stopnja značilnosti 

(dvostr.)
0,46                    0,02                   0,75                 

N 183                     183                    183                  

Pearsonov 

korelacijski koeficient
0,21                    0,24                   0,20                 

Stopnja značilnosti 

(dvostr.)
0,00                    0,00                   0,01                 

N 183                     183                    183                  

Pearsonov 

korelacijski koeficient
0,04                    (0,08)                0,09                 

Stopnja značilnosti 

(dvostr.)
0,63                    0,26                   0,25                 

N 183                     183                    183                  

Pearsonov 

korelacijski koeficient
0,04                    0,12                   0,05                 

Stopnja značilnosti 

(dvostr.)
0,57                    0,11                   0,51                 

N 183                     183                    183                  

Pearsonov 

korelacijski koeficient
(0,14)                  (0,09)                (0,14)               

Stopnja značilnosti 

(dvostr.)
0,07                    0,21                   0,06                 

N 183                     183                    183                  

Za poučevanje angleščine 

v prvem triletju je dovolj 

poznavanje zgolj nekaj 

osnov angleškega jezika, 

obširno znanje ni potrebno.

Neustrezen pristop k 

poučevanju negativno 

vpliva na otrokovo 

uspešnost pri usvajanju 

jezika.

Uporaba primerinih metod 

dela za učenje angleščine v 

prvem triletju pozitivno 

vpliva na motivacijo 

učencev.

Uporabi iger, zgodbic in 

pesmic se je potrebno pri 

pouku angleščine v prvem 

triletju izogniti.

Vključevanju maternega 

jezik v pouk angleščine v 

prvem triletju se je 

potrebno izogniti.

 

Tabela 6: Povezanost stališč o pomembnosti znanja tujih jezikov s stališči o učenju in poučevanju angleščine 

Med stališči o pomembnosti znanja angleškega jezika in stališči o poučevanju angleščine v prvem 

triletju večinoma obstajajo zelo šibke in šibke korelacije (r = 0,10—0,20). Sklepamo, da razlike 

med skupinama niso statistično pomembne (p > 0,05). Med rezultati izstopa naslednji primer, ki 

bi ga izpostavili kot izjemo.  

Med prepričanjem o pomembnosti znanja tujih jezikov v današnji družbi in trditvijo, da je učenje 

angleščine že v prvem triletju za otroka koristno, obstaja močna pozitivna korelacija (r = 0,339), 

kar pomeni, da se anketiranci, ki menijo, da je znanje tujih jezikov v današnji družbi zelo 

pomembno, večkrat strinjajo s trditvijo, da je učenje angleščine že v prvem triletju za otroka 

koristno. Sklepamo, da so razlike med skupinama statistično značilne na ravni p ≤ 0,01. 
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7. Ali obstajajo statistično pomembne razlike med stališči o poučevanju angleškega 

jezika v prvem triletju med študenti prvega letnika dodiplomskega študija 

razrednega pouka in prvega letnika podiplomskega študija poučevanje na razredni 

stopnji z angleščino? 

  

Levenov Test 
enakosti varianc 

T-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 
Stopnja 

značilnosti 
t 

Stopnja 
prostosti 

Stopnja 
značilnosti 
(dvostr.) 

Razlika 
aritmetičnih 

sredin 

Osvajanje tujega jezika je uspešnejše 
v času do pubertete. 

EV       0,08     ,773 -,520 181,00 ,604 -,086 

NV     -,538 85,13 ,592 -,086 

Učenje angleščine že v prvem triletju 
je za otroke dodatno breme. 

EV       3,01     ,084 4,789 180,00 ,000 ,789 

NV     5,182 90,14 ,000 ,789 

Učenje angleščine v prvem triletju je 
za otroka koristno. 

EV       1,09     ,298 -4,026 178,00 ,000 -,601 

NV     -4,252 86,52 ,000 -,601 

Učenje angleščine v prvem triletju je 
za otroka škodljivo, saj še ni 
popolnoma osvojil vseh veščin 
maternega jezika. 

EV       4,93     ,028 4,682 181,00 ,000 ,660 

NV     6,004 139,55 ,000 ,660 

Za poučevanje angleščine v prvem 
triletju so potrebna dodatna didaktična 
znanja. 

EV       3,04     ,083 -4,162 181,00 ,000 -,542 

NV     -5,271 135,23 ,000 -,542 

Neustrezen pristop k poučevanju 
negativno vpliva na otrokovo 
uspešnost pri usvajanju jezika. 

EV       2,52     ,114 2,769 181,00 ,006 ,395 

NV     2,390 64,00 ,020 ,395 

Uporaba primernih metod dela za 
učenje angleščine v prvem triletju 
pozitivno vpliva na motivacijo učencev. 

EV       1,07     ,302 -,888 181,00 ,376 -,087 

NV     -,898 81,67 ,372 -,087 

Uporabi iger, zgodbic in pesmic se je 
potrebno pri pouku angleščine v 
prvem triletju izogniti. 

EV     10,43     ,001 1,954 181,00 ,052 ,278 

NV     2,304 113,28 ,023 ,278 

Vključevanju maternega jezik v pouk 
angleščine v prvem triletju se je 
potrebno izogniti. 

EV       0,04     ,841 -5,538 181,00 ,000 -,931 

NV     -5,467 78,25 ,000 -,931 

Za poučevanje angleščine v prvem 
triletju je dovolj poznavanje zgolj nekaj 
osnov angleškega jezika, obširno 
znanje ni potrebno. 

EV     17,00     ,000 3,555 181,00 ,000 ,646 

NV     4,552 139,02 ,000 ,646 

 
Tabela 7: T-test neodvisnih vzorcev med trditvami o stališčih do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju in letnikom študija 
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N
Povprečje 

rangov

prvi letnik dodiplomskega študija 136         91,25     

prvi letnik podiplomskega študija 47           94,16     

Skupaj 183         

prvi letnik dodiplomskega študija 136         102,39   

prvi letnik podiplomskega študija 46           59,29     

Skupaj 182         

prvi letnik dodiplomskega študija 134         80,84     

prvi letnik podiplomskega študija 46           118,65   

Skupaj 180         

prvi letnik dodiplomskega študija 136         101,77   

prvi letnik podiplomskega študija 47           63,73     

Skupaj 183         

prvi letnik dodiplomskega študija 136         83,55     

prvi letnik podiplomskega študija 47           116,45   

Skupaj 183         

prvi letnik dodiplomskega študija 136         96,84     

prvi letnik podiplomskega študija 47           78,00     

Skupaj 183         

prvi letnik dodiplomskega študija 136         90,07     

prvi letnik podiplomskega študija 47           97,59     

Skupaj 183         

prvi letnik dodiplomskega študija 136         96,28     

prvi letnik podiplomskega študija 47           79,63     

Skupaj 183         

prvi letnik dodiplomskega študija 136         80,54     

prvi letnik podiplomskega študija 47           125,15   

Skupaj 183         

Za poučevanje angleščine v prvem triletju 

je dovolj poznavanje zgolj nekaj osnov 

angleškega jezika, obširno znanje ni 

potrebno.

prvi letnik dodiplomskega študija 136         98,98     

prvi letnik podiplomskega študija 47           71,80     

Skupaj 183         

Neustrezen pristop k poučevanju 

negativno vpliva na otrokovo uspešnost 

pri usvajanju jezika.

Uporaba primernih metod dela za učenje 

angleščine v prvem triletju pozitivno vpliva 

na motivacijo učencev.

Uporabi iger, zgodbic in pesmic se je 

potrebno pri pouku angleščine v prvem 

triletju izogniti.

Vključevanju maternega jezik v pouk 

angleščine v prvem triletju se je potrebno 

izogniti.

                              Trditev                                                                Letnik študija

Usvajanje tujega jezika je uspešnejše v 

času do pubertete.

Učenje angleščine že v prvem triletju je za 

otroke dodatno breme.

Učenje angleščine v prvem triletju je za 

otroka koristno.

Učenje angleščine v prvem triletju je za 

otroka škodljivo, saj še ni popolnoma 

osvojil vseh veščin maternega jezika.

Za poučevanje angleščine v prvem triletju 

so potrebna dodatna didaktična znanja.

 

Tabela 8: Mann-Whitney preizkus za preverjanje domneve o enakosti srednje vrednosti na dveh neodvisnih vzorcih 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med stališči študentov prvega letnika dodiplomskega 

študija razrednega pouka in stališči študentov prvega letnika podiplomskega študija smeri 

poučevanje na razredi stopnji z angleščino smo uporabili T-test, nato pa izračunali še Mann-

Whitney U-test za ugotavljanje rangov obeh skupin. Ugotavljamo, da se statistično značilne razlike 

v stališčih obeh skupin na ravni p < 0,01 kažejo pri naslednjih stališčih: 
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- Učenje angleščine že v prvem triletju je za otroke dodatno breme. 

Rezultati t-testa kažejo na statistično značilne razlike (t(180) = 4,789, p < 0,05) med študenti 

podiplomskega in dodiplomskega študija v strinjanju s trditvijo, da je učenje angleščina že v prvem 

triletju za otroka dodatno breme. Med 183 respondenti so bili študenti prvega letnika 

dodiplomskega študija smer razredni pouk v povprečju na približno 102. rangu, študenti prvega 

letnika podiplomskega študija smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa na 59. rangu. 

Študenti dodiplomskega študija imajo torej v povprečju višje vrednosti strinjanja s trditvijo, da je 

učenje angleščine že v prvem triletju za otroke dodatno breme. 

- Učenje angleščine v prvem triletju je za otroka koristno. 

Rezultati t-testa kažejo na statistično značilne razlike (t(178) = -4,026, p < 0,05) med študenti 

podiplomskega in dodiplomskega študija v strinjanju s trditvijo, da je učenje angleščina v prvem 

triletju za otroka koristno. Med 183 respondenti so bili študenti prvega letnika dodiplomskega 

študija razrednega pouka v povprečju na približno 81. rangu, študenti prvega letnika 

podiplomskega študija smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa na 119. rangu. Študenti 

podiplomskega študija imajo torej v povprečju višje vrednosti strinjanja s trditvijo, da je učenje 

angleščine v prvem triletju je za otroka koristno. 

- Učenje angleščine v prvem triletju je za otroka škodljivo, saj še ni popolnoma usvojil vseh 

veščin maternega jezika. 

Rezultati t-testa kažejo na statistično značilne razlike (t(181) = 4,682, p < 0,05) v strinjanju s 

trditvijo, da je učenje angleščine v prvem triletju za otroka škodljivo, saj še ni popolnoma usvojil 

vseh veščin maternega jezika. Med 183 respondenti so bili študenti prvega letnika dodiplomskega 

študija razrednega pouka v povprečju na približno 102. rangu, študenti prvega letnika 

podiplomskega študija smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa na 64. rangu. Študenti 

dodiplomskega študija imajo torej v povprečju višje vrednosti strinjanja s trditvijo, da je učenje 

angleščine v prvem triletju za otroka škodljivo, saj še ni popolnoma usvojil vseh veščin maternega 

jezika. 

- Za poučevanje angleščine v prvem triletju so potrebna dodatna didaktična znanja. 

Rezultati t-testa kažejo na statistično značilne razlike (t(181) = -4,162, p < 0,05) v strinjanju s 

trditvijo, da so za poučevanje angleščine v prvem triletju potrebna dodatna didaktična znanja. Med 

183 respondenti so bili študenti prvega letnika dodiplomskega študija razrednega pouka v 

povprečju na približno 84. rangu, študenti prvega letnika podiplomskega študija smer poučevanje 

na razredni stopnji z angleščino pa na 116. rangu. Študenti podiplomskega študija imajo torej v 

povprečju višje vrednosti strinjanja s trditvijo, da so za učenje angleščine v prvem triletju potrebna 

dodatna didaktična znanja. 

- Neustrezen pristop k poučevanju negativno vpliva na otrokovo uspešnost pri usvajanju 

jezika. 

Rezultati t-testa kažejo na statistično značilne razlike (t(181) = 2,769, p < 0,05) v strinjanju s 

trditvijo, da neustrezen pristop k poučevanju negativno vpliva na otrokovo uspešnost pri usvajanju 

jezika. Med 183 respondenti so bili študenti prvega letnika dodiplomskega študija razrednega 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Monja Pratnemer, magistrsko delo 
 

37 
 

pouka v povprečju na približno 97. rangu, študenti prvega letnika podiplomskega študija smer 

poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa na 78. rangu. Študenti dodiplomskega študija imajo 

torej v povprečju višje vrednosti strinjanja s trditvijo, da neustrezen pristop k poučevanju 

negativno vpliva na uspešnost pri usvajanju jezika. 

- Vključevanju maternega jezik v pouk angleščine v prvem triletju se je potrebno izogniti. 

Rezultati t-testa kažejo na statistično značilne razlike (t(181) = 5,538, p < 0,05) v strinjanju s 

trditvijo, da se je potrebno izogniti vključevanju maternega jezika v pouk angleščine v prvem 

triletju. Med 183 respondenti so bili študenti prvega letnika dodiplomskega študija razrednega 

pouka v povprečju na približno 81. rangu, študenti prvega letnika podiplomskega študija smer 

poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa na 125. rangu. Študenti podiplomskega študija 

imajo torej v povprečju višje vrednosti strinjanja s trditvijo, da se je potrebno izogniti vključevanju 

maternega jezika v pouk angleščine v prvem triletju. 

- Za poučevanje angleščine v prvem triletju je dovolj poznavanje zgolj nekaj osnov 

angleškega jezika, obširno znanje ni potrebno. 

Rezultati t-testa kažejo na statistično značilne razlike (t(180) = 4,789, p < 0,05) v strinjanju s 

trditvijo, da je za poučevanje angleščine v prvem triletju dovolj poznavanje zgolj nekaj osnov med 

študenti podiplomskega in dodiplomskega študija. Med 183 respondenti so bili študenti prvega 

letnika dodiplomskega študija razrednega pouka v povprečju na približno 99. rangu, študenti 

prvega letnika podiplomskega študija smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa na 72. 

rangu. Študenti dodiplomskega študija imajo torej v povprečju višje vrednosti strinjanja s trditvijo, 

da je za poučevanje angleščine v prvem triletju dovolj poznavanje zgolj nekaj osnov, obširno 

znanje jezika pa ni potrebno. 

 

4. SKLEP 

V zadnjih desetletjih se je pojavilo razmeroma veliko raziskav, ki se ukvarjajo z dimenzijo 

učiteljevega dela, ki je ne moremo opazovati − učiteljevo spoznavnostjo. Gre za pomemben vidik 

poučevanja, ki vpliva na učiteljevo didaktično delo, saj obstajajo odnosi med tem, kar ljudje 

delamo, in tem, kar vemo in verjamemo, torej med našimi stališči (Borg, 2009). Phipps in Borg 

(2007) ugotavljata, da lahko na učiteljevo spoznavnost vplivajo lastne izkušnje, ki jih ima z 

učenjem. Spoznavnost je globoko zakoreninjena in ima na učiteljevo delo velik vpliv, lahko celo 

večji kot njegovo izobraževanje. Dodajata tudi, da kakor spoznavnost vpliva na prakso, lahko tudi 

praksa vpliva na spoznavnost in na spremembo učiteljevih prepričanj, stališč. S stališči bodočih 

razrednih učiteljev smo se ukvarjali tudi v naši raziskavi, ugotovitve pa so predstavljene v sledečih 

odstavkih. 

V prvem raziskovalnem vprašanj so nas zanimala stališča študentov razrednega pouka o 

pomembnosti znanja tujih jezikov. Ugotavljamo, da se večina strinja s tem, da je znanje tujih 
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jezikov v današnji družbi zelo pomembno in da je postalo znanje angleščine ena od osnovnih 

spretnosti v današnjem času. Prav tako si večina želi, da bi znala več tujih jezikov. 

V drugem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali stališča študentov razrednega pouka o 

učenju in poučevanju angleščine v prvem triletju. Učiteljeva stališča o jeziku in poučevanju le-

tega namreč močno vplivajo na uspeh učencev, saj na podlagi svojih stališč učitelj izbere pristope 

in metode za poučevanje (Smafi in Al-ghazo, 2013). Rezultati kažejo, da je večina anketiranih 

študentov mnenja, da je učenje angleščine v prvem triletju za otroka koristno, kar nakazuje tudi 

večinsko nestrinjanje z nasprotujočo si trditvijo, da je učenje angleščine že v prvem triletju za 

otroka dodatno breme in trditvijo, da je učenje angleščine že v prvem triletju za otroka škodljivo, 

saj še ni popolnoma osvojil vseh veščin maternega jezika. Anketiranci so v veliki meri mnenja, da 

so za poučevanje angleščine na tako zgodnji stopnji potrebna posebna didaktična znanja, še 

posebej visoko stopnjo strinjanja pa so anketirani študenti izrazili pri trditvi, da uporaba primernih 

metod dela za učenje angleščine v prvem triletju pozitivno vpliva na motivacijo učencev. 

Anketirani študenti večinoma ne menijo, da bi se morali pri poučevanju angleščine v prvem triletju 

izogibati vključevanju maternega jezika v pouk. Prav tako se ne strinjajo, da se je potrebno izogniti 

uporabi zgodbic, pesmic in iger. Rezultati nakazujejo na zavedanje anketirancev o tem, da 

poučevanje tujega jezika v prvem triletju poteka drugače kot na kasnejši stopnji, in o tem, da so za 

uspešno poučevanje potrebni drugačni pristopi ter da morajo imeti učitelji, ki poučujejo na tako 

zgodnji stopnji, dodatno didaktično znanje.  

S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli dobiti informacije o tem, kakšne izkušnje lastnega 

učenja angleščine v OŠ imajo študenti razrednega pouka, saj že Phipps in Borg (2007) 

poudarjata, da lahko na učiteljevo spoznavnost močno vplivajo njegove lastne izkušnje. Iz 

dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da ima večina anketiranih pozitivne izkušnje učenja 

angleščine v OŠ ali pa se o tem ne more odločiti. Prav tako so neodločni, ko pride do vprašanja o 

zadovoljstvu z metodami, ki jih je izbrala učiteljica za poučevanje angleščine, in ali so jih izbrane 

metode motivirale. Tudi povprečna vrednost strinjanja s trditvijo, da so v OŠ pridobili dobro 

znanje angleščine, znaša okrog 3, kar pomeni, da se študenti ne morejo opredeliti glede kakovosti 

znanja angleščine, pridobljenega v OŠ. Kljub vsemu so bili dobljeni rezultati zelo razpršeni, kar 

nakazuje tudi večji standardni odklon, zato nas je v nadaljevanju zanimalo tudi, ali izkušnje 

anketirancev vplivajo na njihova stališča o učenju in poučevanju angleščine. 

V četrtem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali, kakšna je povezanost med stališčem o 

pomembnosti znanja tujih jezikov in stališči o poučevanju angleščine v prvem triletju. V 

literaturi je mogoče zaslediti raziskave, ki kažejo na vzročno-posledično razmerje med lastnimi 

izkušnjami učenja tujega jezika in stališči o učenju tujega jezika (Zheng, 2009), zato smo tudi sami 

pričakovali močno povezanost teh dveh spremenljivk. V nasprotju z našimi predvidevanji se je 

izkazalo, da gre za šibko povezanost teh dveh skupin stališč, torej lahko sklepamo, da lastne 

izkušnje učenja angleščine ne vplivajo pomembno na stališča o poučevanju tujega jezika. 

Pri petem raziskovalnem vprašanju, kjer nas je zanimalo, kakšna je povezanost med lastnimi 

izkušnjami učenja angleščine v OŠ in rabo angleščine vsak dan, so rezultati večinoma pokazali 
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zgolj šibko povezanost. Med pozitivnimi izkušnjami učenja angleščine v OŠ in rabo angleščine v 

vsakdanu ter med zadovoljstvom z metodami in pristopi učiteljice za angleščino in rabo angleščine 

v vsakdanu ugotavljamo zgolj šibko korelacijo. Med zadovoljstvom z znanjem angleščine, 

pridobljenim v OŠ, in rabo angleščine vsak dan pa ugotavljamo močno pozitivno korelacijo, kar 

pomeni, da študenti, ki so zadovoljni z znanjem angleščine, ki so ga pridobili v OŠ, pogosteje in 

raje uporabljajo angleščino v svojem vsakdanu. Sklepamo, da so dobri temelji in osnove pogoj za 

uspešno nadgradnjo znanja in da je zadovoljstvo z lastnim znanjem jezika pogoj za njegovo 

samozavestno in uspešno uporabo v vsakdanjih situacijah. 

Pri ugotavljanju, kakšna je povezanost med stališčem o pomembnosti znanja tujih jezikov in 

stališči o poučevanju angleščine v prvem triletju, so rezultati sicer pokazali zgolj šibke 

korelacije, izjema pa je močna pozitivna povezanost prepričanja o pomembnosti znanja tujih 

jezikov v današnji družbi s stališčem o koristnosti učenja angleščine v prvem triletju za otroka. 

Anketiranci, ki menijo, da je znanje tujih jezikov v današnji družbi zelo pomembno, se namreč 

večkrat strinjajo s trditvijo, da je učenje angleščine že v prvem triletju za otroka koristno.  

V našem zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med stališči o 

poučevanju angleščine v prvem triletju med študenti dodiplomskega študija razrednega 

pouka in podiplomskega študija smeri poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Že 

pretekle raziskave na tem področju kažejo, da se stališča med izobraževanjem do določene mere 

spremenijo v željeni smeri, postanejo manj toga in bolj demokratična (Razdevšek‒Pučko, 1990). 

Ne spremenijo pa se vsa stališča. S. D. Cota Grijalva in E. Ruiz Esparza Barajas (2012) na primer 

ugotavljata, da kar 60 % stališč med študijem ostane nespremenjenih. Mattheoudakis (2007) v 

svoji raziskavi, kjer je spremljala spremembe v stališčih bodočih razrednih učiteljev do 

poučevanja, izpostavlja spremembe na področju stališč o učiteljevi vlogi pri učenju in prepričanju 

o pomembnosti slovnice in pravopisa za učenje. Sami ugotavljamo predvsem razlike v stališčih na 

naslednjih področjih. Študenti podiplomske stopnje se na primer v večji meri strinjajo, da je učenje 

angleščine že v prvem triletju koristno in manj strinjajo z nasprotujočima trditvama, da je dodatno 

breme za otroke ali celo, da je škodljivo, saj otroci še niso popolnoma osvojili vseh veščin 

maternega jezika. Prav tako je na podiplomski stopnji večje zavedanje, da so za poučevanje 

angleščine na tako zgodnji stopnji potrebna dodatna didaktična znanja. S trditvijo, da lahko izbira 

neustreznih pristopov za poučevanje negativno vpliva na otrokovo uspešnost pri usvajanju jezika, 

pa se, presenetljivo, dodiplomski študenti strinjajo v večji meri kot podiplomski. Takšne razlike 

pripisujemo predvsem izkušnjam in dodatnemu znanju, ki so ga anketiranci na podiplomski stopnji 

že pridobili med izobraževalnim programom, študenti prvega letnika dodiplomskega študija 

razrednega pouka pa ga bodo še pridobili. 

V zadnjih letih se tako v Evropi kot tudi v Sloveniji starostna meja, ki je zakonsko določena za 

začetek učenja tujega jezika, vztrajno niža. S šolskim letom 2016/2017 je angleščina postala 

obvezna že v drugem razredu. Z nižanjem starostne meje se veča potreba po ustrezno 

usposobljenih učiteljih. Za poučevanje angleščine na tako zgodnji stopnji so namreč potrebni 

popolnoma drugačni pristopi za poučevanje kakor pri starejših učencih, v kolikor želimo, da je le-
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to uspešno. Učitelji potrebujejo ne samo zadostno znanje jezika in dodatna didaktična znanja, pač 

pa tudi poznavanje razvoja otroka, saj je potrebno pouk prilagoditi razvojni stopnji učencev.  

Raziskava je pokazala, da se bodoči razredni učitelji dobro zavedajo pomembnosti tujih jezikov v 

današnji družbi. Poleg tega pa je pomembno tudi zavedanje, kako z lastnim delom in odnosom do 

jezika vplivajo na svoje učence, njihovo zaznavanje jezika in nenazadnje tudi na kakovost znanja, 

ki jim ga bodo posredovali. 

V naši raziskavi smo ugotavljali razlike v stališčih dveh skupin, in sicer študentov prvega letnika 

dodiplomskega študija razrednega pouka in študentov prvega letnika podiplomskega študija smeri 

poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Ker gre za dve različni skupini, naša raziskava ne 

daje vpogleda v to, kako se stališča z leti študija spreminjajo, zato bi bilo zanimivo opraviti 

longitudinalno študijo, ki bi raziskovala stališča skupine študentov od prvega letnika 

dodiplomskega študija do zaključka podiplomskega študija. Tako bi lahko ugotovili tudi, kako 

izobraževalni program vpliva na spremembo posameznikovih stališč. Prav tako bi bilo zanimivo 

primerjati stališča ob vstopu v učiteljski poklic s stališči po nekajletnih izkušnjah s poučevanjem 

in tako ugotavljati, kako praksa vpliva na spremembo stališč. 
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6. PRILOGE 

 
VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

sem Monja Pratnemer, študentka druge stopnje razrednega pouka Pedagoške fakultete v 

Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Z vprašalnikom bi rada pridobila 

podatke, pomembne za svojo raziskavo v magistrskem delu z naslovom Stališča bodočih 

razrednih učiteljev do poučevanja angleščine v prvem triletju. Vljudno vas prosim, da preberete 

trditve, navedene v vprašalniku in ustrezno obkrožite stopnjo vašega strinjanja z vsako trditvijo: 

1=sploh se ne strinjam, 2=se ne strinjam, 3=se ne morem odločiti, 4=se strinjam, 5=se 

popolnoma strinjam. Vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno 

v raziskovalne namene. 

Ustrezno obkrožite. 

a) Obiskujem prvi letnik dodiplomskega študija smer razredni pouk. 

b) Obiskujem prvi letnik podiplomskega študija, smer poučevanje na razredni stopnji z 

angleščino. 

 TRDITEV  1      2      3      4      5       

V današnji družbi je znanje tujih jezikov zelo pomembno.  1      2      3      4      5 

Znanje angleščine je v vsakdanjem življenju postalo eno izmed 

osnovnih spretnosti. 

 1      2      3      4      5 

Želim si, da bi znal več  tujih jezikov.  1      2      3      4      5 

Usvajanje tujega jezika je uspešnejše v času do pubertete.  1      2      3      4      5 

Učenje angleščine že v prvem triletju je za otroke dodatno breme.  1      2      3      4      5 

Učenje angleščine v prvem triletju je za otroka koristno.  1      2      3      4      5 

Učenje angleščine v prvem triletju je za otroka škodljivo, saj še ni 

popolnoma osvojil vseh veščin maternega jezika. 

 1      2      3      4      5 

Za poučevanje angleščine v prvem triletju so potrebna dodatna 

didaktična znanja. 

 1      2      3      4      5 

Neustrezen pristop k poučevanju negativno vpliva na otrokovo 

uspešnost pri usvajanju jezika. 

 1      2      3      4      5 
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Hvala za Vaše odgovore! 

 

 

TRDITEV  1      2      3      4      5 

Uporaba primernih metod dela za učenje angleščine v prvem triletju, 

pozitivno vpliva na motivacijo učencev. 

 1      2      3      4      5 

Uporabi iger, zgodbic in pesmic se je potrebno pri pouku angleščine 

v prvem triletju izogniti. 

 1      2      3      4      5 

Vključevanju maternega jezika v pouk angleščine v prvem triletju se 

je potrebno izogniti. 

 1      2      3      4      5 

Za poučevanje angleščine v prvem triletju je dovolj poznavanje zgolj 

nekaj osnov angleškega jezika, obširno znanje ni potrebno. 

 1      2      3      4      5 

Imam pozitivne izkušnje z učenjem angleščine v OŠ.  1      2      3      4      5 

Učitelj/-ica angleščine v OŠ me je s svojimi pristopi motiviral/-a za 

učenje angleščine. 

 1      2      3      4      5 

V OŠ sem pridobil/-a dobro znanje angleščine .  1      2      3      4      5 

Ob uporabi angleškega jezika mi je neprijetno.  1      2      3      4      5 

Rad/-a in pogosto uporabljam angleščino v svojem vsakdanu.  1      2      3      4      5 


