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POVZETEK 
 
Raziskovalci jezika so skozi zgodovino razvili različne teorije o poučevanju jezika. S 
spremembami metod poučevanja tujega jezika sta se spreminjala tudi poučevanje in 
usvajanje slovnice. Iz začetnega eksplicitnega poučevanja slovnice, ki je bil del 
slovnično-prevajalske metode, se je z razvojem naravnih in komunikacijskih metod in 
pristopov k poučevanju jezika razvilo tudi mišljenje, da lahko učenci slovnico usvajajo 
implicitno, posredno. 
V magistrskem delu sem predstavila značilnosti usvajanja jezika in slovnice, različne 
metode poučevanja tujih jezikov in njihove pristope k poučevanju slovnice. Z raziskavo, 
ki je zajemala 98 učiteljev angleškega jezika v 4. in 5. razredih slovenskih osnovnih 
šol, sem ugotavljala, kako učitelji poučujejo angleško slovnico in kakšno je pravzaprav 
njihovo mnenje o poučevanju slovnice. Analiza rezultatov raziskave je pokazala, da 
učitelji za poučevanje angleščine najpogosteje uporabljajo direktno metodo in 
komunikacijski pristop, najmanj pa slovnično-prevajalsko metodo. Slovnico 
najpogosteje poučujejo celostno, to je skupaj z drugimi deli jezika, pri tem pa večinoma 
uporabljajo induktivni in implicitni pristop. Čeprav slovnica ni ena izmed tistih sestavin 
jezika, ki bi ji učitelji namenili največ časa v razredu, še več, raziskava je pokazala, da 
učitelji 4. razreda slovnici namenijo najmanj časa, pa vseeno nimajo odklonilnega 
mnenja o eksplicitnem poučevanju. Še ena izmed ugotovitev je način razlage 
slovničnih pravil, namreč večina učiteljev pri razlagi vsaj delno uporablja slovenščino, 
nekateri pa celo izključno slovenščino. Manj je bilo tistih, ki bi pri razlagi uporabljali 
zgolj angleški jezik. Raziskava je prav tako ugotovila, da učitelji pogosto popravijo vse 
učenčeve slovnične napake – tako pisne kot tudi ustne, pri popravljanju ustnih napak 
pa najpogosteje počakajo, da učenec zaključi z govorom in nato sam popravi napako 
ali pa mu pri tem pomagajo.  
 
 
Ključne besede: poučevanje tujega jezika angleščine, drugo triletje osnovne šole, 
slovnica, metode in pristopi k poučevanju  
 
 
 
  



  

 
 

  



  

 
 

ABSTRACT 
 
Throughout history, language researchers have developed various theories about 
language teaching. Changing language teaching methods has caused the changing of 
grammar teaching and learning. From the initial explicit grammar teaching which was 
part of the Grammar-Translation Method, the development of Natural and 
Communicative Language Teaching approach changed the view on grammar learning 
to more implicit, indirect ways. 
My master's thesis presents features of language and grammar acquisition, different 
methods of teaching foreign languages and approaches to teaching grammar. The 
research which included 98 EFL teachers of 4th and 5th grades of Slovene elementary 
schools, was hoping to find out how teachers teach English grammar and what their 
opinion about teaching grammar is. The research showed that teachers most 
frequently use The Direct Method and Communicative Language Teaching Approach 
and they use Grammar-Translation Method the least frequently. Grammar is most 
frequently taught holistically that is with other parts of language, using inductive and 
implicit approach. Even though grammar is not one of the language areas that would 
be mainly focused on in a classroom, moreover, the research showed that teachers of 
the 4th grade devote least time to grammar teaching, teachers still do not have 
negative opinion about explicit grammar teaching. Another finding is linked to grammar 
explanation, most of the teachers use at least some Slovene language when explaining 
grammar rules and some of them are only using the Slovene language. Fewer teachers 
use strictly English in explaining grammar. The research also showed that teachers 
frequently correct written and oral grammar mistakes that they make, and most 
frequently they wait for students to finish talking and then encourage them to correct 
their own mistake or they help them with the correction.  
 
 
 
Key words: teaching English as a foreign language, 2nd trimester of Primary School, 
grammar, teaching methods and approaches  
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1 UVOD 

Poučevanje tujega jezika v naši družbi pridobiva vedno večji pomen. Večjezičnost je v 
Evropski uniji zaradi globalizacije in širitve trga vedno bolj pomembna, saj je naša 
družba postala večjezična in večkulturna in poznavanje drugih, tujih jezikov, nam 
pomaga pri uspešni komunikaciji (Pižorn, 2009). 
 
Skozi zgodovino se je razvilo veliko različnih teorij o pravilnem načinu poučevanju 
jezika in slovnice. Na večino metod in pristopov k poučevanju so vplivale različne veje 
psihologije – od behaviorizma, nativizma do kognitivnizma in interakcionalizma. 
Na eni strani so t. i. empiristi, ki zagovarjajo stališče, da na jezikovno učenje vplivajo 
izkušnje učenca, kar pomeni, da so zagovorniki teorij o vplivu zunanjega okolja na 
oblikovanje osebnosti. Njihovi »nasprotniki« so racionalisti, ki so prepričani, da imamo 
ljudje prirojeno sposobnost za razvoj jezika, torej smo za razvoj jezika genetsko 
programirani. Kot kompromis med obema skrajnostma je npr. interakcionizem, ki 
usvajanje jezika razlaga kot zmes prirejenih zmožnosti in smiselne komunikacije 
(Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
S tem, ko so se razvijale metode poučevanja jezikov, se je hkrati razvijalo tudi 
poučevanje in usvajanje slovnice jezika. Če je bila tako pri slovnično-prevajalski metodi 
slovnica predstavljena eksplicitno in deduktivno, je s pojavom direktne metode in 
komunikacijskih pristopov k poučevanju prišlo do bolj implicitnega in induktivnega 
poučevanja. 
 
Glede na raziskave, ki so bile v preteklosti narejene in so ugotavljale, kako učitelji 
slovenskih srednjih šol poučujejo slovnico tujega jezika (Podmenik, 2015, Cajhen, 
2014), me je v magistrskem delu zanimalo, kako k poučevanju slovnice pristopajo 
osnovnošolski učitelji, bolj natančno, kako poučujejo slovnico v 4. in 5. razredu 
osnovne šole. Kljub temu, da se v zadnjih letih angleščino poučuje že v prvih letih 
osnovnošolskega izobraževanja, sem se osredotočila na 4. in 5. razred, saj se učenci 
v teh dveh razredih bolj direktno srečajo s slovnico angleščine, medtem ko v prvih treh 
razredih slovnico srečujejo predvsem preko govora (večinoma) učitelja. 
 
Glede na obsežnost, ki jo beseda »slovnica« zavzema, je možnih več definicij in 
opisov. Ena izmed definicij, ki nam jo ponudi Cambridgeov slovar je, da slovnica 
predstavlja uporabo pravil o tem, kako besede spreminjajo svojo obliko in se združujejo 
z ostalimi besedami in tako tvorijo stavke. S pojmom »poučevanje slovnice« je v mojem 
magistrskem delu tako zajet vsakršni del jezika, ki ga učenec mora usvojiti za uspešno 
in pravilno komunikacijo.  
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2 POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V OTROŠTVU  

2.1 MATERINŠČINA, DRUGI JEZIK, TUJ JEZIK 

Materinščina oz. materni jezik je v SSKJ razložen kot jezik »ki se ga otrok nauči od 
svojega okolja, zlasti od matere« (SSKJ). Kot sinonim besedne zveze materni jezik se 
v literaturi pojavlja izraz prvi jezik, saj ta v sebi ne nosi posebne konotacije, da je to 
materni jezik (Kranjc, 2009). Prvega jezika se človek navadno nauči najprej in mu da 
temeljno identiteto, saj ima prvi jezik t. i. jezikovnoidentifikacijsko vlogo (prav tam). 
Materinščina je tako jezik, ki se ga prvega naučimo v zgodnjem otroštvu (prvi jezik), v 
okviru družine (materni jezik) in v okolju svoje kulture (izvorni jezik), (Čok, 1999). 
Razvoj prvega jezika poteka spontano in nenačrtovano, kljub temu pa se prvega jezika 
lahko tudi učimo (Kranjc, 2009). 
 
Drugi jezik ali jezik okolja se uporablja v življenjskih sporočanjskih položajih učencev, 
kar pomeni, da njegova uporaba ni omejena zgolj na razredno okolje. Drugi jezik 
predstavljata za Slovence italijanščina in madžarščina, za prebivalce drugih narodnosti 
pa je to slovenščina (Čok, Skela in Kogoj, 1999).  
 
Tuji jezik predstavlja jezik, ki se navadno ne uporablja v vsakdanjem življenju v družbi, 
kjer se poučuje, ampak se uporablja zunaj dežele. V veliki meri učenci nimajo veliko 
stika s tujim jezikom zunaj razreda (Čok, Skela in Kogoj, 1999).  
 
 
2.1.1 Zakaj poučevati tuj jezik v otroštvu? 

Najbolj zgodnja možnost za učenje dveh jezikov je ob rojstvu. Temu zgodnjemu 
procesu lahko rečemo tudi sočasna usvojitev dveh ali večih jezikov. To se zgodi takrat, 
ko en starš v komunikaciji z otrokom vedno uporablja en jezik (npr. francoščino), drugi 
pa drugega (npr. angleščino). Če oba temu sledita, lahko otrok usvoji dva jezika 
naenkrat. Vedno pa se je potrebno zavedati razlik med znanjem dveh jezikov, saj je 
odvisno, kateri jezik se uporablja v otrokovem okolju in če starša razumeta jezik 
drugega (Pinter, 2006).  
Leta 1967 je Lenneberg predlagal hipotezo o kritičnem obdobju (angl. Critical Period 
Hypothesis). Omenjena hipoteza je domnevala, da za usvajanje jezika obstaja 
specifično in omejeno obdobje in če »kritično obdobje« zamudimo, bomo imeli med 
samim učenjem jezika večje težave (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Kritična obdobja 
so lahko različna za različne jezikovne zmožnosti (npr. izgovorjavo, besedišče). Sam 
začetek učenja tujega jezika pred adolescenco naj bi bil povezan tako z biološkimi, 
nevrološkimi kot tudi s socialnimi dejavniki (želja po poznavanju tujega jezika zaradi 
razumevanja vrstnikov, tujih risank ipd.) (Marjanovič Umek, 2009). Eden izmed 
močnejših bioloških argumentov, na podlagi katerih se je izvajalo utemeljevanje 
hipoteze, je bila lateralizacija možganov, ki naj bi se končala ob začetku pubertete. 
Prav tako naj bi učenec v obdobju pubertete razvil zmožnost abstraktnega mišljenja, 
kar naj bi zaviralo naravni proces učenja (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  
Z omenjeno hipotezo se je ukvarjalo ogromno raziskav, njihovi izsledki pa so bili zelo 
različni. V nekaterih so ugotovili, da so najstniki veliko bolj uspešni kot pa mlajši  oz. 
starejši učenci na vseh ostalih področjih, razen pri izgovorjavi (prav tam). Spet nekaj 
drugih znanstvenih raziskav pa potrjuje, da je za seznanitev s tujim jezikom idealen 
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čas že med tretjim in petim letom starosti. Prednosti učenja tujega jezika v predšolski 
dobi se namreč kažejo prav pri izgovorjavi, saj se otrok zelo približa izgovorjavi 
naravnega govorca, med drugim pa naj bi dvojezični otroci dosegali tudi boljše 
rezultate pri jezikovnih in nejezikovnih inteligenčnih testih in standardiziranih testih, naj 
bi se hitreje naučili brati in izboljšali svojo materinščino (Brumen, 2009). Kljub temu, 
da zaradi izsledkov raziskav prvotna različica hipoteze tako ni več veljavna, pa velja 
splošno prepričanje o tem, da ima zgodnje usvajanje jezika tako kognitivne kot tudi 
jezikovne razsežnosti (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Dejstvo je, da so mlajši učenci 
v začetni fazi poučevanja po naravi radovedni in jih nove stvari zanimajo, niso 
obremenjeni in jih ni strah neznanega. Če se želijo povezati s svojimi vrstniki, jim jezik 
ne predstavlja ovire, saj so še vedno zmožni uporabljati neverbalno komunikacijo. Še 
več; če na primer dva otroka ne poznata jezika drug drugega, se lahko skupaj igrata 
in vsak svojim staršem prevedeta, kaj drugi govori (Stakanova in Tolstikhina, 2014).  
Kot navaja Učni načrt za angleščino, učenci pri pouku angleščine »razvijajo celostno 
zmožnost za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje« (Učni načrt. Program 
osnovna šola. Angleščina, 2016). Z razvijanjem sporazumevalne zmožnosti za 
ustrezno govorno in pisno sporočanje in sporazumevanje v angleščini učenci dobijo 
možnost vključevanja v življenje govorcev tujega jezika (prav tam).  
 
 

2.2 RAZLIKE V UČENJU IN POUČEVANJU MATERINŠČINE IN 

DRUGEGA/TUJEGA JEZIKA 

Nekatere raziskave zatrjujejo, da se učenje učenca, ki se uči drugi jezik, močno 
razlikuje od učenja otroka, ki se uči prvi jezik. Razlikujejo se tako učenčeve lastnosti 
kot tudi okolje, v katerem se učenje prvega in drugega jezika dogaja (Lightbown in 
Spada, 2006). Marjanovič Umkova (2009) po drugi strani pravi, da procesa učenja 
prvega in drugega/tujega jezika sicer nista v celoti enaka, vendar je učenje 
tujega/drugega jezika tesno povezano z mejami psihološkega razvoja govora. Tako se 
pri učenju maternega jezika »vzpostavlja neposredni odnos med prvim jezikom in 
resničnostjo, otrokovim okoljem, pri zaporednem učenju tujega jezika pa gre za odnos 
med prvim jezikom […] in drugim jezikom« (Marjanovič Umek, 2009, str. 77). Prav tako 
je lahko motivacija pri učenju tujega jezika nižja, kar pa ni nujno, še zlasti, če je otrok 
v tujejezičnem okolju (Marjanovič Umek, 2009).  
Razlike med naravnim govorcem in tujim učencem, ki se jezika šele uči, se pokažejo 
v izbiri besed, v povezovanju le teh in v samem razumevanju povezovanja. Naravni 
govorci hitro združujejo besede v smiselne in tipične kombinacije ali t. i. delčke (angl. 
chunks), vedo katere besede so bolj primerne za opis določene situacije, npr. vedo, 
da za opis drevesa raje uporabijo besedo »tall« kot pa »high«. Določene prednosti 
obstajajo, kjer se učenci učijo angleščino kot tuji jezik v angleško govorečih državah. 
Učenci so v okolju, kjer so vsakodnevno v stiku z njim tujim jezikom, vendar pa 
raziskave kažejo na to, da ravno zaradi svojega neznanja težko nadoknadijo in dohitijo 
svoje vrstnike. Še težje pa je učenje angleščine kot tujega jezika za tiste učence, ki se 
jezika ne učijo zato, da bi se lahko sporazumevali s svojimi prijatelji ali da bi se vklopili 
v šolo in okolje. Tisti, ki se učijo angleščino kot šolski predmet, imajo zelo malo 
možnosti za vajo jezika izven šole in nimajo potrebe in ustrezne motivacije za učenje 
angleščine. Kljub temu pa vedno več učiteljev in staršev vidi prednost v učenju 
angleščine kot tujega jezika, saj se s tem ponudi učencem nove možnosti in jim vzbudi 
radovednost za jezike (Pinter, 2006).  
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Pri poučevanju tujega jezika mlajših učencev se kljub uporabi različnih metod 
srečujemo z istimi težavami – otroci se opirajo na vzorce njihovega maternega jezika 
(ki se ga še vedno učijo tudi sami). Po drugi strani pa so večinoma pripravljeni na 
komunikacijo takoj, ko se naučijo nekaj tujih besed. Pri učenju so zato zelo uporabne 
pesmi, zgodbe, kratke igre, risanke in ostali vizualni pripomočki, saj se učenci v veliki 
meri ne naveličajo ponavljajočih oblik (Stakanova in Tolstikhina, 2014).  
»Učenje tujega jezika v otroštvu se umešča v še nekončan proces usvajanja 
maternega jezika, v izjemno občutljivo obdobje otrokovega kognitivnega in čustvenega 
razvoja. Neustrezno poučevanje zato ne škodi le nadaljnjemu učenju tujih jezikov, 
temveč lahko slabi tudi zmožnost prvega, maternega jezika« (Skela in Dagarin Fojkar, 
2009, str. 29). Pomanjkanje ustrezno izobraženih učiteljev za poučevanje angleščine 
je eden izmed večjih problemov, s katerim se srečujejo po vsem svetu. Angleščina je 
namreč po mnogih državah v svetu pogosto prisotna kot obvezen predmet v osnovni 
šoli, kljub temu, da učitelji (predvsem v revnejših državah) niso bili deležni ustreznega 
učenja jezika. Ravno pomanjkanje denarnih sredstev predstavlja veliko težavo tudi pri 
izbiri učbenikov in dodatnih didaktičnih pripomočkov, saj so ti večkrat zaradi cene 
šolam in učiteljem nedostopni (Copland, Garton in Burns, 2014).  
 
 

2.3 ZAKAJ IN KAKO POUČEVATI SLOVNICO 

V procesu poučevanja tako maternega kot tudi tujega jezika ima slovnica ključno vlogo. 
Učenje slovnice pomaga tistemu, ki se jezika uči, da izboljša svoje razumevanje in da 
lahko pozneje strukturo jezika pravilneje uporablja. Z učenjem slovnice lahko učenci 
poglobijo svoje razumevanje jezika in se naučijo slovnično pravilnega zapisovanja 
besed v stavkih in povedih. S tem postane slovnica nepogrešljiv element v poučevanju 
jezika (Hu, 2012).  
Na učenje slovnice vplivajo predvsem dejavniki razvoja učenca in dejavniki pouka. 
Učenci pri učenju tujega jezika pridobivajo vrsto novih spoznanj – kakšno glasovno 
podobo ima tuj jezik, kakšen pomen nosijo drugače zveneče besede, kako podobna in 
različna so si pravila in vzorci sporočanja in podobno. Celostnemu spoznavanju tujega 
jezika v uvajalnem obdobju pravimo senzibilizacija (predšolsko obdobje in prvi razredi 
OŠ), ko pa učenci to obdobje presežejo in že lahko postopoma prehajajo od 
sporočanjskih vzorcev k prepoznavanju jezikovnih struktur, pa to usmeritev imenujemo 
iniciacija, ki poimenuje postopno zavestno učenje tujega jezika. Usvajanje slovnice v 
različnih stopnjah šolanja bi tako lahko zapisali kot proces od senzibilizacije k iniciaciji 
(Čok, 1999).  
 
Kljub temu, da moramo kot učitelji poznati slovnična pravila jezika, ki ga poučujemo, 
pa tega ne moremo pričakovati od učencev. Če bi učenci poznali vse slovnične 
paradigme in skladenjska pravila, ne bi pa jih znali pravilno uporabljati, potem učitelji 
ne bi opravljali svojega dela. Tako je naloga učitelja, da učence nauči, da bodo znali 
uporabljati slovnične strukture natančno, smiselno in ustrezno. Tako pravzaprav 
poučevanje slovnice ni prenos znanja, ampak razvoj spretnosti. Zato je bolje, da 
mislimo, da učimo »grammaring1« (op. p. slovničevanje) kot pa slovnico (Larsen-
Freeman, 2001).  

                                            
1  Larsen-Freemanova trdi, da je »slovničevanje« (angl. grammaring) poleg poslušanja, govorjenja, 
branja in pisanja »peta sposobnost«. Slovničevanje tako pomeni zmožnost uporabe slovničnih struktur 
natančno, smiselno in ustrezno, slovnični pouk pa ne vsebuje samo poznavanja jezikovnega sistema 
(deklarativno znanje), ampak je pri njem bistveno znanje uporabe jezika (proceduralno znanje). 
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Učitelj mora razumeti, kakšen je učni proces njegovih učencev. Larsen-Freemanova 
(2001) med drugim navaja tri pomembna dejstva: 

 Učenci se ne naučijo vsake strukture posebej. Tako se, na primer, učenci ne 
naučijo najprej določnega člena in šele nato, ko tega popolno obvladajo, 
nadaljujejo s preteklikom, saj njihovo znanje določenega dela jezika nikoli ni 
popolnoma razvito in brez napak – njihovo učenje je postopen proces.  

 Tudi če se zdi, da učenci obvladajo določeno strukturo, ni nič nenavadnega, če 
se ob predstavljanju novih oblik pojavijo »stare« težave. Na primer: možno je, 
da bo učenec, ki je že usvojil znanje tretje osebe ednine v glagolih sedanjika 
(angl. third person singular marker on present-tense verbs), posplošil pravilo in 
ga uporabil pri novo uvedenih modalnih glagolih (primer: She cans speak 
Spanish). Učitelj pri takih napakah ne sme obupati nad znanjem učencev, saj 
se skozi učenje nove strukture priključijo k starim in se tako znanje učencev na 
novo prestrukturira. 

 Učenci tujega jezika se opirajo na znanje in izkušnje, ki jih imajo. Če so 
začetniki, se bodo opirali na znanje maternega jezika. Ko bodo svoje znanje 
nadgradili, pa se bodo že bolj zanesli na svoj drugi/tuj jezik. Tako učitelju ni 
treba razlagati podrobnosti o strukturah, ki jih poučuje, ampak lahko nadgradi 
tisto, kar učenci že poznajo. Zato je za uspešno poučevanje pomembno, da 
učitelj dobro pozna učence in njihovo predznanje maternega in tujega jezika, 
saj lahko le tako nadaljnje poučevanje temelji na poglabljanju njihovega že 
pridobljenega znanja. Prav zaradi tega obstajajo tudi razlike v zahtevnosti za 
posamezno slovnično strukturo med učenci različnih razredov. Če se bo učitelj 
tega zavedal in bo sledil učencem, bodo učenci pri svojem učenju bolj uspešni 
in bodo imeli boljše možnosti za napredek.  

  
Suhoparno in ločeno poučevanje slovnice je lahko za učence zelo dolgočasna 
aktivnost. Bolje je, da slovnico učimo s pomočjo smiselnega konteksta in ustreznega 
besedišča. Učenci namreč za uspešno razumevanje potrebujejo več kot zgolj zapisana 
pravila, kako določeno slovnično obliko uporabljati. Razumeti morajo povezavo med 
slovnično obliko in njeno uporabo, kar pa lahko dosežemo s ponavljajočimi vajami, ki 
pa morajo biti učencem smiselne in življenjske. Učenje slovnice ni linearni proces in 
preden učenci usvojijo določena pravila jezika, naredijo veliko napak (Pinter, 2006).  
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3 KAJ VSE JE SLOVNICA? 

Jezik je dinamičen in se stalno spreminja, da pa se ga lahko nekdo, ki ni naravni 
govorec tega jezika, nauči, moramo to spreminjanje v fazi poučevanja upočasniti. Jezik 
moramo razbiti na manjše delčke in ga tako ponuditi učencem. Ti manjši delčki 
predstavljajo besedišče (oz. besede), vzorci, ki pa te besede združujejo, pa 
predstavljajo slovnico (Cameron, 2005).  
Slovar slovenskega knjižnega jezika slovnico definira kot »sistem jezikovnih sredstev 
in njihovih medsebojnih odnosov« (SSKJ, spletna stran). Cambridgov slovar opiše 
slovnico kot »the rules about how words change their form and combine with other 
words to make sentences« (pravila o tem, kako besede spreminjajo obliko in se 
združujejo z drugimi besedami, da sestavijo stavek; op. p.). Skela (1999) pravi, da 
»slovnica ureja postopke povezovanja jezikovnih struktur v »pravilno« besedilo ter 
določa pomen njegovih posameznih sklopov« (Skela 1999, str. 127). Če slovnična 
pravila kršimo, lahko zaradi tega trpi komunikacija, čeprav je dobro slovnično pravilo 
težko sestaviti (Harmer, 2001). »Znanje slovnice je za govorno in pisno sporočanje 
temeljnega pomena, vendar pa ne zadošča za vso jezikovno produkcijo in recepcijo« 
(Skela 1999, str. 126, 127). Slovnica nam daje obliko jezikovnih struktur, semantika 
nam razloži pomen besed, pragmatika pa nam pove, kateri od pomenov je bolj 
primeren v določenem kontekstu (Skela, 1999).  
Znanje morfologije (uporaba morfemov – najmanjših enot slovnice, s katero 
spremenimo pomen ali slovnico besede) in sintakse (vrstni red, po katerem so lahko 
zložene besede) je nujno za uspešno komunikacijo, naj si bo to pri pisanju ali 
govorjenju (Harmer, 2001).  
Lynne Cameron (2005) v svoji knjigi z naslovom Teaching Languages to Young 
Learners zapisuje, da s slovnico dodamo smisel besedišču. Cameronova piše o 
nekaterih začetnih dejstvih, ki jih je potrebno omeniti, ko razmišljamo o slovnici in 
mlajših učencih (Cameron 2005, str. 98): 

 slovnica je potrebna za izražanje natančnega pomena v pogovoru; 

 slovnica se med učenjem in uporabo tujega jezika močno povezuje z 
besediščem; 

 učenje slovnice se lahko razvije iz učenja delčkov jezika; 

 govorjenje z otrokom o nečem smiselnem je lahko primeren/uporaben način za 
predstavitev nove slovnične snovi; 

 slovnico se lahko učimo brez uporabe strokovne terminologije (brez 
poimenovanja slovničnih struktur). 

 
Kot zapisuje tudi A. Pinter (2006) se slovnica in besedišče nahajata skupaj v 
mentalnem leksikonu v tipičnih kombinacijah, kar pomeni, da bi se morala tudi v 
razredu poučevati skupaj. Ko se naučimo novo besedo, se moramo o njej naučiti tudi 
nekaj slovničnih podatkov, možnih povezav in smiselnega konteksta. Ko se učenci 
učijo prve delčke jezika, so ti deli pogosto sestavljeni iz slovničnega dela in besedišča. 
Sploh mlajši učenci so tisti, ki jih bolj zanima, kako izluščiti pomen predstavljenega 
jezikovnega dela za uspešno igranje igre ali petje pesmi. Šele malo starejši učenci 
postanejo bolj dovzetni in pripravljeni za pogovor o različnih delih jezika. Prav tako pa 
učenci, ki so že malo bolj izkušeni, lahko že s pomočjo besedišča izvedo tudi več o 
slovnici, npr. da je poleg enega samostalnika bolj primeren določen pridevnik (npr. nice 
weather in ne pretty weather) (prav tam).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Maja Pušenjak, magistrsko delo
  

7 
 

Podzavestno poznavanje slovničnih pravil nam omogoča, da s tem znanjem 
oblikujemo neskončno število stavkov. Kljub temu, da so nekatera pravila dokaj 
neposredna, se druga zdijo zelo zapletena. Še tako lahko pravilo, kot je npr. uporaba 
končnice –s v 3. osebi navadnega sedanjika (angl. Present Simple), postane 
zapleteno, ko ga poskusimo razložiti v polnosti angleškega jezika. Končnico –s 
dodamo k vsem glagolom 3. osebe ednine v navadnem sedanjiku razen, če so to 
modalni glagoli. Veliko pravil je mnogo bolj zapletenih, kot je ta in jezikoslovci vedno 
znova odkrivajo in spreminjajo opise pravil. Na tem mestu je potrebno omeniti razliko 
med opisno in pedagoško slovnico. Opisna, teoretična želi opisati vse, pedagoška pa 
je razvita predvsem v pomoč učiteljem in učencem jezika, ki potrebujejo kar se da 
jasne in lahko osvojljive povzetke pravil (Harmer, 2001). Pedagoško slovnico 
predstavljajo natančni opisi vzorcev in pravil jezika, ki so v pomoč tako učiteljem kot 
tudi učencem. Učitelji potrebujejo celoten pregled jezika, ki ga bodo učili, učencem pa 
slovnico podajamo po delih, tako kot je to predstavljeno v učbenikih. Učenci tako 
pedagoško slovnico spoznajo preko učbenikov, skozi podano snov in razlago učitelja 
(Cameron, 2005).  
Težave nastanejo, če se pedagoško slovnico in pravila začne preveč posploševati, kar 
vodi v neznanje oziroma nepopolno znanje. Swan (1994, v Harmer 2001) je v svojem 
delu zapisal nekaj meril dobrega pravila – preprostost, resničnost, jasnost in 
ustreznost. Kljub temu, da je podal razlago časa present perfect v dveh kratkih pravilih, 
je potem znotraj svoje slovnične knjige za definicijo istega časa uporabil kar tri strani, 
kar pomeni, da je, čeprav  je zagovarjal uporabo pedagoške slovnice, mnogokrat zgolj 
znanje le te preveč posplošeno za popolno razumevanje in pravilno rabo jezika 
(Harmer, 2001).  
Noam Chomsky je menil, »da imamo vsi t. i. notranjo oz. prirojeno »napravo za 
usvajanje jezika« (angl. Language Acquisition Device), ki jo danes navadno 
poimenujemo univerzalna slovnica in ki malčkom omogoča procesiranje vsega jezika, 
ki ga slišijo, in tvorbo lastnih smiselnih izrek (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  
Lynne Cameron (2005) zapisuje, da vsak učenec razvije svojo slovnico. Z učenjem 
razvije svojo individualno ali notranjo (angl. internal grammar) slovnico, ki pa se 
razlikuje od t. i. zunanje slovnice (angl. external grammar). Vsak učenec razvije svojo 
notranjo slovnico, saj ima vsak svojo izkušnjo z učenjem, kljub temu da je bila vsem 
podana ista snov. Kognitivna psihologija kaže na dejstvo, da naši možgani vedno 
delujejo z omejeno količino zmožnosti pozornosti (mentalne zbranosti), ki je na voljo 
za osredotočenje na  izvedbo določene naloge. Pri reševanju naloge je na začetku 
največ pozornosti namenjene iskanju pravih besed in besednih zvez, ko pa je 
besedišče dobro poznano, je pozornost lahko preusmerjena na slovnični del naloge.  
 
 

3.1 RAZLIKE MED GOVORNO IN PISNO SLOVNICO  

Govorjen jezik je največkrat povezan s pogovorom, ki se večinoma dogaja na štiri oči, 
med osebami, med katerimi so medsebojni odnosi jasno določeni. Govorni jezik je 
prilagojen trenutni situaciji in določenim poslušalcem in njihovim socialno-kulturnim 
značilnostim. Po drugi strani je pisni jezik navadno povezan z jezikom knjig in 
pojasnjevalno prozo, kot jo najdemo v šolah. Pisni jezik je formalen, akademski in 
načrtovan ter oblikovan tako, da ga lahko v prihodnosti berejo raznoliki bralci (Horowitz 
in Samuels, 1987 v Cao Thanh, 2015). 
Spodnja tabela prikazuje glavne razlike med govornim in pisnim jezikom, povzete po 
delu Horowitza in Samuelsa iz leta 1987. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Maja Pušenjak, magistrsko delo
  

8 
 

Govorni jezik Pisni jezik 

pogovor pisno besedilo 

pogovor na štiri oči z obojestransko aktivnostjo 
med govorcem in poslušalcem 

branje z omejeno obojestransko aktivnostjo med 
avtorjem in bralcem 

pripovedovalen razlagalen 

usmerjen na dogodek usmerjen na argument 

usmerjen na zgodbo pojasnjevalen  

dogaja se tu in zdaj preteklost in prihodnost 

na danem kraju in času ni vezan na prostor ali čas 

neuraden  uraden  

primaren pogovor sekundaren pogovor  

naravna komunikacija umetna komunikacija 

medoseben  objektiven in distanciran 

spontan  načrtovan 

deljenje konteksta s sogovorcem brez konteksta 

izpuščanje besed brez spremembe pomena pomembna pravilna uporaba besed in slovnice 

nestrukturiran strukturiran 

enojna napoved številne napovedi 

ponavljanje jedrnatost 

preproste zaporedne strukture zahtevne hierarhične strukture 

enakovredni vzorci (priredje) podredni vzorci (podredje) 

desno razvejanje z omejeno podrejenostjo levo razvejanje z mnogimi stopnjami 
podrejenosti 

minljiv stalen 

nezaveden zaveden in preoblikovan 

Tabela 1: Razlike med govornim in pisnim jezikom (Horowitz in Samuels, 1987) 

 
Kot zapisujeta Townsend in Walker (2006) sta tako govorni kot pisni jezik medsebojno 
odvisna. Govorni jezik je bil od nekdaj sredstvo za izražanje idej in informacij, pisni 
jezik pa je bil simbolni sistem, ki predstavlja govorno obliko. Kljub temu, da je med 
pisno in govorno slovnico nekaj podobnosti, obstajajo med njima ključne razlike. 
Učence ponavadi učimo pisno slovnico, saj učbeniki vsebujejo predvsem to. Med 
govorom večinoma ne namenjamo veliko pozornosti uporabi besed, stavkom in 
pravilnim strukturam, zato je slovnica govornega jezika bolj prilagodljiva in manj toga 
kot slovnica pisnega jezika (Cao Thanh, 2015).  
Seveda obstajajo tudi razlike znotraj govorjenega jezika – poznamo formalni govorni 
jezik (govori, debate), v šoli pa je uporabljen predvsem neformalen pogovoren jezik. 
Slovnica govorjenega jezika je izražanje sistematičnih slovničnih pojavov v govornem 
diskurzu, ki izhajajo iz okoliščin, v katerih se značilno proizvaja govor (pogovor) (Cullen 
in Kuo, 2007). Govor in pisanje naj bi temeljila na istem slovničnem sistemu, ampak je 
prilagojen glede na različne dinamike in okoliščine, v katerih se določen medij 
uporablja. Govor je običajno spontan in nenačrtovan (ne tako kot pisni diskurz) in mora 
biti zato prilagojen trenutni situaciji, prav tako pa se govor navadno pojavlja v situaciji 
»na štiri oči«, kar pomeni, da sogovorca delita kontekst, hkrati pa morata vmes ves 
čas razmišljati o ustreznih izrazih in slovničnih strukturah (prav tam).  
Že mnogo let slovničarji zatrjujejo, da v pisnem angleškem jeziku stavek potrebuje 
vsaj, na primer, osebek in glagol, ki mu nato lahko sledi predmet (I like a biscuit.), 
pridevnik (He is British.) ali prislov (She lives in Prague.). Vemo, da v angleščini 
vprašalni stavek sestavimo z obračanjem vrstnega reda osebka in glagola (Is he 
British?) ali s pomožnim glagolom (Do you like biscuits?). Največje razlike pa se 
pokažejo pri neformalnem pogovoru. Pri govoru namreč dostikrat govorec pozabi 
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oziroma ignorira določena slovnična pravila. Tako se v neformalnem govoru velikokrat 
zgodi, da so določene besede kar izpuščene pa se pomen kljub temu ne spremeni. 
Slovnica govorjenega jezika ima svoja oblikovna pravila in je organizirana drugače od 
pisne, prav tako ima govorna angleščina svoje simbole, na primer: 

 pogoste nestavčne enote (angl. Mmm, No, Uh huh, Yeah) 

 medmeti (angl. ah, oh, wow, cor, umm, erm) 

 skrajšana vprašanja (angl. More milk?, Any luck?) 

 retorična vprašanja (angl. Oh did you say San Francisco?, White chocolate hot 
cocoa?) 

 odzivne oblike (angl. yeah, sure) 

 fiksne vljudne govorne oblike (angl. Happy birthday!, Congratulations!) 
 
Iz tega je razvidno, da potrebujemo drugačna slovnična pravila za govor kot za pisanje, 
česar pa zbirke jezikovnih navodil (npr. Longman Grammar of Spoken and Written 
English) ne vsebujejo (Harmer, 2001). Pri slovnici govornega jezika je pogosto, da je 
glede na besedišče, ki ga uporabljamo, določena slovnična oblika lahko sprejemljiva, 
medtem ko pri pisnem jeziku taka oblika ne bi bila sprejemljiva, kar kaže na to, da sta 
slovnica govora in besedišče med seboj odvisna (Mystkowska-Wiertelak in Pawlak, 
2012). Kot primer, pri ustnem pogovoru lahko na vprašanje What are you doing? 
odgovorimo zgolj z Cooking. ali Studying. (slov. Kaj počneš? Kuham./Učim se.) – brez 
uporabe osebe/zaimka, med tem ko pri pisnem besedilu taka slovnična oblika ne bi 
bila sprejemljiva. Podobno v govoru izpuščamo tudi vmesne besede, npr. We gonna, 
You better. ipd. Vsakršna taka uporaba slovničnih struktur v pisnem jeziku (predvsem 
formalnem) ni dovoljena (Cao Thanh, 2015).  
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4 METODE POUČEVANJA JEZIKOV IN PRISTOPI K 

POUČEVANJU SLOVNICE SKOZI ZGODOVINO 

4.1 METODE POUČEVANJA TUJIH JEZIKOV 

»The best methods are therefore those that supply »comprehensible input« in 
low anxiety situations, containing messages that students really want to hear.« 
(Stephen Krashen 1981) 
 
Ameriški jezikoslovec Edward Anthony je leta 1963 zapisal tri stopnje konceptualizacije 
in organizacije, ki jih je imenoval pristop, metoda in tehnika (Richard in Rodgers, 1986). 
S terminom pristop (angl. approach) se nanašamo na teorije o naravi jezika in učenju 
jezika, ki služijo kot vir principov, ki jih uporabljamo v poučevanju. Pristop nam opiše, 
kako se jezik uporablja in kako učenci uspešno usvojijo znanje jezika. Metoda je 
praktično udejanjenje pristopa, kar pomeni, da vsebuje različne postopke in tehnike, ki 
jih potrebujejo učitelji za uspešno poučevanje in učenci za uspešno učenje jezika. 
Tehnike nam opišejo posamezno dejanje npr. tiho gledanje video posnetka (brez 
zvoka), postopek pa predstavlja združene posamezne tehnike (Harmer, 2001). 
»Metodologija poučevanja tujih jezikov v otroštvu mora, če želi biti skladna s cilji pouka 
na tej stopnji, črpati svoja načela z različnih področij: razvoja otroka, teorij učenja, 
razvoja prvega jezika, razvoja drugega jezika v dvojezičnih okoljih, razvoja tujih jezikov 
v različnih okoljih« (Skela in Dagarin Fojkar 2009, str. 30).  
O tem, kako se ljudje učimo jezika (naj si bo to materni, drugi ali tuj jezik), se je tekom 
zgodovine razvilo veliko različnih teorij. Tiste najbolj vplivne izhajajo iz različnih vej 
psihologije – behaviorizma, nativizma, kognitivizma in socialnega interakcionizma 
(Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
V naslednjih podpoglavjih bom opisala razvoj metod za poučevanje tujega jezika, saj 
se je tekom razvoja metod poučevanja spreminjalo tudi poučevanje slovnice. Tako je 
bila slovnica v različnih obdobjih in z uporabo različnih metod predstavljena na več 
načinov.  
 
 
4.1.1 Slušno-jezikovna metoda 

Slušno-jezikovna ali avdio-lingvalna metoda (angl. The Audiolingual Method) 
temelji na behavioristični teoriji učenja. Pri njej gre predvsem za oblikovanje navad 
skozi ponavljanje, vajo in memoriziranje vzorcev stavkov, ki nimajo smiselnega 
konteksta (Lightbown in Spada, 2006). Cikel dražljaj-odziv-podkrepitev (angl. stimulus-
response-reinforcement model) se je uresničeval ob pomoči vadbenih drilov (Skela in 
Dagarin Fojkar, 2009). Z uporabo drilov so se učenci konstantno učili in bili na nek 
način zavarovani pred napakami (Harmer, 2001). Učitelji so morali vse napake, ki jih 
niso uspeli preprečiti, popraviti (Celce-Murcia, 1991). Veliko teoretikov je sicer 
mišljenja, da se ravno iz napak naučimo največ, ta metoda pa napake z uporabo drilov 
zavrača (Harmer, 2001). Glavni poudarek pri slušno-jezikovni metodi je bil tako na 
učenju jezika in ne o jeziku. Prav tako uporaba materinščine ni bila zaželena, ker bi 
lahko vodila v oblikovanje slabih navad, zaradi tega se je izogibalo tudi napakam 
(Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Pri nas smo začeli uporabljati slušno-jezikovno 
metodo v 60. letih. Glede na to, da je temeljila predvsem na ponavljanju pravilnih 
sestavkov, ni vsebovala zavestnega usvajanja slovnice in besedišča (Seliškar, 1995). 
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Kljub temu so si slovnične strukture sledile od lažjih do bolj zapletenih, besedišče pa 
je bilo v zgodnjih fazah učenja zelo omejeno (Celce-Murcia, 1991).  
V sklopu slušno-jezikovne metode obstaja postopek imenovan UUU-model (angl. PPP 
– Presentation, Practice, Production), kar pomeni uvajanje-urjenje-uporaba. Pri tem 
postopku učitelj najprej predstavi situacijo, ki se povezuje z jezikom, ki se ga bodo 
učenci učili. Nato je predstavljen jezik, ki ga v naslednjem koraku učenci vadijo s 
pomočjo tehnik ponavljanja. Kljub temu da tudi ta metoda sloni na ponavljanju, pa je 
kontekst jezika bolj povezan s situacijo, kar samo ponavljanje bolj osmisli. Po urjenju 
nastopi faza uporabe, pri kateri učenci uporabijo nov jezik in tvorijo svoje stavke 
(Harmer, 2001). Slovnico pri tej metodi velikokrat poučujemo deduktivno, kjer se 
najprej izpostavi pravila, nato pa se jih s pomočjo drilov vadi (Jean in Simard, 2013). 
 
4.1.2 Slovnično-prevajalska metoda 

Slovnično-prevajalsko metodo (angl. The Grammar Translation Method) so najprej 
uporabljali za pouk latinščine in grščine (Seliškar, 1995), kasneje pa so ob vstopu 
modernih jezikov v kurikulum v 18. stoletju s to metodo poučevali tudi druge jezike 
(Richards in Rodgers, 2001). Glavni cilj učenja tujega jezika s pomočjo te metode je 
pridobiti sposobnost za branje tuje literature ali pridobitev boljšega intelektualnega 
razvoja, ki ga učenje tujega jezika spodbuja. Slovnično-prevajalska metoda zagovarja 
učenje, kjer se k jeziku najprej pristopi skozi podrobno analizo njegovih slovničnih 
pravil, čemur sledi uporaba tega znanja s prevajanjem stavkov in besedil v in iz ciljnega 
jezika. Osredotoča se predvsem na branje in pisanje, medtem ko je zelo malo 
pozornosti na govoru in poslušanju. Besedišče se izbira glede na dano besedilo, 
besede pa se uči s pomočjo dvojezičnih seznamov. Prvi jezik pri učenju namreč 
predstavlja referenčni sistem med usvajanjem drugega jezika. Uporablja se za 
sporočanje navodil in razlago nove snovi (prav tam).  
Sama slovnica je bila s slovnično-prevajalsko metodo predstavljena deduktivno, kar 
pomeni, da izhaja od pravil k primerom. Najprej so bila predstavljena in razložena 
slovnična pravila, ki se jih kasneje vadi skozi vaje iz prevajanja. Slovnica je bila 
predstavljena strukturirano in sistematično (prav tam).  
 
4.1.3 Direktna metoda  

Direktna metoda (angl. The Direct Method) je nastala zaradi potrebe po tem, da bi 
učenje tujega jezika postalo bolj podobno učenju prvega. Tako se je začela t.i. naravna 
metoda. Zagovorniki metode so zagovarjali dejstvo, da se lahko tuj jezik nauči brez 
prevodov ali uporabe učenčevega prvega jezika, če je pomen dobro predstavljen skozi 
demonstracijo in aktivnosti. Tako je učitelj v začetnih stopnjah učenja nadomestil 
učbenike (Richards in Rodgers, 2001). Nasprotniki metode pa uporabi naravnega 
poučevanja nasprotujejo, ker menijo, da z uporabo teh metod učenca postavimo na 
raven otroškega statusa in mu tako »vzamemo« možnost uporabe svojih kognitivnih 
in izobrazbenih zmožnosti, znanja slovnice in splošnega jezikovnega znanja. Prav tako 
naj bi bilo v razredu nemogoče ustvariti enake pogoje, kot jih imajo otroci pri usvajanju 
materinščine (Skela, Dagarin Fojkar 2009). 
Največji poudarek pri direktni metodi je slonel na govorjenju in pravilni izgovorjavi. Tako 
je tudi slovnica predstavljena induktivno, kar pomeni, da učitelj spontano uporablja 
jezik v učilnici in slovničnih pravil ne razlaga posebej. Pri tej metodi so navodila v 
razredu podana izključno v ciljnem jeziku, učno snov predstavljajo besedišče in stavki, 
ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, učenje govornih sposobnosti pa poteka 
predvsem skozi interakcijo med učiteljem, ki postavlja vprašanja in učencem, ki nanje 
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odgovarja. Nova snov je podana govorno, s tem da učitelj besedišče podkrepi z 
demonstracijo, predmeti, slikami in skozi asociacije. Poudarek predstavlja učenje 
govora in poslušanja. Poleg pravilne izgovorjave pa je velik poudarek na pravilni 
uporabi slovničnih pravil (Richards in Rodgers, 2001).  
 
4.1.4 Komunikacijski pristop 

Komunikacijski pristop (angl. The Communicative Language Teaching) k 
poučevanju tujih jezikov se razlikuje od drugih metod poučevanja, predvsem zato, ker 
gre pri njem »bolj za skupek pristopov kot pa za eno samo metodologijo, ki so izšli iz 
nezadovoljstva s strukturalizmom in situacijskimi metodami v 60-letih.« (Čok 1999, str. 
176,177). Osnovno načelo tega pristopa je, »da morajo učenci poleg sposobnosti 
tvorjenja slovnično pravilnih stavkov razviti tudi sposobnost uporabljati jezik za 
izpeljavo nalog, s katerimi bodo soočeni v življenju.« (Čok 1999, str. 177). Aktivnosti, 
ki sledijo temu pristopu, navadno vključujejo učence v realnih oz. realističnih situacijah, 
ki zahtevajo komunikacijo (npr. igra vlog, simulacija). Večina aktivnosti tako zahteva 
rabo različnih jezikovnih struktur in ne ponavljanja enih in istih stavkov. Komunikacijski 
pristop stremi k temu, da se učenci naučijo jezika, ki ga potrebujejo v različnih 
kontekstih v vsakdanjem življenju (Harmer, 2001). 
Skela (1999) zapisuje da komunikacijski pristop temelji na načelu, da sta pomembna 
tako tvorjenje slovnično pravilnih stavkov kot tudi konkretna uporaba jezika v določenih 
situacijah in nalogah. Proces učenja drugega jezika, v našem primeru angleščine, 
mora biti enak učenju prvega jezika, kar pomeni, da je poslušanje pred govorjenjem. 
Na ta način so komunikacijske sposobnosti razvite na spontan način (Skela, 1999). 
Komunikacijski pristop, s tem, ko jezikovna vprašanja umešča v življenjski kontekst, ne 
zavrača učenja in poučevanja slovnice, ampak s tem poudarja njeno pomembno vlogo 
pri učenju jezika, vendar na bolj osmišljen način (Cajhen, 2014). Danes je vedno več 
pozornosti na komunikacijskem pristopu v poučevanju angleščine. S tem, ko se je 
pojavilo univerzalno izobraževanje in s hitro širitvijo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, je postala sposobnost komunikacije glavni cilj učenja tujih jezikov (Skela, 
1999).  
 
4.1.5 Na dejavnostih temelječ pristop 

Na dejavnostih temelječ pristop (ali na dejavnosti osredinjen pristop) lahko 
povežemo s kognitivnimi teorijami učenja, saj ta teorija spodbuja učenca k uporabi 
njegovih lastnih prirojenih zmožnosti (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Omenjeni pristop 
temelji na smiselni nalogi, ki jo morajo učenci narediti ali problemu, ki ga morajo rešiti. 
Tako je v ospredju naloga (angl. task) in ne struktura jezika. Pri tej metodi učitelj šele 
po koncu naloge prediskutira jezik, ki so ga uporabljali in popravi napake učencev 
(Harmer, 2001). Vsebina pri urah, kjer učitelj uporablja na dejavnostih temelječ pristop, 
naj bi bila osnovana glede na učenčeve potrebe in interese (Skela in Dagarin Fojkar, 
2009). Na dejavnosti osredinjen pristop lahko razložimo s tremi osnovnimi stopnjami, 
in sicer uvod pred nalogo, izvajanje naloge in osredinjenost na jezik. V prvi fazi 
učitelj z razredom raziskuje temo in išče pomembne besede in fraze, ki pomagajo 
učencem razumeti navodila naloge. Med drugo stopnjo učenci izvedejo nalogo v parih 
ali manjših skupinah, med tem ko učitelj to zgolj opazuje. Nato učenci načrtujejo, kako 
bodo ostalim razložili, kaj so počeli in kako jim je šlo in nato poročajo o nalogi pisno ali 
ustno. V zadnji fazi učenci preverijo in prediskutirajo posebnosti slušnih ali pisnih 
besedil, ki so jih med reševanjem naloge uporabili, pri tem pa lahko učitelj poda nekaj 
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vaj za vadbo določenih jezikovnih značilnosti, ki jih je naloga zahtevala (Harmer, 2001, 
str. 87).  
Skela zapisuje, da učenci jezik dojemajo kot celoto, kot del celovite učne izkušnje, zato 
bi moral biti tudi učni načrt za učenje jezika na zgodnji stopnji osredinjen na dejavnosti 
in ne na jezik kot tak. »Pri takšnem pristopu obstajajo večje možnosti, da se bosta 
učenčeva motivacija in samozavest povečali, saj je glavni cilj uspešna izvedba 
praktičnih in funkcionalnih nalog v tujem jeziku. Na ta način ustvarjamo temelje za 
uspešno učenje tudi kasneje.« (Skela, 1999, str. 131).  
 
4.1.6 Popolni telesni odziv 

Metoda popolnega telesnega odziva (angl. TPR – Total Physical Response) je 
metoda poučevanja jezika s pomočjo fizične (motorične) aktivnosti, ki jo je razvil 
profesor psihologije James Asher. Sam je povezoval učenje odraslega učenca tujega 
jezika z učenjem otroka, ki se uči maternega jezika. Tako kot se otroci fizično odzivajo 
na določene verbalne ukaze, ki jih prejemajo od odraslih še preden znajo govoriti, naj 
bi sama motorična aktivnost tudi odraslim učencem pomagala pri uspešnem učenju 
tujega jezika. Prav tako je Asher kot pomemben dejavnik uspešnega poučevanja 
tujega jezika izpostavil učenčeva čustva – predvsem to, da z dejavnostmi, ki so 
podobne igri, učenca sprostimo in ustvarimo pozitivno ozračje brez stresa, s čimer mu 
damo dodatno vzpodbudo in ustrezne pogoje za uspešno učenje. Učitelj je postavljen 
v glavno vlogo, kar pomeni, da je on tisti, ki podaja navodila, izbira teme poučevanja, 
predstavlja nove teme jezika ipd. Pri tem v začetku uporablja predvsem svoj glas in 
različne kretnje, kasneje pa lahko pri razlagi uporabi tudi ostale dodatne materiale kot 
so fotografije, realne predmete, računalnik. Glavna naloga učencev je, da poslušajo in 
se odzivajo na učiteljeva navodila, izvajajo različne vaje in s pomočjo prej 
predstavljenih primerov tvorijo svoje primere (Richards in Rodgers, 2001). 
TPR zagovarja dejstvo, da jezik temelji na slovnici. Še več, slovnične strukture ter tudi 
besedišče se lahko učenci naučijo s tem, da učitelj uporablja pravilni jezik. Poleg tega 
pa je Asher trdil, da se celotna uporaba jezika in učenje jezika vrtita okrog glagola, še 
posebej okrog velelnika. Pri uporabi te metode slovnico poučujemo induktivno, saj je 
pozornost usmerjena na pomen jezika ne pa na njegovo strukturo (prav tam). 
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4.2 PRISTOPI K POUČEVANJU SLOVNICE ANGLEŠČINE 

Slovnico lahko poučujemo z različnimi pristopi – eksplicitno (zavestno in neposredno), 
implicitno (posredno), deduktivno ali induktivno. Vsi ti pristopi se med seboj 
dopolnjujejo in povezujejo, za primer lažje razločitve pa sem jih v nadaljevanju 
poskusila zapisati ločeno.  
Med vsemi področji jezikovnega učenja in poučevanja je ravno poučevanje slovnice 
tisto, ki je najbolj izpostavljeno vplivom različnih pristopov, metod in pogledov. S 
Krashenovim razlikovanjem med učenjem in usvajanjem (angl. learning vs acquisition) 
je eksplicitno poučevanje slovnice dobilo precej negativen prizvok. Hkrati pa nam 
študije kažejo, da je pri samem jezikovnem načrtovanju potrebno upoštevati tako 
zavestno vadbo in proučevanje slovničnih oblik kot tudi intuitivno usvajanje teh oblik z 
rabo v resničnih življenjskih situacijah (Skela, 1999).  
 
4.2.1 Eksplicitno poučevanje slovnice 

Pri eksplicitnem pristopu poučevanja slovnice so pravila jasno izpostavljena – lahko s 
strani učitelja kot tudi učenca pred ali po danih primerih in vajah. Eksplicitno učenje je 
skoraj vedno rezultat deduktivnega poučevanja (Dekeyser, 1994). Predstavljalo je 
osnovo slovnično-prevajalske metode in ostalih metod poučevanja jezika, ki so v 
središče postavljali slovnico. Vse te metode pravila predstavljajo posamično – enega 
za drugim – in pri tem uporabljajo jezikovne oznake (npr. the past perfect tense, slov. 
predpretekli čas). Pri takem načinu poučevanja so slovnična pravila predstavljena po 
določenem zaporedju, sledila naj bi si od lažjih k težjim in to zaporedje tvori učni načrt 
(Cameron, 2005).   
 
4.2.2 Implicitno poučevanje slovnice 

Pri implicitnem poučevanju slovnice pravila niso posebej izpostavljena (Dekeyser, 
1994). Tako lahko učenci poslušajo neko besedilo in sodelujejo v aktivnostih, ki se 
navezujejo na besedilo, vendar je poudarek na aktivnostih in ne na slovnici, kljub temu 
da jo učenci tako ali drugače uporabljajo (Skela, 1999). »Pri implicitnem poučevanju 
slovnice učitelj pomaga učencem, da jezik »usvajajo« in vadijo, vendar ne usmerja 
njihove pozornosti na zavesno obravnavo slovničnih značilnosti jezika. Učenec 
slovnične oblike sicer vidi in uporablja, vendar jih ne zaznava kot takšne« (Skela, 1999, 
str. 128).  
 
4.2.3 Deduktivno poučevanje slovnice 

Pri deduktivnem pristopu učitelj zapiše slovnično pravilo, ga v (najpogosteje) 
maternem jeziku razloži, učenci pa nato novo naučeno pravilo vadijo ustno in pisno 
(Cross, 1995). Pravila so predstavljena preden so prikazani primeri (Dekeyser, 1994). 
Obstajajo pa tudi različne poti poučevanja znotraj deduktivnega pristopa. Slovnično 
pravilo je lahko predstavljeno »suhoparno« in nato lahko učenci to pravilo vadijo s 
pomočjo drilov. Na drugi strani pa je lahko slovnično pravilo najprej predstavljeno s 
pomočjo govorjenega ali zapisanega besedila, v katerem je poučevana jezikovna 
oblika izpostavljena in večkrat zapisana. Učenci nato to obliko vadijo s pomočjo 
različnih tipov vaj in na pomen osredinjenih aktivnosti, ki mnogokrat dosežejo višek v 
komunikacijski nalogi na koncu poučevalnega niza. Vmesna pot deduktivnega 
poučevanja slovnice je, če učenec najde neko sekvenco, v kateri je pravilo 
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predstavljeno, ga nato vadi, kasneje pa bere ali posluša besedila, kjer je pravilo 
uporabljeno na različnih stopnjah zahtevnosti (Jean in Simard, 2013).  
 
4.2.4 Induktivno poučevanje slovnice 

Pri induktivnem pristopu učitelj najprej uporabi slovnično pravilo, nato ga ustno 
uporabijo učenci in šele po obsežni vaji učitelj (po potrebi) razloži in zapiše pravilo 
(Cross, 1995). Pravila so tako predstavljena skozi vnaprej predstavljene primere 
(Dekeyser, 1994). Kot zapisuje Skela (1999) je induktivni pristop, gledano iz 
izobraževalnega vidika, bolj zaželen, saj:  

 bolj spominja na naravno usvajanje jezika (pravila usvajamo podzavestno);  

 bolj ustreza konceptu razvoja učenčevega vmesnega jezika, kjer učenci 
napredujejo skozi zaporedne stopnje usvajanja pravil;  

 dopušča učencu, da dobi občutek za rabo jezika, preden mu podamo slovnične 
razlage o njej;  

 spodbuja učenčevo notranjo motivacijo (učenec lahko pravila »odkriva«, 
namesto da mu jih zgolj posredujemo). 

Ta pristop je mnogokrat poimenovan kot pristop odkritja ali iskanja pravila (angl. the 
discovery or rule search approach). Induktivni pristop ima več različic. Na eni strani se 
tako lahko pojavi iluzija odkritja v smislu: učenci morajo odkriti pravilo s pomočjo 
nekaterih vodenih vprašanj in nato učitelj ali učbenik to pravilo določi oz. razloži. Na 
drugi strani pa lahko učenci s pomočjo jezikovnih primerov odkrijejo svoje pravilo, ga 
nato na težjih primerih preverijo, vendar jim »uradno« pravilo, ki ga najdemo v 
slovničnih knjigah ali učbenikih, ni nikoli predstavljeno. Med tema skrajnostma pa lahko 
učenec s pomočjo učitelja ali sošolcev razvije pravilo iz pristnih, avtentičnih primerov 
in ga nato lahko (ali pa tudi ne) preveri ali v knjigah ali pri učitelju (Jean in Simard, 
2013). Kljub temu pa ne gre pričakovati, da bi učenec celoten slovnični sistem tujega 
jezika lahko odkril sam, zato deduktivnega pristopa ne smemo in ne moremo povsem 
izključiti (Skela, 1999). Tako induktivni kot deduktivni pristop k poučevanju slovnice je 
lahko eksplicitni tedaj, ko učitelj posebej izpostavi določeno jezikovno značilnost z 
namenom, da postanejo učenci pozorni na določeno pravilo, ki to značilnost določa 
(Jean in Simard, 2013).  
 
4.2.5 Ločeno in celostno poučevanje slovnice 

S pojavom komunikacijskih metod in pristopov se je pokazalo, da je slovnica sredstvo, 
ki ga moramo uporabiti za ustvarjanje govornega ali pisnega diskurza, ne pa zgolj snov 
poučevanja v razredu. Če slovnica ni predstavljena v kontekstu, ki je učencem blizu, 
imajo lahko večje težave s poslušanjem, branjem, govorjenjem in pisanjem v njihovem 
drugem/tujem jeziku. Slovnice nikoli ne bi smeli poučevati same, ampak vedno v 
povezavi s pomenom, družbenimi dejavniki ali pogovorom ali s kombinacijo teh 
dejavnikov (Celce-Murcia, 1991). Podobno zagovarja tudi Larsen-Freemanova (1991), 
saj zatrjuje, da so oblika, pomen in uporaba tri med seboj povezane dimenzije jezika. 
Učitelj se mora odločiti, katera dimenzija predstavlja učencem največji izziv v 
določenem trenutku in s tem določiti pravilni način poučevanja. 
Tako se lahko učitelj osredotoči na pomen (angl. Teaching Grammar as Meaning) in 
učencem s pomočjo pomena razloži določeno slovnično strukturo (npr. predloga in ter 
on lahko učitelj razloži z različnimi jasnimi primeri in učencem naroči, da sami sestavijo 
podobne primere). Učitelj se lahko osredotoči na družbeno funkcijo (angl. Teaching 
Grammar as Social Function), kjer kot primer izpostavi modalne glagole, s katerimi 
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izražamo različne stopnje vljudnosti. Če se učitelj osredotoči na dialog (angl. Teaching 
Grammar as Discourse), učenca pripravlja na to, da bo znal sam sestaviti in pravilno 
uporabiti različne slovnične strukture v govornem/pisnem besedilu (prav tam). 
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4.3 SLOVNIČNE NAPAKE  

Vsi učenci delajo napake na različnih stopnjah usvajanja jezika. Do napak lahko pride 
zaradi podobnosti ali razlik učenčevega prvega jezika in tujega jezika, ki se ga uči, 
zaradi napačnega razumevanja določenega slovničnega pravila ali zgolj površnosti 
učenca. Pri vsem tem je najbolj pomembno to, da se učitelj zaveda, da so napake 
dobrodošle pri učenju jezika, saj s popravo napak učenec izve več o jeziku, ki se ga 
uči (Harmer, 1998). Celce Murcia razlikuje med napakami, ki jih učenci napravijo – 
lokalne (angl. local errors) in globalne napake (global errors). Lokalne predstavljajo 
npr. izpuščanje člena ali nepotreben predlog in ne predstavljajo večjih težav pri uspešni 
komunikaciji. Globalne napake pa zajemajo predvsem napačen besedni vrstni red ali 
uporabo napačnega veznika, ki pa lahko spremenijo pomen stavka in s tem 
pripomorejo k napačnem razumevanju v komunikaciji (Celce-Murcia, 1991). 
 
Kot navaja Krashen (1982), mora učitelj, če je cilj poučevanja učenje, napake učencev 
popraviti. Ni pa nujno, da bodo učenci zaradi popravljanja napak usvojili jezik, četudi 
učitelj popravi vse napake, saj se usvajanje jezika dogaja, ko učenec razume pomen, 
ne pa, ko se osredotoča na obliko. Najbolj ugoden trenutek za popravo napak je, če je 
učenec osredotočen na obliko in ima za popravo napake dovolj časa, ni pa 
priporočljivo, da se učenca prekinja med govorom zgolj zato, da popravimo njegovo 
napako ali ga nanjo opozorimo. Napake, ki jih moramo popravljati so globalne, tiste, ki 
se nenehoma ponavljajo in tiste, ki lahko izzovejo neprimerno reakcijo. Vsekakor ni 
priporočljivo, da učitelj venomer popravlja vse napake učencev.  
 
Učiteljeva naloga je, da opozori učenca, ko naredi napako in počaka, če jo zna učenec 
sam popraviti (lahko je bila le površnost in jo bo takoj prepoznal in popravil). Včasih 
učenec ne zna popraviti svojih napak, na tem mestu lahko učitelj vpraša ostale učence, 
če bi jo oni znali. Taka situacija lahko predstavlja dvorezen meč, saj bo učenca lahko 
sram, ker ravno on ni znal pravilno popraviti svoje napake, po drugi strani pa lahko s 
tem še bolj razvijamo timski duh razreda – vsekakor je učiteljeva naloga, da sam 
presodi o pravilnem postopanju k napakam (Harmer, 1998). 
 
Priporočljivo je, da učitelj učence vpraša, če je bil določen stavek slovnično pravilen in 
če ni bil, zakaj. Vendar je tak način poprave napak boljši pri učencih, ki jezik že bolje 
poznajo (so na višji stopnji), kot pa pri začetnikih, saj te težje vidijo in popravijo napake. 
Prav tako naj bi učenci na srednji stopnji znanja znali popraviti svoje napake, med tem 
ko učenci na še višji stopnji lahko popravijo tudi napake drugih. Sicer pa lahko napake 
drugih učencev popravljajo tudi na nižji stopnji – vse je odvisno od napake. Učitelji 
angleščine kot drugega/tujega jezika, ki učijo začetnike, lahko pri učencih spodbudijo 
ustrezno prepoznavanje in popravljanje lastnih napak učencev. Eno izmed priporočil 
je, da učitelj spodbudi učence, da prepoznajo nepravilni stavek (namesto pravilnega) 
med različnimi možnostmi. Obstajajo tudi celostni pristopi k popravljanju napak. Primer 
takega popravljanja je: učenci poslušajo posneto zgodbo, ki so jo pripovedovali sami 
in jo po navodilih učitelja prepišejo kot pisano besedilo, vendar brez slovničnih napak, 
ki so jih naredili med govorom, poleg tega pa morajo pisano besedilo primerno prirediti 
(izvzamejo medmete, ponavljajoče besede ipd.). Nato lahko učitelj s primerjanjem 
posnetka in zapisanega besedila preveri, če so učenci pravilno popravili napake. Drug 
primer celostne poprave napak je, da učitelj učenčev del besedila prepiše s svojimi 
besedami (slovnično pravilno in ustrezneje), nato pa učenec na konzultacijah primerja 
obe besedili in poskuša razumeti, zakaj je prišlo do posameznih popravkov. Celostni 
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pristopi k popravljanju napak sicer vzamejo precej več časa, vendar jih lahko z 
določenimi prilagoditvami uporabijo vsi učitelji. 
Zapisana besedila so tista, ki jih učitelji še pogosteje popravljajo kot govorno besedo. 
Pri pisnem jeziku poznamo tradicionalne načine popravljanja, kot so podčrtanje, 
ampak ne popravljanje napake, izpostavljanje napak na (poleg besedila) pripet 
seznam ali izpostavljanje zgolj vrste napake in pogostost le-te na poseben list poleg 
besedila (npr. pri treh glagolih manjka  -s za tretjo osebo ednine). Tudi pri popravljanju 
pisnega jezika lahko učenci med seboj popravljajo napake (pomoč sošolcev), lahko pa 
učitelj izpostavi napake, ki so se pogosto pojavljale (brez tega, da izpostavi enega 
učenca) in jih nato skupaj z učenci popravi (Celce-Murcia, 1991).  
Čas, ko učenca prekinemo oziroma popravimo njegovo napako, je zelo pomemben. 
Nekatere napake potrebujejo takojšnje ukrepanje, npr. če se slovnična napaka 
pogosto pojavlja in povzroča težave večini razreda. Prav tako je pomemben čas, če 
učenec postavi določeno slovnično vprašanje in tako prosi za dodatno razlago. Bolje 
je, da učitelj takoj razjasni nerazumljivo snov in tako prepreči nadaljne napake (prav 
tam). 
 
Krashen (1982) je razvil eno izmed najvplivnejših teorij učenja jezika in jo poimenoval 
model nadzora, znotraj katere je zapisal pet hipotez. Na tem mestu je potrebno 
izpostaviti predvsem njegovo hipotezo o naravnem redu (angl. the natural order 
hypothesis), ki pravi, da »učenci slovnične strukture usvojijo po vnaprej predvidljivem 
vrstnem redu. Nobeno zavestno vsiljevanje drugačnega vrstnega reda se ne obrestuje, 
saj učenec kognitivno še ni pripravljen za novo strukturo« (Skela in Dagarin Fojkar, 
2009, str. 41). Za uspešno usvajanje jezika je tako potrebno upoštevati naravni in 
podzavestni red, ki vodi k uspešnemu znanju jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
Pomembno se je zavedati dejstva, da kljub temu, da lahko učencu popravimo napako 
ali pa ga spodbudimo, da sam popravi svojo napako, če še ni usvojil pomena 
posamezne slovnične strukture, mu poprava napake ne bo pomagala pri boljšem 
znanju. Tako bi pravzaprav morali popravljati zgolj napake učencev, ki so povezane s 
slovnico, ki jo je učenec že usvojil – učenec bo namreč te napake lahko razumel 
(Krashen, 1982). 
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5 RAZISKAVE 

Med prebiranjem literature sem naletela na veliko raziskav na temo poučevanja 
slovnice tujega jezika. V nekaterih so raziskovalci ugotavljali, kdaj je primeren čas za 
začetek poučevanja slovnice, v drugih je bilo glavno vprašanje, na kakšen način sploh 
poučevati slovnico. Kar nekaj raziskav se ukvarja tudi z vprašanjem, koliko učiteljevo 
osnovno izobraževanje vpliva na njegovo poučevanje (ali obstaja povezava med tem, 
na kakšen način so se učitelji učili tujega jezika in kako sedaj oni poučujejo svoje 
učence). Nekatere so se nanašale na mlajše, druge na starejše učence, ki se prvič 
srečujejo s tujim jezikom (npr. na novo priseljeni tujci v državi, katere jezika ne 
poznajo). 
V naslednjem poglavju sem zbrala nekaj raziskav, ki se ukvarjajo s temi vprašanji.  
 
 

5.1 RAZISKAVE O UČITELJEVIH STALIŠČIH O POUČEVANJU 

SLOVNICE IN NJIHOVEM NAČINU POUČEVANJA SLOVNICE  

 
Študija primera avtorjev Thomasa S. C. Farrella in Karen Bennis (2013) je ugotavljala 
povezavo med stališči o poučevanju slovnice in načinom poučevanja jezika dveh 
učiteljev tujega jezika angleščine (enega z izkušnjami in enega začetnika). Učitelja, od 
katerih je imel eden devetnajst let delovnih izkušenj, drugi pa dve leti in pol, sta se v 
marsikaterem segmentu strinjala, prav tako pa tudi razhajala. Oba sta zagovarjala 
komunikacijski pristop in pristop test-učenje-test (v začetku preverimo učenčevo 
predznanje, sledi induktivna ali deduktivna predstavitev slovnice, zaključi se z vajo 
slovnice). Prav tako sta zagovarjala uporabo tako induktivnega kot tudi deduktivnega 
pristopa, s tem da sta bila oba bolj naklonjena induktivnemu poučevanju. Učitelj z 
večletnimi izkušnjami je verjel, da je natančnost (angl. accuracy) pomembnejša od 
tekočnosti (angl. fluency), medtem ko je učitelj z manj leti delovnih izkušenj zagovarjal, 
da je tekočnost pomembnejša od natančnosti. Strinjala sta se pri večini trditev, 
povezanih z učenčevimi napakami – oba sta trdila, da učenci želijo, da jim učitelj 
popravi napake, da učitelj potrebuje različne tehnike popravljanja, da je najbolj 
učinkovito, če učenec popravi svoje napake in da je potrebno počakati, da učenec 
zaključi govorno aktivnost. Kljub temu se učitelj z več leti izkušenj ni strinjal, da je 
vedno potrebno počakati na konec učenčevega stavka. Raziskovalci so nato opazovali 
po tri učne ure obeh učiteljev. Zasledili so, da se stališča bolj izkušenega učitelja o 
poučevanju slovnice v večini ujemajo z njegovim dejanskim poučevanjem, opaziti pa 
je bilo neskladje med mnenjem o nujnosti uporabe komunikacijskih aktivnosti med vajo 
slovnice in dejanskim načinom poučevanja (opazovalci so to zasledili le v delu ene ure) 
ter med mnenjem o nujnosti uporabe stavčnih primerov, ki se vsebinsko navezujejo na 
učence, in takimi aktivnostmi, saj opazovalci takih primerov stavkov v treh urah niso 
zasledili. Največja povezanost med učiteljevimi stališči in dejanji se je pokazala pri 
popravljanju učenčevih napak, saj je izrazil, da mu je natančnost pomembna in v treh 
opazovalnih urah je bilo zaznati veliko popravljanja slovničnih napak učencev.  
Stališča in dejanja učitelja z manj leti delovnih izkušenj so se pogosto razhajala. Kljub 
temu da je na eni strani dajal prednost induktivnemu poučevanju, ga je pri svojem 
poučevanju uporabljal zelo malo. Prav tako je zagovarjal pristop test-učenje-test, v 
razredu pa predznanja učencev ni preverjal. Tudi pri popravljanju napak je zagovarjal 
dejstvo, da je potrebno napake popravljati, vendar mnogo napak v razredu ni popravil. 
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Kljub temu pa je izrazil, da je pomembno, da učenec popravi svoje napake, kar so 
opazovalci v razredu tudi večkrat opazili. 
Avtorja sta v diskusiji zaključila, da je velika verjetnost, da prihaja do neskladij med 
prepričanji in dejanji zaradi poteka učne ure, ki se lahko hitro spremeni zaradi različnih 
dejavnikov. Prav tako je mogoče, da mlajši učitelj svoja stališča zaradi premalo 
izkušenj šele izoblikujejo, zato je prišlo tudi do več neskladij kot pri bolj izkušenemu 
učitelju. Avtorja sta kot razlog zapisala tudi prisotnost opazovalcev na učnih urah, ki 
lahko vodi v negotovost učitelja in s tem drugačen način poučevanja. 
  
Phipps in Borg (2009) sta v svoji študiji raziskovala neskladja med stališči in načinom 
poučevanja treh učiteljev v Turčiji. Učitelje so opazovali in intervjuvali  osemnajst 
mesecev – med opazovanjem so videli, kakšen način poučevanja uporablja učitelj za 
poučevanje slovnice, skozi intervjuje pa so ugotavljali, kakšno je njegovo stališče o 
poučevanju le-te. Analiza je pokazala, da obstajajo razlike že znotraj učiteljevih 
temeljnih in osnovnih stališčih o poučevanju. Kljub temu, da se lahko učiteljevo stališče 
o poučevanju slovnice in njegovo dejansko poučevanje slovnice ne ujemata, se lahko 
ta način poučevanja, ki ga učitelj uporablja, povsem ujema z drugim stališčem o 
splošnem poučevanju tujega jezika, ki ga učitelj zagovarja. Kot navajata avtorja že na 
začetku, je negativen pristop k tem razlikam med učiteljevimi stališči in njegovim 
načinom poučevanja nepotreben, saj lahko te nastanejo zaradi različnih dejavnikov – 
od zahtevnosti učne snovi do načinov učenja učencev tujega jezika ipd.  
 
Podobno študijo primera je naredil Hoang-Thu (2009), ki  je z vprašalnikom ugotavljal, 
kakšno je mišljenje enajstih ameriških učiteljev angleščine kot drugega jezika o 
poučevanju slovnice. Rezultati so pokazali, da učitelji verjamejo, da je za nadaljnje 
obvladanje tujega ali drugega jezika formalno učenje slovnice bistveno. Sploh se jim 
zdi to pomembno, če poučevanje jezika poteka v šolskem okolju (razredu) in ne v bolj 
neformalnem okolju. Prav tako so bolj verjeli v to, da je potrebno slovnico poučevati 
eksplicitno – lahko deduktivno ali induktivno, vendar ne implicitno, prav tako se jim 
večinoma zdi ključno ponavljanje in utrjevanje. Večina učiteljev zagovarja popravljanje 
napak, četudi to ne vpliva na razumljivost. Prav tako večina učiteljev meni, da lahko 
prvi jezik negativno vpliva na drugi jezik, ne verjamejo pa, da lahko prvi jezik pozitivno 
vpliva na drugega. Avtor pa ni preveril, če učitelji ta stališča s svojim načinom 
poučevanja prenašajo tudi v razred. Prav tako zaradi majhnega vzorca podatkov 
raziskave ni mogoče posplošiti. 
 
Turška raziskava Rabie Hos in Mustafe Kekec iz leta 2014 je najprej z vprašalnikom 
preverjala stališča šestdeset učiteljev angleščine kot tujega jezika, čigar angleščina ni 
njihov materni jezik, nato pa z opazovanjem sedmih učnih ur še njihov način 
poučevanja.  
Tako kot ostale raziskave je tudi ta ugotovila, da se (lahko) stališča učiteljev in njihov 
način poučevanja razlikujejo zaradi različnih dejavnikov. Večina učiteljev je namreč 
zapisala, da verjame, da je komunikacijski pristop k poučevanju najbolj ustrezna 
metoda poučevanja jezika, vendar so s pomočjo opazovanja ur pri teh učiteljih 
raziskovalci odkrili, da uporabljajo zelo malo komunikacijskega pristopa, še več, veliko 
se naj bi jih posluževalo slovnično-prevajalske metode.  
 
Nazari in Allahyar (2012) sta raziskovala poglede štirih učiteljev angleščine kot tujega 
jezika na slovnico, da bi videla, na kakšen način jo učijo. Študija je zavzemala 
opazovanje in posnetke učnih ur učiteljev in intervjujev.  Z učitelji so jih opravili pred in 
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po opazovanju učnih ur; ti so razložili njihovo ozadje ter zakaj so uporabili določen 
pristop k poučevanju slovnice, kako jo poučujejo in kako pristopajo k popravljanju 
napak učencev. Z uporabo triangulacije so tako zagotovili kredibilnost raziskave. 
Nekateri učitelji so se izogibali poučevanju slovnice, saj se jim je zdelo težko, pogosto 
pa zaradi tega tudi niso popravljali slovničnih napak učencev. Tisti, ki so uporabljali 
deduktivni pristop k poučevanju slovnice, so bili bolj sproščeni pri svojem poučevanju 
in tudi bolj prepričani v svoje znanje slovnice, čemur je sledila tudi bolj podrobna 
razlaga in večja samozavest pri poučevanju. Prav tako so tisti učitelji, ki so zatrjevali, 
da uporabljajo komunikacijski pristop, pri dejanskem poučevanju na ta pristop 
največkrat pozabili. 
 

5.2 RAZISKAVE NA TEMO POUČEVANJA SLOVNICE 

Scheffler in Cinciała (2010) sta v svoji raziskavi ugotavljala, kakšno je razumevanje 
slovničnih struktur učencev, ko jih morajo uporabljati spontano v govoru. Njuno 
raziskovalno vprašanje je bilo: Ali lahko učenci drugega/tujega jezika angleščine 
predvidevajo eksplicitna pravila za tiste slovnične strukture, ki jih uporabljajo pravilno 
in spontano v pogovoru/govoru? V svoji študiji sta zajela dvajset poljskih učencev 
angleščine na ravni B2, starih od 16 do 18 let, ki so bili intervjuvani s strani 
raziskovalcev, poleg tega pa so pisali tudi pisni preizkus, kjer so morali najprej poiskati 
pravilne stavke, nato pa podati temu ustrezno slovnično pravilo. Teme spontanih 
pogovorov so bile povezane z njihovim prostim časom, šolskim življenjem, potovanji, 
načrti za prihodnost ipd., poleg tega pa so morali opisati tudi dve sliki. Pogovore so 
posneli, zapisali in nato analizirali uporabljene slovnične strukture. Rezultati so 
pokazali, da so učenci v večini primerov pravilno prepoznali in razložili slovnično 
pravilo, ki je bilo primerno za njihovo raven znanja. Kar pomeni, da je bilo le malo 
slovničnih struktur ali kategorij, ki so jih učenci znali zgolj implicitno, zato je raziskava 
na raziskovalno vprašanje odgovorila pritrdilno. Za učitelje tako študija kaže na to, da 
eksplicitno razložena slovnična pravila lahko prispevajo k usvojitvi drugega jezika in v 
samem zaključku avtorja tudi apelirata na učitelje, da je del slovnice lahko poučevan 
eksplicitno, saj je, glede na raziskavo, vsaj nekaj slovničnih struktur in razlag lahko 
razloženo s preprostimi pravili.  
 
Podobno raziskavo sta izvedla Green in Hecht (1992), kjer je moralo 300 nemških 
učencev angleščine na različnih stopnjah reševali test z dvanajstimi najpogostejšimi 
napakami nemških učencev med komunikacijskimi nalogami. Napake so morali 
popraviti in izpostaviti slovnično pravilo, tako da bi učenec, ki je napako storil, znal sam 
preko pravila to popraviti. Test pa je bil pozneje dodeljen tudi petdesetim naravnim 
govorcem angleščine na različnih stopnjah. Ugotovili so, da sicer poznavanje pravil 
lahko pripomore k boljšemu poznavanju jezika, saj so učenci pri tistih vprašanjih, kjer 
so poznali pravilo, skoraj vedno tudi pravilno popravili napako, hkrati pa so skoraj 
vedno popravili napako, tudi če pravilo, ki so ga zapisali, ni bilo pravilno ali pa ga sploh 
niso ponudili. Prav tako se niso tako močno razlikovali odgovori naravnih govorcev od 
učencev tujega jezika – tista pravila, ki so se zdela težja enim, so bila tudi manj 
razumljiva drugim, le v širšem kontekstu so bili učenci tujega jezika malo uspešnejši 
pri postavljanju in pravilnem zapisovanju pravil.  
 

Študija nizozemskih raziskovalcev iz leta 2016 je primerjala induktivno in deduktivno 
poučevanje slovnice tujega jezika nemščine na nizozemskih šolah. Pred raziskavo so 
ugotavljali, da je eksplicitno poučevanje slovnice tujega jezika najbolj efektivno, niso 
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pa našli raziskav, ki bi razlikovale eksplicitno induktivno in eksplicitno deduktivno 
poučevanje slovnice. Tako so v sledeči raziskavi želeli določiti, kateri eksplicitni način 
poučevanja slovnice je bolj efektiven za nizozemske učence, ki se učijo nemškega 
jezika. Vzorec so predstavljali dijaki srednjih šol na dveh različnih stopnjah. Glavne 
ugotovitve so pokazale, da ima tako eksplicitno induktivno kot eksplicitno deduktivno 
poučevanje slovnice pozitiven vpliv na njeno razumevanje. Le eden izmed testov je 
pokazal statistično pomembne razlike med tema načinoma poučevanja, in sicer so 
imeli boljše rezultate tisti, ki so bili deležni induktivnega poučevanja. 
 
Raziskava Simone Cajhen (2014) in raziskava znotraj diplomske naloge Urške 
Podmenik (2015) predstavljata tudi temelj zasnove te magistrske naloge. 
Cajhnova je preverjala odnos učiteljev francoščine do poučevanja slovnice na srednjih 
šolah in gimnazijah. Raziskava je bila zasnovana na dveh predpostavkah: prva je bila 
povezana s tem, da slovenski učitelji francoščine pripisujejo slovnici velik pomen pri 
svojem pouku, druga pa da, učitelji, ki pripisujejo slovnici večji pomen, uporabljajo 
učbenike, kjer je več slovničnih vaj. Z analizo gradiv in anketnim vprašalnikom so bili 
rezultati 40 učiteljev francoščine sledeči: prve hipoteze niso mogli popolnoma potrditi, 
vendar pa so ugotovili, da se anketiranim učiteljem slovnica zdi pomembna ter da po 
njihovem mnenju predstavlja enakovreden element med ostalimi deli jezika. Učitelji 
večkrat oz. pogosto uporabljajo slovnični pristop k poučevanju, prav tako se jim zdi tudi 
slovnična zmožnost pri pouku (poučevaje slovnice pri učni uri) pomembna, saj se jim 
zdi, da je slovnica eno izmed osnovnih orodij za sporazumevanje. Drugo hipotezo so 
s pomočjo dobljenih rezultatov lahko v celoti potrdili. Večina učiteljev namreč pri 
poučevanju uporablja tako deduktivni kot tudi induktivni način poučevanja slovnice in 
vsem se zdi, da imajo najpogosteje uporabljeni učbeniki za poučevanje francoščine 
premalo slovničnih vaj, zato jih večina uporablja še dodatno gradivo.  
Urško Podmenik je zanimalo, kakšno je poučevanje angleške slovnice na slovenskih 
srednjih šolah in kakšno je mnenje učiteljev o poučevanju slovnice. S pomočjo 
anketnega vprašalnika je ugotovila, da večina učiteljev poučuje angleščino s pomočjo 
komunikacijskih metod, zato se jim zdi pomembno, da se tudi k poučevanju slovnice 
vključi več življenjskega konteksta in komunikacijskih spretnosti. Zanimivo pa je, da se 
kljub temu, da učitelji zagovarjajo komunikacijske metode, večini za uspešno usvajanje 
slovničnih struktur še vedno zdi uporaba drilov ključnega pomena. Kar nekaj učiteljev 
je izpostavilo težavo učbeniškega gradiva – nekateri imajo preveč (nesmiselnih) vaj, ki 
učencem dajo le neko površinsko znanje, ne pa razumevanja, spet drugi imajo premalo 
slovničnih vaj ali pa preveč suhoparno razlago. 
 

5.3 NEKAJ NASVETOV ZA UČITELJE PRI POUČEVANJU SLOVNICE 

Ker je prisotnih toliko različnih metod in pristopov k poučevanju angleščine, v članku 
Poučevanje slovnice in učenje J2: nujno, ampak dolgočasno? (angl. Grammar 
Teaching and Learning in L2: Necessary, but Boring?) učitelji, profesorji in raziskovalci 
iz svojih izkušenj svetujejo učiteljem: 

 Ubij dve muhi na en mah. Učitelj naj izbere pristop, ki zahteva več, kot zgolj uči 
slovnico. Slovnična navodila naj bodo pobudnik za usvojitev jezika, ne pa zgolj 
sredstvo za učenje zapletenosti jezika in izboljšanje jezikovne pravilnosti. Tako 
naj učitelj v času, ki ga porabimo za slovnična navodila, pomaga učencem razviti 
tudi njihovo besedišče, govorno in pisno kompetenco, kognitivne sposobnosti 
ipd.    
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 Osmisli učenje slovnice. Učitelj naj da učencem možnost in razlog za to, da se 
spopadejo s slovničnimi oblikami, saj jih to motivira in ohranja njihovo 
zanimanje. Učitelj naj učencem osmisli učenje slovnice – naj ne bo le del učnega 
načrta, ampak naj bo predstavljeno, da uporaba pravilnih slovničnih oblik 
izboljša njihovo komunikacijo. Tako naj bodo učenci najprej priča uporabi 
pravilne oblike v avtentičnem pogovoru, nato pa naj jo bodo primorani uporabiti 
še sami v podobni nalogi. Prav tako je potrebno poizvedeti, kaj učenci menijo, 
da bi jim pomagalo pri usvojitvi znanja jezika, in se potem temu prilagoditi.  

 Poskrbi za smiselni kontekst. Vaje, ki jih da učitelj učencem, naj bodo kar se da 
podobne vsakdanjim življenjskim situacijam – učenci se bodo hitreje in lažje 
naučili, če bodo imele vaje smiseln kontekst, s katerim se bodo lahko 
poistovetili.  

 En pristop ne ustreza vsem. Kljub temu, da smernica, ki bi preprečevala 
dolgočasje učencev, ne obstaja, mora učitelj prilagoditi svoj stil in metodo 
poučevanja, saj niso vsi slovnični deli enako zahtevni in zato ne potrebujejo vsi 
enakega načina poučevanja.  

 Slovnična pravila niso zakoni. Pravila so velikokrat razložena kot zakoni, kljub 
temu da vemo, da imajo vsa slovnična pravila jezika mnogo izjem, kar pa 
kasneje učence zgolj zmede. Zato je bolje, da se učencem pove, da so pravila 
zapisali slovničarji kot opis določenega dela jezika zato, da nam je posamezna 
oblika jasna in predstavljiva. Še bolje je, če učitelj spodbuja učence k temu, da 
so kritični do že postavljenih pravil ali pa da celo sami podajo svoje definicije 
slovničnih pravil. 

 Poučuj slovnico le, ko je to res potrebno. Prevečkrat je slovnica del poučevanja 
zgolj zato, ker je zapisana v učnem načrtu. Učenci bi morali najprej čutiti potrebo 
po znanju in poznavanju nove slovnične oblike. Vse slovnične oblike niso enako 
zapletene in nekatere bi morale imeti prednost pred drugimi, predvsem tiste, ki 
so pomembne za uspešno komunikacijo.  

 Poučevanje slovnice ni nujno manj dolgočasno, če ga naredimo zabavnega. Ni 
nujno, da bo učenje slovnice za učence manj dolgočasno, če bomo v svoje 
poučevanje vnesli različne igre, saj so igre mnogokrat zgolj skriti brez pomenski 
drili. Zato je pomembno, da so aktivnosti dobro premišljene.  

(Povzeto po Jean in Simard, 2011). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Literatura prave poti za poučevanje slovnice še ni opredelila. Nekateri avtorji 
zagovarjajo, da mora biti slovnica že pri mlajših učencih predstavljena v razredu, spet 
drugi svetujejo učiteljem, da slovnice ne podajajo direktno in jo raje poučujejo 
implicitno. Kot je zapisano že v teoretičnem delu, obstaja veliko raziskav na temo 
poučevanja slovnice, kako pravilno pristopiti,  o dojemanju učiteljev, kako bi morali 
poučevati slovnico in kako jo res poučujejo. Raziskava avtorice Urške Podmenik 
(2015) se je dotaknila teme poučevanja slovnice v srednjih šolah po Sloveniji, v mojem 
magistrskem delu pa sem se osredotočila na osnovnošolsko poučevanje slovnice 
angleščine, natančneje na četrti in peti razred. Kljub temu, da se začne poučevanje 
angleščine že v prvem razredu, se otroci z bolj poglobljeno eksplicitno slovnico 
srečujejo šele v omenjenih letih – tako nakazujejo tudi učbeniki, ki jih slovenske šole 
uporabljajo. Raziskav, ki bi se osredotočale na poučevanje slovnice angleščine v 
drugem triletju, natančneje v 4. in 5. razredu, v Sloveniji še ni, zato je glavni 
raziskovalni problem magistrskega dela predstavljal mnenja slovenskih učiteljev o 
poučevanju slovnice angleščine v 4. in 5. razredu in dejanski način poučevanja, ki ga 
uporabljajo pri vsakodnevnem poučevanju.  
 

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Raziskovalna vprašanja magistrskega dela so bila sledeča: 
 

1. Kateri sestavini jezikovne zmožnosti angleškega jezika (leksikalni, slovnični, 
semantični, fonološki, pravopisni, pravorečni) učitelji namenijo največ 
pozornosti pri poučevanju v 4. in 5. razredu? 

2. Katere metode učitelji najpogosteje uporabljajo za poučevanje angleščine? 
3. Kateri so najpogostejši pristopi, ki jih učitelji uporabljajo pri poučevanju 

slovnice?  
4. Kakšno je mnenje učiteljev o najbolj ustreznih pristopih k poučevanju slovnice 

angleščine? 
5. Kakšna je povezanost med mnenjem učiteljev o najbolj ustreznih pristopih  

poučevanja slovnice in pristopih poučevanja slovnice, ki jih uporabljajo v 4. in 5. 
razredu? 

6. Na kakšen način se učitelji soočajo s slovničnimi napakami, ki jih zasledijo pri 
učencih? 

7. Ali pri razlagi slovničnih pravil učitelji uporabljajo slovenski jezik? 
8. Kakšno je mnenje učiteljev o učbeniških gradivih, ki jih uporabljajo za 

poučevanje slovnice? 
9. Ali za poučevanje slovnice uporabljajo tudi dodatno gradivo in katero je to? 
10. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v načinih poučevanja angleške 

slovnice v 4. in v 5. razredu? 
11. Kakšno je stališče učiteljev do eksplicitnega poučevanja angleške slovnice v 4. 

in 5. razredu osnovnih šol v Sloveniji?  
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6.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

Raziskava je kvantitativna, uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 
metodo.  
 

6.4 VZOREC 

Anketni vzorec zajema 98 učiteljev in učiteljic, ki poučujejo angleščino v 4. in 5. razredu 
osnovnih šol po različnih regijah v Sloveniji. Najmlajši sodelujoči ima 25 let, najstarejši 
anketiranec pa 57 let. 
 

Graf 1: Deleži sodelujočih glede na spol 

V raziskavi so sodelovali 94 žensk, kar predstavlja 95,9 %, in 4 moški, kar predstavlja 
4,1 % sodelujočih v raziskavi.  
 
 

 
Graf 2: Deleži sodelujočih glede na razred poučevanja 

 
Največ anketirancev poučuje tako v četrtem kot tudi petem razredu (to je 75 učiteljev, 
kar predstavlja 76,5 % vseh sodelujočih), temu so sledili učitelji četrtega razreda (16 
učiteljev, kar predstavlja 16,3 % vseh sodelujočih) in nazadnje učitelji, ki poučujejo 
zgolj peti razred (teh je bilo 7, kar predstavlja 7,1 % vseh). 
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Graf 3: Deleži sodelujočih glede na njihovo izobrazbo 

 
V raziskavi je sodelovalo 53 profesorjev angleščine (to je 54,1 % vseh), 41 učiteljev 
razrednega pouka s programom izpopolnjevanja iz angleščine (to je 41,8 % vseh) ter 
2 profesorja angleščine s programom izpopolnjevanja za zgodnje poučevanje 
angleščine (to je 2,1 % vseh), en magister znanosti (1,0 % vseh) ter en magister 
ameriških študij (kar prav tako predstavlja 1,0 % vseh sodelujočih).  
 

 
Graf 4: Deleži sodelujočih glede na njihovo delovno dobo 

 
Glede na delovno dobo je v raziskavi sodelovalo največ učiteljev, ki poučujejo od 0 do 
5 let, in sicer 29 učiteljev (kar predstavlja 29,6 % vseh sodelujočih). Učiteljev, ki 
poučujejo od 6 do 10 let, je sodelovalo 19 (kar predstavlja 19,4 % vseh), tistih, ki 
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poučujejo od 11 do 15 let je bilo 24 (24,5 % vseh), 12 učiteljev poučuje od 16 do 20 let 
(12,2 %) ter 14 tistih, ki poučujejo več kot 20 let (14,3 %).  
 
 

 
Graf 5: Leta poučevanja angleščine anketiranih učiteljev 

 
Glede na leta poučevanja angleščine je na vprašalnik odgovarjalo največ učiteljev, ki 
angleški jezik poučujejo od 0 do 5 let, in sicer 34 (34,7 % vseh), tistih, ki poučujejo od 
6 do 10 let je sodelovalo 23 (23,5 % vseh), učiteljev, ki poučujejo angleščino od 11 do 
15 let je odgovarjalo 17 (17,3 % vseh), 10 (10,2 % vseh) je bilo učiteljev, ki učijo 
angleščino od 16 do 20 let ter 13 (13,3 % vseh) tistih, ki poučujejo angleščino več kot 
20 let.  
 

6.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Za empirični del magistrskega dela sem uporabila anketni vprašalnik, ki je bil anonimen 
in prostovoljen. Vprašalnik je delno temeljil na vprašanjih doktorskega dela Wangove 
(2008), ostala vprašanja so avtorska, spodbujena iz prej omenjenih raziskav 
Podmenikove (2015) in Cajhnove (2014). Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 
uvodnega, osrednjega in zaključnega dela. V uvodnem delu sem predstavila namen 
raziskave in strukturo vprašalnika, v osrednjem delu je bilo zapisanih 23 vprašanj, 
razdeljenih na vsebinske sklope, ki so se nanašali na nekatere osebne podatke 
anketirancev, mnenja učiteljev o pomembnosti poučevanja slovnice, mnenja učiteljev 
o ustreznih metodah in pristopih poučevanja angleščine in angleške slovnice ter 
njihovim dejanskih načinom poučevanja v razredu, mnenja učiteljev o razlagi in 
utrjevanju v učbeniških gradivih ter njihova mnenja o popravljanju slovničnih napak in 
njihovem ravnanju ob učenčevem nerazumevanju slovnice. Vprašanja so bila različnih 
tipov (zaprta, kombinirana in dihotomna vprašanja, 5-stopenjske lestvice stališč in 
ocenjevalne lestvice). 
Zbiranje podatkov je potekalo od začetka januarja do konca februarja 2018. V ta 
namen je bil razvit spletni anketni vprašalnik na strani https://www.1ka.si/. Spletno 
povezavo do vprašalnika sem posredovala ravnateljem na večino slovenskih osnovnih 
šol, prav tako sem povezavo objavila na nekaterih straneh učiteljev in nekdanjih 
študentov razrednega pouka in angleščine na družbenih omrežjih.  
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Objektivnost inštrumenta je bila zagotovljena s poenotenimi pogoji izpolnjevanja 
spletnega vprašalnika, njegovo veljavnost so preverili didaktiki s Pedagoške fakultete, 
občutljivost pa je bila zagotovljena s 5-stopenjskimi ocenjevalnimi lestvicami in 
lestvicami stališč. Prav tako je bila pred samo izpeljavo ankete izvedena pilotska 
raziskava na manjšem številu anketirancev, glede na rezultate katere se je vprašalnik 
izpopolnil v enem vprašanju in tako izboljšal.  
 

6.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  

Podatke spletnega anketnega vprašalnika sem statistično obdelala s programom IBM 
SPSS Statistics 22.0, pri analizi sem uporabila tudi program Excel. 
Pri tem sem uporabila naslednje statistične postopke: rangiranje, frekvenčno in 
strukturno porazdelitev atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno statistiko 
numeričnih spremenljivk (aritmetična sredina, mere razpršenosti), Pearsonov 
korelacijski koeficient, hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti in standardni odklon.  
 

6.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate bom predstavila tako, da bom odgovorila na vsa prej zapisana raziskovalna 
vprašanja, kjer bom ugotovitve povezala tudi s teoretičnim delom mojega magistrskega 
dela. 
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1. Kateri sestavini jezikovne zmožnosti angleškega jezika (leksikalni, 
slovnični, semantični, fonološki, pravopisni, pravorečni) učitelji namenijo 
največ pozornosti pri poučevanju v 4. in 5. razredu? 

 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kateremu delu jezika učitelji v razredu namenijo 
največ časa in kateremu delu najmanj. Prav tako nas je zanimalo, če pri tem obstaja 
razlika med 4. in 5. razredom.  
 
 

Jezikovne 
zmožnosti  

4. razred 5. razred Skupaj 

Največ Najmanj Največ Najmanj 

 f f % f F % f f % f f % f f % 

Leksikalna 74 75,5 0 0,0 51 52,0 0 0,0 98 100,0 

Slovnična 1 1,0 35 35,7 4 4,1 20 20,4 98 100,0 

Semantična 15 15,3 12 12,2 25 25,5 8 8,2 98 100,0 

Fonološka 2 2,0 10 10,2 3 3,1 11 11,2 98 100,0 

Pravopisna 0 0,0 10 10,2 0 0,0 10 10,2 98 100,0 

Pravorečna 0 0,0 26 26,5 0 0,0 34 34,7 98 100,0 
Tabela 2: Uporaba jezikovnih zmožnosti angleščine v razredu 

 
Na vprašanje o tem, kateri jezikovni sestavini namenijo učitelji največ pozornosti, je 
75,5 % učiteljev 4. razreda odgovorilo, da največ časa namenijo leksikalni jezikovni 
zmožnosti, 1,0 % je odgovoril, da slovnični, 15,3 % jih največ pozornosti nameni 
semantični, 2,0 % pa fonološki. Tako v četrtem kot tudi petem razredu nihče izmed 
anketirancev pri poučevanju ne nameni največ pozornosti pravopisni ali pravorečni 
jezikovni zmožnosti.  
V 5. razredu 52,0 % učiteljev največ časa nameni leksikalni zmožnosti, 4,1 % slovnični, 
25,5 % semantični ter le 3,1 % pravopisni.  
35,7 % učiteljev nameni najmanj pozornosti pri poučevanju angleščine v 4. razredu 
slovnični jezikovni sestavini, 12,2 % učiteljev semantični, 10,2 % fonološki, 10,2 % 
pravopisni in kar 26,5 % pravorečni. Nihče izmed učiteljev tako 4. kot tudi 5. razreda 
ne nameni najmanj časa besedišču (leksikalni jezikovni sestavini).  
20,4 % učiteljev 5. razreda nameni najmanj pozornosti slovnici, 8,2 % učiteljev 
semantični jezikovni sestavini, 11,2 % fonološki, 10,2 % pravopisni in kar 34,7 % 
pravorečni.  
 
Iz podatkov lahko vidimo, da tako v 4. kot tudi 5. razredu največ pozornosti pri 
poučevanju angleščine učitelji namenijo poučevanju besedišča. Razlikujejo pa se 
podatki o tem, kateremu delu jezika namenijo najmanj časa. V četrtem razredu je 
namreč to slovnica, v petem pa pravorečje.  
 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Maja Pušenjak, magistrsko delo
  

30 
 

2. Katere metode učitelji najpogosteje uporabljajo za poučevanje 
angleščine? 

 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, katere metode, ki jih pogosto uporabljamo za 
poučevanje tujega jezika, učitelji 4. in 5. razreda uporabljajo najpogosteje in katere 
najredkeje. Prav tako nas je zanimalo, če obstaja razlika v pogostosti uporabe 
posamezne metode med 4. in 5. razredom.  
 

 

Podvprašanja vprašalnika 

Metode poučevanja angleščine v 4. razredu 

Skupaj 

Zelo 
pogosto 

Pogosto Občasno Redko Zelo redko 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Z učenci najprej razčlenimo 
pravila jezika, nato pa prevajamo 
besedila iz angleščine v 
slovenščino in obratno. 

1 1,1 3 3,3 11 12,1 21 23,1 55 60,4 91 100,0 

Besedišče predstavljam s 
pomočjo demonstracije, 
posnemanja in slik, veliko 
poudarka pri urah pa 
predstavljajo govor in pravilna 
izgovorjava.  

60 65,9 26 28,6 3 3,3 2 2,2 0 0,0 91 100,0 

Pri poučevanju učence 
postavljam v življenjske situacije, 
v katerih morajo uporabljati veliko 
različnih jezikovnih struktur (npr. 
igra vlog). 

28 31,1 40 44,4 19 21,1 3 3,3 0 0,0 90 100,0 

Učencem podam nalogo ali 
problem, ki ga morajo sami rešiti, 
na koncu pa skupaj 
prediskutiramo jezik in napake, ki 
so jih učenci storili med 
reševanjem naloge.  

2 2,2 19 20,9 32 35,2 27 29,7 11 12,1 91 100,0 

Pri pouku uporabljam veliko 
gibanja - učencem z različnimi 
"ukazi" predstavim ciljni jezik in jih 
nato spodbudim k temu, da ga 
uporabijo tudi sami.  

34 37,4 31 34,1 23 25,3 3 3,3 0 0,0 91 100,0 

Pri urah uporabljam veliko 
ponavljanja in pomnenja različnih 
povedi, s pomočjo katerih učenci 
nato tvorijo nove pravilne stavke. 

17 18,7 30 33,0 31 34,1 11 12,1 2 2,2 91 100,0 

Tabela 3: Metode poučevanja angleščine v 4. razredu 

 
Slovnično-prevajalska metoda (Z učenci najprej razčlenimo pravila jezika, nato pa 
prevajamo besedila iz angleščine v slovenščino in obratno.) 
Iz prikazanih podatkov lahko vidimo, da slovnično-prevajalsko metodo večina učiteljev, 
kar 60 % uporablja zelo redko, 23,1 % pa redko. Občasno jo uporablja 12,1 % učiteljev, 
pogosto 3,3 %, zelo pogosto pa le 1,1 %.  
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Direktna metoda (Besedišče predstavljam s pomočjo demonstracije, posnemanja in 
slik, veliko poudarka pri urah pa predstavljajo govor in pravilna izgovorjava.) 
Kar 65,9 % učiteljev pri svojem poučevanju angleščine uporablja direktno metodo zelo 
pogosto, pogosto pa 28,6 %. Le 3,3 % učiteljev jo uporablja občasno, redko le 2,2 %, 
nihče izmed učiteljev pa je ne uporablja zelo redko.  
 
Komunikacijski pristop (Pri poučevanju učence postavljam v življenjske situacije, v 
katerih morajo uporabljati veliko različnih jezikovnih struktur (npr. igra vlog). 
31,1 % učiteljev zelo pogosto uporablja komunikacijski pristop poučevanja angleščine, 
pogosto ga uporablja 44,4 % učiteljev. Občasno ga uporabi 21,1 % učiteljev, redko pa 
3,3 %. Zelo redko ga ne uporabi nihče izmed vprašanih učiteljev.  
 
Na dejavnostih temelječ pristop (Učencem podam nalogo ali problem, ki ga morajo 
sami rešiti, na koncu pa skupaj prediskutiramo jezik in napake, ki so jih učenci storili 
med reševanjem naloge.) 
Metodo, ki temelji na podanem problemu zelo pogosto uporablja le 2,2 % vprašanih 
učiteljev. Pogosto jo uporablja 20,9 % učiteljev, 35,2 % učiteljev pa jo uporablja 
občasno. 29,7 % učiteljev na nalogah temelječ pristop uporablja redko, zelo redko pa 
ga uporablja 12,1 % vseh anketirancev.  
 
Popolni telesni odziv (Pri pouku uporabljam veliko gibanja - učencem z različnimi 
"ukazi" predstavim ciljni jezik in jih nato spodbudim k temu, da ga uporabijo tudi sami.) 
Metodo, ki zahteva veliko gibanja, zelo pogosto uporablja 37,4 % učiteljev, pogosto 
34,1 %, občasno pa 25,3 %. Redko jo uporablja le 3,3 % učiteljev, nihče izmed učiteljev 
pa ni zabeležil, da bi jo uporabljal zelo redko.  
 
Slušno-jezikovna metoda (Pri urah uporabljam veliko ponavljanja in pomnjenja 
različnih povedi, s pomočjo katerih učenci nato tvorijo nove pravilne stavke.) 
Zelo pogosto uporablja slušno-jezikovno metodo 18,7 % učiteljev, 33,0 % jo uporablja 
pogosto, 34,1 % učiteljev pa občasno. 12,1 % učiteljev le redko uporabi slušno-
jezikovno metodo, le 2,2 % pa zelo redko. 
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Podvprašanja vprašalnika 
Metode poučevanja angleščine v 5. razredu 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Občasno Redko Zelo redko 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Z učenci najprej razčlenimo 
pravila jezika, nato pa 
prevajamo besedila iz 
angleščine v slovenščino in 
obratno. 

2 2,4 3 3,7 16 19,5 24 29,3 37 45,1 82 100,0 

Besedišče predstavljam s 
pomočjo demonstracije, 
posnemanja in slik, veliko 
poudarka pri urah pa 
predstavljajo govor in pravilna 
izgovorjava.  

41 50,0 33 40,2 7 8,5 1 1,2 0 0,0 82 100,0 

Pri poučevanju učence 
postavljam v življenjske 
situacije, v katerih morajo 
uporabljati veliko različnih 
jezikovnih struktur (npr. igra 
vlog). 

38 46,3 31 37,8 13 15,9 0 0,0 0 0,0 82 100,0 

Učencem podam nalogo ali 
problem, ki ga morajo sami 
rešiti, na koncu pa skupaj 
prediskutiramo jezik in napake, 
ki so jih učenci storili med 
reševanjem naloge.  

13 15,9 22 26,8 23 28,0 18 22,0 6 7,3 82 100,0 

Pri pouku uporabljam veliko 
gibanja - učencem z različnimi 
"ukazi" predstavim ciljni jezik in 
jih nato spodbudim k temu, da 
ga uporabijo tudi sami.  

19 23,2 28 34,1 28 34,1 7 8,5 0 0,0 82 100,0 

Pri urah uporabljam veliko 
ponavljanja in pomnjenja 
različnih povedi, s pomočjo 
katerih učenci nato tvorijo nove 
pravilne stavke. 

14 17,1 32 39,0 29 35,4 5 6,1 2 2,4 82 100,0 

             

Tabela 4: Metode poučevanja angleščine v 5. razredu 

 
Slovnično-prevajalska metoda (Z učenci najprej razčlenimo pravila jezika, nato pa 
prevajamo besedila iz angleščine v slovenščino in obratno.) 
Zelo pogosto uporablja prevajanje iz enega jezika v drugega 2,4 % učiteljev, pogosto 
pa 3,7 %. Občasno s pomočjo slovnično-prevajalske metode poučuje 19,5 % učiteljev. 
Večina učiteljev pa s pomočjo slovnično-prevajalske metode uči redko, to je 29,3 %, 
ali zelo redko 45,1 %. 
 
Direktna metoda (Besedišče predstavljam s pomočjo demonstracije, posnemanja in 
slik, veliko poudarka pri urah pa predstavljajo govor in pravilna izgovorjava.) 
Večina učiteljev uporablja direktno metodo zelo pogosto, kar 50,0 %, ali pogosto, 40,2 
%. Občasno jo uporablja 8,5 % učiteljev, redko pa le 1,2%. Da bi jo uporabljal zelo 
redko, ni odgovoril nihče izmed vprašanih učiteljev.  
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Maja Pušenjak, magistrsko delo
  

33 
 

Komunikacijski pristop (Pri poučevanju učence postavljam v življenjske situacije, v 
katerih morajo uporabljati veliko različnih jezikovnih struktur (npr. igra vlog). 
Komunikacijski pristop zelo pogosto uporablja kar 46,3 % učiteljev 5. razreda, pogosto 
pa 37,8 % in občasno 15,9 %. Nihče izmed anketirancev tega pristopa ne uporablja 
redko ali zelo redko.  
 
Na dejavnostih temelječ pristop (Učencem podam nalogo ali problem, ki ga morajo 
sami rešiti, na koncu pa skupaj prediskutiramo jezik in napake, ki so jih učenci storili 
med reševanjem naloge.) 
Med vsemi anketiranci na nalogah temelječ pristop zelo pogosto uporablja 15,9% 
učiteljev angleščine v 5. razredu, 26,8% ga uporablja pogosto, 28,0 % pa občasno. 
22,0 učiteljev to metodo uporabljajo redko, le 7,3 % učiteljev pa zelo redko.  
 
Popolni telesni odziv (Pri pouku uporabljam veliko gibanja - učencem z različnimi 
"ukazi" predstavim ciljni jezik in jih nato spodbudim k temu, da ga uporabijo tudi sami.) 
23,2 % učiteljev zelo pogosto uporablja TPR, 34,1 % pa pogosto. Prav tako 34,1 % 
učiteljev občasno poučuje s pomočjo metode TPR, le 8,5 % učiteljev pa redko. Da 
metodo z veliko gibanja uporablja zelo redko, ni odgovoril noben učitelj.  
 
Slušno-jezikovna metoda (Pri urah uporabljam veliko ponavljanja in pomnenja 
različnih povedi, s pomočjo katerih učenci nato tvorijo nove pravilne stavke.) 
17,1 % učiteljev pri svojih urah angleščine v 5. razredu zelo pogosto uporablja veliko 
drilov in pomnjenja, ki so značilni za slušno-jezikovno metodo. 39,0 % učiteljev to 
metodo uporablja pogosto, 35,4 % učiteljev pa občasno. Redko poučuje s pomočjo 
slušno-jezikovne metode 6,1 % učiteljev, zelo redko pa le 2,4 %. 
 
Iz rezultatov tega vprašanja lahko vidimo, da učitelji pri svojem poučevanju kombinirajo 
uporabo različnih metod. Prav tako se metode poučevanja angleščine med 4. in 5. 
razredom bistveno ne razlikujejo. V obeh razredih večina učiteljev slovnično-
prevajalsko metodo uporablja zelo redko, direktno metodo pa zelo pogosto. Na 
nalogah temelječ pristop tako v 4. kot tudi 5. razredu največ učiteljev uporablja 
občasno. 
 
Razlike se pokažejo v tem, da komunikacijsko metodo večina učiteljev v 4. razredu 
uporablja pogosto in malo manj učiteljev zelo pogosto, v 5. razredu pa večina učiteljev 
zelo pogosto in malo manj pogosto. Prav tako so razlike vidne pri uporabi metode 
popolnega telesnega odziva, ki jo večina učiteljev v 4. razredu uporablja zelo pogosto, 
v petem pa enako število pogosto in občasno. Slušno-jezikovno metodo pogosto 
uporablja večina učiteljev 5. razreda, občasno pa večina učiteljev 4. razreda.  
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3. Kateri so najpogostejši pristopi, ki jih učitelji uporabljajo pri poučevanju 
slovnice? 

 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, katere pristope, ki jih pogosto uporabljamo za 
poučevanje slovnice angleščine, učitelji 4. in 5. razreda uporabljajo najpogosteje in 
katere najredkeje. Tudi pri tem vprašanju nas je dodatno zanimalo, če obstaja razlika 
v pogostosti uporabe posameznega pristopa med 4. in 5. razredom.  
 
 

 
 

Eksplicitni pristop  (Slovnična pravila in pravilno uporabo slovničnih struktur jasno 
izpostavim in predstavim učencem.) 
Eksplicitni pristop zelo pogosto uporablja le 3,3 %, prav tako tudi pogosto le 5,5 % 
anketirancev. Občasno slovnična pravila jasno razlaga 37,4 % učiteljev, redko pa 30,8 
% in zelo redko 23,1 % vseh vprašanih učiteljev, ki poučujejo v 4. razredu.  
 
Implicitni pristop (Slovničnih pravil ne izpostavim, ampak jih učencem predstavim 
skozi različne primere (primeri v govorjeni in pisni slovnici).) 
Večina učiteljev pri poučevanju slovnice pri angleščini v 4. razredu uporablja implicitni 
pristop  zelo pogosto, 38,5 %, ali pogosto, 48,4 %. Občasno ga uporabi 8,8 % učiteljev, 
redko pa le 4,4 %. Nihče izmed vprašanih implicitnega pristopa ne uporablja zelo 
redko.  
 
Deduktivni pristop (Najprej izpostavim pravila in jih razložim, šele nato z učenci 
pravilno uporabo vadimo z različnimi primeri.) 

Podvprašanja vprašalnika 

Pristopi k poučevanju slovnice angleščine v 4. razredu 

Skupaj 
Zelo 

pogosto 
Pogosto Občasno Redko Zelo redko 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

  Slovnična pravila in pravilno 
uporabo slovničnih struktur 
jasno izpostavim in 
predstavim učencem.  

3 3,3 5 5,5 34 37,4 28 30,8 21 23,1 91 100,0 

  Slovničnih pravil ne 
izpostavim, ampak jih 
učencem predstavim skozi 
različne primere (primeri v 
govorjeni in pisni slovnici).  

35 38,5 44 48,4 8 8,8 4 4,4 0 0,0 91 100,0 

  Najprej izpostavim pravila in 
jih razložim, šele nato z 
učenci pravilno uporabo 
vadimo z različnimi primeri. 

2 2,2 7 7,7 21 23,1 25 27,5 36 39,6 91 100,0 

  Učenci sami skozi različne 
primere najdejo vzorce, kako 
določeno slovnično strukturo 
pravilno uporabljati.  

13 14,3 44 48,4 25 27,5 6 6,6 3 3,3 91 100,0 

  Slovnico poučujem ločeno 
od drugih delov jezika.  

0 0,0 1 1,1 5 5,5 29 31,9 56 61,5 91 100,0 

  Slovnico poučujem skupaj z 
ostalimi jezikovnimi deli in je 
ne obravnavam posebej.  

47 51,6 34 37,4 6 6,6 2 2,2 2 2,2 91 100,0 

Tabela 5: Pristopi k poučevanju slovnice angleščine v 4. razredu 
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2,2 % učiteljev pri poučevanju slovnice angleščine zelo pogosto uporabi deduktivni 
pristop, 7,7 % pa pogosto. Občasno ga uporabi 23,1 % učiteljev, redko 27,5 % in zelo 
redko 39,6 % vseh vprašanih učiteljev, ki poučujejo v 4. razredu.  
 
Induktivni pristop (Učenci sami skozi različne primere najdejo vzorce, kako določeno 
slovnično strukturo pravilno uporabljati.) 
Pristopa, pri katerem učenci sami iščejo vzorce pravilne uporabe slovničnih struktur, 
se zelo pogosto posluži 14,3 % učiteljev, kar 48,4 % pa pogosto. Občasno ga uporabi 
27,5 % anketirancev, redko 6,6 % in zelo redko 3,3 % vseh vprašanih.  
 
Ločeni pristop (Slovnico poučujem ločeno od drugih delov jezika.) 
Nihče izmed vprašanih učiteljev ne uporablja ločenega pristopa zelo pogosto in le 1,1 
% pogosto in 5,5 % občasno. Redko ga uporablja 31,9 %, zelo redko pa 61,5 % 
učiteljev.  
 
Celostni pristop (Slovnico poučujem skupaj z ostalimi jezikovnimi deli in je ne 
obravnavam posebej.) 
Večina učiteljev angleščine v 4. razredu uporablja celostni pristop k poučevanju 
slovnice, kar 51,6 % ga uporablja zelo pogosto in 37,4 % pogosto. 6,6 % učiteljev ga 
uporablja občasno, redko pa 2,2 % in zelo redko 2,2 %. 
 
 

Podvprašanja vprašalnika 

Pristopi k poučevanju slovnice angleščine v 5. razredu 

Skupaj 
Zelo 

pogosto 
Pogosto Občasno Redko Zelo redko 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

  Slovnična pravila in pravilno 
uporabo slovničnih struktur 
jasno izpostavim in predstavim 
učencem.  

3 3,7 10 12,2 30 36,6 24 29,3 15 18,3 82 100,0 

  Slovničnih pravil ne 
izpostavim, ampak jih učencem 
predstavim skozi različne 
primere (primeri v govorjeni in 
pisni slovnici).  

31 37,8 37 45,1 10 12,2 4 4,9 0 0,0 82 100,0 

  Najprej izpostavim pravila in 
jih razložim, šele nato z učenci 
pravilno uporabo vadimo z 
različnimi primeri. 

5 6,1 5 6,1 21 25,6 23 28,0 28 34,1 82 100,0 

  Učenci sami skozi različne 
primere najdejo vzorce, kako 
določeno slovnično strukturo 
pravilno uporabljati.  

18 22,0 43 52,4 14 17,1 4 4,9 3 3,7 82 100,0 

  Slovnico poučujem ločeno od 
drugih delov jezika.  

0 0,0 1 1,2 11 13,4 25 30,5 45 54,9 82 100,0 

  Slovnico poučujem skupaj z 
ostalimi jezikovnimi deli in je ne 
obravnavam posebej.  

42 51,2 30 36,6 7 8,5 2 2,4 1 1,2 82 100,0 

             

Tabela 6: Pristopi k poučevanju slovnice angleščine v 5. razredu 
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Eksplicitni pristop  (Slovnična pravila in pravilno uporabo slovničnih struktur jasno 
izpostavim in predstavim učencem.) 
Zelo pogosto uporablja eksplicitni pristop le 3,7 % anketirancev, ki učijo angleščino v 
5. razredu. Pogosto na tak način pogosto poučuje slovnico 12,2 % učiteljev, občasno 
pa 36,6 %. Redko 29,3 % učiteljev slovnična pravila eksplicitno razlaga, zelo redko pa 
18,3 %. 
 
Implicitni pristop (Slovničnih pravil ne izpostavim, ampak jih učencem predstavim 
skozi različne primere (primeri v govorjeni in pisni slovnici).) 
Največ učiteljev zelo pogosto, 37,8 %, in pogosto, kar 45,1 %, uporablja implicitni 
pristop. Občasno s pomočjo implicitnega pristopa poučuje 12,2 % učiteljev in redko le 
4,9 %. Nihče izmed učiteljev ni odgovoril, da bi implicitni pristop uporabljal zelo redko.  
 
Deduktivni pristop (Najprej izpostavim pravila in jih razložim, šele nato z učenci 
pravilno uporabo vadimo z različnimi primeri.) 
Deduktivni pristop zelo pogosto uporablja 6,1 % učitelj, prav toliko tudi pogosto. 
Občasno ga uporabi 25,6 % učiteljev 5. razreda, redko 28,0 %, zelo redko pa kar 34,1 
%. 
 
Induktivni pristop (Učenci sami skozi različne primere najdejo vzorce, kako določeno 
slovnično strukturo pravilno uporabljati.) 
Induktivni pristop zelo pogosto uporablja 22,0 % učiteljev in kar 52,4 % pogosto. 
Občasno ga uporablja 17,1 % učiteljev, redko 4,9 % in zelo redko 3,7 % 
 
Ločeni pristop (Slovnico poučujem ločeno od drugih delov jezika.) 
Nihče izmed učiteljev 5. razreda ne poučuje slovnice ločeno od drugih delov jezika zelo 
pogosto, pogosto pa le 1,2 %. Občasno jo ločeno poučuje 13,4 % učiteljev, redko 30,5 
%, zelo redko pa kar 54,9 % vseh anketiranih učiteljev, ki učijo v 5. razredu. 
 
Celostni pristop (Slovnico poučujem skupaj z ostalimi jezikovnimi deli in je ne 
obravnavam posebej.) 
Največ učiteljev poučuje slovnico s pomočjo celostnega pristopa zelo pogosto, kar 
51,2% učiteljev, 36,6 % učiteljev pa pogosto. 8,5 % učiteljev ta pristop uporablja 
občasno, redko 2,4 % in le 1,2% zelo redko. 
 
Pri pogostosti uporabe posameznih pristopov k poučevanju slovnice v 4. in 5. razredu 
so si podatki zelo podobni, saj večina učiteljev enako pogosto uporablja posamezne 
pristope tako v 4. kot tudi 5. razredu. Iz tega lahko sklepamo, da učitelji 4. in 5. razreda 
kljub temu, da lahko uporabljajo različne metode poučevanja jezika, k poučevanju 
slovnice v 4. in 5. razredu pristopajo na zelo podoben način. Večina učiteljev tako 4. 
kot tudi 5. razreda največkrat poučuje slovnico na implicitni način, večinoma pa 
uporabljajo celostni pristop k poučevanju slovnice. Učitelji obeh razredov redko 
poučujejo slovnico ločeno od drugih delov jezika, prav tako pa po večini le občasno 
oziroma redko uporabljajo eksplicitno razlago slovničnih pravil. Večina učiteljev tako 4. 
kot tudi 5. razreda slovnico zelo redko oziroma redko poučujejo deduktivno in 
večinoma pogosto za razlago uporabljajo induktivni pristop. 
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4. Kakšno je mnenje učiteljev o najbolj ustreznih pristopih k poučevanju 
slovnice angleščine? 

 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kakšno je stališče učiteljev do posameznih 
pristopov k poučevanju slovnice angleščine. Kasneje smo namreč želeli ugotoviti, ali 
obstaja povezava med tem mnenjem učiteljev o posameznih pristopih in pristopih, ki 
jih uporabljajo v razredu.  
 

Podvprašanja vprašalnika 

Strinjanje s trditvami o poučevanju slovnice. 

Skupaj Se 
popolnoma 

strinjam 
Se strinjam 

Se ne 
morem 

opredeliti 

Se ne 
strinjam 

Se sploh ne 
strinjam 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
(Eksplicitni pristop) Za 
pravilno razumevanje je 
potrebno slovnična pravila 
razložiti. 

5 5,1 38 38,8 28 28,6 23 23,5 4 4,1 98 100,0 

(Implicitni pristop) Učenci se 
lahko naučijo slovnico 
posredno; tako, da so 
izpostavljeni pravilnemu 
jeziku.  

50 51,0 38 38,8 6 6,1 3 3,1 1 1,0 98 100,0 

(Deduktivni pristop) Učencem 
je lažje, če učitelj slovnična 
pravila najprej razloži, šele 
nato pa jih uporabljajo.  

6 6,1 12 12,2 39 39,8 36 36,7 5 5,1 98 100,0 

(Induktivni pristop) Znanje in 
razumevanje slovnice lahko 
učenci sami usvojijo skozi 
različne naloge in primere. 

27 27,8 34 35,1 21 21,6 13 13,4 2 2,1 97 100,0 

(Ločeni pristop) Bolje je, da 
slovnico poučujemo ločeno 
od drugih delov jezika. 

0 0,0 1 1,0 13 13,3 42 42,9 42 42,9 98 100,0 

(Celostni pristop) Pomembno 
je, da je slovnica 
predstavljena skupaj z 
drugimi temami in deli jezika. 

51 52,0 40 40,8 3 3,1 4 4,1 0 0,0 98 100,0 

Tabela 7: Mnenje učiteljev o najbolj ustreznih pristopih k poučevanju slovnice angleščine. 

 
Eksplicitni pristop 
5,1 % učiteljev se popolnoma strinja s trditvijo, da je potrebno slovnična pravila za 
pravilno razumevanje razložiti, kar 38,8 % se s to trditvijo strinja. 28,6 % učiteljev je 
označilo, da se ne more opredeliti, 23,5 % pa se s to trditvijo ne strinja. Najmanj 4,1 % 
učiteljev se s to trditvijo sploh ne strinja. 
  
Implicitni pristop 
Največ, kar 51,0 % učiteljev, se popolnoma strinja, da se lahko učenci zgolj ob 
izpostavljenosti pravilnemu jeziku nauči slovnico, 38,8 % pa se strinja s to trditvijo. 6,1 
% učiteljev se ni moglo opredeliti, 3,1 % se s trditvijo, da se učenci lahko posredno 
naučijo, ne strinja, le 1,0 % učiteljev pa se sploh ne strinja.  
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Deduktivni pristop 
Izmed vseh vprašanih se 6,1 % popolnoma strinja in 12,2 % strinja s trditvijo, da je 
učencem lažje, če učitelj slovnična pravila najprej razloži, šele nato pa jih učenci 
uporabljajo. 39,8 % se ni opredelilo, 36,7 % anketirancev se s to trditvijo ne strinja, 5,1 
% pa sploh ne.  
 
Induktivni pristop 
27,8 % učiteljev se popolnoma strinja in 35,1 % se strinja, da lahko razumevanje in 
znanje slovnice učenci usvojijo sami skozi različne naloge in primere. 21,6 % učiteljev 
se ni moglo opredeliti. 13,4 % anketirancev se ne strinja s to trditvijo, 2,1 % pa se s 
tem sploh ne strinja. 
 
Ločeni pristop 
Nihče izmed anketirancev se ni popolnoma strinjal in le eden (1,0 %) se je strinjal s 
trditvijo, da je bolje slovnico poučevati ločeno od drugih delov jezika. 13,3 % učiteljev 
se ni moglo opredeliti. Kar 42,9 % učiteljev pa se s tem ni strinjalo in ravno toliko se jih 
tudi sploh ni strinjalo.  
 
Celostni pristop 
Velika večina, kar 52,0 % se popolnoma strinja in kar 40,8 % učiteljev se strinja, da je 
pomembno, da slovnico poučujemo skupaj z drugimi deli jezika. 3,1 % učiteljev se ni 
opredelilo, 4,1 % se s trditvijo ni strinjalo, nihče pa se sploh ni strinjal. 
 
Z analizo tega vprašanja smo ugotovili, da velika večina učiteljev verjame, da je k 
slovnici potrebno pristopati celostno in je ne poučevati ločeno od drugih delov jezika. 
Prav tako lahko iz zgornje tabele sklepamo, da učitelji sicer verjamejo, da se lahko 
učenci zgolj ob izpostavljenosti pravilnemu jeziku naučijo slovnico, vendar jih je skoraj 
40 % odgovorilo tudi, da se strinjajo s tem, da je potrebno za pravilno razumevanje 
slovnična pravila razložiti. Ena izmed razlag, zakaj je temu tako, bi lahko bila ta, da 
glede na različno težavnost določenih slovničnih pravil in struktur, učitelji uporabljajo 
različne pristope k poučevanju slovnice. 
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5. Kakšna je povezanost med mnenjem učiteljev o najbolj ustreznih pristopih  
poučevanja slovnice in pristopih poučevanja slovnice, ki jih uporabljajo v 
4. in 5. razredu? 

 
Zanimalo nas je, ali so učitelji pri reševanju anketnega vprašalnika odgovarjali enako 
na vprašanja, kjer so bili izpostavljeni pristopi k poučevanju slovnice in na vprašanja o 
njihovih stališčih o poučevanju slovnice. 
 
Glede na to, da smo iz prejšnjih vprašanj ugotovili, da učitelji za poučevanje slovnice 
najpogosteje uporabljajo celostni pristop k poučevanju slovnice, nas je najprej 
zanimalo, kakšna je povezanost med mnenjem o ustreznosti celostnega pristopa in 
tem, če ta pristop zares uporabljajo.  
 
 

 4. razred (uporaba) 5. razred (uporaba) 

Celostni pristop (mnenje) .40** 
 

.37** 
 

Tabela 8: Povezanost med mnenjem o ustreznosti celostnega pristopa in uporabo tega. 

Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal statistično pomembno pozitivno srednje 
močno korelacijo (r = 0,40, p = 0,01). Iz tega lahko sklepamo, da se mnenje učiteljev 
o ustreznosti celostnega pristopa in o njihovi uporabi tega razreda v 4. razredu med 
seboj ujemata. Pozitivna šibka korelacija (r = 0,37, p = 0,01), ki je prav tako statistično 
pomembna, je pokazala, da se prav tako ujemata mnenje učiteljev o ustreznosti 
celostnega pristopa in uporabi tega pristopa v 5. razredu.  
 
Kasneje nas je zanimalo, ali obstaja povezanost (in kakšna je) med mnenjem o 
implicitnem pristopu in njegovi uporabi. 
 

 4. razred (uporaba) 5. razred (uporaba) 

Implicitni pristop (mnenje) .068 
 

.172 
 

Tabela 9: Povezanost med mnenjem o ustreznosti implicitnega pristopa in uporabo tega. 

Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal, da med mnenjem in uporabo implicitnega 
pristopa tako v 4. (r = 0,068, p = 0,01) kot tudi 5. razredu (r = 0,172, p = 0,01) ne 
obstaja statistično pomembna korelacija.  
 
Zanimalo nas je, ali obstaja povezanost (in kakšna je) med mnenjem o eksplicitnem 
pristopu in njegovi uporabi.  
 

 4. razred (uporaba) 5. razred (uporaba) 

Eksplicitni pristop (mnenje) .33** 
 

.43** 
 

Tabela 10: Povezanost med mnenjem o ustreznosti eksplicitnega pristopa in uporabo tega. 

Iz tabele lahko vidimo, da je korelacija med mnenjem o ustreznosti eksplicitnega 
pristopa in njegovo uporabo tako v 4. kot tudi 5. razredu pozitivna. Statistično 
pomembna srednje močna korelacija (r = 0,43, p = 0,01) obstaja med pogostostjo 
uporabe eksplicitnega pristopa k poučevanju slovnice v 5. razredu in mnenjem o 
eksplicitnem pristopu. Šibka korelacija (r = 0,33, p = 0,01), ki je prav tako statistično 
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pomembna, obstaja med mnenjem učiteljev 4. razreda o eksplicitnem poučevanju 
slovnice in uporabo eksplicitnega načina v razredu.  
 
Pri analizi ostalih pristopov (deduktivnem, induktivnem in ločenem) sem ugotovila, da 
korelacija ni bila statistično pomembna. 
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6. Na kakšen način se učitelji soočajo s slovničnimi napakami, ki jih 
zasledijo pri učencih? 

 
To vprašanje smo si zastavili, saj smo iz literature ugotovili, da pomemben del 
poučevanja slovnice predstavljajo tudi napake in njihovo popravljanje. Ugotavljali smo, 
kako učitelji popravljajo ustne in pisne slovnične napake učencev.  
 
 

Podvprašanja vprašalnika 
USTNE SLOVNIČNE NAPAKE 

Skupaj 
Zelo 

pogosto 
Pogosto Občasno Redko Zelo redko 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Učenca takoj ob napaki 
ustavim in popravim. 

4 4,2 21 21,9 30 31,3 18 18,8 23 24,0 96 100,0 

 Počakam, da zaključi z 
govorom, nato ga 
popravim. 

24 24,7 38 39,2 28 28,9 5 5,2 2 2,1 97 100,0 

 Ko konča, vprašam 
učenca, kako bi popravil 
napako. 

10 10,3 36 37,1 32 33,0 12 12,4 7 7,2 97 100,0 

 Počakam na konec pouka 
in ga nato opozorim na 
napako. 

0 0,0 2 2,1 10 10,3 16 16,5 69 71,1 97 100,0 

 Ustnih slovničnih napak 
ne popravljam. 

2 2,1 6 6,3 26 27,1 20 20,8 42 43,8 96 100,0 

Tabela 11: Načini, ki jih učitelji uporabljajo za popravljanje ustnih slovničnih napak učencev 

Učenca takoj ob napaki zelo pogosto ustavi in popravi 4,2 % učiteljev, pogosto 21,9 
%, občasno 31,3 %, redko 18,8 % in zelo redko 24,0 %.  
Zelo pogosto na zaključek govora učenca počaka in ga nato popravi 24,7 % učiteljev, 
pogosto 39,2 %, občasno pa 28,9 % učiteljev. Redko na tak način popravljajo 
učenčeve ustne slovnične napake 5,2 % učiteljev, zelo redko pa 2,1 %. 1 
0,3 učiteljev zelo pogosto in 37,1 % učiteljev pogosto učenca na koncu vpraša, kako 
bi sam popravil napake, ki jih je storil. Občasno to počne 33,0 % učiteljev, 12,4 % redko 
in 7,2 % zelo redko. 
Da bi zelo pogosto čakali na konec pouka in nato opozorili učenca na napake, ni 
odgovoril nihče izmed učiteljev, pogosto pa le 2,1 %. Občasno na tak način popravlja 
napake 10,3 % učiteljev, redko 16,5 %, večina, in sicer kar 71,1 %, pa tak način 
uporablja zelo redko.  
Le 2,1 % učiteljev je označilo, da ustnih slovničnih napak zelo pogosto ne popravlja in 
le 6,3 %, da to počne pogosto. 27,1 % učiteljev občasno ustnih slovničnih napak ne 
popravlja, 20,8 % redko, 43,8% pa zelo redko.  
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Podvprašanja vprašalnika 
PISNE SLOVNIČNE NAPAKE 

Skupaj 
Zelo 

pogosto 
Pogosto Občasno Redko Zelo redko 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Označim in popravim vse 
slovnične napake. 

30 30,6 31 31,6 26 26,5 3 3,1 8 8,2 98 100,0 

Popravim samo tiste 
slovnične napake, s 
katerimi smo se pri pouku 
že srečali.  

23 23,7 25 25,8 21 21,6 9 9,3 19 19,6 97 100,0 

Slovnične napake zgolj 
označim. 

18 18,4 21 21,4 23 23,5 16 16,3 20 20,4 98 100,0 

Pisnih slovničnih napak ne 
popravljam. 

1 1,0 0 0,0 7 7,1 19 19,4 71 72,4 98 100,0 

Tabela 12: Načini, ki jih učitelji uporabljajo za popravljanje pisnih slovničnih napak učencev 

 
Večina anketiranih učiteljev zelo pogosto, 30,6 %, ali pogosto, 31,6 %, označi in 
popravi vse pisne slovnične napake. 26,5 % učiteljev to počne občasno, redko 3,1 % 
učiteljev in zelo redko 8,2 % vseh anketirancev. 
23,7 % učiteljev zelo pogosto popravi samo tiste slovnične napake, ki naj bi jih učenci 
pri pouku že predelali, 25,8 % učiteljev pa to počne pogosto, občasno 21,6 % učiteljev, 
redko 9,3 % in zelo redko 19,6%.  
Da zelo pogosto slovnične napake zgolj označijo, je zapisalo 18,4 % anketirancev, 
pogosto 21,4 %, občasno pa 23,5 % učiteljev. Redko slovnične napake zgolj označi 
16,3 % učiteljev, zelo redko pa 20,4 %.  
Zelo pogosto pisnih slovničnih napak ne popravlja 1,0 % učiteljev, pogosto pa nihče 
izmed njih. Občasno pisnih slovničnih napak ne popravlja 7,1 % učiteljev, redko 19,4 
%, zelo redko pa največ, kar 72,4 %. 
 
Kot smo zapisali že v teoretičnem delu, je popravljanje napak učencev bistvenega 
pomena za uspešno usvojitev jezika. Načinov, kako pristopati k popravljanju napak, je 
veliko in iz tega sledi, da je učiteljeva vloga ta, da preceni, na kakšen način bo določena 
napaka odpravljena. Kot lahko vidimo iz zgornje tabele, učitelji pogosto popravljajo 
ustne in pisne napake učencev. Pri popravi ustnih napak pogosto počakajo na to, da 
učenec konča z govorom in ga nato prosijo, naj sam popravi napako ali pa njegovo 
napako popravijo oni. Pri popravi pisnih napak najbolj izstopa odgovor, da učitelji zelo 
redko pisnih slovničnih napak ne popravljajo, kar pomeni, da velika večina učiteljev 
redno popravlja pisne napake učencev – kot je razvidno, to pogosto počnejo z 
označevanjem in popravo napake, občasno pa zgolj z označevanjem. 
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7. Ali pri razlagi slovničnih pravil učitelji uporabljajo slovenski jezik? 
 
Zanimalo nas je, ali učitelji kljub priporočilom, naj se v razredu pri pouku angleščine 
uporablja čim več angleškega jezika, pri razlagi pravil raje uporabijo slovenščino za 
lažje in hitrejše razumevanje učencev.  
 

UPORABA MATERINŠČINE PRI POUČEVANJU SLOVNICE 

 f f % 

Izključno slovenščina 22 22,4 

Izključno angleščina 5 5,1 

Kombinacija slovenščine in angleščine 57 58,2 

Slovničnih pravil nikoli ne razlagam 10 10,2 

Drugo: 4 4,1 

jih skoraj nikoli ne razlagam, če pa že, pa glede na 
zahtevnost oz. razumevanje angleščino in/ali 
slovenščino 

1 1,0 

praviloma ne razlagam 1 1,0 

pri šibkejših učencih po potrebi slovenščino 1 1,0 

pravil v 4. razredu ne razlagam, če že, jih poskušam 
najprej ob primerih razložiti v angleščini. Če vidim, da 
učenci še vedno ne razumejo, potem razložim v 
slovenščini. Razlaga je sicer zelo redka in enostavna. 

1 1,0 

Skupaj 98 100,0 
Tabela 13: Uporaba slovenščine in angleščine pri razlagi slovničnih pravil 

Pri razlaganju slovničnih pravil v 4. in 5. razredu 22,4 % učiteljev uporablja izključno 
slovenščino, 5,1 % pa izključno angleščino. Največ, kar 57 učiteljev (58,2 %) pri razlagi 
slovnice uporablja kombinacijo slovenščine in angleščine, 10,2 % pa slovničnih pravil 
nikoli ne razlaga. Štirje učitelji so izbrali drugo možnost in zapisali svoj odgovor. En 
učitelj (1 %) je zapisal, da slovničnih pravil skoraj nikoli ne razlaga, če pa že, pa glede 
na zahtevnost, uporabi ali slovenščino ali angleščino, en učitelj (1 %) je zapisal, da pri 
šibkejših učencih po potrebi uporabi slovenščino. En učitelj (1 %) je napisal, da pravil 
praviloma ne razlaga, en učitelj (1 %) pa, da pravil v 4. razredu ne razlaga, če pa jih, 
pa najprej poskusi ob primerih v angleščini, če vidi, da učenci še vedno ne razumejo, 
potem sledi razlaga v slovenskem jeziku. Prav tako je poudaril, da je ta razlaga pravil 
zelo redka in zelo enostavna. 
 
Iz tabele je razvidno, da večina učiteljev vsaj delno pri razlagi slovničnih pravil 
uporablja slovenski jezik in izmed vseh vprašanih, je le 10 tistih učiteljev, ki slovničnih 
pravil nikoli ne razlagajo. Na tem mestu pa bi bilo zanimivo tudi vprašanje, če tudi pri 
drugih sestavinah jezika (npr. besedišču) in aktivnostih (npr. podajanje navodil za igro) 
uporabljajo veliko slovenščine. Iz teoretičnih izhodišč namreč lahko vidimo, da se 
učenci jezika naučijo posredno, če so mu le v veliki meri izpostavljeni. Ker pa pri tem 
vprašanju nismo točneje določili, kaj pomeni kombinacija slovenščine in angleščine 
(npr. ali začnejo z razlago pravil v angleščini in nadaljujejo v slovenščini, v kolikšni meri 
uporabljajo določen jezik ipd.), težko opredelimo, kolikšen delež angleškega in 
kolikšen delež slovenskega jezika učitelji pri razlagi slovnice res uporabljajo. 
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8. Kakšno je mnenje učiteljev o učbeniških gradivih, ki jih uporabljajo za 
poučevanje slovnice? 

 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, če so učitelji zadovoljni z učbeniki, ki jih za 
poučevanje uporabljajo in kakšno je njihovo mnenje o slovničnem delu, ki ga učbeniki 
vsebujejo.  
 

 
Graf 6: Načini, na katere učitelji izberejo vsebino (snov) poučevanja angleščine. 

 
Večina učiteljev, kar 53,1 %, pri izbiri snovi poučevanja sledi učbeniku, 32,7 % učiteljev 
pa sledi učnemu načrtu. Od vseh anketiranih učiteljev jih 6,1 % uporablja svoje ideje 
za določanje vsebine poučevanja, 5,1 % pa sledi interesu učencev. 3,1 % učiteljev je 
izbralo možnost drugo, pod katero so zapisali, da uporabljajo za določanje snovi 
kombinacijo izkušenj iz prejšnjih let in snovi učbenika.  
 
 

UČBENIKI 

 f f % 

Happy Street 1 4 4,1 

Happy Street 1 in 2 25 25,5 

Happy Street 1, Super Minds 2 1 1,0 

Happy Street, Reach for the Stars 1 1,0 

Hi, There! 4 in 5 4 4,1 

Hi, There! 4 1 1,0 

Hi, There! 5 1 1,0 

My Sails 1 in 2 19 19,4 

My Sails 2 1 1,0 

New Treetops Gold (Oxford) 1 1,0 

Reach for the Stars 4 1 1,0 

Reach for the Stars 4 in 5 14 14,3 

Super Minds 1 in 2 6 6,1 

Super Minds 1, Happy Street 2 1 1,0 

5,1 %

53,1 %

32,7 %

6,1 %
3,1 %

Vsebina poučevanja

Sledim interesu
učencev

Sledim učbeniku

Sledim učnemu načrtu

Uporabljam svoje ideje

Drugo
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Young Explorers 1 in 2 5 5,1 

Young Explorers 1, Happy Street 2 5 5,1 

Young Explorers, Reach for the Stars 5 2 2,0 

Brez učbenika 6 6,1 

Skupaj 98 100,0 
Tabela 14: Učbeniki, ki jih uporabljajo učitelji 4. in 5. razreda 

 
Zgornja tabela nam pokaže, da največ učiteljev uporablja učbenik Happy Street, temu 
sledi uporaba učbenika My Sails, nato sledita učbenika Reach for the Stars in Young 
Explorers. Manj učiteljev uporablja učbenik Super Minds in Hi, There!, le eden pa 
poučuje z učbenikom New Treetops Gold. 6 učiteljev poučuje brez učbenika.  
 
Učitelji so nato določali, kako zadovoljni so z učbeniki, ki jih uporabljajo in kje vidijo 
pomanjkljivosti slovničnega dela v učbenikih.  
 

Opisna statistika 

 N 
Aritmetična 

sredina 
Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

4. razred 90 3,69 4,00 1,002 

5. razred 78 3,62 4,00 1,035 

Tabela 15: Zadovoljstvo učiteljev z učbeniki, ki jih uporabljajo 

V zgornji tabeli lahko vidimo, da so učitelji na petstopenjski lestvici (1 – nezadovoljen, 
5 – zelo zadovoljen) zadovoljstva z učbeniki, ki jih uporabljajo, srednje zadovoljni do 
zadovoljni (M = 3,69 in M = 3,62). 
 
 

POMANJKLJIVOSTI SLOVNIČNEGA DELA V UČBENIKIH 

 f f % 

Premalo vaj 40 32,5 

Premalo razlage slovničnih pravil 18 14,6 

Preveč zahtevne slovnične oblike 9 7,3 

Ne vidim pomanjkljivosti 41 33,3 

Drugo: 8 6,5 

učitelj bi moral slovnična pravila razlagati po zdravi 
pameti - slediti učencem in jih aktivirati, da sami pridejo 
do rešitev. sama uporabljam montessori metodo; 

1 0,8 

manjka nekaj osnovne slovnice (npr. past simple); 1 0,8 

zelo vizualno nezanimiv učbenik otrokom; 1 0,8 

nezanimivost učbenika (tem ipd.); 1 0,8 

ne uporabljam učbenikov; 1 0,8 

naloge nudijo učencem premalo miselnega izziva, 
prevelik poudarek na slovnici za učence začetnike; 

1 0,8 

vaje prilagaja učitelj glede na okoliščine. 1 0,8 

Skupaj 123 100,0 
Tabela 16: Pomanjkljivosti slovničnega dela v učbenikih, ki jih učitelji uporabljajo za 
poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu 
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41 učiteljev v učbenikih ne vidi pomanjkljivosti glede slovničnega dela, ostali pa so 
lahko na vprašanje odgovorili tudi z več odgovori. Tako kar 40 učiteljev vidi največjo 
težavo v tem, da imajo učbeniki premalo vaj, 18 učiteljem se zdi, da učbeniki zajemajo 
premalo razlage slovničnih pravil, devetim pa so slovnične oblike v učbenikih preveč 
zahtevne. Osem učiteljev je podalo tudi svoj odgovor. Eden izmed učiteljev je zapisal, 
da uporablja montessori metodo, dva sta zapisala, da je učbenik nezanimiv, eden je 
zapisal, da učbeniku manjka nekaj osnovne slovnice, drugi pa, da je v učbeniku, ki ga 
uporablja, prevelik poudarek na slovnici za učence začetnike. Eden izmed učiteljev je 
zapisal, da mora vaje prilagajati učitelj glede na okoliščine.  
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9. Ali za poučevanje slovnice uporabljajo tudi dodatno gradivo in katero je 
to?  

 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, če učitelji poleg učbeniškega gradiva pri pouku 
angleščine uporabljajo tudi druge didaktične materiale.  
 

 

 
Graf 7: Uporaba dodatnega gradiva za poučevanje slovnice angleščine 

 
68 anketirancev (69,4 %) je na vprašanje o tem, ali za poučevanje slovnice uporabljajo 
tudi dodatno gradivo, odgovorilo pritrdilno, 29 (29,6 %) pa, da dodatnega gradiva ne 
uporabljajo.  

 

 
Kako pogosto uporabljate dodatno gradivo? 

Skupaj 
Zelo 

pogosto 
pogosto občasno redko zelo redko 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

4. razred 10 10,8 22 23,7 25 26,9 14 15,1 22 23,7 93 100,0 

5. razred 11 14,1 22 28,2 15 19,2 8 10,3 22 28,2 78 100,0 

Tabela 17: Pogostost uporabe dodatnega gradiva za poučevanje slovnice 

  
11 % učiteljev 4. razreda zelo pogosto uporablja dodatno gradivo, 24 % ga uporablja 
pogosto, 27 % občasno, 15 % redko, 24 % pa zelo redko. Zelo pogosto uporablja 
dodatno gradivo pri poučevanju slovnice v 5. razredu 14 % učiteljev, pogosto 28 %, 
občasno 19 %, redko 10 %, 28 % učiteljev 5. razreda pa dodatno gradivo uporablja 
zelo redko.  
 
 
 

70%

30%

Uporaba dodatnega gradiva

Da Ne
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Dodatno gradivo   

 4. razred 5. razred 

 f f % f f % 

Lastni učni listi 60 68,2 52 66,7 

Učni listi in naloge pridobljene s spletnih strani 41 46,6 39 50,0 

Uporaba računalnika pri pouku (igre, 
interaktivne vaje, video posnetki ipd.) 

63 71,6 56 71,8 

Drugo: 9 10,2 7 10,3 

montessori like 1 1,0 1 1 

Brihtna glavca 1 1,0 1 1 

druge lastne didaktične materiale 2 1,0 2 2 

kombinacija naštetega 1 1,0 1 1 

lutke 1 1,0 0 0 

prilagojene učne liste s spletnih strani 1 1,0 0 0 

nič 2 2,0 2 2 

Skupaj 88 100,0 78 100 

Tabela 18: Dodatno gradivo, ki ga učitelji uporabljajo pri poučevanju slovnice angleščine. 

Dodatno gradivo za poučevanje slovnice, ki ga učitelji angleščine v 4. in 5. razredu 
uporabljajo, so lastni učni listi (60 učiteljev 4. in 52 učiteljev 5. razreda) in učni listi in 
naloge, ki jih pridobijo s spleta (41 učiteljev 4. in 39 učiteljev 5. razreda). 63 učiteljev 
4. in 56 učiteljev 5. razreda pri pouku uporablja računalnik in različne igre, vaje in video 
posnetke. Pod možnost drugo so učitelji našteli, da uporabljajo montessori pripomočke 
(v obeh razredih po en učitelj), Brihtno glavco2 prav tako v obeh razredih po en učitelj, 
druge lastne didaktične pripomočke v obeh razredih po dva učitelja in kombinacijo 
naštetega v obeh razredih po en učitelj. V 4. razredu je eden izmed učiteljev zapisal, 
da uporablja lutke, še eden pa, da uporablja prilagojene učne liste s spletnih strani. V 
obeh razredih sta po dva učitelja zabeležila, da ne uporabljata nobenega dodatnega 
gradiva.  
 
 
  

                                            
2 Brihtna glavca je zbirka nalog za vajo, utrjevanje znanja in pripravo na teste med šolskim letom pri 
posameznem predmeru. Zbirke nalog za angleščino so usklajene z učnim načrtom za angleščino v 
določenem razredu. 
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10. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v načinih poučevanja angleške 
slovnice v 4. in 5. razredu? 

 
Zanimalo nas je, ali prihaja do razlik med načini poučevanja slovnice med 4. in 5. 
razredom. Za uspešno izvedbo in lažji pregled smo namesto prejšnjih petih kategorij 
te med seboj združili glede na vsebinsko podobne odgovore. Tako smo med seboj 
združili odgovora zelo pogosto in pogosto, občasno je ostala svoja kategorija, združili 
pa smo še odgovora redko ter zelo redko.  
 
Glede na prejšnje rezultate nas je zanimalo, če obstajajo statistično pomembne razlike 
med pogostostjo uporabe deduktivnega pristopa med 4. in 5. razredom. 

 

 

 

Iz podatkov (χ² = 0,479, g = 2, α = 0,787) je razvidno, da razlike med pogostostjo 
uporabe deduktivnega pristopa med 4. in 5. razredom niso statistično pomembne.  
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da tisti učitelji, ki so sodelovali v naši raziskavi, 
deduktivni pristop večinoma uporabljajo redko ali zelo redko tako v 5. razredu kot tudi 
4. razredu. Iz teh rezultatov smo sklepali, da bo uporaba induktivnega pristopa pri 
večini bolj pogosta v obeh razredih. 

 

 

 

Deduktivni pristop 
 
 

Skupaj 
Zelo 

pogosto/pogosto 
Občasno 

Redko/Zelo 
redko 

4. razred 
9 

9,9 % 
21 

23,1 % 
61 

67,0 % 
91 

100,0 % 

5. razred 
10 

12,2 % 
21 

25,6 % 
51 

62,2 % 
82 

100,0 % 

Skupaj 
19 

11,0 % 
42 

24,3 % 
112 

64,7 % 
173 

100,0 % 

Tabela 19: Pogostost uporabe deduktivnega pristopa za 4. in 5. razred. 

 Vrednost (value) Stopnja prostosti (df) 
Stopnja tveganja 

(Asymp.Sig.) 

Pearson Chi-Square 0,479a 2 0,787 

Tabela 20: Razlike med pogostostjo uporabe deduktivnega pristopa med 4. in 5. razredom. 

 

Induktivni pristop 
 
 

Skupaj 
Zelo 

pogosto/pogosto 
Občasno 

Redko/Zelo 
redko 

4. razred 
57 

62,6 % 
25 

27,5 % 
9 

9,9 % 
91 

100,0 % 

5. razred 
61 

74,4 % 
14 

17,1 % 
7 

8,5 % 
82 

100,0 % 

Skupaj 
118 

68,2 % 
39 

22,5 % 
16 

9,2 % 
173 

100,0 % 

Tabela 21: Pogostost uporabe induktivnega pristopa za 4. in 5. razred. 
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Iz podatkov o uporabi induktivnega pristopa (χ² = 3,028, g = 2, α = 0,220) je razvidno, 
da razlike med pogostostjo uporabe induktivnega pristopa med 4. in 5. razredom prav 
tako niso statistično pomembne. Tako kot smo napovedovali, večina sodelujočih 
učiteljev tako 4. kot tudi 5. razreda induktivni pristop uporablja pogosto ali zelo pogosto. 

 

 

 
 

 

 

Pri statistični analizi podatkov smo ugotovili, da pri uporabi implicitnega, ločenega in 
celostnega pristopa pogoji za ustrezno statistično obdelavo, kljub združitvi kategorij, 

 Vrednost (value) Stopnja prostosti (df) 
Stopnja tveganja 

(Asymp.Sig.) 

Pearson Chi-Square 3,028a 2 0,220 

Tabela 22: Razlike med pogostostjo uporabe induktivnega pristopa med 4. in 5. razredom. 

 

Implicitni pristop 
 
 

Skupaj 
Zelo 

pogosto/pogosto 
Občasno 

Redko/Zelo 
redko 

4. razred 
79 

86,8 % 
8 

8,8 % 
4 

4,4 % 
91 

100,0 % 

5. razred 
68 

82,9 % 
10 

12,2 % 
4 

4,9 % 
82 

100,0 % 

Skupaj 
147 

85,0 % 
18 

10,4 % 
8 

4,6 % 
173 

100,0 % 

Tabela 23: Pogostost uporabe implicitnega pristopa za 4. in 5. razred. 

 
Ločeni pristop 

 
 

Skupaj 
Zelo 

pogosto/pogosto 
Občasno 

Redko/Zelo 
redko 

4. razred 
1 

1,1 % 
5 

5,5 % 
85 

93,4 % 
91 

100,0 % 

5. razred 
1 

1,2 % 
11 

13,4 % 
70 

85,4 % 
82 

100,0 % 

Skupaj 
2 

1,2 % 
16 

9,2 % 
155 

89,6 % 
173 

100,0 % 

Tabela 24: Pogostost uporabe ločenega pristopa za 4. in 5. razred. 

 

Celostni pristop 
 
 

Skupaj 
Zelo 

pogosto/pogosto 
Občasno 

Redko/Zelo 
redko 

4. razred 
81 

89,0 % 
6 

6,6 % 
4 

4,4 % 
91 

100,0 % 

5. razred 
72 

87,8 % 
7 

8,5 % 
3 

3,7 % 
82 

100,0 % 

Skupaj 
153 

88,4 % 
13 

7,5 % 
7 

4,0 % 
173 

100,0 % 

Tabela 25: Pogostost uporabe celostnega pristopa za 4. in 5. razred. 
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niso bili izpolnjeni. Že iz zapisanih tabel pa lahko vidimo, da so razlike med razredoma 
pri vseh pristopih minimalne in zato statistično nepomembne.  
 
Kljub temu, da statistične pomembnosti nismo uspeli dokazati in zaradi tega rezultatov 
ne moremo posplošiti na celotno množico, bi lahko sklepali, da razlike med 4. in 5. 
razredom niso tako velike, saj večina učiteljev poučuje tako v 4. kot tudi 5. razredu in 
zato verjetno ne spreminjajo svojega stila poučevanja. Drug razlog bi lahko bil tudi v 
sami snovi poučevanja slovnice, saj v obeh razredih učenci spoznavajo in utrjujejo 
podobne enostavne slovnične strukture. Primerjava bi bila bolj smiselna npr. med 
drugim in tretjim triletjem, saj je v višjih razredih snov bolj zahtevna, kar gotovo vsaj 
delno pomeni drugačen način poučevanja. 
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11. Kakšno je stališče učiteljev do eksplicitnega poučevanja angleške 
slovnice v 4. in 5. razredu osnovnih šol v Sloveniji?  

 
Za odgovor na to vprašanje smo združili različna vprašanja anketnega vprašalnika, ki 
so se navezovala na eksplicitno poučevanje slovnice angleškega jezika. 
 
 
Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med pogostostjo uporabe eksplicitnega pristopa 
med 4. in 5. razredom. 
 

 
 

 

 

Iz podatkov (χ² = 2,114, g = 2, α = 0,347) je razvidno, da razlike med pogostostjo 
uporabe eksplicitnega pristopa med 4. in 5. razredom niso statistično pomembne.  
Iz zgoraj zapisane tabele lahko vidimo, da učitelji, ki so sodelovali v naši raziskavi, v 5. 
razredu nekoliko bolj pogosto uporabljajo eksplicitni pristop kot pa v 4. razredu. 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, če obstaja razlika med mnenjem učiteljev razrednega 
pouka in anglisti o eksplicitnem pristopu. 
 

 

 

Eksplicitni pristop 
 
 

Skupaj 
Zelo 

pogosto/pogosto 
Občasno 

Redko/Zelo 
redko 

4. razred 
8 

8,8 % 
34 

37,4 % 
49 

53,8 % 
91 

100,0 % 

5. razred 
13 

15,9 % 
30 

36,6 % 
39 

47,6 % 
82 

100,0 % 

Skupaj 
21 

12,1 % 
64 

37,0 % 
88 

50,9 % 
173 

100,0 % 

Tabela 26: Pogostost rabe eksplicitnega pristopa v 4. in 5. razredu. 

 Vrednost (value) Stopnja prostosti (df) 
Stopnja tveganja 

(Asymp.Sig.) 

Pearson Chi-Square 2,114a 2 0,347 

Tabela 27: Razlike v pogostosti uporabe eksplicitnega pristopa med 4. in 5. razredom. 

 

Eksplicitni pristop – mnenje (Za pravilno razumevanje 
je potrebno slovnična pravila razložiti.) 

 
 

Skupaj 
Se popolnoma 

strinjam/Se 
strinjam 

Se ne morem 
opredeliti 

Se ne strinjam/Se 
sploh ne strinjam 

Profesor/profesorica angleščine 
ali anglist/anglistka 

24 
42,1 % 

17 
29,8 % 

16 
28,1 % 

57 
100,0 % 

Učitelj/učiteljica razrednega 
pouka s programom 
izpopolnjevanja iz angleščine 

19 
46,3 % 

11 
26,8 % 

11 
26,8 % 

41 
100,0 % 

Skupaj 
43 

43,9 % 
28 

28,6 % 
27 

27,6 % 
98 

100,0 % 

Tabela 28: Mnenje o eksplicitnem pristopu med učitelji razrednega pouka in anglisti. 
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Iz podatkov (χ² = 0,186, g = 2, α = 0,911) je razvidno, da razlike med mnenjem o 
eksplicitnem pristopu med učitelji razrednega pouka in profesorji angleščine niso 
statistično pomembne.  
Iz zapisane tabele lahko vidimo, da se skoraj polovica tako anglistov kot tudi učiteljev 
razrednega pouka strinja ali popolnoma strinja s tem, da je za pravilno razumevanje 
potrebno slovnična pravila v razredu razložiti. Kljub temu, da sicer slovnico učitelji 
večinoma poučujejo na implicitni način, pa se jim zdi, da je potrebno za popolno 
razumevanje slovnična pravila izpostaviti in jih učencem razložiti. 

 

 
 
 
  

 Vrednost (value) Stopnja prostosti (df) 
Stopnja tveganja 

(Asymp.Sig.) 

Pearson Chi-Square 0,186a 2 0,911 

Tabela 29: Razlike med mnenjem o eksplicitnem pristopu med učitelji razrednega pouka in anglisti. 
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7 DISKUSIJA 

Učitelji pri svojem poučevanju v razredu namenijo leksikalni sestavini jezikovne 
zmožnosti največ časa, najmanj pa ravno slovnici in pravorečju. Podobno, kot je 
ugotovila Simona Cajhen (2014) za srednje šole in pouk francoščine, slovnica tudi v 4. 
in 5. razredu pri angleščini ni ena izmed sestavin, ki bi ji učitelji namenili največ časa, 
se pa tudi učiteljem 4. in 5. razreda zdi razumevanje in znanje slovnice pomembno za 
uspešno komunikacijo in znanje jezika.  
 
Za poučevanje angleščine učitelji uporabljajo več različnih metod – najpogosteje 
direktno metodo in komunikacijski pristop, prav tako pa so pogoste raba metode 
popolnega telesnega odziva in slušno-jezikovne metode. Na nalogah temelječ pristop 
učitelji večinoma uporabljajo občasno, večina pa zelo redko uporablja slovnično-
prevajalsko metodo. Podobno kot je ugotovila Urška Podmenik (2015), tudi učitelji 4. 
in 5. razreda osnovnih šol pri poučevanju najpogosteje uporabljajo komunikacijski 
pristop, zdi pa se jim pomembna tudi uporaba drilov, kar je ena izmed ključnih sestavin 
slušno-jezikovne metode.  
 
Največ učiteljev slovnico angleščine poučuje celostno, kar pomeni, da jo poučujejo 
skupaj z drugimi deli jezika, pri tem pa uporabljajo implicitni pristop, eksplicitni način 
uporabijo redkeje. Za razlago učitelji pogosteje izberejo induktivni pristop kot pa 
deduktivnega. Če rezultate moje raziskave primerjam z rezultati raziskave Simone 
Cajhen (2014), je največja razlika gotovo najbolj v starosti učencev – vsekakor je način 
poučevanja srednješolcev drugačen kot osnovnošolcev, sploh tistih v prvih petih 
razredih, zato se tudi rezultati v uporabljenih pristopih med seboj razlikujejo in je v 4. 
in 5. razredu deduktivni pristop k poučevanju slovnice redkeje zastopan kot pa v 
razredih srednjih šol.  
Čeprav smo pri naslednjem raziskovalnem vprašanju ugotovili, da učitelji verjamejo, 
da je celostni pristop ustreznejši za poučevanje in da se učenci lahko naučijo slovnico 
implicitno, jih je hkrati kar nekaj izrazilo strinjanje s tem, da je za pravilno usvajanje 
jezika potrebna eksplicitna razlaga pravil. Podobno je ugotovila tudi raziskava Hoang-
Thuja (2009), kjer so učitelji izrazili podporo formalnemu učenju slovnice v razredu, še 
več, večina se jih je strinjala, da implicitni pristop za poučevanje v razredu ni zadosten 
za razumevanje učencev.  
 
Povezanost med mnenjem učiteljev o najbolj ustreznih pristopih poučevanja slovnice 
in pristopih poučevanja slovnice, ki jih uporabljajo v 4. razredu je bila pri uporabi in 
mnenju o celostnem pristopu pozitivna srednje močna, v 5. razredu pa pozitivna šibka. 
Pri uporabi eksplicitnega pristopa in mnenju o tem pristopu je bila povezanost srednje 
močna pozitivna v 4. razredu in šibka pozitivna v 5. razredu. Povezanosti med ostalimi 
pristopi k poučevanju in mnenji o teh pristopih so bile statistično nepomembne. Iz tega 
lahko sklepamo, da obstaja, vsaj kar zadeva celostni in eksplicitni pristop, povezanost 
med mnenji učiteljev in dejanskem načinu poučevanja. Učitelji zagovarjajo celostni 
pristop k poučevanju in ga hkrati tudi uporabljajo pri svojem poučevanju, označili pa 
so, da eksplicitnega pristopa ne uporabljajo pogosto, prav tako pa se jim tudi ne zdi 
tako pomemben, da bi na tak način vsakodnevno poučevali. 
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Učitelji slovnične napake učencev večinoma pogosto popravljajo, pa naj bodo to pisne 
ali ustne. Krashen (1982) sicer zatrjuje, da je bolje popravljati zgolj globalne napake, 
pa še to naj bi bile to le tiste, ki so povezane s slovničnimi pravili, s katerimi so se 
učenci že srečali. Učitelji 4. in 5. razreda, ki so sodelovali v raziskavi, sicer večinoma 
popravijo vse napake, ki jih učenci storijo. Res pa je, da učitelji pri tem pogosto 
spodbudijo učenca, naj sam popravi napako, čeprav, kot navaja Krashen (1982), če 
učenec še ni usvojil določenega znanja, mu poprava napak ne bo koristila pri njegovem 
znanju.  
 
Pri razlagi slovničnih pravil večina učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, uporablja 
kombinacijo slovenskega in angleškega jezika. Znan jezikoslovec Michael Swan je v 
svojem predavanju (2012) povedal, da bi morali pri poučevanju slovničnih razlag (sploh 
pri začetnikih), uporabljati materni jezik. Svoje trditve sicer ni utemeljeval, je pa dejstvo, 
da učitelj z uporabo slovenščine lahko zagotovi, da učenci (vsaj v besedilnem 
kontekstu) razumejo pravilo in si ga mogoče lažje sami dodatno razložijo, saj so jim 
vse besede znane, kot pa če bi bilo pravilo predstavljeno v njim (še dokaj) tujem jeziku.  
 
Glede na to, da več kot polovica učiteljev pri izbiri snovi sledi učbeniku, sem 
pričakovala, da bodo mnenja učiteljev o učbeniških gradivih, ki jih uporabljajo za 
poučevanje slovnice, pozitivna. Iz rezultatov sem ugotovila, da so učitelji z učbeniki 
zadovoljni, vidijo pa nekaj pomanjkljivosti predvsem pri slovničnem delu učbenikov – 
od tega, da zajemajo premalo vaj ali premalo razlage slovničnih pravil, do tega, da 
slovnične strukture v učbenikih niso primerne (preveč zahtevne). Skoraj 70 % učiteljev 
tako poleg učbenikov uporablja tudi dodatno gradivo. Kot sta ugotovili tudi Cajhnova 
(2014) in Podmenikova (2015) učitelji velikokrat niso zadovoljni s slovničnim delom 
učbenikov, ki jih uporabljajo pri učenju in zato velikokrat poskušajo najti še dodatno 
gradivo. Pri tem pa se lahko velikokrat znajdejo v pasti. Arda Arikan (2014) je 
preiskovala dodatno gradivo za poučevanje mlajših učencev, ki ga učitelji lahko najdejo 
na spletu. Ugotovila je, da je sicer gradivo na nekaterih straneh (navaja npr. British 
Council) primerno (tako slovnično kot tudi zanimivo), vendar pa je hkrati lahko dostikrat 
prav tako suhoparno, saj vključuje povsem enako razlago pravil, kot bi jo našli v 
učbenikih, le da je predstavljena s pomočjo video posnetka ali pa interaktivne igre. Pri 
izbiri dodatnega gradiva je tako pomembno, da učitelj poišče gradivo, ki bo učencem 
zanimivo zaradi življenjskega konteksta, s katerim se bodo lahko poistovetili, ne pa da 
bo gradivo le podalo isto suhoparno razlago, vendar na bolj interaktiven način. 
 
Med načini poučevanja angleške slovnice v 4. in 5. razredu ni statistično pomembnih 
razlik. V začetku raziskave me je zanimalo, če takšne razlike obstajajo, vendar sem že 
tekom analize vprašalnikov ugotovila, da večina učiteljev, ki je odgovarjala na 
vprašalnik (75 učiteljev, kar predstavlja 76,5 % vseh) poučuje v obeh razredih. Tako 
snov 4. kot tudi 5. razreda si je med seboj kar precej podobna (gre predvsem za 
poglobitev in nadgradnjo določenih slovničnih struktur), pa tudi delo na razredni stopnji 
se razlikuje od tistega na predmetni.  
Ker me je posebej zanimalo, kakšen odnos imajo učitelji do eksplicitnega pristopa k 
poučevanju slovnice, sem poskusila ugotoviti, če obstajajo razlike v rabi tega pristopa 
med 4. in 5. razredom. Ugotovila sem, da razlike prav tako niso statistično pomembne, 
kot tudi niso bile pomembne razlike med uporabo eksplicitnega pristopa med profesorji 
angleščine in profesorji poučevanja na razredni stopnji. Vsi sicer bolj sledijo implicitni 
razlagi slovnice, vendar se jim hkrati zdi eksplicitna razlaga pravil potrebna za pravilno 
razumevanje slovničnih pravil. Podobno sta ugotovila tudi Scheffler in Cinciała (2010), 
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ki sta z raziskavo prišla do zaključka, da vsaj del slovnice lahko poučujemo eksplicitno, 
da učenci res razumejo pravilo, ali kot ugotavljajo nizozemski raziskovalci (2016), ima 
eksplicitni način (pa naj si bo deduktivni ali induktivni) pozitiven vpliv na razumevanje 
slovnice. 
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8 SKLEP 

Poučevanje slovnice že od nekdaj razdvaja jezikoslovce. Od tega, da nekateri 
zagovarjajo popolnoma eksplicitni pristop k poučevanju slovnice, do tega, da 
poučevanje slovnice kot tako za usvajanje jezika pravzaprav ni potrebno.  
 
Ob nastajanju magistrskega dela sem ugotovila, da bi se morala za bolj konkreten 
vpogled v načine poučevanja učiteljev anketni vprašalnik poglobiti ali poleg tega 
opraviti še ure opazovanja sodelujočih učiteljev. Prav tako bi za lažjo primerjavo morala 
primerjati več razredov ali pa izbrati večjo razliko med razredi (npr. drugo in tretje triletje 
ali 4. in 6. razred ipd.). Rezultati, ki sem jih namreč dobila, so sicer ponudili nek 
osnoven pogled v način poučevanja slovnice angleškega pouka, ki ga uporabljajo 
učitelji 4. in 5. razreda slovenskih šol, vendar razlike v poučevanju med tema dvema 
razredoma niso bile velike. V začetku sem pričakovala, da bodo razlike večje, vendar 
po zaključku sklepam, da se, ker večina učiteljev, ki so odgovarjali na anketni 
vprašalnik, uči tako v 4. kot tudi 5. razredu, njihov način poučevanja v teh dveh razredih 
med seboj ne razlikuje preveč. 
 
Glede na rezultate anketnega vprašalnika sem ugotovila, da učitelji pri poučevanju 
pogosto uporabljajo več metod – najpogosteje direktno in komunikacijsko, najmanj 
pogosto pa slovnično-prevajalsko. Učitelji slovnico v teh dveh razredih pogosto 
poučujejo implicitno, čeprav se jim tudi eksplicitna razlaga pravil zdi pomembna. 
Zanimivo je dejstvo, da učitelji v veliki večini zagovarjajo celostni pristop k poučevanju 
slovnice, hkrati pa so do ločenega pristopa zelo odklonilni. Vse skupaj nakazuje na to, 
da se učitelji zavedajo, da suhoparno poučevanje slovnice za učence ni zanimivo in 
zato tudi ne prinese želenih rezultatov (Pinter, 2006), poleg tega pa z uporabo 
življenjskih primerov pri učencih povečamo motivacijo in učenju dodamo smisel 
(Cameron, 2005). 
 
Pri analizi rezultatov sem sicer ugotovila tudi, da se učitelji slovnici v razredu ne 
posvečajo prav veliko – v 4. razredu je bila med ostalimi možnostmi to tista jezikovna 
sestavina, ki so jo učitelji izbrali, da ji posvečajo najmanj pozornosti. Slovnica je sicer 
sestavni del jezika in jo zato učenci usvajajo tudi posredno preko učiteljevega govora. 
Še vedno se veliko učiteljev strinja s tem, da je potrebno slovnična pravila eksplicitno 
razložiti, zato da jih učenci zares razumejo in usvojijo ter da je ponavljanje eden izmed 
ključnih dejavnikov za usvojitev slovnice. Na tem mestu lahko omenim tudi rezultate 
vprašanja o uporabi slovenščine, saj je večina učiteljev odgovorila, da za razlago pravil 
uporabljajo kombinacijo slovenskega in angleškega jezika.  
 
Iz raziskav, ki sem jih predhodno zapisala, je dokazano, da se lahko stališča učiteljev 
in njihov način poučevanja razlikujejo zaradi nezadostnih izkušenj učitelja (Farrell in 
Bennis, 2013), lahko pa že zaradi različne zahtevnosti snovi in načinov učenja učencev 
(Phipps in Borg, 2009). Vsekakor sem skozi analizo raziskave ugotovila, da se stališča 
učiteljev in njihovi načini poučevanja bistveno ne razlikujejo, da pa bi v to dobila bolj 
konkreten vpogled, pa bi morala k vprašalniku dodati še ure opazovanja posameznega 
učitelja.  
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Zanimivo je, da anketirani učitelji pogosto popravijo pisne in ustne napake učencev ali 
pa spodbudijo učence, naj to storijo sami. Za uspešno usvojitev jezika je poprava 
napak bistvena, pa naj si bo to samopoprava ali poprava učitelja. Pri vsem skupaj je 
ključnega pomena to, da učenec ve, kje je storil napako in zakaj je popravljena beseda, 
besedna zveza ali besedilo po popravi bolj ustrezno (Celce-Murcia, 1991). 
 
Iz rezultatov anketnega vprašalnika sem ugotovila tudi to, da dobra polovica učiteljev 
pri določanju snovi poučevanja slovnice sledi učbeniku. Od vseh učiteljev jih približno 
polovica trdi, da v učbenikih ne vidijo pomanjkljivosti, ostala polovica pa največ težav 
vidi v tem, da imajo učbeniki premalo vaj in premalo razlage slovničnih pravil. Iz tega 
najbrž sledi tudi pogosta uporaba dodatnega gradiva – kar 70 učiteljev poleg učbenika 
uporablja še dodatno gradivo za poučevanje angleščine. Samo kopiranje nalog iz 
spletnih strani sicer ni dovolj, saj običajno te naloge niso prilagojene učencem oziroma 
njihovemu predznanju, kar pomeni, da ima učitelj lahko še dodatno nalogo, da 
pridobljene vaje spremeni, prilagodi. Po eni strani je to zelo pohvalno, saj so učenci 
zagotovo dodatno motivirani, če učitelj uporablja tudi druge didaktične materiale, 
računalnik ali pa učne liste z bolj zanimivimi nalogami. Še bolje pa bi bilo, če bi že sami 
učbeniki vsebovali učencem bolj zanimive snovi in naloge, navodila ali ideje, kako se 
določeno snov naučiti na bolj sproščen in življenjski način. 
 
Skozi pripravo magistrskega dela sem spoznala, da je poučevanje angleščine, sploh 
pa angleške slovnice, zapletena zadeva. Sama menim, da se učenci lahko ogromno 
naučijo od dobrega učitelja, naj si bo to pri matematiki, slovenščini, glasbi ali angleščini. 
Pomembno je, da se učitelj zaveda, da otroci »srkajo« okolje in besedišče, ki ga učitelj 
uporablja in da se morajo učencu, za njegovo uspešno učenje, prilagoditi po svojih 
najboljših močeh. 
 
 
  



 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Maja Pušenjak, magistrsko delo
  

60 
 

9 SEZNAM LITERATURE 

Arikan, A. (2014). An Examination of Online Grammar Teaching Materials Available 
for Young Learners. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 158, 18–22.  
 
Brown, H. D. (1994). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood 
Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Regents. 
 
Cao Thang, N. (2015). The Differences between Spoken and Written Grammar in 
English, in Comparison with Vietnamese. Gist Education and Learning Research 
Journal, No. 11, 138–153. 
 
Cajhen, S. (2014). Odnos učiteljev francoščine do poučevanja slovnice. Vestnik, letnik 
7, št. 1, 125–141. Pridobljeno s: 
http://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/viewFile/3051/2763. 
 
Cameron, L. (2005). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
Celce-Murcia, M. (1991). Grammar Pedagogy in Second and Foreign Language 
Teaching. TESOL Quarterly, Vol. 25, No. 3, 459–480. 
 
Celce-Murcia, M. (2001). Teaching English as a Second or Foreign Language. 
Boston: Heinle & Heinle.  
 
Copland, F., Garton, S. in Burns, A. (2014). Challenges in Teaching English to Young 
Learners: Global Perspectives and Local Realities. TESOL Quarterly, Vol. 48 
(December 2014). TESOL International Association. 
 
Cross, D. in  Vaughan James, C. (ur.). (1995). A Practical Handbook of Language 
Teaching. Hertfordshire: Phoenix ELT.  
 
Cullen, R. In Kuo, V. (2007). Spoken Grammar and ELT Course Materials: A Missing 
Link? TESOL Quarterly, Vol. 41 (June 2007), No. 2, 361–386. TESOL International 
Association. 
 
Čok, L., Skela, J., Kogoj, B. in Razdevšek-Pučko C. (1999). Učenje in poučevanje 
tujega jezika: smernice za učitelje v drugem triletju osnovne šole. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta in Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije 
Koper. 
 
Dekeyser, R. (1994). Implicit and Explicit Learning of L2 Grammar: A Pilot Study. 
TESOL Quarterly, Vol 28, No. 1, 188–194.  
 
Farrell, T. S. C. in Bennis, K. (2013) Reflecting on ESL Teacher Beliefs and 
Classroom Practices: A Case Study. RELC Journal Vol. 22 (2), 163–176. 
 
Green, P.S. in Hecht, K. (1992). Implicit and Explicit Grammar: An Empirical Study. 
Applied Linguistics, Vol. 13, No. 2., 168–184. Oxford University Press 

http://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/viewFile/3051/2763


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Maja Pušenjak, magistrsko delo
  

61 
 

 
Harmer, J. (1998). How to Teach English. Essex: Addison Wesley Longman Limited. 
 
Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. Essex: Pearson 
Education Limited. 
 
Hoang-Thu, T. (2009). Teachers' Perceptions about Grammar Teaching. Pridobljeno 
s: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED507399.pdf  
 
Hos, R. in Kekec M. (2014) The Mismatch between Non-native English as a Foreign 
Language (EFL) Teachers‟ Grammar Beliefs and Classroom Practices. Journal of 
Language Teaching and Research, Vol. 5, No. 1, 80–87. Academy Publisher 2014 
Pridobljeno s: http://www.academypublication.com/issues/past/jltr/vol05/01/10.pdf 
 
Horowitz, R. in Samuels, S. (1987). Comprehending Oral and Written Language. 
Bingley, England: Emerald Group.  
 
Howatt, A.P.R. (1991). Teaching languages to young learners: patterns of history. V 
Christopher Brumfit, Jayne Moon in Ray Tongue (ur.) (1991). Teaching English to 
Children: From Practice to Principle. London: HarperCollins ELT. 
 
Hu, R. (2012). Should Grammar be Taught? Theory and Practice in Language Studies, 
Vol. 2, No. 3, 596–604. Academy Publisher. 
 
Jean, G., Simard, D. (2011). Grammar Teaching and Learning in L2: Necessary, but 
Boring? Foreign Language Annals, Vol. 44, No. 3, 467–494. 
 
Jean, G., Simard, D. (2013). Deductive versus inductive grammar instruction: 
Investigating possible relationships betwen gains, preferences and learning styles. 
System, Vol. 41, No. 4, 1023–1042.  
 
Kranjc, S. (2009). (So)vplivanje učenja prvega in drugega/tujega jezika v otroštvu. V 
Pižorn, K (ur.). Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 81–96. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  
 
Krashen, S.D. (2009). Principles and Practice in Second Language Acquisition. 
Pergamon Press Inc. Pridobljeno s 
http://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf 
 
Larsen-Freeman, D. (2001). Teaching Grammar. V Celce-Murcia, M. (ur.) (2001). 
Teaching English as a second or foreign language. 251–266. ZDA: Heinle & Heinle 
Pridobljeno s: https://www.uibk.ac.at/anglistik/staff/freeman/course-documents/tesfl_-
_teaching_grammar.pdf 
 
Lightbown, P. M. in Spada, N. (2006). How Languages are Learned. Oxford: Oxford 
University Press. 
 
Marjanovič Umek, M. (2009). Razvoj otroškega govora: učinek poučevanja in učenja 
tujega/drugega jezika. V Pižorn, K (ur.). Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v 
otroštvu, 71–80. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED507399.pdf
http://www.academypublication.com/issues/past/jltr/vol05/01/10.pdf
http://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf
https://www.uibk.ac.at/anglistik/staff/freeman/course-documents/tesfl_-_teaching_grammar.pdf
https://www.uibk.ac.at/anglistik/staff/freeman/course-documents/tesfl_-_teaching_grammar.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Maja Pušenjak, magistrsko delo
  

62 
 

 
Mystkowska-Wiertelak, A., Pawlak, M. (2012). Second Language Learning and 
Teaching. Production Oriented and Comprehension-Based Grammar Teaching in the 
Foreign Language Classroom. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
 
Nazari, A. in Allahyar, N. (2012). Grammar Teaching Revisited: EFL Teachers 
between Grammar Abstinence and Formal Grammar Teaching. Australian Journal of 
Teacher Education, 31 (2). Pridobljeno s: 
http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1691&context=ajte  
 
Podmenik, U. (2015). Teaching Grammar in Slovene Secondary-school EFL 
Classrooms (Diplomsko delo, Filozofska fakulteta). Pridobljeno s: 
https://www.academia.edu/12231832/Teaching_Grammar_in_Slovene_secondary-
school_EFL_classrooms 
 
Phipps, S. in Borg, S. (2009). Exploring tensions between teachers' grammar 
teaching beliefs and practices. Science Direct. 380–390. Pridobljeno s: 
http://www.education.leeds.ac.uk/assets/files/staff/papers/Phipps-Borg-2009.pdf 
 
Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Pižorn, K (ur.). (2009). Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
 
Richards, J. C. in Rodgers, T. S. (2001). Approaches and Methods in Language 
Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Scheffler P. in Cinciała M. (2010). Explicit grammar rules and L2 acquisition. ELT 
Journal (2011) Vol. 65/1, 13–23. Oxford University Press.  
 
Seliškar, N. (1995). Igramo se in učimo: zgodnje učenje tujega jezika. Ljubljana: Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo in šport. 
 
Skela, J. (1999). Ravni jezika. V Lucija Čok, Berta Kogoj, Cveta Razdevšek-Pučko in 
Janez Skela (ur.). Učenje in poučevanje tujega jezika: smernice za učitelje v drugem 
triletju osnovne šole. 122–142. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
 
Skela, J. (1999). Komunikacijska metodologija poučevanja jezikov. V Lucija Čok, Berta 
Kogoj, Cveta Razdevšek-Pučko in Janez Skela (ur.). Učenje in poučevanje tujega 
jezika: smernice za učitelje v drugem triletju osnovne šole. 176–177. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
 
Skela, J. in Dagarin Fojkar, M. (2009). Presek teorij učenja in poučevanja 
drugega/tujega jezika v otroštvu. V Pižorn, K (ur.). Učenje in poučevanje dodatnih 
jezikov v otroštvu. 26–62. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  
 
Skela, J. (2011). Opredelitev tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti v Skupnem 
evropskem jezikovnem okviru. Sodobna pedagogika, 2/2011, 114–133. 
 

http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1691&context=ajte
https://www.academia.edu/12231832/Teaching_Grammar_in_Slovene_secondary-school_EFL_classrooms
https://www.academia.edu/12231832/Teaching_Grammar_in_Slovene_secondary-school_EFL_classrooms
http://www.education.leeds.ac.uk/assets/files/staff/papers/Phipps-Borg-2009.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Maja Pušenjak, magistrsko delo
  

63 
 

Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (SEJO). (2011). 
Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport (Prevod dela: Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (2001). 
Cambridge: CUP). 
 
Stakanova, E. in Tolstikhina, E. (2014). Different Approaches to Teaching English as 
a Foreign Language to Young Learners. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 
Vol. 146 (Avgust 2014), 456–460. Pridobljeno s: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814048083  
 
Tammenga-Helmantel, M., Bazhutkina, I., Steringa, S., Hummel, I., Suhre, C. 
(2016). Comparing inductive and deductive grammatical instruction in teching German 
as a foreign language in Dutch classrooms. System, no. 63, 101–114. Pridobljeno s: 
https://doi.org/10.1016/j.system.2016.09.002 
 
Townsend, J. in Walker, J. (2006). Coherence in Spoken and Written Discourse. 
Norwood: ABLEX Publishing Corporation. 
 
Učni načrt. Program osnovna šola. Angleščina (2016). Ljubljana: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_U
N/UN_anglescina.pdf 
 
Wang, W.P. (2008). Teaching English to Young Learners in Taiwan: Issues Relating 
to Teaching, Teacher Education, Teaching Materials and Teacher Perspectives 
(Doktorska disertacija, The University of Waikato). Pridobljeno s: http://www.asian-efl-
journal.com/Thesis/Thesis-Wang.pdf 
 
 
OSTALO 
 
Predavanje, Michael Swan. (2012): 
https://youtu.be/Eg0_1MPUH2Q?list=PLxE1zzJKa1eGZGZJvxupToSg8NYS425FB  
 
 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814048083
https://doi.org/10.1016/j.system.2016.09.002
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_anglescina.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_anglescina.pdf
http://www.asian-efl-journal.com/Thesis/Thesis-Wang.pdf
http://www.asian-efl-journal.com/Thesis/Thesis-Wang.pdf
https://youtu.be/Eg0_1MPUH2Q?list=PLxE1zzJKa1eGZGZJvxupToSg8NYS425FB


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Maja Pušenjak, magistrsko delo
  

64 
 

10 PRILOGE 

10.1 PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

 
Lepo pozdravljeni! 
 
Moje ime je Maja Pušenjak in zaključujem študij poučevanja razrednega pouka z angleščino 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svojem magistrskem delu raziskujem, kakšno je stanje 
poučevanja slovnice pri pouku angleščine v 4. in 5. razredu osnovnih šol v Sloveniji. Zaradi 
vaših izkušenj bi potrebovala vašo pomoč. V vprašalniku so zapisana vprašanja o tem, kako 
poučujete angleščino in slovnico v 4. in 5. razredu, kakšno je vaše mnenje o poučevanju 
slovnice in kako ste zadovoljni z učbeniki, ki jih uporabljate pri poučevanju angleščine. 
Raziskava je anonimna in bo uporabljena za empirični del moje magistrske naloge.  
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
 
 
Če ste v preteklosti učili tako 4. kot tudi 5. razred, odgovarjate za oba razreda, v nasprotnem 
primeru pa odgovarjate zgolj za tisti razred, ki ste ga oz. ga sedaj poučujete. 
  
Spol 
M/Ž 
 
1. Kakšna je vaša izobrazba? 
a) Anglist/anglistka 
b) Učitelj/učiteljica razrednega pouka s programom izpopolnjevanja iz angleščine 
c) Drugo:  
 
2. Koliko ste stari? ______________ 
________________________________ 
3. Vaša delovna doba: ______________ 
 
4. Koliko let že poučujete angleščino? 
________________________________ 
 
5. V katerem razredu poučujete angleščino? 
a) V četrtem 
b) V petem 
c) V četrtem in petem  
 
6. Označite, kateremu delu jezikovnih zmožnosti namenite največ pozornosti pri poučevanju 
angleščine v 4. in 5. razredu in kateremu najmanj. 
(Izberite en del jezikovnih zmožnosti, ki mu namenite največ pozornosti in enega, ki mu 
namenite najmanj za vsak razred posebej oz. za tisti razred, ki ga učite.) 
 

 Največ Najmanj 

4. 5. 4. 5. 

Leksikalni (poznavanje besedišča jezika)     

Slovnični (poznavanje slovnice)     

Semantični (zavedanje pomena besed in slovničnih struktur ter 
odnosov med besedami) 
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Fonološki (sposobnost pravilne uporabe intonacije in 
izgovorjave besed) 

    

Pravopisni (sposobnost pravilnega zapisovanja besed)     

Pravorečni (sposobnost pravilne izgovorjave besed, ki jih še ne 
poznajo) 

    

 
7. Koliko časa namenite poučevanju slovnice v 4. in 5. razredu? 
 

 Manj kot 
četrtino vseh 

ur 

Približno 
četrtino vseh 

ur 

Približno 
polovico 
vseh ur 

Približno tri 
četrtine vseh 

ur 

Več kot tri 
četrtine vseh 

ur 

4. razred      

5. razred      

 
8. Označite, kako pogosto uporabljate zapisane metode pri poučevanju angleščine v 4. 
razredu. 
 

 Zelo 
pogosto 

Pogosto Občasno Redko Zelo 
redko 

4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 

Z učenci najprej razčlenimo pravila 
jezika, nato pa prevajamo besedila iz 
angleščine v slovenščino in obratno. 

          

Besedišče predstavljam s pomočjo 
demonstracije, posnemanja in slik, 
veliko poudarka pri urah pa 
predstavljajo govor in pravilna 
izgovorjava 

          

Pri poučevanju učence postavljam v 
življenjske situacije, v katerih morajo 
uporabljati veliko različnih jezikovnih 
struktur (npr. igra vlog). 

          

Učencem podam nalogo ali problem, 
ki ga morajo sami rešiti, na koncu pa 
skupaj prediskutiramo jezik in 
napake, ki so jih učenci storili med 
reševanjem naloge. 

          

Pri pouku uporabljam veliko gibanja 
– učencem z različnimi »ukazi« 
predstavim ciljni jezik in jih nato 
spodbudim k temu, da ga uporabijo 
tudi sami. 

          

Pri urah uporabljam veliko 
ponavljanja in pomnenja različnih 
povedi, s pomočjo katerih učenci 
nato tvorijo nove pravilne stavke. 

          

 
9. Označite, kako pogosto uporabljate zapisane metode pri poučevanju angleščine v 5. 
razredu. 
 

 Zelo 
pogosto 

Pogosto Občasno Redko Zelo 
redko 

4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 
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Z učenci najprej razčlenimo pravila 
jezika, nato pa prevajamo besedila iz 
angleščine v slovenščino in obratno. 

          

Besedišče predstavljam s pomočjo 
demonstracije, posnemanja in slik, 
veliko poudarka pri urah pa 
predstavljajo govor in pravilna 
izgovorjava 

          

Pri poučevanju učence postavljam v 
življenjske situacije, v katerih morajo 
uporabljati veliko različnih jezikovnih 
struktur (npr. igra vlog). 

          

Učencem podam nalogo ali problem, 
ki ga morajo sami rešiti, na koncu pa 
skupaj prediskutiramo jezik in 
napake, ki so jih učenci storili med 
reševanjem naloge. 

          

Pri pouku uporabljam veliko gibanja 
– učencem z različnimi »ukazi« 
predstavim ciljni jezik in jih nato 
spodbudim k temu, da ga uporabijo 
tudi sami. 

          

Pri urah uporabljam veliko 
ponavljanja in pomnenja različnih 
povedi, s pomočjo katerih učenci 
nato tvorijo nove pravilne stavke. 

          

 
 
10. Označite, kako pogosto uporabljate zapisane pristope k poučevanju slovnice angleščine 
v 4. razredu. 
 

 Zelo 
pogosto 

Pogosto Občasno Redko Zelo 
redko 

4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 

Slovnična pravila in pravilno uporabo 
slovničnih struktur jasno izpostavim 
in predstavim učencem. 

          

Slovničnih pravil ne izpostavim, 
ampak jih učencem predstavim skozi 
različne oblike izpostavljenosti 
(primeri v govorjeni in pisani 
slovnici). 

          

Najprej izpostavim pravila in jih 
razložim, šele nato z učenci pravilno 
uporabo vadimo z različnimi primeri. 

          

Učenci sami skozi različne primere 
najdejo vzorce, kako določeno 
slovnično strukturo pravilno 
uporabljati. 

          

Slovnico poučujem ločeno od drugih 
delov jezika. 

          

Slovnico poučujem skupaj z ostalimi 
jezikovnimi deli in je ne obravnavam 
posebej. 
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11. Označite, kako pogosto uporabljate zapisane pristope k poučevanju slovnice angleščine 
v 5. razredu. 
 

 Zelo 
pogosto 

Pogosto Občasno Redko Zelo 
redko 

4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 

Slovnična pravila in pravilno uporabo 
slovničnih struktur jasno izpostavim 
in predstavim učencem. 

          

Slovničnih pravil ne izpostavim, 
ampak jih učencem predstavim skozi 
različne oblike izpostavljenosti 
(primeri v govorjeni in pisani 
slovnici). 

          

Najprej izpostavim pravila in jih 
razložim, šele nato z učenci pravilno 
uporabo vadimo z različnimi primeri. 

          

Učenci sami skozi različne primere 
najdejo vzorce, kako določeno 
slovnično strukturo pravilno 
uporabljati. 

          

Slovnico poučujem ločeno od drugih 
delov jezika. 

          

Slovnico poučujem skupaj z ostalimi 
jezikovnimi deli in je ne obravnavam 
posebej. 

          

 
 
12. Kater jezik uporabljate pri razlagi slovničnih pravil v 4. in 5. razredu? 
(Izberite eno možnost, ki za vas najbolj velja.) 
 
a) izključno slovenščino  
b) izključno angleščino 
c) kombinacijo slovenščine in angleščine 
d) slovničnih pravil nikoli ne razlagam 
e) drugo: 
 
13. Kako se najpogosteje odločite, kaj boste učili v razredu pri pouku angleščine v 4. in 5. 
razredu? 
(Izberite eno možnost, ki za vas najbolj velja.) 
 
a) Sledim učenčevim interesom 
b) Sledim učbeniku 
c) Sledim učnemu načrtu 
d) Uporabljam svoje ideje 
e) Drugo: 
 
14. Katere učbenike uporabljate za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu?  
(Če učite v obeh razredih, zapišite vse učbenike, ki jih uporabljate pri poučevanju tako v 4. kot 
tudi 5. razredu.) 
__________________________________________________________________________ 
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15. Označite, kako zadovoljni ste s slovničnim delom, ki ga ponuja učbeniško gradivo za 4. in 
5. razred. 
  

 1 
Nezadovoljen/
nezadovoljna 

2 3 4 5 
Zelo 
zadovoljen/
zadovoljna 

4. razred      

5. razred      

 
16. Kje vidite pomanjkljivosti slovničnega dela v učbenikih, ki jih uporabljate? 
(Možnih je več odgovorov.) 
a )Premalo vaj 
b) Premalo razlage slovničnih pravil 
c) Preveč zahtevne slovnične oblike 
d) Ne vidim pomanjkljivosti 
e) Drugo: 
 
 
17. Ali za poučevanje slovnice v 4. in 5. razredu uporabljate tudi drugo/dodatno gradivo? 
Da Ne 
 
18.  Kako pogosto za poučevanje slovnice v 4. in 5. razredu uporabljate dodatno gradivo? 
 

 Zelo pogosto Pogosto Občasno Redko Zelo redko 

4. razred      

5. razred      

 
19. Katero dodatno gradivo uporabljate za poučevanje slovnice v 4. razredu?  
(Možnih je več odgovorov.) 
 
a) Lastne učne liste 
b) Učne liste in naloge pridobljene s spletnih strani 
c) Uporaba računalnika pri pouku (igre, video posnetki ipd.) 
d) Drugo 
 
20. Katero dodatno gradivo uporabljate za poučevanje slovnice v 5. razredu? 
(Možnih je več odgovorov.) 
 
a) Lastne učne liste 
b) Učne liste in naloge pridobljene s spletnih strani 
c) Uporaba računalnika pri pouku (igre, video posnetki ipd.) 
d) Drugo 
 
21. Označite, kako pogosto na določen način popravite učenčevo USTNO SLOVNIČNO 
napako. 
 

 Zelo 
pogosto 

Pogosto Občasno Redko Zelo 
redko 

Učenca takoj ob napaki ustavim in 
popravim. 

     

Počakam, da zaključi z govorom, 
nato ga popravim. 
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Ko konča, vprašam učenca, kako bi 
popravil napako. 

     

Počakam na konec pouka in ga nato 
opozorim na napako. 

     

Ustnih slovničnih napak ne 
popravljam. 

     

 
22. Označite, kako pogosto na določen način popravite učenčevo PISNO SLOVNIČNO 
napako. 
 

 Zelo 
pogosto 

Pogosto Občasn
o 

Redko Zelo 
redko 

Označim in popravim vse slovnične 
napake. 

     

Popravim samo tiste slovnične 
napake, s katerimi smo se pri pouku 
že srečali. 

     

Slovnične napake zgolj označim.      

Pisnih slovničnih napak ne 
popravljam. 

     

 
23. Označite, koliko se strinjate z določeno trditvijo o slovnici in jeziku.  
 

 Se 
popolnoma 
strinjam 

Se 
strinjam 

Se ne 
morem 
opredeliti 

Se ne 
strinjam 

Se sploh 
ne 
strinjam  

Učenci se najbolje naučijo jezika, 
če so izpostavljeni govoru in 
pravilni izgovorjavi, ki pa mora biti 
podkrepljena z veliko 
demonstracije. 

     

Pomembno je, da je slovnica 
predstavljena skupaj z drugimi 
temami in deli jezika. 

     

Pri razlagi slovničnih pravil je 
nujna raba maternega jezika.  

     

Znanje in razumevanje slovnice 
lahko učenci sami usvojijo skozi 
različne naloge in primere.  

     

Učenje jezika je sestavljeno iz 
pomnenja slovničnih pravil in 
dejstev. 

     

Ponavljanje (drili) so ključnega 
pomena za usvojitev slovnice. 

     

Učencem je lažje, če učitelj 
slovnična pravila najprej razloži, 
šele nato pa jih uporabljajo.  

     

Slovnico je potrebno poučevati 
skozi različne življenjske 
komunikacijske aktivnosti. 

     

Učenci se lahko naučijo slovnico 
posredno; tako, da so pravilnemu 
jeziku izpostavljeni. 
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Bolje je, da slovnico poučujemo 
ločeno od drugih delov jezika. 

     

Učenci se naučijo veliko jezika, če 
pri različnih nalogah sodelujejo v 
parih ali skupinah in na koncu o 
svojem delu poročajo.  

     

Za pravilno razumevanje je 
potrebno slovnična pravila 
razložiti. 

     

Slovnico lahko poučujemo tudi s 
pomočjo glasbe in giba. 

     

 

 


