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»Nobena pot ni ravna. 

Nobena pot ni revna, 

a vsaka je zahtevna 

in tvoja ena sama – GLAVNA.« 

 

(Pavček, 1996, str. 78) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
ZAHVALA 

 
Najlepša hvala mentorici, doc. dr. Mateji Dagarin Fojkar, za vse nasvete in vso pomoč pri 

pisanju magistrskega dela.  

 

Hvala tudi prof. dr. Mileni Milevi Blažić ter asist. Miri Metljak za vse predloge in usmeritve 

pri pisanju.  

 

Iz srca hvala vsem prijateljem, ki ste me spodbujali in mi stali ob strani. Izkazali ste se takrat, 

ko sem vas najbolj potrebovala. Hvala, ker ste! 

 

Hvala staršem, ker so mi omogočili osnovnošolsko, srednješolsko in univerzitetno 

izobraževanje. 

 

Hvala tudi vsem učiteljem, ki so sodelovali v raziskavi, lektorici in vsem ostalim, ki so 

kakorkoli pripomogli k nastanku tega dela.  

 



 

 

 

 



 

 

POVZETEK 

 

Pripovedovanje zgodb je ena najstarejših dejavnosti človeka, hkrati pa eden najbolj 

primernih in vedno bolj priljubljenih pristopov za poučevanje tujega jezika na zgodnji 

stopnji. Ker učenci že celo otroštvo poslušajo zgodbe v maternem jeziku, so jim te zaradi že 

znane strukture zgodb, toliko bližje, ko jim jih začnemo pripovedovati ali brati v tujem 

jeziku. Poslušanje zgodb ima nemalo koristi, ki pričajo v prid uporabe teh pri poučevanju 

tujega jezika v šolskem okolju. Zgodbe so odlično sredstvo za motivacijo, spodbujajo 

ustvarjalno mišljenje, razvijajo domišljijo, sociološko komponento sodelovanja med učenci, 

občutek za jezik ter vse štiri komponente jezika: slušno zaznavanje, govorno izražanje, 

branje in pisanje. Poleg tega izboljšujejo raven koncentracije, spodbujajo učence k 

samostojnemu branju in krepijo odnos do literature, tujega jezika ter drugih kultur. 

Pridobljeno znanje je trajnejše in je lahko dobra podlaga za nadaljnje delo v razredu, tudi v 

povezavi z drugimi šolskimi predmeti. Uporaba zgodb tako ni omejena samo na učno uro 

tujega jezika, ampak omogoča široko uporabo pri pouku. Vse te koristi se seveda v praksi 

pokažejo le v primeru, da so zgodbe skrbno in pravilno izbrane. Prav zato je pri izbiri in 

načrtovanju dela z njimi vloga učitelja tako pomembna. Ta mora poznati želje, potrebe in 

zmožnosti svojih učencev, ob pripovedovanju pa se znati vživeti v vlogo pripovedovalca in 

uporabiti dodatne vizualne in slušne podpore, ki učencem olajšajo razumevanje vsebine. V 

prvem delu magistrskega dela predstavimo nekaj teoretičnih izhodišč. V empiričnem delu 

pa predstavimo potek in rezultate kvantitativne raziskave, s katero smo raziskali, v kolikšni 

meri in na kakšen način učitelji, ki v prvem triletju poučujejo angleščino, uporabljajo zgodbe 

pri poučevanju ter kakšna so njihova stališča do uporabe zgodb. Raziskovali smo s pomočjo 

vprašalnika, v vzorec pa smo zajeli 113 slovenskih učiteljev, ki v prvih treh razredih osnovne 

šole poučujejo angleščino. S pridobljenimi rezultati raziskave smo ponudili vpogled v to, 

kakšno je dejansko trenutno stanje na področju uporabe zgodb pri poučevanju angleškega 

jezika v Sloveniji. 

 

Ključne besede 

Pripovedovanje zgodb, poučevanje angleščine, prvo triletje, stališča učiteljev  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Storytelling is one of the oldest human acts and also one of the most appropriate and popular 

approaches for early language teaching. Children are used to listening to stories in their 

mother tongue and because of that they can easily recognize »story patterns« when listening 

to a story in a foreign language. The act of listening to stories has a lot of advantages, which 

makes the use of stories in English teaching classroom very reasonable. Stories are a great 

means of motivation, they encourage creative thinking, develop imagination and cooperative 

work among students, they also give students a bigger picture of the language itself and 

develop all four language components: listening, speaking, reading and writing. 

Furthermore, stories prolong concetration span, encourage pupils to read more and also 

more willingly and create a positive attitude towards literature, foreign language and other 

cultures. The language, acquired by listening to stories, is more long-term based and can be 

a good starting point for further work in the class and for crosscurricular links. The use of 

stories thus is not limited only to the English teaching lessons, but enables its usage in the 

whole school environment. All of these benefits can only be shown in the practice when 

stories are carefully and correctly selected. That is why the role of the teacher is so important 

when choosing and planning the storytelling work. The teacher has to know pupils' wishes, 

needs and abilities and, according to that, has to provide visual and aural support that makes 

it easier for them to understand the story. In the first part of this master's thesis we present 

some theory on storytelling. In the empirical section we present the results of a quantitative 

research we made, for the purpose to find out, how often and in what way the teachers, who 

teach English in the first cycle of elementary school, use stories in teaching and what their 

views on using them are. We asked Slovenian teachers to complete the questionnaire and 

113 teachers, who teach English language in the first cycle, responded. The results offer an 

insight into the use of stories in teaching English in the first cycle of elementary school in 

Slovenia. 

 

Keywords 

Storytelling, teaching English, first cycle of elementary school, teachers' views 
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1. UVOD 

 

»Ne bi nas smelo toliko presenečati to, zakaj pravljice nenadoma ponovno stopajo v središče 

splošnega zanimanja, temveč bolj to, kako je sploh lahko obstajal čas, ko so imele pravljice 

le vlogo karseda rožnato obarvanih zgodbic za lahko noč otrokom. Pravljice in miti so 

zgodbe človeštva in oboji skupaj pripovedujejo o resnicah življenja. To vedenje je imelo in 

še vedno ima svoj pomen, in če na to pozabimo, pozabimo na del nas samih. Sposobnost 

pripovedovati zgodbe naredi iz nas ljudi, in če natančno pogledamo, vidimo, da pravzaprav 

ves dan ne počnemo nič drugega, kakor pripovedujemo zgodbe« (Bauer, 2008, str. 6).  

 

Zgornji citat nam ponudi izhodiščno točko za razmislek o pomenu (uporabe) zgodb. 

Pripovedovanje zgodb je umetnost. Dujmović (2006) piše, da zgodba zaživi šele s 

pripovedovanjem, prenosom napisanega v ustno obliko. Vsaka pripoved, vsaka ubeseditev, 

je namreč odvisna od pripovedovalca in se razlikuje od pripovedi drugih, saj odseva 

pripovedovalčevo ozadje. V vsako pripovedovanje vloži svojo unikatnost oz. edinstvenost. 

Orodja, s katerimi si pripovedovalec pomaga, so glas, obraz, roke in nasploh gibanje 

celotnega telesa (prav tam). 

 

Ljudje so že od nekdaj pripovedovali zgodbe in jih ustno prenašali iz roda v rod. Do 

podrobnosti seveda ne moremo določiti kraja in časa izvora zgodb, lahko pa rečemo, da je 

začetek pripovedovanja sovpadal z razvojem govora – govor je bil in še vedno je primaren 

vir komunikacije (Zipes, 2012). Prvotni namen zgodb je bil informirati ljudi o svetu, v 

katerem so živeli, predajati znanja in izkušnje. Nekatere zgodbe so pripovedovali za zabavo, 

druge za namen izobraževanja, za širjenje informacij ipd. Prav zaradi različnih potreb ljudi 

so se razvili različni tipi pravljic. Tradicionalne pripovedi na primer izražajo življenje ljudi, 

prenos zgodbe skozi ustno izročilo pa je že od nekdaj nudil neposredno informiranje in 

vpogled v kulture (Dujmović, 2006; Zipes, 2012). Tudi Bauerjeva (2008) piše, da so 

pravljice namenjene kot zgodbe za otroke šele od 19. stoletja naprej – prej so si jih ob večerih 

pripovedovali odrasli.  

 

Zgodbe nikakor niso in ne smejo biti drugotnega pomena, ne samo izven šolskega okolja, 

ampak tudi znotraj tega. M. M. Blažić (2011) piše, da je bil od 19. stoletja namen zgodb, s 

tradicionalnega vidika, vzgojni, kasneje so zgodbe pridobile še funkcijo opismenjevanja. S 

sodobnega vidika pa z zgodbami v šolski prostor vnašamo umetnost ter estetskost. Dujmović 

(2006) dodaja, da je pripovedovanje zgodb že dolgo osnova poučevanja in da bodo kljub 

tehnološkemu razvoju, ki čedalje bolj zasega šolski prostor, zgodbe vedno ostale aktualne. 

 

Pri pouku lahko zgodbe uporabljamo kot pristop ali pa kot tehniko. O uporabi zgodb kot 

pristopu govorimo takrat, ko učitelj poučuje le z uporabo zgodb, in sicer celotno šolsko leto. 

Zgodbe tako predstavljajo izhodišče za poučevanje. Lahko pa učitelj zgodbe uporabi kot 

dopolnilo poučevanju, v tem primeru govorimo o uporabi zgodb kot tehniki poučevanja 

(Drašler Zorič, 2014). V pričujočem magistrskem delu se ne bomo specifično osredinili na 

zgodbe kot pristop ali na zgodbe kot tehniko, ampak na uporabo zgodb nasploh – neodvisno 

od tega, ali učitelji zgodbe uporabljajo kot pristop ali tehniko.  

 

 

 

__________________ 

*V magistrskem delu se izraza učitelj in učenec uporabljata enakovredno za oba spola. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

 

2.1. Zgodnje poučevanje tujega jezika 

 

Za začetek si najprej poglejmo, kakšna je vloga zgodnjega poučevanja tujega jezika.  

 

Potrebo po zgodnjem poučevanju tujega jezika so v šolski prostor prinesle družbene razmere 

sobivanja ljudi iz različnih okolij (Čok, 1997; Kondrič Horvat in Jazbec, 2009; Pižorn, 

2009). Poleg sprememb na družbenem področju lahko razcvet poučevanja tujih jezikov 

pripišemo tudi spremembam na političnem in ekonomskem področju: vse večja potreba po 

izobraženosti ljudi, raba tujega jezika v marsikaterem poklicu, potreba po znanju tujega 

jezika za sporazumevanje v vsakdanjem življenju, uzaveščanje in spoznavanje kultur kot 

pomena za osebno rast posameznika, sklepanje mednarodnih povezav ter sožitje med ljudmi 

(Čok, Skela, Kogoj in Razdevšek-Pučko, 1999; Pižorn, 2009).  

 

V evropskih državah je v zadnjih nekaj desetletjih zgodnje poučevanje tujih jezikov postalo 

vedno pogostejše. Tuji jezik ima namreč svoje mesto v kurikulu že na samem začetku 

osnovnošolskega izobraževanja. Države znižujejo začetno starost učenja tujih jezikov, da pa 

je to prednost, ne menijo le strokovnjaki s pedagoškega področja, zgodnjemu začetku 

poučevanja ne nasprotujejo niti starši učencev. Zavedanje o pomenu znanja tujih jezikov 

torej obstaja (Čok, 1997; Pižorn, 2009).  

 

V prid zgodnjemu poučevanju tujega jezika pričajo številne raziskave z različnih področij. 

Zaradi razvojnega obdobja, v katerem so učenci, pa se učenje tujega jezika v marsičem 

razlikuje v primerjavi z odraslimi (Čok, 1997; Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. 

razredu. Učni načrt, 2013). Z zgodnjim učenjem in poučevanjem izkoristimo s starostjo 

povezane razvojne značilnosti otrok – radovednost, željo po učenju, potrebo po 

sporazumevanju, posnemanje novih in neznanih glasov. Zgodnje poučevanje je prilagojeno 

razvojni stopnji, usmerjeno je v učence, stremi k učnemu napredku in razvoju, zato pa 

dodatno pripomore k osebnemu razvoju, spodbuja odnos do jezika in daje možnost za 

celostno učenje (Čok, 1997; Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 

2013). Priporočljivo je, da je zasnovano čim bolj situacijsko, doživljajsko in komunikacijsko 

ter da vsebuje celosten, veččutni pristop ter nebesedno komunikacijo, ki daje podporo jeziku. 

Učence je poleg tega treba spodbujati k sodelovanju in izražanju ter jim z ustrezno izbiro 

učnih sredstev nuditi varno in spodbudno učno okolje (Program osnovna šola. Tuji jezik v 

2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013). 

 

Najprej se vsak človek nauči materinščine – materni jezik mu da temeljno identiteto. 

Usvajanje prvega jezika poteka spontano, nenačrtovano, v otrokovem naravnem okolju. 

Nasprotno, poteka učenje tujega jezika načrtno, zavedno, v določenem okolju, ki navadno 

ni spontano (Kranjc, 2009). Za zgodnje učenje tujega jezika pa velja, da naj bi bilo čim bolj 

naravno, prav tako naj bi se materni in tuji jezik podpirala; materni jezik naj bi torej podpiral 

razvoj tujega in obratno (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 

2013). Pri učenju materinščine se vzpostavlja neposreden odnos med prvim jezikom in 

resničnostjo, otrokovim okoljem, pri zaporednem učenju tujega jezika pa gre za odnos med 

prvim jezikom, torej jezikom, v katerem že misli, in drugim, tujim jezikom (prav tam).  

 

V zagovor zgodnjemu poučevanju lahko povemo tudi to, da imajo govorci več jezikov bolje 

razvito divergentno mišljenje in metajezikovne zmožnosti (Program osnovna šola. Tuji jezik 
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v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013). Bolj uspešno se spopadajo s kompleksnimi situacijami, 

lažje se osredotočajo na naloge, manj verjetno pa se pri teh posameznikih razvije demenca. 

Prav tako so v pomembni prednosti na osebnem in profesionalnem področju, saj so tisti 

ljudje, ki govorijo več jezikov, bolj odprti za druge in drugačne, bolje zaposljivi, imajo pa 

tudi več možnosti za stik z avtentičnim jezikom (prav tam). Znanje angleščine je danes še 

kako potrebno, saj je univerzalni jezik, ki ga uporabljamo na različnih področjih (Arias 

Rodriguez, 2017). 
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2.2. Zgodnje poučevanje angleščine v Sloveniji 

 
Tujega jezika se v prvem razredu, tj. pri šestih oz. sedmih letih, učenci učijo že v večini 

evropskih držav, vsako leto pa se tem državam pridruži še katera. Do danes se je za 

poučevanje angleščine v prvem razredu odločila tudi Slovenija. Začetna starost učenja tujega 

jezika se torej znižuje, to pa učencem omogoča več časa za učenje in pridobivanje jezikovnih 

zmožnosti, hkrati pa tudi doseganje višje ravni jezikovnega znanja (Pižorn, 2009).  

 

Začetki javno dostopnega zgodnjega učenja tujega jezika v Evropi segajo v 60. leta 20. 

stoletja. Iz držav začetnic, Anglije in Francije, se je v kasnejših letih obvezno zgodnje 

poučevanje tujega jezika preneslo tudi v druge evropske države (Pižorn, 2009).  

 

Uvedba angleščine v slovenske osnovne šole, začenši s petim razredom, sega v leto 1958 in 

časovno sovpada z začetkom izvajanja osemletnega osnovnošolskega programa. V začetku 

90. let prejšnjega stoletja se je angleščina začela postopoma uvajati v tretji in četrti razred 

(Skela, 2013). V šolskem letu 2014/2015 se je začelo z uvajanjem poučevanja angleščine v 

drugi razred, do šolskega leta 2016/2017 pa so v drugem razredu izvajale pouk tujega jezika 

kot obveznega predmeta že vse slovenske šole (Pravilnik o postopnem uvajanju prvega 

tujega jezika v 2. razred osnovne šole, 2014). Angleščina je v prvem razredu osnovnih šol v 

Sloveniji trenutno neobvezni izbirni predmet (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. 

razredu. Učni načrt, 2013). 

 

Angleščini je v prvih treh razredih slovenskih osnovnih šol namenjenih 70 ur letno, torej dve 

uri tedensko (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013; Program 

osnovna šola. Tuji jezik v 1. razredu. Neobvezni izbirni predmet. Učni načrt, 2013).  

 

Z začetkom poučevanja tujega jezika v prvih razredih na razredni stopnji sta nastali potreba 

po prilagajanju vsebin ter potreba po novem, za zgodnje poučevanje usposobljenem kadru. 

Na predmetni stopnji potrebam poučevanja ustreza profesor tujega jezika. L. Čok (1997) pa 

opozarja, da so diplomanti programov jezikoslovja za poučevanje jezika sicer ustrezno 

usposobljeni, vendar pa za zgodnje poučevanje nimajo dovolj pedagoškega znanja o 

postopkih oz. pristopih, ki so usmerjeni v otroka, torej v ciljno skupino mlajših učencev. 

Učitelj mora biti namreč pedagoško in didaktično ustrezno usposobljen, poznati mora 

potrebe učencev in vedeti, kako ti v zgodnjem obdobju usvajajo jezik (Orešič, 1994; Skela, 

1997). L. Čok (1997) piše, da je, sodeč po izkušnjah, najpomembnejši dejavnik uspešnega 

učnega procesa prav učitelj, in sicer njegova strokovna usposobljenost, poznavanje in 

prilagajanje poučevanja potrebam ciljne skupine učencev, usklajevanje učenja splošnih 

znanj z jezikovnim znanjem in posredovanje tega. Celotno poučevanje tujega jezika je torej 

odvisno od izobrazbe učitelja – učitelja razrednega pouka oz. učitelja tujega jezika. Če 

želimo čim bolj celostno poučevanje, povezavo znanj, to lažje dosežemo, kadar tuji jezik 

poučuje učitelj razrednega pouka (Čok, 1997).  
 
Na razredni stopnji lahko torej tuji jezik poučujeta oba profila – učitelj razrednega pouka z 

opravljenim izpopolnjevanjem iz angleščine oz. z opravljenim modulom za zgodnje 

poučevanje angleščine in učitelj tujega jezika, torej učitelj, specializiran za jezik, s prav tako 

opravljenim modulom za zgodnje poučevanje (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, 2011). V večini evropskih 

držav prevladuje učitelj razrednega pouka, ki je sicer za zgodnje poučevanje tudi bolj 

priporočljiv (Eurydice, 2005). L. Čok (Čok idr., 1999) utemeljuje, da je s tem, ko tuji jezik 

poučuje učitelj razrednega pouka, omogočeno boljše povezovanje učnih vsebin, metod in 
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oblik dela. V tem primeru, ko je učitelj razrednega pouka hkrati tudi učitelj angleščine, 

govorimo o popolni integraciji (prav tam).   
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2.3. Razvojne in učne značilnosti učencev prvega triletja 

 

Raziskave kažejo, da je za začetek učenja tujega jezika najbolj primerno časovno obdobje 

od tretjega oz. četrtega leta do sedmega oz. osmega leta starosti. Omenjeno starost 

raziskovalci povezujejo z biološkimi in nevrološkimi značilnostmi učencev ter tudi z 

vplivom socialnih dejavnikov, ki dajejo učencem različne jezikovne izkušnje. Ob tem 

poudarjajo, da se obdobja za pridobivanje različnih jezikovnih zmožnosti razlikujejo 

(Marjanovič Umek, 2009). Lastnosti mlajših učencev torej sovpadajo z uspešnejšim 

razvojem določenih jezikovnih zmožnosti. »Z aktiviranjem določenih otrokovih kapacitet 

izkoriščamo tiste prednosti zgodnejših let, ki se kasneje počasi izgubljajo, so pa velikega 

pomena za proces učenja tujih jezikov /…/« (Orešič, 1994, str. 127). 

 

Poučevanje tujih jezikov v otroštvu zahteva ustrezno usposobljenost oz. ustrezno teoretično 

in praktično znanje učitelja. Razvojna stopnja, na kateri so učenci v zgodnjem obdobju, ima 

določene lastnosti, ki jih je pri poučevanju treba upoštevati (Dagarin Fojkar in Skela, 2009). 

To so jezikovni, spoznavni, čustveni, psihični in družbeni razvoj, predispozicije učencev za 

učenje jezikov, posebnosti ciljnega jezika ter možnosti rabe tujega jezika v neposrednem 

okolju učencev (Čok idr., 1999). Tudi Hismanoglu (2005) piše, da mora učitelj upoštevati 

potrebe, motivacijo, interese, kulturno ozadje učencev in njihovo stopnjo znanja jezika.  

 

Poučevanje tujega jezika na zgodnji stopnji se v številnih vidikih razlikuje od poučevanja 

mladostnikov in odraslih, zato zahteva drugačne strategije poučevanja. Pri tem moramo 

upoštevati konkretne razvojne značilnosti mlajših učencev, te pa so: 

- Egocentričnost: vsebine morajo biti povezane z zanimanjem učencev, izkušnje 

namreč učenci pridobivajo počasi, v tem obdobju jih zanima le svet, kjer so oni v 

središču dogajanja; 

- še vedno razvijajo jezikovne zmožnosti v svojem maternem jeziku; 

- počasno učenje, učenje s posnemanjem dejanj in govora; 

- spontanost in vedoželjnost; 

- želja po nastopanju, aktivni vključenosti, sodelovanju; 

- hitro pozabljanje (zato so potrebne različne aktivnosti z veliko ponavljanja); 

- krajša sposobnost koncentracije: predvsem, če je snov dolgočasna ali presega stopnjo 

težavnosti, ki so ji zmožni slediti oz. ko je potreben napor (Čok idr., 1999). 

 

Poleg naštetega imajo učenci na zgodnji stopnji izredno bogato domišljijo in veliko 

sposobnost učenja. Odrasel človek, ki je omejen s (po)znanimi shemami in predsodki in je 

že ponotranjil sistem prvega jezika, ima zato tudi več težav pri povezovanju starega znanja 

z novim (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013). S tega vidika 

so se sposobni učenci na zgodnji stopnji učiti hitreje, pod pogojem, da so izpostavljeni 

avtentičnemu okolju za učenje, realnim situacijam, ki osmišljajo, spodbujajo, dajejo pomen 

učenju in spodbujajo koncentracijo (Porras Gonzalez, 2010). 

 

Učenci so aktivni udeleženci v procesu učenja, kar pomeni, da se učijo v socialnem 

kontekstu, ko so v stiku oz. interakciji z ostalimi ljudmi, bodisi vrstniki bodisi odraslimi 

(McGrath Speaker, Taylor in Kamen, 2004). Tudi L. Čok (Čok idr., 1999) na podlagi 

Piagetove teorije piše, da se učenci do sedmega leta, tj. do 2. razreda, učijo skozi interakcijo, 

posnemanje, znanje usvajajo skozi igralne dejavnosti. Vse do 11. leta so učenci na stopnji 

konkretnih operacij, zanima jih konkretna, funkcionalna raba jezika (jezik v kontekstu, ki 

jim je tematsko blizu, celostnost jezikovne izkušnje, avtentičnost). V tem razvojnem obdobju 

je podajanje pravil, pojasnil in abstraktnih pogledov na jezik povsem neprimerno. Pouk 
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tujega jezika mora biti živahen, zanimiv in zabaven, podprt z veččutnimi zaznavami (slušna, 

vidna zaznava, učiteljeva govorica telesa, tipanje, vonjanje, uporaba glasbe, slik, zgodb …), 

potekati pa mora v čim bolj sproščenem, varnem in spodbudnem okolju (Čok idr., 1999; 

Mihaljevič Djigunović, 2012; Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 

2013). Prav okolje, ki ga ustvari pripoved, je za učence v prvem triletju manj negotovo kot 

njihovo realno okolje, zato zlahka vstopijo v svet zgodbe in se vanjo vživijo. Značilno za 

učence prvega obdobja osnovne šole je, da se zlahka poistovetijo z nastopajočimi v zgodbi. 

Zgodbo in dogodke, v katerih se glavni junaki pojavijo, doživljajo skozi lastne izkušnje in 

znanja o svetu. Zgodbe jim torej omogočajo vstop v domišljijski svet, kar pripomore k 

lažjemu izražanju in grajenju samopodobe. S pomočjo zgodb učenci v prvem triletju 

pridobivajo znanja o svetu, v katerem živijo in raziskujejo sebe (Appleyard, 1994, v Blažić, 

2011). 

 

Običajno učinkovitost učnega procesa ocenjujemo po tem, v kolikšni meri je zmožen učenec 

priklicati v spomin informacije, ki so bile pri pouku posredovane. Zmožnost priklica 

podatkov je v veliki večini odvisna od načina poučevanja oz. posredovanja podatkov ter 

načina predelave teh, deloma pa seveda tudi od spominskih sposobnosti učenca (Čok idr., 

1999). Prav tak pouk, ki je podprt z veččutnimi zaznavami, deluje spodbudno, omogoča 

sodelovanje vsem učencem in olajša pomnjenje. Kot vemo, se učenci med drugim razlikujejo 

tudi v prevladujočem zaznavnem oz. učnem stilu, ki vpliva na količino in kakovost usvojenih 

informacij (Čok idr., 1999; Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 

2013). Poznamo vidni, slušni in kinestetični tip učenca, vedeti pa moramo, da čistih tipov ni 

– vsak posameznik je mešanica vseh zaznavnih tipov, eden izmed njih pa prevladuje. Vidni 

tip si največ zapomni, če mu pomagamo z vizualnimi podporami, slušni tip informacije 

najlažje usvoji tako, da jih sliši, kinestetični tip pa se najlažje uči skozi lastne aktivne 

vključenosti v proces, s tem, ko se giba, ponavlja in dramatizira. Zgodbe s tega vidika 

omogočajo enakovredno delo z različnimi učnimi stili (Čok idr., 1999).  
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2.4. Spretnosti poslušanja in slušnega zaznavanja kot osnova v razvoju jezika 

 

V razvoju vsakega jezika, maternega ter tudi vsakega nadaljnjega, otrok najprej razvija 

slušne spretnosti oz. spretnosti poslušanja (Čok idr., 1999; Drašler Zorič, 2013; Kondrič 

Horvat in Jazbec, 2009). V učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) je zapisano, 

da je v prvem triletju tujejezikovnega učenja poudarek na razvoju poslušanja in govora (pred 

branjem in pisanjem). Pri poslušanju besedil učenci namreč usvajajo strategije učinkovitega 

poslušanja, opazujejo, razčlenjujejo, razvrščajo, vrednotijo ter se jezikovno in medkulturno 

ozaveščajo. Razvijajo torej zvočno občutljivost, usvajajo značilnosti jezika (ritem, 

intonacijo, izgovorjavo oz. artikulacijo) (Keaveney in Lundberg, 2014), ob vsebinah 

spoznavajo kulturne posebnosti, besedišče in jezikovne strukture, ki so v ciljnem jeziku 

pogosto uporabljene. Ob poslušanju z gledanjem združujejo dve poti zaznavanja. Na ta način 

razvijajo spretnosti hkratnega vidnega in slušnega zaznavanja, usvajajo razmerja med 

glasovi in črkami ter razlike med govorom in zapisom, s tem pa pridobijo priložnost za 

besedni in nebesedni odziv (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 

2013). 

 

Tudi Keaveney in Lundberg (2014) se strinjata, da predstavlja poslušanje osnovo 

jezikovnega razvoja. Pri zgodnjem učenju tujega jezika učenci jezik skladiščijo oz. usvajajo 

znanje skozi receptivne aktivnosti poslušanja. Poslušanje je namreč aktivna in ne pasivna 

dejavnost, pri kateri učenci sprejemajo govorjene informacije enega ali več govorcev. Slušne 

informacije (navodila, novice, filme, predstave, pesmi, pogovore, igre, zgodbe) lahko 

pridobijo bodisi skozi govor v živo ali skozi posnetke. Učenci zavedno in nezavedno 

absorbirajo zvoke, intonacijo, izgovorjavo in vzorce ciljnega jezika, ob tem, ko poslušajo z 

določenim namenom pa aktivno vključujejo možgane, saj ti iščejo določeno informacijo 

(prav tam). Poslušanje je torej bolj učinkovito, če ga spremlja neka dejavnost oz. določen 

cilj, čemu naj učenci prisluhnejo. Prav zato je pomembno, da učencem omogočimo 

poslušanje avtentičnih primerov z jasnim namenom, da učenci vedo, na kaj naj se 

osredotočijo (Ellis in Brewster, 1991; Keaveney in Lundberg, 2014). Poslušamo lahko zaradi 

različnih razlogov, in sicer za zabavo, s poslušanjem urimo pozornost in spomin, poslušamo 

z namenom po napredku v jezikovnem znanju (izgovorjava, usvajanje jezikovnih struktur) 

ali pa le z željo ali potrebo po interakciji (Ellis in Brewster, 1991). 

 

Poleg osmišljenega konteksta poslušanja morajo biti slušne informacije učencem razumljive. 

Besedilo ne sme biti prezahtevno, saj lahko učenci hitro izgubijo zanimanje, pojavi se lahko 

celo strah pred besedili in jezikom nasploh. Besedilo pa ne sme biti prelahko, ker tako ne 

nudi nobenega izziva ter vodi v zdolgočasenost (Keaveney in Lundberg, 2014). Pomembno 

je, da učitelj dobro pozna raven znanja učencev in da temu primerno izbere besedila, učence 

ob poslušanju usmerja in jim tako nudi ustrezno učno okolje. To pomeni, da jih predhodno 

nauči besede, ključne za razumevanje, predvsem pa je zelo pomembno, da učencem pove, 

da jim za razumevanje celotnega sobesedila ni treba razumeti vsake besede, da naj na podlagi 

informacij sklepajo in se opirajo na vizualne spodbude, če je to možno (Ellis in Brewster, 

1991; Keaveney in Lundberg, 2014; Zaro in Salaberri, 1995). Zmožnost smiselnega 

sklepanja na podlagi razumljenih informacij je namreč kompetenca, ki naj bi jo učenci 

usvojili s pomočjo učitelja, in sicer na začetku učenja jezika (Keaveney in Lundberg, 2014).  

 

Učenci si poleg sklepanja lahko pri poslušanju pomagajo tudi z drugimi strategijami, npr. z 

opiranjem na ilustracije, glavne besede, uporabo predhodnega znanja, opiranjem na ton glasu 

ali s primerjanjem besed z maternim jezikom (Čok idr., 1999; Ellis in Brewster, 1991; 

Keaveney in Lundberg, 2014), lahko pa sklepajo tudi na podlagi zvrsti besedila ali okoliščin 
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sporočanja (Čok idr., 1999). Najpogostejši vir slušnih informacij v šoli je govor učitelja. 

Učitelj lahko učencem pomaga pri razumevanju tako, da govor podkrepi s telesno govorico, 

mimiko, kretnjami, intonacijo, vidnimi podporami, pripomočki, lutkami in igračami (Čok 

idr., 1999; Ellis in Brewster, 1991; Keaveney in Lundberg, 2014; Uchiyama, 2011). 

Priporočljivo je, da v kombinaciji s temi ponazorili učitelj uporablja ciljni jezik v čim večji 

meri, saj je učitelj najbolj dragocen vir govorjenega jezika. Raziskave namreč kažejo, da so 

učenci bolj spretni pri nalogah slušnega razumevanja v razredih, kjer učitelj v večji meri 

govori v tujem jeziku. Pri govoru naj uporablja besedišče, ki so ga učenci že usvojili, ga 

pogosto ponavlja in navezuje na predhodne izkušnje in znanje učencev. Poleg tega mora 

zagotoviti okolje, v katerem se učenci lahko zberejo oz. koncentrirajo. Poslušanje je namreč 

zahtevna dejavnost, sploh za učence na nižji stopnji, saj imajo ti omejeno sposobnost 

koncentracije (bolje je, da so slušne dejavnosti krajše ali pa vmes načrtujemo premore in 

preverimo razumevanje besedila) (Keaveney in Lundberg, 2014).  

 

Keaveney in Lundberg (2014) menita, da bi morala vsaka učna ura tujega jezika vsebovati 

veliko slušnih dejavnosti – s tem je učencem omogočeno bogato okolje in obilo priložnosti 

za jezikovni razvoj.  
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2.5. Uporaba učbeniških gradiv pri zgodnjem poučevanju angleščine 

 

Čeprav sodobni pristopi k poučevanju poudarjajo vlogo učenca in poučevanje, ki je 

osredinjeno na učence, raziskave kažejo, da so učbeniki še vedno pomembno gradivo, na 

katero se učitelji opirajo (Drašler Zorič, 2013). Stališča pedagogov do uporabe učbenikov 

pri pouku tujega jezika so sicer različna, vsekakor pa poudarjajo, da naj pri zgodnjem 

poučevanju učbenik ne bo edini vir jezika. L. Čok in Skela (Čok idr., 1999) se strinjata, da 

ima učbenik sicer pomembno vlogo pri procesu učenja, ne more pa biti edini vir znanja. 

Predlagata, da naj učitelj uporablja različna učna sredstva. Kritika tradicionalnih jezikovnih 

učbeniških gradiv se navezuje predvsem na to, da se učbeniki v večji meri osredotočajo na 

jezikovne oblike in slovnico, ne pa na komunikacijski vidik jezika. Bolj poudarjajo pomen 

spretnosti branja in pisanja kot govora in slušnega zaznavanja, poudarjajo pravilnost in ne 

tekočnosti, še vedno pa v veliki meri uporabljajo materni jezik. So neavtentični ter izpitno 

naravnani (prav tam).  

 

L. Čok in Skela (Čok idr., 1999) ugotavljata, da obstaja le malo učiteljev, ki tuji jezik 

poučujejo brez uporabe učbenika. Tudi G. L. Arias Rodriguez (2017) opozarja, da se učitelji 

prepogosto opirajo na uporabo učbenikov kot osnove za poučevanje. Dodaja, da imajo 

učbeniki navadno več poudarka na slovnici, ne pa tudi na razvoju ostalih komponent jezika, 

da ustvarjajo rutino in dolgčas, ne nudijo priložnosti za komunikacijo, za rabo jezika na način 

kot npr. zgodbe, ampak vključujejo razlago, vaje, naloge – tradicionalne metode, ki so jih 

učenci naveličani. Da bi dosegli učinkovitejše učenje, je treba vključevati različne učne 

metode, strategije, ki bi motivirale učence za učenje jezika. Riwes (2010, v Arias Rodriguez, 

2017) pa model učbenika zamenjuje z literaturo. Vključevanju zgodb v pouk pripisuje velik 

pomen, saj so po njegovem mnenju bogat vir avtentičnosti, skozi zgodbe imajo učenci 

neposreden stik s pravim jezikom. Učbeniki za razliko od zgodb ne ponujajo bogatega 

besedišča, jezik v učbenikih ni naraven, saj so napisani za tiste, ki se jezika učijo, zgodbe pa 

za domače govorce (Keaveney in Lundberg, 2014). A. Drašler Zorič (2013) je v raziskavi 

ugotovila, da učitelji najpogosteje pripovedujejo zgodbe, ki jih vsebujejo učbeniki. M. 

Dagarin Fojkar (2009) pa ugotavlja, da večina učiteljev pri pouku angleščine v prvem triletju 

že uporablja pesmi, rime, gibalne dejavnosti, pravljice in igre. 

 

Na račun uporabe zgodb se ni treba odpovedati učbeniškemu gradivu. Zgodbe lahko 

uporabimo kot dopolnilo učbeniku. Na podlagi obravnavane enote v učbeniku lahko z 

uporabo vsebinsko enake zgodbe učencem ponudimo priložnost za rabo in izpostavljenost 

jeziku v kontekstu. Učenci dobijo izkušnjo, kako je besedišče oz. jezik, ki so ga usvojili, 

uporabljen v drugem kontekstu. Lahko pa so zgodbe alternativa učbeniku in na njih temelji 

celoten pouk (Ellis in Brewster, 1991; Zaro in Salaberri, 1995). 
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2.6. Uporaba zgodb pri zgodnjem poučevanju angleščine 

 

2.6.1. Klasifikacija zgodb 

 

V literaturi lahko najdemo številne različne delitve oz. klasifikacije zgodb. Mi se bomo v 

pričujočem magistrskem delu osredinili na klasifikacijo M. Kobe (1987), in sicer le z 

namenom, da prikažemo paleto besedil, po katerih lahko učitelj pri poučevanju posega. 

Prozo M. Kobe (1987, v Blažić, 2011) razdeli na:  

 

1. fantastično pripovedno prozo:  

pravljice in pripovedke (legende, basni): 

 - ljudske, 

 - klasične/avtorske (umetne), 

 - sodobne pravljice: 

   - kratke sodobne, 

   - obsežne sodobne (fantastične pripovedi), 

2. realistično pripovedno prozo: 

 - kratka zgodba v slikanici, 

 - zaporedje kratkih (zaključenih) zgodb, 

 - obsežnejše delo s poglavji (zaključena poglavja). 

 

Kljub temu da obstaja široka ponudba sodobne literature, ki jo učitelj lahko uporabi pri 

zgodnjem poučevanju tujega jezika, pa učitelj ne sme pozabiti, kako pomembna je uporaba 

tradicionalnih zgodb in pripovedk, ki izvirajo iz učenčeve domače kulture. To so ljudske 

pripovedi, ki so se ohranile čez leta in so aktualne še danes, so še vedno dostopne, nekatere 

celo v več različicah. Poleg tega velikokrat tudi v drugih kulturah najdemo pripovedke s 

podobno vsebino, kar nam olajša vključevanje literarnega besedila v pouk. Ker učenci 

prepoznajo besedilo, lahko povežejo znanje maternega jezika s tujim jezikom in med 

besediloma iščejo razlike. Pripovedke pogosto vsebujejo tudi elemente ponavljanja, kar je 

pri besedilih, ki jih uporabimo za zgodnje učenje tujega jezika, zelo dobrodošlo. Mlajši 

učenci na ta način hitreje usvojijo besedišče, saj dele besedila pogosteje slišijo (Keaveney in 

Lundberg, 2014).  
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2.6.2. Vloga zgodb pri poučevanju angleščine na zgodnji stopnji  

 

Tako kot medpredmetno povezovanje ter učenje skozi tematske sklope in sodelovalno 

učenje, tudi ustvarjanje konteksta, okolja za učenje, ni nov pojav oz. nova strategija 

poučevanja. Omenjene strategije se v šolskem okolju uporabljajo že nekaj desetletij 

(Keaveney in Lundberg, 2014), res pa je, da je uporaba zgodb pri poučevanju tujega jezika 

z leti postala pogostejša (Zaro in Salaberri, 1995).  

 

Samo pripovedovanje zgodb je ena najstarejših in najosnovnejših dejavnosti človeka 

(Andone, 2012; Keaveney in Lundberg, 2014; Paran in Watts, 2003; Zipes, 2012). 

Waynrybova (2003, v Drašler Zorič, 2013) piše, da so prav zato, ker je bilo pripovedovanje 

zgodb vedno prisotno že izven konteksta šole, te naravno učno sredstvo. 

 

Strokovnjaki s področja didaktike tujega jezika so enotnega mnenja, da z vnosom zgodb v 

pouk pridobimo številne pozitivne učne izide. Zgodbe so namreč močno in učinkovito učno 

sredstvo, saj pripomorejo k nezavednemu usvajanju jezika (Čok idr., 1999; Elley, 1989; 

Morgan in Rinvolucri, 1983), razvijajo vse štiri jezikovne zmožnosti, še posebej pa 

izboljšujejo razumevanje (Andone, 2012; Čok idr., 1999; Kirsch, 2008; McGrath Speaker, 

Taylor in Kamen, 2004; Paran in Watts, 2003; Sneddon 2008; Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2009; Zaro in Salaberri, 1995; Wright, 1995) ter spodbujajo in izboljšujejo 

govorno izražanje (Andone, 2012; Ellis in Brewster, 1991; McGrath Speaker, Taylor in 

Kamen, 2004; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). Jezik je v zgodbah predstavljen v 

kontekstu – kot vemo, pa je kontekstualizirano okolje ključno pri zgodnjem poučevanju 

tujega jezika (Djigunović, 2012; Drašler Zorič, 2013; Ferguson, 2007; Porras Gonzalez, 

2010). S poslušanjem zgodb oz. jezika v kontekstu se učenci učinkoviteje naučijo novega 

besedišča (Andone, 2012; Ellis in Brewster, 2014; Ghosn, 2002; Kirsch, 2008; McGrath 

Speaker, Taylor in Kamen, 2004; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009; Zaro in Salaberri, 

1995). K hitrejšemu pomnjenju dodatno pripomorejo elementi ponavljanja – ponavljanje 

fraz oz. besednih zvez – ki jih zgodbe pogosto vsebujejo (Čok idr., 1999; Ellis in Brewster, 

1991; Kirsch, 2016; Zaro in Salaberri, 1995) ter elementi presenečenja, ki jih vsebujejo 

predvsem sodobne pravljice (Čok idr., 1999). Keaveney in Lundberg (2014) izpostavljata, 

da zgodbe nasploh vsebujejo bogato besedišče, ki ga učbeniki ne ponujajo.  

G. L. Arias Rodriguez (2017) je v raziskavi ugotovila pomembno večjo pridobitev besedišča 

in izrazov pri učencih ter napredek v govornem izražanju ob uporabi zgodb v razredu. Tudi 

N. I. Porras Gonzalez (2010) v raziskavi ugotavlja pomemben prispevek zgodb k usvajanju 

besedišča in razumevanju besedila, poudarja pa, da so se pozitivni izidi v prid uporabe zgodb 

pokazali pri učencih različnih starostnih skupin.  

 

Ob vključevanju zgodb v pouk so učenci izpostavljeni jezikovnim strukturam, pridobivajo 

pa tudi občutek za ritem, intonacijo, zven jezika in izgovorjavo (Ellis and Brewster, 2014; 

Kirsch, 2008; Uchiyama, 2011; Zaro in Salaberri, 1995; Wright, 1995). Zgodbe nudijo 

učencem bogato jezikovno izkušnjo tudi zato, ker je jezik v zgodbah naraven, avtentičen 

(Arias Rodriguez, 2017; Ghosn, 2002). 

 

Uporaba zgodb pri pouku pripomore k razvijanju pozitivnega odnosa do tujega jezika in 

književnosti nasploh (Arias Rodriguez, 2017; Drašler Zorič, 2013; Ellis in Brewster, 2002; 

Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009; Taylor, 2000, v Drašler Zorič, 2013; Zaro in Salaberri, 

1995). S tem, ko v razredu pripovedujemo ali beremo zgodbe iz različnih izvornih okolij, 

učenci spoznavajo druge kulture in krepijo lastno kulturno zavest (Andone, 2012; Drašler 

Zorič, 2013; Ellis in Brewster, 1991; Kirsch, 2008; Kondrič Horvat in Jazbec, 2009; Sneddon 
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2008; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009; Zaro in Salaberri, 1995). Učenci namreč 

spoznavajo druge kulture in navade ljudi po svetu, npr. kako živijo, kako se prehranjujejo, 

oblačijo, kakšno podnebje, katere praznike in tradicionalne jedi imajo (Kirsch, 2016). Ob 

spoznavanju kultur razvijajo tudi čustveno inteligenco – krepijo empatijo, medsebojno 

strpnost in toleranco do soljudi (Andone, 2012; Ellis in Brewster, 2002; Ghosn, 2002), na 

slišano pa se odzivajo s smehom, vzhičenostjo in drugimi čustvi (Ellis in Brewster, 1991). 

M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2009) menita, da s pridobivanjem znanja o kulturah 

učenci širijo obzorja znanja, postajajo bolj razgledani in zreli ter tako razvijajo mišljenje. Da 

pa imajo zgodbe nemajhno vlogo pri kognitivnem in akademskem razvoju posameznika, 

dokazujejo številne raziskave (Andone, 2012; Ghosn, 2002; Kondrič Horvat in Jazbec, 2009; 

McGrath Speaker, Taylor in Kamen, 2004, Porras Gonzalez, 2010). G. Ellis in J. Brewster 

(1991) ter C. Kirsch (2008) pišejo, da zgodbe spodbujajo miselne strategije (primerjanje, 

razvrščanje, predvidevanje), razvijajo strategije za učenje jezika (ugibanje pomena besed oz. 

sklepanje na podlagi razumljenega) in splošne učne strategije. O tem, da za razumevanje 

pomena zgodbe učencem ni treba razumeti vseh besed, smo že pisali. Razumevanje zgodbe 

od učencev zahteva prožnost in kreativnost pri konstruiranju pomena. Pri tem si lahko 

pomagajo z izkušnjami, pridobljenimi v maternem jeziku (Čok idr., 1999; Ellis in Brewster, 

1991). Učenci namreč poslušajo zgodbe že v maternem jeziku, zato jim je osnovna struktura 

zgodb znana. Tako vedo, kaj lahko pričakujejo, ko slišijo fraze, kot je npr. nekoč pred 

davnimi časi. Zgodbe jim nudijo kontekst in oporo, okolje, ki jim je blizu (Ellis in Brewster, 

1991). Prav to, da se učenci v zgodnjem obdobju pogosto srečujejo z zgodbami v maternem 

jeziku in jim že po naravi radi prisluhnejo, je razlog, da so zgodbe še posebej primerne za 

zgodnje poučevanje tujega jezika (Ellis in Brewster, 2014; Ghosn, 2002; Kirsch, 2008; 

McGrath Speaker, Taylor in Kamen, 2004; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009).  

 

Branje književnih del v zgodnjem obdobju najprej pomeni estetski užitek (Ellis in Brewster, 

1991; Kondrič Horvat in Jazbec, 2009). Učenci imajo zgodbe radi, ko jih vključimo v pouk, 

delujejo zelo motivirajoče (Drašler Zorič, 2013; Ellis in Brewster, 1991; Paran in Watts, 

2003; Porras Gonzalez, 2010; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009; Taylor, 2000, v Drašler 

Zorič, 2013; Zaro in Salaberri, 1995; Wright, 1995). Motivacija je pomembna komponenta 

učnega procesa, saj je od nje odvisna uspešnost učenja. Cilj poučevanja je pri posamezniku 

doseči oz. vzbuditi notranjo motivacijo, ki predstavlja željo po učenju. Prve spodbude 

»naravne motivacije« učenec pridobiva pri pouku – kasneje se ta pojavi ob vsebinah in 

dejavnostih v življenju, ko je učenec obdan z jezikom oz. okoljem, v katerem mora uporabiti 

tuji jezik. V primerjavi z maternim jezikom, kjer je potrebne bistveno manj dodatne 

motivacije, saj posameznik nenehno komunicira v svojem jeziku, je motiviranost za rabo 

tujega jezika velikega pomena. Okolje mora učencu omogočati uporabo jezika, 

izpostavljenost jeziku na način, da krepi notranjo motivacijo – to pa je med drugim moč 

doseči tudi z uporabo zgodb (Čok idr., 1999). Tudi G. Ellis in J. Brewster (1991) menita, da 

lahko zgodbe vzbudijo željo po učenju.  

 

Zgodbe nudijo učencem pomembno socialno izkušnjo – učenci so aktivno vključeni v proces 

interakcije z učiteljem, krepita pa se tudi povezanost in sodelovanje med učenci. Delo v 

razredu postane z vključevanjem zgodb v pouk drugačno, interakcija in dinamika dela se 

izboljšata, posledično pa pridobimo prijaznejše okolje za učenje (Ellis in Brewster, 1991; 

Kirsch, 2008; McGrath Speaker, Taylor in Kamen, 2004; Taylor, 2000, v Drašler Zorič, 

2013; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009; Wright, 1995). Učenci v spodbudnem okolju 

pridobijo samozavest za rabo jezika (Anderson in Chung, 2011, v Kirsch, 2016; Bell, 1998, 

v Kirsch, 2016; Čok idr., 1999; Ferguson, 2007). Zaro in Salaberri (1995) izpostavljata, da 

ponuja pripovedovanje zgodb nemalo priložnosti za komunikacijo med pripovedovalcem in 
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poslušalci ter spodbuja sodelovanje poslušalcev med sabo. Prav aktivna vloga pa učence 

spodbuja k sodelovanju in govornemu izražanju (Elley, 1989; Morgan in Rinvolucri, 1983; 

Porras Gonzalez, 2010; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009) in poskrbi, da je pridobljeno 

znanje dolgotrajnejše (Porras Gonzalez, 2010; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009; 

Uchiyama, 2011). Duff in Maley (1990, v Kirsch, 2016) navajata, da lažje ohranjamo znanje 

naučeno skozi zgodbe, ker te predelujemo v različnih delih možganov kot dejstva.  

 

Zgodbe omogočajo učencem vstop v drug svet, svet domišljije, novih spoznanj, 

pustolovščin, znanja, kjer spoznajo nove nastopajoče like in različne tematike (Arias 

Rodriguez, 2017). Razvijajo kreativnost in domišljijo učencev, omogočajo jim vživljanje v 

nastopajoče like (Andone, 2012; Ellis in Brewster, 1991; Ellis and Brewster, 2014; Kirsch, 

2008; McGrath Speaker, Taylor in Kamen, 2004; Ferguson, 2007; Sneddon 2008; 

Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009; Zaro in Salaberri, 1995) ter ustvarjanje lastnega smisla 

prebranega (Kondrič Horvat in Jazbec, 2009). Poleg tega izboljšujejo raven koncentracije 

(Ellis in Brewster, 1991; Kirsch, 2008; McGrath Speaker, Taylor in Kamen, 2004; 

Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009) in so primerna odskočna deska za medpredmetno 

povezovanje (Ellis in Brewster, 1991; Ellis in Brewster, 2002; Watts, 2006, v Drašler Zorič, 

2013; Zaro in Salaberri, 1995; Wright, 1995). Povezovanje tujega jezika z ostalimi predmeti 

v kurikulu razširi obzorja znanja, osmisli učenje jezika, omogoča povezovanje znanj in 

preprečuje izolacijo tuje jezikovnega učenja od ostalih predmetov (Ellis in Brewster, 1991). 

L. Čok (1997) na tem mestu poudarja, da bi si morali prizadevati za čim večjo integracijo 

jezika z ostalimi predmetnimi področji. 

 

Veliko razlogov priča v prid uporabi zgodb pri pouku tujega jezika. Kljub temu A. Pinter 

(2006) izpostavi nevšečnost, ki lahko vpliva na to, da učitelji zgodb pri pouku ne uporabljajo 

– zgodbe vsebujejo več besedišča in so posledično obsežnejše v primerjavi s pesmimi, 

igrami, rimami, poleg tega pa učitelj za pripravo na učno uro, načrtovanje ter izvedbo porabi 

več časa oz. več učnih ur kot sicer. 
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2.6.3. Namen uporabe zgodb pri poučevanju tujega jezika 

 

Namen uporabe zgodb pri pouku tujega jezika je poučevanje jezika kot celote. Učenci jezik 

usvajajo kot celoto, ki ni ločena na besedišče in slovnico. Besede, besedne zveze in slovnične 

strukture učenci usvajajo kot jezikovne »koščke« (angl. chunks) in jih povezujejo v celoto 

(Čok, 1997; Čok idr., 1999; Schmitt, 2008). 

 

Ko beremo ali pripovedujemo zgodbe na zgodnji stopnji, je poudarek vedno na vsebini ter 

dejavnostih in ne na slovnici. Učenci se slovnice učijo implicitno oz. posredno. Jezik 

usvajajo kot celoto in se na slovnično komponento jezika zavestno ne osredotočajo. Učenec 

slovničnih oblik, v nasprotju z eksplicitnim učenjem, pri katerem učitelj neposredno 

pojasnjuje slovnična pravila, ne zaznava ločeno. Na zgodnji stopnji se učenci tako opirajo 

bolj na besedišče, ki je »… močan nosilec pomena, saj lahko njegova pravilna uporaba omili 

siceršnjo slovnično nepravilnost.« (Čok idr., 1999, str. 136). Skela (prav tam) dodaja, da 

dobro znanje slovnice samo po sebi ni ključnega pomena za sporazumevanje in da se 

začetniki tujejezikovnega učenja lahko sporazumevajo zgolj s posameznimi besedami, 

neupoštevajoč slovnico.  

 

Učitelji imajo pogosto pomisleke glede uporabe zgodb z vidika slovnične ustreznosti. 

Zgodbe so navadno napisane v preteklem času, učitelji pa učencev ne želijo izpostavljati 

pretekliku. To je sicer običajen slovnični čas, v katerem so zgodbe napisane, če bi ga 

spremenili v sedanjik, bi te zvenele izumetničeno. Poleg tega se učenci ne osredotočajo na 

čas oz. slovnični vidik zgodbe, ampak na njen pomen. Učijo se tako, da novo znanje 

povezujejo z že znanim (Ellis in Brewster, 1991). Učenje poteka asociativno, socialno in 

izkušenjsko. Na podlagi asociacij, ki jih vzbudi določena beseda v njem, učenec poveže 

besedo z izkušnjami, ki jih ima. Asociacije lahko pri pouku tujega jezika vzbujamo z 

uporabo vizualnih podpor (slike, predmeti), konteksta (situacija, tema, zgodba), drugih 

besed (sopomenk, protipomenk, vzporednicami z maternim jezikom), gibov, zvoka itn. (Čok 

idr., 1999). 

 

Vloga besedišča je izjemno pomembna pri učenju jezika, zato mora učitelj poskrbeti, da 

bodo učenci novo besedišče utrjevali, si besede in fraze zapomnili in jih tudi znali priklicati 

in uporabiti. To seveda ne pomeni, da slovnica pri zgodnjem učenju tujega jezika ni 

pomembna, pomeni pa, da poučevanje jezika ne sme biti osredotočeno in usmerjeno 

neposredno v poučevanje slovničnih struktur, slovnica niti ne potrebuje posebne obravnave. 

Poučevanje naj bo usmerjeno v razvoj komunikacijskih zmožnosti, s celostnim in 

multisenzornim pristopom (Mihaljevič Djigunović, 2012; Porras Gonzalez, 2010; Program 

osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013; Zaro in Salaberri, 1995; Wright, 

1995). McGrath Speaker, Taylor in Kamen (2004) so v raziskavi ugotovili, da so učenci ob 

pogostem poslušanju zgodb začeli uporabljati bolj zahtevne jezikovne strukture, tvorili 

zahtevnejše povedi, napredovali na področju besedišča in izgovorjave besed. 
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2.6.4. Direkten in indirekten način učenja z uporabo zgodb 

 

Raziskave kažejo, da je lahko besedišče učinkovito naučeno skozi branje in poslušanje 

zgodb. Poslušanje zgodb velja za eno od najbolj učinkovitih metod, kjer učenci nezavedno 

oz. indirektno usvajajo znanje. Učinkovitejše indirektno učenje novih besed lahko dosežemo 

z večkrat ponavljajočim se branjem (Boers, 2006, v Kirsch, 2016; Garton, Copland in Burns, 

2011). Mnenja strokovnjakov o tem, ali je jezikovno znanje učinkoviteje usvojeno skozi 

direkten oz. neposreden ali indirekten oz. posreden način učenja, pa ostajajo deljena. Prav 

nasprotno namreč meni Schmitt (2008), ki pravi, da je učenje jezikovnih struktur najbolj 

učinkovito skozi direktno učenje. C. Kirsch (2016) pa zagovarja kombinacijo posrednega in 

neposrednega učenja. Z vključevanjem zgodb v pouk učenci nezavedno in indirektno 

usvajajo jezik, to usvajanje pa mora biti dopolnjeno z direktnim, neposrednim poučevanjem. 

Mlajši učenci se ciljnega jezika posredno učijo skozi poslušanje rabe jezika v kontekstu. V 

primeru poslušanja zgodbe, ki jo učitelj bere ali pripoveduje, so učenci izpostavljeni jeziku, 

ki je s strani učitelja podkrepljen z gibi telesa, mimiko obraza, demonstracijo ter ostalimi 

vidnimi in slušnimi podporami. Pomen besed in fraz v tem primeru učitelj prikaže posredno, 

indirektno (prav tam). Ker pa imajo učenci omejene kapacitete besedišča v tujem jeziku, jim 

na ta način morda ne bo uspelo sklepati pomena besed in fraz. Prav zato naj se posreden 

način dopolnjuje z neposrednim, direktnim. V tem primeru gre za osredotočanje na 

posamezne elemente zgodbe, torej konkretno razlago, prevod ali parafraziranje besedišča, 

ključnega za razumevanje. S posrednim in neposrednim poučevanjem učitelj združi 

posredovanje jasnega, nedvoumnega pomena besed in fraz (neposredno) ter prikaže uporabo 

teh besed in fraz v jezikovnem kontekstu (posredno) (prav tam). 
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2.6.5. Kriteriji za izbiro zgodb 

 

G. L. Arias Rodriguez (2017), C. Kirsch (2016) ter M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska 

(2009) opozarjajo, da niso zgodbe same po sebi tiste, ki zagotovijo opisane pozitivne učne 

izide. Pomembna je ustrezna izbira zgodb in način, kako jih pri poučevanju uporabimo.  

 

Pri izbiri zgodb je potrebna kritičnost s strani tistega, ki jo izbira (Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2009), pri tem se lahko opremo na več kriterijev. Kakovostna zgodba je 

provokativna, izzove zanimanje, je vsebinsko kakovostna, ustrezna, zanimiva in dostopna 

ravni poslušalca. Jezik je razumljiv, enostaven, ponavljajoč se in naraven, učencem omogoča 

predvidevanje, ponavljajoči se deli omogočajo hitrejše pomnjenje, ilustracije pa podpirajo 

besedilo (Tierney in Dobson, 1995). Seveda je pri izbiri literature pomembno predhodno 

jezikovno znanje ter čustveni in kognitivni razvoj učencev (Arias Rodriguez, 2017; Čok idr., 

1999; Kondrič Horvat in Jazbec, 2009). 

 

Krashen (1987, v Čok idr., 1999) navaja štiri glavne kriterije, po katerih določamo ustreznost 

zgodb za uporabo pri pouku tujega jezika, in sicer: 

 

1. Razumljivost: Za učence na zgodnji stopnji je zelo pomembno, da so besedila, ki jih 

poslušajo, razumljiva, saj si zapomnijo le to, kar jim je razumljivo in ima pomen.  

 

2. Zanimivost: Poslušajo zaradi pomena, in ker za stopnjo razvoja, na kateri so, velja 

egocentričnost, jih zanimajo besedila s tematiko, ki se nanaša na njihov svet – 

vsebina, ki vključuje njih, ki je njim znana.  

 

3. Zadostnost: Besedila naj bodo primernega obsega, ne prekratka in ne predolga. 

Učenci morajo biti v zadostni meri izpostavljeni jeziku, da dobijo o njem občutek. Z 

bogatim vnosom poskrbimo za osnovo, na podlagi katere so sposobni poslušati daljša 

besedila v nadaljnjih letih učenja.  

 

M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2009) natančneje opredelita obseg, ki je 

primeren za zgodnje obdobje. Za učence prvega triletja (tj. učence, stare od šest do 

osem let) priporočata eno vrstico besedila na stran, celotna zgodba oz. knjiga pa naj 

bi obsegala do deset strani. Pomembna je izbira večjega formata s črkami, velikosti 

približno 35–40 ter večja količina podpornega gradiva – velike, razločne in barvne 

ilustracije. 

Wright (1995) pri obsegu zgodbe piše o časovnem vidiku. Po njegovem mnenju naj 

bi v obdobju prvega triletja pripovedovanju oz. branju zgodbe namenili približno 

deset minut na učno uro. 

 

4. Primerna zahtevnost: Najbolj primerna so besedila, ki so po težavnosti le malo nad 

ravnijo razumevanja, na kateri so učenci trenutno – to jim nudi dodaten izziv. Ni 

pomembno, da razumejo pomen vsake besede, ampak besedilo, zgodbo kot celoto. 

K razumevanju pripomorejo dodatna ponazorila. 

 

Zahtevnost je odvisna od tega, v kolikšni meri učenci poznajo značilnosti besedila, 

kako blizu jim je tematika zgodbe, kako zgoščeni so podatki, od 

posrednosti/neposrednosti informacij, jezika – količine novega besedišča in 

jezikovnih struktur, jasnega sosledja dogodkov, dolžine oz. obsega ter kakovosti 

besedila, registra, kakovosti artikulacije, abstraktnosti, predvidljivosti, hitrosti 
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govora, hrupa, števila govorcev, načina interakcije, časovnega dejavnika ter 

čustvenega in fizičnega stanja učencev (Kirsch, 2016; Sheils, 1988, v Čok idr., 1999). 

 

Skela (Čok idr., 1999) meni, da mora besedilo obvezno vsebovati tako znane kot tudi 

neznane informacije, saj lahko le na ta način učenci povežejo pretekle izkušnje z 

novimi. Poleg tega neznane informacije vzbujajo radovednost, vedoželjnost.  

 

I. K. Ghosn (2004 v Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009) prav tako izpostavlja štiri kriterije 

za izbiro zgodb: 

 

1. Tematski vidik: Učitelj naj izbira univerzalne teme, v katerih se lahko prepoznajo vsi 

učenci, poleg tega omogočajo široko paleto aktivnosti. Te teme so običajno: strah, 

pogum, upanje, ljubezen, pripadnost, potreba po uspehu. 

 

Pri izbiri s tematskega vidika si učitelj lahko pomaga tako, da se poskuša vživeti v 

učenca in izbirati z njegovega stališča. Mlajši učenci imajo radi predvsem zabavne 

in nagajive zgodbe, zgodbe z elementi presenečenja, nenavadnim koncem, zgodbe, 

ki vključujejo pesmi, rime, elemente ponavljanja, zgodbe, v katerih nastopajo otroci 

ali pa živali, ki imajo človeške lastnosti, radi imajo tako preproste, klasične pravljice, 

kot tudi nove zgodbe (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). 

 

2. Potek zgodbe: Ta naj bo jasen, enostaven, nedvoumen, ne pretirano dramatiziran, 

zgodbe pa naj se končajo s srečnim koncem. Za zgodnje učenje večpomenske in 

kompleksne zgodbe niso primerne. 

 

3. Jezik: Besedišče naj bo razumljivo in tako, da ga lahko, če je treba, nadomestimo s 

sopomenkami. Dobrodošla je določena količina ponavljanja, predvidljivosti in 

izrazov, ki se v ciljnem jeziku pogosto uporabljajo.  

 

4. Ilustracije: Ilustracije naj bodo estetsko dovršene. Ključno je, da podpirajo besedilo 

in da jih lahko uporabimo kot podlago, temelj za diskusijo. 

 

Tudi G. Ellis in J. Brewster (1991) pišeta, da je potrebna pazljivost pri izbiri zgodb. Kriterije 

delita na jezikovne, psihološke in kulturne, vendar pa se ti med seboj prepletajo: 

 

1. Stopnja jezikovnega znanja: Prvi kriterij nas usmeri v razmislek, ali je raven 

zahtevnosti jezika v zgodbi primerna (ne prezahtevna in ne premalo zahtevna) in ali 

bo jezik v zgodbi učencem omogočil učinkovito učno izkušnjo. 

 

2. Izgovorjava: Zgodba naj učencem omogoča pridobivanje občutka za ritem in 

intonacijo jezika (lahko vsebuje npr. rime) ter priložnosti za posnemanje in napredek 

v izgovorjavi. 

 

3. Vsebinska ustreznost: Tema zgodbe naj bo zanimiva, relevantna, zabavna in lahko 

zapomnljiva. 

 

4. Vizualne podpore: Ilustracije so pomembna komponenta zgodb. Naj nudijo ustrezno 

podporo besedilu, naj bodo privlačne, barvne in dovolj velike, saj le tako pripomorejo 

k razumevanju besedila. 
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5. Spodbuda za sodelovanje: Zgodba naj vsebuje ponavljajoče se dele, ki učence 

spodbudijo k sodelovanju, omogočajo predvidevanje in na ta način spodbujajo 

samozavest učencev za rabo jezika.  

 

6. Motivacija: Zgodba je z motivacijskega vidika ustrezna, če spodbudi povezovanje 

znanja z lastnimi izkušnjami, če razvija domišljijo in se približa humorju učencev. 

 

7. Vzbujanje zanimanja: Zgodba naj spodbudi željo učencev, da bi izvedeli več o 

ciljnem jeziku in kulturi. 

 

8. Ustvarjanje pozitivnega odnosa: Učitelj naj razmisli, ali se bodo učenci pozitivno 

odzvali na zgodbo in ali bo razvijala pozitiven odnos do jezika, kulture in učenja. 

 

9. Jezik in vsebina: Jezik naj bo avtentičen, naj predstavlja naravno rabo jezika, 

značilnosti kulture. Na mestu je tudi razmislek, ali je morda jezik preveč specifičen, 

posreden, nejasen. 

 

Najbolj pomemben pa je, po mnenju avtoric, razmislek o tem, kakšen je namen oz. 

potencial zgodbe s širšega vidika učenja in poučevanja drugih predmetov (upoštevanje 

kulture, sveta itn.), koliko bo zgodba pripomogla k zavedanju učenja, ali je na podlagi 

zgodbe mogoče načrtovanje dejavnosti, kolikšen je razpoložljiv čas za delo z zgodbo, 

upoštevati pa je treba tudi razvojno stopnjo učencev in njihovo sposobnost koncentracije 

(Ellis in Brewster, 1991). 

 

Zgodbe lahko učitelj izbere tudi glede na cilje pouka, ki jih želi doseči. Zgodbe, ki so 

učencem že znane, spodbudijo učence, da se bolj osredotočijo na besedišče. Za načrtno 

učenje besedišča so primerne tudi zgodbe z določeno, ožje usmerjeno tematiko. Ljudske, 

tradicionalne zgodbe so v večji meri namenjene spoznavanju kulture (Kirsch, 2008). 

 

M. Andone (2012) in Wright (1995) pišeta, da naj bo zgodba v prvi vrsti všeč učitelju, saj 

bo tako bolj samozavesten, to pa je pogoj, da se bo lahko vanjo vživel in jo sploh 

pripovedoval. Nekateri učitelji zato napišejo in uporabijo kar svoje zgodbe ali pa zgodbe, ki 

jih ustvarijo učenci (Kirsch, 2008). 
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2.6.6. Uporaba zgodb v razredu in vloga učitelja pri vključevanju zgodb 

 

Kot smo že v predhodnih poglavjih zapisali, je za doseganje pozitivnih učnih izidov zelo 

pomembna vloga učitelja – ne samo pri izbiri zgodb, temveč tudi pri načrtovanju in izvedbi 

učne ure (Ellis in Brewster, 1991). Polovica uspeha uporabe zgodb je odvisna že od tega, kaj 

učitelj naredi, še preden začne učno uro (Wright, 1995). 

 

Nekateri avtorji v pomoč ponujajo smernice, na katere se lahko učitelji oprejo pri 

načrtovanju in izvedbi učne ure z zgodbo. Te smernice lahko razdelimo na tri glavne dele 

oz. stopnje vključevanja zgodbe: pred izvedbo, med izvedbo in po izvedbi: 

 

1. Pred pripovedovanjem/branjem 

 

Priprava na učno uro se začne že pred vstopom v razred. Učitelj naj se na izvedbo učne ure 

pripravi tako, da si zgodbo prebere doma. Oceni naj primernost besedišča in razmisli, ali ga 

je treba poenostaviti. Poleg tega naj določi ciljno besedišče, načrtuje naj uporabo ponazoril 

– kretenj, sprememb tonalitete glasu ter določi, kako bodo učenci vključeni v proces 

pripovedovanja (Ellis in Brewster, 1991; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). Učno uro 

naj učitelj tudi časovno načrtuje (Ellis in Brewster, 1991).  

 

B. Ferguson (2007) predlaga, kako naj se učitelj postopoma loti učenja zgodbe na pamet, ko 

to pripoveduje: 

 

1. Najprej naj zgodbo prebere in jo vizualizira, potek zgodbe naj si predstavlja kot film.  

2. Poišče naj 6–8 ključnih, opornih besed, ki ga bodo vodile oz. predstavljale okvir 

zgodbe. 

3. Zgodbo naj, samo okvirno, s pomočjo teh besed obnovi v eni minuti.  

4. Obnovi naj jo še enkrat, le da tokrat uporabi lastne besede. 

5. Pogleda naj izvorno besedilo, če je kaj pomembnega izpustil. 

6. Nauči naj se dele, ki se ponavljajo, rimajo. 

7. Pozoren naj bo na to, da bo zgodbo dobro začel in končal. 

8. Zgodbo naj še enkrat pove.  

9. Zgodbo naj ponovi večkrat – sebi in drugim. 

10. Ko je prepričan vase, jo pove v razredu. 

 

Tudi Wright (1995) predlaga, da naj si učitelj pri učenju zgodbe na pamet izbere ključne 

besede in si zapiše oporne točke. Učinkovita strategija je tudi ta, da si jo zamisli kot film in 

si predstavlja lastnosti, osebnosti likov. Čim večkrat naj prebere ali posluša zgodbo, jo 

ponovi ali pripoveduje prijatelju. Včasih je namreč osebnost učitelja tista, ki ga zadržuje, da 

zaradi strahu pred lastnimi napakami pri pouku tujega jezika ne uporablja zgodb (prav tam). 

G. Ellis in J. Brewster (1991) pišeta, da si lahko učitelj pomaga s poslušanjem posnetkov 

zgodbe, če so ti na voljo, se posname sam in primerja svoje branje oz. pripovedovanje s 

tistim na posnetku. V čim večji meri naj vadi doma ali s kolegi, saj to pripomore k 

samozavesti in razpoznavanju delov, ki jih lahko izboljša. 
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Ko vstopi v razred, naj učitelj najprej prebudi zanimanje in radovednost učencev. Ob 

napovedi besedila naj spodbuja izražanje izkušenj, stališč in občutkov o temi (Čok idr., 1999; 

Porras Gonzalez, 2010). Razmislek spodbudi tako, da učencem zastavlja preprosta 

vprašanja, ki se navezujejo na zgodbo (npr. predvidevanje vsebine na podlagi naslova, 

naslovnice ali ilustracij). K še uspešnejšemu učenju z zgodbo pripomore aktivacija znanja, 

ki ga učenci že imajo in povezava novih in obstoječih informacij z izkušnjami učencev (Ellis 

in Brewster, 1991; Porras Gonzalez, 2010). V tem delu učne ure učencem dovolimo izražanje 

v maternem jeziku (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). 

 

Razumevanje ključnih besed je pogoj, da se lahko učenci vključijo v proces med branjem. 

Prav zato mora učitelj, še preden učenci prisluhnejo zgodbi, obvezno predstaviti in učence 

naučiti besede oz. besedne zveze, ki so ključne za razumevanje zgodbe. Pri tem naj uporabi 

različne vizualne opore in interaktivne dejavnosti, kot so kartice s sličicami, igre, pesmi, 

izštevanke ipd. (Cameron, 2001; Porras Gonzalez, 2010; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 

2009). Ena izmed večjih dilem učiteljev je, kakšna je primerna količina novih besed, ki naj 

jih vpeljejo ob delu z zgodbo. L. Cameron (2001) navaja, da naj zgodba vsebuje nekaj 

novega besedišča, vendar ne v tolikšni meri, da bi bila učencem zaradi tega nerazumljiva. 

Število novih besed ni nikoli točno določeno, ker je odvisno od tega, koliko vizualne podpore 

oz. ilustracij zgodba nudi oz. kako dobro te podpirajo besedilo, kako so besede povezane z 

vsebino in od obsega celotne zgodbe. L. Cameron (prav tam) še opozarja, da pa mora biti v 

tej fazi učnega procesa razumevanje besed tudi preverjeno – če so jih učenci zares usvojili. 

 

Zadnja naloga učitelja pred branjem je, da ustvari sproščeno vzdušje in mirno okolje, v 

katerem bodo lahko učenci prisluhnili zgodbi. Učence naj pripravi na poslušanje tako, da jih 

zbere oz. povabi, da se posedejo v bralni krog ali polkrog. Sedi naj med njimi tako, da ga 

lahko vsi dobro vidijo in mu sledijo. Tak način ureditve prostora oz. sedežnega reda ustvari 

občutek pripadnosti, udobja, vzdrževanje pozornosti in poskrbi za boljšo interakcijo učencev 

z učiteljem in zgodbo (Ellis in Brewster, 1991; Porras Gonzalez, 2010; Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2009). Zaradi vseh teh prednosti je to pogosta postavitev pri procesu branja in 

pripovedovanja zgodb v razredu (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). 

 

2. Med pripovedovanjem/branjem 

 

Med pripovedovanjem ali branjem naj učitelj hkrati bere in kaže ilustracije v knjigi (Porras 

Gonzalez, 2010; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). Ilustracije so zelo pomembna 

sestavina zgodb. Po mnenju N. I. Porras Gonzalez (2010) imajo osrednjo vlogo, saj učencem 

omogočajo predvidevanje, organiziranje znanja, učitelju pa so lahko v pomoč pri 

načrtovanju aktivnosti, še posebej ustnih ali pisnih. Če učitelj zgodbo bere in hkrati kaže 

ilustracije, mora biti pripravljen na to, da bo bral od zgoraj, zato je priporočljivo, da zna 

zgodbo na pamet (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). 

 

Učitelj naj vseskozi skrbi za to, da ga vsi učenci vidijo in da vsi sledijo zgodbi. Učence naj 

vključuje z dejavnostmi ponavljanja besed in zastavljanja vprašanj, saj jih s tem spodbudi k 

razmišljanju in uporabi jezika, sprotno pa preverja tudi razumevanje vsebine zgodbe (Čok 

idr., 1999; Porras Gonzalez, 2010; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). Postavljanje 

vprašanj je pomembna strategija, ker se učenci s pomočjo teh poglobijo v besedilo in 

razmišljajo o prebranem, iščejo določene informacije, informacije organizirajo in gradijo 

nova spoznanja (Owocki, 2003, v Porras Gonzalez, 2010). Priporočljiva strategija, ki jo 

lahko uporabi učitelj med branjem ali pripovedovanjem, je predvidevanje dogajanja, saj 

učence pozove k sodelovanju, mišljenju vnaprej in s tem sprotno preverja razumevanje 
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vsebine zgodbe. Da lahko smiselno predvidevajo, morajo učenci aktivirati svoje znanje in 

ga povezati z novimi informacijami (Owocki, 2003, v Porras Gonzalez, 2010; Porras 

Gonzalez, 2010). 

 

Med pripovedovanjem naj učitelj v čim večji meri uporablja dodatna ponazorila – govorico 

telesa, mimiko obraza, kretnje, ilustracije, slike, predmete, lutke (Ellis in Brewster, 1991; 

Porras Gonzalez, 2010). 

 

3. Po pripovedovanju/branju 

 

Dejavnosti in aktivnosti po pripovedovanju/branju dajejo možnost za odziv na vsebino 

zgodbe, omogočajo povezovanje, nadgradnjo in uporabo novih znanj in jezika ter seveda 

lastno ustvarjanje (Čok idr., 1999; Porras Gonzalez, 2010). Te naj bodo čim bolj raznolike: 

igra vlog, dramsko uprizarjanje, ustvarjanje, poslušanje rim ali petje pesmi s podobnim 

besediščem, slikovni narek, kategoriziranje oz. razvrščanje besedišča, obnova zgodbe po 

delih, ob ogledu ilustracij, ob pomoči ponavljajočih delov zgodbe ali učiteljevih vprašanj 

itn. (Ellis in Brewster, 1991; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). Učitelj lahko dejavnosti 

izkoristi kot priložnost za medpredmetno povezovanje. Z načrtovanjem učne ure z uporabo 

zgodbe in s pridobljenimi odzivi učencev pa lahko ustrezno nadzoruje in oceni svoje delo. 

Evalvacija je namreč zelo pomemben del učnega procesa. Učitelj lahko po delu z zgodbo 

ovrednoti svojo artikulacijo (ritem pripovedovanja, intonacijo, poudarki), uporabo 

ponazoril, npr. sprememb glasu, aktivno udeleženost učencev, splošne vtise in načrtuje 

izboljšave za prihodnje delo (Ellis in Brewster, 1991). 
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2.6.7. Avtentične in neavtentične zgodbe 

 

Učitelju so na voljo avtentične, to so izvirne zgodbe, ter neavtentične oz. prirejene zgodbe. 

Katere bo izbral za namen poučevanja, je stvar posameznega učitelja, da pa se lahko odloči, 

mora poznati razliko med obema. V nadaljevanju zato navajamo, kaj sploh avtentične in 

neavtentične zgodbe so. 

 

2.6.7.1. Avtentične zgodbe 

 

Avtentične zgodbe so tiste, ki so prvotno napisane za domače govorce in so jih ustvarili 

domači, naravni govorci (Ellis in Brewster, 1991; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009; 

Taylor, Rogers in Medley, 1994, v Drašler Zorič, 2013; Zaro in Salaberri, 1995). Prvotno 

torej niso namenjene poučevanju jezika (Nunan, 1999, v Drašler Zorič, 2013), seveda pa jih 

kljub temu v ta namen lahko uporabimo (Ellis in Brewster, 1991). L. Čok (1997) celo 

spodbuja oz. podpira uporabo avtentičnih zgodb, saj meni, da je »spoznavanje jezikovne 

norme najbolj učinkovito in smiselno v uporabnih vzorcih besedil živega jezika, v dejavnih 

oblikah govornih izmenjav in urjenju jezikovnih in sporočanjskih spretnosti, ki razvijajo 

učenčevo govorno samostojnost« (str. 128). 

 

Prednost in posebna vrednost uporabe avtentičnih zgodb je naraven, resničen jezik, ki 

učencem omogoči, da dobijo realno »sliko« jezika (Ellis in Brewster, 1991; Szpotowicz in 

Szulc-Kurpaska, 2009; Zaro in Salaberri, 1995). Poleg besedišča posredujejo tudi specifično 

melodiko jezika, avtentična zgodba je pristna, takšna, kakršna je (Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2009). A. Pinter (2006) piše, da uporaba avtentičnih besedil spodbudi učence k 

sklepanju o pomenu besed iz konteksta in jih spodbudi, da si pomagajo z ilustracijami. 

Avtentične zgodbe omogočajo uporabo na različnih stopnjah znanja, saj ni točno določeno, 

za katero stopnjo znanja je določena zgodba primerna (Ellis in Brewster, 1991; Zaro in 

Salaberri, 1995). 

 

Kljub temu da večina razlogov govori v prid uporabi avtentičnih zgodb, nekateri avtorji 

opozarjajo, da so lahko avtentična besedila za učence prezahtevna z vidika besedišča in 

jezikovnih struktur, kar lahko učence odvrne in demotivira (Drašler Zorič, 2013). Avtentične 

zgodbe ne vsebujejo prilagojenega jezika – ta je bolj kompleksen in vsebuje več besed, ki 

jih učenci, ki se jezika učijo, ne bi utegnili razumeti (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009; 

Zaro in Salaberri, 1995). Če učitelj meni, da je avtentična zgodba oz. jezik v zgodbi 

prezahteven za določeno stopnjo učencev, lahko zgodbo prilagodi (Ellis in Brewster, 1991; 

Zaro in Salaberri, 1995). Pri tem mora biti previden, saj preveč sprememb lahko povzroči 

razvrednotenje zgodbe (Ellis in Brewster, 1991).  
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2.6.7.2. Neavtentične zgodbe 

 

Pogosto se učitelji srečajo z dvomom o uporabi avtentične zgodbe, saj menijo, da je za 

učence jezikovno prezahtevna. Če bi učencem ponudili tako zgodbo, bi to nanje delovalo 

izjemno demotivacijsko, saj bi bila raven zahtevnosti precej višja od njihovega znanja, 

vsebine ne bi razumeli in poteku zgodbe ne bi mogli slediti. V namen, da bi učencem 

zagotovili ustrezno težavnost besedila glede na njihov razvoj in jezikovno znanje, lahko 

zgodbe poenostavimo oz. priredimo (Pinter, 2006). 

 

Za razliko od avtentičnih, so neavtentične zgodbe prirejene, prilagojene, poenostavljene 

različice izvirnika, napisane za namen poučevanja – za tiste, ki se jezika učijo in ki niso 

domači govorci (Drašler Zorič, 2013; Zaro in Salaberri, 1995). Prirejene zgodbe vsebujejo 

izbran oz. prilagojen jezik, preprostejše besedišče, kar pomeni, da so jezikovno bolj dostopne 

učencem (Ellis in Brewster, 1991; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). 

 

Namen poenostavljanja je torej ta, da je lahko zgodba dostopna različnim starostnim 

skupinam oz. skupinam učencev z različno stopnjo jezikovnega znanja. S tem ko zgodbo 

poenostavimo, moramo vzeti v zakup, da ni več avtentična in da morda poslušalcem ne nudi 

popolnoma enake izkušnje (Pinter, 2006; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). Prirejene 

zgodbe so prav tako ustrezno gradivo, vendar pa je prirejanje samo po sebi zelo tvegano, saj 

lahko slaba priredba pripoved uniči oz. jo razvrednoti (Blažić, 2011; Čok idr., 1999; Drašler 

Zorič, 2013; Kobe, 1987). Nekateri strokovnjaki celo opozarjajo, da izhaja potreba po 

poenostavljanju zgodb pogosto iz težnje po potrošništvu, kar pomeni nekakovostno prirejene 

zgodbe (Blažić, 2011; Kobe, 1987). Izredno pomembno je, da zgodba še vedno odseva 

naravno rabo jezika, »potrebno je ohraniti osnovno vsebino, organizacijo in register« (Čok 

idr., 1999, str. 98). Učitelj mora biti pozoren na to, da bistva zgodbe ne spremeni oz. da 

zaradi poenostavitve zgodbe ne predrugači. Če bi moral v zgodbo vnesti preveč sprememb, 

je bolje, da izbere drugo (Pinter, 2006). 

 

A. Drašler Zorič (2013) v raziskavi ugotavlja, da slovenski učitelji pogosteje pripovedujejo 

neavtentične zgodbe, kljub temu da se strinjajo, da imajo avtentične zgodbe ogromno 

prednosti. Večina učiteljev je mnenja, da so za zgodnje poučevanje angleščine bolj primerna 

neavtentična besedila, ker je jezik v avtentičnih zgodbah prezahteven. Med učitelji torej 

obstaja zavedanje o prednostih avtentičnih besedil, a raje uporabljajo prilagojena.  

 

G. Ellis in J. Brewster (1991) v ta namen učiteljem ponujata smernice za prilagoditve. 

Razdelita jih v štiri sklope: 

 

1. Besedišče in splošen pomen  

Sem spada zamenjava neznanih besed, parafraziranje določenih povedi ipd. Najprej 

naj učitelj razmisli, ali je zamenjava besede res potrebna ter ali k razumevanju te ne 

pripomore niti ilustracija. Če oceni, da je prilagoditev potrebna, lahko besede, ki bi 

bile za učence prezahtevne, odvzame oz. izpusti ali pa jih nadomesti z lažjimi, njim 

znanimi. Dele besedila lahko parafrazira, pove poenostavljeno in pri tem pazi, da 

pomen ostane enak. V besedilo zgodbe pa lahko elemente tudi doda: vstavi dele 

besedila, za katere želi, da bi se jih učenci naučili, da se skozi celotno zgodbo večkrat 

ponovijo ali pa doda primere, ki razložijo pomen besed (Ellis in Brewster, 1991; 

Pinter, 2006). 
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2. Slovnica  

V sklopu te točke je potreben razmislek, ali vsebuje zgodba preveč časov, ali se vrstni 

red besed v povedi menja, ali je pogostost ponavljanja struktur, povedi primerna oz. 

zadostna ipd. Avtorici poudarjata, da naj učitelj o primernosti slovničnih struktur 

presoja sam na podlagi svojih izkušenj, poznavanja učencev in njihovih potreb. 

 

3. Organiziranje idej  

Učitelj oceni in spreminja primernost dolžine in zahtevnosti povedi, odvzame ali 

doda ponazorila, razmisli, ali si časovno dogodki jasno sledijo, ali potrebuje zgodba 

več dobesednega navedka itn. 

 

4. Obseg zgodbe 

Zgodbo lahko učitelj priredi tudi po obsegu – nekatere like ali dogodke je včasih 

možno izpustiti tako, da skrajša besedilo, zmanjša obseg, pri tem pa še vedno ohrani 

njen prvotni pomen. 

 

Bistveno pri neavtentičnih zgodbah je torej, da so kakovostno prirejene. G. Claridge (2005) 

poudarja, da tudi kakovostno napisane prirejene zgodbe nudijo avtentično izkušnjo in služijo 

kot priprava na kasnejše branje avtentičnih gradiv. Poenostavljanje naj torej ne bo 

prepogosto, učitelji, ki zgodbe poenostavljajo, pa naj uporabijo občasno tudi avtentične 

zgodbe oz. postopoma prehajajo od poenostavljenih na avtentična – tako, da jih vedno manj 

poenostavljajo (Pinter, 2006). 
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2.6.8. Pripovedovanje ali branje zgodb? 

 

V magistrskem delu se sicer osredotočamo na pripovedovanje in branje zgodb, saj je učitelj 

ključni vir, po katerem so te posredovane učencem (Čok idr., 1999). Lahko pa učitelj pri 

tem, ko učencem ponudi izkušnjo poslušanja besedila v tujem jeziku, uporabi tudi druge 

vire. Pri tem imamo v mislih že pripravljena slušna gradiva – zvočne posnetke. B. Kogoj 

(Čok idr., 1999) piše, da pomen teh gradiv ni zanemarljiv. G. Ellis in J. Brewster (1991) 

priporočata, da naj učitelj, četudi bo uporabil posnetek, vsaj prvič, pred poslušanjem 

posnetka, prebere zgodbo učencem v razredu on sam. Avtorici namreč opozarjata, da lahko 

posnetek deluje preveč mehansko. Pri branju ali pripovedovanju je lahko učitelj bolj 

fleksibilen in prilagaja hitrost govora, lahko takoj ponovi del zgodbe itn. (Čok idr., 1999; 

Ellis in Brewster, 1991). To omogoča bolj oseben stik s poslušalci, boljše vključevanje 

učencev v zgodbo, poleg tega pa zgodba zares oživi šele z vizualnimi oporami, mimiko in 

gestami ter ilustracijami (Ellis in Brewster, 1991).  

 

O tem, kateri pristop (branje ali pripovedovanje) je bolj učinkovit, težko govorimo, saj je 

bilo za pridobitev tega podatka narejenih premalo raziskav (Garton, Copland in Burns, 

2011). Tudi Wright (1995) meni, da sta oba, pripovedovanje in branje, enako učinkovita in 

da ni nobeno boljše od drugega.  

Nekateri avtorji se s tem ne strinjajo. B. Ferguson (2007) poudarja, da obstaja precejšnja 

razlika med branjem in pripovedovanjem. Zaro in Salaberri (1995) pišeta, da naj bi primarno 

zgodbo pripovedovali, saj lahko ob tem (predvsem pa z uporabo dodatnih ponazoril – 

ilustracij, mimike, gest) od učnega procesa izkoristimo največ. Uchiyama (2011) je v 

raziskavi ugotovil, da je usvajanje besedišča učinkovito tako skozi branje kot skozi 

pripovedovanje zgodb. Razlika v učinkovitosti učnega procesa pa se je pojavila pri 

razumevanju besedila – to je bilo boljše pri pristopu pripovedovanja. Dodatna ponazorila 

podpirajo razumevanje in zmanjšujejo stres in strah pred tujim jezikom. V primeru, da učitelj 

ni vešč pripovedovanja ali ima zadržke do nastopanja in vživljanja v glavni lik, pa je povsem 

zadovoljivo tudi branje. Lahko rečemo, da ni izgovorov, da zgodb ne bi uporabljali (prav 

tam). 

Myers (1990, v Lenhart, Lenhard, Vaahtoranta in Suggate, 2017) je opazoval interes učencev 

ob poslušanju prosto govorjene zgodbe s strani učitelja v primerjavi z brano zgodbo. V učni 

uri, v kateri je učitelj zgodbo pripovedoval, je bilo zabeleženega več smeha, vprašanj in 

prostih odzivov poslušalcev, medtem ko je bilo pri prebrani zgodbi opaženega več vedenja, 

ki je izražalo pomanjkljivo zanimanje za prebrano zgodbo (npr. pogledovanje stran, 

zehanje). Trostle in Hicks (1998, v Lenhart idr., 2017) sta ugotovila, da so se učenci bolje 

odrezali pri meritvah usvojenega znanja besedišča pri zgodbi, ki jo je učitelj prosto 

pripovedoval. Avtorja pa opozarjata, da rezultati niso zanesljivi, saj so se raziskave med 

seboj preveč razlikovale, da bi jih lahko primerjali. Oba načina posredovanja zgodb 

zagotavljata usvajanje jezika, ki pa nima večjega pomena, če ga ne ponavljamo in 

uporabljamo v aktivnostih po branju (prav tam). 
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2.6.8.1. Pripovedovanje zgodb 

 
Pripovedovanje zgodb je umetnost. Ko učitelj zgodbo pripoveduje, ta šele zares zaživi. Na 

pripoved namreč vpliva učitelj s svojim odnosom in pogledom na zgodbo, z izbiro 

podrobnosti, odnosom, ki ga vzpostavi z učenci, z zvoki, ki jih izbira, glasom, mimiko 

obraza in telesno govorico. Učitelj je pravzaprav oseba, ki oblikuje in posreduje unikatno 

pripoved (Dujmović, 2006). Oblika zgodbe se namreč spreminja pri pripovedovanju, saj ob 

ustnem poustvarjanju vedno vnovič nastane nekoliko drugačna različica (Garton, Copland 

in Burns, 2011). 

 

Pripovedovanje je bolj osebno, saj ne vključuje tekstovnega gradiva, s tem ko ni potrebe po 

osredotočanju na pisno gradivo, pa učitelj v večji meri vzpostavlja očesni stik ter ga lažje 

ohranja, uporablja kretnje, mimiko in ostala ponazorila ter tako ohranja pozornost učencev. 

(Garton, Copland in Burns, 2011; Paran in Watts, 2003). Vsebina zgodbe je učencem lažje 

razumljiva – učitelj se lahko sproti odziva na potrebe učencev, zgodbo prilagaja kognitivnim 

in jezikovnim sposobnostim učencev, saj po potrebi ponovi, ponazori, ali prilagodi jezik 

(prav tam). 

 

Uchiyama (2011) poudarja, da se za zelo učinkovit pristop vedno izkaže pripovedovanje 

zgodbe, ko pripovedovalec oz. učitelj igra glavnega akterja in zgodbo pripoveduje z 

njegovega vidika. Obleče se kot glavni lik in prevzame vse njegove lastnosti, vedenje, govor 

in kretnje. V skupini učencev, starih od sedem do enajst let, se je v primerjavi z enostavnim 

branjem zgodbe, ta pristop tudi v raziskavi izkazal za bolj učinkovitega (Trostle in Hicks, 

1998, v Uchiyama 2011). Neverbalno pripovedovanje zgodb v ciljnem jeziku je nekaj, ob 

čemer učenci lažje sklepajo o pomenu besed, ob tem pa se vključijo višji miselni procesi 

(prav tam). 

 

Edina pomanjkljivost pripovedovanja zgodb, ki jo avtorji poudarjajo, je ta, da se je treba 

zgodbo dobro naučiti na pamet (Paran in Watts, 2003). 
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2.6.8.2. Branje zgodb 

 

Pri branju je učitelju vedno v oporo tekstovno gradivo, zaradi česar ni potrebe po učenju 

zgodbe na pamet, učitelj se lažje izogne napakam, z branjem vedno ponavlja enako obliko 

zgodbe, kar pomeni, da učenci vedno slišijo enako različico. Pri razumevanju vsebine 

zgodbe je pomoč ilustracij ključnega pomena. Učitelj deluje kot model, saj demonstrira 

branje knjige in morda k branju spodbudi tudi učence (Garton, Copland in Burns, 2011; 

Paran in Watts, 2003; Wright, 1995). M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2009) se 

strinjata s tem, da učitelj z branjem zgodb spodbuja tudi individualno branje, tako v ciljnem 

kot tudi v maternem jeziku. 

G. Ellis in J. Brewster (1991) svetujeta, da naj učitelj zgodbo prebere tolikokrat kot oceni, 

da je to potrebno. Večkrat, kot učenci zgodbo slišijo, bolj si jo zapomnijo in bolj 

samozavestni postajajo pri vključevanju in rabi jezika. 

 

Branje zgodbe omogoča učencem vzpostavljanje povezave med pisanim besedilom in 

govorjenim jezikom, torej med črkami kot simboli in artikulacijo zapisanih besed. Pred 

začetkom branja mora učitelj učence na branje pripraviti, da sploh lahko sledijo zgodbi in 

razumejo odnos med zapisom in govorom. Za to poskrbi z učenjem besedišča skozi igro, 

sestavljanke, povezovanje, pesmi in druge dejavnosti, po branju pa mora pripraviti naloge, 

ki so smiselno povezane s prebranim in omogočajo izražanje (Porras Gonzalez, 2010). 

Raziskave so namreč pokazale, da pisno gradivo omogoča bogatejše usvajanje besedišča kot 

samo govorjeni jezik. Še ena prednost branja zgodb je ta, da je pisano besedišče pogosto bolj 

unikatno, posebno, kot pri ustnem izražanju in posredovanju zgodb. Pisno gradivo lahko 

torej predstavlja spodbudo za spoznavanje s črkami in tako sredstvo za učenje branja in 

pisanja. (Garton, Copland in Burns, 2011). 

 

Po mnenju B. Ferguson (2007) pa je knjiga, kot fizično gradivo, ovira med pripovedovalcem 

in poslušalcem, pa čeprav se večina najprej z njo ne bi strinjala. Učitelji pogosto menijo, da 

knjigo potrebujejo, da se nanjo oprejo, če vsebino zgodbe med učnim procesom pozabijo. 

Knjiga ovira neposredno komunikacijo – moč in možnost neposredne komunikacije ter 

očesnega stika sta najmočnejše orodje, ki ga pripovedovalec ima (prav tam). Učitelj lahko 

ob osredotočanju na branje kaj hitro pozabi na stik s poslušalci in bere prehitro (Paran in 

Watts, 2003; Wright, 1995). 

 

Če se učitelj odloči, da bo zgodbo prebral, avtorji priporočajo uporabo tako imenovanih 

»knjig velikega formata« (angl. big books). To so zgodbe oz. knjige večjega formata, ki so 

sicer dostopne tudi v običajni velikosti. Njihov namen je uporaba pri glasnem branju s celim 

razredom. Večji format omogoča dostopnost, torej, da lahko med procesom branja in 

poslušanja zgodbe vsi učenci brez težav vidijo in spremljajo gradivo. Poleg tega, da lahko 

učenci spremljajo ilustracije, pa je prednost uporabe večjih knjig ta, da je velikost knjige 

neobičajna in učencem že sama po sebi zanimiva. Omenjene knjige so zelo primerne za večje 

razrede, kjer zaradi velikega števila učencev ne bi mogli vsi enako slediti (Kirsch, 2008; 

Porras Gonzalez, 2010; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). 

Učitelj naj zgodbe, ki jih bere učencem, zbira na knjižni polici ali v omari v učilnici in tako 

oblikuje razredno knjižnico. V njej lahko pusti tudi več izvodov ene zgodbe. Ti naj bodo na 

voljo učencem, da jih lahko vzamejo in berejo ali listajo, ko želijo. Lahko pa se učitelj odloči, 

da bo omara zaklenjena in določi, kdaj so, v tem primeru, knjige na voljo (Ellis in Brewster, 

1991; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). Namen razredne knjižnice je ta, da lahko 

učenci izven ure angleškega jezika pregledajo ali ponovno preberejo zgodbo in samostojno 

izkušnjo povežejo s tistim, kar so slišali pri pouku. S tem razvijajo lastne bralne zmožnosti 
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in krepijo pozitiven odnos do literature (prav tam). Knjige naj bodo označene z različnimi 

barvami glede na stopnje zahtevnosti. M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2009) 

opozarjata, da učencev učitelj ne sme omejevati, če si želijo izposoditi knjigo, ki je sicer 

namenjena bolj izurjenim bralcem oz. bralcem na višjem nivoju jezikovnega znanja. Velja 

tudi obratno, torej, v primeru, da si želi učenec izposoditi knjigo za mlajše bralce. S tem 

omogočimo učencu, da se sprosti in uživa v branju besedila, ki ga popolnoma razume, takšno 

branje pa razvija tudi pozitivne občutke, ko se učenec spominja prebranega. G. Ellis in J. 

Brewster (1991) priporočata, da naj bo razredni knjižnici namenjen del prostora v učilnici, 

ta pa naj bo urejen in udoben. Učenci naj sodelujejo pri urejanju razredne knjižnice. 
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3. EMPIRIČNA RAZISKAVA 

 

3.1. Namen raziskave in opredelitev raziskovalnega problema 

 

Kot lahko zasledimo v literaturi, številni avtorji poudarjajo pozitivne učne izide, ki jih z 

uporabo zgodb pri poučevanju pridobimo. Zelo enotni so si torej v tem, da imajo zgodbe 

veliko prednosti in da učinkovito pripomorejo k usvajanju tujega jezika – o tem, kakšen vpliv 

ima pripovedovanje oz. poslušanje zgodb na učence, je izvedenih kar nekaj raziskav. Te 

potrjujejo, da se učenci ob poslušanju zgodb uspešno naučijo besedišča in drugih jezikovnih 

struktur. Na omenjenem področju pa primanjkuje raziskav, ki bi pokazale, kakšno je 

dejansko trenutno stanje uporabe zgodb pri pouku angleščine ter podale informacije z vidika 

učiteljev o praksi poučevanja ter njihovih izkušnjah in stališčih do uporabe zgodb v razredu. 

Nazadnje v Sloveniji opravljeni raziskavi, s tega področja, izhajata iz leta 2013, ko se je 

večina učencev v naši državi uradno začela učiti angleščino v 4. razredu, tj. pri devetih letih. 

Šole so seveda ponujale neobvezne oblike poučevanja tujega jezika že v prvih treh razredih. 

Do danes se je, kot smo že v teoretičnem delu zapisali, situacija spremenila. Od šolskega 

leta 2016/2017 začnejo učenci z učenjem tujega jezika že v prvem razredu, tj. pri šestih letih. 

Nobena od omenjenih raziskav torej ni bila usmerjena konkretno samo na prvo triletje, saj 

angleščina še ni bila kurikularen predmet v prvem in drugem razredu.  

 

V eni od zgoraj omenjenih raziskav, ki so jo izvedli M. Dagarin Fojkar, Skela in P. Kovač 

(2013), so učitelje tretjih in četrtih razredov spraševali, v kolikšni meri uporabljajo zgodbe 

pri pouku tujega jezika in ugotavljali, kakšen je njihov način dela z zgodbami. V raziskavi 

je sodelovalo 50 slovenskih učiteljev. Izkazalo se je, da je največ učiteljev zgodbe 

uporabljalo enkrat ali dvakrat na mesec, pogosteje pa so jih uporabljali tisti, ki pri svojem 

delu niso uporabljali učbenika. Istega leta je raziskavo izpeljala A. Drašler Zorič (2013), 

vanjo pa je bil vključen zelo nizek delež tistih učiteljev, ki so poučevali angleščino v prvem 

triletju. Ugotovila je, da je večina sodelujočih učiteljev le včasih pripovedovala zgodbe pri 

pouku tujega jezika, najpogosteje pa so učitelji pripovedovali tiste zgodbe, ki so jih vsebovali 

učbeniki – to so neavtentična oz. prilagojena besedila. Učitelji so namreč menili, da je jezik 

v avtentičnih zgodbah prezahteven, čeprav stroka zagovarja uporabo avtentičnih besedil. A. 

Drašler Zorič (2013) je v raziskavi dokazala, da se slovenski učitelji zavedajo pomena in 

prednosti pripovedovanja zgodb, vendar bi jih lahko, glede na visoko stopnjo zavedanja, 

vključevali v pouk pogosteje. V pričujočem magistrskem delu zato želimo raziskati, kako 

pogosto danes, ko je angleški jezik prisoten že na začetku osnovnošolskega izobraževanja, 

učitelji uporabljajo zgodbe v prvem triletju, kakšne so njihove izkušnje in stališča do 

pripovedovanja zgodb, kako se pripravijo na poučevanje in katere so morebitne ovire, zaradi 

katerih zgodb ne uporabljajo v tolikšni meri, kot bi jih sicer lahko.  

 

V okviru empirične raziskave smo ugotavljali: 

 

 - kako pogosto učitelji pri poučevanju angleščine v 1. triletju uporabljajo zgodbe;  

- ali je pogostost uporabe zgodb pri pouku angleščine v 1. triletju pomembno 

povezana z izobrazbo učiteljev;  

- ali tisti učitelji, ki pri poučevanju tujega jezika ne uporabljajo učbenika, zgodbe v 

pouk vključujejo pogosteje;  

- s katerimi težavami se učitelji soočajo pri vključevanju zgodb v pouk angleščine v 

1. triletju; 

- ali obstajajo statistično pomembne razlike v številu učiteljev, ki zgodbe 

pripovedujejo, v primerjavi s tistimi, ki jih preberejo; 
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- ali obstajajo statistično pomembne razlike v številu učiteljev, ki uporabljajo 

avtentične zgodbe, v primerjavi s tistimi, ki uporabljajo poenostavljene; 

- kakšno je mnenje učiteljev o lastni usposobljenosti za delo z zgodbami pri pouku 

angleščine v 1. triletju; 

- na kakšen način učitelji zgodbe vključujejo v poučevanje angleščine v 1. triletju; 

- kako se učitelji, ki poučujejo angleški jezik v 1. triletju, pripravijo na učno uro, v 

katero bodo vključili zgodbo; 

- katera je po mnenju učiteljev angleščine v 1. triletju največja prednost uporabe 

zgodb. 
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3.2. Raziskovalna vprašanja 

 

Glede na namen raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

 Kako pogosto učitelji pri poučevanju angleščine v 1. triletju uporabljajo zgodbe? 

 Ali je pogostost uporabe zgodb pri pouku angleščine v 1. triletju pomembno povezana z 

izobrazbo učiteljev? 

 Ali tisti učitelji, ki pri poučevanju tujega jezika ne uporabljajo učbenika, zgodbe v pouk 

vključujejo pogosteje? 

 S katerimi težavami se učitelji soočajo pri vključevanju zgodb v pouk angleščine v 1. 

triletju? 

 Ali obstajajo statistično pomembne razlike v številu učiteljev, ki zgodbe pripovedujejo, 

v primerjavi s tistimi, ki jih preberejo? 

 Ali obstajajo statistično pomembne razlike v številu učiteljev, ki uporabljajo avtentične 

zgodbe, v primerjavi s tistimi, ki uporabljajo poenostavljene? 

 Kakšno je mnenje učiteljev o lastni usposobljenosti za delo z zgodbami pri pouku 

angleščine v 1. triletju? 

 Na kakšen način učitelji zgodbe vključujejo v poučevanje angleščine v 1. triletju? 

 Kako se učitelji, ki poučujejo angleški jezik v 1. triletju, pripravijo na učno uro, v katero 

bodo vključili zgodbo? 

 Katera je po mnenju učiteljev angleščine v 1. triletju največja prednost uporabe zgodb? 

 

 

1. raziskovalno vprašanje 

Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji pri poučevanju angleščine v 1. triletju uporabljajo (ali 

preberejo ali pripovedujejo) zgodbe. Predpostavljamo, da jih učitelji ne uporabljajo enako 

pogosto in da jih večina, vsaj v manjši meri, vključuje v pouk. 

 

2. raziskovalno vprašanje 

Želeli smo raziskati, ali je pogostost uporabe zgodb pri pouku angleščine v 1. triletju 

pomembno povezana z izobrazbo učiteljev. Predpostavljamo, da zgodbe pri zgodnjem 

poučevanju pogosteje oz. v večji meri uporabljajo učitelji razrednega pouka z opravljenim 

modulom za zgodnje poučevanje. Predvidevamo, da so zaradi narave svojega dela in 

poznavanja metod, ki so primerne za mlajše učence, z vključevanjem zgodb v pouk, bolje 

seznanjeni. 

 

3. raziskovalno vprašanje 

Nadalje smo želeli ugotoviti, ali tisti učitelji, ki pri poučevanju tujega jezika ne uporabljajo 

učbenika, zgodbe v pouk vključujejo pogosteje. Poleg učnega načrta predstavlja učbenik 

učitelju oporo pri delu v razredu, vendar pa lahko po drugi strani omeji učiteljevo avtonomijo 

oz. določi smer poučevanja, če se učitelj nanj opira v preveliki meri. Predvidevamo, da 

zgodbe v pouk angleškega jezika pogosteje vključujejo tisti učitelji, ki pri poučevanju ne 

uporabljajo učbenika. Predpostavljamo, da brez opore učbenika učitelji bolj posegajo po 

drugih gradivih. 

 

4. raziskovalno vprašanje 

Zanimalo nas je, s katerimi težavami se učitelji soočajo pri vključevanju zgodb v pouk 

angleščine v 1. triletju. Če se opremo na raziskavo A. Drašler Zorič (2013), ki je v raziskavi 

ugotovila visoko stopnjo zavedanja slovenskih učiteljev o pomenu pripovedovanja zgodb, 

vendar pa hkrati še vedno premalo pogostost vključevanja teh v pouk, predvidevamo, da 
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obstajajo za to razlogi oz. da se učitelji pri delu z zgodbami soočajo z določenimi težavami. 

Naš namen je ugotoviti, s katerimi. 

 

5. raziskovalno vprašanje 

Z vidika petega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike v številu učiteljev, ki zgodbe pripovedujejo, v primerjavi s tistimi, ki jih 

preberejo. Predvidevamo, da večji delež učiteljev zgodbe prebere, torej, da pri vključevanju 

zgodbe v pouk uporabijo in izkoristijo možnost knjižnega gradiva, da ob branju kažejo 

ilustracije.  

 

6. raziskovalno vprašanje 

Raziskati smo želeli tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike v številu učiteljev, ki 

uporabljajo avtentične zgodbe, v primerjavi s tistimi, ki uporabljajo poenostavljene. 

Predpostavljamo, da glede na ugotovljeno visoko stopnjo zavedanja (Drašler Zorič, 2013), 

učitelji v večji meri posegajo po avtentičnih gradivih. 

 

7. raziskovalno vprašanje 

Predvidevamo, da je mnenje o lastni usposobljenosti za delo z zgodbami tesno povezano z 

dejanskim vključevanjem zgodb v pouk. Prav zato smo želeli ugotoviti, kakšno je mnenje 

učiteljev o lastni usposobljenosti za delo z zgodbami pri pouku angleščine v 1. triletju. 

Predpostavljamo, da mnenje učitelja o lastni kompetentnosti določa njegovo delo v razredu, 

saj je od stopnje zaupanja v lastno delo z zgodbami odvisno, ali jih pri poučevanju uporablja. 

 

8. raziskovalno vprašanje 

V raziskavi smo želeli izvedeti, na kakšen način učitelji zgodbe vključujejo v poučevanje 

angleščine v 1. triletju. V sklopu tega smo želeli raziskati, katere aktivnosti učitelji 

najpogosteje oblikujejo v povezavi z izbrano zgodbo, kako organizirajo oblike pouka, ko v 

pouk vključujejo zgodbe, katera dodatna ponazorila uporabljajo ob tem, ko berejo oz. 

pripovedujejo zgodbe, kje sploh dobijo zgodbe, ki jih uporabijo v razredu, ter katero je 

glavno merilo, po katerem izbirajo zgodbe. Predpostavljamo, da se učitelji razlikujejo v 

načinu vključevanja zgodb in da bomo v sklopu tega vprašanja dobili najbolj raznolike 

odgovore.  

 

9. raziskovalno vprašanje 

Zanimalo nas je, kako se učitelji, ki poučujejo angleški jezik v 1. triletju, s časovnega vidika 

pripravijo na učno uro, v katero bodo vključili zgodbo. Zanimalo nas je torej, koliko časa 

porabijo za pripravo na poučevanje z uporabo zgodbe. Predpostavljamo, da priprava na učno 

uro, v kateri berejo ali pripovedujejo zgodbo, zahteva več časa kot priprava na učno uro, v 

katero zgodbe ne vključijo.  

 

10. raziskovalno vprašanje 

Glede na to, da učitelji poznajo prednosti oz. pozitivne učne izide, ki jih pridobijo z 

vključevanjem zgodb v pouk angleškega jezika (Drašler Zorič, 2013), smo želeli ugotoviti, 

katera je po mnenju učiteljev angleščine v 1. triletju največja prednost uporabe zgodb. 

Predpostavljamo, da bodo tudi tu odgovori vprašanih različni. 
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3.3. Metodologija 

 

3.3.1. Metode raziskovanja 

 
V raziskavi smo uporabili kvantitativni pristop. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno- 

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja (Sagadin, 1993). Prevladujoči metodi 

sta: teoretična kavzalna metoda (preučevanje domače in tuje literature, deskriptivna metoda 

teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov) ter empirična kavzalno-

neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja (anketiranje učiteljev, analiza 

anketnih vprašalnikov).  

 

3.3.2. Tehnike in instrumenti 

 

Kvantitativno raziskavo smo izvedli z uporabo anketnega vprašalnika (priloga 1). Pri 

sestavljanju anketnega vprašalnika smo se oprli na teoretična izhodišča s področja didaktike 

tujega jezika ter na že izvedeno raziskavo M. Dagarin Fojkar, Skele in P. Kovač (2013), in 

sicer z namenom možnosti primerjanja rezultatov (vendar še enkrat opozarjamo, da je bil v 

takratni raziskavi vzorec bistveno manjši, in sicer 50 učiteljev). Vprašalnik je anonimen in 

prostovoljen. Sestavljen je iz uvodnega dela, ki vsebuje predstavitev avtorice in namena 

raziskave, ter poizvedovalnega dela, ki vsebuje osem glavnih vprašanj (eno od teh je še 

dodatno razdeljeno na šest podvprašanj). Na koncu vsebuje anketni vprašalnik še zahvalo za 

sodelovanje.  

 

Na začetku vprašalnika so anketiranci vprašani po spolu, izobrazbi ter razredu/-ih, v 

katerem/-ih poučujejo angleščino. Sledijo vprašanja zaprtega ali kombiniranega tipa, 

vprašalnik pa vsebuje tudi eno 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico. Po vsebini se vprašanja 

nanašajo na osebne podatke anketirancev, njihove praktične izkušnje z uporabo zgodb pri 

pouku angleščine (pogostost uporabe zgodb, uporabo učbenika pri poučevanju angleščine, 

uporabo avtentičnih/prilagojenih zgodb, na to, ali zgodbe pogosteje berejo ali pripovedujejo, 

na aktivnosti, ki jih v povezavi z zgodbami oblikujejo in dodatna ponazorila, ki jih 

uporabljajo, organiziranje oblik pouka, pridobivanje gradiva, časovno načrtovanje), njihova 

mnenja o zgodbah in njihovi uporabi (katera je največja prednost zgodb po njihovem mnenju 

in katero je osrednje merilo za izbiro zgodbe), na lastno strokovno usposobljenost za 

vključevanje zgodb v pouk ter morebitne težave, s katerimi se ob tem srečujejo. 

 

Prvo vprašanje (o pogostosti uporabe zgodb) je filtrirne narave – vprašani, ki na vprašanje 

odgovori z »Nikoli« torej, da zgodb nikoli ne vključuje v pouk, nadalje odgovarja le še na 

drugo, tretje, sedmo in osmo vprašanje. Program, v katerem smo vprašalnik oblikovali 

(predstavljen v nadaljevanju), glede na odgovor samodejno ponudi naslednja vprašanja. 

Ostalim anketirancem program ponudi vsa vprašanja po določenem vrstnem redu.  

 

3.3.3. Postopek pridobivanja in obdelave podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo anketnega vprašalnika, sestavljenega za potrebe te 

raziskave. Podatke smo zbirali od 30. novembra 2018 do 10. decembra 2018. Zaradi 

hitrejšega postopka zbiranja podatkov smo pripravili spletne vprašalnike v spletnem orodju 

1ka, orodju za izdelavo anketnih vprašalnikov. Povezavo do spletnega vprašalnika 

(https://www.1ka.si/a/189788) smo poslali ravnateljem 410 slovenskih osnovnih šol, in sicer 

po elektronski pošti. Njihove kontaktne podatke smo pridobili na spletnih straneh osnovnih 

šol. V primeru, da nam elektronskega naslova ravnatelja ni uspelo pridobiti, smo elektronsko 

https://www.1ka.si/a/189788?fbclid=IwAR1of1EVOw0esItjAQNqmdzflNA3JLkiuGiktjUlcCo1wigk7HXAauZmPCA
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sporočilo naslovili na tajništvo osnovne šole oz. na elektronski naslov, ki je bil na spletni 

strani šole naveden.  

 

V zgoraj omenjenem časovnem obdobju je spletni vprašalnik izpolnilo 120 učiteljev. 111 

vprašalnikov je bilo izpolnjenih v celoti, medtem ko je 9 anketirancev na vprašalnik 

odgovorilo pomanjkljivo. Vprašalnike smo pregledali in jih izmed 9 nepopolnih 7 izločili, 

saj je bilo manjkajočih preveč ključnih podatkov. Dva nepopolna vprašalnika smo obdržali, 

saj anketiranca nista odgovorila le na zadnje vprašanje. V obdelavo smo torej vključili 

odgovore 113 vprašanih. 

 

Pred začetkom raziskave je bila izvedena tudi pilotna raziskava, in sicer v začetku novembra 

2018, na manjšem vzorcu učiteljev angleščine v prvem triletju. Vprašalnike smo 

posameznim učiteljem poslali po elektronski pošti. Prosili smo jih za mnenja in predloge za 

izboljšavo vprašalnika, saj smo predvidevali upoštevanje njihovih komentarjev pri 

oblikovanju končnega instrumenta. Izkazalo se je, da dodatne izboljšave niso bile potrebne, 

zato smo tudi vse odgovore anketirancev v pilotni raziskavi upoštevali pri končnih rezultatih 

raziskave.  

V raziskavi so bili pogoji izpolnjevanja vprašalnikov za vse anketirance enaki, s čimer je 

bila zagotovljena objektivnost instrumenta. Veljavnost vprašalnika smo zagotovili s 

poskusno oz. pilotno raziskavo ter odobritvijo strokovnjaka na področju didaktike 

angleškega jezika.  

Obdelava podatkov temelji na kvantitativni analizi. Podatke, pridobljene z vprašalnikom, 

smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. Uporabili smo frekvenčno 

porazdelitev oz. prikaz podatkov (f, f (%)), χ²-preizkus oz. Kullbackov 2Î preizkus (ker 

pogoji za χ²-preizkus niso bili izpolnjeni) ter χ²-preizkus enakih verjetnosti. Podatke smo 

ponazorili s preglednicami. Odstotki so pri posameznih vprašanjih izračunani glede na 

število anketirancev, ki so na vprašanje dejansko odgovorili, torej glede na veljavne 

odgovore.  

 

3.3.4. Vzorec 
 

V vzorec smo zajeli 113 učiteljev, ki v šolskem letu 2018/19 poučujejo angleščino v prvem 

triletju v osnovnih šolah po Sloveniji. Vzorec je priložnostni in po številu dovolj velik, da 

lahko rečemo, da je reprezentativen. Vedno namreč obstaja tveganje, da bi vprašalnik rešili 

le učitelji, ki so pri svojem delu zelo uspešni, vendar je s tem, ko je vzorec večji, to tveganje 

manjše. 

 

Spodaj je vzorec tudi tabelarično in grafično prikazan. V raziskavi je sodelovalo 112 učiteljic 

(99,1 %) in 1 učitelj (0,9 %). 

 

Preglednica 1: Spol anketirancev 

 

 f f (%) 

 Moški 1 ,9 

Ženski 112 99,1 

Skupaj 113 100,0 
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Grafični prikaz 1: Spol anketirancev 

 

 

Preglednica 2: Število učiteljev, sodelujočih v raziskavi, glede na posamezne razrede, v 

katerih poučujejo angleščino 

 

1. razred 

 

 f f (%) 

 ni izbran 18 15,9 

izbran 95 84,1 

Skupaj 113 100,0 

 

2. razred 

 

 f f (%) 

 ni izbran 19 16,8 

izbran 94 83,2 

Skupaj 113 100,0 
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3. razred 

 

 f f (%) 

 ni izbran 16 14,2 

izbran 97 85,8 

Skupaj 113 100,0 

 

Zapišemo lahko, da so učitelji, sodelujoči v raziskavi, enakomerno razporejeni po razredih, 

v katerih poučujejo angleščino. Med deleži torej ni velikih razlik: 85,8 % učiteljev poučuje 

angleščino v tretjem razredu, 84,1 % v prvem in 83,2 % v drugem razredu. 

 

Preglednica 3: Izobrazbeni profil v raziskavi sodelujočih učiteljev, ki v prvem triletju 

poučujejo angleščino 

 

 f f (%) 

 Profesor/-ica razrednega pouka z opravljenim 

modulom za zgodnje poučevanje angleščine 
91 80,5 

Predmetni/-a profesor/-ica angleščine z opravljenim 

modulom za zgodnje poučevanje angleščine 
11 9,7 

Predmetni/-a profesor/-ica angleščine 8 7,1 

Drugo: 3 2,7 

Skupaj 113 100,0 

 

Največ učiteljev, in sicer kar 80,5 %, je razrednih učiteljev, ki imajo opravljen modul za 

zgodnje poučevanje angleščine. Ta podatek je zelo spodbuden in dobrodošel, saj je ta profil 

učiteljev najbolj priporočljiv za poučevanje tujega jezika na zgodnji stopnji (Čok, 1997; Čok 

idr., 1999). Predmetnih profesorjev, specialistov za jezik, s prav tako opravljenim modulom 

za zgodnje poučevanje angleščine, je 9,7 %. Predmetnih profesorjev angleščine, torej 

specialistov za jezik, vendar brez opravljenega usposabljanja za poučevanje učencev na 

zgodnji stopnji, je 7,1 % vprašanih učiteljev, trije učitelji (2,7 %) pa po izobrazbi niso nič 

od naštetega. Eden izmed njih je profesor razrednega pouka, brez opravljenega modula za 

zgodnje poučevanje angleščine, preostala dva pa svoje izobrazbe nista razkrila.  
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Grafični prikaz 2: Izobrazbeni profil v raziskavi sodelujočih učiteljev, ki v prvem triletju 

poučujejo angleščino 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako pogosto učitelji pri poučevanju angleščine v 1. triletju 

uporabljajo zgodbe? 

 

Preglednica 4: Kako pogosto uporabljate zgodbe pri pouku angleščine v 1. triletju? (N = 

113) 

 

 f f (%) 

 1 x na teden 17 15,0 

1–2 x na mesec 72 63,7 

Manj kot 1 x na 

mesec 
19 16,8 

Nikoli 0 0 

Drugo 5 4,4 

Skupaj 113 100,0 

 

Ugotovili smo, da večina učiteljev (63,7 %) pri pouku angleškega jezika v 1. triletju zgodbe 

uporablja enkrat do dvakrat mesečno. 15 % učiteljev zgodbe pripoveduje vsak teden, 16,8 

% učiteljev pa manj kot enkrat mesečno. Presenetljiv in zelo vzpodbuden je podatek, da 

nihče od vprašanih na vprašanje, ni odgovoril z »Nikoli«, kar pomeni, da vsi učitelji v pouk 

angleškega jezika vključujejo zgodbe. Pet učiteljev je na vprašanje odgovorilo z »Drugo« – 

en učitelj uporablja zgodbe vsako šolsko uro, nekdo trikrat mesečno in nekdo petkrat 

mesečno. Dva učitelja sta odgovorila, da pogostost uporabe zgodb prilagajata tematiki učne 

ure – zgodbe uporabita skoraj vedno, ko začneta poučevati nov tematski sklop.  

 

V primerjavi z raziskavo iz leta 2013, v kateri je sodelovalo 48 učiteljev, ki so poučevali 

angleščino v 3. in/ali 4. razredu, je prav tako največ sodelujočih učiteljev (52 %) uporabljalo 

zgodbe enkrat do dvakrat mesečno. Delež tistih, ki so zgodbe uporabljali manj, kot enkrat 

na mesec je bil višji kot v naši raziskavi (33,3 %), delež tistih, ki so zgodbe uporabljali enkrat 

tedensko pa nižji (8,3 %). Če se osredotočimo le na učitelje 3. razreda (saj nas zanima prvo 

triletje), so prav tako zgodbe uporabljali vsi vprašani učitelji (Dagarin Fojkar, Skela in 

Kovač, 2013). 
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Raziskovalno vprašanje 2: Ali je pogostost uporabe zgodb pri pouku angleščine v 1. triletju 

pomembno povezana z izobrazbo učiteljev? 

 

Preglednica 5: Pogostost uporabe zgodb pri pouku angleščine v 1. triletju v povezavi z 

izobrazbo učiteljev in vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (N = 113) 

 

 

  Kako pogosto uporabljate zgodbe pri 

pouku angleščine v 1. triletju? 

Skupaj 

1 x na 

teden 

1–2 x na 

mesec 

Manj 

kot 1 x 

na 

mesec Drugo 

Izobrazba Profesor/-ica 

razrednega 

pouka z 

opravljenim 

modulom za 

zgodnje 

poučevanje 

angleščine 

f 11 63 14 3 91 

f (%) 

12,1 69,2 15,4 3,3 100,0 

Predmetni/-a 

profesor/-ica 

angleščine z 

opravljenim 

modulom za 

zgodnje 

poučevanje 

angleščine 

f 3 6 1 1 11 

f (%) 

27,3 54,5 9,1 9,1 100,0 

Predmetni/-a 

profesor/-ica 

angleščine 

f 1 2 4 1 8 

f (%) 
12,5 25,0 50,0 12,5 100,0 

Drugo f 2 1 0 0 3 

f (%) 66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 

Skupaj f 17 72 19 5 113 

f (%) 15,0 63,7 16,8 4,4 100,0 

2Î = 14,647; g = 9; α = 0,101 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 14,647; g = 9; α = 

0,101). Med učitelji se glede na njihovo izobrazbo ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v tem, kako pogosto uporabljajo zgodbe pri poučevanju angleščine v 1. triletju. 

Podatkov iz vzorca torej ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 

povemo, da največ učiteljev z opravljenim modulom za zgodnje poučevanje, tako razrednih 

(69,2 %) kot tudi predmetnih profesorjev (54,5 %), zgodbe uporablja enkrat do dvakrat 

mesečno. Polovica učiteljev, ki so po izobrazbi predmetni profesorji/-ice angleščine, 

uporablja zgodbe manj kot enkrat na mesec. Vsi učitelji, ki so na vprašanje o izobrazbi 
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odgovorili z »Drugo«, uporabljajo zgodbe bodisi enkrat na teden ali pa enkrat do dvakrat na 

mesec.  

 

 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali tisti učitelji, ki pri poučevanju tujega jezika ne uporabljajo 

učbenika, zgodbe v pouk vključujejo pogosteje? 

 

Preglednica 6: Ali pri poučevanju angleščine v 1. triletju uporabljate učbenik? (N = 113) 

 

 f f (%) 

   Da 10 8,8 

  Ne 103 91,2 

Skupaj 113 100,0 

 

Ugotovili smo, da večina učiteljev, in sicer kar 91,2 %, pri poučevanju angleščine v 1. triletju 

ne uporablja učbenika. Manjši odstotek, tj. 8,8 %, učbenik uporablja. 

 

Preglednica 7: Pogostost uporabe zgodb glede na uporabo učbenika pri poučevanju 

angleščine v 1. triletju in vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (N = 113) 

 

 

  Kako pogosto uporabljate zgodbe pri 

pouku angleščine v 1. triletju? 

Skupaj 

1 x na 

teden 

1–2 x na 

mesec 

Manj kot 

1 x na 

mesec Drugo 

Ali pri 

poučevanju 

angleščine v 1. 

triletju 

uporabljate 

učbenik? 

  

Da 

f 2 8 0 0 10 

f (%)  20,0 80,0 0,0 0,0 100,0 

  

Ne 

f 15 64 19 5 103 

f (%) 

14,6 62,1 18,4 4,9 100,0 

Skupaj f 17 72 19 5 113 

f (%) 15,0 63,7 16,8 4,4 100,0 

2Î = 5,037; g = 3; α = 0,169 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,037; g = 3; α = 0,169). 

Med učitelji se glede na to, ali uporabljajo učbenik pri poučevanju ali ne, ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v tem, kako pogosto uporabljajo zgodbe pri poučevanju 

angleščine v 1. triletju. Podatkov iz vzorca torej ne moremo posplošiti na osnovno množico, 

za vzorec pa lahko povemo, da le 14,6 % učiteljev, ki ne uporabljajo učbenika, zgodbe v 

pouk vključuje vsak teden, kar 18,4 % učiteljev pa zgodbe uporablja manj kot enkrat 

mesečno, čeprav učbenika ne uporabljajo. Večina učiteljev, ki učbenika ne uporablja, zgodbe 

pripoveduje enkrat do dvakrat na mesec (62,1 %). Vsi tisti učitelji, ki uporabljajo učbenik, 

se poslužujejo uporabe zgodb vsaj enkrat do dvakrat na mesec. Učitelji, ki so na vprašanje o 

pogostosti uporabe zgodb odgovorili z »Drugo« in zgodbe v pouk vključujejo večkrat na 

mesec, učbenika pri poučevanju ne uporabljajo.  
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V nasprotju z našo raziskavo je v raziskavi M. Dagarin Fojkar, Skele in P. Kovač (2013) 

večina učiteljev (78 %) pri poučevanju uporabljala učbenik. V našem primeru učbenik 

uporablja le manjši delež (8,8 %) učiteljev. Tudi v raziskavi, ki so jo izvedli omenjeni avtorji, 

je med učitelji, ki so učbenik pri poučevanju angleščine uporabljali, največ učiteljev (46,14 

%) zgodbe vključevalo v pouk enkrat do dvakrat na mesec, vendar pa je takoj zatem sledil 

delež učiteljev, ki so zgodbe uporabljali manj kot enkrat mesečno (38,5 %). Delež učiteljev, 

ki uporabljajo učbenik in zgodbe vključujejo v pouk manj kot enkrat na mesec, je v naši 

raziskavi 0 %. V naši raziskavi je odstotek učiteljev, ki učbenika ne uporabljajo, zgodbe pa 

vseeno vključujejo manj kot enkrat mesečno, za več kot polovico višji (18,4 %), kot v 

raziskavi iz leta 2013 (9 %). V obeh raziskavah, tako v naši (62,1 %) kot tudi tisti iz leta 

2013 (64 %), se je izkazalo, da največ učiteljev, ki učbenika ne uporabljajo, zgodbe 

pripoveduje enkrat do dvakrat mesečno.  

 

 

 

Raziskovalno vprašanje 4: S katerimi težavami se učitelji soočajo pri vključevanju zgodb 

v pouk angleščine v 1. triletju? 

 

S katerimi težavami se soočate ob uporabi zgodb pri poučevanju angleščine v 1. triletju? (N 

= 111) 

 

Preglednica 8: Nedostopnost gradiva  

 

 f f (%) 

 ni izbran 64 57,7 

izbran 47 42,3 

Skupaj 111 100,0 

 

Preglednica 9: Občutek lastne nekompetentnosti za delo z zgodbami  

 

 f f (%) 

 ni izbran 109 98,2 

izbran 2 1,8 

Skupaj 111 100,0 

 

Preglednica 10: Pomanjkanje časa  

 

 f f (%) 

 ni izbran 100 90,1 

izbran 11 9,9 

Skupaj 111 100,0 
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Preglednica 11: Nisem seznanjen/-a s pristopom oz. ne vem, kako bi zgodbe vključil/-a v 

pouk tujega jezika  

 

 f f (%) 

 ni izbran 110 99,1 

izbran 1 ,9 

Skupaj 111 100,0 

 

Preglednica 12: Nezanimanje učencev oz. slab odziv na tovrstno delo  

 

 f f (%) 

 ni izbran 105 94,6 

izbran 6 5,4 

Skupaj 111 100,0 

 

Preglednica 13: Nimam težav  

 

 f f (%) 

 ni izbran 55 49,5 

izbran 56 50,5 

Skupaj 111 100,0 

 

Preglednica 14: Drugo  

 

 f f (%) 

 ni izbran 107 96,4 

izbran 4 3,6 

Skupaj 111 100,0 

 

Ugotavljali smo, s katerimi težavami se soočajo učitelji pri vključevanju zgodb v pouk 

angleščine v 1. triletju. Največ učiteljev, in sicer dobra polovica (50,5 %), pri delu z 

zgodbami nima težav. Preostalih 49,5 % učiteljev trdi, da se pri uporabi zgodb soočajo s 

težavami. 42,3 % učiteljev je kot težavo, s katero se soočajo ob uporabi zgodb pri poučevanju 

angleščine v 1. triletju, izpostavilo nedostopnost gradiva oz. zgodb. Naslednja najpogostejša 

težava, s katero se soočajo učitelji, je časovna stiska, kar je izbralo precej manj, in sicer 9,9 

% učiteljev. 5,4 % učiteljev je že poskusilo uporabiti zgodbe pri pouku angleškega jezika, 

vendar so se učenci na poskus odzvali z nezanimanjem za tovrstno delo. Le 1,8 % učiteljev 

občuti lastno nekompetentnost za delo z zgodbami, en učitelj pa trdi, da ni dovolj seznanjen 

s pristopom oz. ne ve, kako bi zgodbe vključil v pouk tujega jezika. Štirje učitelji (3,6 %) so 

izbrali odgovor »Drugo«. Dva vprašana menita, da so zgodbe neprimerne in prezahtevne za 

učence v zgodnjem obdobju, preostala dva pa sta poleg nedostopnosti gradiva izpostavila še 

finančni vidik, in sicer, da zaradi omejenega dostopa, vse zgodbe, ki jih uporabljata, kupita 

z lastnim denarjem. 
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Raziskovalno vprašanje 5: Ali obstajajo statistično pomembne razlike v številu učiteljev, 

ki zgodbe pripovedujejo, v primerjavi s tistimi, ki jih preberejo? 

 

Preglednica 15: Zgodbe pogosteje pripovedujete ali preberete? (N = 113) 

 

 f f (%) 

 Pripovedujem 44 38,9 

Preberem 13 11,5 

Oboje v enaki 

meri 
56 49,6 

Skupaj 113 100,0 

 

Preglednica 16: Vrednost χ² preizkusa enakih verjetnosti  

 

 

Zgodbe 

pogosteje 

pripovedujete 

ali preberete? 

χ² 26,142 

g 2 

α ,000 

 

Ugotovili smo, da vrednost χ² preizkusa enakih verjetnosti ni statistično pomembna (χ² = 

26,142; g = 2; α = 0,000). Statistično pomembnih razlik v številu tistih učiteljev, ki zgodbe 

pripovedujejo in tistih, ki zgodbe preberejo, ni. Pridobljenih podatkov ne moremo posplošiti 

na vse slovenske učitelje, za vzorec pa lahko povemo naslednje: skoraj polovica učiteljev, 

tj. 49,6 %, pripoveduje in bere zgodbe v enaki meri. 38,9 % učiteljev se v večji meri 

poslužuje pripovedovanja, 11,5 % pa branja zgodb. 

 

Bistvena razlika v primerjavi z raziskavo iz leta 2013 je ta, da so takrat učitelji zgodbe 

najpogosteje brali (52 %) – v naši raziskavi je delež takšnih učiteljev najmanjši (11,5 %) – 

manjši pa je bil tudi odstotek učiteljev, ki so zgodbe pripovedovali (21 %) (Dagarin Fojkar, 

Skela in Kovač, 2013). 
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Raziskovalno vprašanje 6: Ali obstajajo statistično pomembne razlike v številu učiteljev, 

ki uporabljajo avtentične zgodbe, v primerjavi s tistimi, ki uporabljajo poenostavljene? 

 

Preglednica 17: Ali v večji meri uporabljate avtentične ali prilagojene zgodbe? (N = 113) 

 

 f f (%) 

 Avtentične 71 62,8 

Prilagojene 42 37,2 

Skupaj 113 100,0 

 

Preglednica 18: Vrednost χ² preizkusa enakih verjetnosti 

 

 

  Ali v večji 

meri 

uporabljate 

avtentične ali 

prilagojene 

zgodbe? 

χ² 7,442 

g 1 

α ,006 

 

Ugotovili smo, da vrednost χ² preizkusa enakih verjetnosti ni statistično pomembna (χ² = 

7,442; g = 1; α = 0,006). Statistično pomembnih razlik v številu učiteljev, ki uporabljajo 

avtentične zgodbe v primerjavi s tistimi, ki uporabljajo prilagojene, ni. Podatkov torej ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko povemo, da 62,8 % vprašanih 

učiteljev v večji meri uporablja avtentične, 37,2 % pa prilagojene zgodbe. Ta podatek je zelo 

vzpodbuden glede na to, da strokovnjaki s področja didaktike tujih jezikov poudarjajo pomen 

in prednosti avtentičnih zgodb (Ellis in Brewster, 1991; Pinter, 2006; Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2009; Zaro in Salaberri, 1995) pred neavtentičnimi oz. opozarjajo na pasti slednjih 

– poenostavljenih zgodb (Blažić, 2011; Čok idr., 1999; Drašler Zorič, 2013; Kobe, 1987; 

Pinter, 2006; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). A. Drašler Zorič (2013) je v raziskavi 

ugotovila, da učitelji pogosteje pripovedujejo neavtentične zgodbe. Tudi M. Dagarin Fojkar, 

Skela in P. Kovač (2013) so v raziskavi ugotovili, da je večina, in sicer kar 71 % učiteljev, 

v večji meri uporabljala prilagojene oz. neavtentične zgodbe, le 29 % pa avtentične. Če torej 

ugotovitve obeh raziskav primerjamo z našo, lahko rečemo, da se je v smeri pripovedovanja 

avtentičnih zgodb začel dogajati premik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  48 

Raziskovalno vprašanje 7: Kakšno je mnenje učiteljev o lastni usposobljenosti za delo z 

zgodbami pri pouku angleščine v 1. triletju? 

Preglednica 19: Ocena učiteljev o lastni kompetentnosti za pripovedovanje/branje zgodb 

pri pouku angleščine v 1. triletju (N = 113) 

 f f (%) 

 1 Nekompetenten 0 0 

2 1 ,9 

3 9 8,0 

4 56 49,6 

5 Zelo kompetenten 47 41,6 

Skupaj 113 100,0 

 

Ugotovili smo, da se največ učiteljev (49,6 %) počuti kompetentne za pripovedovanje/branje 

zgodb pri pouku angleščine v 1. triletju. 8 % vprašanih učiteljev manj (41,6 %) je odgovorilo, 

da se počutijo zelo kompetentne. Vzpodbuden je torej podatek, da se 91,2 % učiteljev, 

sodelujočih v raziskavi, počuti kompetentne ali zelo kompetentne oz. so na lestvici 

kompetentnosti izbrali najvišji vrednosti – 4 ali 5. Srednje kompetentne se počuti 8 % 

učiteljev, le en učitelj pa je izbral vrednost 2, torej svojo kompetentnost ocenjuje kot majhno. 

Nihče izmed vprašanih se ni ocenil kot nekompetentnega za delo z zgodbami pri pouku 

angleščine v 1. triletju. 

 

Tudi A. Drašler Zorič (2013) je v raziskavi ugotovila, da nihče izmed sodelujočih svoje 

sposobnosti pripovedovanja zgodb ni ocenil z najnižjo vrednostjo. Največ (74 %) učiteljev 

je svojo kompetentnost ocenilo kot dobro, precej manj (18,7 %) pa kot zelo dobro. Na 

podlagi primerjave naše raziskave z raziskavo A. Drašler Zorič (2013) lahko zapišemo, da 

je tudi z vidika ocenjevanja lastne kompetentnosti na področju pripovedovanja oz. branja 

zgodb prisoten precejšnji napredek pri učiteljih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  49 

Raziskovalno vprašanje 8: Na kakšen način učitelji zgodbe vključujejo v poučevanje 

angleščine v 1. triletju? 

Preglednica 20: Katere aktivnosti najpogosteje oblikujete v povezavi z zgodbo? (N = 113) 

 

 f f (%) 

 Aktivnosti za utrjevanje besedišča 56 49,6 

Igra vlog (dramsko uprizarjanje) 28 24,8 

Pogovor o vsebini 8 7,1 

Likovno ustvarjanje 9 8,0 

Medpredmetno povezovanje 8 7,1 

Drugo 4 3,5 

Skupaj 113 100,0 

 

Ugotovili smo, da največ učiteljev, in sicer skoraj polovica (49,6 %) v povezavi z zgodbo 

najpogosteje uporablja aktivnosti za utrjevanje naučenega besedišča. Natanko polovica 

učiteljev manj (24,8 %) najpogosteje načrtuje in izvaja aktivnost dramskega uprizarjanja 

dogajanja oz. igro vlog. Likovno ustvarjanje na podlagi pripovedovane ali prebrane zgodbe 

najpogosteje načrtuje 8 % učiteljev, delež tistih učiteljev, ki se najpogosteje pogovarjajo o 

vsebini ali uporabljeno zgodbo medpredmetno povežejo, pa je 7,1 %. Štirje učitelji so na 

vprašanje odgovorili z »Drugo«. Dva učitelja vključujeta v delo z zgodbami izmenično in v 

enaki meri vse zgoraj naštete aktivnosti. En učitelj uporablja zgodbe le kot uvod v novo 

poglavje, eden pa najpogosteje uporablja metodo plakata za razvijanje bralnih strategij. Pri 

slednji gre za proces, ko učence skozi različne aktivnosti in strategije pripeljemo do stopnje, 

ko znajo pripovedovati oz. povedati obnovo zgodbe, ki jo z učiteljevo pomočjo (da so povedi 

slovnično pravilne) zapišemo na plakat. Učenci večinoma opisujejo dogajanje na 

ilustracijah ali pa odgovarjajo na učiteljeva vprašanja, lahko v maternem jeziku, vendar z 

uporabo besed ciljnega jezika, ki so si jih zapomnili iz zgodbe. Ko je zgodba zapisana, se 

nadaljujejo aktivnosti za usvajanje različnih bralnih strategij. Ena od teh je, da učenci 

poiščejo določene besede v besedilu. Najprej jih tega naučimo frontalno, tudi z uporabo 

dodatnih ponazoril, nato pa to počnejo individualno (K. P., osebna komunikacija, 1. 12. 

2018). 

Čeprav se izbira odgovorov malenkost razlikuje od tiste v raziskavi M. Dagarin Fojkar, Skele 

in P. Kovač (2013), pa so omenjeni avtorji v raziskavi ugotovili, da največ učiteljev v 

povezavi z zgodbo oblikuje igro vlog (29 %), sledita pogovor o vsebini (27 %) in likovno 

izražanje (25,5 %). Na zadnjem mestu (z izjemo odgovora »Drugo«) so aktivnosti za 

utrjevanje besedišča in slovnice (14 %), pri čemer smo v raziskavi ugotovili, da so aktivnosti 

za utrjevanje besedišča trenutno najpogosteje uporabljene. 
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Preglednica 21: Kako organizirate obliko pouka, ko v pouk vključujete zgodbe? (N = 113) 

 

 f f (%) 

 Postavitve učilnice ne spreminjam (frontalna 

izvedba) 
13 11,5 

»Bralni« krog ali polkrog  87 77,0 

Drugo 13 11,5 

Skupaj 113 100,0 

 

Največ učiteljev (77 %), ob vključevanju zgodbe v pouk angleškega jezika v 1. triletju, 

učence povabi v bralni (pol)krog. Delež vprašanih učiteljev, ki zgodbo preberejo ali 

pripovedujejo frontalno, torej sedežnega reda oz. postavitve učilnice ne spreminjajo, je 11,5 

%. Prav tako 11,5 % učiteljev je na vprašanje odgovorilo z »Drugo«. Izmed teh učiteljev, jih 

šest (5,3 %) menja frontalno obliko pouka in bralni krog oz. polkrog glede na število in 

razpoloženje učencev oz. njihovo pripravljenost za učenje. Dva učitelja (1,8 %) sta 

odgovorila, da učenci v sprednjem delu razreda poljubno sedijo ali ležijo na tleh, prav tako 

pa dva učitelja (1,8 %) z učenci oblikujeta razredno gledališče. En učitelj (0,9 %) zgodbe 

bere oz. pripoveduje v kotičku za branje, en učitelj (0,9 %) pa izmenično pripoveduje oz. 

bere zgodbe v kotičku za branje ali frontalno. Le eden izmed vprašanih je zapisal, da učenci 

med poslušanjem zgodbe ne sedijo, ampak so aktivni.  

 

Tudi rezultati raziskave M. Dagarin Fojkar, Skele in P. Kovač (2013) so pokazali, da večina 

učiteljev ob pripovedovanju oz. branju zgodb spremeni oblike pouka tako, da učence povabi, 

da sedejo na tla (67 %), preostali vprašani pa postavitve učilnice ne spreminjajo (12,5 %) ali 

pa uporabljajo druge oblike. 

 

 

Katera dodatna ponazorila uporabljate ob branju/pripovedovanju zgodb? (N = 113) 

 

Preglednica 22: Slike, ilustracije 

 

 f f (%) 

 ni izbran 6 5,3 

izbran 107 94,7 

Skupaj 113 100,0 

 

 

Preglednica 23: Mimika obraza in kretnje 

 

 f f (%) 

 ni izbran 8 7,1 

izbran 105 92,9 

Skupaj 113 100,0 
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Preglednica 24: Spreminjanje glasu 

 

 f f (%) 

 ni izbran 5 4,4 

izbran 108 95,6 

Skupaj 113 100,0 

 

 

Preglednica 25: Konkretni predmeti 

 

 f f (%) 

 ni izbran 60 53,1 

izbran 53 46,9 

Skupaj 113 100,0 

 

 

Preglednica 26: Lutke 

 

 f f (%) 

 ni izbran 76 67,3 

izbran 37 32,7 

Skupaj 113 100,0 

 

 

Preglednica 27: Ne uporabljam dodatnih ponazoril 

 

 f f (%) 

 ni izbran 113 100,0 

 

 

Preglednica 28: Drugo 

 

 f f (%) 

 ni izbran 108 95,6 

izbran 5 4,4 

Skupaj 113 100,0 

 

Dodatna ponazorila, ki jih učitelji ob pripovedovanju oz. branju zgodb pri pouku angleščine 

v 1. triletju najpogosteje uporabljajo, so spreminjanje glasu (95,6 %), slike in ilustracije (94,7 

%) ter mimika obraza in kretnje (92,9 %). S konkretnimi predmeti vsebino zgodbe ponazarja 

46,9 % vprašanih učiteljev, lutke pa uporablja 32,7 % učiteljev. Pet učiteljev (4,4 %) 

uporablja še druga ponazorila, in sicer: en učitelj (0,9 %) glasbo in Orffove instrumente, en 

učitelj (0,9 %) avdiovizualna gradiva oz. film, kar trije učitelji (2,7 %) pa kamišibaj. 

Kamišibaj je oblika pripovedovanja zgodb ob slikah oz. ilustracijah večjega formata (A3). 

Te so nameščene v lesen okvir oz. oder, ki se imenuje butaj. Pripovedovalec slike oz. 

ilustracije menja skladno z dogajanjem v zgodbi (Kaj je kamišibaj?, b.d.). 
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Vzpodbuden podatek je ta, da ob uporabi zgodb vsi učitelji uporabljajo dodatna ponazorila. 

V primerjavi z raziskavo M. Dagarin Fojkar, Skele in P. Kovač (2013), manjši delež (1,5 %) 

učiteljev ni uporabljal dodatnih ponazoril. Kot najpogosteje uporabljene so se, tako kot v 

naši raziskavi, izkazale ilustracije (31 %) ter spremembe v tonaliteti glasu (31 %). 

 

 

Kje dobite zgodbe, ki jih uporabite v razredu? (N = 113) 

 

Preglednica 29: V šolski knjižnici 

 

 f f (%) 

 ni izbran 54 47,8 

izbran 59 52,2 

Skupaj 113 100,0 

 

Preglednica 30: V splošni knjižnici 

 

 f f (%) 

 ni izbran 74 65,5 

izbran 39 34,5 

Skupaj 113 100,0 

 

Preglednica 31: Na spletu 

 

 f f (%) 

 ni izbran 21 18,6 

izbran 92 81,4 

Skupaj 113 100,0 

 

Preglednica 32: Kupim jih 

 

 f f (%) 

 ni izbran 49 43,4 

izbran 64 56,6 

Skupaj 113 100,0 

 

Preglednica 33: V učbeniku 

 

 f f (%) 

 ni izbran 98 86,7 

izbran 15 13,3 

Skupaj 113 100,0 
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Preglednica 34: Ustvarim jih sam/-a 

 

 f f (%) 

 ni izbran 89 78,8 

izbran 24 21,2 

Skupaj 113 100,0 

 

Preglednica 35: Drugo 

 

 f f (%) 

 ni izbran 111 98,2 

izbran 2 1,8 

Skupaj 113 100,0 

 

 

Učitelje smo vprašali, kje dobijo zgodbe, ki jih uporabijo v razredu. Največ učiteljev (81,4 

%) zgodbe pridobi na spletu. Visok delež vprašanih učiteljev (56,6 %) zgodbe kar kupi, 

nekateri pa si jih izposodijo v knjižnici; 52,2 % v šolski in 34,5 % učiteljev v splošni 

knjižnici. Nekateri učitelji zgodbe ustvarijo sami (21,2 %), 13,3 % učiteljev pa jih črpa iz 

učbeniških gradiv. Dva učitelja (1,8 %) sta navedla še drug vir, kjer pridobivata zgodbe; en 

učitelj (0,9 %) iz učbeniškega kompleta My Fairyland, ki ga uporablja le on, en učitelj (0,9 

%) pa iz osebne knjižnice. 

 

 

Preglednica 36: Katero je glavno merilo, po katerem izbirate zgodbe? (N = 113) 

 

 f f (%) 

 Tema, vsebina 69 61,1 

Jezik (ponavljajoči se deli, avtentičnost) 31 27,4 

Količina in kakovost ilustracij 3 2,7 

Količina besedila 5 4,4 

Jasen potek zgodbe (sosledje dogodkov) 3 2,7 

Drugo 2 1,8 

Skupaj 113 100,0 

 

Največ učiteljev (61,1 %) je za odgovor na vprašanje, katero je glavno merilo, po katerem 

izbirajo zgodbe, izbralo temo oz. vsebino zgodbe. Delež učiteljev, ki jim osrednje merilo za 

izbiro zgodb predstavlja jezik v zgodbi (da zgodba vsebuje ponavljajoče se dele, da je jezik 

avtentičen), je 27,4 %. Zgodbe glede na količino besedila izbira 4,4 % učiteljev, trem 

učiteljem (2,7 %) predstavlja glavni kriterij količina in kakovost ilustracij, prav tako trem 

učiteljem (2,7 %) pa je najpomembnejše, da je potek zgodbe jasen. Dva učitelja (1,8 %) sta 

pod izbiro »Drugo« navedla, da glavnega kriterija ne moreta izbrati, da pa zgodbo vedno 

izbereta na podlagi naslednjih kriterijev; eden (0,9 %) na podlagi teme, jezika in sosledja 

dogodkov, eden (0,9 %) pa na podlagi učnega načrta, kakovosti besedila in ilustracij. 
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Raziskovalno vprašanje 9: Kako se učitelji, ki poučujejo angleški jezik v 1. triletju, 

pripravijo na učno uro, v katero bodo vključili zgodbo? 

 

Preglednica 37: Koliko časa porabite za načrtovanje ure, v kateri uporabite zgodbo? (N = 

113) 

 

 f f (%) 

 Več kot običajno 57 50,4 

Manj kot običajno 5 4,4 

Približno enako 51 45,1 

Skupaj 113 100,0 

 

Več kot polovica učiteljev (50,4 %) trdi, da za načrtovanje učne ure, v kateri bodo uporabili 

zgodbo, porabi več časa kot običajno, torej kot pri načrtovanju učne ure, v kateri zgodbe ne 

uporabijo. Nekaj odstotkov vprašanih manj (45,1 %) porabi za načrtovanje približno enako 

časa kot sicer, 4,4 % vprašanih učiteljev pa porabi manj časa kot običajno. Če se pri tem 

vrnemo na četrto raziskovalno vprašanje, s katerim smo raziskovali, s katerimi težavami se 

učitelji srečujejo pri vključevanju zgodb pri pouku angleščine v 1. triletju, je časovni vidik 

izbral relativno majhen delež učiteljev (9,9 %). Lahko torej rečemo, da časovni vidik ne 

predstavlja težave ob uporabi zgodb pri poučevanju angleščine v 1. triletju, čeprav več kot 

polovica vprašanih za načrtovanje porabi več časa kot za uro, v kateri ne uporabi zgodbe. 
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Raziskovalno vprašanje 10: Katera je po mnenju učiteljev angleščine v 1. triletju največja 

prednost uporabe zgodb? 

 

Preglednica 38: Katera je po vašem mnenju največja prednost uporabe zgodb? (N = 113) 

 

 f f (%) 

 Motivacija za učenje jezika in boljša koncentracija 20 17,7 

Vir besedišča oz. jezikovnega znanja 10 8,8 

Izhodišče za aktivnosti in medpredmetno povezovanje 21 18,6 

Sproščeno vzdušje, prijazno okolje za učence 4 3,5 

Spoznavanje kultur                     0   0 

 Izpostavljenost naravnemu, avtentičnemu jeziku, učenje   

v kontekstu 
50 44,2 

Razvoj domišljije in ustvarjalnosti 4 3,5 

Pozitiven odnos do jezika in književnosti 4 3,5 

Skupaj 113 100,0 

 

Največ učiteljev (44,2 %) meni, da je največja prednost uporabe zgodb ta, da so učenci s 

poslušanjem izpostavljeni naravnemu, avtentičnemu jeziku, poleg tega pa jim zgodbe 

omogočajo učenje v kontekstu. Za 18,6 % učiteljev je največja prednost, ki jo uporaba zgodb 

prinaša, izhodišče za aktivnosti in medpredmetno povezovanje, skoraj odstotek manj 

vprašanih (17,7 %) pa je mnenja, da je največja prednost, ki jo z vključevanjem zgodb v 

pouk pridobimo, motivacija za učenje jezika in boljša koncentracija. Nekoliko presenetljivo 

pa je, da je odgovor, da so zgodbe vir besedišča, šele na četrtem mestu, izbralo ga je 8,8 % 

učiteljev. Enako število učiteljev meni, da je največja prednost uporabe zgodb sproščeno 

vzdušje in prijazno okolje za učence (3,5 %), razvoj domišljije in ustvarjalnosti (3,5 %) ter 

pozitiven odnos do jezika in književnosti nasploh (3,5 %). Presenetljivo, nihče izmed 

vprašanih ni mnenja, da je največja prednost spoznavanje kultur, čeprav to komponento 

strokovnjaki v teoriji pogosto poudarjajo (Andone, 2012; Drašler Zorič, 2013; Ellis in 

Brewster, 1991; Kirsch, 2008; Kondrič Horvat in Jazbec, 2009; Sneddon 2008; Szpotowicz 

in Szulc-Kurpaska, 2009; Zaro in Salaberri, 1995). Poleg tega je A. Drašler Zorič (2013) 

ugotovila, da se večina učiteljev (86 %) strinja ali popolnoma strinja, da so zgodbe koristne 

tudi zaradi bogate kulturne vsebine. 
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5. ZAKLJUČEK 

 

V empirični raziskavi magistrskega dela smo, na podlagi teoretičnih izhodišč in dveh 

raziskav iz leta 2013, raziskali trenutno stanje poučevanja angleščine z uporabo zgodb v 

prvem triletju slovenskih osnovnih šol. Zanimalo nas je torej, kako pogosto učitelji 

pripovedujejo/berejo zgodbe in katera dodatna ponazorila ob tem uporabljajo, kako 

organizirajo oblike pouka ob vključevanju zgodb, katere aktivnosti najpogosteje oblikujejo 

v povezavi z zgodbo, kje dobijo zgodbe, ki jih pripovedujejo oz. preberejo učencem, katero 

je glavno merilo, po katerem zgodbe izbirajo, ali v večji meri zgodbe berejo ali 

pripovedujejo, ali pogosteje uporabljajo avtentične ali neavtentične zgodbe, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike med pogostostjo uporabe zgodb glede na izobrazbo učiteljev 

oz. uporabo učbenika pri pouku, s katerimi težavami se srečujejo pri vključevanju zgodb v 

pouk tujega jezika ter katera je po mnenju učiteljev največja prednost uporabe zgodb, 

vprašali pa smo jih tudi po mnenju o lastni usposobljenosti za delo z zgodbami pri pouku 

angleščine. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji pri zgodnjem poučevanju angleščine zgodbe 

uporabljajo, največ učiteljev enkrat do dvakrat mesečno. Med učitelji z različno izobrazbo 

nismo dokazali statistično pomembnih razlik v tem, kako pogosto berejo oz. pripovedujejo 

zgodbe. Prav tako statistično pomembnih razlik ni v pogostosti uporabe zgodb med tistimi 

učitelji, ki pri poučevanju uporabljajo učbenik ter med tistimi, ki učbenika ne uporabljajo, 

čeprav bi morda pričakovali nasprotno. Ugotovili smo, da statistično pomembnih razlik v 

številu učiteljev, ki uporabljajo avtentične zgodbe v primerjavi s tistimi, ki uporabljajo 

prilagojene, ni, rezultati raziskave pa kažejo, da vprašani učitelji v večji meri uporabljajo 

avtentične zgodbe. To je za področje didaktike tujih jezikov zelo dobrodošel in vzpodbuden 

podatek, saj strokovnjaki z omenjenega področja podpirajo prav tovrstne zgodbe. χ² preizkus 

prav tako ni pokazal statistično pomembnih razlik v številu tistih učiteljev, ki zgodbe 

pripovedujejo in tistih, ki zgodbe preberejo. Največ v raziskavi vprašanih učiteljev bere in 

pripoveduje zgodbe v enaki meri.  

Učitelji poročajo o visoki oceni lastne usposobljenosti za pripovedovanje oz. branje zgodb, 

kar je seveda pri delu z zgodbami primarnega in ključnega pomena. Ta namreč določa 

učiteljevo zaupanje vase in vpliva na njegovo navzočnost v razredu. Za pripravo na učno 

uro, v kateri uporabijo zgodbo, učitelji večinoma porabijo več časa kot sicer, vendar pa lahko 

glede na rezultate rečemo, da to pomembno ne vpliva na pogostost uporabe zgodb. Ugotovili 

smo, da je po mnenju večine učiteljev največja prednost uporabe zgodb ta, da so učenci ob 

poslušanju teh izpostavljeni naravnemu, avtentičnemu jeziku in da učenje poteka v 

kontekstu. Na tej točki bi opozorili na pomen spoznavanja tujih kultur skozi zgodbe, saj se 

za to komponento ni odločil prav nihče izmed učiteljev, čeprav je zelo pomembna. Smiselno 

bi bilo torej poudariti, da skozi zgodbe učenci lahko spoznavajo navade in običaje drugih 

ljudi po svetu.  

Na podlagi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da učitelji ob vključevanju zgodb v pouk 

najpogosteje učence povabijo v bralni (pol)krog, vzpodbudni pa so tudi rezultati o uporabi 

dodatnih ponazoril ob branju/pripovedovanju zgodb. Ta namreč pomembno pripomorejo k 

razumevanju zgodb v tujem jeziku, prav vsi vprašani učitelji pa potrjujejo njihovo uporabo. 

Največ učiteljev glede na dogajanje in nastopajoče like spreminja glas ali pa dogajanje 

ponazarja z vizualnimi ponazorili – slikami, ilustracijami ter mimiko obraza in kretnjami 

telesa. Učitelji se za izbiro zgodb najpogosteje odločajo na podlagi tematike oz. vsebine 

zgodbe, na podlagi zgodb pa načrtujejo različne aktivnosti, najpogosteje pa z učenci utrjujejo 

naučeno besedišče. 
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Zelo razveseljujoč je podatek, da več kot polovica sodelujočih učiteljev pri delu z zgodbami 

nima težav. Največ učiteljev, ki pa se s težavami soočajo, pa poroča o nedostopnosti zgodb. 

Ugotovili smo, da najpogosteje zgodbe pridobijo s spleta, precej manj pogosto pa v knjižnici. 

Nekaj učiteljev ustvarja svoje zgodbe, kar je z vidika ustvarjalnosti pohvalno, pa vendar po 

drugi strani ne vemo, kako ustrezne oz. kakovostne so te zgodbe. Pomemben podatek je tudi 

ta, da le manjši odstotek učiteljev zgodbe črpa iz učbeniških gradiv, kar bi lahko pomenilo, 

da jim zgodbe iz učbenikov ne ustrezajo ali pa je teh v učbenikih premalo. Vsekakor bi bil 

lahko ta podatek v pomemben razmislek ustvarjalcem učbeniških gradiv. Velik delež 

učiteljev poroča o tem, da morajo zaradi nedostopnosti zgodb te kupiti sami, z lastnimi 

finančnimi sredstvi. Paradoksalno je to, da sistem zgodnjega poučevanja tujega jezika od 

učiteljev »zahteva« uporabo tovrstnih gradiv, ki pa s strani šole niso zagotovljena. Na tem 

mestu bi torej opozorili na pomen zagotovitve zgodb oz. gradiv s strani šol, saj je pomen 

zgodb pri poučevanju več kot očiten.  

Glede na rezultate bi bilo morda v prihodnje smiselno raziskati, kakšno podporo bi učitelji 

potrebovali pri zagotovitvi gradiv in razmisliti, kako bi lahko zagotovili boljšo opremljenost 

šol z gradivi za zgodnje poučevanje angleščine. Prav tako bi lahko raziskali, zakaj učitelji 

zgodbe, ki jih uporabljajo pri pouku angleščine v prvem triletju, le v manjši meri 

medpredmetno povezujejo. Z dodatnimi raziskavami bi lahko učitelje spodbudili k večjemu 

in bolj celostnemu povezovanju tujega jezika z ostalimi šolskimi predmeti. 
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7. PRILOGE 

 
Priloga 1: Vprašalnik 
 

Spoštovani/-a! 

Sem Katja Bunderšek, absolventka poučevanja na razredni stopnji z angleščino na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela raziskujem izkušnje in stališča 

učiteljev, ki v prvem triletju poučujejo angleški jezik, do uporabe zgodb pri pouku 

angleščine. 

Prosim Vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite spodnji vprašalnik. S tem mi boste 

pomagali do podatkov, ki jih potrebujem za raziskavo. Vprašalnik je anonimen, podatki pa 

bodo uporabljeni izključno za namen magistrskega dela. 

Že vnaprej se Vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje. 

 

Spol     M     Ž 

Razred(i), v katerem(/-ih) poučujete angleščino:     1.                         2.                         3. 

Izobrazba: 

Profesor/-ica razrednega pouka z opravljenim modulom za zgodnje poučevanje angleščine            

Predmetni/-a profesor/-ica angleščine z opravljenim modulom za zgodnje poučevanje 

angleščine               

Predmetni/-a profesor/-ica angleščine         Drugo: ________________________________ 

 

1. Kako pogosto uporabljate zgodbe pri pouku angleščine v 1. triletju? 

a) 1 x na teden.  

b) 1–2 x na mesec.  

c) Manj kot 1 x na mesec.  

d) Nikoli.  

e) Drugo: ____________ 

 

2. Ali pri poučevanju angleščine v 1. triletju uporabljate učbenik?  

a) Da. 
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b) Ne. 

 

3. Katera je po vašem mnenju največja prednost uporabe zgodb? (Izberite en odgovor.)  

a) Motivacija za učenje jezika in boljša koncentracija. 

b) Vir besedišča oz. jezikovnega znanja. 

c) Izhodišče za aktivnosti in medpredmetno povezovanje. 

d) Sproščeno vzdušje, prijazno okolje za učence. 

e) Spoznavanje kultur. 

f) Izpostavljenost naravnemu, avtentičnemu jeziku, učenje v kontekstu. 

g) Razvoj domišljije in ustvarjalnosti. 

h) Pozitiven odnos do jezika in književnosti. 

 

4. Zgodbe pogosteje pripovedujete ali preberete? 

a) Pripovedujem.  

b) Preberem. 

c) Oboje v enaki meri. 

 

5. Ali v večji meri uporabljate avtentične ali prilagojene zgodbe? 

a) Avtentične.  

b) Prilagojene. 

 

6. Vaše izkušnje z uporabo zgodb 

6.1. Katere aktivnosti najpogosteje oblikujete v povezavi z zgodbo? (Izberite en odgovor.)  

a) Aktivnosti za utrjevanje besedišča.  

b) Igra vlog (dramsko uprizarjanje).  

c) Pogovor o vsebini. 

d) Likovno ustvarjanje.  
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e) Medpredmetno povezovanje.  

f) Drugo: ______________________ 

6.2. Kako organizirate oblike pouka, ko v pouk vključujete zgodbe? (Izberite en odgovor.)  

a) Postavitve učilnice ne spreminjam (frontalna izvedba).  

b) "Bralni" krog ali polkrog.   

c) Drugo: _____________________ 

6.3. Katera dodatna ponazorila uporabljate ob branju/pripovedovanju zgodb? (Možnih je več 

odgovorov.) 

a) Slike, ilustracije.  

b) Mimiko obraza in kretnje.  

c) Spreminjanje glasu.  

d) Konkretne predmete.  

e) Lutke.  

f) Ne uporabljam dodatnih ponazoril.  

g) Drugo: ____________________ 

6.4. Kje dobite zgodbe, ki jih preberete v razredu? (Možnih je več odgovorov.) 

a) V šolski knjižnici.  

b) V splošni knjižnici.  

c) Na spletu.  

d) Kupim jih. 

e)  V učbeniku. 

f) Ustvarim jih sam/-a. 

g) Drugo: ___________________ 

6.5. Koliko časa porabite za načrtovanje ure, v kateri uporabite zgodbo? 

a) Več kot običajno.  

b) Manj kot običajno.  

c) Približno enako.  
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6.6. Katero je glavno merilo, po katerem izbirate zgodbe? (Izberite en odgovor.) 

a) Tema, vsebina.  

b) Jezik (ponavljajoči se deli, avtentičnost).  

c) Količina in kakovost ilustracij. 

d) Količina besedila.  

e) Jasen potek zgodbe (sosledje dogodkov). 

f) Drugo: ____________________  

 

7. Koliko se čutite kompetentne za pripovedovanje/branje zgodb pri pouku angleščine v 1. 

triletju? 

Nekompetenten   1   2   3   4   5   Zelo kompetenten 

 

8. S katerimi težavami se soočate ob uporabi zgodb pri poučevanju angleščine v 1. triletju? 

(Možnih je več odgovorov.) 

a) Nedostopnost gradiva. 

b) Občutek lastne nekompetentnosti za delo z zgodbami. 

c) Pomanjkanje časa. 

d) Nisem seznanjen/-a s pristopom oz. ne vem, kako bi zgodbe vključil/-a v pouk tujega 

jezika. 

e) Nezanimanje učencev oz. slab odziv na tovrstno delo. 

f) Nimam težav. 

g) Drugo: __________________________________________ 

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 
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