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POVZETEK 
 
Dandanes ni več dovolj, da učitelj tujega jezika učencem podaja samo znanje o jeziku. V 
sodobnem svetu se vse pogosteje srečujemo z nestrpnostjo in rasizmom. Pomembno je, da 
učitelj pri svojih učencih že zgodaj začne razvijati kulturno občutljivost in seznani svoje učence 
z različnimi kulturami in razlikami, ki se pojavljajo med kulturami in posledično med ljudmi. 
Učitelji se tega dejstva zavedajo, vendar naletijo na vrsto težav pri izbiri gradiva in didaktičnega 
pristopa. Poučevanje preko zgodb izvira iz preteklosti, ko je prenos informacij potekal izključno 
preko ustnega izročila. Zgodbe učencem odprejo nov svet, v katerem spoznavajo različne stvari 
in se preko tega učinkovito učijo. Za mlajše učence so zgodbe še posebno privlačne, saj 
predstavljajo varno okolje, učence pa motivirajo za vsebino zgodbe in tuj jezik. Skozi zgodbe 
pa učenci ne usvojijo le jezika, temveč tudi znanje in informacije o različnih kulturah. Skozi 
zgodbe učenci pridobijo pogled v različne perspektive in v različne kulture. Zgodbe učiteljem 
pomagajo pozitivno osvetliti pojme raznolikosti in strpnosti, ki jih učencem podajajo preko na 
zgodbah temelječega pristopa. Namen akcijskega raziskovanja je bil raziskati uporabo na 
zgodbah temelječega pristopa pri obravnavanju medkulturnosti pri pouku angleščine na 
razredni stopnji. V raziskavi je sodelovalo 17 učencev jezikovne šole, na kateri poučujem. 
Učenci so stari od 8–10 let in so v svojem drugem letu učenja angleščine. Raziskava je potekala 
marca in aprila 2019, in sicer smo pred izvedbo učnih ur učencem razdelili kratke vprašalnike, 
s katerimi smo pri učencih preverili njihov odnos do medkulturnosti in njihove izkušnje z 
obravnavanjem medkulturnih tem pri pouku angleščine. Nato sem izvedla približno 7 učnih ur, 
kjer sem z uporabo na zgodbah temelječega pristopa obravnavala dve izbrani zgodbi (Whoever 
you are in Something Else) z medkulturno tematiko. Po vsaki učni uri sem izpolnila 
samoevalvacijski vprašalnik. Po zaključku obravnavanja zgodb pa smo z učenci izvedli še 
kratek intervju in nato odgovore primerjali s podatki, ki smo jih pridobili pred začetkom izvedbe 
z vprašalnikom. Rezultati raziskave kažejo, da je bil glavni cilj magistrskega dela dosežen, in 
sicer nam je uspelo razviti pozitiven odnos učencev do medkulturnosti in razlik med ljudmi ter 
vključiti na zgodbah temelječ pristop za obravnavo medkulturnih tem.  
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: Medkulturnost, poučevanje angleščine, na zgodbah temelječ 
pristop, zgodbe, razredna stopnja. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Use of Storybooks at Primary English Teaching to Address 
Interculturalism 

 
Nowadays it is not enough for a teacher of foreign language to just teach students the target 
language. In modern world we often encounter intolerance and rasism. It is important that 
teachers start developing cultural sensitivity from early ages and for teachers to introduce 
different cultures and differences among them to their students. Teachers are mostly aware of 
this problem, but when it comes to teaching culture they encounter a number of issues, 
regarding the use of materials and choosing an appropriate approach. Teaching through stories 
dates back to a time before the writing was even invented. People used stories to transfer their 
knowledge and information. Stories are a very effective teaching tool because they open a 
whole new world to young students. Stories can create a safe environment for students and can 
also help to motivate them for foreign language learning. Through stories children can also 
acquire knowledge and informations about different cultures. Teachers can use story-based 
approach to shed a positive light on multiculturalism and tolerance. The aim of the action 
research was to research the use of storybooks at primary English level to address 
interculturalism. There were 17 students of a language learning institution, aged 8-10 that 
participated in my research. They are in their second year of learning English. The research was 
conducted during 7 lessons in March and April, 2019. We obtained the answers to the research 
questions on the basis of triangulation of techniques and resources, namely questionnaires, 
observations and interviews. Before conducting the lessons, the students filled out a 
questionnaire. For the story-based approach I chose two stories (Whoever you are and 
Something Else). After each individual lesson I filled out a self-evaluation questionnaire, after 
the lessons we conducted a short interwiev with the students and compared them with the 
informations we gathered before the lessons in the questionnaires. The results of the research 
show that the main goal was achieved – we managed to develop a positive attitude towards 
story-based approach to address interculturalism. 

 
 

KEYWORDS: Multiculturalism, teaching English, story-based approach, stories, primary 
school. 
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1. UVOD 
 
»A childhood without books – that would be no childhood. That would be like being shut out 
from the enchanted place where you can go and find the rarest kind of joy.« (Astrid Lindgren, 
1956:10) 
 
Za uvod sem izbrala citat švedske mladinske pisateljice Astrid Lindgren. Menim, da citat dobro 
povzame pomen, ki ga imajo knjige in zgodbe na otroke. Zgodbe otrokom predstavljajo pobeg 
v fantazijski svet, v katerem lahko odkrivajo nove stvari in se hkrati učijo. 
 
Pripovedovanje zgodb je za človeka zelo naravna stvar, saj že v zelo preprostih vsakdanjih 
dialogih lahko slišimo način pripovedovanja, ki spominja na pripovedovanje zgodbe. 
Prenašanje informacij in znanj preko pripovedovanja pa izhaja že iz zgodovine. Ljudje so si 
najprej pripovedovali zgodbe in se šele nato učili pisanja, tiskanja in podobno. Zgodbe pa prav 
posebno učinkujejo na otroke. Zgodbe otroke motivirajo, navdušujejo in pritegnejo njihovo 
pozornost. Skozi zgodbe spoznavajo in odkrivajo svetove, ki jim drugače niso dosegljivi, hkrati 
pa pridobivajo občutek za jezik, njegov ritem in širijo svoj besedni zaklad. V modernem svetu 
je pomembno, da otroci že zelo zgodaj razvijajo svojo empatijo in toleranco do ljudi, ki so 
drugačni od njih (kultura, navade, barva kože, versko prepričanje ipd.). Poleg tega, da ima 
kultura velik pomen za naše življenje, pa ima pomembno vlogo tudi v šolskem prostoru, zaradi 
jezikovno-kulturne povezave še posebej pri učenju tujega jezika. Učitelj mora zato pri pouku 
poleg jezika poučevati tudi kulturo. Kulturo velikokrat ponazarjamo z modelom ledene gore. 
Model ledene gore prikazuje kulturo neke družbe kot ledeno goro. Določeni aspekti kulture so 
ljudem vidni, nad vodo, večji del pa je skrit pod površjem. Ti elementi kulture vplivajo na naša 
dejanja, obnašanje in na način, kako komuniciramo drug z drugim. Velikokrat so ti skriti 
elementi vzrok za kulturni šok in nesporazume, ki lahko vodijo v stereotipe in predsodke 
(López-Rocha, 2016; Hall, 1976). Učence moramo vzgojiti tako, da bodo sposobni zmanjševati 
ali usklajevati kulturne razlike med seboj in sogovorcem, pri tem pa ohranjati lastno osebno in 
kulturno identiteto. Zgodbe pomagajo učencem razviti zavedanje o svoji identiteti, zavedanje 
lastnosti, v katerih se razlikujejo od drugih, znanje o svoji kulturi in kulturi drugih ter o 
sposobnostih za sporazumevanje z ljudmi iz drugih kulturnih ozadij. Branje multikulturnih 
zgodb znatno poveča otrokovo toleranco do razlik med ljudmi in razvoj pozitivnih stališč do 
raznolikosti kultur. Pri obravnavanju medkulturnih tem s pomočjo na zgodbah temelječega 
pristopa smo uporabili model medkulturne komunikacijske zmožnosti, ki ga je oblikoval Byram 
(1997). Predstavi pet komponent, ki jih razvijamo pri učencih v razredu (odnos, znanje, 
sposobnost interpretacije in posploševanja, sposobnost odkrivanja in interakcije ter kritično 
kulturno zavedanje).  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1. Kultura 
 
Večina definicij opredeljuje kulturo kot skupna prepričanja, vrednote, navade, ki jih ima neka 
skupina ljudi in se po njih razlikuje od druge. Izraža se v skupnem jeziku, mišljenju, načinu 
vedenja, prenaša se skozi simbole, obrede, vrednote. Kultura vsebuje skupna prepričanja, 
vrednote, običaje in predmete, s katerimi ljudje komunicirajo drug z drugim (Klingner, Artiles, 
Kozleski, Harry, Zion, Tate, Duran in Riley, 2005 v Kuru Gonen in Saglam, 2012). 
 
 Kožar (2010) navaja različne vidike kulture: 

- Zgodovinski: kultura kot družbena dediščina, ki se prenaša iz roda v rod; 
- behavioristični: kultura kot naučeno vedenje, ki je skupno vsem njenim članom; 
- normativni: kultura kot ideali, vrednote oz. pravila bivanja; 
- funkcionalni: kultura kot način reševanja problemov ali kot prilagajanje; 
- mentalni: kultura kot zbir idej oz. naučenega vedenja; 
- strukturalni: kultura kot vzorci navad; 
- simbolni: kultura kot niz pomenov, ki jih oblikujejo člani neke skupnosti. 

 
Trompenaars in Hampden - Turner (2012)  kulturo prikažeta s čebulnim diagramom. Sestavljajo 
ga:  

1. Zunanji sloj - tu gre za eksplicitno raven kulture, ker vse to lahko opazujemo (npr. 
oblačenje, vedenje, jezik, umetnost idr.). 

2. Srednji sloj - norme in vrednote ljudi v določeni kulturi.  
3. Notranji sloj- sem spada množica pravil in metode za reševanje problemov, ki obstajajo 

v določeni družbi.  
 

Skela (2009) pa kulturo deli v tri tipe: 
1. Informativna kultura (gre za podatke oz. dejstva, ki jih povprečno izobražen domači 

govorec pozna o svoji družbi, o zemljepisu in zgodovini, pomembnih dogodkih in 
osebnostih). Čeprav so ti podatki najmanj pomemben tip kulture, se od učenca tujega 
jezika pričakuje, da bo poznal vsaj najosnovnejše podatke o ciljni kulturi. 

2. Vedenjska kultura (gre za vedenjske vzorce, navade, običaje, vrednote, konverzacijske 
obrazce, neverbalno komunikacijo ipd.). Ta del kulture je za uspešno komunikacijo 
najpomembnejši, saj če se učenec želi ustrezno vesti v okolju ciljnega jezika, mora 
usvojiti ne le kognitivno, ampak tudi izvedbeno znanje vedenjskih vzorcev.  

3. Kultura dosežkov (umetniških in literarnih).  
 
Hall (1976) kulturo prikaže z modelom ledene gore (angl. Iceberg Model). Razlikuje med 
elementi kulture, ki so površinski oz. zavedni (hrana, jezik, festivali …) in med tistimi, ki so 
globoki oz. nezavedni (prepričanja, vrednote in percepcije). Trdi, da če bi bila kultura neke 
družbe ledena gora, bi bili določeni aspekti vidni, nad vodo, večji del pa bi bil skrit pod 
površjem. Ti elementi kulture vplivajo na naša dejanja, obnašanje in na način, kako 
komuniciramo drug z drugim. Velikokrat so ti skriti elementi vzrok za kulturni šok in 
nesporazume, ki lahko vodijo v stereotipe in predsodke (López-Rocha, 2016). Model ledene 
gore nas uči, da kulture ne smemo soditi po tem, kaj vidimo, ko vanjo prvič vstopimo. Vzeti si 
moramo čas, da spoznamo posameznike v kulturi in z njimi komunicirati. Skozi interakcije šele 
spoznamo vrednote in prepričanja, ki so vzrok za obnašanje v določeni družbi in kulturi (Hall, 
1976).  
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Različni avtorji pa razlikujejo med kulturo z veliko začetnico in kulturo z malo začetnico. Pod 
Kulturo z veliko začetnico spadajo zgodovina, institucije, literatura, umetnost, glasba … 
določenega naroda ali skupine. Gre za dejstva, ki se jih da naučiti in so le majhen del človekove 
kulturne identitete. Večji del obsega kultura z malo začetnico, kamor sodijo prepričanja, 
vrednote, vzorci obnašanja … Pri pouku tujega jezika se pogosto pozablja na kulturo z malo 
začetnico (Gil in Čańková, 2002; Tomalin in Stempleski, 1993).  
 
Tomalin in Stempleski (1993) poudarjata, da se moramo pri poučevanju tujega jezika 
osredotočiti tudi na kulturo z malo začetnico oz. na vedenjsko kulturo. Avtorja opredelita tri 
med seboj povezane kategorije, ki tvorijo kulturo kot celoto (prav tam): 

1. produkti/proizvodi: literatura, glasba, umetnost, (umetni) izdelki; 
2. ideje: prepričanja, vrednote, institucije, ter 
3. vedenjski vzorci: običaji, navade, oblačila, prosti čas, hrana. 

 

2.1.1. Jezik in kultura 
 
Jezik odraža kulturo in nanjo vpliva ter jo spreminja, hkrati pa tudi kultura vpliva na njegov 
nadaljnji razvoj. Jezik predstavlja simbolno reprezentacijo ljudi, saj vsebuje kulturno in 
zgodovinsko ozadje ter predstavlja človeški odnos do življenja, način življenja ter razmišljanje 
ljudi. Jezik in kultura sta zato zelo prepletena in se ju ne da ločiti. Jezik je tisti del kulture, ki 
človeka še posebej zanima: njegov izvor, razvoj, prepletanja s sosednjimi in drugimi jeziki, 
njegova uporabnost, oblikovanje identitete ipd. Zaradi tega si težko predstavljamo poučevanje 
tujega jezika brez poučevanja kulture (Kuru Gonen in Saglam, 2012; Zemljak Jontes, 2014). 
Pomemben vidik t.i. jezikovno-kulturne povezave se kaže v postopni prilagoditvi učenca ciljni 
kulturi, ne da bi se odpovedal svoji kulturni identiteti (akulturacija) (Skela, 1999b). Jezikovna 
kultura je tisti segment človeškega razvoja, ki omogoča sporazumevanje in hkrati 
sporazumevanje krepi in spreminja (Zemljak Jontes, 2014). 
 
Jezik in kultura sta povezana na več načinov. Jezik: 

- udejanja kulturo v danem trenutku in izraža način, s katerim posameznik to dejavnost 
uresničuje; 

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

- oblikuje abstraktne sisteme vrednot in identitet, med katerimi so implicitno vključene 
kulturne vrednote in kulturna identiteta (Čok, 2005; Čok, 2008). 

 
Poleg tega, da ima kultura velik pomen za naše življenje, ima pomembno vlogo tudi v šolskem 
prostoru, zaradi jezikovno-kulturne povezave še posebej pri učenju tujega jezika. Učenja jezika 
si danes ne moremo predstavljati brez seznanjanja s kulturo skupnosti, ki ta  jezik govori, torej 
gre za sočasno jezikovno in kulturno ozaveščanje (Bešter Turk, 2004). Učenje tujega jezika 
pomeni tudi spoznavanje kulturnega konteksta govorcev tega jezika. Za učitelja to pomeni, da 
pri poučevanju tujega jezika poučuje tudi zapleten sistem kulturnih navad, vrednot, načinov 
razmišljanja in delovanja. 
  

2.2. Medkulturnost 
 
Številni avtorji družbeni pojav soobstoja in prisotnosti več kultur na nekem ozemlju in 
njihovega medsebojnega vplivanja poimenujejo in opisujejo na različne načine, in sicer kot 
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medkulturnost, interkulturnost, mnogokulturnost, multikulturnost, večkulturnost, kulturni 
pluralizem itd. (Grosman, 2005; Benjak in Požgaj Hadži, 2006). 
 
Medkulturni pristop je v prihodnost usmerjen model za upravljanje kulturne raznolikosti 
(Byram, 2009). Medkulturni dialog omogoča preprečevanje etničnih, verskih, jezikovnih in 
kulturnih delitev. Omogoča, da naše različne identitete obravnavamo konstruktivno in 
demokratično, na osnovi skupnih splošnih vrednot. Učenje tujih jezikov je možnost za tak 
dialog (prav tam). Razvijanje medkulturne zmožnosti je ključen dejavnik za spodbujanje 
razumevanja in strpnosti med različnimi narodi. Tako zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku 
vključuje poleg jezikovnih zmožnosti tudi različne zmožnosti, sposobnosti in spretnosti, ki jih 
strnemo v pojem medkulturna zavest (Šečerov, 2008). Medkulturno zavest opredeli Krakar 
Vogel (2011) kot kompleks znanj, spretnosti, odnosov in stališč. Vključuje pa sistematično 
spoznavanje elementov kulture, razpravljanje o njih, njihovo kritično vrednotenje ter pozitiven 
odnos do lastne in tuje kulture. Medkulturna zavest vpliva na zavest o lastni individualni in 
družbeni identiteti ter sooblikuje vrednostni sistem posameznika in družbe (prav tam). Čok 
(2005) trdi, da je ena izmed najpomembnejših zmožnosti medkulturne zavesti empatija oz. 
zmožnost vživeti se v druge kulture. S pomočjo empatije pa lahko pripadniki različnih kultur 
učinkovito komunicirajo med sabo, to pa odpira vrata v razumevanje drugih kultur in spodbuja 
razvijanje pozitivnega odnosa do lastne kulture in jezika (Čok, 2010; Grosman, 2005). Tudi 
Učni načrt za angleščino (Učni načrt, Angleščina, 4.–9. razred, 2016) opredeljuje usvajanje 
medkulturne komunikacijske zmožnosti v angleščini kot glavni cilj učenja tujega jezika. 
Učenci, ki imajo dobro razvito medkulturno zavest, se namreč zavedajo pomena maternega 
jezika in lastne kulture, spoznavajo in sprejemajo kulturno raznovrstnost, razvijajo pozitiven 
odnos do tujih jezikov in kultur ter cenijo večjezičnost (prav tam). 
 

2.2.1. Razvoj kulturne občutljivosti 
 
Bennet (1998) predstavi šest faz kulturne občutljivosti, ki posameznika pripeljejo na raven 
etnorelativnosti: 

- Raven etnocentričnosti:  
1. zanikanje različnosti;  
2. obramba pred drugimi in drugačnim;  
3. posploševanje razlik. 

 
- Raven etnorelativnosti:  
4. sprejemanje različnosti;  
5. prilagajanje v svet drugačnega in drugega;  
6. integracija v svet različnosti kultur (posameznik, zmožen presojanja iz različnih 

perspektiv). 
 
Hunter in Elias (1999) pravita, da medkulturno občutljivost lahko definiramo kot zmožnost: 

- izkazovanja spoštovanja in razumevanja ljudi iz različnih kulturnih ozadij, 
- učinkovitega komuniciranja z ljudmi, ki imajo drugačno kulturo, in  
- sodelovanja z ljudmi različnih kultur.  

 
Gersten in Weissberg (1986) trdita, da kulturna občutljivost povzame posameznikovo delovanje 
v različnih medosebnih situacijah. Tukaj izpostavita dve komponenti –socialne sposobnosti in 
sposobnost reševanja socialnih konfliktov (angl. social problem solving). Socialne sposobnosti 
se nanašajo na vzorec obnašanj, skozi katera posameznik vpliva na druge (sposobnost 
komunikacije, deljenja z drugimi, dajanje komplimentov …).  Sposobnost reševanja konfliktov 
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v družbi pa je sposobnost razreševanja sporov z drugimi v različnih situacijah. Sem spada tudi 
sposobnost zavzemanja perspektiv (angl. perspective taking), ki se nanaša na sposobnost 
prepoznavanja čustev drugih in sklepati o pogledu drugega na določeno situacijo.  
 
Z razvito medkulturno zavestjo ima posameznik sposobnost vrednotenja in soočenja svojih 
vedenj in vrednot s tujimi, sposobnost prehoda od etnocentrizma in ozkih identifikacij do 
približevanja k skupnim vrednotam oz. do sprejemanja razlik med posameznimi skupinami 
(Čok, 2005).  
 
Te definicije prikazujejo, kako pomemben je razvoj kulturne občutljivosti in je pomemben del 
socialne kompetence oz. delovanja posameznika v družbi. Še posebej pri socializiranju z 
ljudmi, ki imajo drugačno kulturno ozadje.  
 
Pri usvajanju kulturne zavesti je potrebno postopke razčleniti. Gre za postopnost procesa, ki 
poteka od povsem naravne etnocentričnosti, preko prve zavesti o obstoju in različnosti drugih 
kultur, postopnega sprejemanja ali spoštovanja drugih kultur, prvega razumevanja in začetnega 
vrednotenja različnosti, prednosti ter šibkosti drugačne kulture do različnih oblik končnega 
odnosa, ko drugo kulturo sprejme, asimilira ali razvije mnogokulturnost. To ne pomeni 
večkulturne osebnosti, ampak le neobremenjeno poznavanje več kultur, ki posamezniku 
omogoča uspešno razumevanje in komuniciranje z drugimi kulturami (Grosman, 2005). 
 
Barret (2007) predstavi značilnosti otrok, ki se navezujejo na razvoj kulturne zavesti: 

- Otroci imajo znanje o lastni državi od starosti 5/6 let naprej in o drugih državah malo 
kasneje. 

- Ljubezen in ponos do domovine kažejo od približno 7. leta dalje. 
- Otrokovo znanje o tujih državah in čustva do njih so lahko popolnoma neodvsni. Ni 

nujno, da več znanja o drugih državah vodi do več pozitivnih čustev ali obratno. 
- Otroci stereotipe o posameznih državah razvijejo v starosti 5/6 let. 
- Otroci od 5. leta dalje lahko kažejo pristranskost znotraj skupine, a ne nujno zavrnitev 

zunanjih skupin. 
- Otroci se začnejo zavedati članstva v nacionalnih ali državnih skupinah od približno 5. 

leta dalje, vendar med njimi obstajajo razlike v intenzivnosti identifikacije. 
 

2.3. Poučevanje angleščine na razredni stopnji 
 
Rastoči trend globalizacije je pripomogel k uvedbi zgodnjega poučevanja angleščine v številnih 
državah po svetu. Razširilo se je namreč mnenje, da se mlajši učenci veliko bolje in lažje naučijo 
tujega jezika kot starejši učenci. Zgodnje učenje tujih jezikov naj bi učencem predstavljalo 
model vseživljenjskega jezikovnega učenja, ki ob kasnejšem dodajanju drugih jezikov vodi k 
posameznikovi funkcionalni raznojezičnosti. Eden izmed razlogov, zakaj začeti s poučevanjem 
tujega jezika že tako zgodaj je, da podaljšamo skupno število let učenja tujega jezika, drugi 
pomemben razlog pa je, da imajo učenci na razredni stopnji večjo zmožnost razumevanja in 
posnemanja tega kar slišijo kot starejši učenci. Prednosti učenja tujega jezika se kažejo na 
področju delovanja možganov (dobro razvito divergentno mišljenje in metajezikovne 
zmožnosti) in tako na osebnem kot profesionalnem področju (ljudje, ki uporabljajo več jezikov, 
so bolj odprti za druge in drugačne, so bolje zaposljivi ipd.) (Program osnovna šola. Tuji jezik 
v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013; Brewster, Ellis in Girard, 2002). 
 
Pižorn (2009) navaja pogoje pod katerimi se učenci na razredni stopnji uspešneje učijo tuji 
jezik. Pravi, da mora biti odnos med učenci in učiteljem spoštljiv, zaupen in ljubeč. Učitelj mora 
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govoriti pravilno in tekoče, aktivnosti pa morajo vsebovati kognitivne izzive, učence ustrezno 
motivirati in se nanašati na otrokove izkušnje. Učitelj mora dejavnosti konkretizirati, jih 
podpreti s slikovnimi gradivi in drugimi predmeti, vztrajati pa mora pri pravilnosti izgovarjave. 
Pouk tujega jezika mora potekati trikrat na teden do največ 30 minut, posamezna aktivnost pa 
ne sme trajati več kot 10 minut. Vse aktivnosti morajo biti vodene in učencem nuditi tudi veliko 
gibalnih aktivnosti.  
 
Vsebine, učne metode in pristopi k poučevanju mlajših učencev so pogojeni z njihovo starostjo 
in kratkotrajno pozornostjo. V drugem in tretjem razredu so učenci pretežno na razvojni stopnji 
konkretno operativnega mišljenja, zato mora biti podano znanje podkrepljeno s predstavljanjem 
konkretnih okoliščin. Pouk mora biti naravnan situacijsko in doživljajsko, vključevati pa mora 
celostni oz. veččutni pristop (Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 
2013).  
 
Brewster, Ellis in Girard (2002) strnejo lastnosti mlajših učencev, po katerih se razlikujejo od 
odraslih: 

- imajo veliko fizične energije in potrebujejo pogosto fizično aktivnost; 
- imajo veliko čustvenih potreb; 
- so čustveno razdražljivi; 
- se konceptualno razvijajo in so v zgodnji fazi šolanja; 
- še vedno razvijajo pismenost prvega jezika; 
- se učijo počasneje in hitro pozabljajo; 
- so navadno bolj usmerjeni sami vase in so prezaposleni z lastnim svetom; 
- se hitro začnejo dolgočasiti; 
- odlično znajo oponašati; 
- presenetljivo dolgo so lahko osredinjeni, če imajo interes; 
- hitro izgubijo pozornost, ampak se tudi zlahka navdušijo.  

 
Poučevanje tujega jezika mora potekati z igralnimi dejavnostmi. Tako ohranjamo notranjo 
motivacijo, ki pripomore k večjemu sodelovanju pri pouku, interesu in veselju do učenja tujega 
jezika. Učitelj postane opazovalec, soorganizator in sodelujoči pri igri in drugih dejavnostih. 
Njegova naloga je, da učence spodbuja k miselnim aktivnostim, ki jim ponujajo veliko jezika 
(z opisovanjem, s pojasnjevanjem, z razlaganjem, branjem in s pripovedovanjem) (Program 
osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013).  
 
Brewster, Ellis in Girard (2002) navedejo šest pristopov k poučevanju tujih jezikov na zgodnji 
stopnji: 
 

1. avdiolingvalni oz. slušno jezikovni pristop (angl. audio-lingual): Temelji na ponavljanju 
novega jezika in pogosto na dialogih. Po mnenju mnogih ta pristop preveč omejuje in 
daje prevelik poudarek učenju na pamet, posnemanju ter vajam, ki vsebujejo mehansko 
ponavljanje brez konteksta.  

2. popoln telesni odziv (angl. Total Physical Response):  Ta pristop razvija sposobnosti 
slušnega razumevanja, nov jezik uvaja na zelo vizualen način in v kontekstu, vključuje 
aktivnost in gibanje ter sprva ne izvaja pritiska nad učenci, da govorijo. Petje pesmi, ki 
vključuje gibanje, rime in zgodbe so vse del popolnega telesnega odziva. 

3. komunikacijski pristop (angl. the communicative approach): Ta daje poudarek družbeni 
naravi učenja jezika in interakciji. Učenci glede na smiselne in kontekstualizirane 
naloge rišejo, odigrajo prizore, poslušajo, govorijo, berejo ali pišejo z uporabo jezika, 
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ki je za njih načrtno pripravljen. Nekateri pristop kritizirajo zaradi velikega poudarka 
na komunikaciji in tekočnosti, slovnična pravilnost pa je prezrta. 

4. na dejavnostih temelječ pristop (angl. task-based learning): Glavni poudarek je na 
nalogi, ki jo učenci dobijo, jezik pa je orodje, ki ga uporabijo, da nalogo uspešno 
opravijo. Naloga odraža resnično življenje in učenci se pri delu osredinjajo na pomen, 
ob tem pa lahko uporabijo, katerikoli jezik želijo. 

5. na zgodbah temelječa  metodologija (angl. story based methodology):  Temelji na 
usvajanju jezika skozi zgodbe. Učitelj se pri tem zanaša na predznanje učencev in 
razumevanje pomena zgodbe s pomočjo konteksta, slik, gest pripovedovalca itd.  

6. medpredmetni pristop (angl. cross-curricular approach): pristop, pri katerem je razvoj 
tujega jezika povezan z drugimi področji predmetnika, kot so likovna umetnost, šport, 
matematika in spoznavanje družbe.  

 
Čok (2008) navede izhodišča za pouk tujih jezikov v otroštvu in predadolescenci, ki jih 
oblikujemo: 
● na osnovah otrokovega jezikovnega, spoznavnega, čustvenega, psihičnega in 

družbenega razvoja, 
● na njegovih predispozicijah za učenje jezikov ter pogojih, ki so mu razvoj teh dispozicij 

omogočali (diferencialna psihologija, pedagoška psihologija); 
● na posebnostih ciljnega jezika (splošno in primerjalno jezikoslovje, didaktika tujega 

jezika); 
● na dejanskih možnostih rabe tujega jezika v otrokovem neposrednem okolju. 

 
Temeljno izhodišče pa je še vedno kognitivna teorija J. Piageta. Čeprav se je središče 
raziskovalnega zanimanja premaknilo od oblike upovedanega (jezikovne strukture) na proces 
upovedovanja (jezikovna raba in sobesedilo) in je Piagetova teorija doživela prilagoditve in 
inačice razlag, je še vedno osnova za obravnavo procesa ubeseditve miselnih struktur (prav 
tam). 
Značilnosti posameznih razvojnih obdobij so oporna točka pri uravnavanju vsake metode 
učenja. Jezik kot sredstvo učenja in spoznavna vsebina je tudi sredstvo in predmet otrokovega 
raziskovanja. Značilnosti posameznega razvojnega obdobja odločilno vplivajo na proces 
usvajanja maternega, drugega ali tujega jezika (Čok, 2008). 

 

2.4. Poučevanje kulture  
 
Vsi imamo neko kulturo, ta pa je naučena, deljena in prilagojena. Kultura je način sprejemanja, 
ocenjevanja, ravnanja in zaupanja (Goodnough, 1987 v Guofang, 2006). Dostikrat se ne 
zavedamo, da vsi ljudje ne delijo naše kulture, in zato je učenje o drugih kulturah zelo 
pomembno. Učitelji se zato morajo zato zavedati svoje naloge, da učence vzgajajo tako, da 
bodo drug z drugim lahko uspešno, harmonično in produktivno živeli (Guofang, 2006).  
 
Rivers (1981) trdi, da bi poučevanje kulture moralo doseči vsaj naslednjih sedem ciljev. Učenci 
bi:  

1. se morali zavedati obnašanja različnih ljudi;  
2. se morali zavedati vpliva socialnih variabel (starost, spol, socialni status) na način 

govora; 
3. se morali zavedati, kako se ljudje ciljne kulture obnašajo v določenih okoliščinah;  
4. bi se morali zavedati kulture, ki je v najbolj pogosto rabljenih frazah in besedah;  
5. morali biti kritični do ciljne jezikovne kulture;  
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6. morali razvijati sposobnosti, ki so potrebne za pridobivanje in organiziranje materialov 
o ciljni kulturi;  

7. morali razvijati intelektualno radovednost o ciljni kulturi in empatijo do ljudi (Kuru 
Gonen in Saglam, 2012). 

 
Poudarek pri pouku tujega jezika bi moral biti predvsem na »vedenjski kulturi«, še zlasti 
sporočanjski vzorci in kretnje so tiste oblike kulture, ki so za uspešno komunikacijo 
najpomembnejše. Poleg izgovarjave je kultura verjetno najšibkejši vidik poučevanja tujega 
jezika (Skela, 1999a). Zato bi bilo potrebno t.i. »vedenjsko« kulturo skrbno načrtovati in jo 
posredovati učencem že na samem začetku poučevanja. Poučevanje/učenje kulturno pogojenih 
vedenjskih vzorcev izhaja iz uporabljenih učnih gradiv. Tem vzorcem je potrebno dajati 
posebno mesto pri pouku in jih sistematično obravnavati, da postanejo stalna sestavina 
jezikovnega pouka. Široki oz. splošni cilji učenja/poučevanja kulture so pomembni, vendar jih 
je potrebno tudi podrobneje določiti (prav tam).  
 
Seelye (1988 v Skela 1999a) meni, da so glavni cilji poučevanja kulture naslednji: 

- pomagati učencem, da spoznajo, da vsi ljudje izkazujejo kulturno pogojene vedenjske 
vzorce, 

- pomagati učencem, da spoznajo, da družbene spremenljivke (starost, spol, družbeni 
položaj, kraj bivanja ipd.) vplivajo na vedenje ljudi, 

- omogočiti učencem, da se začnejo zavedati pogostih vedenjskih vzorcev v ciljnem 
jeziku,  

- omogočiti učencem, da se zavejo kulturnih konotacij besed in besednih zvez v ciljnem 
jeziku, 

- pomagati učencem, da razvijejo zmožnost vrednotenja posplošitev o ciljni kulturi, 
- pomagati učencem, da razvijejo določene spretnosti, ki jim bodo omogočile 

pridobivanje informacij o ciljni kulturi, 
- spodbujati učenčevo radovednost o ciljni kulturi in pri njih razvijati empatijo do 

govorcev ciljnega jezika (Skela, 1999a). 
 
Tomalin in Stempleski (1993) navedeta aktivnosti, s katerimi razvijamo kulturno zavest: 

1. Prepoznavanje kulturnih slik in simbolov. 
2. Delo s konkretnim kulturnim materialom: sem spada avtentičen material (razglednice, 

znamke, časopisi, fotografije idr). 
3. Prepoznavanje vzorcev: spoznavanje življenja ljudi angleško govorečih držav in 

primerjava z lastnim načinom življenja. 
4. Prepoznavanje kulturnih vedenjskih vzorcev: razvijanje tolerance za vedenjske vzorce, 

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

komunikacijskih vzorcev. 
6. Raziskovanje vrednot in odnosov znotraj lastne in tuje kulture. 
7. Raziskovanje in širjenje izkušenj s tujo kulturo.  

 
Usó-Juan in Martinez-Flor (2008) predlagata naslednje tri stopnje vključevanja in razvijanja 
medkulturne zavesti v pouk:  

1. Razlaga - učitelj razloži učencem koncept medkulturne zavesti, da se učenci zavedajo 
pomembnosti le-te; nato učencem poda področja, ki jih lahko pripeljejo do razvoja 
medkulturne zavesti. 
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2. Zbiranje - učenci imajo nalogo poiskati in zbirati material v povezavi s kulturnimi 
temami zunaj učilnice (skupaj določijo teme), material prinesejo učitelju, ki na podlagi 
izbranega materiala določi aktivnosti znotraj štirih jezikovnih zmožnosti. 

3. Implementacija - učenci izvajajo različne aktivnosti, ki zahtevajo vse štiri jezikovne 
zmožnosti, ki spodbujajo medkulturno zavest. Pri tem je nujno vključevati primere 
kulturnih nesoglasij, igre vlog, občutljive in neprijetne teme, omogočati stike z 
domačimi govorci idr.  

 
Učitelj bi moral te cilje prilagajati svoji učni situaciji in učencem pomagati doseči tisto raven 
družbeno-kulturne zmožnosti, ki je za njih ustrezna. Pojem kulture ciljnega jezika je potrebno 
relativizirati. Za učenca je pomembno, da razvije zavest o kulturni različnosti v svetu in vplivu 
kulturnih razlik na potek komunikacije. Učencem je potrebno omogočiti, da bodo lahko 
tujejezikovne kulturne vsebine primerjali z lastno kulturo. Učence moramo vzgojiti tako, da 
bodo sposobni zmanjševati ali usklajevati kulturne razlike med seboj in sogovorcem, pri tem 
pa ohranjati lastno osebno in kulturno identiteto (Usó-Juan in Martinez-Flor, 2008). Učitelj se 
pri opredeljevanju ciljev ne sme omejevati le na raven poznavanja in razumevanja kulture, 
ampak glede na ravni medkulturne zavesti slediti višjim ciljem (Šečerov, 2008). 
 
Znanje jezikov omogoča medkulturni dialog in spodbuja pripravljenost na sobivanje in 
medsebojno spoštovanje. Cilj učenja tujega jezika je medkulturni govorec (zmožen empatije, 
spoštovanja in strpnosti do drugih kultur), ki je vešč jezikovnega in nejezikovnega ravnanja v 
svoji lastni in v kateri izmed drugih jezikovnih in kulturnih skupnosti (Učni načrt, Angleščina, 
4.-9. razred, 2016). Pri vključevanju kulturnih elementov v pouk jezika je potrebno kulturo 
ciljnega jezika relativizirati. Naklonjenost/sovražnost do kulture ciljnega jezika in 
sprejemanje/odklanjanje le-te so posledice pozitivne/negativne izkušnje ali vzgoje, ki jo je 
posameznik imel v šoli, družini ali življenjskem okolju (Byram in Morgan, 1994; Čok, 2008). 
Na začetnih stopnjah bi moral biti poudarek predvsem na procesih razumevanja, dojemanja in 
seznanjanja s ciljno kulturo, medtem ko je naklonjenost in predanost ciljni kulturi osebna 
odločitev učenca. Namen izobraževanja ne bi smel biti ustvarjati ljudi, ki se identificirajo z 
drugimi skupinami in drugimi jezikovnimi skupinami, saj to lahko pripelje do procesa 
indoktrinacije. Zmožnost primerjanja in razlikovanja vrednot, prepričanj in vedenj dveh ali več 
socialnih skupin ne pomeni, da se je treba identificirati s katerokoli od njih oziroma pripadati 
eni ali drugi (Byram, 2009). 
 
Pri tujejezikovnem učenju je treba težiti k temu, da bo lahko učenec vzpostavil v kulturno in 
jezikovno mešanih skupinah učinkovito komunikacijo. Ni cilj, da učenci postanejo kar se da 
podobni npr. Britancem, ampak je pomembneje, da učenec razvije zavest o kulturni različnosti 
v svetu in vplivu kulturnih razlik na potek komunikacije (Skela, 1999a). Izobraževanje za 
medkulturne učence dokazuje, da imajo otroci od mladih nog izkušnje z drugimi kulturami in 
da jih v procesu izobraževanja lahko pripravimo, da o sebi, svojih kulturah in kulturah drugih 
ljudi razmišljajo analitično ter kritično (Byram, 2009). 
 
Delanoy (1993) opredeli pet osnovnih kriterijev, na katerih mora temeljiti medkulturno učenje: 

- aktivna udeležba učenca pri raziskovanju tuje kulture; 
- učenje kulture je proces; 
- kulturna relativnost: zavedanje, da so različne kulture enakovredne, omogoča razvoj 

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

širjenjem učenčevega znanja o tuji kulturi; 
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- raziskovanje kulturne dimenzije jezika: jezikovno učenje mora biti povezano s 
kulturnim učenjem, da se učenci zavejo kulturne vpletenosti v medkulturni 
komunikaciji.  

 

2.4.1. Kulturne teme 
 
Zgodnje poučevanje angleščine ponuja dobre možnosti za spodbujanje učencev, da razvijajo 
pozitiven odnos do drugih kultur. V povezavi s tujim jezikom se učenci naučijo veliko stvari v 
povezavi s ciljno kulturo: vsakodnevno življenje, pesmi, rime, igre, zgodbe, festivali ipd. 
Učitelji za poučevanje teh elementov uporabljajo predmete in stvari (npr. tipična hrana, igrače 
in oblačila), avtentične zgodbe, stripe, revije, embalažo za hrano, video material (Brewster, 
Ellis in Girard, 2002) …  
 
Skela (1999a) navede seznam tem, ki temelji na antropološki definiciji kulture: družina; dom; 
zadovoljevanje osebnih potreb; hrana in obroki; izobraževanje; prostočasne dejavnosti; denar; 
vera; počitnice; potovanja; vsakodnevne dejavnosti; domače živali; javna občila; otroška 
književnost; šport; film in kino; prazniki; prevozna sredstva in promet; ekologija; prebivalstvo; 
humor; oblačila; geografija; storitve (pošta, policija, banka); zdravje; splošna zgodovina; lepo 
obnašanje; neverbalna komunikacija; folklora; festivali, igre, tekmovanja; glasba; muzeji, 
razstave, živalski vrtovi. 
 
Učni načrt za angleščino (Učni načrt, Angleščina, 4.-9. razred, 2016)  predlaga naslednje teme, 
s katerimi uvajamo medkulturno dimenzijo pri pouku tujega jezika in primerjamo stvarnost v 
različnih kulturnih okoljih: 

- vsakdanje življenje: hrana, pijača, praznovanja, delo in prosti čas; 
- družbeno/kulturno/naravno okolje: šola, življenje v mestu in na deželi, prazniki, 

varovanje okolja idr.; 
- družbeni dogovori: pozdravljanje, obnašanje ob določenih priložnostih, navade,  običaji 

idr.; 
- družbene vrednote: medosebni odnosi, družina, kulturna dediščina, primerjava vrednot 

lastnega naroda z drugimi idr.  
 

2.4.2. Vloga učitelja 
 
Učitelji ne morejo in ne smejo več ignorirati razlik, ki se pojavljajo med učenci v njihovih 
razredih. Namesto tega morajo podpreti bogastvo in raznovrstnost človeških razlik ter svojim 
učencem postaviti zgled in jih v tem duhu poučevati (Marshall, 1998). Učitelj mora nameniti 
veliko pozornosti medkulturni komunikaciji, učence mora postopoma soočati z raznolikostjo 
kulturne tradicije, pri opredeljevanju ciljev pa se ne sme omejevati zgolj na raven poznavanja 
in razumevanje nekaterih vidikov kulture drugega naroda, ampak slediti višjim ciljem. Žal mu 
učbeniki niso vedno v pomoč, zato mora učitelj poiskati ustrezne načine in učence postopoma 
soočati s kulturno raznolikostjo ter medkulturno zavest spodbujati in razvijati s pomočjo 
dodatnih gradiv (Šečerov, 2008). Montgomery (2001 v Kuru Gonen in Saglam, 2012) pravi, da 
morajo učitelji velikokrat reflektirati in razmišljati o svojih definicijah kulture ter kako kultura 
vpliva na vedenje učitelja ali učenca. Učitelj se mora spraševati, ali se zaveda kulturne 
raznolikosti v razredu in ali se jo bo odločil izpostaviti oz. jo ignorirati. Pomembno je, da učitelji 
poskusijo poiskati načine, kako izkoristiti kulturno raznolikost v razredu ter prepoznati kulturno 
raznolike učence in jim pomagati narediti povezavo med lastno kulturo in kulturo ciljnega 
jezika. 
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Naloga učitelja tujih jezikov ni poveličevanje ali presojanje neke kulture, ampak predstaviti 
njeno resničnost. Pomagati učencu, da preide od etnocentrizma do zavedanja in sprejemanja 
drugih kultur, je za učitelja težka naloga. To še bolj oteži, če ima učitelj stereotipne predstave, 
ki jih prenese tudi na učence. Učitelj mora učencu pomagati preseči negativna čustva, hkrati pa 
jih prepoznati in odvreči stereotipe (Szende, 2014). Učitelj pa se mora pri tem zavedati, da 
učenci s sabo v šolo prinesejo znanja in čustva o drugih jezikih in kulturah, na katera ne more 
vedno vplivati (Byram, 2009). 
 

2.4.3. Omejitve in težave pri poučevanju kulture 
 
Sercu, Méndez García in Castro Prieto (2005) menijo, da čeprav raste zavedanje o pomembnosti 
vključevanja kulturnih vsebin v pouk, raziskave kažejo, da učitelji še vedno največ časa 
posvečajo poučevanju jezika in ne kulturi, kar učitelji pripisujejo pomanjkanju časa, učnemu 
načrtu, učnim gradivom ter pomanjkanju interesa pri učencih. Številni avtorji izpostavljajo 
podobne težave, s katerimi se soočajo učitelji pri poučevanju kulture. Eden izmed problemov 
je prenatrpan učni načrt. Obravnavanje kulture zavzame veliko časa, zato se veliko učiteljem 
zdi, da ne morejo izgubljati časa za obravnavanje kulture tujega jezika (Kuru Gonen in Saglam, 
2012; Juan in Martinez-Flor, 2008; Sercu, Méndez García in Castro Prieto, 2005). Drug 
problem je, da se učitelji bojijo, da nimajo ustreznega znanja o kulturi, in menijo, da je njihova 
vloga le podajanje informacij oz. dejstev (prav tam). Tretji problem so negativni odnosi učencev 
do kulture. Učenci dostikrat predvidevajo, da se kultura ciljnega jezika zelo razlikuje od 
njihove, zato se poskusijo od nje oddaljiti tako, da začnejo zavračati njene vrednote (prav tam). 
Možno je, da se jim bo tuja kultura zdela preveč nenavadna (različna od njihove) in bodo zato 
reagirali negativno. Četrti razlog za nevključevanje kulture v pouk je pomanjkljiva 
usposobljenost učiteljev za poučevanje kulture. Učitelji niso seznanjeni z ustreznimi 
strategijami in nimajo zastavljenih jasnih ciljev, ki bi jim pomagali pri načrtovanju pouka o 
kulturnih temah (prav tam). 
 
Dagarin Fojkar (2009) opozarja, da medkulturno in medjezikovno uzaveščanje poteka samo v 
projektni obliki nekaterih učiteljev, ki si želijo razviti strpnost in razumevanje drugačnosti. 
Sercu (2005) dodaja, da učitelji pri kulturnih temah največjo pomembnost pripisujejo aktualnim 
temam iz vsakodnevnega življenja, kot najmanj pomembne pa označujejo medosebne odnose, 
kar je presenetljivo, glede na pomembnost komunikacije v današnjem svetu. Sercu (2002) je z 
raziskavo, v katero je vključil učitelje tujih jezikov, dokazal, da učitelji še vedno dajejo 
poudarek jeziku, vključevanje kulture pa poteka le v obliki prenosa kulturnih dejstev. Pri tem 
so učitelji najbolj seznanjeni s kulturnimi vsebinami, ki so vključene v učbenikih in le-te tudi 
obravnavajo najbolj podrobno, najmanj pa poznajo teme, kot so mednarodni odnosi, vrednote, 
socialne skupine, kar tudi ni vključeno v učbenike. Rezultati tudi kažejo, da učitelji želijo 
razvijati medkulturno zavest, vendar pri tem izbirajo napačno metodologijo, saj je večina 
kulturnih aktivnosti usmerjena na učitelja, učenec pa je le pasiven poslušalec.  
 
Alvarez in Garrido (2004) sta z raziskavo potrdila, da imajo učitelji težave s poučevanjem in 
vključevanjem medkulturnosti pri pouku zaradi pomanjkanja metodologije poučevanja kulture; 
učiteljem predstavlja težavo opredeljevanje ciljev; pojavljajo se tudi težave pri izbiri kulturnih 
elementov, ki bi povečali komunikacijo; raziskava je tudi pokazala, da večina učiteljev nima 
jasne predstave o tem, kako sistematično razvijati medkulturnost in kako se spopasti s predsodki 
in stereotipi. Kot navajata, je to posledica tega, da učitelji niso deležni primernih priprav za 
medkulturno dimenzijo znotraj študija oz. izobraževanja. V Evropi se predlaga intenzivno 
integracijo medkulturnosti znotraj študija za bodoče učitelje, avtorja pa celo predlagata, da je 
nujno tudi začasno bivanje v državi ciljnega jezika, saj bo to pripomoglo h kulturnemu 
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razumevanju. Medkulturna zavest ni dosegljiva le s pomočjo učbeniških gradiv, ampak je nujna 
tudi učiteljeva zavest in razumevanje medkulturnosti, učiteljeve medkulturne zavesti pa ni 
možno razviti brez primernega usposabljanja. Byram in Kramsch (2008 v Kuru Gonen in 
Saglam, 2012) trdita, da se učitelji pogosto bojijo stereotipov, povezanih s ciljno kulturo. 
Pomisleke imajo glede učenčevih sposobnosti presojanja in kritičnega pogleda na te stereotipe. 
 

2.5. Na zgodbah temelječ pristop 
 
Že s stavkom »Once upon a time …« učenci vedo, kaj lahko pričakujejo. Zaradi tega, zgodbe 
in na zgodbah temelječ pristop lahko zagotovijo idealen uvod v tuj jezik, saj je predstavljen v 
kontekstu, ki je otroku razumljiv in poznan (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Zgodbe tako 
predstavljajo idealen uvod za učenje tujega jezika, saj se v zgodbah fraze/besede ponavljajo, 
učenci pa si zgodbe tudi bolje zapomnijo (Ellis, Brewster, 2014).  
 
Pripovedovanje zgodb je bilo ključni del za prenašanje znanja, že odkar smo ljudje razvili jezik. 
Kasneje se je razvilo pisanje, tiskanje, procesiranje besed, računalniki ipd. To pomeni, da 
imamo dandanes na voljo več metod, toda pripovedovanje zgodb (angl. storytelling) ostaja 
močno in privlačno sredstvo za podajanje informacij in znanja (Ellis, Brewster, 2014). Branje 
zgodb širi domišljijo, ponuja informacije in učence izpostavi perspektivam, ki jih morda 
drugače ne bi spoznali. Učencem omogoča, da reflektirajo dogodke in ideje v njihovem 
življenju in življenju drugih. S pomočjo poslušanja in pogovora se učenci seznanijo z jezikom 
in strukturo zgodbe (Mandel Morrow in Brittain, 2003).  
 
Daniel (2012: 3) trdi, da je za človeka popolnoma naravno, da informacije v možganih ohrani 
v obliki zgodbe in s pripovedovanjem zgodb te informacije predstavimo svetu v obliki zgodb 
(Dagarin Fojkar, Skela in Kovač, 2013).  Lugossy (2007) pa trdi, da zgodbe delujejo kot sheme, 
na podlagi katerih kasneje osmislimo svet in ob tem, ko otroke izpostavimo zgodbam, jim 
zagotovimo možnosti za lažjo interpretacijo nove informacije, s čimer pripomoremo k 
razvijanju abstraktnega mišljenja. 
 
Li in Seedhouse (2010) na zgodbah temelječ pristop (angl. story-based approach) definirata 
kot metodo, ki zajema pripovedovanje zgodb in sestoji iz naslednjih faz:  

- priprava na poslušanje (angl. pre-story faze);  
- branje oz. pripovedovanje (angl. in-story stage);  
- dejavnosti, ki sledijo branju (angl. post-story stage). S temi dejavnostmi razvijamo 

miselne sposobnosti učencev in spodbujamo njihovo ustvarjalnost. 
 

2.5.1. Razlogi za uporabo na zgodbah temelječega pristopa 
 
Moč zgodb je ustvarjena s povezavo poezije in literature na eni strani ter toplini izkušenj 
zgodnjega otroštva na drugi. Zgodbe pri pouku ponujajo domišljijski svet, ustvarjen z jezikom, 
v katerem otroci uživajo ob učenju (Cameron, 2001). V nasprotju z učbeniki, pri katerih je 
izpostavljenost ciljnemu jeziku omejena, zgodbe učencem ponujajo raznovrstnost jezika – 
pripovedovanje, dialoge in bogato besedišče (Li in Seedhouse, 2010) 
 
Uporaba zgodb v razredu zagotavlja razvoj učenčevih osnovnih jezikovnih spretnosti. Učenci, 
izpostavljeni zgodbam, pridobivajo na tekočnosti poslušanja, slušnega razumevanja in branja. 
Učitelji med branjem iz učencev izvabijo informacije, ob tem pa razvijajo spretnost govorjenja. 
Poleg tega pa lahko s preprostim označevanjem ključnih besed ali pa s prepisom zgodbe učitelj 
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spodbuja spretnost pisanja (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011). Pristop, osnovan na 
pripovedovanju zgodb, vsebuje več vzorcev interakcij v primerjavi s standardno uro angleščine. 
Takšen pristop ustvari spodbudno učno okolje, ki stimulira višjo raven notranje motivacije in 
sodelovanja učencev. To je pokazala raziskava, ki sta jo Li in Seedhouse (2010) izvedla z učenci 
v Tajvanu. Uporaba zgodb in na zgodbah temelječega pristopa omogoča oblikovanje okolja, v 
katerem učenci zlahka usvojijo ciljni jezik. Tako ustvarimo idealne pogoje za učenje tujega 
jezika (Krashen, 1981) 
 
Raziskave so pokazale, da so učenci pri pouku, kjer so jim pripovedovali oz. brali zgodbe, 
dosegli veliko boljše rezultate v poznavanju besedišča in bralnem razumevanju kot pri pouku, 
kjer učencem niso brali (Mandel Morrow in Brittain, 2003).  
 
Andone (2012) poda razloge za poučevanje tujega jezika preko zgodb: 

- Zgodbe pripomorejo k razvoju otrokovih sposobnosti, da razume in interpretira 
dogodke, s katerimi še nima predhodnih izkušenj. 

- Zgodbe so medij deljenih izkušenj. To pomaga otrokom, da sočustvujejo z liki. Otroci 
se veselijo njihovih uspehov in občutijo žalost ob njihovih neuspehih.  

- Zgodbe pomagajo pri razvoju jezika. Otroci morajo biti jeziku izpostavljeni, da v celoti 
razumejo njegovo strukturo. Zgodbe imajo pozitivni vpliv na razvoj bralnih sposobnosti  
in zmožnost povezovanja pomena ter čustev z besedami. 

- Pripovedovanje zgodb pripomore k razvoju slušnih in govornih sposobnosti. Otroci se 
naučijo pomena poslušanja in kako komunicirati z drugimi. Zgodbe učencem pomagajo 
razviti besedišče. Preko njih se učenci naučijo, kdaj in kje uporabiti določene besede in 
fraze. 

- Pripovedovanje zgodb razvija otrokovo domišljijo. Učence spodbuja pri tem, da 
pobegnejo v fantazijski svet, in podpira njihovo sanjarjenje. To ima pozitivne vplive na 
mentalno zdravje in pomaga pri soočanju z vsakodnevnimi situacijami. 

- Zgodbe zabavajo in navdušujejo, to pa je pomemben del učenja. Če se učenci zabavajo, 
se v pouk vključujejo in so motivirani za učenje.  

- Pripovedovanje zgodb pripomore, da otroci cenijo različne kulture. Pomaga pa jim tudi 
pri raziskovanju in cenjenju svoje lastne kulturne dediščine. 

- Pripovedovanje zgodb je naraven način predstavljanja literature, sveta knjig in branja 
otrokom.  

 
Brewster, Ellis in Girard (2002) navedejo naslednje razloge, zakaj poučevati s pomočjo zgodb: 

- Zgodbe delujejo motivacijsko in spodbudno na učence.  
- Otroci se z liki v knjigi poistovetijo in to pomaga pri njihovem zanimanju za vsebino 

zgodbe.  
- S pomočjo zgodb učenci razvijajo svojo kreativnost.  
- Zgodbe pomagajo narediti povezavo med učenčevo domišljijo in realnim svetom. 

Učenci s pomočjo zgodb osmislijo vsakdanje življenje in povezujejo znanje, ki so ga 
pridobili v šoli in doma. 

- Poslušanje zgodb v šoli je socialna izkušnja. Učencem zgodbe pomagajo pri razvoju 
samozavesti in spodbujajo socialen ter čustven razvoj. 

- Preko zgodb učitelj predstavi učencem ciljno besedišče, učence pa izpostavi jeziku. To 
učencem obogati razmišljanje in pripomore k njihovem govoru v tujem jeziku. 

- Poslušanje zgodb pripomore, da učenci občutijo ritem, intonacijo in izgovarjavo besed 
v tujem jeziku. 

- Zgodbe so primerne za vse učne sloge in pripomorejo k razvoju različnih inteligenc. 
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- Zgodbe pripomorejo k razvoju učnih strategij (prepoznavanje osrednje teme, 
napovedovanje, ugibanje pomena, hipotetiziranje). 
 

Zgodbe pripomorejo k celostnem pristopu v poučevanju na 4 glavne načine (Ellis in Brewster, 
2014): 

1. Medpredmetno povezovanje. 
 

2. Učenje učenja: Tu gre za uporabo zgodb za razvijanje učenčeve avtonomije.  
Vključuje: 
- Razvoj zavedanja učenja in ponavljanja strategij, kot so: načrtovanje, samoevalvacija, 

ponavljanje. 
- Razvoj specifičnih strategij za učenje angleščine, npr. ugibanje pomena besede, trening 

spomina, napovedovanje dogodkov, ki sledijo … 
- Razvoj sposobnosti učenja, npr. izdelava in razumevanje grafov in tabel, izdelava 

slovarja besed in organizacija dela. 
 

3. Utrjevanje konceptov (angl. Coceptual reinforcement): Zgodbe lahko uporabimo za 
razvoj predstav oz. konceptov, kot so: čas, velikost, barva, oblika, vzrok in posledica. 

 
4. Državljanstvo, raznolikost in medkulturno izobraževanje: Z zgodbami lahko 

spodbujamo razvoj medkulturne občutljivosti, razumevanje pravic in dolžnosti, 
enakosti priložnosti in razvijanje pozitivnih stališč do drugačnosti.  
Dve vrsti zgodb: Pri prvi se osredinjenost na državljanstvo in raznolikost kaže skozi 
vsebino zgodbe (npr. Something else, Princes Smartypants, The Kangaroo from 
Woolloomooloo …).  Pri drugi vrsti pa se tema raznolikosti kaže implicitno, saj se lahko 
nanjo navežemo pri vsebini (npr. Jim and the Beanstalk). 

 

2.5.2. Načrtovanje na zgodbi temelječe ure 
 
Brewster, Ellis in Girard (2002) trdijo, da mora učitelj v fazi načrtovanja določiti: 

- učne cilje in pričakovane rezultate; 
- kako bo zgodbo na kakršenkoli način prilagodil; 
- koliko časa bo zgodbo uporabljal; 
- tehnike pripovedovanja – ali bo povedal zgodbo naenkrat v celoti ali pa jo bo razdelil 

na več delov; 
- kako bo vsebino zgodbe približal učencem; 
- katere materiale bo uporabil; 
- kako bo razložil glavne cilje, da bodo učenci vedeli, kaj se od njih zahteva; 
- kako bo uredil prostor za pripovedovanje; 
- kako, kdaj in kolikokrat bo zgodbo prebral; 
- katere aktivnosti bo pripravil. 

 
2.5.2.1. Izbira zgodbe 
 
Wright (1995) pravi, da naj učitelj izbere zgodbo, ki: 

- bo učence pritegnila že v prvih nekaj vrsticah,  
- bo všeč učitelju, 
- je primerna za učence, 
- jo bodo učenci razumeli dovolj dobro, da bodo ob poslušanju uživali, 
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- učencem ponuja bogate izkušnje z jezikom, 
- ne vsebuje dolgih opisnih odstavkov,  
- je primerna za priložnost in se ujema s temo, ki jo z učenci obravnava,  
- jo lahko dobro pove. 

 
Zgodbe lahko razdelimo na dve skupini: avtentične zgodbe (napisane za materne govorce) in 
prilagojene oz. poenostavljene zgodbe, ki so napisane prav za učence tujega jezika (Szpotowicz 
in Szulc-Kurpaska, 2011). Do nedavnega so učitelji pri pouku večinoma uporabljali 
poenostavljene oz. prilagojene zgodbe. V devetdesetih letih 20. stoletja pa je veliko učiteljev 
začelo posegati po t. i. »pravih« knjigah oz. avtentičnih knjigah. Avtentične knjige niso bile 
napisane specifično za učence tujega jezika, vendar jih vseeno veliko vsebuje besedišče, ki se 
pojavlja v učnih načrtih za poučevanje tujega jezika. Te knjige vsebujejo »pravi« jezik in tako 
učencem ponujajo bogate izkušnje z jezikom in so jim v izziv. Pri razumevanju takšnih zgodb 
učencem pomagamo z intonacijo, mimiko, gestami, slikami in kontekstom (Ellis in Brewster, 
2014). 
 
Ellis, Brewster in Girard (2002) kriterije za izbiro zgodb delijo na jezikovne, psihološke, 
kognitivne, socialne in kulturne. Ti kriteriji se med seboj prepletajo, učitelj pa jih mora 
upoštevati pri izbiri ustrezne zgodbe. Kriteriji so: 
 

1. Stopnja jezikovnega znanja (jezikovne strukture in funkcije): Raven zahtevnosti jezika 
v zgodbi ne sme biti ne prezahtevna ne premalo zahtevna. 

 
2. Jezikovna sredstva (angl. literary devices): Učenci morajo imeti priložnost v zgodbi 

slišati ritem in intonacijo jezika. 
 

3. Vsebinska ustreznost: Učitelj naj se odloči za temo, ki bo učencem zanimiva, relevantna 
in lahko zapomnljiva. 
 

4. Vizualne podpore: Ilustracije morajo nuditi podporo besedilu. Biti morajo učencem 
privlačne, barvne, zanimive ipd.  
 

5. Potencial za učenje: medpredmetne povezave, znanje o svetu/kulturah, konceptualni 
razvoj, učni slogi, inteligence. 
 

6. Motivacija: Učenci so za poslušanje zgodbe motivirani, kadar se navezuje na njihove 
lastne izkušnje, kadar je zgodba humorna in učenec lahko razvija svojo domišljijo.  
Dobro je, da se učence vključi že v proces podajanja zgodbe. Kadar zgodba vsebuje 
dele, ki se ponavljajo, učenci lahko sodelujejo že med poslušanjem zgodbe. Zgodba 
mora spodbuditi učence, da si želijo izvedeti več o ciljnem jeziku in kulturi. 
 

7. Ustvarjanje pozitivnega odnosa: Učitelj mora izbrati zgodbo, na katero se bodo učenci 
pozitivno odzvali. Preko zgodbe učenci nato razvijajo pozitiven odnos do jezika, kulture 
in učenja.  

 
8. Spoznavanje globalnih tem: državljanska vzgoja, medkulturno učenje, medkulturno 

zavedanje … 
 

9. Jezik in vsebina: Jezik mora biti avtentičen, jasen in ne preveč specifičen.  
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Učitelj se mora nato odločiti, ali bo zgodbo prebral ali pa jo bo povedal. Če se odloči, da zgodbo 
prebere, bo prihranil nekaj časa, saj se mu zgodbe ni treba učiti na pamet. Pozitivna stran branja 
je, da je za učitelja manj stresno, saj ima pred sabo ves čas besedilo. Ni mu potrebno skrbeti za 
napake, ki bi se morda pri pripovedovanju pojavile. Prav tako pa otroci ob vsakem branju slišijo 
popolnoma enako zgodbo (Ellis in Brewster, 2014). Preko branja knjige učitelj učencem daje 
tudi zgled, da so knjige zelo koristen vir informacij in idej. Učenci si lahko po branju knjigo 
tudi izposodijo. Ilustracije pa lahko učencem pomagajo pri razumevanju zgodbe (Wright, 
1995). 
Problem pri branju se lahko pojavi, če učitelj preveč hiti in ga učenci ne razumejo. Težava 
nastane tudi, ko učitelj zaradi branja izgubi očesni stik z otroki in jih ne vključuje v zgodbo 
(Ellis in Brewster, 2014). Učitelj se zgodbo lahko nauči na pamet in jo učencem prosto 
pripoveduje. Učenci niso več vajeni, da jim nekdo pripoveduje in nanje to naredi zelo velik vtis. 
Učenci se na ta način povežejo z učiteljem, saj čutijo, da jim učitelj podaja nekaj osebnega 
(Wright, 1995). Učitelji začetniki po navadi izbirajo tradicionalne zgodbe zaradi preproste 
strukture in jezika (Dujmović, 2006).  
 
Wright (1995) trdi, da je uspešnost na zgodbi temelječega pristopa odvisna že od tega, kaj 
učitelj naredi pred začetkom pripovedovanja zgodbe. Učenci se morajo na poslušanje zgodbe 
dobro pripraviti. Učence mora pripraviti na zgodbo. To pa učitelj doseže tako, da: 

- učence posede bližje sebi kot po navadi, saj to spremeni razmerje, ki ga imata učitelj in 
učenec; 

- spremeni način razporeditve prostora, in sicer stole razporedi v obliko črke U, mize pa 
v isto obliko postavi takoj za stole; 

- si pripravi torbo posebej za pripovedovanje zgodb (angl. story bag) ali pa si vedno pred 
pripovedovanjem nadene poseben klobuk ali plašč; 

- pred začetkom pripovedovanja predvaja glasbo in učencem da znak, da se pripravijo na 
poslušanje; 

- na tablo zapiše »story time« ali kaj podobnega; 
- za določeno zgodbo najprej pokaže sliko ali predmet  in s tem v učencih vzbudi 

zanimanje za zgodbo. 
 
Dujmović (2006) trdi, da je za uspeh ključna priprava učitelja na pripovedovanje zgodbe in 
navede korake učiteljeve priprave:  
 

1. Nauči se zgodbo. Učitelj naj zgodbo prebere večkrat od začetka do konca. Učitelj mora 
prav tako usvojiti strukturo zgodbe: uvod (predstavitev oseb), jedro (stopnjevanje 
konflikta), zaključek (razrešitev konflikta). 
 

2. Povzemi zgodbo (angl. outline the story). Učitelj se zgodbe ne sme učiti dobesedno 
(besedo za besedo). Zgodbo si mora zapomniti tako, da si zapomni sosledje ključnih 
dogodkov. Lahko si pomaga z zapisom ogrodja zgodbe ali s slikovnimi karticami. 
 

3. Obvladuj dolžino zgodbe. Dolge zgodbe lahko poenostavimo, vendar jih ne smemo 
preveč močno spreminjati. Učitelj naj si že predhodno izmeri čas pripovedovanja. Učna 
ura mora poleg pripovedovanja vsebovati še druge aktivnosti (recitiranje, petje, igranje 
iger …).   
 

4. Obvladuj besedišče zgodbe. Učitelj mora v zgodbi uporabljati besedišče, ki mu ustreza, 
vendar mora učencem zagotoviti uporabo ciljnega besedišča. 
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5. Izpopolni svoj način pripovedovanja zgodb. Učitelj naj večkrat vadi pripovedovanje 
zgodb na glas in naj prisluhne svojemu glasu. Večkrat so odmori, ki jih naredimo z 
glasom, bolj učinkovite kot kričanje.  
 
 

6. Vaja, vaja, vaja. Učitelj naj veliko vadi doma,  pripoveduje naj družini, prijateljem itd. 
Koristno je, da se kdaj tudi posname ali pa vadi pred ogledalom, kjer lahko vidi 
ustreznost svojih gest in obrazne mimike. 
 
 

7. Pred pripovedovanjem se sprosti. Pred pripovedovanjem naj učitelj naredi dihalne vaje, 
se razteza ipd.  
 

 
Brewster, Ellis in Girard (2002) svetujejo, da naj učenci med pripovedovanjem sedijo na tleh 
okrog učitelja. Učenci morajo videti njega in ilustracije. Učenci morajo učitelja razločno slišati. 
Učitelj mora ilustracije komentirati in usmeriti pozornost učencev na pomembnejše dele. 
Učitelj naj pri pripovedovanju uporablja kretnje, mimiko na zanimiv in učencem razumljiv 
način. Učitelj mora prilagajati tempo, jakost in ton glasu glede na vsebino zgodbe. Glede na 
književno osebo, ki v tistem trenutku govori, naj spremeni ton svojega glasu. Svetuje se tudi 
uporaba zvočnih učinkov.  
 
Številni avtorji predstavijo dejavnosti, ki jih z učenci izvajamo pred, med in po poslušanju: 
 

- Dejavnosti pred poslušanjem 
Dejavnosti, ki jih izvedemo pred poslušanjem, učencem pomagajo zgodbo lažje razumeti. Pred 
poslušanjem zgodbe lahko učence naučimo določene besede ali fraze, ki jih bodo slišali v 
zgodbi in so pomembne za razumevanje.  Zgodbo se lahko odločimo poenostaviti, če ocenimo, 
da je jezik v zgodbi prezahteven. Pri pripravi na branje si lahko pomagamo s slikami, predmeti 
(»realia«), mimiko, prevodom ključnih besed, raznimi igrami (spomin, bingo ipd.), pisanjem 
slovarja itd (Wright, 1995).  
 

- Dejavnosti med poslušanjem 
Učencem pomagamo pri razumevanju zgodbe (uporabimo slike, predmete, lutke, mimiko, 
zvočne učinke …); učence spodbujamo, da ugibajo, kaj bo sledilo; iz njih izvabimo osebni 
odziv; učencem omogočimo, da pokažejo svoje razumevanje in sodelujejo med branjem (npr. 
učenci z mimiko prikazujejo lik iz zgodbe ali čustva …); učenci sodelujejo pri pripovedovanju 
zgodbe (ponavljajo »refren« oz. frazo, ki se večkrat ponovi). Glavno pa je, da učencem pustimo, 
da v zgodbi uživajo, zato lahko včasih pustimo učence, da le sedijo in poslušajo (Wright, 1995).  
 

- Dejavnosti po poslušanju 
V teh dejavnostih učenci pokažejo svoje razumevanje zgodbe Wright (1995) predlaga nekaj 
dejavnosti:. 

- Učenci zapišejo svoja vprašanja o vsebini, na katera si potem odgovorijo med sabo.  
- Učenci dopolnijo manjkajoče besede v obnovi zgodbe. 
- Učenci po skupinah zapišejo obnovo zgodbe, v katero namenoma vključijo napake. 

Obnove si nato skupine izmenjajo in popravijo napake.  
- Učenci s pomočjo slik na različne načine obnovijo zgodbo.  
- Učenci zgodbo predstavijo z raznimi diagrami (npr. z diagramom prikažejo razmerja 

med liki v zgodbi). 
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- Učenci na razne načine odigrajo zgodbo, posnamejo video, zapišejo nadaljevanje 
zgodbi, napišejo pismo glavnemu liku, zapišejo dnevnik, zgodbo uglasbijo ipd.  
 

Ellis in Brewster (2014) predlagata naslednje dejavnosti po branju: Samostojno učenje: Učenci 
imajo možnost, da samostojno raziščejo temo, ki jih zanima, in nato predstavijo svoje 
ugotovitve na različne načine (plakat, kolaž, posnetek …). Delo je lahko skupinsko, 
individualno ali pa je projekt za ves razred. Kratkotrajne ali dolgotrajne aktivnosti: Aktivnosti 
so lahko kratkotrajne, npr. igra vlog, lahko pa so razpršene skozi več učnih ur, npr. predstavitev, 
izdelava knjige, izdelava slovarja … Te aktivnosti morajo biti učencem v veselje. Pridobijo tudi 
na samozavesti, ki potem vpliva na njihovo učno motivacijo. Večina predstavljenih aktivnosti 
učencem pomagajo razvijati ustvarjalnost.  
 
Kako lahko učencem pomagamo lažje razumeti zgodbo 

1. Če je potrebno, zgodbo prilagodimo, da jo učenci lažje razumejo. Lahko zamenjamo 
neznane besede s tistimi, ki jih bodo učenci lažje razumeli oz. prilagodimo strukturo 
stavkov. 

2. Zagotovimo vizualno podporo: rišemo na tablo, izrežemo figure, oblački za govor, 
pripravimo maske, lutke, predmete (angl. Real objects), slikovne kartice, uporabimo 
zvočne efekte (zvončki, trkanje po mizi). 

3. Določimo jezikovni fokus / cilj. Odločimo se, katere jezikovne cilje morajo učenci 
doseči za razumevanje pri poslušanju zgodbe in za pripovedovanje zgodbe. Sem 
spadajo: besedišče, funkcije jezika in njegova struktura, izgovarjava … 

4. Učencem moramo najprej dobro predstaviti kontekst zgodbe in glavne like. Učencem 
pomagamo, da se z zgodbo poistovetijo in povežejo z zgodbo svoje predznanje in 
izkušnje. Zgodbo zato povežemo z aspekti iz njihovega življenja, ki so učencem dobro 
poznani: poznano okolje, poznane živali,  stvari, ki jih radi oz. neradi počnejo ipd.  

5. Ko se učenci seznanijo s kontekstom in liki, izvabimo ciljno besedišče. 
6. Določiti moramo, koliko besedišča bomo predstavili v uri in v kakšnem vrstnem redu.  
7. Poiščemo rime ali pesmi, s katerimi učenci lahko utrjujejo na novo usvojeno besedišče. 

Določimo dejavnosti po branju, pri katerih učenci lahko uporabljajo novo besedišče v 
različnih delih pouka. 

(Ellis in Brewster, 2014).  
 

2.5.3. Zgodbe in medkulturnost 
 
Literatura je temelj komunikacije. Skozi njo delimo naše mnenje, vrednote, izkušnje, kaj nas 
osrečuje in kaj nas dela žalostne. Literatura je zato dober temelj za naše učenje o tujih kulturah. 
Preučevanje literature nam omogoča vpogled v tuje kulture, kjer hitro spoznamo, da smo si bolj 
podobni kot različni. Pri otrocih to dosežemo z uporabo otroških knjig v razredu (Guofang, 
2006). Ko učenci usvojijo znanje o drugih kulturah, jim upade raven etnocentrizma. Učenci, 
katerih kultura je predstavljena v zgodbi, ki jo obravnavamo v razredu, pridobivajo znanje in 
razvijajo občutek ponosa do kulturnih aspektov njihove kulturne dediščine (Ada, 2003 v Kim, 
Green, Klein, 2006). Otroške zgodbe so zelo dober medij za pridobivanje izkušenj in znanj na 
področju raznolikosti ljudi. Skozi zgodbe učenci lahko pridobijo vpogled v druge kulture. 
Zgodbe predstavljajo most, ki dovoljuje, da učenci potujejo v druge kulture in jih tako odkrivajo 
in bolje spoznavajo (Marshall, 1998). Zgodbe pomagajo učencem razviti zavedanje o svoji 
identiteti, zavedanje lastnosti v katerih se razlikujejo od drugih, znanje o svoji kulturi in kulturi 
drugih in o sposobnostih za sporazumevanje z ljudmi iz drugih kulturnih ozadij (Kim, Green, 
Klein, 2006). Spodbujanje kulturne občutljivosti v šolah naj bi pripomoglo k samozavesti in 
občutku ponosa med učenci ter naj bi kulturo šole spremenila v tako, kjer je raznolikost cenjena. 
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Raziskave (Constantino, Malgady, Rogler, 1986 v Kim, Green, Klein, 2006) so prikazale 
pozitiven učinek na učence pri uporabi kulturno specifičnih tradicionalnih zgodb (angl. culture-
specific folktales). Take zgodbe naj bi učencem pomagale odpraviti problematična vedenja med 
njimi in pripomogle k pozitivnim medvrstniškim odnosom (prav tam). 
 
Leta 1998 je Abound na podlagi raziskave podal ugotovitev, da se otrokovo mnenje/stališče o 
kulturni različnosti z leti ne spreminja, razen če so doživeli neko življenjsko pomembno 
izkušnjo (Guofang, 2006). Wham, Barnhart in Cook (1996) so to trditev potrdili in dodali 
ugotovitev, da so otroci v vrtcu in drugem ter četrtem razredu, ki so bili izpostavljeni 
medkulturnim zgodbam, razvili najbolj pozitivno mnenje do kulturnih razlik (prav tam). Mathis 
(2001) je v svoji raziskavi proučeval vlogo učitelja pri poučevanju medkulturnih tem. Take 
študije poudarjajo odgovornost, ki jo ima učitelj pri poučevanju medkulturnosti. Ta pa naj bi 
bila prisotna v vsaki učilnici. Raziskava izpostavlja tudi pomembnost profesionalnega razvoja 
učitelja na področju obravnavanja medkulturnih tem s pomočjo zgodb oz. literature. (Guofang 
, 2006 ). Wham, Barnhart in Cook (1996) so pokazali, da branje zgodb drugih kultur pozitivno 
vpliva na odnos učencev do enostarševskih družin, starejših, nezaposlenih, do družin drugačnih 
kulturnih in etičnih skupin in do otrok s psihičnimi motnjami (Guofang, 2006).  
 
Marshall (1998) trdi, da  poučevanje skozi zgodbe lahko zagotovi nepristranski kurikulum in 
pri učencih pomaga razvijati čut za kulturno različnost na tri načine: 
 

• Pogovor o razlikah med ljudmi  
Učenci se učijo razumeti, tako svojo edinstvenost in svoje kulturno ozadje kot tudi edinstvenost 
drugih ljudi, ki so lahko drugačni od njih. Tukaj se z zgodbami osredinimo na individualne 
razlike med ljudmi. Veliko zgodb prikazuje različnost ljudi in take zgodbe nam pomagajo začeti 
pogovore o različnosti v razredu. Učitelji lahko svoje učence pripravijo do tega, da se bolj 
zavedajo situacij, ki se dogajajo okrog njih, in imajo z njimi eksplorativne pogovore o 
prebranem. Take zgodbe spodbujajo analitično mnenje o sebi in drugih. 
 

• Pogovor o stvareh, ki so ljudem skupne  
Otroci se z liki v knjigi poistovetijo in opazijo lastnosti, ki so nam ljudem skupne. Čeprav v 
takih zgodbah ni poudarka na specifičnih težavah v medkulturnosti, se skozi ilustracije in 
zgodbo kaže individualnost in posebnost različnih ljudi. Mnoge zgodbe spodbujajo razgovore 
o množici različnih čustev in občutij, ki jih vsi otroci občutijo. Pomemben aspekt 
pripovedovanja zgodb je učenje, kako se spopadati z različnimi čustvi, ki jih otroci doživljajo. 
Učitelj, ki uporablja primere iz zgodb, lahko pomaga učencem doseči višje ravni razumevanja, 
tolerance in spoštovanja do sebe in posledično drugih.  
 

• Obravnavanje tem, ki se nanašajo na problematiko kulturne raznolikosti. 
Veliko knjig se vrti okrog učenja za delovanje v skupnosti in pogosto v takih zgodbah nastopajo 
živali, saj otroci radi poslušajo zgodbe o živalih. Take zgodbe so dobro izhodišče za vodene 
pogovore o prijateljstvu, sodelovanju, skrbi in radodarnosti …  
 
Ellis in Brewster (2014) trdita, da zgodbe prikazujejo okolje in kulturo njihovih avtorjev ter 
ilustratorjev in zato dobro predstavijo kulturne informacije in s tem spodbujajo medkulturno 
občutljivost.  
Kulturne informacije, ki so predstavljene skozi zgodbe, vključujejo naslednje kategorije: 
 

• Jezikovna. Socialni nazivi v zgodbah, kot sta npr. Princess Smartypants in Mr McGee; 
pomembnost besede »prosim« v zgodbi The Elephant and the Bad Baby. 
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• Geografična. Na primer informacije o Avstraliji in živalih dobimo v knjigi The 

Kangaroo from Woolloomooloo. Informacije o Afriki v knjigi The Clever Tortoise; o 
zastavah, narodni noši in znamenitostih pa lahko izvemo v knjigi My Cat Likes to Hide 
in Boxes. 

 
• Zgodovinska. V knjigi Meg's Eggs lahko pridobimo informacije o dinozavrih. 

 
• Praznovanja. Velika noč je prav tako predstavljena v knjigi Meg's Eggs. 

. 
• Ilustracije. Zanimivi detajli v ilustracijah lahko vodijo v primerjave z učenčevo državo. 

Npr. Jim and the Beanstalk, The Elephant and the Bad Baby, Princess Smartypants … 
 

• Vsakodnevno življenje. Vsakodnevne aktivnosti, npr. nakupovanje v knjigah The 
Elephant and the Bad Baby, Princess Smartypants … 

 
• Državljanstvo in toleranca: Problem tolerance in drugačnosti je predstavljen v knjigi 

Something Else. 
 

• Pesmi, glasba in plesi. Nekatere zgodbe vsebujejo pesmi, npr. Funnybones. Večina 
pesmi integrirajo tradicionalne pesmi in rime za zabavo in prav tako predstavljajo vajo 
za izgovarjavo in besedišče. Pesem Funnybones je poznana afriško-ameriška duhovna 
pesem, pesem v The Clever Tortoise pa izpostavi učence ritmu in zvokom Afrike. V 
knjigi The Kangaroo from Woolloomooloo se učenci naučijo pesem, ki temelji na 
tradicionalni avstralski pesmi Kookaburra. 

 

2.5.4. Tehnike poučevanja kulture 
 
Učiteljeva vloga pri poučevanju kulture je zgolj spodbujanje in usmerjanje učnega procesa. 
Učitelj učencem pomaga odkriti razlike, ki se pojavljajo med njihovimi lastnimi navadami in 
navadami drugih v vsakodnevnem življenju. Njegova naloga je, da te razlike predstavi v 
pozitivni luči in spodbuja pozitiven odnos učencev do razlik med ljudmi (Brewster, Ellis in 
Girard, 1992: 32 v G. Ellis, J. Brewster, 2014).  
 
Ellis in Brewster, (2014) trdita, da je pri poučevanju kulture glavno: odkrivanje. To je ena izmed 
glavnih tehnik, ki jo učitelj lahko uporabi pri vodenju svojih učencev, da se začnejo zavedati 
kulturnih razlik. Namesto tega, da učitelj učencem samo poda informacije v učni uri, je boljše, 
da jih spodbuja k samostojnem odkrivanju informacij. To lahko naredi na več načinov: 
 

- Opazovanje: Učence spodbujamo, da skrbno opazujejo ilustracije v zgodbah in da sami 
vprašajo, kar jih zanima. Pomagamo usmeriti njihovo pozornost na podrobnosti, ki so 
jih morda spregledali. 
 

- Postavljanje vprašanj: Učence spodbujamo, da postavljajo vprašanja o ilustracijah, 
vsebini zgodbe in o jeziku. Učencem postavimo tudi sami nekaj vprašanj, da usmerimo 
njihovo pozornost oz. da spodbudimo njihovo radovednost. 
 

- Primerjanje:  Učencem naročimo, da primerjajo podobnosti in razlike, npr. v zgodbi 
The Very Hungry Caterpillar učenci opišejo hrano, ki jo jedo v njihovi državi; učenci 
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lahko primerjajo svoje okolje in nakupovalna središča s tistimi v knjigi The Elephant 
and the Bad Baby; učenci primerjajo parke v zgodbi Funnybones.  
 

- Asociacije: Učencem naročimo, da zbirajo asociacije z državami v zgodbi My Cat Likes 
to Hide  in Boxes ali pa povedo, kaj počnejo tipične princese v zgodbi Princess 
Smartypants. 

 
- Diskusija: Učencem pustimo, da razglabljajo o problemih, kot so stereotipi in toleranca. 

 
- Raziskovanje: Učence spodbudimo, da samostojno raziskujejo aspekte kulture, ki jih 

zanimajo, in nato pripravijo projekte in likovne razstave. Učencem pomagamo tako, da 
jim priporočimo spletne strani, knjige ipd. 

 
- Uporaba avtentičnih materialov: Poleg avtentičnih zgodb uporabljamo tudi druge 

avtentične materiale: zemljevide, hrano, glasbo, denar itd.  
 

- Ustvarjanje avtentičnih situacij: Če je možno, povabimo v razred osebo, ki je npr. iz 
Afrike, da nam prebere zgodbo The Clever Tortoise. Učenci jim potem lahko zastavljajo 
vprašanja o njihovih državah.  

 
- Spodbujamo izmenjavo z učenci iz drugih držav: Učenci si z drugimi otroki lahko 

pripovedujejo o svojih najljubših zgodbah. 
 
Guofang (2006) predlaga model na zgodbah temelječega pristopa. Učitelj lahko najprej izbere 
temo in nato poišče knjige iz različnih kultur, ki obravnavajo isto temo. Model vključuje 
uporabo otroških zgodb s temami, ki prikazujejo razlike in podobnosti med ljudmi in različnimi 
kulturami. Tak pristop imenuje: tematski pristop. Trdi, da dobro delujejo teme, ki so skupne 
vsem ljudem neodvisno od kulture: 

- družinske tradicije (poroke, rojstni dnevi, delovne navade, spoštovanje starejših),  
- praznovanje velikih praznikov, verska praznovanja (kitajsko novo leto, božič, velika 

noč, hanuka ali praznik luči …), 
- izštevanke, uspavanke, lomilci jezika, 
- ljudske pripovedke (Rdeča kapica, Sneguljčica in Pepelka imajo vse različne verzije v 

različnih kulturah), 
- čustva in način življenja (izguba ljubljenih ali živali, šolsko življenje, otrokove 

zadolžitve doma, prijateljstvo, odraščanje ipd.). 
 
 
Guofang (2006) poda smernice za tematski pristop obravnave zgodbe: 

- Učitelj mora svoje učence primerno motivirati z uvodnimi dejavnostmi. (Npr. pri 
obravnavanju praznovanj velikih praznikov – učenci delijo svoje zgodbe in izkušnje o 
praznovanju v svoji družini, tradicijah, hrani ipd. Učenci lahko od doma prinesejo 
obleke, ki jih nosijo ob praznovanju takih praznikov.) 

- Sledi čas za branje. Branje lahko izvedemo kot skupinsko dejavnost, branje po skupinah 
ali kot individualno aktivnost.  

- Branju sledi pogovor o prebranem. Učitelj postavlja vprašanja, ki učencem pomagajo, 
da prikličejo informacije, interpretirajo, uporabijo znanje, naredijo analizo, sintezo in 
ocenijo prebrano. Primerjajo, kako različne kulture obravnavajo isto situacijo. 
Pogovarjamo se o podobnostih in razlikah. 
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- Sledijo še dejavnosti po branju. Temo lahko še dodatno razširimo in poiščemo še več 
podatkov, napišemo pesem ali pa izvedemo kulturno raziskavo.  

 
Guofang (2006) navede kriterije za izbiro primerne zgodbe oz. otroške knjige za obravnavo 
kulturnih tem v razredu. Knjiga mora imeti neko literarno vrednost (ne preveč stereotipične 
like, odgovore na kompleksna vprašanja …), mora biti primerna otrokovi starosti in vsebovati 
relevantne informacije. Knjiga mora priskrbeti veliko izhodišč za pogovor v razredu, vsebovati 
pa mora tudi dovolj kulturnih elementov, da učenci pridobijo neko novo znanje in razumevanje. 
Uporabljen material mora učencem omogočati, da se naučijo ceniti in sprejemati različne 
kulture. Opisi kultur morajo biti pozitivno naravnani, nestereotipični in avtentični. Ilustracije 
morajo prikazovati avtentične telesne lastnosti ljudi in lastnosti kulture. Material mora učencem 
predstavljati izhodišče za praktične dejavnosti oz. projekte, ki jih lahko izvajajo v razredu: 
grajenje modela, kuhanje hrane, izdelovanje kostumov, risanje oz. slikanje, dramatizacija, 
kreativno pisanje, analiza oseb ipd. 
 

2.6. Model medkulturne komunikacijske zmožnosti  
 
Poznamo več definicij, ki opišejo medkulturno komunikacijsko zmožnost (angl. Intercultural 
Communicative Competence oz. ICC), osredinili pa se bomo na model, ki ga je oblikoval Byram 
(1997). V kompetenci zajame zmožnost učinkovitega komuniciranja z ljudmi iz druge države 
in kulture v tujem jeziku. Byram trdi, da je oseba, ki ima dobro razvito ICC, zmožna oblikovati 
trajne prijateljske odnose v tujem jeziku. Pri komuniciranju z ljudmi iz druge kulture pa na 
znanje vzame svoje in sogovornikove poglede na svet ter potrebe (López-Rocha, 2016). Byram 
(1997) navede 5 komponent, ki sestavljajo medkulturno komunikacijsko zmožnost. 
Komponente se v večini primerov med sabo prepletajo. Byram trdi, da je pri učenju jezika 
učenje medkulturne komunikacijske zmožnosti neizbežno. Pri poučevanju pa se učitelj ne sme 
osrediniti na dominantno kulturo (npr. angleška kultura pri poučevanju angleščine), temveč na 
odkrivanje različnih kultur (Szuba, 2016). Poučevanje medkulturne komunikacijske zmožnosti 
zahteva dolgoročen trud, saj jo učenci usvojijo skozi vajo, z izkušnjami in samorefleksijo. Prvi 
najpomembnejši korak je razumevanje lastne kulture in kulture drugih. To pa je proces, ki se 
nikoli ne konča, zato je naloga učitelja, da učence nauči določenih spretnosti interakcije z ljudmi 
iz različnih kultur. V razredu to lahko učitelji dosežejo npr. s pomočjo ogleda filma,  Učencem 
tako omogočijo, da vidijo kraje, o katerih so do zdaj samo brali oz. slišali, s pomočjo filma lažje 
razumemo telesno govorico likov, poslušamo različne jezike, naglase in vzorce v intonaciji. To  
lahko dosežejo tudi s pripovedovanjem zgodb (po branju učenci ugotavljajo, kaj je v zgodbi 
podobno njihovi kulturi in kaj je različno) ali s pomočjo pesmi (Cǎnková in Lázár, 2007). 
Medkulturno zmožnost sestavlja 5 komponent: 

- Odnos (angl. Attitude;, fran. Savoir être): Odprtost in radovednost, ki se kaže v 
pripravljenosti na sodelovanje z drugačnimi ljudmi in stremljenje k enakosti. Kaže se v 
pripravljenosti, da oseba ovrže predsodke do drugih kultur. Taka oseba ima zmožnost, 
da svoja prepričanja, navade in obnašanje vidi iz zornega kota osebe, ki ima drugačne 
vrednote in prepričanja (Müller-Hartmann in Schocker-von Ditfurth, 2007; Szuba, 
2016). 
 
Kako razvijamo odnos v razredu: Uporaba nevihte možganov (angl. brainstorming) in 
vizualne podpore pri delu z besedilom, da v učencih zbudimo radovednost in interes. 
Uporaba besedil, ki govorijo o učencih iz drugih kultur in njihovem življenju, uporaba 
otroške literature, avtentična besedila (pesmi in intervjuji), organizacija virtualnih 
projektov (dopisovanje preko e-maila) ipd (Müller-Hartmann in Schocker-von Ditfurth, 
2007). 
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- Znanje (angl. Knowledge; fran. Savoirs):  Znanje o tem, kako socialne skupine delujejo 

(lastne in druge). Znanje o procesu interakcije na ravni posameznika in skupine. Zadnje 
vključuje znanje o tem, kako se pridobi socialno identiteto, kako to oblikuje poglede 
ljudi na svet in kako se obnašati v določenih okoliščinah. To se navezuje na naslednjo 
sposobnost (Szuba, 2016). 
 
Kako razvijamo znanje v razredu: Predstavitev dejstev (filmi, besedila, internet, uporaba 
avtentičnega materiala). Delo s stereotipi v razredu, v razred pa lahko povabimo tudi 
goste govorce (Müller-Hartmann in Schocker-von Ditfurth, 2007). 
 

- Sposobnosti interpretacije in povezanosti (angl. Skills of interpreting and relating; 
fran. Savoir comprende): Interpretacija dokumentov ali dogodkov na podlagi lastnega 
znanja o svoji kulturi in kulturi drugega. To vključuje sposobnost identificiranja 
etnocentrične perspektive in nesporazuma, ki ga razložimo na podlagi kulturnih razlik 
(Szuba, 2016). 
 
Kako razvijamo sposobnost interpretacije v razredu: Aktivnosti, ki zahtevajo skrbno 
branje, analizo in interpretacijo besedila – tu želimo doseči spremembo perspektive. 
Uporabimo kreativne aktivnosti pri delu z literarnim besedilom (pisanje novih scen, 
pisanje drugačnih koncev), igre vlog, zavzemanje različnih zornih kotov (Müller-
Hartmann in Schocker-von Ditfurth, 2007) … 
 

- Sposobnost odkrivanja in interakcije (angl. Skill of discovery and interaction; fran. 
Savoir apprendre/faire): Zmožnost pridobivanja novega znanja o tuji kulturi na podlagi 
dokumentov ali interakcij. Sposobnost interakcije je povezana s sposobnostjo 
odkrivanja, saj velikokrat odkrivanje poteka skozi interakcije. Sposobnost interakcije je 
odvisna od znanja, odnosa in sposobnosti interpretacije in posploševanja (Szuba, 2016). 
 
Kako razvijamo sposobnost odkrivanja in interakcije v razredu: Primerjanje 
elektronskih sporočil, opazovalne aktivnosti (zvoki, slike, vonji …), pogovor o 
kulturnih nesporazumih in igre vlog (Müller-Hartmann in Schocker-von Ditfurth, 
2007). 
 

- Kritično kulturno zavedanje (angl. Critical cultural awareness; fran. Savoir 
s'engager): Zmožnost kritičnega presojanja na podlagi določenih kriterijev, perspektiv, 
praks v lastni in tuji kulturi. Interakcija z ljudmi iz druge kulture vedno vključuje 
presojanje kulture, to pa vodi v izmenjavo stereotipov in kritično presojanje (Szuba, 
2016). 
 
Kako razvijamo kritično kulturno zavedanje v razredu: Npr. kritična primerjava, kako 
avstralska skupnost sprejema priseljence in kako jih sprejema nemška (Müller-
Hartmann, Schocker-von Ditfurth, 2007).  
 

2.7. Predstavitev izbranih zgodb za poučevanje medkulturnosti 
 

2.7.1. Something Else (Kathryn Cave) 
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Slika 1: Something Else (Cave, 2011) 
 
Avtorica: Kathryn Cave 
 
Ilustrator: Chris Riddell 
 
Vsebina: Something Else je zgodba, ki govori o prijateljstvu in sprejemanju. Zgodba je leta 
1997 dobila UNESCO nagrado za literaturo, ki služi spodbujanju tolerance. Glavni lik 
Something Else želi biti tak kot vsi drugi, vendar ga družba ne sprejme. Nekega dne se pred 
njegovimi vrati pojavi nenavadno bitje, ki želi biti njegov prijatelj. Something Else je na začetku 
skeptičen in ni pripravljen sprejeti novega prijatelja. Kmalu pa v njem vidi delček sebe in 
razume, da četudi sta si navzven različna, si oba želita isto: prijateljstvo in sprejetost.  
 
Tabela 1: Kriteriji za izbiro knjige Something Else po Brewster, Ellis in Girard (2002) 
Stopnja 
jezikovnega 
znanja 

- Strukture/funkcije  
Podajanje informacij o sebi: I'm…, I've got…, 
I like…, I can… 
Opisovanje prijatelja: A friend is someone 
who… 
Spraševanje o bitju iz zgodbe: He's…, Is he…? 
Has he got…? 
Pozdravi: Hi there! Great to meet you. What's 
your name? 
Opisovanje prostočasnih aktivnosti: They 
watch television.  
Pogovor o čustvih: I feel happy when…  
Izražanje osebnih mnenj: I think he's sad. 
Dajanje razlogov: He wants to help Something 
Else.  
 

- Jezik  
V zgodbi: creature, friend, different. 
Barve: pink, blue, brown… 

Stopnja jezikovnega znanja 
je za učence 2. oz. 3. razreda 
primerna. Uporabljene 
strukture v zgodbi so 
učencem že poznane, 
nekatere bodo še spoznali.  
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Deli telesa: hair, eyes, ears, nose, mouth, feet, 
paw, flipper, neck, wings, beak, trunk, horn. 
Pridevniki za velikost: big, small, fat, tall, short, 
long. 
Pridevniki za čustva: happy, sad, lonely, 
surprised, angry, frightened.  

Zgodba vsebuje bogato 
besedišče, ki je učencem 
razumljivo.  

Jezikovna 
sredstva 

- Humor  
»Excuse me?« said Something Else. »You're 
welcome,« said the creature. 
 

- Vprašanje/odgovor  
»Do I know you?« asked Something Else, 
puzzled. »Know me?« The creature laughed. 
»Of course you do! Take a good look. Go on!« 
 

- Kontrast  
Nenavaden izgled bitja in njegova prijaznost. 
 

- Dialog  
»I think you've come to the wrong place,« he 
said. The creature shook its head. »No I 
haven't. This place is perfect. Look!« 

 

Vsebinska 
ustreznost 

- Vsebina je ustrezna, 
- zanimiva 
- zabavna, 
- lahko zapomnljiva, 
- predstavljene so pozitivne vrednote. 

Zgodba bo učence 
pritegnila, saj so liki dobro 
in zanimivo prikazani. 
Vsebina je zanimiva, 
humorna in zelo relevantna. 
Učenci se bodo lahko z 
dogodki v knjigi poistovetili 
in jih morda prepoznali v 
svojem življenju. Zgodbo 
za obravnavo  v razredu 
razdelim na dva dela za 
lažjo obravnavo. V zgodbi 
je pozitivno predstavljena 
drugačnost ljudi in poudarja 
medsebojno toleranco in 
sprejemanje. 
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Vizualna 
podpora 

 
Slika 2: Primer ilustracije 1 (Cave, 2011) 
 

 
Slika 3: Primer ilustracije 2 (Cave, 2011) 
 

Velike in pisane ilustracije, 
ki 
se z besedilom dobro 
povezujejo in ga 
dopolnjujejo ter 
pripomorejo k razumevanju 
vsebine. Ilustracije so 
barvne in zanimive, prav 
tako pa so dovolj velike, da 
jih učenci dobro vidijo.  

Potencial 
za učenje 

- Medpredmetne povezave: 
Družba: človeške migracije 
Umetnost: kaj naredi »dobro« sliko; 
slike, ki so ti všeč/niso všeč. 

Učenci v zgodbi spoznajo, 
da smo si ljudje med sabo 
različni, vendar vsi želimo 
biti sprejeti in biti ljubljeni. 
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Okolje: življenje v multikulturni družbi. 
Učne strategije: napovedovanje, 
ugibanje, zaporedje zgodbe, 
primerjanje, obnavljanje zgodbe, 
ustvarjalno mišljenje. 
Utrjevanje konceptov: barve, velikost, 
oblike, podobnosti, razlike. 

Učenci vidijo, da se med 
sabo lahko povežejo tudi 
ljudje, ki navzven delujejo 
zelo različno. Poudarja 
koncept tolerantnosti.  

Motivacija  - Užitek ob branju,  
- ustvarja pozitiven odnos do branja, 
- zbuja radovednost, 
- spodbuja uspešnost učenja, 
- razvija samozavest, 
- spodbuja željo po nadaljnjem učenju. 

Učenci se bodo lahko na 
zgodbo navezovali iz svojih 
lastnih izkušenj, saj je tema 
zelo življenjska. Menim, da 
bo vsebina spodbudila 
njihovo radovednost in 
bodo z veseljem delili svoje 
izkušnje ter prisluhnili 
zgodbam sovrstnikov. S 
pomočjo zgodbe lahko 
razvijamo tudi njihovo 
samozavest, saj učenci 
vidijo, da niso edini, ki se 
morda počutijo zavrnjene in 
nesprejete.  

Ustvarjanje 
pozitivnega 
odnosa 

- Spodbuja sodelovanje, 
- čustveni razvoj in 
- razvijanje samozavesti. 

Razvijanje spoštovanja in 
sprejemanja ljudi, ki so 
drugačni od tebe; razvijanje 
zmožnosti do empatije do 
drugih; razvijanje 
zavedanja pomena 
prijateljstva in sprejetosti.  
 

Globalne 
teme 

- Državljanska vzgoja, 
- medkulturna vzgoja, 
- razvijanje medkulturne občutljivosti. 

Razširja pogled na 
drugačnost ljudi in 
toleranco. 

Jezik in 
vsebina 

- Avtentičnost, 
- ustreznost. 

Avtentičen in ustrezen. 

 

2.7.2. Whoever you are (Mem Fox) 
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Slika 4: Whoever you are (Fox, 2001) 
 
Avtorica: Mem Fox 
 
Ilustratorka: Leslie Staub 
 
Vsebina: Otroci po celem svetu se vsak dan smejejo, jokajo, igrajo, učijo, jejo in spijo. Morda 
ne govorijo istega jezika in njihova življenja se lahko zelo razlikujejo, vendar pa so si navznoter 
vseeno podobni – vsi se česa bojijo, vsi so kdaj žalostni, vsi so kdaj veseli … Zgodba Whoever 
you are na zanimiv način, s pisanimi ilustracijami, poudarja toleranco in sprejemanje 
drugačnosti. 
 
Tabela 2: Kriteriji za izbiro knjige Whoever you are po Brewster, Ellis in Girard (2002) 
Stopnja 
jezikovnega 
znanja 

- Jezik  
V zgodbi: whoever, wherever, different, same, 
wide, laugh, homes, lands. 
Zaimek: Their, they. 
 

Jezik v zgodbi je preprost in 
razumljiv učencem v 2. in 
3. razredu. Učenci najprej 
spoznajo razliko med 
besedama different in same.  

Jezikovna 
sredstva 

- Ponavljanje  
»Whoever you are, wherever you are, all over 
the world.«  
 

- ritem, 
- predvidljivost, 
- kontrast. 

Zgodba je napisana zelo 
pesniško, kar pomeni, da 
ima dober ritem in  del, ki 
se večkrat ponovi (včasih v 
malo spremenjeni obliki). 
Zgodba je sestavljena tako, 
da najprej predstavi, kako 
se ljudje razlikujemo, in 
nato, kako smo si podobni 
(kontrast).  

Vsebinska 
ustreznost 

- Ustrezna, 
- zanimiva, 
- kratka, 
- poudarja pozitivne vrednote. 

Vsebina zgodbe je zelo 
aktualna in predstavlja 
temo drugačnosti ljudi in 
kultur. Zgodba je kratka in 
je zato primerna za 
obravnavo v razredu. 
Vsebina in privlačne 
ilustracije spodbudijo 
zanimanje učencev in tako 
jim zgodba na pozitiven 
način predstavi vrednoto 
sprejemanja drugačnosti.  

Vizualna 
podpora 

  Ilustracije zelo dobro in 
realno prikažejo različne 
kulture in ljudi različnih 
ras. Ilustracije so velike in 
vsebujejo žive barve. 
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Slika 5: Primer ilustracije 3 (Fox, 2001) 
 

 
Slika 6: Primer ilustracije 4 (Fox, 2001) 
 

 
Slika 7: Primer ilustracije 5 (Fox, 2001) 
 

Potencial 
za učenje 

Medpredmetne povezave  družba, 
naravoslovje,  glasba, likovna umetnost ipd. 

Učenci skozi zgodbo 
spoznavajo različne dežele 
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in kulture. Zgodba ponuja 
dobra izhodišča za 
nadaljnje raziskovanje, 
iskanje po zemljevidu ipd. 
Zgodbo lahko povezujemo 
tudi z glasbo (raziskovanje 
tradicionalne glasbe v 
različnih deželah po svetu), 
likovna umetnost 
(spoznavanje umetnosti po 
svetu) ipd.  

Motivacija  - Užitek ob branju,  
- ustvarja pozitiven odnos do branja, 
- zbuja radovednost, 
- spodbuja uspešnost učenja, 
- razvija samozavest, 
- spodbuja željo po nadaljnjem učenju. 

Učenci se bodo lahko 
navezali na svoje lastne 
izkušnje (potovanje v druge 
dežele, izkušnje s tujimi 
ljudmi, filmi …) in o tem 
poročali. Vsebina zgodbe 
bo učence pritegnila, saj 
poudarja pozitivne 
vrednote in učencem 
podaja pozitivno sliko ljudi 
iz drugih kultur.  

Ustvarjanje 
pozitivnega 
odnosa 

- Spodbuja sodelovanje, 
- čustveni razvoj in 
- razvijanje samozavesti. 

Zgodba v ospredje 
postavlja pomembne 
vrednote v današnjem 
svetu, ki jih bodo učenci 
lahko pobližje spoznali in 
raziskali. Učenci lahko ob 
zgodbi razmislijo o svojih 
izkušnjah in svojih 
pogledih na drugačnost 
ljudi in kultur ter o njih 
razpravljajo s svojimi 
vrstniki. Učenci se naučijo 
podajanja in sprejemanja 
različnih mnenj ter 
razvijajo svojo samozavest.  

Globalne 
teme 

- Državljanska vzgoja, 
- medkulturna vzgoja, 
- razvijanje medkulturne občutljivosti. 

Zgodba ponuja širši pogled 
na svet in pomaga razvijati 
zavedanje in razumevanje 
problemov rasizma, 
varnosti, tolerance ipd. 
Predstavlja možnost za 
zavedanje drugih kultur in 
primerjavo le-teh. 

Jezik in 
vsebina 

- Avtentičnost, 
- ustreznost. 

Jezik v zgodbi je ustrezen 
in avtentičen.  
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Namen magistrskega dela je bil proučiti uporabo izbranega didaktičnega pristopa pri 
obravnavanju medkulturnih tem pri pouku angleščine. Za obravnavo medkulturnosti v razredu 
smo si izbrali na zgodbah temelječ pristop. Izbrali smo temo medkulturnosti, saj se zavedamo, 
da je to čedalje bolj pereč problem v moderni družbi in je dolžnost učiteljev, da jo pri pouku 
ustrezno obravnavajo. Raziskave kažejo, da se še vedno preveč učiteljev pri pouku tujega jezika 
osredotoča samo na jezik, kulturni elementi pa se zaradi različnih razlogov izpuščajo (Sercu, 
2002; Sercu, Méndez García in Castro Prieto, 2005). Učitelji večinoma niso usposobljeni za 
poučevanje kulturnih vsebin, z učbeniki pa si težko pomagajo, saj so kulturne vsebine v njih 
premalo zastopane (Usó-Juan in Martinez-Flor, 2008). Potrebno je poiskati in preizkusiti 
ustrezen pristop, s katerim bodo učitelji učinkovito obravnavali medkulturne teme in s tem 
razvijali kulturno občutljivost pri učencih. Poučevanje preko slikanic in zgodb predstavlja 
idealne pogoje za učenje tujega jezika in obravnavanje medkulturnih tem. Učenci se z zgodbami 
hitro poistovetijo, jih radi poslušajo, zgodbe delujejo na učence pozitivno in zelo motivacijsko, 
skozi njih spoznavajo jezik, zvočnost, ritem ipd. Učitelji morajo znati izbirati ustrezne zgodbe 
in zasnovati kvalitetno učno uro z aktivnostmi, preko katerih bodo učenci razvijali pozitiven 
odnos do različnosti ljudi in strpnost do različnosti.  
 

3.2. Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 
 
Glavni cilj raziskave je bil razvijati pozitiven odnos učencev do medkulturnosti in razlik med 
ljudmi ter vključiti na zgodbah temelječ pristop za obravnavo medkulturnih tem. Naš cilj je 
izboljšati prakso poučevanja angleščine pri obravnavanju medkulturnosti in medkulturnih tem. 
Znotraj tega smo oblikovali naslednje cilje raziskave: 
 

- ugotoviti, katere spremembe se pojavijo v odnosu, ki ga imajo učenci do spoznavanja 
kulture v razredu po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa,  

- pridobiti mnenje učencev o na zgodbah temelječem pristopu pri obravnavanju 
medkulturnosti pri pouku angleščine.  

 
Oblikovana raziskovalna vprašanja na podlagi zastavljenih ciljev so: 
 

- Katere spremembe se pojavijo v odnosu, ki ga imajo učenci do spoznavanja kulture v 
razredu po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa? 

- Kakšno je mnenje učencev o na zgodbah temelječem pristopu pri obravnavanju 
medkulturnosti pri pouku angleščine? 

 

3.3. Metoda in raziskovalni pristop 
 
Raziskava magistrskega dela temelji na deskriptivni metodi, raziskovalni pristop pa je akcijska 
raziskava, preko katere želimo vplivati na pedagoško prakso. 
 

3.3.1. Vzorec 
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V raziskavo smo vključili učence dveh skupin tečaja v jezikovni šoli, kjer poučujem angleščino. 
Sodelovalo je 17 učencev: v prvi skupini 8 učencev in v drugi skupini 9. Učenci so stari od 8–
10  let in so v svojem drugem letu učenja tujega jezika. Način vzorčenja je namenski.  
 

3.3.2. Opis postopka zbiranja podatkov 
 

Uporabili smo triangulacijo tehnik in virov: opazovanje z udeležbo, intervju z učenci in preprost 
vprašalnik za učence. Pred izvedbo raziskave smo učencem razdelili vprašalnik. Na njem so 
bile zapisane trditve, učenci pa so označili, koliko se s trditvijo strinjajo (pobarvajo enega izmed 
obrazov – nasmejan, neodločen, žalosten). Po vsaki uri, ki sem jo izvedla, sem izpolnila 
vprašalnik za samoevalvacijo učne ure. V njem sem beležila uspešnost doseženih ciljev, 
odzivnost učencev in razne posebnosti ure. Na koncu raziskave smo z učenci izvedli še krajši 
intervju, kjer smo preverili razlike, ki se pojavijo v odnosu pri učencih po vpeljavi na zgodbah 
temelječega pristopa. Vprašalnika za učence in samoevalvacijo sem sestavila sama, na podlagi 
raziskane literature. Glavni vsebinski sklopi vprašalnika za samoevalvacijo so: učni 
pripomočki, izvedene dejavnosti, ocena sodelovanja učencev, vzdušje v razredu in odnos 
učencev do obravnavane teme in zgodbe. 

 
Vprašalnike smo učencem razdelili konec meseca marca 2019, učne ure pa sem izvedla v 
mesecu aprilu 2019, in sicer sem v vsaki skupini izvedla štiri srečanja po 75 minut (cca 7 učnih 
ur). Obravnavala sem dve zgodbi: Something Else (avtorica Kathryn Cave) in Whoever you are 
(avtorica Mem Fox). Knjigi smo izbrali na podlagi kriterijev, ki jih predstavijo Brewster, Ellis 
in Girard (2002). Glavna tema knjige Something Else je drugačnost in sprejemanje le-te, v knjigi 
Whoever you are pa avtorica najprej predstavi, v čem smo si ljudje različni, in nadaljuje, kako 
smo si vsi podobni (vsi čutimo in čustvujemo). Liki v knjigah niso preveč stereotipični, njihovi 
opisi pa so pozitivno naravnani in avtentični. Ilustracije v knjigah bodo učencem zanimive in 
dobro prikazujejo lastnosti ljudi in kulture. Obe knjigi zagotavljata dobro izhodišče za pogovor 
v razredu in nadaljnje dejavnosti oz. projekte, ki jih lahko izvajamo z učenci.  
Po izvedbi učnih ur smo z učenci izvedli še kratek intervju. V intervjuju smo se navezovali na 
vprašanja oz. trditve iz vprašalnika, ki so ga učenci izpolnili pred začetkom raziskave. Z 
intervjujem smo želeli pridobiti bolj poglobljene odgovore. Zanimalo nas je, kako se razlikujejo 
odnos in odgovori učencev pred in po opravljeni raziskavi.   

 

3.3.3. Postopki obdelave podatkov 
 
Najprej smo analizirali sprotne evalvacije po izvedenih učnih urah (učni pripomočki, izvedene 
dejavnosti, ocena sodelovanja učencev, vzdušje v razredu in odnos učencev do obravnavane 
teme in zgodbe). Nato smo vprašalnike, ki jih učenci izpolnijo pred začetkom raziskave, 
primerjali s podatki, zbranimi med izvajanjem akcijske raziskave z intervjujem (kodiranje je 
opravljeno na podlagi transkripcije intervjujev). Pri analizi intervjuja smo uporabili deduktivni 
način kodiranja pridobljenih podatkov. Že vnaprej smo na podlagi zastavljenih ciljev in 
vprašanj v vprašalniku določili glavne informacije, ki smo jih nato z intervjujem pridobili. 
Povzetke odgovorov posameznih učencev o posameznem kodu smo zapisali v tabelo in na 
podlagi odgovorov oblikovali kode.  
 

3.4. Rezultati in analiza 
 

3.4.1. Načrtovanje učnih ur 
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Najprej smo na podlagi literature in kriterijev za izbiro zgodbe po Brewster, Ellis in Girard 
(2002) izbrali dve zgodbi, in sicer Something Else (Avtorica Kahtryn Cave) in Whoever you are 
(Avtorica Mem Fox).1  
Dejavnosti pred/med in po branju pa smo zasnovali na podlagi modela medkulturne 
komunikacijske zmožnosti, ki ga oblikuje Byram (1997). Pri razvijanju odnosa v razredu je 
pomembno, da pri učencih zbudimo zanimanje in interes za obravnavano temo. To smo dosegli 
tako, da smo najprej izbrali avtentični zgodbi, pred branjem smo z učenci izvedli nevihto 
možganov, ob besedilu pa smo za motivacijo in lažje razumevanje uporabljali tudi vizualno 
podporo. Pri razvijanju 2. elementa komunikacijske zmožnosti (znanje) je pomembno, da 
učenci pridobijo znanje o tem, kako socialne skupine delujejo in kakšne interakcije potekajo 
znotraj nje. Za razvijanje znanja v razredu smo načrtovali uporabo interneta in videoposnetkov, 
ki predstavljajo dejstva o socialnih skupinah, v razredu pa smo se preko besedila navezovali 
tudi na problematiko stereotipov. Načrtovali smo tudi dejavnost, kjer smo z učenci s pomočjo 
plakata predstavili, kako so si v razredu podobni in kako različni. Za razvijanje sposobnosti 
interpretacije in povezanosti ter  sposobnosti odkrivanja in interakcije v razredu smo uporabili 
dejavnost igre vlog (s pomočjo prstnih lutk), ki učencem pomagajo, da zavzamejo različne 
zorne kote in s pomočjo interakcij v razredu pridobivajo nova znanja o medkulturnosti. S 
pomočjo pogovora, kjer učenci delijo svoje izkušnje, in s primerjavo med situacijami v zgodbah 
in vsakdanjim življenjem pa smo pri učencih razvijali kritično kulturno zavedanje. 
 

3.4.2. Analiza učnih ur 
 

- Učni pripomočki 
 
Med izvedbo učnih ur sem uporabljala dve izbrani zgodbi, in sicer Something Else (Avtorica 
Kahtryn Cave) in Whoever you are (Avtorica Mem Fox). Poleg zgodb sem uporabljala tudi 
ilustracije, računalnik, interaktivno tablo, zemljevid, slikovne kartice, video posnetke, pesmi, 
prstne barve, plakat, lepilni trak, barvice, flomastre, prstne lutke in učni list.  
 

- Organizacija učilnice 
 
Med poslušanjem zgodb in pri pogovoru o zgodbah so učenci sedeli na tleh v krogu z mano. 
Wright (1995) in Brewster, Ellis in Girard (2002) svetujejo, da naj učitelj posede učence na tla 
okrog sebe, bližje sebi kot po navadi, ker to spremeni razmerje, ki ga imata učitelj in učenec. 
Ko smo izvajali aktivnosti (izdelovanje plakata, risanje, slikanje) so učenci sedeli za mizo, mize 
pa so bile razporejene v obliki podkve. Preden sem pričela s pripovedovanjem zgodbe, sem na 
tablo zapisala: »Story time«, učencem pa nakazala, da se posedejo na dogovorjeno mesto. To 
rutino sem vedno ponovila, preden sem začela s pripovedovanjem oz. branjem. Učenci si tako 
zapomnijo rutino, vedo kaj se od njih pričakuje ter v razredu tako ustvarimo pravo vzdušje za 
poslušanje zgodbe.  
 

- Sodelovanje učencev (1–5; 1 – neaktivni; 5 – zelo aktivni) 
 
Menim, da so bili učenci na sploh zelo aktivni pri izvedbi raziskave. Učenci so bili najbolj 
aktivni pri izdelovanju plakata, raziskovanju in iskanju po zemljevidu (njihovo sodelovanje sem 
ocenila z oceno 5). Manj aktivni so bili pri poslušanju zgodbe in ogledu video posnetkov 
(njihovo aktivnost sem ocenila z oceno 3). Večina učencev je aktivno odgovarjalo na moja 

                                                 
1 Analizi zgodb sta predstavljeni v poglavju: Predstavitev izbranih zgodb za poučevanje medkulturnosti. 
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vprašanja in so jih tudi sami zastavljali. Trije učenci so bili med urami bolj pasivni in se niso 
veliko odzivali.  
 

- Vzdušje v razredu 
 

V razredu je med izvedbo raziskave vladalo sproščeno vzdušje. Učenci so aktivno sodelovali 
in z veseljem delili svoje izkušnje v povezavi s temo. Z veseljem so poslušali zgodbe in se na 
moja vprašanja dobro odzivali. Pri učencih nisem opazila kakršnih koli zadržkov ali 
neprijetnosti. 
 

- Odnos učencev do obravnavane teme 
 

Učenci so pokazali veliko zanimanje za temo drugačnosti in sprejetosti. Videla sem, da imajo 
na tem področju že veliko izkušenj in so svoje poglede in primere želeli deliti z mano in svojimi 
vrstniki. Zgodbi sta jih pritegnili, saj so se z liki v knjigi hitro poistovetili in znali na določene 
situacije pogledati iz njihovih perspektiv. 
 

- Odnos učencev do zgodbe Something Else 
 

Veliko učencev je zgodbo že poznalo v slovenščini oziroma so knjigo že kdaj videli. Ko sem 
jih povprašala o vsebini, pa sem ugotovila, da večina ne pozna vsebine zgodbe. Med 
poslušanjem zgodbe so učenci vneto sledili in se odzivali na vprašanja, ki sem jih zastavljala 
med branjem. Po prebrani zgodbi je večina učencev bila nad zgodbo navdušenih, enemu učencu 
pa so se liki v zgodbi zdeli preveč »čudni« in mu zgodba zato ni bila všeč. Učenci so večinoma 
razumeli sporočilo zgodbe in so ga znali sami povzeti (v slovenščini). 
 

- Odnos učencev do zgodbe Whoever you are 
 

Učenci zgodbe predhodno niso poznali. Na začetku so jih pritegnile barvne ilustracije, 
sodelovali pa so tudi pri ponavljajočem se delu: »Whoever you are, wherever you are, all over 
the world.«. Zgodba se jim je zdela predvsem lepa in zanimiva. Veliko so si zapomnili in 
aktivno sodelovali pri naštevanju razlik in podobnostmi med ljudmi. Tudi tukaj so učenci imeli 
veliko svojih zgodb in izkušenj, ki so jih želeli deliti.  
 

3.4.3. Analiza vprašalnikov  
 
Učencem smo pred začetkom raziskave razdelili vprašalnik. Zanimalo nas je, kakšen je njihov 
odnos do drugih kultur in ljudi različnih ras ali kultur (z učenci sem se najprej pogovorila, kaj 
sploh pomeni pojem kultura in koga mislimo, ko govorimo o ljudeh različnih ras ali kultur), 
koliko učencev se o medkulturnih temah pogovarja doma in v šoli, kakšen je njihov odnos do 
svoje kulture in do branja zgodb z medkulturno tematiko. 
 
Tabela 3: trditev št. 1 
Trditev: Bojim se ljudi, ki prihajajo iz drugih kultur. 

Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti. 

F 4 11 2 
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% 23, 53 64, 71 11,76 

 
Od 17 učencev jih več kot polovica (64, 71 %) trdi, da se ne boji ljudi, ki prihajajo iz drugih 
kultur. 23, 53 % učencev je obkrožilo, da se boji ljudi, ki prihajajo iz drugih kultur, 2 učenca 
pa se ne moreta odločiti.  
 
Raziskave kažejo (Barret, 2007), da se otroci začnejo zavedati članstva v eni ali več nacionalnih 
skupinah od približno 5/6 let naprej in pri tem že pričnejo kazati pristranskost znotraj skupine, 
vendar ne nujno zavrnitev zunanjih skupin. Iz odgovorov, ki smo jih pridobili v svoji raziskavi, 
sklepamo, da se učenci večinoma vsi zavedajo pripadnosti določeni kulturi in se zavedajo 
obstoja ljudi, ki pripadajo drugačni kulturi, vendar v večini ne kažejo negativnega odnosa oz. 
nezaupanja do pripadnikov drugih kultur. Kljub temu lahko tudi učitelji vplivajo na njihova 
prepričanja. 
 
Tabela 4: trditev št. 2 
Trditev: Doma se pogovarjamo o različnih kulturah in ljudeh 

različnih ras ali kultur. 

Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti.  

F 8 5 4 

% 47, 06 29, 41 23, 53 

 
Iz odgovorov je razvidno, da se o kulturni raznolikosti doma pogovarja 47, 06 % učencev, 
medtem, ko se jih 29, 41 % o tem doma ne pogovarja, 23, 53 % učencev pa se ne more odločiti.  
 
Učitelji se morajo zavedati, da učenci v šolo sabo prinesejo znanja, prepričanja in čustva o 
drugih jezikih in kulturah, na katere ne morejo vedno vplivati (Byram, 2009). Učitelji moramo 
tako razumeti, da imajo starši velik vpliv na to, kako njihovi otroci vidijo in sprejemajo 
drugačnost kultur in ljudi na sploh.  
 
Tabela 5: trditev št. 3 
Trditev: V šoli se pogovarjamo o različnih kulturah in ljudeh 

različnih ras ali kultur. 

Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti. 

F 5 3 8 

% 29, 41 17, 65 47, 06 

 
Skoraj polovica učencev (47, 06 %) jih je obkrožilo, da se ne more odločiti, ali se v šoli 
pogovarjajo o različnosti ljudi in kultur. 5 učencev (29, 41 %) trdi, da se o tem v šoli 
pogovarjajo, 3 učenci (17, 65 %) pa trdijo, da se v šoli ne pogovarjajo o tej temi. 
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- Zanimalo pa nas je tudi, ali se specifično pri pouku angleščine pogovarjajo o 
medkulturni tematiki. 

 
Tabela 6: trditev št. 4 
Trditev: Pri pouku angleščine se pogovarjamo o različnih 

kulturah in ljudeh različnih ras ali kultur. 

Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti. 

F 4 12 1 

% 23, 53 70, 59 5, 89 

 
Večina učencev (70, 59 %) trdi, da se pri pouku angleščine ne pogovarjajo o različnih kulturah 
in ljudeh različnih ras ali kultur. Samo 4 učenci trdijo, da se pri pouku angleščine pogovarjajo 
o tem, 1 učenec pa se ne more odločiti.  
 
Iz rezultatov, ki smo jih pridobili z vprašalnikom, je razvidno, da so učenci večinoma izbrali 
odgovor, da se pri pouku angleščine ne pogovarjajo o medkulturnih temah. To sovpada z 
rezultati že opravljenih raziskav (Sercu, Méndez García in Castro Prieto, 2005; Sercu, 2005; 
Sercu 2002; Garrido 2004; Gonen in Saglam, 2012), ki kažejo na to, da učitelji še vedno večino 
časa posvečajo poučevanju slovnice/jezika in ne kulturi. Učitelji največkrat obravnavajo samo 
tiste medkulturne vsebine, ki se pojavljajo v učbenikih, pozabljajo pa na teme, kot so medosebni 
odnosi, vrednote, stereotipi, socialne skupine ipd. 
  
Tabela 7: trditev št. 5 
Trditev: Želim si, da bi se v šoli več pogovarjali o različnih 

kulturah in ljudeh različnih ras ali kultur. 

Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti. 

F 5 3 9 

% 29, 41 17, 65 52, 94 

 
Približno polovica učencev (52, 94 %) se ne more odločiti, ali si želijo, da bi se v šoli več 
pogovarjali o različnih kulturah in ljudeh različnih ras. 5 učencev je podalo odgovor, da si to 
želijo, 3 učenci pa si tega sploh ne želijo.  
 
Tabela 8: trditev št. 6 
Trditev: Ponosen/ponosna sem na svojo kulturo. 

Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti. 

F 15 2 0 
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% 88, 23 11, 76 0 

 
Večina učencev (88, 23 %) je obkrožila odgovor, da so ponosni na svojo kulturo. Samo dva 
učenca se s to trditvijo ne strinjata.  
 
Rezultati kažejo, da se skoraj vsi otroci zavedajo svoje kulture in so nanjo tudi  ponosni. To se 
dobro ujema s tem, kar trdi Barret (2007), in sicer, da otroci ljubezen do domovine in ponos na 
svojo državo kažejo od 7. leta naprej in se vse to krepi skozi otroštvo. Prav tako se otroci od 6. 
leta naprej zavedajo članstva v eni ali več nacionalnih skupinah.   
 
Tabela 9: trditev št. 7 
Trditev: Mislim, da učitelji poznajo kulturo države, iz katere 

prihajam. 

Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti. 

F 14 1 2 

% 82, 35 5, 89 11, 76 

 
Večina učencev (82, 35 %) meni, da učitelji poznajo kulturo države, iz katere prihajajo. 1 
učenec se s trditvijo ne strinja, 2 učenca pa se ne moreta odločiti.  
 
Tabela 10: trditev št. 8 
Trditev: Rad/a se učim o kulturah in ljudeh, ki so drugačni od 

mene. 

Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti. 

F 5 3 9 

% 29, 41 17, 65 52, 94 

 
Približno polovica učencev (52, 94 %) se ne more odločiti, ali se radi učijo o drugih kulturah in 
ljudeh, ki so drugačni od njih. 5 učencev (29, 41 %) trdi, da se radi učijo o tem, 3 učenci pa se 
s trditvijo ne strinjajo.  
 
Menimo, da je neodločenost učencev odraz pristopov, ki jih učitelji uporabljajo za razvijanje 
medkulturne zavesti. Sercu (2009) trdi, da učitelji sicer želijo razvijati medkulturno zavest in 
obravnavati medkulturne teme, vendar pri tem izbirajo napačno metodologijo. Večina kulturnih 
aktivnosti je usmerjena na učitelja, učenci pa postanejo le pasivni poslušalci in jim zato tak 
pouk ni zanimiv. 
 
Tabela 11: trditev št. 9 
Trditev: Rad/a berem zgodbe, ki govorijo o drugih kulturah in 

razlikah med ljudmi. 
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Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti. 

F 8 4 5 

% 47, 06 23, 53 29, 41 

 
Največ učencev (47, 06 %) je obkrožilo, da radi berejo zgodbe z medkulturno tematiko. 5 
učencev se ni moglo odločiti, 4 učenci pa trdijo, da takih zgodb ne marajo. 
Rezultati kažejo, da imajo učenci do zgodb večinoma pozitiven odnos, saj imajo zgodbe na 
otroke vedno poseben vpliv. Avtorji izpostavljajo moč, ki jo imajo zgodbe na otroke. Ponujajo 
jim domišljijski svet, pomagajo jim vzdrževati pozornost, jih motivirajo, pomagajo pri razvoju 
spretnosti govorjenja, slušnega razumevanja, branja ipd (Cameron, 2001; Li in Seedhouse, 
2010; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011).  
 
Tabela 12: trditev št. 10 
Trditev: Pri pouku angleščine beremo zgodbe o angleški kulturi 

(njihove navade, hrana, prazniki, način oblačenja …). 

Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti. 

F 3 9 5 

% 17, 65 52, 94 29, 41 

 
Več kot polovica učencev (52, 94 %) trdi, da pri pouku angleščine ne berejo zgodb o angleški 
kulturi. 5 učencev se ni moglo odločiti, samo 3 učenci pa trdijo, da pri pouku angleščine berejo 
zgodbe o angleški kulturi.  
 
Tabela 13: trditev št. 11 
Trditev: Pri pouku angleščine beremo zgodbe o drugih kulturah 

in različnih ljudeh. 

Možni odgovori Se strinjam. 
() 

Se ne strinjam. 
() 

Se ne morem 
odločiti. 

F 5 7 5 

% 29, 41 41, 18 29, 41 

 
41, 18 % učencev pravi, da pri pouku angleščine ne berejo knjig, ki govorijo o tujih kulturah, 
medtem ko se jih 5 ne more odločiti, 5 učencev pa trdi, da pri angleščini berejo tudi zgodbe o 
tujih kulturah.  
 
Iz rezultatov je razvidno, da pri pouku angleščine učitelji zelo redko uporabljajo na zgodbah 
temelječ pristop za obravnavanje medkulturnih tem (tako angleška kot druge kulture). Rezultati 
spet potrdijo teorijo, da učitelji premalo obravnavajo medkulturne teme, pri tem pa uporabljajo 
metodologijo, ki ni ustrezna.  



41 
 

 
3.4.3. Intervju z učenci  

 
V intervjuju z učenci smo želeli pridobiti bolj poglobljene odgovore na podobna vprašanja, ki 
smo jih zastavili že v vprašalniku pred začetkom raziskave. Želeli smo primerjati odgovore pred 
in po izvedbi učnih ur. Še posebej smo se osredinili na odnos učencev do spoznavanja kulture 
v razredu in na mnenje učencev o na zgodbi temelječem pristopu. Zapisani so povzetki 
odgovorov učencev. 
 
Tabela 14: Povzetki odgovorov učencev 
KODE Povzetki odgovorov učencev kode 

STRAH PRED 
DRUGIMI 
KULTURAMI IN 
DRUGAČNOSTJO 
LJUDI 

1. Ne, ni me strah.2 
2. Ni me strah, ker vem, da smo si vsi podobni. 
3. Ni me strah. Imam veliko sošolcev, ki so iz 
drugih držav in se dobro razumemo.  
4. Ne, ni me strah. Veliko potujemo in sem videl 
že veliko tujcev.  
5. Včasih me je strah ljudi, če jih ne poznam. 
6. Nikoli me ni strah. 
7. Včasih me je koga strah. Po navadi tujcev, ker 
jih ne poznam. 
8. Ni me strah. 
9. Ni me strah. 
10. Ni me strah drugačnih ljudi. Vsi smo si 
različni. 
11. Ni me strah drugih kultur. Veliko jih 
poznam, ker s starši potujemo. 
12. Ni me strah drugačnih ljudi. 
13. Ni me strah tujcev. Na šoli je veliko otrok iz 
drugih držav in smo prijatelji.  
14. Ne, ni me strah. 
15. Strah me je, če koga ne poznam in sem sam. 
16. Ni me strah. 
17. Ni me strah drugačnih ljudi ali drugačnih 
kultur.  
 

- Večine učencev ni 
strah drugih ljudi oz. 
kultur, 
- nekateri občutijo 
strah pred neznanci, 
- učenci imajo 
sošolce iz drugih 
držav, 
- trdijo, da smo vsi 
ljudje različni. 

OBRAVNAVANJE 
MEDKULTURNIH 
TEM PRI POUKU 
ANGLEŠČINE 

1. Učili smo se o različnih praznovanjih, hišah 
in hrani. 
2. Pogovarjali smo se o tradicionalnih oblačilih. 
3. Ne spomnim se. 
4. Pogovarjali smo se o raznih festivalih in hrani. 
5. Učili smo se o različni hrani, praznovanju, 
oblačilih … 
6. Spoznavali smo hrano, praznike, hiše in 
navade. 
7. Naučili smo se različne praznike. 
8. Nismo se pogovarjali o drugih kulturah. 

-Praznovanja, 
-hrana,  
-hiše, 
-oblačila, 
-barva kože, 
-vera. 
 

                                                 
2 Povzetek odgovora vsakega učenca je zapisan pod zaporedno številko. 
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9.  Nismo se pogovarjali o tem. Samo včasih 
imamo pogovor, če se skregamo. 
10. Pogovarjali smo se o različnih ljudeh, barvi 
kože, običajih in verah. 
11. Spoznali smo, kako ljudje živijo na Arktiki 
in kako v Afriki. 
12. Ogledali smo si film o različnih festivalih po 
svetu.  
13. Sošolec je naredil plakat, kako praznujejo 
božič doma. 
14. Učili smo se o drugih verah. 
15. Ogledali smo si slike ljudi iz različnih držav. 
Imajo različno barvo kože, drugačne oči, nos, 
barvo las … 
16. Nismo se pogovarjali. 
17. Ne spomnim se. Mislim, da se nismo nič 
učili o drugih državah. 
 

ODNOS DO 
BRANJA ZGODB Z 
MEDKULTURNO 
TEMATIKO  

1. Take zgodbe so mi všeč. Zanima me, kakšni 
so drugi ljudje in kako živijo. 
2. Rad poslušam take zgodbe, če niso pretežke 
ali predolge. Všeč so mi ilustracije. 
3. Všeč mi je, ko se pogovarjamo o različnih 
kulturah. Všeč so mi tudi barvne slike v knjigi. 
4. Všeč mi je, če v zgodbah nastopajo živali.  
5. Rada poslušam zgodbe. Všeč mi je, če se 
učimo o različnih ljudeh in prijateljstvu.  
6. Ne maram brati, mi je pa všeč, če bere 
učiteljica. Všeč mi je, da se potem pogovarjamo 
o tem. 
7. Ni mi všeč, če so preveč čudne ilustracije, 
ampak drugače pa rad poslušam zgodbe. 
8. Všeč mi je če zgodba govori o prijateljstvu ali 
družini. 
9. Rad imam take zgodbe, če so kratke. Še rajši 
imam filme. 
10. Všeč so mi zgodbe o različnih ljudeh, da se 
veliko naučimo. 
11. Všeč so mi smešne zgodbe ali pa zgodbe, 
kjer nastopajo živali in ljudje.  
12. Take zgodbe, ki govorijo o ljudeh iz drugih 
držav, so mi všeč. Rad si pogledam tudi 
ilustracije.  
13. Take zgodbe mi niso všeč. Rajši imam 
risanke. 
14. Všeč mi je, ko beremo zgodbe o drugačnih 
ljudeh, saj moramo biti prijazni do vseh. Všeč 
mi je, da se potem o tem tudi pogovarjamo. 
15. Rad imam take zgodbe. Všeč mi je, če so 
smešne.  

- Barvne ilustracije,  
- zgodbe ne smejo 
biti predolge,  
- jezik ne sme biti 
prezahteven, 
- živali v zgodbah, 
- zgodbe o 
prijateljstvu,  
- zgodbe o družini, 
- humor v zgodbah, 
- nekateri imajo rajši 
risanke/filme. 
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16. Všeč so mi zgodbe, ki govorijo o 
prijateljstvu. 
17. Rad imam take zgodbe. Všeč mi je, da 
vidimo slike v knjigi. 

MNENJE O 
IZVEDENIH 
UČNIH URAH 

1. Bilo mi je zelo zabavno. Všeč mi je bila 
zgodba Something Else. Veliko smo lahko 
govorili. 
2. Všeč so mi bile ilustracije v zgodbah. V 
zgodbi Something Else so nastopala zanimiva 
bitja. Dobro mi je bilo, da smo izdelovali prstne 
lutke.  
3. Obe zgodbi sta bili zelo zanimivi in sta imeli 
lepe ilustracije. Všeč mi je bilo, da smo vsi 
sedeli na tleh in tam tudi risali. 
4. Zgodbi sta mi bili zanimivi. Všeč mi je, da 
smo gledali tudi posnetke na računalniku. 
5. Najbolj všeč mi je bila igra: Cross the river. 
Všeč mi je bilo tudi, ko smo risali »pošast« 
(domišljijsko bitje). 
6. Zgodbe so mi bile še kar všeč. V zgodbi 
Something Else so nastopale malo čudne živali, 
ki mi niso bile tako všeč.  
7. Všeč mi je bilo, ko smo odtiskovali svoje 
prstne odtise. Veliko smo se pogovarjali in 
igrali. Najboljša zgodba mi je bila Whoever you 
are.  
8. Všeč mi je bilo, ko smo tekmovali pri igri 
»telefončki«. Zanimivo mi je bilo poslušati obe 
zgodbi. 
9.  Učne ure so mi bile všeč, še posebej, ko smo 
se igrali igro Cross the river.  
10. Zabavno je bilo risati namišljeno bitje in 
ugibati, kdo bo potrkal (zgodba Something 
Else). Všeč mi je bilo, da smo se pogovarjali o 
prijateljstvu.  
11. Najbolj mi je bila všeč zgodba Whoever you 
are, ker je imela lepe ilustracije in sporočilo, da 
smo si vsi ljudje na svetu tudi podobni. Všeč mi 
je bila igra Cross the river.  
12. Najbolj mi je bila všeč zgodba Something 
Else, ker so notri nastopale smešne živali. Všeč 
mi je bila tudi igra »telefončki«.  
13. Všeč mi je bilo, ker smo veliko delali in smo 
lahko sedeli na tleh. Zabavno mi je bilo, ko smo 
se igrali pantomimo in ko smo risali namišljeno 
bitje.  
14. Zgodba Whoever you are mi ni bila preveč 
všeč, boljša mi je bila Something Else. Zgodba 
je bila bolj zabavna in imela je lepše ilustracije. 
Všeč mi je bila igra Cross the river. 

- Lepe ilustracije, 
- zanimivi zgodbi, 
- všeč sedenje na 
tleh, 
- všeč pogovor in 
možnost za izražanje 
mnenj,  
- všeč igre 
(telefončki, cross the 
river), 
- všeč tema 
prijateljstva,  
- všeč dejavnosti z 
odtiskanjem prstnih 
odtisov,  
- všeč igre 
tekmovanja,  
- všeč dejavnosti za 
izražanje domišljije. 
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15. Zelo mi je bilo všeč. Zgodbi sta bili zelo lepi 
in sta govorili o prijateljih in sprejemanju. 
Veliko smo se pogovarjali in se tudi veliko 
naučili.  
16. Zgodbi sta bili dobri. Najboljša je bila 
zgodba Something Else, ker sem jo že poznal in 
jo prebral v slovenščini. Všeč mi je bila igra 
»telefončki«, ker smo tekmovali. 
17. Med urami smo se zabavali. Všeč mi je bilo, 
da smo poslušali zanimive zgodbe. Všeč mi je 
bilo tudi, da smo se igrali igre, še posebej Cross 
the river.  
 

POMEN 
OBRAVNAVANJA 
MEDKULTURNIH 
TEM PRI POUKU 
ANGLEŠČINE 

1. Moramo se učiti o drugih ljudeh in kulturah, 
da bomo znali sprejeti druge ljudi, ki so drugačni 
od nas. 
2. Da, mislim, da se moramo pogovarjati o tej 
temi. V šoli se velikokrat skregamo med sabo in 
nam učiteljica pomaga rešit konflikt.  
3. Želim, da bi tudi v šoli brali več takšnih 
zgodb, da bi bili vsi prijatelji. 
4. V razredu se večkrat fantje grdo obnašajo do 
mene. Morali bi brati take zgodbe, da se to ne bi 
več dogajalo. 
5. Mislim, da bi morali prebrati še več takšnih 
zgodb. Zelo so zanimive in učijo lepe stvari. 
6. Mislim, da smo se že veliko naučili. Še kdaj 
bi morali prebrati take zgodbe, ki govorijo o 
drugačnih ljudeh in o njihovem sprejemanju. 
7. Če bi se v šoli veliko pogovarjali o 
prijateljstvu, bi se najbrž manj kregali. Moramo 
biti prijatelji tudi s tistimi, ki so drugačni od nas.  
8. Želim si, da bi v šoli brali več zgodb in se več 
pogovarjali. 
9. Všeč mi je bil tak pouk in mislim, da bi se v 
šoli večkrat morali pogovarjati o tem, da 
moramo biti med sabo prijatelji ne glede na to, 
kako različni smo si.  
10. Pomembno je, da spoznamo tudi ljudi, ki 
živijo drugače kot mi. Tako lahko dobimo še več 
prijateljev.  
11. Mislim, da se v šoli že dovolj pogovarjamo 
o prijateljstvu in sprejemanju in se ne želim še 
več. 
12. Želim si, da bi v šoli brali več zgodb o drugih 
kulturah, da bi jih malo bolje spoznali. 
13. Ne vem, če se želim še več naučiti o drugih 
ljudeh. Ne maram se učiti. 
14. Če bi v šoli prebrali več podobnih knjig, 
mislim, da bi se boljše razumeli. 

- Pomembno je 
obravnavanje takih 
tem, ki spodbujajo 
sprejemanje in 
prijateljstvo. 
- Obravnavanje 
medkulturnih tem 
pripomore k 
razreševanju 
konfliktov.  
- Obravnavanje 
medkulturnih tem 
nam omogoča 
razumevanje drugih 
ljudi in sklepanje 
prijateljstev.  
- Medkulturne 
zgodbe nas učijo 
lepega vedenja in 
sprejemanja vseh 
ljudi in kultur.  
- 3 učenci menijo, da 
se v šoli že dovolj 
pogovarjajo o 
medkulturnih temah 
in si ne želijo, da bi 
temu namenili še več 
časa.  
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15. Mislim, da bi tudi pri pouku angleščine 
morali prebrati več takih knjig.  
16. V šoli se že dovolj pogovarjamo o tej temi. 
17. Da, pri angleščini bi morali brati take 
zgodbe, ki nas učijo, da moramo biti prijazni do 
vseh ljudi in živali.  

 

3.4.4. Diskusija 
 
1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Katere spremembe se pojavijo v odnosu, ki ga 

imajo učenci do spoznavanja kulture v razredu po vpeljavi na zgodbah temelječega 
pristopa? 

 
Iz vprašalnika, ki smo ga učencem razdelili pred izvedbo učnih ur, lahko vidimo, da se učenci 
niso znali odločiti, ali si želijo, da bi v šoli obravnavali več medkulturne tematike. Kar 52,9 % 
učencev je izbralo trditev, da se ne more odločiti, ali si želijo, da bi se v šoli več pogovarjali o 
različnih kulturah in ljudeh različnih ras. Samo 5 učencev je podalo odgovor, da si to želijo, 3 
učenci pa si tega sploh ne želijo.  
Po izvedbi učnih ur s pomočjo na zgodbah temelječega pristopa smo s pomočjo intervjuja 
izvedeli, da so skoraj vsi učenci mnenja, da bi tudi v šoli morali nameniti več časa obravnavanju 
medkulturnih tem. Samo 3 učenci si ne želijo, da bi tej temi namenili še več časa, pri enem 
učencu smo preko pogovora ugotovili, da ga je zmotila beseda “učiti” in drugače nima problema 
s temo medkulturnosti. Učenci navajajo, da se jim obravnavanje medkulturnih tem zdi 
pomembno, ker to pripomore k spodbujanju vrednot, kot sta sprejemanje in prijateljstvo. Več 
učencev je tudi mnenja, da bi branje zgodb z medkulturno tematiko in pogovarjanje o različnosti 
ljudi pripomoglo k uspešnejšem reševanju konfliktov, ki nastajajo v razredu, razumevanju 
drugih ljudi in sklepanju novih prijateljstev.  
 
Pri izvedbi učnih ur sem bila pozorna tudi na vzdušje v razredu, ki kaže na to, da medkulturne 
teme na učence vplivajo pozitivno. Učenci so bili med učno uro ves čas aktivni in v razredu je 
vladalo sproščeno vzdušje. Učenci so v likih prepoznali sebe in njihove vrstnike. Izkazali so 
veliko zanimanja za obravnavane teme, saj so postavljali vprašanja, dajali predloge, delili svoje 
izkušnje in aktivno sodelovali v pantomimi, igri vlog ipd.  
 
Če torej odgovorimo na vprašanje: »Katere spremembe se pojavijo v odnosu, ki ga imajo učenci 
do spoznavanja kulture v razredu po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa?«, ugotovimo, 
da se učenci pred izvedbo učnih ur s pomočjo na zgodbah temelječega pristopa niso znali 
opredeliti, ali jih tema zanima ali ne. Pri učnih urah pa so izkazali veliko zanimanja za temo in 
so aktivno sodelovali pri aktivnostih. Pri izvedbi intervjuja smo njihovo zanimanje tudi potrdili, 
ko so skoraj vsi učenci izrazili željo po obravnavanju medkulturnih tem pri tudi pouku.  
 
2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšno je mnenje učencev o na zgodbah 

temelječem pristopu pri obravnavanju medkulturnosti pri pouku angleščine? 
 
47, 1 % učencev je v vprašalniku pred izvedbo raziskave obkrožilo, da radi berejo zgodbe z 
medkulturno tematiko. 5 učencev se ni moglo odločiti, 4 učenci pa so trdili, da takih zgodb ne 
marajo. Iz tega sklepamo, da je večina učencev imelo že predhodno pozitivne izkušnje z 
zgodbami, ki obravnavajo medkulturno tematiko.  
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Med izvedenimi učnimi urami je bilo opaziti, da so učenci skoraj pri vseh dejavnostih izkazali 
veliko aktivnosti in zanimanja. Najbolj aktivni so bili pri igrah (Prečkanje reke, pantomima in 
telefončki). Aktivno so se odzivali tudi na vprašanja o zgodbah in medkulturnosti nasploh.  
V intervjuju so izrazili svoje mnenje o obravnavanih zgodbah, ki je bilo zelo pozitivno. Pravijo, 
da so jih najprej pritegnile barvne ilustracije. Izpostavili so, da jim je všeč, če je zgodba 
primerne dolžine (ne sme biti predolga) in primerne zahtevnosti (jezik ne sme biti prezahteven). 
Učenci so povedali še, da jim je všeč, če v zgodbi nastopajo živali, če je v njih prisoten humor, 
če govorijo o temi prijateljstva in družini. Samo eden učenec pa je rekel, da ne mara takih zgodb 
in ima rajši risanke. Učenci so v intervjuju izrazili tudi svoje mnenje o izvedenih učnih urah. 
Vsi učenci so zatrdili, da so jim bile izvedene ure všeč. Izpostavili so, da so jim bile všeč 
ilustracije in izbira zgodb. Pohvalili so tudi organizacijo učilnice in posebej jim je bilo všeč 
sedenje na tleh. Več učencem  so  bile všeč igre (še posebej tam kjer so lahko med sabo 
tekmovali), dejavnost z odtiskanjem prstnih odtisov, pogovor o prijateljstvu/sprejemanju in to, 
da si imeli možnost za izražanje mnenj.   
 
Če odgovorimo na drugo vprašanje: »Kakšno je mnenje učencev o na zgodbah temelječem 
pristopu pri obravnavanju medkulturnosti pri pouku angleščine?«, lahko ugotovimo, da je 
mnenje učencev o izvedbi učnih ur zelo pozitivno. Kar 100 % učencev je izrazilo pozitivno 
mnenje o na zgodbah temelječem pristopu, ki smo ga uporabili za obravnavanje medkulturnosti. 
Učenci so že prehodno izkazali dokaj pozitiven odnos do zgodb z medkulturno tematiko, med 
in po izvedbi učnih ur pa so učenci pokazali pozitiven odnos do uporabljenega pristopa in o 
njem podali pozitivna mnenja.  
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4. ZAKLJUČEK 
 
Načrtovanje na zgodbi temelječe ure oz. sklopa ur od učitelja zahteva veliko priprav in 
posledično veliko časa. Učitelj mora najprej izbrati ustrezno temo, določiti cilje, izbrati 
primerno knjigo/zgodbo, jo po potrebi prilagoditi, se na branje oz. pripovedovanje pripraviti, v 
učilnici oblikovati pravo vzdušje, načrtovati nadaljnje dejavnosti, pripraviti material ipd. Na 
zgodbah temelječ pristop pa omogoča zelo učinkovito metodo za podajanje znanja o drugih 
kulturah, saj učencem pomaga razvijati zavedanje o svoji kulturi in zavedanje o podobnostih in 
razlikah med njegovo ter drugimi kulturami. Pri raziskovanju kulture učenec ne sme biti le 
pasiven opazovalec, temveč mora biti vključen v proces raziskovanja in odkrivanja elementov 
kulture. Učiteljeva vloga je, da vodi in usmerja učni proces in odkrivanje učencev tako, da jim 
zagotovi avtentične situacije, materiale in priložnosti za diskusijo. 
 
Z raziskavo, ki smo jo opravili in predstavili v magistrskem delu, smo želeli ugotoviti, kakšen 
odnos imajo učenci razredne stopnje do obravnavanja medkulturnih tem pred in po vpeljavi na 
zgodbah temelječega pristopa in kakšno mnenje imajo o izbranem pristopu za obravnavanje 
medkulturnih tem.  
 
Rezultati raziskave so pokazali, da imajo učenci po izvedenih učnih urah zelo pozitiven odnos 
do obravnavanja medkulturnih tem s pomočjo zgodb. Učenci so pokazali veliko zanimanja za 
temo, saj jim je bila blizu in so o njej imeli veliko za povedati. Učenci so bili visoko aktivni 
skoraj pri vseh dejavnostih in niso imeli problemov z razumevanjem sporočila zgodb. Najbolj 
aktivni so bili pri igrah, tekmovanjih, pantomimi, igri vlog in risanju. Sami so izpostavili zelo 
pozitivna mnenja o na zgodbah temelječem pristopu za obravnavanje medkulturnih tem. Ne 
preseneča nas dejstvo, da so bili učenci že predhodno navdušeni nad zgodbami, zanimivo pa je, 
da večina učencev trdi, da jim je tak pristop tuj in lahko sklepamo, da ga učitelji ne uporabljajo 
velikokrat.  
 
Glede na rezultate raziskave lahko ugotovimo, da je bil glavni cilj magistrskega dela dosežen, 
in sicer nam je uspelo razviti pozitiven odnos učencev do medkulturnosti in razlik med ljudmi 
ter vključiti na zgodbah temelječ pristop za obravnavo medkulturnih tem. Na tej točki bi 
izpostavili predloge za izboljšavo izpeljane raziskave. Za večjo veljavnost raziskave bi morala 
ta potekati dlje časa in zajemati večji vzorec. Smiselno bi bilo v raziskavo vključiti še več zgodb 
in podaljšati čas obravnave ene zgodbe. Morda bi bilo smiselno namesto vprašalnika že na 
začetku izvesti intervju, da bi dobili bolj poglobljene odgovore o začetnem stanju. Koristno bi 
bilo tudi, da bi mojo učno uro opazoval neki drugi učitelj in izpolnjeval opazovalni list in na ta 
način bi zagotovili večjo objektivnost raziskave. 
 
Z magistrskim delom smo želeli prispevati k izboljšanju prakse poučevanja angleščine pri 
obravnavanju medkulturnosti in medkulturnih tem. Verjamemo, da se velika večina učiteljev 
angleščine zaveda pomembnosti obravnavanja medkulturnih tem, vendar jih zaradi razlogov, 
naštetih v teoretičnem delu pri svojem poučevanju izpuščajo oz. jih obravnavajo z neustrezno 
metodologijo. Menimo, da nam je s pomočjo raziskane literature in izpeljane raziskave uspelo 
dokazati, kako pomembno je obravnavanje medkulturnih tem za vzgojo posameznikov, ki bodo 
kasneje zmožni premagovati kulturne razlike v socialnih odnosih in kako  na zgodbah temelječ 
pristop pri učencih doseže visoko motiviranost in pripravljenost za delo. 
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6. PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašalnik za učence 
 
PREBERI TRDITVE IN OZNAČI, KOLIKO SE S PREBRANO TRDITVIJO STRINJAŠ.  
POBARVAJ NASMEJAN OBRAZ, ČE TRDITEV ZATE DRŽI, IN ŽALOSTEN OBRAZ, 
ČE TRDITEV ZATE NE DRŽI. ČE SE NE MOREŠ ODLOČITI, POBARVAJ NEODLOČEN 
OBRAZ.  
HVALA ZA TVOJO POMOČ! 
 

1. BOJIM SE LJUDI, KI PRIHAJAJO IZ DRUGIH KULTUR. 

 
 
 

 
2. DOMA SE POGOVARJAMO O RAZLIČNIH KULTURAH IN LJUDEH 

RAZLIČNIH RAS ALI KULTUR. 

 
 
 

 
3. V ŠOLI SE POGOVARJAMO O RAZLIČNIH KULTURAH IN LJUDEH 

RAZLIČNIH RAS ALI KULTUR. 

 
 
 

 
4. PRI POUKU ANGLEŠČINE SE POGOVARJAMO O RAZLIČNIH KULTURAH IN 

LJUDEH RAZLIČNIH RAS ALI KULTUR. 

 
 
 

 
5. ŽELIM SI, DA BI SE V ŠOLI VEČ POGOVARJALI O RAZLIČNIH KULTURAH 

IN LJUDEH RAZLIČNIH RAS ALI KULTUR. 
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6. PONOSEN/PONOSNA SEM NA SVOJO KULTURO. 

 
 
 

 
7. MISLIM, DA UČITELJI POZNAJO KULTURO DRŽAVE IZ KATERE PRIHAJAM. 

 
 
 

 
8. RAD/A SE UČIM O KULTURAH IN LJUDEH, KI SO DRUGAČNI OD MENE. 

 
 
 

 
9. RAD/A BEREM ZGODBE, KI GOVORIJO O DRUGIH KULTURAH IN 

RAZLIKAH MED LJUDMI. 

 
 
 

 
 

10. PRI POUKU ANGLEŠČINE BEREMO ZGODBE O ANGLEŠKI KULTURI 
(NJIHOVE NAVADE, HRANA, PRAZNIKI, NAČIN OBLAČENJA …). 
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11. PRI POUKU ANGLEŠČINE BEREMO ZGODBE O DRUGIH KULTURAH IN 

RAZLIČNIH LJUDEH. 
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Priloga 2: Vprašalnik za samoevalvacijo po uri 
 
Datum izvedbe: ___________                                                                   Učiteljica: Sara Jurčič 
 
Skupina: (A ali B) ____________ 
 
Obravnavana zgodba: ________________________ 
 
Učni pripomočki: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Potek učne ure 
IZVEDENE DEJAVNOSTI OCENA SODELOVANJA UČENCEV  

(1 – neaktivni, 5 – zelo aktivni) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 
Vzdušje v razredu:  
__________________________________________________________________________ 
 
Odnos učencev do obravnavane teme: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Odnos učencev do obravnavane zgodbe: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Opombe in morebitne posebnosti:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Priloga 3: Učne priprave 
 

Priprava št. 1  

 Učiteljica: Sara Jurčič  

 
ZAPOREDNA URA:  1. ura                      DATUM REALIZACIJE: 3. 4. 2019 (1. skupina) 

                                                                                                              4. 4. 2019 (2. skupina) 

 

UČNA TEMA: Mem Fox: Whoever you are (1.)  

UČNI CILJI: 
Učenci: 

• razvijajo zvočno občutljivost in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti jezika 
(ritem, intonacija, izgovarjava); 

• razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, 
razumevanje navodil in razumevanje glavnih idej); 

• razumejo pogosto rabljeno besedišče; 
• razumejo pogosto rabljene jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije (pozdravi 

ipd.); 
• spoznavajo izvirna besedila v tujem jeziku in razvijajo medkulturne zmožnosti; 
• se besedno odzivajo na prebrano. 

 

UČNA METODA: 
razlaga, pogovor, prikazovanje 
videoposnetkov, praktično delo 

UČNA OBLIKA: 
- frontalna 
- individualna 
- skupinska 

 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Knjiga Whoever you are, slikovne kartice, 
interaktivna table, slike, video 

 

OPOMBE: 
 
Useful classroom language: Stand up. Sit down. Make a circle. Repeat after me. Show me.  
Key language: Hello! Goodbye! Same. Different. What makes you special? Fingerprint. 
Whoever, wherever, wide, lands. 
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Stopnja Aktivnosti Organizacija 

prostora 
Učni pripomočki 

Uvod  
 
10 minut 

UVODNA MOTIVACIJA: Učencem predstavim besedi “same” in “different” s pomočjo 
aktivnosti: Najprej zapišem obe besedi na tablo in rečem: My hair is blond. I have the 
same colour of hair as (imena učencev, ki imajo isto bravo las kot jaz). Učenci po istem 
modelu ponovijo za mano, poklicani učenci pa pridejo pred tablo. Nato isto ponovim za 
besedo “different”. Rečem: I have blue eyes. I have a different colour of eyes than (imena 
učencev, ki imajo drugačne barve oči kot jaz). 
 
Igramo igro, kjer izbiram učence po določeni karakteristiki (npr. rdeča barva majice, rjave 
oči ipd.). Poklicani učenci ostanejo, preostali ugibajo, po katerem kriteriju jih izbiram. 
Učenci prevzamejo mojo vlogo in sami izbirajo kriterije.  

Učenci sedijo v krogu.  Tabla, flomastri. 

Osrednji 
del 
 
55 minut 

PRED BRANJEM 
Ogledamo si video I Am Special: https://www.youtube.com/watch?v=Gms-Yk7mzv4  
Učence vprašam: What makes you special? Pomagam pri odgovorih, ki jih v obliki 
miselnega vzorca zapišem na tablo.  
Razložimo besede: whoever, wherever, wide, lands. 
 
MED BRANJEM 
Učencem preberem zgodbo, vmes pa kažem ilustracije. 
Učence spodbujam, da z mano ponavljajo del, ki se v zgodbi ponavlja: “Whoever you are, 
wherever you are”. 
 
PO BRANJU 
Učencem zastavim vprašanja: 
“Do you like the story?” 
“How are people different?” 
“How are people the same?” 
Povzamemo sporočilo zgodbe: Po vsem svetu so ljudje, ki so si med sabo različni, a vseeno 
podobni. Vsi čutimo in čustvujemo. 

Učenci sedijo v krogu. 
 
 
 
 
 
Učenci sedijo na tleh v 
krogu z mano.  
 
 
 
Učenci sedijo na tleh v 
krogu z mano.  
 
 
 
 
 

Video, tabla, 
flomastri. 
 
 
 
 
Knjiga: Whoever you 
are. 
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Učencem pokažem ilustracije iz knjige. Z učenci ob sličicah obnavljamo zgodbo. Za vsako 
sličico povemo nekaj besed, kako smo si ljudje podobni oz. različni. 
 
Z učenci si ogledamo naš prstni odtis (fingerprint). Poudarimo, da niti dva prstna odtisa 
nista enaka in tako smo si različni tudi ljudje. Na listu učenci ustvarijo vzorec iz svojih 
prstnih odtisov.  

Učenci sedijo na tleh v 
krogu z mano.  
 
Učenci sedijo za mizo 
po skupinah. 

Knjiga. 
 
 
Prstne barve. 

Zaključek  
 
10 minut 

Učenci svoje izdelke razobesijo na tablo. S povečevalnim steklom si ogledamo in 
primerjamo prstne odtise ter ugotovimo, da se razlikujejo.  
 
  

Pred tablo. Povečevalno steklo.  
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Priprava št. 2  

 Učiteljica: Sara Jurčič  

 
ZAPOREDNA URA:  2. ura                    DATUM REALIZACIJE: 10. 4. 2019 (1. skupina) 

                                                                                                            11. 4. 2019 (2. skupina) 

 

UČNA TEMA: Mem Fox: Whoever you are (2.)  

UČNI CILJI: 
Učenci: 

• razvijajo zvočno občutljivost in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti jezika 
(ritem, intonacija, izgovarjava); 

• usvajajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem); 
• razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, 

razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 
• razumejo pogosto rabljene jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije (pozdravi 

ipd.); 
• se besedno odzivajo; 
• spoznavajo izvirna besedila v tujem jeziku (zgodbe, navodila) in razvijajo 

medkulturne in večjezikovne spretnosti; 
• se usposabljajo za govorno sporazumevanje in sporočanje (poimenujejo, naštevajo 

ob slikah); 
• uporabljajo besedišče z obravnavanih vsebinskih področij in osnovne jezikovne 

vzorce; 
• razvijajo in preizkušajo spretnost izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 
• se besedno odzivajo na prebrano zgodbo. 

 

UČNA METODA: 
razlaga, pogovor, prikazovanje 
videoposnetka, praktično delo 

UČNA OBLIKA: 
- frontalna 
- individualna 
- skupinska 

 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Knjiga Whoever you are, zemljevid sveta, 
računalnik, interaktivna tabla, video posnetek, tabla, flomastri, plakat, A3 listi, barvice, 
lističi. 

 

OPOMBE: 
 
Useful classroom language: Stand up. Sit down. Make a circle. Repeat after me. Show me.  
Key language: Hello! Goodbye! Same. Different. I am (strong, kind, thoughtful, smart, 
funny, special, brave, friendly…). You are special because… 
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Stopnja Aktivnosti Organizacija 

prostora 
Učni pripomočki 

Uvod  
 
10 minut 

UVODNA MOTIVACIJA: Na zemljevidu sveta poiščemo Ljubljano. Nato učence 
spomnim na prebrano knjigo in vprašam, iz kje mislijo, da prihajajo ljudje iz knjige. 
Poiščemo te dežele na zemljevidu.  

Učenci sedijo v krogu.  Zemljevid sveta, 
računalnik, 
interaktivna tabla. 

Osrednji 
del 
 
55 minut 

PRED BRANJEM 
 
Z učenci igramo igro: Prečkanje reke. Določim lovce.  Oni dovolijo učencem, da prečkajo, 
če imajo določeno karakteristiko: (blue eyes, like football, are wearing red…). Ko vsi 
učenci, ki ustrezajo kriterijem, varno prečkajo, poskusijo prečkati še preostali učenci. Kdor 
je ujet, postane lovec. 
 
Z učenci si ogledamo video: What I am. https://www.youtube.com/watch?v=cyVzjoj96vs 
Po ogledu se pogovorimo: What are you? Osredinimo se na besede, ki opišejo osebnost. 
Zapišemo jih na tablo (strong, kind, thoughtful, smart, funny, special, brave, friendly…). 
 
MED BRANJEM 
Z učenci še enkrat preberemo zgodbo. Tokrat pustim, da učenci sami dopolnijo stavke, ki 
se ponavljajo: “Whoever you are, wherever you are”. 
 
PO BRANJU 
Razpravljamo o tem, kaj mislijo, da je glavno sporočilo zgodbe. 
 
Na plakat zapišemo načine, kako smo si mi v razredu različni in kako smo si podobni. 
Plakat razdelimo na dva dela, na levo stran zapišemo stvari, v katerih smo si različni (hair 
colour, height, weight, age, boy/girl…) in na desno stvari, v katerih smo si podobni (we 
are all people, we want friends, we have eyes, we have a heart…). Pomagam pri 
oblikovanju odgovorov in prevodu v angleščino. 
 
 

 
 
Učenci na sredini 
učilnice. 
 
 
 
 
Učenci sedijo v krogu. 
 
 
 
Učenci sedijo na tleh v 
krogu z mano.  
 
 
Učenci sedijo v krogu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Računalnik, video, 
tabla, flomastri. 
 
 
Knjiga. 
 
 
 
Plakat, flomastri. 
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Vsak učenec nato dobi A3 list papirja, na katerem je zarisan obris človeka. Vsak učenec 
nariše sebe, kot se vidi. 
 
Nato učencem razdelim lističe, slike pa si podajamo med sabo. Vsak učenec na listič 
dopolni že zapisan stavek: You are special because ___________________ Pomagajo si 
z besedami, ki smo jih prej zapisali na tablo, prav tako učencem pomagam jaz.  

 
A3 listi, barvice, 
flomastri. 
 
 
Lističi, flomastri. 

Zaključek  
 
10 minut 

 Vsak učenec dobi nazaj svojo sliko, dopolnjeno z lističi, ki jih je prejel od drugih otrok. 
Otrokom dam čas, da si vse dobro ogledajo in primerjajo z ostalimi. 
Te slike obesimo v učilnici.  

Učenci sedijo v krogu. 
 

Lepilni trak. 
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Priprava št. 3  

 Učiteljica: Sara Jurčič  

 
ZAPOREDNA URA:  3. ura                   DATUM REALIZACIJE:  17. 4. 2019 (1. skupina) 

                                                                                                            18. 4. 2019 (2. skupina) 

 

UČNA TEMA: Kathryn Cave: Something Else (1.)  

UČNI CILJI: 
Učenci: 

• usvajajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem); 
• razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, 

razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 
• razumejo pogosto rabljeno besedišče v skladu s temo zgodbe; 
• se nebesedno in besedno odzivajo; 
• spoznavajo izvirna besedila v tujem jeziku (zgodba) in razvijajo medkulturne 

zmožnosti; 
• se usposabljajo za govorno sporazumevanje in sporočanje (govorijo, poimenujejo, 

naštevajo ob slikah); 
• uporabljajo besedišče z obravnavanih vsebinskih področij in osnovne jezikovne 

vzorce; 
• se besedno odzivajo na slišano ali prebrano. 

 

UČNA METODA: 
razlaga, pogovor, praktično delo 

UČNA OBLIKA: 
- frontalna 
- individualna 
- skupinska 

 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Knjiga Something Else, tabla, učni list, računalnik, 
interaktivna tabla, listi, barvice, flomastri, magneti, lepilni trak.  

 

OPOMBE: 
 
Useful classroom language: Stand up. Sit down. Make a circle. Repeat after me. Show me.  
Key language: Hello! Goodbye! Different/same. creature, Something Else. It's (small and 
blue). It's got (a long neck). A friend is someone who (plays with you). 
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Stopnja Aktivnosti Organizacija 
prostora 

Učni pripomočki 

Uvod  
 
10 minut 

UVODNA MOTIVACIJA: Ponovimo izraza »same« in »different«. Učence razdelim v 
pare. Razložim, da želim, da poiščejo 3 stvari, ki jih imajo enake, in 3 stvari, v katerih se 
razlikujejo. Učencem pomagam tako, da najprej skupaj poiščemo nekaj stvari, v katerih 
se razlikujem jaz in oni (primere zapišem na tablo). 
Imajo približno 3 minute časa. Učenci nato poročajo »We are 8 years old. We live in 
Slovenia. I live in a house, Sara lives in a flat…« 
Na koncu vprašam učence: Can you be friends with someone who is different? 

Učenci sedijo na tleh 
po učilnici. 

Tabla. 

Osrednji 
del 
 
55 minut 

PRED BRANJEM 
Učencem razložim, da v zgodbi nastopa veliko nenavadnih bitij. Predstavim besedo: 
creature. To so vsa živa bitja. Pokažem sličice bitij, ki se pojavljajo v zgodbi (priloga 1). 
Skupaj jih opišemo: long neck, tall, small horns, wearing glasses … Nato učenci 
izmenično s pantomimo prikazujejo eno izmed bitij. Preostali ugibajo. 
Vprašam: Which creature is the strangest/funniest? 
Which creature do you like? Why? 
 
Z učenci povežemo opise bitij s sličicami. Preberem besedilo, učenci pa mi sledijo in 
povežejo bitja z opisi. 
 
Učencem pokažem knjigo in naslovnico. Vprašam: Which creature do you think is the 
main character of the story? Why? 
Povem, da je njegovo ime Something Else. Učencem razložim, kaj pomeni besedna zveza 
Something Else. 
 
MED BRANJEM 
Preberem 1. del zgodbe. Ustavim se, ko preberem stavek: “There was a knock on the 
door”. 
Z učenci se pogovorimo, postavljam vprašanja:  

 
Mize razporejene v 
obliki podkve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tleh okrog mene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Učni list, računalnik, 
interaktivna tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knjiga. 
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Where does Something Else live? Does he have friends? What’s the house like? Is 
Something Else happy? Why is he sad? Are the other creatures friendly? What do they 
say?  
 
PO BRANJU 
Učence spodbudim, da napovejo, kdo mislijo, da je pred vrati. Razmislijo naj o namenu 
obiska (spodbujam njihovo domišljijo). 
 
Učenci vsak zase narišejo bitje, ki mislijo, da je potrkalo na vrata. Na voljo imajo 5 minut 
časa. Po koncu tisti učenci, ki želijo, predstavijo svoje bitje. It’s small and blue. It’s got a 
long neck, big head and no legs ipd.  
 
Slike razobesimo na tablo. 

 
 
 
Učenci sedijo za mizo. 
Mize v obliki podkve. 
 
 
Učenci sedijo v krogu. 

 
 
 
List, barvice, 
flomastri. 
 
 
Lepilni trak. 

Zaključek  
 
10 minut 

Najprej učence vprašam: What is a friend? Nekaj odgovorov zapišemo na tablo. Z učenci 
se igramo igro Chinese Whispers z lističi, ki sem jih že vnaprej pripravila (Priloga 2). 
Razred razdelim v 2 skupini. Posamezniki v skupini stojijo v vrsti obrnjeni proti tabli. 8 
lističev (po dva enaka) postavim na kup na tla pred njimi. Zadnjemu v obeh skupinah 
zašepetam stavek, ki ga imajo na kupu (“A friend is someone who plays with you.”). Ko 
dam znak za začetek, učenca zašepetata na uho naslednjemu, in tako naprej, dokler ne 
pride do zadnjega. Zadnji potem na kupčku poišče pravi listek in ga pritrdi na tablo 
(preverim pravilnost). Ponavljamo, dokler ne porabimo vseh lističev. Zmaga skupina, ki 
to najhitreje opravi. 

 
Skupini stojita v vrsti 
pred tablo. 

 
Lističi, magneti. 
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Priloga 1: Učni list Something Else (Vir: Ellis, G., Brewster, J. (2014). Tell it again! The 
Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers. London: British Council. 
Pridobljeno s 
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_D467_Storytelling_handbook_FI
NAL_web.pdf) 
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Priloga 2: Besedilo na lističih 
 

1. A friend is someone who plays with you. 

2. A friend is someone who loves you. 

3. A friend is someone  who makes you happy. 

4. A friend is someone who helps you. 

 

1. A friend is someone who plays with you. 

2. A friend is someone who loves you. 

3. A friend is someone  who makes you happy. 

4. A friend is someone who helps you. 
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Priprava št. 4  

 Učiteljica: Sara Jurčič  

 
ZAPOREDNA URA:  4. ura                   DATUM REALIZACIJE:  24. 4. 2019 (1. skupina) 

                                                                                                            25. 4. 2019 (2. skupina) 

 

UČNA TEMA: Kathryn Cave: Something Else (2.)  

UČNI CILJI: 
Učenci: 

• razvijajo zvočno občutljivost in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti jezika 
(ritem, intonacija, izgovarjava); 

• razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, 
razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

• razumejo pogosto rabljeno besedišče v zgodbi; 
• razumejo pogosto rabljene jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije v zgodbi; 
• se nebesedno in besedno odzivajo; 
• s pomočjo ilustracij obnovijo že slišan del zgodbe; 
• uporabljajo besedišče iz zgodbe in osnovne jezikovne vzorce.  

 

UČNA METODA: 
razlaga, pogovor, prikazovanje 
besedila in slik, praktično delo 

UČNA OBLIKA: 
- frontalna 
- individualna 
- skupinska 

 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Knjiga Something Else, listi s povedmi, listi, škarje, 
lepilo, barvice, prstne lutke. 

 

OPOMBE: 
 
Useful classroom language: Stand up. Sit down. Make a circle. Repeat after me. Show me.  
Key language: Hello! Goodbye! He's…, He has got… He is (sad). Hair, eyes, ears, nose, 
mouth, feet, paw, flipper, neck, wings, beak, trunk, horn, happy, sad, lonely, surprised, angry, 
frightened. 
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Stopnja Aktivnosti Organizacija 

prostora 
Učni pripomočki 

Uvod  
 
10 minut 

UVODNA MOTIVACIJA:  
Z učenci se igramo že poznano igro Cross the river.3 

Učenci na sredini 
učilnice. 

/ 

Osrednji 
del 
 
55 minut 

PRED BRANJEM 
Vprašam: What can you remember about Something Else? Učenci si pomagajo z 
naslovnico knjige in nato skupaj s pomočjo ilustracij iz knjige obnovimo del zgodbe, ki 
smo ga že prebrali prejšnjo uro.  
 
MED BRANJEM 
Učence razdelim v dve skupini po štiri učence in jim nato razdelim listke s povedmi 
(priloga 1) – učencem razdelim samo tiste povedi, ki obnavljajo del besedila, ki so ga že 
slišali. Skupaj preberejo povedi in jih razvrstijo v pravilnem vrstnem redu, kot si sledijo. 
Preverimo rešitve (rešitve pokažem na interaktivni tabli). 
 
Povem, da bodo že prebran del slišali še enkrat. Preberem del zgodbe do dela …there was 
a knock on the door. 
Naredim premor, da ustvarim napetost. Pokažem na njihove razstavljene slike in vprašam: 
Who is knocking on the door? Is it like one of these creatures? Nato obrnem stran in 
pokažem sliko bitja (Something). Preberem stran do konca.  
Nato vprašam: Is he the same or different from Something Else? Skupaj ga opišemo: He’s 
orange. He’s got a big nose, big smile… 
 
Nato preberem zgodbo do konca.  
 
PO BRANJU 
Učencem pustim nekaj časa, da razmislijo o prebranem. Nato učencem po skupinah 
razdelim še preostale stavke iz priloge 1. Sedaj uredijo po vrsti še stavke za 2. del zgodbe. 

Učenci sedijo v krogu 
na tleh. 
 
 
 
 
 
Učenci sedijo v krogu 
na tleh. 
 
 
Učenci sedijo v krogu 
na tleh. 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci sedijo v krogu 
na tleh. 
 
 

Knjiga. 
 
 
 
 
 
 
Listi s povedmi, 
knjiga. 
 
 
Knjiga, slike 
učencev. 
 
 
 
 
 
 
 
Listi s povedmi. 
 
 
 

                                                 
3 Opis igre zapisan v pripravi št. 2. 
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Skupaj povemo glavno sporočilo zgodbe in pustim, da učenci delijo svoje izkušnje.   
Postavljam vprašanja: What can we learn from the story? (We’re all different. We all need 
friends. It’s important not to reject people just because they are different) – pomagam pri 
preoblikovanju odgovorov v angleščino. 
 
Izdelamo finger puppets (Priloga 2).  
Učencem rečem, da naj si predstavljajo, da je na vrata potrkalo res čudno bitje. Pokažem 
na lutke in učence povabim, da izdelamo kratko igro vlog. Najprej povabim 3 učence, 
drugi pa opazujejo. Učencem pomagam pri govoru in usmerjam igro. Učenci uporabljajo 
nagovore: Who is it? Open the door! Hi there! Great to meet you! 
 
Nato se učenci razdelijo v skupine in odigrajo svoje igre vlog.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Učenci sedijo za mizo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
List, škarje, lepilo, 
barvice. 

Zaključek  
 
10 minut 

Tiste skupine, ki želijo, predstavijo svojo predstavo.  Pred tablo. 
 

Prstne lutke. 
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Priloga 1:  lističi s povedmi (Vir: Ellis, G., Brewster, J. (2014). Tell it again! The Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers. 
London: British Council. Pridobljeno s 
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_D467_Storytelling_handbook_FINAL_web.pdf) 
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Priloga 2: Prstne lutke (Vir: Ellis, G., Brewster, J. (2014). Tell it again! The Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers. 
London: British Council. Pridobljeno s 
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_D467_Storytelling_handbook_FINAL_web.pdf) 
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