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POVZETEK 

Razprava o uporabi maternega jezika pri poučevanju tujega jezika še vedno poteka. Največja 

težava je v tem, da ni nobenih določil glede količine uporabe maternega jezika pri 

tujejezikovnem pouku. Učitelji so glede primernosti, pogostosti in smiselnosti uporabe 

maternega jezika prepuščeni svoji presoji. Sami namreč določajo, kdaj in kje bodo v pouk 

tujega jezika vključili še materni jezik. Največkrat se odločajo na podlagi teme učne ure in 

ravni razumevanja učencev. Učenci so večinoma naklonjeni svoji in učiteljevi uporabi 

maternega jezika, ker tako lažje sledijo pouku tujega jezika in so bolj sproščeni ter motivirani. 

Težava nastane, kadar učenci uporabljajo več maternega kot tujega jezika pri tujejezikovnem 

pouku. V teoretičnem delu sem predstavila pomen uporabe maternega jezika pri pouku tujega 

jezika, prednosti in slabosti ter primere uporabe materinščine. Navedla sem še nekaj metod in 

pristopov, ki omenjajo uporabo maternega jezika, ter primerjala dve tuji raziskavi o tej temi. 

V empiričnem delu sem ugotavljala mnenje učencev šestega razreda o učiteljevi uporabi 

maternega jezika (slovenščine) pri pouku angleščine. V raziskavo je bilo vključenih 152 

učencev in učenk. Vsi učenci so anonimno rešili vprašalnik, ki sem ga predhodno sestavila. 

Na podlagi njihovih zaključnih ocen pri angleščini sem izbrala devet učencev, s katerimi sem 

opravila intervjuje. Ugotovila sem, da učitelji in učenci pogosto uporabljajo slovenščino pri 

pouku angleščine. Šestošolci se z uporabo slovenščine strinjajo, ker jim to pomaga pri lažjem 

razumevanju snovi in učitelja. Rezultati so pokazali, da učitelji slovenščino najpogosteje 

uporabljajo pri razlagi neznanih besed, najmanj pa pri ustnem preverjanju znanja. Učenci 

menijo, da učiteljeva uporaba slovenščine pozitivno vpliva na njihovo znanje in oceno pri 

angleščini. Ugotovila sem še, da učenci pri nerazumevanju učitelja največkrat ugibajo, kaj 

govori, in vprašajo sošolce ali učitelja za ponovno razlago. 

  

Ključne besede: poučevanje angleškega jezika, tuji jezik, materni jezik, slovenščina, 6. 

razred 

 

  



  

  



  

ABSTRACT 

The discussion about the use of mother tongue in foreign language teaching is still ongoing. 

The biggest problem is that there are no quantity guidelines for the use of mother tongue in 

foreign language teaching. Teachers have to decide for themselves when, where and how 

often to use mother tongue. They usually decide based on the topic of the lesson and the 

students' level of comprehension. Students are mostly in favour of using mother tongue in 

foreign language teaching because they can participate better and understand more. They are 

also more relaxed and motivated during class. If students use more mother tongue than 

foreign language in foreign language teaching, that can pose a problem. The theoretical part 

of the thesis consists of the importance of mother tongue in foreign language teaching, the 

advantages and disadvantages and the examples of using mother tongue. I also listed and 

described some methods and approaches that mention the use of mother tongue and compared 

two foreign researches on this topic. In the practical part of the thesis I focused on the sixth 

graders' opinion on the teacher's use of mother tongue (Slovene) in teaching English. 152 

students were included in the research. All of the students filled in a questionnaire that I had 

previously made. I also interviewed 9 students, who were chosen based on their final grades 

in English. The results have shown that the students and teachers often use Slovene in English 

class. Year 6 students agree with the use of Slovene because it helps them to better understand 

the topic of the lesson and the teacher. The most and least commonly listed reasons for the 

teacher's use of Slovene were explaining unknown words and oral examination. Students 

believe that the teacher's use of Slovene has a positive impact on their knowledge of English 

and their grade. The strategies students use when they don't understand the teacher are to 

guess what was said or to ask their classmates or the teacher for another explanation. 

 

Key words: Teaching English, foreign language, mother tongue, Slovene, Year 6  
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0 UVOD 

Učenje tujega jezika v zgodnjem obdobju je bilo vedno predmet veliko razprav. Raziskave, ki 

so jih različni avtorji (Prodromou, b. d.; Mihaljević Djigunović, 2012; Mahmutoğlu in Kicir, 

2013) opravili med učenci in učitelji, kažejo, da jih večina materni jezik pri tujejezikovnem 

pouku uporablja. Izsledki raziskav kažejo, da so učenci in učitelji naklonjeni uporabi 

maternega jezika in da se zavedajo prednosti in slabosti uporabe. Dejstvo ostaja, da količina 

uporabe maternega jezika pri pouku tujega jezika ni nikjer opredeljena. Avtorji, npr. Atkinson 

(1987), Wharton (2007), Brookes - Lewis (2009), so uporabi materinščine pri tujejezikovnem 

pouku precej naklonjeni. Spet drugi, npr. Krashen (1981), Littlewood in Yu (2011), 

opozarjajo na pretirano rabo materinščine in negativne posledice, ki jih ta prinese. Sama 

uporaba materinščine ni prepovedana ali izrecno svetovana, a učitelji in učenci so prepuščeni 

lastni presoji o smiselnosti in količini njene uporabe. Razlogi za uporabo maternega jezika pri 

tujejezikovnem pouku se pri učiteljih in učencih razlikujejo. Medtem ko učitelji materinščino 

uporabljajo predvsem kot sredstvo za lažje in hitrejše razumevanje učencev, učenci vidijo 

prednost uporabe maternega jezika predvsem pri lažjem sporazumevanju z učiteljem in s 

sošolci ter hitrejši usvojitvi tujega jezika. Vse opravljene raziskave so se trudile osvetliti ta 

problem in določiti smernice, ki bi bile v pomoč predvsem učiteljem tujega jezika. Te naj bi 

učitelje usmerjale v uporabo maternega jezika v primernem obsegu, količini in takrat, kadar je 

to nujno potrebno. Veliko učiteljev in učencev še vedno prekomerno uporablja materinščino, 

kar je ugotovil tudi Schweers (1999). Učiteljeva prekomerna uporaba maternega jezika ima 

lahko dolgoročno negativne posledice na učenčevo znanje tujega jezika. Učenci, ki sami 

preveč uporabljajo materinščino, si otežujejo učenje tujega jezika in zmanjšujejo 

izpostavljenost temu.  

Zaradi tega še ne dovolj raziskanega področja sem se odločila, da to temo raziščem v svojem 

magistrskem delu. Osredinila sem se na mnenja učencev 6. razreda o učiteljevi uporabi 

materinščine pri pouku tujega jezika. Ker je slovenščina materinščina večine učencev v moji 

raziskavi, sem jo opredelila kot materni jezik. Zavedam se, da za nekatere učence slovenščina 

ni materni jezik, a je še vedno opredeljena kot učni jezik v slovenskih šolah. V teoretičnem 

delu sem najprej predstavila zgodnje poučevanje tujega jezika, njegovo vlogo v učnih načrtih 

za angleščino ter opisala različne metode in pristope, ki so bili v ospredju skozi leta. Nekateri 

izmed njih so uporabo materinščine pri tujejezikovnem pouku zagovarjali, drugi odklanjali. 

Nadalje sem predstavila uporabo maternega jezika pri pouku tujega jezika, prednosti in 

slabosti ter opisala smernice za uporabo materinščine. Navedla sem tudi dve tuji raziskavi, ki 

sta se nanašali na to temo in sta preučevali učence. V empiričnem delu sem preučila mnenja 

učencev 6. razredov glede učiteljeve uporabe in količine slovenščine pri pouku angleščine. 

Zanimali so me tudi počutje učencev ob tem, razlogi za to ter vpliv učiteljeve uporabe 

slovenščine na njihovo znanje in oceno pri angleščini. Pri nekaterih pomembnejših vprašanjih 

sem želela ugotoviti tudi razlike med učenci glede na spol in zaključno oceno pri angleščini.  
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1.1 Zgodnje poučevanje tujega jezika 

Zgodnje učenje tujega jezika je obdobje med 3. in 11./12. letom starosti otroka. To je tudi 

obdobje, v katerem so otroci v primarnem izobraževanju (angl. primary education). Otroke v 

tem starostnem obdobju uvrščamo v predšolsko in šolsko (tj. razredno) stopnjo (Pižorn, 

2008). Že vrsto let obstajajo vprašanja, kdaj, na kak način in v kolikšnem obsegu naj bi se 

otroci učili tujega jezika. Veliko jih v poučevanju tujega jezika v nižjih razredih osnovne šole 

vidi preveliko obremenitev za učence, spet drugi pa menijo, da bi se otroci morali učiti vsaj 

dveh tujih jezikov.  

Prebeg - Vilke (1995) opisuje raziskave, v katerih so ugotovili, da otroci, ki se tujega jezika 

začnejo učiti pred 6. letom starosti, nimajo tujega naglasa. Ta je pri učenju tujega jezika med 

7.–11. letom starosti neznaten, pri poznejšem učenju pa že prihaja do prenosa naglasa iz 

maternega jezika. Ta se potem težko obvlada, hkrati pa izginjajo sposobnosti, da se tuji jezik 

avtomatizira samo z njegovo izpostavljenostjo. 

Pižorn (2008) v svojem prispevku Učenje dodatnih (tujih) jezikov na zgodnji stopnji – 

(i)zguba ali pridobitev piše o dejstvu, da je ustrezneje, da začnemo uporabljati termin dodatni 

jeziki, ki zajema učenje drugih, tretjih in četrtih jezikov, kot pa da razlikujemo jezike na 

prve/materne in druge/tuje. Otroci v današnjem času z lahkoto prehajajo iz enega jezika v 

drugega oziroma iz ene jezikovne skupine v drugo. Avtorica izpostavlja tudi dejstvo, da sta 

termina drug oziroma tuji jezik izrazito negativno in slabšalno obarvana. Tako se vedno daje 

prednost enemu jeziku, ki je prvi in boljši od drugih. Nadalje piše tudi o vprašanju, kateri 

jezik je prvi, drugi, tretji in na podlagi česa je to določeno. V raziskavi, ki jo omenja Brumen 

(2003), so ugotovili, da obstaja veliko prednosti pri učenju tujega jezika v mlajših letih. Ena 

glavnih ugotovitev je, da če so otroci že od mlajših let izpostavljeni tujemu jeziku, tega hitreje 

usvojijo in ponotranjijo. Če učenje poteka celostno, ciljno naravnano in naravno, je znanje 

tujega jezika pri otrocih boljše kot pri starejših otrocih in odraslih, ki se tujega jezika začnejo 

učiti pozneje (prav tam).  

Mihaljević Djigunović (2012) je na primeru 173 zagrebških učencev iz sedmih šol raziskovala 

zgodnje učenje tujega jezika. Učence različnih starosti so spremljali tri leta in na koncu prišli 

do pomembnih ugotovitev. Avtorico je predvsem zanimalo, kaj poleg pouka še prispeva k 

boljšemu znanju tujega jezika. Na podlagi izsledkov raziskave je opredelila šest dejavnikov, 

ki še dodatno vplivajo na učenčevo znanje tujega jezika: socialno-ekonomski status, podpora 

staršev, stik s tujim jezikom zunaj šole, motivacija, jezikovna samozavest in učno okolje. 

Avtorica navaja, da bolj izobraženi starši lažje pomagajo otroku pri učenju tujega jezika, 

pojasnjevanju razlik med maternim in tujim jezikom ter lahko nanj bolj vplivajo z njihovim 

odnosom do tujega jezika. Učenci, ki so v raziskavi sodelovali, so poročali, da jim starši in 

starejši sorojenci pomagajo pri učenju tujega jezika. Ta pomoč naj bi obsegala razlago besed, 

ponovitev šolskega dela, preverjanje domače naloge itn. Učitelj lahko tudi z uporabo 

maternega jezika ustvari pozitivno učno okolje, v katerem se bo vsak učenec dobro počutil in 
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se z veseljem učil. Učenci lahko med učenjem tujega jezika naletijo na vrsto težav, zato je 

spodbudno učno okolje, v katerem lahko uporabijo tudi materni jezik, zelo pomembno. 

1.1.1 Učenje tujega jezika in opredelitev rabe maternega jezika v učnih 

načrtih za angleščino 

Učenje tujega jezika poteka skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje. Tuji jezik je v 1. 

razredu opredeljen kot neobvezen izbirni predmet, v poznejših razredih pa kot del rednega 

pouka, torej kot obvezni predmet. Prvi tuji jezik je običajno angleščina, ponekod tudi 

nemščina (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). 

Tabela 1: Število ur tujega jezika (angleščine) po razredih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število ur tujega jezika po posameznih razredih se razlikuje. V zgornji tabeli je po razredih 

zapisano število ur, namenjenih učenju tujega jezika, 1.–6. razreda (UN, 2013a; UN, 2013b; 

UN za angleščino, 2016). 

Ob pregledu obeh učnih načrtov za angleščino, tj. tistega starejšega iz leta 1999 in novejšega 

iz leta 2016, sem ugotovila, da učitelji nimajo točno določenih smernic glede uporabe 

materinščine pri tujejezikovnem pouku. 

Učni načrt za angleščino (UN) iz leta 1999 je učiteljem svetoval čim večjo uporabo tujega 

jezika med poukom za zagotavljanje hitrejše zapomnitve in večjo izpostavljenost jeziku. 

Poleg tega je bilo napisano, da naj učitelj za zagotavljanje razumevanja uporabi čim več 

vidnih pripomočkov. UN (1999) je dovoljeval določene izjeme, v katerih so lahko učitelji 

uporabili materinščino: 

─ nerazumevanje učitelja; 

─ nerazumevanje učiteljevih navodil za delo; 

─ pojasnjevanje novih, neznanih besed oziroma besednih zvez; 

─ preverjanje razumevanja navodil in besedil. 

Razred Število ur tujega jezika 

1. razred 70 

2. razred 70 

3. razred 70 

4. razred 70 

5. razred 105 

6. razred 140 
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Novejši učni načrt za angleščino (2016) prav tako nima napisanih točnih primerov uporabe 

materinščine; omenja le, da učenci razvijajo sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku. 

»Učenci razvijajo sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku na podlagi materinščine, in sicer: 

─ iz materinščine prenašajo pridobljene sposobnosti in spretnosti, kot so: 

opismenjevanje, slogovna izraznost in poznavanje načel besedilnosti; 

─ pri sprejemanju besedil (poslušanje in branje) se lahko odzivajo tudi v materinščini; 

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

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

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

slovnične strukture, pravorečje, pravopis itn.) ter se ozaveščajo za delovanje sistemov 

obeh jezikov, kar prispeva tudi k boljšemu razumevanju jezikovnega sistema 

materinščine« (UN za angleščino, 2016: 8). 

1.2 Metode in pristopi pri poučevanju tujega jezika 

Skozi desetletja so se razvili različni pristopi in metode, ki so narekovali in (ne)dovoljevali 

uporabo materinščine pri tujejezikovnem pouku. 

Na kratko bom predstavila nekaj metod in pristopov, ki so pomembni za boljše razumevanje 

argumentov za uporabo maternega jezika in proti uporabi maternega jezika pri pouku tujega 

jezika. Opisala bom slovnično-prevajalsko metodo, direktno metodo, slušno-jezikovno 

metodo, tiho metodo, skupinsko jezikovno metodo, popolni telesni odziv, sugestopedijo, 

komunikacijski pristop, na dejavnostih temelječ pristop ter vsebinsko in jezikovno integrirano 

učenje (CLIL). 

Richards in Rodgers (2001) kot prvo navajata slovnično-prevajalsko metodo (angl. The 

Grammar-Translation Method), ki se je uporabljala od 17. do sredine 19. stoletja. Pri tej 

metodi so učitelji učencem pojasnili slovnična pravila in njihovo uporabo. Nato so učenci na 

konkretnih primerih morali usvojeno znanje pokazati tako, da so besedila prevajali iz tujega 

jezika v materni jezik in nasprotno. Učenci so se tako učili o jeziku, ne o njegovi uporabi. 

Poudarek je bil na branju in pisanju, ne na poslušanju in govorjenju. Pomanjkljivost te metode 

je bila tudi v tem, da je bilo preveč poudarka na slovnični pravilnosti in premalo na 

sporazumevanju (Larsen - Freeman, 2000). 

Slovnično-prevajalsko metodo je nadomestila direktna metoda (angl. The Direct Method), ki 

je bila najbolj razširjena v letih 1890–1930. Ta ni dovoljevala prevajanja, saj so želeli, da se 

učenci tujega jezika naučijo naravno prek aktivne udeležbe učitelja in učenca (Voicu, 2012). 

Pri tej metodi je bil najpomembnejši govor, ne branje ter demonstracija in uporaba vizualnih 

pripomočkov namesto prevajanja (Larsen - Freeman, 2000). 

V letih 1950–1970 je bila v uporabi avdiolingvalna oz. slušno-jezikovna metoda (angl. The 

Audiolingual Method). Brewster idr. (2002) navajajo, da se učenje tujega jezika po tej metodi 

izvaja s celotnim razredom prek dialogov in vaj, s čimer učenci ponavljajo besedišče na novo 

usvojenega jezika. Uporaba maternega jezika ni bila dovoljena; učenje tujega jezika je skoraj 
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v celoti vodil učitelj. Larsen - Freeman (2000) navaja, da sta bila pri tej metodi 

najpomembnejša poslušanje in ustno sporazumevanje. Avtorica pove, da preplet materinščine 

in tujega jezika ni bil zaželen, ker naj bi materni jezik negativno vplival na učenje tujega 

jezika. Velika pomanjkljivost te metode je v tem, da so učenci premalo aktivni in sodelujoči, 

kar lahko vodi v njihovo pasivnost in nezanimanje za učenje tujega jezika (prav tam).  

Caleb Gattegno je avtor tihe metode (angl. The Silent Way), ki je nasledila slušno-jezikovno 

metodo. Stevick (1983) navaja, da je tišina ključna za učenje, ki poteka prek reševanja 

problemov. Učitelj v izbranih delih ure lahko uporablja materni jezik in hkrati spodbuja 

učence k uporabi različnih predmetov, ki jim olajšajo učenje tujega jezika pri aktivnostih med 

poukom (Richards in Rodgers, 2001).  

Larsen - Freeman (2000) omenja skupinsko jezikovno učenje (angl. Community Language 

Learning), ki poteka v skupini učencev in učitelja, ki se med seboj pogovarjajo o določeni 

temi. Uporaba maternega jezika je dovoljena, kar učencu zagotavlja varnost in razumevanje, a 

le takrat, ko je materni jezik vseh udeležencev v pogovoru enak. Materinščina naj bi se pri 

tujejezikovnem pouku najprej uporabljala pri temah, ki so učencem že poznane (prav tam).  

Popolni telesni odziv (angl. Total Physical Response) avtorja Jamesa J. Asherja je priljubljen 

še dandanes. Ta pristop združuje učenje tujega jezika in gibalne aktivnosti. Učitelj poda krajša 

navodila, učenci pa odgovorijo s telesnimi gibi (Asher, 2007). Uporaba maternega jezika je 

dovoljena le v začetni fazi pouka, ko učitelj učencem predstavi delo in aktivnosti. Težavnost 

teh se s časom stopnjuje. V nadaljevanju učne ure se materinščina ne uporablja. Prednosti tega 

pristopa so: aktivna udeležba učencev, mogoče povezovanje z drugimi metodami in nestresno 

učenje besedišča prek poslušanja (Larsen - Freeman, 2000). 

Harmer (2007) pravi, da je pri sugestopediji (angl. Suggestopedia) najpomembnejše okolje, v 

katerem se učenec dobro počuti. Učitelj lahko uporablja materni jezik, velik poudarek te 

metode pa je na poslušanju glasbe med učenjem, ki spodbuja boljše pomnjenje. Učencem 

uporaba materinščine pomaga pri boljšem razumevanju, a se mora ta pri učencih in učitelju 

postopoma opuščati.  

V 70. letih 20. stoletja se je razvil komunikacijski pristop (angl. The Communicative 

Language Teaching). Skela (1999) poudarja, da se pri tem pristopu prepletata učenje tujega 

jezika in interakcija. Richards in Rodgers (2001) pravita, da se materni jezik lahko uporablja, 

kadar to koristi učencu in je nujno potrebno za njegovo razumevanje tujega jezika. Larsen - 

Freeman (2000) pa zagovarja čim večjo uporabo tujega jezika v vseh fazah učne ure. 

Sledi na dejavnostih temelječ pristop (angl. Task-Based Learning), ki spodbuja učenje tujega 

jezika prek dejavnosti. Willis (1996) omenja tri faze, prek katerih poteka proces učenja: 

predstavitev teme in jezika za nadaljnje dejavnosti, učenčevo samostojno izvajanje nalog v 

parih ali manjših skupinah pod nadzorom učitelja, kratka predstavitev opravljenega dela in 

osredinjenost na jezik. Uporaba maternega jezika je dovoljena v različnih delih učne ure. 

Brewster idr. (2002) opozarjajo na premišljeno uporabo materinščine, kadar je ta nujno 
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potrebna. To naj bi bilo predvsem pri razlagi slovnice, slovničnih struktur, primerjavi med 

maternim in tujim jezikom, preverjanju razumevanja in odpravljanju napak. 

V zadnjem obdobju je v vrtcih in šolah zelo prisotno vsebinsko in jezikovno integrirano 

učenje (angl. Content and Language Integrated Learning). To pomeni, da se vsebine šolskih 

predmetov, npr. matematike, glasbene umetnosti, likovne umetnosti, športa, spoznavanja 

okolja, poučujejo v tujem jeziku (Jazbec idr., 2010). V tujem jeziku se lahko poučuje celoten 

šolski predmet ali le del. Učitelj se lahko sporazumeva z učenci samo v tujem jeziku ali pa 

prepleta materni in tuji jezik. Uporaba materinščine je dovoljena in odvisna od dane situacije, 

čeprav je največji poudarek na tujem jeziku. Pri tem pristopu je uporaba tujega jezika 

največja, saj se uporablja kot sredstvo poučevanja in ne samo kot cilj. Uporaba obeh jezikov 

je odvisna od osebe, prostora in od časa (Jazbec in Lipavic Oštir, 2011). 

1.3 Uporaba maternega jezika pri tujejezikovnem pouku 

Vprašanja o smiselnosti učenčeve ali učiteljeve uporabe maternega jezika med poukom tujega 

jezika so še vedno prisotna. Večina teoretikov in raziskovalcev verjame, da ima uporaba 

maternega jezika pri tujejezikovnem poučevanju pomembno podporno vlogo.  

Zhao in Macaro (2014) v svojem delu omenjata tri vidike (ne)uporabe materinščine pri pouku 

tujega jezika: 

─ popolna odsotnost maternega jezika pri tujejezikovnem pouku; 

─ minimalna uporaba materinščine pri tujejezikovnem pouku, kadar je to nujno 

potrebno; 

─ delna premišljena uporaba materinščine v kombinaciji s tujim jezikom. 

Jafari in Shokrpour (2013) menita, da lahko učiteljeva ali učenčeva uporaba maternega jezika 

pri tujejezikovnem pouku olajša učenje tujega jezika. Atkinson (1993a) pravi, da uporaba 

materinščine na pravilen, previden in na omejen način pomaga povečati učenje tujega jezika. 

Uporaba materinščine pri tujejezikovnem poučevanju je neizogibna, pravita Paker in 

Karaağaç (2015). Nadalje avtorja razlagata, da je bila uporaba maternega jezika vedno 

neizogibna, še posebej takrat, ko imata učenec in učitelj isti materni jezik. Poleg tega se 

učitelji težko odločijo, ali je uporaba materinščine dobrodošla ali ne ter kdaj, v kolikšnem 

obsegu in v katerih primerih jo je smiselno uporabiti. Povezovanje učenja tujega jezika z 

uporabo maternega jezika je smiselno predvsem za preverjanje razumevanja in razlago težjih 

besed (prav tam). Nazary (2008) pa je eden tistih, ki dvomijo o pozitivnih učinkih uporabe 

maternega jezika in menijo, da nekateri učenci neradi uporabljajo materinščino pri pouku 

tujega jezika. S tem se strinja tudi Turnbull (2001), ki pravi, da učitelji že tako in tako 

uporabljajo materni jezik in bi morali njegovo uporabo zmanjšati ter povečati uporabo tujega 

jezika.  

Prebeg - Vilke (1995) pravi, da večino težav, s katerimi se spoprijema učenec drugega jezika, 

povzroča materinščina. Če so med maternim in tujim jezikom opazne razlike, npr. slovnica, 

izgovarjava, naglas, zapis, bo znanje materinščine oviralo učenje tujega jezika. Avtorica sicer 

meni, da je lažje usvojiti tiste prvine tujega jezika, ki so podobne maternemu jeziku. Prebeg - 
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Vilke (1995) v svojem delu omenja tudi kontrastivno analizo, ki pravi, da učenje tujega jezika 

temelji na poznavanju razlik in podobnosti dveh jezikov. Čez čas so kontrastivno analizo 

dopolnili in vpeljali pojem transfer. Ta je definiran kot prenos znanja iz enega jezika v 

drugega, ko se v drugem pojavita nejasnost in neznanje. V tem obdobju so maternemu jeziku 

pripisovali veliko vlogo, saj naj bi bil v pomoč pri učenju tujega jezika (prav tam). 

Atkinson (1993b) priporoča uporabo materinščine pri poučevanju tujega jezika pri naslednjih 

dejavnostih: 

─ priprava učencev na delu v parih ali skupinah; 

─ pojasnjevanje zahtevnejših dejavnosti; 

─ preverjanje razumevanja. 

Phillipson (1992) v svojem delu predstavi pet načel za uporabo le tujega jezika pri 

tujejezikovnem pouku. Naslednja načela se nanašajo na pouk in učenje angleščine: 

─ Angleščino je najboljše poučevati samo brez uporabe drugih jezikov. 

─ Najprimernejši učitelj za poučevanje angleščine je naravni govorec (angl. native 

speaker). 

─ Prej, ko začnemo poučevanje angleščine, boljše je znanje učencev. 

─ Več angleščine kot učimo, bolj si jo učenci zapomnijo. 

─ Če se med poukom angleščine preveč uporabljajo drugi jeziki, bo znanje angleščine 

slabše.  

S Phillipsonovimi (1992) načeli se ni strinjalo veliko avtorjev, npr. Atkinson (1987), Harmer 

(2007) in Khati (2011). Ti so zagovarjali uporabo materinščine ob primernem trenutku, kadar 

je to v korist učenca. Vsi poudarjajo, da je uporaba obeh jezikov za učence prednost ter da 

bistveno pripomore k hitrejšemu učenju in zapomnitvi tujega jezika. Kljub temu pa mora biti 

materni jezik uporabljen smiselno in ne pretirano. McMillan in Rivers (2011) prav tako vidita 

prednosti uporabe maternega jezika pri pouku tujega jezika. Avtorja v svojem delu 

zagovarjata uporabo maternega jezika pri tujejezikovnem pouku in jo utemeljujeta z dejstvom, 

da ima raba materinščine pomembno kognitivno, socialno in komunikacijsko funkcijo pri 

učenju tujega jezika. Prav tako pravita, da učenci uporabljajo različne mentalne strategije v 

maternem jeziku ter tako predvidevajo in se lažje učijo tujega jezika. McMillan in Rivers 

(2011) menita, da je pri učenčevi rabi maternega jezika treba upoštevati njegovo raven 

razumevanja in težavnost naloge oziroma dejavnosti. Učitelji bi morali učencem dovoliti 

uporabo materinščine v določenih težje razumljivih delih učne ure, medtem ko bi nekateri deli 

ure lahko potekali le v tujem jeziku.  

Hall in Cook (2013) sta opravila izjemno obsežno raziskavo z 2.785 učitelji iz 111 držav. 

Pridobila sta zelo zanimive ugotovitve, ki jih bom povzela spodaj: 

─ Večina sodelujočih učiteljev uporablja materni jezik pri razlagi besedišča in slovnice. 

Materinščina igra pomembno vlogo tudi pri vzpostavljanju dobre razredne klime in 

dela. 
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─ Učenci materinščino uporabljajo za primerjavo maternega in tujega jezika. Opažena je 

bila tudi uporaba dvojezičnih slovarjev. 

─ Učitelji se zavedajo smiselnosti uporabe maternega jezika pri tujejezikovnem pouku. 

Avtorja navajata, da se v nasprotju z drugimi raziskavami učitelji ne počutijo krive ob 

uporabi materinščine. 

─ Večina učiteljev meni, da se materinščina ne sme povsem izključiti iz pouka tujega 

jezika. Uporaba maternega jezika mora biti smiselna, ne pretirana in uporabljena v 

določenih delih učne ure. 

─ Večina sodelujočih v raziskavi se je strinjala, da je uporaba materinščine primernejša 

pri začetnikih, tj. učencih, ki šele spoznavajo tuji jezik. Kljub temu menijo, da starost 

učencev, število otrok v razredu in znanje maternega jezika ne smejo biti ovira za 

uporabo tujega jezika pri tujejezikovnem pouku. 

─ Učitelji menijo, da se sami znajo dobro odločiti, kdaj in v kakšnem obsegu uporabiti 

materni jezik pri tujejezikovnem pouku. Hall in Cook (2013) navajata, da starši 

velikokrat pričakujejo, da tujejezikovni pouk poteka le v tujem, ne maternem jeziku. 

─ Avtorja navajata razlike med učitelji v uporabi maternega jezika. Te so vidne 

predvsem med javnimi in zasebnimi šolami. Uporaba materinščine naj bi bila bolj 

prisotna v javnih šolah kot v zasebnih. Prav tako naj bi učitelji z več izkušnjami imeli 

pozitivnejši odnos do uporabe maternega jezika pri tujejezikovnem pouku. 

Hardi (2011) je svojo raziskavo opravila prek dnevnikov opazovanj pouka na Madžarskem. 

Izsledki so pokazali, da je uporaba materinščine, tj. madžarščine, pri tujejezikovnem pouku 

precej sistematična. Učenci jo uporabljajo predvsem za prevajanje iz enega jezika v drugega. 

Na tak način se učinkoviteje učijo tujega jezika ter ponavljajo besedišče in slovnico. Avtorica 

navaja, da je slovnično-prevajalska metoda med poukom zelo prisotna in bi jo bilo treba 

zamenjati za modernejšo, npr. komunikacijski pristop. Učitelji materni jezik uporabljajo v 

naslednjih primerih: razlaganje, discipliniranje, govorjenje, prevajanje, povzemanje in dajanje 

navodil. Hardi (2011) pove, da je učiteljeva uporaba materinščine primerljiva z učenčevo. To 

pomeni, da učenci spremljajo količino učiteljeve rabe maternega jezika in to ponotranjijo. Več 

materinščine kot učitelj uporabi pri tujejezikovnem pouku, več je bodo uporabljali tudi učenci. 

Učitelj mora biti zgled učencem; paziti mora na primerno in kontrolirano rabo maternega 

jezika.  

Zanimivo raziskavo sta med japonskimi študenti opravila tudi Carson in Kashihara (2012). 

Ugotovila sta, da študentje oziroma učenci, ki se šele spoznavajo s tujim jezikom, potrebujejo 

pomoč maternega jezika. Učencem je morebitna dovoljena raba materinščine v veliko pomoč, 

čeprav je ne uporabijo. Najlažji način za učinkovito učenje tujega jezika je povezava 

maternega in tujega jezika. Učitelji lahko z uporabo materinščine učencem pomagajo pri 

razlagi slovničnih pravil, poučevanju novega besedišča in pri preverjanju razumevanja. 

Večina vprašanih ni čutila potrebe po uporabi maternega jezika med ocenjevanjem. To se je še 

posebno pokazalo pri učencih z boljšim znanjem tujega jezika. Ti pri ocenjevanju niso 

potrebovali nikakršne pomoči maternega jezika. Avtorja navajata, da je uporaba materinščine 

smiselna pri preverjanju znanja pri učencih začetnikih, ne pa tudi pri samem ocenjevanju. 

Carson in Kashihara (2012) zagovarjata čim večjo izpostavljenost tujemu jeziku s premišljeno 
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uporabo maternega jezika. Prav tako predlagata, da bi učencem bila na voljo dvojezična 

besedila, ki bi vsebovala definicije neznanih besed in besednih zvez v obeh jezikih ter razlago 

slovnice in njeno uporabo v maternem jeziku.  

1.3.1 Primeri uporabe maternega jezika pri tujejezikovnem pouku 

Holthouse (2006) v svojem delu, v katerem je preučeval japonske učence, opisuje sedem 

primerov, v katerih lahko po njegovem mnenju učitelj ali učenci uporabijo materni jezik pri 

pouku tujega jezika: 

─ Pogovor o delu v razredu 

Učenci, ki prehajajo iz enega razreda v drugega, so lahko zelo presenečeni glede novega 

razrednega sistema, dela in okolja. Avtor predlaga, da učitelj na začetku učencem predstavi 

dinamiko dela in razredna pravila v maternem jeziku. Če učitelj vztraja pri uporabi le tujega 

jezika, lahko učence neznanje jezika in nepoznavanje razrednega sistema precej demotivira. 

Kadar učitelj učencem predstavi nove, neznane dejavnosti v maternem jeziku, je verjetneje, da 

bodo učenci to sprejeli kot blagodejno in koristno ter se bolj potrudili pri izvedbi. 

─ Preverjanje razumevanja 

Velikokrat se zgodi, da učitelj pri podajanju snovi ali razlage uporabi le tuji jezik, ki ga učenci 

ne razumejo v celoti. Materinščina se lahko uporabi za preverjanje učenčevega razumevanja 

učiteljevih navodil ali razlage v tujem jeziku. Holthouse (2006) predlaga, da učitelj nekaj pove 

v tujem jeziku, nato pa prosi učenca, da isto ponovi v maternem jeziku. Tak način naj bi bil 

predvsem koristen za tiste učence s slabšim znanjem tujega jezika, ki jim uporaba maternega 

jezika zelo koristi. Z uporabo obeh jezikov lahko učenci sami slišijo in opazijo razlike med 

obema jezikoma. 

─ Sodelovanje med učenci 

Učencem, ki ne razumejo dobro tujega jezika, lahko uporaba materinščine precej koristi. 

Avtor predlaga, da učno šibkejšim učencem, ki ne razumejo učitelja, kadar govori v tujem 

jeziku, pomagajo sošolci s prevodom v materni jezik. Tako učenci premagajo strah pred 

neznanjem in so med poukom samozavestnejši, aktivnejši in bolj motivirani. Prav tako lahko 

pomoč sošolcev prinese dodaten vpogled v snov ali razlago oziroma pripomore k izmenjavi 

mnenj in idej. Holthouse (2006) pa poudarja, da je večja verjetnost, da učenci v medsebojnih 

interakcijah prekomerno uporabljajo materni jezik. V tem primeru mora biti učitelj pozoren na 

to in učence spodbujati k večji uporabi tujega jezika. 

─ Pridobivanje tujega jezika 

Materni jezik je lahko koristen pri grajenju besedišča in učenju novih besed, besednih zvez in 

fraz. Učitelj lahko vpraša učence, kako se določena beseda v materinščini izgovori v tujem 

jeziku. Tako učitelj bolj aktivira učence, sam pa si prihrani podajanje razlage v tujem jeziku. 

Učitelj mora v določenih situacijah presoditi, ali je bolj smiselno, da učencem nerazumljiv del 

snovi še enkrat razloži v tujem jeziku ali preprosto uporabi materinščino za prevod. V 
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takšnem primeru mora biti učitelj pri prevajanju v materni jezik pazljiv, saj včasih dobesedni 

prevod ni smiseln. Boljše kot prevajati vsako posamezno besedo je prevajanje pomena besede 

oziroma besedne zveze v materni jezik. 

─ Podajanje navodil 

Pogosto avtorji, med njimi tudi Holthouse (2006), v različni literaturi uporabijo argument, da 

je za boljše znanje tujega jezika pomembna čim večja izpostavljenost jeziku. Pri podajanju 

daljših in zahtevnejših navodil je bolj praktično, da učitelj uporabi materni jezik, saj v 

nasprotnem primeru tvega, da nekateri učenci dela navodil ne razumejo in posledično ne vedo, 

kaj morajo narediti. S tem se izgubljata tudi njihova zbranost in pozornost za delo. Najbolj 

smiselno je, da učitelj v tem primeru za pomoč prosi enega izmed boljših učencev, ki z 

razumevanjem tujega jezika nima težav. Ta naj navodila sošolcem še enkrat razloži v 

maternem jeziku, da na koncu vsi razumejo in vedo, kaj narediti. 

─ Razvijanje učinkovitih učnih strategij 

Učitelj bi moral učencem predstaviti različne učne strategije, s katerimi bi si olajšali in 

poenostavili učenje tujega jezika. Te strategije bi morale biti usmerjene predvsem v 

minimalno uporabo maternega jezika. Kadar učenci preveč uporabljajo materni jezik in 

dobesedno prevajajo iz enega jezika v drugega, se lahko zgodi, da čeprav imajo v mislih 

pravilno besedo ali besedno zvezo, te ne znajo izraziti v tujem jeziku. Holthouse (2006) 

predlaga, da je za boljše učenje tujega jezika primernejše delo v manjših skupinah. Pri tem 

dva učenca sodelujeta v dialogu v tujem jeziku, tretji pa si zapisuje njune primere uporabe 

maternega jezika. Nato učenci za vse te primere poiščejo alternativne načine izražanja brez 

uporabe maternega jezika.  

─ Ustvarjanje pozitivnega učnega okolja 

Avtor navaja, da učenci, ki se v razredu počutijo varno, sprejeto, motivirano, zbrano, 

samozavestno in aktivno poročajo o večjem spoštovanju do učitelja, kar pripelje do večjega 

truda in želje do učenja tujega jezika. Učenci, katerih učitelji poleg tujega jezika uporabljajo 

tudi materni jezik, so bolj pozitivno naravnani in imajo večjo željo po učenju tujega jezika. V 

takšnem primeru je učiteljeva ali učenčeva uporaba maternega jezika pri tujejezikovnem 

pouku povsem smiselna, saj pripelje do boljše zapomnitve snovi, večje želje po učenju in 

posledično boljših ocen. 

Drugi avtorji (npr. Almohaimeed in Almurshed, 2018; Debreli in Oyman, 2016; Manara, 

2007; Paker in Karaağaç, 2015; Hall in Cook, 2013), ki so izvedli raziskave z učitelji in 

učenci, opisujejo primere uporabe maternega jezika pri obeh skupinah. Raziskave zgoraj 

navedenih avtorjev se razlikujejo po vzorcu raziskave, raziskovalnih vprašanjih, postopku 

zbiranja podatkov in po analizi zbranih podatkov. Odgovori, ki so jih pridobili s pomočjo 

anketnih vprašalnikov, intervjujev in opazovanj pouka, dajejo podobne rezultate oziroma 

navajajo podobne primere uporabe materinščine pri tujejezikovnem pouku pri učiteljih in 

učencih. Spodaj so navedeni najpogostejši odgovori učiteljev in učencev o njihovi uporabi 

maternega jezika pri tujejezikovnem pouku iz vseh petih raziskav. 
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Primeri uporabe maternega jezika pri učiteljih: 

─ preverjanje razumevanja; 

─ predstavitev in razlaga nove teme; 

─ pojasnjevanje težjih slovničnih struktur; 

─ prevajanje besed, besednih zvez in fraz; 

─ podajanje dodatne razlage in primerov; 

─ podajanje navodil za delo in nalog; 

─ popravljanje napak učencev; 

─ ponavljanje snovi; 

─ pojasnjevanje podobnosti in razlik med maternim in tujim jezikom; 

─ predlaganje novih učnih strategij; 

─ podajanje povratne informacije; 

─ reševanje disciplinskih težav; 

─ pomoč učencem, da se počutijo bolj sproščene in samozavestne; 

─ boljše vzdušje v razredu, npr. izkazovanje pozornosti in sočutja do učencev; 

─ pogovor o delu v razredu, razrednih pravilih, obvestilih, rokih, testih in ocenjevanjih; 

─ pogovor o splošnih temah, ki niso vezane na šolsko delo; 

─ sporazumevanje z učenci zunaj pouka. 

Primeri uporabe maternega jezika pri učencih: 

─ razumevanje razlage; 

─ iskanje povezav med maternim in tujim jezikom; 

─ razumevanje učiteljevih navodil za delo; 

─ spoznavanje novega besedišča; 

─ preverjanje svojega znanja in razumevanja; 

─ pojasnjevanje in učenje težjih slovničnih struktur; 

─ odgovarjanje na učiteljeva vprašanja; 

─ postavljanje vprašanj; 

─ učinkovitejše učenje tujega jezika; 

─ sporazumevanje s sošolci; 

─ pomoč sošolcem, da se počutijo bolj samozavestne, sproščene in motivirane; 

─ sporazumevanje z učiteljem zunaj pouka; 

─ pogovor o splošnih temah, ki niso vezane na šolsko delo. 

Atkinson je do podobnih ugotovitev prišel že leta 1987. Zapisal je naslednje primere 

učiteljeve in učenčeve uporabe maternega jezika pri tujejezikovnem pouku: 

─ preverjanje razumevanja; 

─ podajanje navodil; 

─ sodelovanje med učenci; 

─ pogovor o sistemu dela v razredu; 

─ predstavitev in utrjevanje jezika; 

─ preverjanje pomena; 
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─ ocenjevanje. 

1.3.2 Pozitivni vidiki uporabe maternega jezika pri tujejezikovnem pouku 

Avtorjev, ki zagovarjajo uporabo materinščine pri tujejezikovnem pouku, je vedno več. 

Spodaj je opisanih nekaj trditev različnih avtorjev, ki zagovarjajo pozitivne učinke uporabe 

maternega jezika pri pouku tujega jezika. 

Storch in Wigglesworth (2003) menita, da uporaba maternega jezika učencem omogoča večjo 

varnost in pomoč pri učenju tujega jezika. Prav tako pravita, da učenci z uporabo materinščine 

lažje analizirajo tuji jezik in to jim omogoča delo na višji ravni, kot če bi uporabljali izključno 

tuji jezik. 

Burden (2001) navaja, da je uporaba materinščine nujna, da učenci opazijo in prepoznajo 

razliko med maternim in tujim jezikom. Avtor prav tako meni, da bi moralo učenje tujega 

jezika posnemati učenje maternega jezika. 

Khati (2011) in Harmer (2007) pravita, da so prednosti rabe maternega jezika pri poučevanju 

tujega jezika predvsem v tem, da daje učencu občutek varnosti, večjo samozavest pri rabi 

tujega jezika in da odpravi napetost, ki lahko nastane, kadar učenec določenih prvin tujega 

jezika ne razume. To je pomembno predvsem pri mlajših učencih, ki se šele spoznavajo s 

tujim jezikom. Ti imajo še zelo omejeno besedišče tujega jezika, zato je uporaba maternega 

jezika smiselna pri podajanju navodil, da se zagotovi njihovo razumevanje in prihrani čas. 

Na drugi strani Atkinson (1987) priporoča uporabo materinščine pri mlajših in starejših 

učencih za razumevanje zahtevnejših navodil, razlago snovi in za pogovor o učenju, kar 

učitelju ponovno prihrani nekaj časa. 

Wharton (2007) poleg vseh naštetih prednosti omenja še dejstvo, da se lahko učenec z 

uporabo materinščine učinkovitejše sporazumeva z učiteljem in izrazi svoje misli na razumljiv 

način. Učenci se ob uporabi materinščine pri tujejezikovnem pouku lažje znajdejo in jo 

začnejo postopoma opuščati, ko postanejo bolj vešči in samozavestni pri sporazumevanju v 

tujem jeziku. 

Harbord (1992) poda tri razloge za uporabo maternega jezika pri tujejezikovnem pouku. Z 

uporabo materinščine se olajša sporazumevanje med učiteljem in učenci, izboljša se odnos 

med učiteljem in učenci ter učencem se olajša učenje tujega jezika. 

Mahmutoğlu in Kicir (2013) v svojem delu prav tako navajata, da so prednosti uporabe 

maternega jezika pri tujejezikovnem pouku opazne in nezanemarljive. Avtorja opisujeta pet 

pozitivnih vidikov uporabe materinščine: 

─ zmanjša učenčevo tesnobo in ustvari bolj sproščeno učno okolje; 

─ pomaga povezati učenčevo znanje iz materinščine z novim tujim jezikom; 

─ olajša preverjanje razumevanja in podajanje navodil; 

─ olajša razlago težjih, kompleksnih in abstraktnih pojmov oziroma besed; 

─ predstavi razlike v slovnici in izgovarjavi med maternim in tujim jezikom. 
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Enega izmed pomembnih vidikov poudarja tudi Butzkamm (2003), ki meni, da če učitelj med 

poukom tujega jezika ne uporablja maternega jezika, lahko to učenca pripelje do 

nerazumevanja snovi in učitelja ter posledično do frustracije. Avtor navaja še štiri prednosti 

uporabe materinščine pri pouku tujega jezika: 

─ Materni jezik daje učencem občutek varnosti in narediti učno okolje manj stresno. 

─ Uporaba maternega jezika pomaga učencem odpraviti nezadovoljstvo in razočaranje 

ob neznanju tujega jezika. 

─ Uporaba maternega jezika dovoljuje učiteljem uporabo zahtevnejših in pristnejših 

besedil, saj učenci ta lažje in hitreje razumejo. 

─ Znanje tujega jezika potrebuje nekaj časa, da si ga zapomnimo in ga uporabljamo 

neodvisno od maternega jezika. 

1.3.3 Negativni vidiki uporabe maternega jezika pri tujejezikovnem pouku 

V nadaljevanju so navedeni avtorji, ki navajajo razloge proti uporabi maternega jezika pri 

pouku tujega jezika oziroma pri tem ne vidijo smisla. Treba je poudariti, da se avtorji v večini 

svojih del ne opredeljujejo za uporabo materinščine ali proti njeni uporabi. Večina navaja 

pozitivne in negativne vidike ter posledice uporabe maternega jezika pri tujejezikovnem 

pouku. 

Veliko avtorjev (npr. Cook, 2001; Harmer, 2007; Krashen, 1981) navaja, da učenci 

posnemajo učitelja. To pomeni, da učitelj s svojo uporabo tujega jezika daje učencem, ki se s 

poslušanjem učijo, zgled. Prav tako učenci potrebujejo veliko priložnosti za poslušanje in 

govorjenje v tujem jeziku, da ga lahko dobro usvojijo. Izpostavljenost jeziku je zelo 

pomembna predvsem takrat, kadar je za učenca edina priložnost učenja tujega jezika znotraj 

učilnice. Nekateri učitelji, ki materinščino uporabljajo pretirano, učenca pri učenju tujega 

jezika zelo omejujejo. Prav tako menijo, da uporaba maternega jezika ni smiselna takrat, 

kadar ta ni skupen vsem učencem (prav tam). 

Nekateri, kot je npr. Krashen (1981), trdijo, da učenje tujega jezika poteka na podoben način, 

kot je potekalo učenje materinščine, kar pomeni, da bi se moral materni jezik v procesu učenja 

tujega jezika uporabljati minimalno. Po njegovem mnenju je najpomembnejše, da so učenci 

izpostavljeni tujemu jeziku. 

Littlewood in Yu (2011) se strinjata, da uporaba maternega jezika ne povečuje učenčevih 

kognitivnih sposobnosti, ampak lahko prispeva, da se slabi jezikovni vzorci iz materinščine 

prenesejo na učenje tujega jezika. Oba priporočata, da se uporaba materinščine v 

tujejezikovnem pouku opusti. 

Atkinson (1987) v svojem delu The Mother Tongue in the Classroom: A Neglected Resource? 

izpostavi naslednje težave pri pretirani uporabi maternega jezika pri poučevanju tujega jezika: 

─ Učitelj in/ali učenci imajo občutek, da določene prvine tujega jezika niso razumeli, 

dokler ni prevedena v materni jezik. 
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─ Učitelj in/ali učenci ne zaznajo razlik med jezikoma v obliki, uporabi in v posebnostih, 

kar povzroči nepravilno in nejasno uporabo tujega jezika. 

─ Učenci se z učiteljem sporazumevajo v materinščini, ker jim je lažja in hitrejša za 

uporabo. Posledica tega je, da se ne potrudijo uporabiti tujega jezika, čeprav so 

povsem sposobni izraziti svoje misli v tujem jeziku. 

─ Učenci spregledajo dejstvo, da bi se pri pouku tujega jezika v večini moral uporabljati 

tuji jezik, saj se ga le tako lahko dobro naučiš. 

Avtorji, ki ne zagovarjajo uporabe maternega jezika, so bili večkrat tarča kritik. Cook (2001) 

je povedal, da je popolna opustitev materinščine pri pouku tujega jezika nesmiselna poteza ter 

da popolna izpostavljenost le tujemu jeziku ne prinaša prednosti in dodatne vrednosti pri 

učenju tujega jezika. Afzal (2013) meni, je izpostavljenost maternemu jeziku v pravi meri 

predvsem dobrodošla in blagodejna za učenje tujega jezika. Teorije in opravljene raziskave se 

nagibajo predvsem k razmišljanju in iskanju rešitev, kdaj, kako in v kolikšen obsegu naj 

učenci in učitelji uporabijo materinščino pri tujejezikovnem pouku (Afzal, 2013 in Schweers, 

1999). 

1.3.4 Smernice za uporabo maternega jezika pri tujejezikovnem pouku 

Iglesias (b. d.) navaja, da so se še pred kratkim učitelji zaradi nejasnih smernic glede 

pozitivnih in negativnih vidikov uporabe maternega jezika pri poučevanju tujega jezika, 

pogostosti, učinkovitosti in vloge materinščine počutili krivo glede njene uporabe. Avtorica 

navaja, da mora biti uporaba materinščine omejena oziroma dovoljena le takrat, ko njena 

uporaba pozitivno vpliva na učenčevo znanje tujega jezika, vsekakor pa ne sme biti 

prepogosta ali pretirana. Učenje tujega jezika ne zavira učenja oziroma pomnjenja 

materinščine (prav tam).  

V nadaljevanju bom predstavila nekaj smernic, povzetih po prispevku Using students' mother 

tongue in the English classroom: pros and cons avtorice L. Iglesias (b. d.), ki so lahko v 

pomoč učiteljem, ki se spoprijemajo z iskanjem ravnovesja med uporabo maternega jezika pri 

tujejezikovnem pouku: 

─ Če se učenci ne znajo izraziti v tujem jeziku, bi jim učitelj moral dovoliti uporabo 

maternega jezika, npr. »Lahko to povem v svojem jeziku?«. 

─ Učitelj bi moral učence že od samega začetka navajati na razredna pravila, fraze, 

besedne zveze in na pomene osnovnih besed v tujem jeziku, ki jim omogočajo 

osnovno razumevanje učitelja. Kadar učitelj preverja razumevanje, daje zahtevnejša 

navodila ali razlaga novo snov, bi moral dovoliti uporabo maternega jezika, saj obstaja 

večja možnost, da učenci česa ne razumejo oziroma je njihovo razumevanje 

pomanjkljivo. 

─ Učitelj lahko učencem pomaga razviti strategije učenja tujega jezika s primerjavami 

med tujim jezikom in materinščino, npr. »Je to podobno ali drugačno kot v tvojem 

jeziku?«. 

─ Kadar učitelj učencem predstavi novo snov, lahko na začetku učne ure dovoli 

učencem, da sami na list papirja napišejo vse, kar o tej temi že vedo, v tujem jeziku in 
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tudi v materinščini. Tako učenci resnično pokažejo svoje znanje o določeni temi in 

dajo učitelju možnost, da učno uro tujega jezika gradi na njihovem predhodnem 

znanju. 

─ Materni jezik lahko uporabimo tudi pri točnem in hitrem prevajanju novih, neznanih in 

težjih besed oziroma besednih struktur. Kadar učitelj učencem ponudi pojasnilo 

neznanih besed ali fraz v tujem jeziku, tvega, da ga učenci kljub njegovemu trudu in 

temeljitemu pojasnjevanju še vedno ne bodo razumeli. Uporaba materinščine v takih 

primerih je dobrodošla, saj učenci hitreje in učinkoviteje razumejo pojasnilo, če jim 

učitelj poda razlago v maternem jeziku. 

─ Uporaba maternega jezika po učiteljevi presoji je dobrodošla tudi, kadar učenci kažejo 

tesnobnost in nelagodje ob uporabi maternega jezika. Z uporabo in dovoljenjem, da 

učenec uporabi materni jezik, postanejo ti samozavestnejši, bolj motivirani in 

pripravljeni sodelovati. 

─ Kadar učitelj vztraja, da uporaba maternega jezika ni dovoljena, čeprav učenec 

pokaže, da določenih stvari ne razume, tvega, da učenec dobi odpor za učenje tujega 

jezika in je to posledično težje. 

─ V pomoč učencem, da lažje sprejmejo in uporabljajo tuji jezik, so lahko tudi šale, igre 

in druge za učence zabavne stvari, ki jim zvišujejo dojemljivost za tuji jezik, da lahko 

postopoma opuščajo materni jezik pri urah tujega jezika. 

Zelo nazorno opisane smernice za učitelje, ki uporabljajo materni jezik pri tujejezikovnem 

pouku, poda tudi Otto (2014) v delu Language development in early childhood education. 

Avtorica se osredini na naslednja področja: 

─ Učitelj naj pri pouku uporablja različne pripomočke, ki mu bodo v pomoč pri 

poučevanju tujega jezika, da bo čim manj uporabljal materni jezik, npr. knjige, revije, 

kratke filme, zgodbe, slike, kartice, pesmi in rime. 

─ Učitelj naj izpostavi razlike med obema jezikoma, npr. pri podajanju navodil, rutinskih 

opravilih, igri vlog itn. 

─ Učitelj naj učencem vzbudi zanimanje za učenje tujega jezika s svojim delom in z 

načinom poučevanja. Tako bodo bolj naklonjeni uporabi tujega jezika in bodo 

posledično manj uporabljali materinščino. 

─ Učitelj naj zagotovi čim več različnih priložnosti za učenje in vajo tujega jezika. 

Avtorica omenja igro vlog, spontane dialoge in pogovore o stvareh, ki učence 

zanimajo, v tujem jeziku. 

─ Učitelj naj med poukom ustvari več priložnosti za učence, pri čemer bodo nove 

besede, besedne zveze in fraze morali odkrivati sami, saj naj bi se tako najlažje naučili 

tujega jezika. 

─ Učitelj naj zagotovi sodelovanje vseh učencev. Posebna pozornost naj bo namenjena 

motiviranju učencev ter zagotavljanju kakovostne povratne informacije o njihovem 

delu in znanju. 

─ Učitelj naj spodbuja učence, da poskušajo čim več povedati v tujem jeziku, tudi če 

povedano ni povsem slovnično pravilno. Učitelj naj se odzove na vse, kar učenci 

povedo, in jih spodbuja ter popravlja napake. 
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1.4 Raziskave o uporabi maternega jezika pri tujejezikovnem 

pouku 

V tuji literaturi obstaja kar nekaj raziskav, ki so bile opravljene v povezavi z uporabo 

maternega jezika pri poučevanju tujega jezika. Večina teh raziskav je zelo podobna in 

preučuje mnenje o uporabi maternega jezika, pogostost in količino uporabe, primere uporabe 

ter povezavo med znanjem oziroma ocenami učencev in njihovo uporabo materinščine pri 

tujejezikovnem pouku. Večina teh raziskav se osredinja na učitelje in njihovo mnenje o tej 

temi. O učencih in njihovih vidikih ter pogledih je napisanega zelo malo. Avtorji so svoje 

raziskave opravljali večinoma na starejših učencih, tj. študentih. Raziskav, ki bi omenjale 

osnovnošolce, ni. 

Kljub temu sem našla tri zanimive raziskave, opravljene v Savdski Arabiji, Indoneziji in v 

Portoriku, ki so na prvo mesto postavile (starejše) učence/študente, kar je tudi tema mojega 

magistrskega dela.  

1.4.1 Analiza raziskav o uporabi maternega jezika pri učencih pri 

tujejezikovnem pouku  

Almohaimeed in Almurshed (2018) sta v svojem delu z naslovom Foreign Language 

Learners’ Attitudes and Perceptions of L1 Use in L2 Classroom raziskavo izvedla na 60 

študentkah na Univerzi v Savdski Arabiji, ki so bile razdeljene v tri skupine glede na znanje 

angleščine (šibka, srednja in močna skupina). Starost študentk ni izrecno navedena. Avtorja 

posebej poudarita, da so se vse študentke predhodno vsaj šest let učile angleščine. Raziskava 

je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika; zastavljena vprašanja so se nanašala na 

uporabo in smiselnost materinščine pri tujejezikovnem pouku. Predstavila bom nekaj 

zanimivih rezultatov, ki se povezujejo z mojo raziskavo: 

 

─ Študentke s slabšim znanjem angleščine v 70 % ne zagovarjajo uporabe materinščine 

pri tujejezikovnem pouku. Z uporabo arabščine se ne strinja 80 % vprašanih, katerih 

znanje angleščine je zelo dobro oziroma odlično. Pri preostalih sodelujočih so mnenja 

deljena, saj jih 50 % uporabo arabščine zagovarja, 50 % pa ne. 

─ Glede pogostosti uporabe arabščine pri tujejezikovnem pouku je kar 75 % študentk, 

katerih znanje angleščine je odlično, odgovorilo, da se ta sploh ne bi smela uporabljati. 

Pri preostalih sodelujočih v obeh preostalih skupinah so bili odgovori podobni, in sicer 

približno polovica vprašanih meni, da bi se morala arabščina uporabljati le redko, še 

manj pa jih meni, da bi morala biti uporaba pogosta. 

─ Pri vprašanju, kdaj naj učitelj uporablja arabščino, je več kot polovica študentk v vseh 

skupinah odgovorila, da pri razlagi slovnice. Sledili so odgovori pri razlagi besedišča, 

težjih slovničnih struktur in preverjanju razumevanja. Najmanj vprašanih meni, da bi 

se materni jezik moral uporabljati pri podajanju navodil za delo. 

─ Na vprašanje, kako pogosto naj se materni jezik pri tujejezikovnem pouku uporablja, 

je skupina študentk s šibkim znanjem angleščine v 40 % odgovorila, da občasno, kar 
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20 % odgovorov v tej skupini pa meni, da nikoli. V skupini s srednjim znanjem 

angleščine so bile študentke najbolj naklonjene občasni uporabi arabščine (55 %). V 

zadnji, najboljši skupini pa je kar 40 % vprašanih menilo, da bi pouk tujega jezika 

moral potekati brez uporabe materinščine. 

─ Pri vprašanju, kdaj naj sošolci uporabijo arabščino, je bil daleč najpogostejši odgovor 

nikoli. V najboljši skupini je takšnega mnenja 60 % vprašanih, v srednji 30 % in v 

šibki 40 %. Pogost odgovor je bil še, kadar si zapisujejo novo snov in komunicirajo s 

sošolci. Nekaj vprašanih je podalo svoj odgovor, da se arabščina lahko uporabi še pri 

preverjanju in spodbujanju razumevanja. 

─ Vprašanje o vplivu arabščine na znanje angleščine je podalo precej zanimive 

odgovore. Najboljša skupina je s 40 % odgovorila, da uporaba arabščine ne vpliva na 

njihovo znanje angleščine oziroma 45 % jih meni, da je vpliv minimalen. 70 % 

študentk v srednji skupini meni, da jim materni jezik precej pomaga pri razumevanju 

in učenju angleščine. Isto meni 45 % vprašanih s šibkim znanjem angleščine. 

Raziskovalca je zanimalo, v katerih primerih jim uporaba arabščine najbolj pomaga. 

Večina je odgovorila, da pri učenju novega, težjega besedišča in slovnice. Nekaj 

vprašanih je dopisalo, da so z uporabo arabščine bolj samozavestne in sproščene. 

─ Na vprašanje, ali uporaba materinščine zavira učenje tujega jezika, je kar polovica 

vprašanih v vseh treh skupinah odgovorila pritrdilno in navedla, da se s tem zmanjšuje 

izpostavljenost tujemu jeziku. Podobne številke so se pojavile tudi pri odgovoru, da se 

z uporabo arabščine izognejo govorjenju v tujem jeziku. 65 % študentk močne skupine 

meni, da jim uporaba arabščine lahko prepreči razmišljanje v angleščini. 

 

Avtorja navajata, da so rezultati pokazali, da študentke kljub slabšemu znanju angleščine 

nerade uporabljajo materni jezik. To je lahko posledica učiteljevega izogibanja uporabi 

materinščine ali pa mnenja, da uporaba le tujega jezika vodi k boljši in hitrejši zapomnitvi in 

učenju. Med analizo vprašalnika se je pokazalo, da so študentke s šibkim znanjem angleščine 

lažje priznale, da rade zaradi različnih razlogov uporabljajo arabščino. Zanimivo je, da so 

odgovori v tej raziskavi pokazali, da so sodelujoče bolj naklonjene učiteljevi uporabi 

maternega jezika kot svoji (Almohaimeed in Almurshed, 2018). 

 

Manara (2007) je svojo raziskavo v članku z naslovom The Use of L1 Support: Teachers’ and 

Students’ Opinions and Practices in an Indonesian Context izvedla med indonezijskimi 

učitelji in študenti s pomočjo opazovanj pouka, anketnih vprašalnikov in intervjujev. Pri 

opazovanjih pouka je sodelovalo devet učiteljev (šest žensk in trije moški), ki niso bili naravni 

govorci (angl. non-native speakers), in 216 študentov s treh različnih univerz. Starost 

študentov ni navedena. Anketne vprašalnike je rešilo 50 učiteljev in 300 študentov, intervjuji 

pa so bili izvedeni na vzorcu 26 učiteljih in 26 študentih. V raziskavi je zapisala dve glavni 

raziskovalni vprašanji, in sicer: kakšna so mnenja učiteljev in študentov o uporabi maternega 

jezika med poukom tujega jezika; kdaj in v katerih primerih učitelji in študentje uporabijo 

materni jezik med poukom tujega jezika. V nadaljevanju bom predstavila rezultate, ki se 

nanašajo na mojo temo: 
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─ 80 % študentov se povsem ali delno strinja, da se materinščina lahko uporabi pri 

tujejezikovnem pouku. Preostali vprašani menijo, da se materinščina ne sme 

uporabljati v pogovoru s sošolci oziroma mora biti njena uporaba zelo redka. Več kot 

tri četrtine študentov menijo, da mora učitelj med tujejezikovnim poukom uporabljati 

le angleščino. Avtorica sklepa, da je po mnenju študentov učiteljeva dolžnost, da 

zagotovi čim večjo izpostavljenost študentov tujemu jeziku za lažje in hitrejše učenje 

angleščine. 

─ Vprašanje o uporabi maternega jezika pri tujejezikovnem pouku je pokazalo, da se        

64 % študentov delno ali povsem ne strinja, da uporaba materinščine ovira učenje 

tujega jezika. 84 % vprašanih se je strinjalo, da uporaba in primerjava obeh jezikov 

pripomore k boljšemu znanju angleščine. 61 % študentov se ne strinja, da se, če učitelj 

enkrat med poukom tujega jezika uporabi materni jezik, potem od njega pričakuje 

redno uporabo materinščine za pojasnjevanje in razlago. Avtorica nadalje sklepa, da se 

učitelji in študentje strinjajo z največjo mogočo uporabo angleščine, kar pa ne pomeni, 

da bi morala biti uporaba maternega jezika povsem izključena. 

─ Vprašanje o uporabi dvojezičnih slovarjev je prav tako pokazalo, da več kot polovica 

študentov (56 %) meni, da se tujega jezika bolje naučijo s pomočjo dvojezičnih 

slovarjev. Poleg tega so rezultati pokazali, da je uporaba dvojezičnih slovarjev 

pogostejša in bolj priljubljena pri mlajših študentih kot pri starejših. Podatki iz 

intervjujev so pokazali, da študentje v dvojezičnih slovarjih poiščejo pomen besede, 

nato pa v enojezičnih slovarjih poiščejo dodatne informacije o uporabi in razlagi 

besede. 

─ Na vprašanje o primerih, v katerih učitelji uporabljajo materinščino pri tujejezikovnem 

pouku, je bil najpogostejši odgovor za razlago novih, nepoznanih besed (67 %), sledijo 

še za preverjanje razumevanja (66 %), razlago razlik med obema jezikoma (58 %), 

razlago slovnice (54 %), za podajanje povratne informacije študentom (48 %), pomoč 

študentom, da se počutijo bolj sproščene in samozavestne (45 %), pogovor o nalogah, 

testih in o ocenjevanjih (30 %) ter za podajanje navodil (27 %). Z opazovanjem je 

avtorica ugotovila, da se študentje najredkeje odzovejo na učiteljeva vprašanja v tujem 

jeziku, kadar so ta povezana s slovnico. 

─ Med opazovanjem je avtorica opazila, da večina študentov med sporazumevanjem s 

sošolci uporablja indonezijščino, medtem ko je ti v pogovoru z učiteljem precej manj. 

Avtorica sklepa, da študentje razumejo potrebo po uporabi angleščine za boljše znanje 

tujega jezika, zato menjavajo uporabo obeh jezikov glede na osebo, s katero se 

pogovarjajo. Manara (2007) še dodaja, da študentje materni jezik včasih uporabijo 

povsem nezavedno in predvsem v neuradnih situacijah s sošolci. V raziskavi je 

naveden konkreten primer študenta z imenom T., ki je povedal, da so z uporabo 

indonezijščine študentje bolj sproščeni, samozavestnejši in pripravljeni pomagati. 

Največkrat uporabijo materni jezik za ponovno razlago učiteljevih navodil in dela. 

 

Avtorica pravi, da se študentje in učitelji strinjajo, da bi se angleščina morala uporabljati čim 

več in v vseh situacijah, saj imajo predvsem študentje zunaj šolskih klopi le redko možnost 

uporabiti in vaditi tuji jezik. Znanje tujega jezika zelo vpliva na količino uporabe maternega 



Mnenje učencev 6. razreda o učiteljevi uporabi maternega jezika (slovenščine) pri pouku angleščine 

Nika Zrilić, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 

 
19 

 

jezika pri tujejezikovnem pouku. Intervjuji so pokazali, da študentje z boljšimi ocenami pri 

angleščini uporabljajo manj materinščine. Manara (2007) še navaja, da so učitelji strpnejši do 

študentove uporabe maternega jezika pri tistih nalogah, pri katerih je delo uspešnejše in prej 

zaključeno z uporabo indonezijščine. 

 

Schweers (1999) je svojo raziskavo v članku z naslovom Using L1 in the L2 Classroom 

izvedel med učitelji in študenti na Univerzi v Portoriku. Materni jezik sodelujočih je bila 

španščina. Raziskava je bila izvedena s pomočjo opazovanj in anketnih vprašalnikov. Točno 

število sodelujočih in starost nista znana. Anketni vprašalnik je zajemal le sedem vprašanj, na 

katera so odgovarjali učitelji in študenti. Raziskava je preučevala uporabo španščine med 

tujejezikovnim poukom. Za potrebe tega magistrskega dela bom predstavila le rezultate, ki se 

nanašajo na študente: 

 

─ 88,7 % študentov meni, da bi se španščina morala uporabljati pri tujejezikovnem 

pouku. Nasprotno meni le 11,3 % vprašanih. Učitelji kar 100-odstotno podpirajo 

uporabo španščine. 

─ Na vprašanje, ali podpirajo uporabo španščine med poukom tujega jezika oziroma 

kako pogosto naj bi učitelj uporabljal španščino, je slaba polovica (49 %) študentov 

odgovorila, da si želi minimalne uporabe. Nihče izmed vprašanih si ne želi popolne 

odsotnosti materinščine. 28,2 % sodelujočih si želi občasne uporabe španščine, 22,3 % 

pa pogoste. 

─ Kar 86,2 % študentov pravi, da bi se španščina morala uporabljati pri razlagi težjih 

besed in konceptov. 22,7 % jih meni, da bi se morala uporabljati pri razlagi besedišča, 

20,2 % pri preverjanju razumevanja, 12,9 % jih meni, da bi se španščina morala 

uporabiti za zagotavljanje sproščenosti študentov in povečanje samozavesti. Preostali 

odgovori so naslednji: za predstavitev novih dejavnosti in pripomočkov za delo (6,4 

%), šaljiv pogovor s študenti (5 %), ponovitev snovi (4,2 %), delo v manjših skupinah 

(3,1 %) in za preverjanje znanja (1,4 %). Nihče izmed študentov ne meni, da bi se 

španščina morala uporabiti za pojasnjevanje razlik med maternim in tujim jezikom. 

─ Največ študentov (21,5 %) meni, da bi se španščina morala uporabljati v več kot 30 % 

učne ure. 17,2 % jih meni, da bi se morala uporabljati v več kot 10 %, 14 % jih meni, 

da bi se morala uporabljati v več kot 20 % ure in 11,8 % v več kot 40 % ure. Nihče ne 

meni, da se španščina sploh ne bi smela uporabljati. 

─ Na vprašanje, kako pogosto bi se španščina morala uporabljati pri tujejezikovnem 

pouku, študentje niso odgovarjali. Pri učiteljih pa so bili odgovori zelo zanimivi, in 

sicer je polovica menila, da je primerna občasna uporaba, polovica pa je menila, da je 

uporaba smiselna za zagotavljanje razumevanja. 

─ Dobri dve tretjini študentov (68,3 %) sta povedali, da z uporabo španščine lažje sledijo 

pouku, preostali (31,7 %) pa se počutijo manj napeto in bolj sproščeno. 

─ Zadnje vprašanje se je navezovalo na boljše znanje angleščine zaradi uporabe 

španščine. 31,6 % študentov meni, da jim uporaba španščine pri razumevanju in 

učenju angleščine zelo koristi, 29,5 % jih meni, da je korist minimalna, 26,3 % jo je 
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opredelilo kot precejšnjo, 12,6 % vprašanih pa meni, da uporaba španščine nima 

vpliva na njihovo znanje angleščine. 

Schweers (1999) povzema, da so ugotovitve raziskave pokazale, da je uporaba španščine pri 

pouku angleščine dobrodošla in študentom v pomoč. Avtor navaja odgovore učiteljev, ki so 

povedali, da kljub njihovi uporabi španščine študentje poskušajo čim več uporabljati 

angleščino in tako vaditi tuji jezik. Poleg tega učitelji opažajo, da poskušajo študentje 

uporabljati tuji jezik v pogovoru z njimi tudi zunaj pouka. Uporaba maternega jezika jim 

omogoča večjo sproščenost in lažje sodelovanje pri pouku. Študentje imajo zaradi uporabe 

materinščine večjo voljo in pozitiven pristop do učenja tujega jezika.  

 

Raziskav, v katerih so avtorji preučevali uporabo maternega jezika pri tujejezikovnem pouku, 

je kar precej. Kot sem že zgoraj omenila, pa raziskav, ki bi se osredinjale na mlajše učence, ni. 

Zgornje raziskave se mi zdijo najbolj smiselne in predstavljive, poleg tega pa se navezujejo na 

mojo lastno raziskavo. V spodnji tabeli bom povzela vse glavne značilnosti in ugotovitve 

obeh raziskav. Pri tem se bom oprla samo na rezultate, ki se navezujejo na učence/študente. Z 

oznako J 1 bom označila materni jezik, z oznako J 2 pa tuji jezik. 

Tabela 2: Primerjava raziskav 

 1. raziskava 2. raziskava 3. raziskava 

Avtor/-ji 
Almohaimeed in 

Almurshed 
Manara Schweers 

Naslov dela 

Foreign Language 

Learners’ Attitudes and 

Perceptions of L1 Use 

in L2 Classroom 

The Use of L1 Support: 

Teachers’ and Students’ 

Opinions and Practices 

in an Indonesian 

Context 

Using L1 in the L2 

Classroom 

Leto 

nastanka 
2018 2007 1999 

Država 

raziskave 
Savdska Arabija Indonezija Portoriko 

Sodelujoči 60 študentk 
300 študentov in 50 

učiteljev 

Študentje in učitelji 

(točno število ni znano) 

Zbiranje 

podatkov 
Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik, 

intervju, 

opazovanje pouka 

Anketni vprašalnik, 

opazovanje pouka 

Učenci 

uporabljajo 

J 1 

Da Da Da 

Učitelj 

uporablja   

J 1 

Da Da Da 
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Uporaba    

J 1 

Večina nasprotuje 

uporabi J 1 

Večina zagovarja 

uporabo J 1 

Večina zagovarja 

uporabo J 1 

Primeri 

uporabe J 1 

Razlaga besedišča, 

razlaga slovnice, 

preverjanje 

razumevanja, 

podajanje navodil 

za delo 

Razlaga besedišča, 

preverjanje 

razumevanja, 

razlaga razlik med  

J 1 in J 2, 

razlaga slovnice, 

podajanje povratne 

informacije, 

podajanje navodil, 

pomoč sošolcem, 

pogovor o 

ocenjevanju 

 

Razlaga besedišča, 

preverjanje 

razumevanja, 

samozavest in 

sproščenost 

študentov, 

pogovor med 

učiteljem in 

študenti, 

predstavitev novih 

dejavnosti in 

pripomočkov, 

delo v manjših 

skupinah 

 

Vpliv J 1 

na znanje   

J 2 

Negativen vpliv Pozitiven vpliv Pozitiven vpliv 

Razlike med vsemi tremi raziskavami so opazne. Izstopa predvsem novejša raziskava avtorjev 

Almohaimeeda in Almursheda (2018), ki edina izrecno nasprotuje uporabi materinščine med 

tujejezikovnim poukom. Predpostavljam, da so rezultati raziskav različni predvsem zaradi 

okolja in kulture držav (Savdska Arabija, Indonezija, Portoriko), v katerih so bile opravljene. 

Mogoče so se razlike pokazale tudi zaradi količine izpostavljenosti študentov tujemu jeziku. 

Zanimivo je, da sta Almohaimeed in Almurshed (2018) imela za vzorec le ženske, medtem ko 

sta preostali dve raziskavi vključevali študente obeh spolov. Prav tako sta raziskavi Manare 

(2007) in Schweersa (1999) zajemali tudi učitelje, ne le študentov.  
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Raziskave, opravljene v tujini, kažejo, da po mnenju učiteljev in učencev obstajajo pozitivne 

in negativne strani uporabe maternega jezika med poučevanjem tujega jezika. Schweers 

(1999) in Manara (2007) sta v svojih raziskavah ugotovila, da učitelji in študentje uporabljajo 

materinščino med tujejezikovnim poukom ter se z njeno uporabo strinjajo. Podobno meni tudi 

Alshammari (2011) iz Savdske Arabije, ki je ugotovil, da si večina učencev želi, da bi učitelj 

uporabil materni jezik med razlago besedišča, da bi to bolje razumeli. Učitelji so prav tako 

naklonjeni uporabi materinščine, le da bi to raje uporabljali med pojasnjevanjem in razlago 

težjih slovničnih struktur. Uporaba obeh jezikov naj bi pomagala prihraniti čas, povečala 

razumevanje učencev in pripomogla k učinkovitejšemu učnemu procesu. Poleg naštetih 

vidikov uporabe maternega jezika tega učitelji včasih uporabijo tudi pri vodenju razreda ter 

preverjanju in ocenjevanju (prav tam). Schweers (1999) kot prednost uporabe materinščine 

omenja tudi večjo sproščenost in samozavest študentov. Prodromou (b. d.), ki je raziskavo 

opravil med 300 grškimi učenci, razdeljenimi na tri ravni znanja angleščine (začetna, 

nadaljevalna in višja), je ugotovil, da so učenci zadržani glede uporabe materinščine med 

poukom angleščine. Več kot 50 % vprašanih v vseh treh skupinah meni, da mora učitelj 

poznati učenčev materni jezik. Le 29 % učencev na višji ravni meni, da sme učitelj med 

tujejezikovnim poukom uporabljati materni jezik. Prav tako niso naklonjeni učenčevi uporabi 

maternega jezika. Medtem ko so si odgovori učencev na začetni in nadaljevalni ravni podobni, 

pa nihče izmed učencev višje ravni ne meni, da sme učitelj materni jezik uporabljati pri 

razlagi slovnice ali podajanju navodil (prav tam). S tem se strinjata tudi Almohaimeed in 

Almurshed (2018), ki sta v svoji raziskavi ugotovila, da vprašane študentke niso naklonjene 

uporabi materinščine, in ji predpisujejo predvsem negativen vpliv na znanje tujega jezika. 

  

O količini uporabe maternega jezika pa še vedno presoja vsak učitelj sam. To potrjuje tudi 

učni načrt za angleščino v osnovni šoli (2016), v katerem ni nikjer navedeno, kdaj in v 

kolikšni meri naj se uporablja materinščina med poukom tujega jezika. Pri razvijanju 

sporazumevalnih zmožnosti je le na kratko opisanih nekaj situacij, v katerih je dovoljena raba 

materinščine.  

Moj osrednji raziskovalni problem je raziskati uporabo materinščine med tujejezikovnim 

poukom z vidika učencev. Veliko tujih raziskav daje poudarek mnenju učiteljev in njihovemu 

vidiku. Sama bi rada ugotovila, kaj o tem menijo učenci 6. razreda, ki se angleščine učijo že 

kar nekaj časa. Prav tako bi rada raziskala, kakšna je povezanost med učenčevo oceno pri 

tujem jeziku in njegovim mišljenjem o uporabi materinščine med poukom tujega jezika. 
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2.2 Raziskovalna vprašanja 

1. Kolikšen del pouka angleščine po mnenju učencev 6. razreda poteka v slovenščini? 

2. Kako pogosto si učenci 6. razreda želijo, da bi njihov učitelj med poukom angleščine 

uporabljal slovenščino in zakaj? 

3. Kako pogosto po mnenju učencev 6. razreda njihovi sošolci med poukom angleščine 

uporabijo slovenščino? 

4. Kako se učenci 6. razreda počutijo med učiteljevo uporabo slovenščine med poukom 

angleščine in zakaj? 

5. Kako se učenci 6. razreda počutijo, ko njihovi sošolci med poukom angleščine 

uporabijo slovenščino in zakaj? 

6. V katerih primerih po mnenju učencev 6. razreda učitelj uporabi slovenščino? 

7. Kako po mnenju učencev 6. razreda učiteljeva raba slovenščine vpliva na njihovo 

znanje angleščine? 

8. Katere strategije uporabljajo učenci 6. razreda, kadar ne razumejo učitelja, ki govori v 

angleščini? 

9. Pri katerih učnih oblikah učenci 6. razreda med poukom angleščine uporabljajo 

slovenščino? 

10. V katerih primerih učenci 6. razreda med poukom angleščine uporabljajo slovenščino? 

11. Kakšna je povezava med oceno učencev 6. razreda pri angleščini in njihovo uporabo 

slovenščine med poukom angleščine? 
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2.3 Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskava je kvantitativna. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno 

raziskovalno metodo. 

2.3.1 Vzorec 

Vzorec je slučajnostni in zajema 152 učenk in učencev iz različnih slovenskih osnovnih šol, ki 

so šolskem letu 2018/19 obiskovali 6. razred. Starost učencev je 11 oziroma 12 let. 

Tabela 3: Frekvenčna in strukturna tabela sodelujočih učencev glede na spol 

 
f f % 

Učenec 88 57,9 % 

Učenka 64 42,1 % 

Skupaj 152 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 88 fantov in 64 deklet. 71,7 % sodelujočih je bilo starih 11 let,           

29,3 % pa 12 let. 

 

 

 

 

 

 

 

57,9 % 
42, 1 % 

Učenec 

Učenka 

71,7 % 

28,3 % 

11 let 

12 let 

Slika 1: Deleži sodelujočih učencev 

Slika 2: Deleži sodelujočih učencev glede na starost 
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Učenci in učenke, ki so sodelovali v raziskavi, so imeli zaključne ocene pri angleščini v 5. 

razredu od 2 do 5. Ocene 1 ni imel nihče. 13 sodelujočih (8,6 %) je imelo oceno 2, 35 (23 %) 

oceno 3, 45 (29,6 %) oceno 4 in 59 (38,8 %) oceno 5. 

2.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov za raziskavo je potekalo s pomočjo vprašalnika in polstrukturiranega 

intervjuja. Vprašalnik sem za potrebe raziskave sestavila sama. Vprašalnike sem osebno 

razdelila učencem 6. razredov na različnih osnovnih šolah v Sloveniji v aprilu 2019. Njihovo 

reševanje je potekalo med razrednimi urami, da sem čim manj zmotila pouk. Bilo je anonimno 

in prostovoljno. Učenci so pred začetkom reševanja vprašalnikov imeli čas, da so me vprašali 

o morebitnih nejasnostih. Med reševanjem sem bila prisotna v razredu. 

 

Vprašalnik je razdeljen na dva sklopa. Prvi zajema splošne podatke o učencih (spol, starost, 

zaključena ocena pri angleščini v lanskem šolskem letu in ime osnovne šole). Drugi sklop se 

nanaša na uporabo maternega jezika (slovenščine) med poukom angleščine ((ne)uporaba 

slovenščine med poukom angleščine, pogostost uporabe slovenščine, počutje učencev med 

uporabo slovenščine, v katerih primerih učitelj med poukom angleščine uporabi slovenščino, 

vpliv učiteljeve uporabe slovenščine na učenčevo znanje angleščine, uporaba različnih 

strategij učencev, kadar ne razumejo učitelja, ki govori v angleščini). 

 

Vprašanja za intervju sem prav tako sestavila sama. Intervjuje sem izvedla z devetimi učenci 

6. razredov, ki so predhodno že rešili vprašalnik. Učence, ki so sodelovali pri intervjujih, sem 

s pomočjo njihovih učiteljev izbrala glede na njihove ocene pri angleščini. Intervjuvance sem 

na podlagi tega merila razdelila v tri skupine, tj. močni, srednji in šibki učenci. Intervjuji so 

potekli v aprilu 2019 na različnih osnovnih šolah v Sloveniji. Sodelovanje pri intervjujih je 

bilo prostovoljno. Odgovore sem označila z velikimi tiskanimi črkami (A–I) in tako 

zagotovila anonimnost učencev. Intervjuji so se izvajali zunaj razredov, v prazni učilnici. 

Snemala sem jih s telefonom in z diktafonom. Med njimi sva bila v prostoru prisotna samo jaz 

in posamezni intervjuvanec.  

0,0 % 

8,6 % 

23,0 % 

29,6 % 

38,8 % 

Zaključna ocena 1 

Zaključna ocena 2 

Zaključna ocena 3 

Zaključna ocena 4 

Zaključna ocena 5 

Slika 3: Deleži sodelujočih učencev glede na zaključno oceno pri 

angleščini 
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Intervju zajema devet vprašanj. Prvi dve sta splošni (zaključna ocena pri angleščini v lanskem 

šolskem letu in (ne)uporaba slovenščine pri angleščini). Preostala vprašanja se navezujejo na 

pogostost uporabe slovenščine med poukom angleščine, učne oblike, pri katerih učenec 

uporablja slovenščino, primere, v katerih učenec uporabi slovenščino, počutje učenca, kadar 

učitelj uporabi slovenščino, ter na povezavo med učenčevo oceno pri angleščini in uporabo 

slovenščine med poukom angleščine. 

 

Vsebinsko veljavnost instrumentov so preverili ustrezni didaktiki s Pedagoške fakultete v 

Ljubljani. Objektivnost sem zagotovila tako, da so imeli vsi enake pogoje 

reševanja/odgovarjanja na vprašanja (predhodna navodila, čas reševanja, prostor izvajanja 

raziskave, vrednotenje odgovorov). Uporabila sem večstopenjsko lestvico, s katero sem 

zagotovila občutljivost. Zanesljivost sem preverila tako, da sem izračunala korelacijo med 

vsebinsko podobnimi vprašanji, ki je bila srednje močna. 

2.3.3 Postopki obdelave podatkov  

Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa za statistično analizo 

IBM SPSS Statistics 22. Rezultate sem predstavila s tabelami in z grafi. 

 

Uporabila sem opisno statistiko (frekvenčno in strukturno porazdelitev, odstotke, povprečje, 

standardi odklon) ter X
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti. X

2
-preizkus hipoteze neodvisnosti 

sem uporabila za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med učenci in mogočo 

posplošitev podatkov na osnovno množico. Kjer ni bil izpolnjen pogoj o teoretičnih 

frekvencah za X
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti, sem uporabila Kullbackov 2Î-preizkus. 
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2.4 Rezultati in interpretacija 

2.4.1 Kolikšen del pouka angleščine po mnenju učencev 6. razreda poteka v 

slovenščini? 

V sklopu tega vprašanja sem raziskala, ali učitelji in sošolci med poukom angleščine 

uporabljajo slovenščino, kolikšen del pouka angleščine poteka v slovenščini in kako pogosto 

učitelji po mnenju učencev med poukom angleščine uporabljajo slovenščino. 

Tabela 4: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, ali učitelj med 

poukom angleščine uporablja slovenščino 

 
f f % 

Da 146 96,1 % 

Ne 6 3,9 % 

Skupaj 152 100,0 % 

 

Večina vprašanih (96,1 %) meni, da njihov učitelj med poukom angleščine uporablja 

slovenščino. Le šest učencev (3,9 %) meni drugače. Omejeno in premišljeno učiteljevo 

uporabo materinščine zagovarjajo tudi različni avtorji (Harmer, 2007; Brookes - Lewis, 2009; 

Khati, 2011). 

Tabela 5: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, ali sošolci med 

poukom angleščine uporabljajo slovenščino 

 
f f % 

Da 150 98,7 % 

Ne 2 1,3 % 

Skupaj 152 100,0 % 

  

98,7 % vprašanih meni, da njihovi sošolci med poukom angleščine uporabljajo slovenščino. 

Nasprotno menita le dva učenca (1,3 %). Uporaba maternega jezika učencu omogoča, da se 

seznani in poveže s tujim jezikom na višji ravni (Storch in Wigglesworth, 2003). S tem se 

strinja tudi Wharton (2007), ki navaja, da so učenci z uporabo materinščine samozavestnejši 

pri tujejezikovnem pouku. Pozneje začnejo z boljšim znanjem tujega jezika postopoma 

opuščati uporabo maternega jezika. 
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Tabela 6: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kolikšen del pouka 

poteka v angleškem oziroma slovenskem jeziku 

 
f f % 

Pouk poteka samo v 

angleščini. 
4 2,6 % 

Večji del pouka poteka v 

angleščini. 
81 53,3 % 

Večji del pouka poteka v 

slovenščini. 
25 16,4 % 

Polovica pouka poteka v 

angleščini, polovica pa v 

slovenščini. 

42 27,6 % 

Skupaj 152 100,0 % 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da učenci menijo, da večji del pouka poteka v angleščini        

(53,3 %). Da večji del pouka poteka v slovenščini, meni 16,4 % vprašanih. Samo štirje učenci 

(2,6 %) menijo, da pouk poteka samo v angleščini. Dobra četrtina učencev (27,6 %) pa meni, 

da polovica pouka poteka v angleščini, polovica pa v slovenščini. Tudi Atkinson (1987) je 

menil, da mora večji del pouka tujega jezika potekati v tujem jeziku in ne v materinščini. Sam 

je priporočal 95 % uporabe tujega jezika in le 5 % uporabe maternega jezika. Rezultati 

raziskave potrjujejo, da pri dobri polovici učencev večina pouka poteka v materinščini.  

Tabela 7: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto 

učitelj med poukom angleščine uporablja slovenščino 

 
f f % 

Vedno 24 15,8 % 

Pogosto 97 63,8 % 

Redko 26 17,1 % 

Nikoli 5 3,3 % 

Skupaj 152 100,0 % 

 

Učenci so na vprašanje, kako pogosto učitelj med poukom angleščine uporablja slovenščino, v 

večini odgovorili pogosto (63,8 %). Najmanj učencev je odgovorilo nikoli (3,3 %). Rezultati 

učencev, ki so odgovorili, da učitelj vedno ali redko uporabi slovenščino, so bili zelo podobni. 

24 učencev (15,8 %) meni, da učitelj vedno uporablja slovenščino, medtem ko 26 učencev      

(17,7 %) pravi, da jo uporablja le redko. Količina učiteljeve uporabe maternega jezika je še 

vedno v presoji vsakega posameznega učitelja. Cook (2001) zagovarja učiteljevo uporabo 
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materinščine in pravi, da lahko uporaba materinščine celo poveča in okrepi znanje tujega 

jezika. Avtor pa kljub temu svari, da ta uporaba ne sme biti prepogosta. 

2.4.2 Kako pogosto si učenci 6. razreda želijo, da bi njihov učitelj med 

poukom angleščine uporabljal slovenščino in zakaj? 

V sklopu tega vprašanja sem raziskala, kako pogosto si učenci želijo, da bi učitelji med 

poukom angleščine uporabljali slovenščino in zakaj. Zanimalo me je tudi, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike med željami učencev o pogostosti učiteljeve uporabe 

slovenščine med poukom angleščine in spolom ter zaključno oceno.  

Tabela 8: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto si 

želijo, da bi učitelj med poukom angleščine uporabljal slovenščino 

 
f f % 

Želim si, da bi jo 

uporabljal več, kot jo. 
86 56,6 % 

Želim si, da bi jo 

uporabljal manj, kot jo. 
7 4,6 % 

Želim si, da bi jo 

uporabljal enako kot do 

zdaj. 

50 32,9 % 

Želim si, da je sploh ne bi 

uporabljal. 
9 5,9 % 

Skupaj 152 100,0 % 

 

Dobra polovica učencev (56,6 %) je odgovorila, da si želi, da bi učitelj slovenščino uporabljal 

več, kot jo. Na drugi strani je le sedem učencev odgovorilo, da si želi manjše uporabe 

slovenščine pri učitelju. Tretjina vprašanih (32,9 %) si želi, da bi učitelj slovenščino 

uporabljal enako kot do zdaj. 5,9 % učencev pa si želi, da učitelj slovenščine sploh ne bi 

uporabljal. Razlika med željo po večji in enaki uporabi slovenščine je le dobrih 20 %. 

Rezultati raziskave niso pokazali podobnih odgovorov, kot sta jih dobila Almohaimeed in 

Almurshed (2018). Večina vprašanih v njuni raziskavi si želi redkejše učiteljeve uporabe 

materinščine, ne pogostejše. Kar precej jih tudi meni, da se materni jezik sploh ne bi smel 

uporabljati. Ker sta avtorja raziskavo opravila s študentkami na univerzi, ki so bile starejše in 

so se bolj zavedale prednosti učenja tujega jezika, se rezultatov moje in njune raziskave ne da 

povsem primerjati. Učenci v moji raziskavi so imeli za seboj le nekaj let učenja tujega jezika 

in posledično (pre)malo izkušenj. Študentke v raziskavi Almohaimeeda in Almursheda (2018) 

so na podlagi izkušenj z učenjem tujega jezika lahko videle in doživele pozitivne in negativne 

vidike uporabe maternega jezika pri tujejezikovnem pouku ter bile bolj motivirane za učenje 

tujega jezika. 
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Tabela 9: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto si 

želijo, da bi učitelj med poukom angleščine uporabljal slovenščino glede na spol 

 

Spol 
Skupaj 

Učenec Učenka 

Kako pogosto 

si želiš, da bi 

tvoj učitelj 

med poukom 

angleščine 

uporabljal 

slovenščino? 

Želim si, da bi 

jo uporabljal 

več, kot jo. 

f 53 33 86 

f % 34,9 % 21,7 % 56,6 % 

Želim si, da bi 

jo uporabljal 

manj, kot jo. 

f 4 3 7 

f % 2,6 % 2,0 % 4,6 % 

Želim si, da bi 

jo uporabljal 

enako kot do 

zdaj. 

f 26 24 50 

f % 17,1 % 15,8 % 32,9 % 

Želim si, da je 

sploh ne bi 

uporabljal. 

f 5 4 9 

f % 3,3 % 2,6 % 5,9 % 

Skupaj 

f 88 64 152 

f % 57,9 % 42,1 % 
100,0 

% 

 

Tabela 10: Rezultat X
2
-preizkusa odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto si želijo, da bi 

učitelj med poukom angleščine uporabljal slovenščino glede na spol 

 
Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Kullbackov 2Î-

preizkus 
1,223 3 ,747 

 

Ker pogoj o teoretičnih frekvencah za X
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti ni bil izpolnjen, sem 

uporabila Kullbackov 2Î-preizkus.  

Kullbackov 2Î-preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci in učenkami 

glede želja o pogostosti učiteljeve uporabe slovenščine med poukom angleščine (x = 1,223; g 

= 3; α = 0,747). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec lahko 

rečemo, da najmanj učencev (2,6 %) in učenk (2 %) meni, da bi učitelj moral uporabljati manj 

slovenščine. 26 učencev (17,1 %) in 24 učenk (15,8 %) meni, da bi učitelj moral uporabljati 

enako slovenščine kot do zdaj. Zelo malo učencev (3,3 %) in učenk (2,6 %) si želi, da učitelj 

slovenščine sploh ne bi uporabljal. Pričakovano največ odgovorov pri obeh spolih je pri želji 

o večji uporabi slovenščine. Dobra tretjina učencev (34,9 %) in slaba četrtina učenk (21,7 %) 

meni, da bi učitelj moral uporabljati več slovenščine, kot jo. Največja razlika med spoloma se 

je pokazala prav pri odgovoru, da bi učitelj moral uporabljati več slovenščine. Takšnega 
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mnenja je 53 učencev in 33 učenk. Krashen (1981) navaja, da učenci posnemajo učitelja. To 

pomeni, da učenci spremljajo količino učiteljeve uporabe maternega jezika in jo imajo za 

zgled, kar lahko vpliva na njihovo mišljenje o priporočeni rabi materinščine. 

Tabela 11: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto si 

želijo, da bi učitelj med poukom angleščine uporabljal slovenščino glede na zaključno oceno 

 

Zaključna ocena 

Skupaj Zaključna 

ocena 2 in 3 

Zaključna 

ocena 4 in 5 

Kako pogosto 

si želiš, da bi 

tvoj učitelj 

med poukom 

angleščine 

uporabljal 

slovenščino? 

Želim si, da 

bi jo 

uporabljal 

več, kot jo. 

f 47 39 86 

f % 30,9 % 25,7 % 56,6 % 

Želim si, da 

bi jo 

uporabljal 

manj, kot jo. 

f 0 7 7 

f % 0,0 % 4,6 % 4,6 % 

Želim si, da 

bi jo 

uporabljal 

enako kot do 

zdaj. 

f 0 50 50 

f % 0,0 % 32,9 % 32,9 % 

Želim si, da je 

sploh ne bi 

uporabljal. 

f 1 8 9 

f % ,7 % 5,3 % 5,9 % 

Skupaj 

f 48 104 152 

f % 31,6 % 68,4 % 
100,0 

% 

 

Tabela 12: Rezultat X
2
-preizkusa odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto si želijo, da bi 

učitelj med poukom angleščine uporabljal slovenščino glede na zaključno oceno 

 
Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Kullbackov 2Î-

preizkus 
64,836 3 ,000 

 

Ker pogoj o teoretičnih frekvencah za X
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti ni bil izpolnjen, sem 

uporabila Kullbackov 2Î-preizkus.  
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (x = 64,836; g = 3; α = 0,000). 

S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med 

zaključnimi ocenami učencev pri angleščini in željami o pogostosti učiteljeve uporabe 

slovenščine med poukom angleščine. Na osnovi podatkov vzorca je razvidno, da si nihče 

izmed učencev z zaključno oceno 2 in 3 ne želi, da bi učitelj uporabljal manj slovenščine 

oziroma da bi jo uporabljal v enakem obsegu kot do zdaj. Učencev z zaključno oceno 4 in 5, 

ki si želijo, da bi učitelj uporabljal manj slovenščine, je le 7 (4,6 %). Presenetljivo si skoraj 

tretjina vprašanih (32,9 %) z zaključno oceno 4 in 5 želi, da bi učitelj uporabljal enako 

slovenščine kot do zdaj. Zanimivo je, da si 50 učencev z boljšimi ocenami, tj. 4 in 5, želi 

enake uporabe slovenščine  pri učitelju kot do zdaj, medtem ko si tega ne želi nihče z oceno 2 

in 3. Tu se je pokazala tudi največja razlika med odgovori. Zelo malo učencev, eden z 

zaključno oceno 2 in 3 ter osem z zaključno oceno 4 in 5, si želi, da učitelj slovenščine sploh 

ne bi uporabljal. Pričakovano največ učencev si želi, da bi učitelj uporabljal več slovenščine, 

kot jo. Takih je 30,9 % z zaključno oceno 2 in 3 ter 25,7 % z zaključno oceno 4 in 5. 

Almohaimeed in Almurshed (2018) sta opravila podobno raziskavo, le da nista študentk 

razvrstila po ocenah, ampak njihovem znanju tujega jezika. Skoraj tri četrtine vprašanih, ki so 

imele boljše znanje tujega jezika, so bile izrazito proti uporabi učiteljevi materinščini. To se 

ne sklada z mojo raziskavo, v kateri je tako menilo le nekaj posameznikov. Neskladje raziskav 

je logično, ker so bile študentke v njuni raziskavi starejše od učencev v moji raziskavi. Čeprav 

točna starost študentk v raziskavi Almohaimeeda in Almursheda (2018) ni znana, lahko 

sklepam, da so imele vprašane boljše znanje tujega jezika zaradi večje izpostavljenosti skozi 

leta učenja. Prav tako so verjetno v Savdski Arabiji manj izpostavljene tujemu jeziku zunaj 

šolskega sistema kot učenci v Sloveniji. To pomeni, da imajo manj priložnosti za učenje 

tujega jezika in lažje vidijo prednosti manjše uporabe materinščine pri tujejezikovnem pouku. 

Tabela 13: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, zakaj si (ne) želijo 

učiteljeve uporabe slovenščine med poukom angleščine 

 f f % 

Boljše razumevanje 102 67,1 % 

Lažje sporazumevanje z učiteljem 31 20,4 % 

Večja izpostavljenost angleščini 11 7,2 % 

Ni odgovora 8 5,3 % 

Skupaj 152 100 % 

 

Odgovore na to odprto vprašanje sem združila v tri kategorije: boljše razumevanje, lažje 

sporazumevanje z učiteljem in večja izpostavljenost angleščini. Osem učencev na to vprašanje 

ni odgovorilo, a sem to pri analizi vseeno upoštevala, ker so odgovorili na druga zastavljena 

vprašanja. Več kot tretjina učencev (67,1 %) meni, da z učiteljevo uporabo slovenščine bolje 

razumejo snov in učitelja. Slaba četrtina vprašanih (20,4 %) meni, da se z učiteljevo uporabo 

slovenščine z njim lažje sporazumevajo in so aktivnejši pri pouku. 7,2 % učencev pa meni, da 
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bi bili z učiteljevo manjšo uporabo slovenščine bolj izpostavljeni angleščini med poukom. 

Wharton (2007) in Harmer (2007) v svojih delih kot prednosti uporabe materinščine pri 

tujejezikovnem pouku prav tako omenjata boljše razumevanje, prihranek časa, 

sporazumevanje z učiteljem in večjo samozavest pri učenju tujega jezika. 

2.4.3 Kako pogosto po mnenju učencev 6. razreda njihovi sošolci med 

poukom angleščine uporabijo slovenščino? 

V sklopu tega vprašanja sem raziskala, kakšno je mnenje učencev o pogostosti uporabe 

slovenščine med poukom angleščine pri njihovih sošolcih. 

Tabela 14: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto 

njihovi sošolci med poukom angleščine uporabijo slovenščino 

 
f f % 

Vedno 33 21,7 % 

Pogosto 103 67,8 % 

Redko 15 9,9 % 

Nikoli 1 0,7 % 

Skupaj 152 100,0 % 

 

Rezultati so pokazali, da le en učenec meni, da njegovi sošolci nikoli ne uporabijo slovenščine 

med poukom angleščine. Večina učencev (67,8 %) meni, da njihovi sošolci pogosto uporabijo 

slovenščino. Skoraj četrtina vprašanih (21,7 %) pravi, da njihovi sošolci vedno uporabijo 

slovenščino. Tistih, ki menijo, da jo sošolci le redko uporabijo, je 15 (9,9 %). 
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2.4.4 Kako se učenci 6. razreda počutijo med učiteljevo uporabo 

slovenščine med poukom angleščine in zakaj? 

V sklopu tega vprašanja sem raziskala počutje učencev med učiteljevo uporabo slovenščine 

med poukom angleščine in razloge za to. Zanimalo me je tudi, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike med počutjem učencev med učiteljevo uporabo slovenščine med poukom 

angleščine in zaključno oceno.  

Tabela 15: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako se počutijo 

med učiteljevo uporabo slovenščine med poukom angleščine 

 
f f % 

To mi je všeč. 113 74,3 % 

To mi ni všeč. 11 7,2 % 

Vseeno mi je. 21 13,8 % 

Učitelj med poukom 

angleščine ne uporablja 

slovenščine. 

7 4,6 % 

Skupaj 152 100,0 % 

 

Skoraj trem četrtinam vprašanih (74,3 %) je učiteljeva uporaba slovenščine med poukom 

angleščine všeč. S tem se ne strinja 11 učencev (7,2 %). 13,8 % vprašanim je vseeno, ali 

učitelj porablja slovenščino ali ne. Sedem učencev pa je navedlo, da njihov učitelj slovenščine 

med poukom angleščine ne uporablja. Rezultati raziskave se skladajo s podatki, ki jih je 

pridobil Schweers (1999). Tudi v njegovi raziskavi je večina učiteljev in učencev uporabljala 

materni jezik. Učencem je bila učiteljeva uporaba materinščine všeč, ker so se boljše počutili, 

več razumeli in lažje sledili pouku. 
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Tabela 16: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako se počutijo 

med učiteljevo uporabo slovenščine med poukom angleščine glede na zaključno oceno 

 

Zaključna ocena 

Skupaj Zaključna 

ocena 2 in 3 

Zaključna 

ocena 4 in 5 

Kako se 

počutiš, ko 

tvoj učitelj 

med poukom 

angleščine 

uporabi 

slovenščino? 

To mi je všeč. 
f 43 70 113 

f % 28,3 % 46,1% 74,3 % 

To mi ni všeč. 
f 1 10 11 

f % ,7 % 6,6% 7,2 % 

Vseeno mi je. 
f 0 21 21 

f % 0,0 % 13,8% 13,8 % 

Učitelj med 

poukom 

angleščine ne 

uporablja 

slovenščine. 

f 4 3 7 

f % 2,6 % 2,0% 4,6 % 

Skupaj 

f 48 104 152 

f % 31,6 % 68,4% 
100,0 

% 

 

Tabela 17: Rezultat X
2
-preizkusa odgovorov učencev na vprašanje, kako se počutijo med 

učiteljevo uporabo slovenščine med poukom angleščine glede na zaključno oceno 

 
Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Kullbackov 2Î-

preizkus 
23,191 3 ,000 

 

Ker pogoj o teoretičnih frekvencah za X
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti ni bil izpolnjen, sem 

uporabila Kullbackov 2Î-preizkus.  

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (x = 23,191; g = 3; α = 0,000). 

S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med 

zaključnimi ocenami učencev pri angleščini in počutjem med učiteljevo uporabo slovenščine 

med poukom angleščine. Na osnovi podatkov vzorca je razvidno, da le enemu učencu z 

zaključno oceno 2 in 3 ni všeč učiteljeva uporaba slovenščine. Nihče z zaključno oceno 2 in 3 

pa ni izbral odgovora vseeno mi je. Na drugi strani desetim učencem (6,6 %) z zaključno 

oceno 4 in 5 ni všeč učiteljeva uporaba slovenščine, kar 21 učencem (13,8 %) pa je vseeno. 

Zelo malo vprašanih je odgovorilo, da njihov učitelj ne uporablja slovenščine. To so menili le 

štirje učenci z zaključno oceno 2 in 4 ter trije učenci z zaključno oceno 4 in 5. Pričakovano je 

največ učencev izrazilo zadovoljstvo z učiteljevo uporabo slovenščine. Tako meni dobra 

četrtina učencev (28,3 %) z zaključno oceno 2 in 3 ter skoraj polovica (46,1 %) z zaključno 
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oceno 4 in 5. Tu se kaže največja razlika med odgovori, saj je med učenci z zaključno oceno 2 

in 3 ter 4 in 5 kar 27 glasov razlike. Skela (v Čok idr., 1999) navaja, da na zaznavo in uporabo 

maternega jezika zelo vpliva raven znanja učencev. To se še posebno vidi v moji raziskavi, v 

kateri je deset učencev z višjimi ocenami izrazilo nezadovoljstvo z učiteljevo uporabo 

slovenščine med poukom angleščine, precejšnem deležu učencev pa je vseeno. Sklepamo 

lahko, da se učenci z boljšimi ocenami zavedajo pomena večje uporabe tujega jezika pri 

tujejezikovnem pouku in manjše uporabe materinščine. 

Tabela 18: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, zakaj se tako 

počutijo, ko učitelj med poukom angleščine uporabi slovenščino 

 f f % 

Boljše razumevanje 30 19,7 % 

Lažje sporazumevanje z učiteljem 90 59,2 % 

Premajhna izpostavljenost 

angleščini 
11 7,2 % 

Enako dobro razumevanje 

slovenščine in angleščine 
15 9,9 % 

Ni odgovora 6 4 % 

Skupaj 152 100 % 

 

Odgovore na to vprašanje sem združila v štiri kategorije: boljše razumevanje, lažje 

sporazumevanje z učiteljem, premajhna izpostavljenost angleščini in enako dobro 

razumevanje slovenščine in angleščine. Šest učencev na to vprašanje ni odgovorilo, a sem to 

pri analizi vseeno upoštevala, ker so odgovorili na druga zastavljena vprašanja. Največ 

učencev (59,2 %) meni, da se z učiteljevo uporabo slovenščine z njim lažje sporazumevajo. 

19,7 % vprašanih meni, da učitelja tako bolje razumejo. Rezultati v preostalih dveh 

kategorijah so precej podobni. 11 učencev (7,2 %) meni, da so z učiteljevo uporabo 

slovenščine premalo izpostavljeni angleščini. 15 učencev (9,9 %) pa meni, da enako dobro 

razumejo oba jezika ter jim je za učiteljevo uporabo slovenščine vseeno. Te razloge v svoji 

raziskavi omenjata tudi Debreli in Oyman (2016), ki poleg zgoraj naštetih primerov navajata 

tudi večjo samozavest in motivacijo učencev ter pripravljenost za delo. 
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2.4.5 Kako se učenci 6. razreda počutijo, ko njihovi sošolci med poukom 

angleščine uporabijo slovenščino in zakaj? 

V sklopu tega vprašanja sem raziskala počutje učencev med sošolčevo uporabo slovenščine 

med poukom angleščine in razloge za to.  

Tabela 19: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako se počutijo, 

ko sošolci uporabijo slovenščino med poukom angleščine 

 
f f % 

Dobro. 106 69,7 % 

Slabo. 15 9,9 % 

Vseeno mi je. 30 19,7 % 

Moji sošolci med 

poukom angleščine ne 

uporabljajo slovenščine. 

1 0,7 % 

Skupaj 152 100,0 % 

 

Dobri dve tretjini (69,7 %) učencev se počutita dobro, kadar sošolci uporabijo slovenščino 

med poukom angleščine. 9,9 % vprašanih se počuti slabo, medtem ko je 30 učencem (19,7 %) 

vseeno. Samo en učenec je na to vprašanje odgovoril, da sošolci ne uporabljajo slovenščine 

med poukom angleščine. Pridobljeni rezultati, ki podpirajo učenčevo uporabo maternega 

jezika, niso skladni z izsledki, ki jih je dobil Prodromou (b. d.). Ta je namreč ugotovil, da 

grški učenci ne podpirajo uporabe materinščine pri učencih oziroma se jim ta ne zdi smiselna. 

Starost učencev v Prodromoujevi (b. d.) raziskavi ni znana, lahko pa sklepam, da so bili to 

starejši učenci z večletnim učenjem tujega jezika. Učenci, ki se že več let učijo tujega jezika, 

so po navadi nenaklonjeni učiteljevi ali učenčevi uporabi materinščine pri tujejezikovnem 

pouku. Učenci, ki tako menijo, večinoma niso izpostavljeni tujemu jeziku zunaj šolskega 

okolja ter imajo manj priložnosti za učenje in vajo.  
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Tabela 20: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, zakaj se tako 

počutijo, ko sošolci med poukom angleščine uporabijo slovenščino 

 f f % 

Boljše razumevanje 28 18,4 % 

Lažje sporazumevanje s sošolci 89 58,5 % 

Premajhna uporaba angleščine 15 9,9 % 

Enako dobro razumevanje 

slovenščine in angleščine 
15 9,9 % 

Ni odgovora 5 3,3 % 

Skupaj 152 100 % 

 

Odgovore na to odprto vprašanje sem združila v štiri kategorije: boljše razumevanje, lažje 

sporazumevanje s sošolci, premajhna uporaba angleščine ter enako dobro razumevanje 

slovenščine in angleščine. Pet učencev na to vprašanje ni odgovorilo, a sem to pri analizi 

vseeno upoštevala, ker so odgovorili na druga zastavljena vprašanja. Pričakovano največ 

učencev (58,5 %) meni, da se lažje sporazumevajo s sošolci, kadar ti uporabljajo slovenščino. 

28 učencev (18,4 %) sošolce bolje razume, kadar ti uporabljajo slovenščino. 9,9 % vprašanih 

je odgovorilo, da se ne počutijo dobro, ker se s tem, ko sošolci uporabljajo slovenščino, 

zmanjša njihova uporaba angleščine. Prav tako je 9,9 % učencev vseeno za sošolčevo uporabo 

slovenščine, ker enako dobro razumejo oba jezika. 
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2.4.6 V katerih primerih po mnenju učencev 6. razreda učitelj uporabi 

slovenščino? 

V sklopu tega vprašanja sem raziskala primere, v katerih po mnenju učencev učitelj uporabi 

slovenščino med poukom angleščine. 

Tabela 21: Tabela primerov dejavnosti, v katerih po mnenju učencev učitelj uporabi slovenščino 

med poukom angleščine 
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Pri razlagi 

neznanih 

besed. 

152 2,0 0,0 11,8 31,6 54,6 4,4 0,8 

Pri podajanju 

navodil. 
152 1,3 4,6 20,4 46,1 27,6 3,9 0,9 

Pri težavah z 

disciplino. 
152 1,3 5,9 20,4 36,8 35,5 4,0 1,0 

Pri razlagi 

slovnice. 
152 2,6 5,9 17,1 35,5 38,8 4,0 1,0 

Pri ponavljanju 

snovi. 
152 1,3 16,4 27,6 42,1 12,5 3,5 1,0 

Pri preverjanju 

razumevanja. 
152 3,9 13,8 30,9 38,8 12,5 3,4 1,0 

Pri 

popravljanju 

napak. 

152 2,6 14,5 26,3 42,8 13,8 3,5 1,0 

Pri ustnem 

preverjanju 

znanja. 

152 13,2 44,1 23,7 12,5 6,6 2,6 1,1 

Pri pogovoru o 

splošnih temah. 
152 2,6 2,0 16,4 28,9 50,0 4,2 1,0 
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Učenci se v povprečju najbolj strinjajo, da učitelj slovenščino med poukom angleščine 

uporablja pri razlagi neznanih besed (povprečje = 4,4; standardni odklon = 0,8). Nasprotno se 

učenci najmanj strinjajo, da učitelj slovenščino uporablja pri ustnem preverjanju znanja 

(povprečje = 2,6; standardni odklon = 1,1). Vprašani se precej strinjajo tudi s trditvami, da 

učitelj uporablja slovenščino pri pogovoru o splošnih temah (povprečje = 4,2; standardni 

odklon = 1,0), težavah z disciplino (povprečje = 4,0; standardni odklon = 1,0), razlagi 

slovnice (povprečje = 4,0; standardni odklon = 1,0), podajanju navodil (povprečje = 3,9; 

standardni odklon = 0,9), ponavljanju snovi (povprečje = 3,5; standardni odklon = 1,0), 

popravljanju napak (povprečje = 3,5; standardni odklon = 1,0) in preverjanju razumevanja 

(povprečje = 3,4; standardni odklon = 1,0).  

Kar polovica učencev (50 %) je ocenila, da učitelj vedno uporablja slovenščino pri pogovoru 

o splošnih temah. Prav tako je 54,6 % učencev z vedno ocenilo učiteljevo uporabo 

slovenščine pri razlagi neznanih besed. Veliko vprašanih (46,1 %) je kot pogosto ocenilo 

učiteljevo uporabo slovenščine pri podajanju navodil ter z 42,8 % pogosto uporabo 

slovenščine pri popravljanju napak. Zanimivo je, da je kar 44,1 % učiteljevo uporabo 

slovenščine pri ustnem preverjanju znanja ocenilo kot redko. Število odgovorov učencev, ki 

so z vedno označili učiteljevo uporabo slovenščine pri težavah z disciplino in razlagi slovnice, 

je zelo primerljivo. Pri težavah z disciplino je bilo teh učencev 35,5 %, pri razlagi slovnice pa 

38,8 %. Presenetljivo je tudi, da so učenci le redko napisane primere dejavnosti označili z 

nikoli, izstopa le 13,2 % učencev, ki menijo, da njihov učitelj pri ustnem preverjanju znanja 

nikoli ne uporabi slovenščine. Prav tako nihče izmed učencev ne meni, da učitelj redko 

uporabi slovenščino pri razlagi neznanih besed. Pridobljeni rezultati so smiselni, ker je razlaga 

neznanih besed najpomembnejša za razumevanje snovi, učenje in za sledenje pouku. 

Opravljene raziskave, npr. Manara (2007), kot primere dejavnosti od najpogosteje do 

najredkeje uporabljenih, pri katerih učitelj uporablja materni jezik, navajajo razlago neznanih 

besed, preverjanje razumevanja, primerjavo med maternim in tujim jezikom, razlago slovnice, 

dajanje povratnih informacij, podajanje navodil ter preverjanje in ocenjevanje znanja. To se 

sklada z mojo raziskavo, v kateri je razlaga neznanih besed prav tako na prvem mestu, 

ocenjevanje pa na zadnjem. Zanimivo je, da je Schweers (1999) v svojem delu odkril, da so 

učenci zelo nenaklonjeni uporabi materinščine pri ocenjevanju, pri katerem se ocenjuje znanje 

tujega jezika. Nasprotno pa Afzal (2013) ter Littlewood in Yu (2011) navajajo, da so eni 

najpogostejših primerov, v katerih se uporablja materni jezik, prevajanje ter postavljanje 

vprašanj in odgovarjanje nanje. Razlaga novih besed je omenjena šele pozneje. Prav tako je v 

teh raziskavah omenjeno discipliniranje, kar večina raziskav izpusti.  
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2.4.7 Kako po mnenju učencev 6. razreda učiteljeva raba slovenščine 

vpliva na njihovo znanje angleščine? 

V sklopu tega vprašanja sem raziskala počutje učencev ob učiteljevi uporabi slovenščine in 

vpliv ter mnenje učencev o učiteljevi uporabi slovenščine med poukom angleščine na njihovo 

znanje angleščine. Zanimalo me je tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

vplivom učiteljeve uporabe slovenščine na učenčevo znanje angleščine in spolom ter 

zaključno oceno. Odgovore sem dobila s pomočjo intervjujev in vprašalnika. 

S pomočjo intervjujev sem dobila odgovore na vprašanji, kako se učenci počutijo, ko učitelj 

med poukom angleščine uporablja slovenščino, in ali ter kako jim učiteljeva uporaba 

slovenščine pomaga pri lažjem razumevanju angleščine. Intervjuje sem izvedla z devetimi 

učenci. Te sem s pomočjo učiteljev razdelila v tri skupine glede na njihove ocene pri 

angleščini. V prvi, tj. močni skupini so bili trije učenci (učenci A, B, C) z oceno 5, v drugi, tj. 

srednji skupini je bil en učenec (učenec D) z oceno 4 in dva (učenca E in F) z oceno 3. V 

tretji, tj. šibki skupini so bili trije učenci (učenci G, H, I) z oceno 2.  

Vseh devet učencev v vseh treh skupinah je dejalo, da se počutijo dobro, kadar njihov učitelj 

uporabi slovenščino med poukom angleščine. Vsi učenci so navedli podobne razloge za dobro 

počutje ob učiteljevi uporabi slovenščine. Razlik med vsemi tremi skupinami ni bilo. 

Najpogostejši razlogi so bili boljše razumevanje učitelja in snovi ter lažje sledenje pouku. 

Učenec C iz močne skupine je povedal, da včasih kakšne težje angleške besede ne pozna in 

mu je lažje, če učitelj njen pomen pove v slovenščini. Prav tako so se vsi učenci strinjali, da 

jim učiteljeva uporaba slovenščine med poukom angleščine pomaga. Tudi tu ni bilo večjih 

razlik med skupinami. Učenci so omenili boljše in hitrejše razumevanje snovi, besedišča, 

učitelja in slovnice ter lažje sodelovanje pri pouku. Učenec I iz šibke skupine je povedal, da se 

pri pouku angleščine boljše počuti, kadar razume učitelja, ki uporablja slovenščino. 

Mahmutoğlu in Kicir (2013) v svojem delu prav tako kot eno izmed prednosti uporabe 

materinščine poudarita boljše počutje učencev. Uporaba maternega jezika pomaga 

prestrašenim, zaskrbljenim in živčnim učencem z nizko samozavestjo pridobiti zaupanje vase 

in v svoje znanje ter učenje tujega jezika. 
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Tabela 22: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako na njihovo 

znanje angleščine vpliva učiteljeva uporaba slovenščine 

 
f f % 

Moje znanje angleščine 

je zaradi učiteljeve 

uporabe slovenščine 

boljše. 

111 73,0 % 

Moje znanje angleščine 

je zaradi učiteljeve 

uporabe slovenščine 

slabše. 

0 0,0 % 

Učiteljeva uporaba 

slovenščine na moje 

znanje angleščine nima 

vpliva. 

37 24,3 % 

Učitelj med poukom 

angleščine ne uporablja 

slovenščine. 

4 2,6 % 

Skupaj 152 100,0 % 

 

Večina učencev (73 %) pričakovano meni, da učiteljeva uporaba slovenščine med poukom 

angleščine pozitivno vpliva na njihovo znanje angleščine. Nihče izmed učencev ne meni, da je 

njihovo znanje angleščine zaradi učiteljeve uporabe slovenščine slabše. Skoraj četrtina 

vprašanih (24,3 %) meni, da učiteljeva uporaba slovenščine na njihovo znanje angleščine 

nima nobenega vpliva. Štirje učenci pa so navedli, da njihov učitelj med poukom angleščine 

ne uporablja slovenščine. Če bi bilo uporabe materinščine preveč, bi lahko to oviralo in 

negativno vplivalo na učenje tujega jezika. Ker so učenci v moji raziskavi precej mladi, je 

mogoče, da se še ne zavedajo, da pretirana uporaba maternega jezika slabše vpliva na njihovo 

znanje tujega jezika. Poleg tega jim je verjetno lažje in udobneje, če učitelj uporabi 

materinščino. Butzkamm (2003) pravi, da je treba najti idealno mejo glede uporabe maternega 

jezika pri pouku tujega jezika. Preveč uporabe materinščine ima lahko nezaželene posledice, 

premalo pa pripelje do nerazumevanja in slabšega znanja tujega jezika. 
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Tabela 23: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako na njihovo 

znanje angleščine vpliva učiteljeva uporaba slovenščine glede na spol 

 

Spol 
Skupaj 

Učenec Učenka 

Kako na 

tvoje znanje 

angleščine 

vpliva 

učiteljeva 

uporaba 

slovenščine? 

Moje znanje 

angleščine je 

zaradi 

učiteljeve 

uporabe 

slovenščine 

boljše. 

f 66 45 111 

f % 43,4 % 29,6 % 73,0 % 

Učiteljeva 

uporaba 

slovenščine na 

moje znanje 

angleščine 

nima vpliva. 

f  19 18 73,0 % 

f % 12,5 % 11,8 % 24,3 % 

Učitelj med 

poukom 

angleščine ne 

uporablja 

slovenščine. 

f 3 1 4 

f % 2,0 % ,7 % 2,6 % 

Skupaj 

f 88 64 152 

f % 57,9 % 42,1 % 
100,0 

% 

 

Tabela 24: Rezultat X
2
-preizkusa odgovorov učencev na vprašanje, kako na njihovo znanje 

angleščine vpliva učiteljeva uporaba slovenščine glede na spol 

 
Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Kullbackov 2Î-

preizkus 
1,265 2 ,531 

 

Ker pogoj o teoretičnih frekvencah za X
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti ni bil izpolnjen, sem 

uporabila Kullbackov 2Î-preizkus.  
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Kullbackov 2Î-preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci in učenkami 

glede vpliva učiteljeve uporabe slovenščine na njihovo znanje angleščine (x = 1,265; g = 2;                       

α =  0,531). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec lahko rečemo, da 

kar 66 učencev (43,4 %) in 45 učenk (29,6 %) meni, da je njihovo znanje angleščine zaradi 

učiteljeve uporabe slovenščine boljše. Nihče izmed učencev ali učenk ne meni, da je njihovo 

znanje angleščine zaradi učiteljeve uporabe slovenščine slabše. Skoraj isto število učencev in 

učenk meni, da učiteljeva uporaba slovenščine na njihovo znanje angleščine nima vpliva. 

Tako meni 19 učencev (12,5 %) in 18 učenk (11,8 %). Le trije učenci menijo, da njihov učitelj 

med poukom angleščine ne uporablja slovenščine. Takšnega mnenja je samo ena učenka. 

Največja razlika se je ponovno pokazala pri odgovoru, da je učenčevo znanje tujega jezika 

zaradi uporabe maternega jezika boljše. Razlika med odgovori učencev in učenk je bila 21. 

Tabela 25: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kako na njihovo 

znanje angleščine vpliva učiteljeva uporaba slovenščine glede na zaključno oceno 

 

Zaključna ocena 

Skupaj Zaključna 

ocena 2 in 3 

Zaključna 

ocena 4 in 5 

Kako na tvoje 

znanje 

angleščine 

vpliva 

učiteljeva 

uporaba 

slovenščine? 

Moje znanje 

angleščine je 

zaradi 

učiteljeve 

uporabe 

slovenščine 

boljše. 

f 41 70 111 

f % 27,0 % 46,1 % 73,0 % 

Učiteljeva 

uporaba 

slovenščine 

na moje 

znanje 

angleščine 

nima vpliva. 

f 5 32 37 

f % 3,3 % 21,1 % 24,3 % 

Učitelj med 

poukom 

angleščine ne 

uporablja 

slovenščine. 

f 2 2 4 

f % 1,3 % 1,3 % 2,6 % 

Skupaj 

f 48 104 152 

f % 31,6 % 68,4 % 
100,0 

% 
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Tabela 26: Rezultat X
2
-preizkusa odgovorov učencev na vprašanje, kako na njihovo znanje 

angleščine vpliva učiteljeva uporaba slovenščine glede na zaključno oceno 

 
Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Kullbackov 2Î- 

preizkus 
1,526 2 ,054 

 

Ker pogoj o teoretičnih frekvencah za X
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti ni bil izpolnjen, sem 

uporabila Kullbackov 2Î-preizkus.  

Kullbackov 2Î-preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med zaključnimi ocenami 

učencev pri angleščini in vplivom učiteljeve uporabe slovenščine na njihovo znanje 

angleščine (x = 1,526; g = 2; α = 0,054). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec lahko rečemo, da več učencev z zaključno oceno 4 in 5 (46,1 %) kot 

učencev z zaključno oceno 2 in 3 (27 %) meni, da je njihovo znanje angleščine zaradi 

učiteljeve uporabe slovenščine boljše. Nihče izmed učencev z zaključno oceno 2–5 ne meni, 

da je njegovo znanje angleščine zaradi učiteljeve uporabe slovenščine slabše. Da učiteljeva 

uporaba slovenščine na njihovo znanje angleščine nima vpliva, meni pet učencev z zaključno 

oceno 2 in 3 ter 32 učencev z zaključno oceno 4 in 5. Po dva učenca z zaključno oceno 2 in 3 

ter 4 in 5 menita, da učitelj med poukom angleščine ne uporablja slovenščine. Zelo zanimivo 

je, da toliko učencev z boljšimi ocenami meni, da učiteljeva uporaba slovenščine na njihovo 

znanje angleščine nima vpliva. Almohaimeed in Almurshed (2018) sta dobila podobne 

rezultate, saj so študentke z boljšimi ocenami izrazile mnenje, da materinščina ne vpliva na 

njihovo znanje tujega jezika oziroma je ta vpliv zanemarljiv. 
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2.4.8 Katere strategije uporabljajo učenci 6. razreda, kadar ne razumejo 

učitelja, ki govori v angleščini? 

V sklopu tega vprašanja sem raziskala strategije učencev, ki jih uporabljajo, kadar ne 

razumejo učitelja, ki govori v angleščini. Zanimalo me je tudi, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike med strategijami učencev in spolom ter zaključno oceno.  

 

 
                     Slika 4: Strategije učencev, ki jih uporabljajo, kadar ne razumejo  

                     učitelja, ki govori v angleščini 

                      

Rezultati so pokazali, da večina učencev (89,5 %) ob nerazumevanju učitelja za razlago 

vpraša sošolce, 86,2 % pa za ponovno razlago prosi učitelja. Zanimivo je, da kar 68,4 % 

učencev  ob nerazumevanju učitelja, ki govori angleško, ugiba, kaj ta govori. Presenetljivo je 

tudi, da kar 16,4 % učencev ob nerazumevanju učitelja ne naredi nič. Le 5,3 % učencev si 

zapiše besede in njihov pomen preveri v slovarju. Nihče izmed učencev ne uporablja drugih 

strategij, kadar ne razume učitelja, ki govori v angleščini. Manara (2007) je dobila podobne 

rezultate in ti so pokazali, da učenci raje za pomoč in razlago vprašajo sošolce kot učitelja. 

Avtorica je to ugotovila z analizo anketnih vprašalnikov in opazovanjem. Sploh pri 

opazovanju se je izkazalo, da se učenci vedno obrnejo k sošolcem po pomoč, medtem ko 

učitelja redko prosijo za ponovno razlago. Holthouse (2006) v svojem delu omenja strategije 

za boljše in lažje učenja tujega jezika. Učenci se velikokrat poslužujejo dobesednega 

prevajanja oziroma se preveč zanašajo na pomoč učitelja. Avtor predlaga, da uporabljajo 

strategije, npr. ugibanje pomena iz sobesedila, ki jim bodo pomagale tudi v širšem okolju, 

kadar okrog sebe ne bodo imeli ljudi, ki govorijo isti materni jezik.  
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     Slika 5: Strategije učencev, ki jih uporabljajo, kadar ne razumejo učitelja, ki govori v   

      angleščini, glede na spol 

Rezultati niso pokazali večjih razlik med učenci in učenkami v strategijah, ki jih uporabljajo, 

kadar ne razumejo učitelja, ki govori v angleščini. 76,1 % učencev in 57,8 % učenk ob 

nerazumevanju učitelja ugiba, kaj govori. 83 % učencev in 90,6 % učenk vpraša učitelja za 

ponovno razlago, 87,5 % učencev in 92,2 % učenk pa vpraša sošolce. Besede si zapiše in 

preveri v slovarju le 5,7 % učencev in 4,7 % učenk. Precej vprašanih ne naredi nič. Takih je 

kar 19,3 % učencev in 12,5 % učenk. Drugih strategij ob nerazumevanju učitelja, ki govori v 

angleščini, ne uporablja nihče. Odstotki so pri obeh spolih zelo primerljivi.  
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      Slika 6: Strategije učencev, ki jih uporabljajo, kadar ne razumejo učitelja, ki govori v 

      angleščini, glede na zaključno oceno 

Med zaključnimi ocenam pri angleščini in rezultati analize tega vprašanja je kar nekaj razlik. 

85,4 % z zaključno oceno 2 in 3 ter 60,6 % učencev z zaključno oceno 4 in 5 ob 

nerazumevanju učitelja, ki govori v angleščini, ugiba, kaj ta govori. Učitelja vpraša za 

ponovno razlago 70,8 % učencev z zaključno oceno 2 in 3 ter 93,3 % učencev z zaključno 

oceno 4 in 5. Med učenci z zaključno oceno 2 in 3 ter 4 in 5, ki za razlago vprašajo sošolce, 

jih je le 0,2 %. Te strategije se poslužuje 89,6 % učencev z zaključno oceno 2 in 3 ter 89,4 % 

učencev z zaključno oceno 4 in 5. Zelo malo učencev (2,1 %) z zaključno oceno 2 in 3 si 

zapiše besede in jih preveri v slovarju. To dela 6,7 % učencev z zaključno oceno 4 in 5. Zelo 

presenetljiv podatek je, da kar polovica (50 %) učencev z zaključno oceno 2 in 3 ob 

nerazumevanju učitelja ne naredi nič. V skupini učencev z zaključno oceno 4 in 5 je takih le 1 

%. Nihče izmed učencev ni izbral odgovora drugo pri rabi strategij. Sklepamo lahko, da 

učenci s slabšimi ocenami, ki ob nerazumevanju učitelja ne naredijo nič, s tem ne pripomorejo 

k boljšemu znanju tujega jezika. Prav tako je v tej skupini učencev s slabšimi ocenami zelo 

visok odstotek pri 1. odgovoru, tj. da ugibajo, kaj učitelj govori, pri čemer pa je lahko njihovo 

ugibanje pomena tudi napačno. Smiselno bi bilo, da bi se učenci prepričali o pravilnosti 

njihovega domnevanja pomena. 
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2.4.9 Pri katerih učnih oblikah učenci 6. razreda med poukom angleščine 

uporabljajo slovenščino? 

V sklopu tega vprašanja sem s pomočjo intervjujev podrobneje raziskala, ali učenci 

uporabljajo slovenščino pri pouku angleščine, kako pogosto jo uporabljajo in pri katerih učnih 

oblikah. 

Vseh devet učencev je povedalo, da pri pouku angleščine uporabljajo slovenščino. Vsi trije 

učenci iz močne skupine so navedli, da slovenščino uporabljajo le redko. V srednji skupini je 

en učenec, ki slovenščino vedno uporablja, in dva, ki jo uporabljata pogosto. V šibki skupini 

pa je en učenec, ki pogosto uporablja slovenščino, in dva, ki jo vedno uporabljata. 

Tabela 27: Strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, kdaj uporabljajo slovenščino pri 

pouku angleščine 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so na vprašanje, kdaj uporabljajo slovenščino pri pouku angleščine, navedli 20 

primerov učnih oblik. Nekateri so navedli le eno učno obliko, večina pa jih je navedla dve ali 

tri. Najpogostejša učna oblika, pri kateri učenci uporabijo slovenščino, je delo v skupini, kar 

je omenilo osem učencev. Sedem učencev je omenilo delo v paru, trije pa individualno delo. 

Uporabo slovenščine pri frontalnem pouku v pogovoru z učiteljem sta omenila le dva učenca. 

Najpogostejši razlogi za uporabo slovenščine pri vseh učencih so bili medsebojna pomoč, 

lažje razumevanje sošolcev, hitrejše razumevanje učitelja in njegovih navodil ter hitrejše 

opravljeno delo. Med vsemi tremi skupinami ni bilo bistvenih razlik. Učenci iz močne 

skupine so pogosto omenili, da z uporabo slovenščine med delom v paru ali skupini pomagajo 

sošolcem, ki angleščine ne razumejo dobro. Učenec A iz močne skupine je povedal, da je 

slabšim učencem uporaba slovenščine v veliko pomoč pri razumevanju. Učenci srednje 

skupine so omenili, da se z uporabo slovenščine lažje sporazumevajo in razumejo. Učenec F 

iz srednje skupine je povedal, da je slovenščino najlažje uporabiti pri delu v paru in skupini, 

ker učitelj ni tako pozoren na vse učence. Učenci šibke skupine so navedli največ učnih oblik, 

pri katerih uporabljajo slovenščino. Razlogi so bili: slabše znanje angleščine, slabo 

razumevanje učitelja in hitrejše opravljeno delo s pomočjo uporabe slovenščine. Učenec I iz 

šibke skupine je pojasnil, da mu uporaba slovenščine pri sošolcih pride zelo prav, ker ima z 

razumevanjem angleščine velike težave. Sošolci mu tako z uporabo slovenščine pomagajo in 

olajšajo delo. 

 f 

Frontalni pouk 2 

Individualno delo 3 

Delo v paru 7 

Delo v skupini 8 

Skupaj 20 
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2.4.10  V katerih primerih učenci 6. razreda med poukom angleščine 

uporabljajo slovenščino? 

V sklopu tega vprašanja sem s pomočjo intervjujev podrobneje raziskala, v katerih primerih 

učenci med poukom angleščine uporabljajo slovenščino in kaj naredi učitelj, kadar jo 

uporabljajo. 

Tabela 28: Strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, v katerih primerih med poukom 

angleščine uporabljajo slovenščino 

 f 

Nerazumevanje učitelja 8 

Sporazumevanje s sošolci 9 

Postavljanje vprašanj 4 

Odgovarjanje na vprašanja 4 

Skupaj 25 

 

Odgovore na to vprašanje sem prav tako pridobila s pomočjo intervjujev, ki sem jih izvedla z 

devetimi učenci, razdeljenimi v tri skupine. Ti učenci so skupaj navedli 25 primerov, v katerih 

uporabljajo slovenščino pri pouku angleščine. Večina učencev je navedla po dva primera, 

nekateri tudi tri ali štiri. Učenci so povedali, da slovenščino uporabljajo pri sporazumevanju s 

sošolci. To je omenilo kar devet učencev. Zelo pogosto sta bila omenjena tudi nerazumevanje 

učitelja in posledična uporaba slovenščine. Ta odgovor je podalo osem vprašanih. Po štirje 

učenci so navedli, da uporabljajo slovenščino pri pouku angleščine pri postavljanju vprašanj 

in odgovarjanju nanje. Intervjuvani učenci so kot razlog za uporabo slovenščine najpogosteje 

navedli pomoč sošolcem, lažje sporazumevanje z učiteljem in s sošolci, hitrejše razumevanje 

snovi in učitelja ter sproščenost pri pouku. Med skupinami ni bilo večjih razlik. Učenci močne 

skupine so vsi navedli, da uporabljajo slovenščino ob nerazumevanju učitelja in pri 

sporazumevanju s sošolci. Učenec C iz močne skupine je izjavil: »Trudim se uporabiti čim 

manj slovenščine, ker je to pouk angleščine. Slovenščino uporabim, kadar se želim prepričati, 

da učitelja in njegovo razlago pravilno razumem ter kadar kakšno stvar razložim sošolcu.« 

Učenci srednje skupine so večinoma podali več primerov uporabe slovenščine. Učenec E iz 

srednje skupine je izjavil, da poleg vseh štirih zgoraj navedenih razlogov slovenščino med 

poukom angleščine uporablja, tudi kadar se s sošolci pogovarja o stvareh, ki niso povezane s 

poukom. Učenci šibke skupine so prav tako navedli veliko primerov, v katerih uporabljajo 

slovenščino. Učenec I iz šibke skupine je povedal, da se, kadar uporabi slovenščino, počuti 

bolj sproščeno pri pouku in lažje sodeluje. 
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2.4.11  Kakšna je povezava med oceno učencev 6. razreda pri angleščini in 

njihovo uporabo slovenščine med poukom angleščine? 

V sklopu tega vprašanja sem raziskala povezanost med oceno učencev pri angleščini in 

njihovo uporabo slovenščine med poukom angleščine. 

Tabela 29: Strukturna tabela odgovorov učencev na vprašanje, ali je njihova ocena pri 

angleščini boljša, slabša ali enaka, če med poukom angleščine uporabljajo slovenščino 

 f 

Ocena pri angleščini je boljša. 5 

Ocena pri angleščini je slabša. 1 

Ocena pri angleščini je enaka. 3 

Skupaj 9 

 

Odgovore na to vprašanje sem prav tako pridobila s pomočjo intervjujev, ki sem jih izvedla z 

devetimi učenci, razdeljenimi v tri skupine. Večina učencev (5) je odgovorila, da je njihova 

ocena pri angleščini boljša, če med poukom angleščine uporabljajo slovenščino. En učenec 

meni, da je njegova ocena zaradi uporabe slovenščine slabša, trije učenci pa menijo, da 

uporaba slovenščine med poukom angleščine na njihovo oceno nima vpliva. V močni skupini 

sta dva učenca povedala, da je njuna ocena enaka, eden pa meni, da je z uporabo slovenščine 

njegova ocena boljša. V srednji skupini vsi trije učenci menijo, da je zaradi uporabe 

slovenščine njihova ocena boljša. V šibki skupini pa so mnenja deljena. En učenec pravi, da je 

njegova ocena zaradi uporabe slovenščine med poukom angleščine boljša, eden meni, da je 

slabša, eden pa, da je enaka. Učenci, ki menijo, da uporaba slovenščine pozitivno vpliva na 

njihovo oceno, to utemeljujejo z razlago, da z uporabo slovenščine snov lažje razumejo, si jo 

zapomnijo in jo povežejo z že znanim besediščem. Intervjuvanci prav tako navajajo, da so z 

uporabo slovenščine samozavestnejši in bolj sproščeni med poukom. Učenec B pravi, da se z 

uporabo slovenščine lažje in hitreje spomni angleških besed, ker jih poveže z besediščem, ki 

ga že ima iz slovenščine. Učenec H, ki meni, da uporaba slovenščine negativno vpliva na 

njegovo oceno, pravi, da je to povezano z ustnim ocenjevanjem. Če učenec pri ustnem 

ocenjevanju uporabi slovenščino, dobi od učitelja slabšo oceno. Učenci, ki so povedali, da 

uporaba slovenščine nima vpliva na njihovo oceno, pa pravijo, da so razlogi za to v dejstvu, 

da slovenščine ne uporabljajo veliko, ker učitelj tega ne dopušča. Učenec A meni, da je treba 

slovenščino uporabljati le takrat, kadar je nujno potrebno za razumevanje in sledenje pouku. 

To raziskovalno vprašanje se povezuje z raziskovalnim vprašanjem 2.4.7, v katerem sem s 

pomočjo vprašalnika raziskovala vpliv učiteljeve uporabe slovenščine na pouk angleščine. 

Tudi tam je večina vprašanih ocenila, da je njihovo znanje angleščine zaradi uporabe 

slovenščine boljše. V nasprotju s temi rezultati, pri katerih je en učenec povedal, da je njegova 

ocena slabša, tam nihče izmed učencev ni navedel, da je njegovo znanje angleščine zaradi 

uporabe slovenščine slabše. Učenec H iz slabše skupine je o vplivu slovenščine na njegovo 
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oceno pri angleščini povedal, da je »slabša, ker učitelj ne dovoli uporabe slovenščine med 

ustnim ocenjevanjem«. Nadaljeval je: »Če na njegova vprašanja med ocenjevanjem 

odgovarjam v slovenščini, dobim slabšo oceno.« 
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3 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu sem raziskovala mnenje učencev o učiteljevi uporabi maternega jezika 

(slovenščine) pri pouku tujega jezika (angleščine). Osrednji problem mojega dela je bil 

raziskati mnenje in počutje učencev ob učiteljevi uporabi slovenščine ter njihovo mnenje o 

njenem vplivu na znanje in oceno učencev pri angleščini. 

Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji in učenci uporabljajo slovenščino pri pouku 

angleščine. Pričakovano je večji del pouka angleščine potekal v angleščini, večini učencev pa 

je bila uporaba slovenščine všeč. Presenetilo me je, da večjih razlik med spoloma pri 

odgovarjanju ni bilo, medtem ko so se te pokazale pri zaključnih ocenah učencev. Večina 

učencev je menila, da je njihovo znanje angleščine zaradi učiteljeve uporabe slovenščine 

boljše. Učenci z ocenami 4 in 5 bolj kot njihovi sošolci z ocenami 2 in 3 menijo, da učiteljeva 

uporaba slovenščine na njihovo znanje angleščine nima vpliva. Mogoče učenci z boljšimi 

ocenami, tj. 4 in 5, vedo, da prekomerna uporaba maternega jezika pri tujejezikovnem pouku 

ni smiselna in ne pripomore k boljšemu znanju tujega jezika. Predpostavljam, da je pri 

učencih s slabšimi ocenami, tj. 2 in 3, večja uporaba materinščine dobrodošla, saj tako več 

razumejo in lažje sledijo pouku. Problem nastane, kadar se učenci začnejo preveč zanašati na 

materni jezik, v našem primeru slovenščino, in zapostavijo uporabo tujega jezika (angleščine).  

Dobro počutje učencev ob učiteljevi uporabi slovenščine se je ujemalo z že opravljenimi 

raziskavami na tem področju. Tudi razlogi za takšno počutje, ki so večinoma omenjali hitrejše 

in lažje razumevanje učitelja in snovi ter boljše znanje angleščine, so skladni z ugotovitvami 

drugih raziskav. To se mi zdi smiselno, saj zmerna uporaba materinščine pripomore k 

boljšemu znanju tujega jezika, njegovi hitrejši usvojitvi ter k lažjemu in aktivnejšemu 

sodelovanju pri pouku.  

Ugotovila sem, da učitelji po mnenju učencev v veliko različnih primerih uporabljajo 

slovenščino pri pouku angleščine. Najpogosteje jo glede na rezultate uporabljajo pri razlagi 

neznanih besed, najmanj pa pri ustnem ocenjevanju. Menim, da bi bilo smiselno raziskati še 

druge primere, v katerih učitelji in tudi učenci uporabijo materni jezik. Mogoče bi lahko na 

tem mestu raziskali še (ne)strinjanje učencev z uporabo slovenščine pri posameznih navedenih 

primerih. V nekaterih opravljenih raziskavah, npr. Prodromou (b. d.), je izrecno omenjeno 

nestrinjanje učencev z uporabo materinščine pri ustnem ocenjevanju pri tujejezikovnem 

pouku, ker se ocenjujeta znanje in uporaba tujega, ne maternega jezika.  

Najbolj me je zanimalo mnenje učencev o vplivu uporabe slovenščine na znanje in oceno 

učencev pri angleščini. Rezultati so bili pričakovani, saj je 111 učencev od 152 povedalo, da 

se jim zdi, da je njihovo znanje angleščine zaradi učiteljeve uporabe slovenščine boljše. Pri 

opravljenih intervjujih se je 5 izmed 9 učencev strinjalo, da je njihova ocena pri angleščini 

zaradi tega boljša. Smiselno bi bilo natančneje raziskati razloge za takšno mnenje učencev.  

Pri strategijah, ki jih učenci uporabljajo, kadar ne razumejo učitelja, ki govori v angleščini, so 

se pojavile precejšnje razlike v odgovorih glede na zaključno oceno učencev pri angleščini. 
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Skrb vzbujajoče je, da precej učencev v tem primeru ugiba, kaj učitelj govori, ali ne naredi 

nič. Ti odstotki so bili visoki predvsem pri učencih z zaključno oceno 2 in 3. Smiselno bi bilo 

raziskati, zakaj učenci uporabljajo te strategije ter kakšen vpliv imajo posledice uporabe na 

njihovo znanje in oceno pri angleščini. Predpostavljam, da obstaja povezava med slabšimi 

ocenami učencev pri angleščini in napačno izbranimi strategijami ob nerazumevanju učitelja. 

Menim, da je bil namen moje raziskave dosežen. Seveda obstaja veliko prostora za izboljšave. 

S pomočjo intervjujev sem dobila precejšen vpogled v mnenje učencev, saj so bili odgovori 

daljši in bolj poglobljeni. Delitev učencev pri intervjujih v tri skupine se je izkazala za dobro, 

saj sem lahko med seboj primerjala odgovore glede na njihove ocene. Čeprav je vprašalnik 

vseboval vprašanja odprtega tipa, pri čemer so učenci sami napisali svoje mnenje, s tem nisem 

pridobila veliko različnih vsebinskih odgovorov. Zanimivo bi bilo videti primerjavo 

odgovorov učencev o učiteljevi uporabi materinščine pri tujejezikovnem pouku različnih 

razredov, npr. 4.–6. razred. Smiselno bi bilo tudi vključiti starejše učence, ki imajo za seboj že 

nekaj let učenja tujega jezika in posledično več izkušenj, ter primerjati njihove odgovore. 

Mogoče bi lahko v prihodnje raziskave vključili tudi opazovanje pouka in tako dobili več 

podatkov. Pomembno je, da se učitelji in učenci zavedajo prednosti in slabosti uporabe 

maternega jezika pri pouku tujega jezika in so pri uporabi materinščine zmerni. 
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5 PRILOGE 

5.1 Priloga 1: Vprašalnik 

VPRAŠALNIK 

A) OSNOVNI PODATKI 

 

1. Spol (obkroži): UČENEC    UČENKA 

2. Starost: ______ let 

3. Zaključna ocena pri angleščini v 5. razredu: _______ 

4. Osnovna šola: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

B) UPORABA SLOVENŠČINE MED POUKOM ANGLEŠČINE 

 

5. Ali tvoj učitelj med poukom angleščine uporablja slovenščino? 

 

DA             NE 

 

6. Ali tvoji sošolci med poukom angleščine uporabljajo slovenščino? 

 

DA             NE 

 

7. Kolikšen del pouka angleščine poteka v angleškem oziroma slovenskem jeziku? 

Obkroži samo en odgovor. 

a) Pouk poteka samo v angleščini. 

b) Večji del pouka poteka v angleščini. 

c) Večji del pouka poteka v slovenščini. 

d) Polovica pouka poteka v angleščini, polovica pa v slovenščini.  
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8. Kako pogosto tvoj učitelj med poukom angleščine uporablja slovenščino? 

Obkroži samo en odgovor. 

a) Vedno. 

b) Pogosto. 

c) Redko. 

d) Nikoli. 

 

9. Kako pogosto si želiš, da bi tvoj učitelj med poukom angleščine uporabljal 

slovenščino? 

Obkroži samo en odgovor. 

a) Želim si, da bi jo uporabljal več, kot jo. 

b) Želim si, da bi jo uporabljal manj, kot jo. 

c) Želim si, da bi jo uporabljal enako kot do zdaj. 

d) Želim si, da je sploh ne bi uporabljal. 

 

10. Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Kako pogosto tvoji sošolci med poukom angleščine uporabljajo slovenščino? 

Obkroži samo en odgovor. 

a) Vedno. 

b) Pogosto. 

c) Redko. 

d) Nikoli. 

 

12. Kako se počutiš, ko tvoj učitelj med poukom angleščine uporabi slovenščino? 

Obkroži samo en odgovor. 

a) To mi je všeč. 

b) To mi ni všeč. 

c) Vseeno mi je. 

d) Učitelj med poukom angleščine ne uporablja slovenščine. 
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13. Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Kako se počutiš, ko tvoji sošolci med poukom angleščine uporabljajo slovenščino? 

Obkroži samo en odgovor. 

a) Dobro. 

b) Slabo. 

c) Vseeno mi je. 

d) Moji sošolci med poukom angleščine ne uporabljajo slovenščine. 

 

15. Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16. Kdaj učitelj med poukom angleščine uporabi slovenščino? 

Pri vsaki trditvi obkroži samo eno številko. 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

Pri razlagi neznanih besed. 1 2 3 4 5 

Pri podajanju navodil. 1 2 3 4 5 

Pri težavah z disciplino. 1 2 3 4 5 

Pri razlagi slovnice. 1 2 3 4 5 

Pri ponavljanju snovi. 1 2 3 4 5 

Pri preverjanju razumevanja. 1 2 3 4 5 

Pri popravljanju napak. 1 2 3 4 5 

Pri ustnem preverjanju znanja. 1 2 3 4 5 

Pri pogovoru o splošnih temah 

(pogovor o preživetem dnevu, 

počutju, zanimivih dogodkih v 

šoli in zunaj nje ...). 

1 2 3 4 5 
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17. Kako na tvoje znanje angleščine vpliva učiteljeva uporaba slovenščine? 

Obkroži samo en odgovor. 

a) Moje znanje angleščine je zaradi učiteljeve uporabe slovenščine boljše. 

b) Moje znanje angleščine je zaradi učiteljeve uporabe slovenščine slabše. 

c) Učiteljeva uporaba slovenščine na moje znanje angleščine nima vpliva. 

d) Učitelj med poukom angleščine ne uporablja slovenščine. 

 

18. Kaj narediš, če ne razumeš učitelja, ki govori v angleščini? 

Obkrožiš lahko več odgovorov. 

a) Ugibam, kaj govori. 

b) Vprašam učitelja za ponovno razlago. 

c) Vprašam sošolce za razlago. 

d) Zapišem si besede in njihov pomen preverim v slovarju. 

e) Ne naredim nič. 

f) Drugo: ______________________________ 

 

Hvala za sodelovanje. 
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5.2 Priloga 2: Vprašanja za intervjuje učencev po izpolnjenih 

vprašalnikih 

 

1. Kakšna je bila tvoja zaključna ocena pri angleščini v 5. razredu? 

2. Ali uporabljaš slovenščino pri pouku angleščine?  

3. Kako pogosto uporabljaš slovenščino pri pouku angleščine? 

4. Kdaj uporabljaš slovenščino pri pouku angleščine? 

5. V katerih primerih uporabljaš slovenščino pri pouku angleščine? 

6. Kaj naredi učitelj, če med poukom angleščine uporabljaš slovenščino? 

7. Kako se počutiš, ko učitelj med poukom angleščine uporablja slovenščino? Zakaj? 

8. Ali ti pomaga, če učitelj med poukom angleščine uporablja slovenščino? Kako? 

9. Ali meniš, da je tvoja ocena pri angleščini boljša, slabša ali enaka, če med poukom 

uporabljaš slovenščino? Zakaj? 
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5.3 Priloga 3: Prepis intervjujev učencev po izpolnjenih 

vprašalnikih 

Delitev učencev v skupine glede na njihove ocene pri angleščini 

Skupine Učenci 

Močna A, B, C 

Srednja D, E, F 

Šibka G, H, I 

 

1. Kakšna je bila tvoja zaključna ocena pri angleščini v 5. razredu? 

A: 5 

B: 5. 

C: 5. 

D: 4. 

E: 3. 

F: 3. 

G: 2. 

H: 2. 

I: 2. 

 

2. Ali uporabljaš slovenščino pri pouku angleščine? 

A: Ja. 

B: Ja. 

C: Ja. 

D: Ja. 

E: Ja. 

F: Ja. 

G: Ja. 

H: Ja. 

I: Ja. 

 

 



Mnenje učencev 6. razreda o učiteljevi uporabi maternega jezika (slovenščine) pri pouku angleščine 

Nika Zrilić, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 

 
65 

 

3. Kako pogosto uporabljaš slovenščino pri pouku angleščine? 

A: Redko. 

B: Redko. 

C: Redko. 

D: Pogosto. 

E: Pogosto. 

F: Vedno. 

G: Pogosto. 

H: Vedno. 

I: Vedno. 

 

4. Kdaj uporabljaš slovenščino pri pouku angleščine?  

A: Pri skupinskem delu, kadar imam v skupini sošolce, ki slabše razumejo angleščino in jim 

je uporaba slovenščine v pomoč. 

B: Kadar se v paru pogovarjam s sošolcem o neznanih besedah ali učiteljevih navodilih. 

Velikokrat uporabim slovenščino tudi pri delu v skupinah, da se lažje in hitreje razumemo. 

C: Ko sami rešujemo naloge in ne razumem navodil ali naloge. Takrat učitelja prosim za 

pomoč in razlago v slovenščini. Uporabljam jo tudi, kadar delamo v skupinah, da se med 

seboj vsi razumemo. 

D: Kadar učitelj razredu razlaga snov in določenih stvari ne razumem. Ko delamo v paru, se s 

sošolcem veliko pogovarjam v slovenščini. 

E: Med delom v paru in v skupinah, da se s sošolci lažje razumemo. 

F: Največkrat med skupinskim delom, ker učitelj ni vedno prisoten in pozoren na nas in se s 

sošolci lažje pogovarjamo. Tudi med delom v paru s sošolcem velikokrat uporabiva 

slovenščino, da se lažje in hitreje razumeva. 

G: Ker imam težave z angleščino, velikokrat uporabim slovenščino v pogovoru s sošolci, pri 

delu v paru in skupini. Slovenščino uporabim tudi, ko kaj vprašam učitelja. 

H: Kadar delamo v parih ali skupinah, se skoraj izključno pogovarjamo v slovenščini. Če 

imam med samostojnim delom kakšno vprašanje za učitelja, ga po navadi postavim v 

slovenščini. 

I: Slovenščino uporabljam, kadar delamo sami, v parih ali skupinah. Pomaga mi, da sošolci z 

menoj govorijo slovensko, ker ne razumem veliko angleščine. 
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5. V katerih primerih uporabljaš slovenščino pri pouku angleščine? 

A: Kadar ne razumem učitelja, njegovih navodil ali razlage. Slovenščino uporabim tudi, kadar 

se pogovarjam s sošolci, da lažje razumejo angleščino. 

B: Kadar se pogovarjam s sošolci, ki imajo težave z angleščino. Včasih jo uporabim tudi, če 

ne razumem učitelja. 

C: Trudim se uporabiti čim manj slovenščine, ker je to pouk angleščine. Slovenščino 

uporabim, kadar se želim prepričati, da učitelja in njegovo razlago pravilno razumem, ter 

kadar kakšno stvar razložim sošolcu. 

D: Pri nerazumevanju učiteljeve razlage in navodil. Kadar se pogovarjam s sošolci, prav tako 

uporabim slovenščino.  

E: Kadar ne razumem učitelja in ga vprašam za ponovno razlago težjih besed. Včasih jo 

uporabim tudi pri odgovarjanju na vprašanja, če ne znam vsega povedati v angleščini. Ko s 

sošolci delamo v parih ali skupinah in jih moram kaj vprašati, večinoma uporabljam 

slovenščino. Uporabljam jo tudi v pogovoru s sošolci o stvareh, ki niso povezane s poukom.  

F: Pri postavljanju vprašanj sošolcem in učitelju in odgovarjanju nanje. Prav tako uporabljam 

veliko slovenščine v pogovoru s sošolci. 

G: Če ne razumem učitelja. Velikokrat jo uporabim, kadar pri sošolcih preverim, ali sem 

pravilno razumel navodila in snov.  

H: Kadar se pogovarjam s sošolci ali učitelju postavim vprašanje. Če mi učitelj zastavi kakšno 

zahtevno vprašanje, uporabim slovenščino ali počakam na pomoč sošolcev. Če ne razumem 

učitelja in njegove razlage, prav tako uporabim slovenščino. 

I: Uporabljam veliko slovenščine. Večinoma, kadar ne razumem učitelja in se pogovarjam s 

sošolci. Ker ne razumem veliko angleščine, uporabljam slovenščino, ko sošolce kaj vprašam 

ali odgovorim na vprašanje. Tako sem pri pouku manj napet, bolj sproščen in lažje delam. 

 

6. Kaj naredi učitelj, če med poukom angleščine uporabljaš slovenščino? 

A: Prosi me, da naj uporabim angleščino, ali pa se ne odzove na moje besede. 

B: Reče mi, da naj raje uporabim angleščino, in mi pomaga, če se ne spomnim kakšne 

angleške besede. 

C: Spomni me, da smo pri pouku angleščine, in mi reče, da naj uporabim angleščino. 

D: Opozori me na uporabo angleščine in počaka, da jo uporabim. 

E: Učitelj se ne odzove na mojo uporabo slovenščine, ampak počaka, da to povem v 

angleščini. Včasih mi pomagajo tudi sošolci, da se lažje spomnim angleških besed. 
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F: Učitelj prevede, kar sem povedal, v angleščino in želi, da to še sam ponovim, da si lažje 

zapomnim. 

G: Kadar uporabim slovenščino, me učitelj vpraša, kako se to reče v angleščini, in mi da nekaj 

časa, da se spomnim besed. Včasih mi pomagajo sošolci, če se besed res ne spomnim. 

H: Učitelj reče, da ni razumel, kaj sem povedal, in da naj poskusim uporabiti angleščino. Če 

se ne spomnim besed, mi pomaga in želi, da za njim ponovim, da si to zapomnim. 

I: Odvisno od primera. Včasih učitelj ne reče nič, če je to v pogovoru s sošolci. Kadar pa mi 

učitelj zastavi vprašanje ali nasprotno, pa pričakuje, da se vsaj potrudim z angleščino, tudi če 

povedano ni povsem pravilno. 

 

7. Kako se počutiš, ko učitelj med poukom angleščine uporablja slovenščino? Zakaj? 

A: Dobro, ker včasih kakšne besede ne razumem in mi je lažje, če jo prevede v slovenščino. 

B: Dobro, ker ga lažje razumem. 

C: Dobro, ker včasih kakšne težje besede ne poznam in si jo hitreje zapomnim, če njen pomen 

pove v slovenščini. 

D: Dobro, ker bolje razumem snov in učitelja. 

E: Dobro, ker učitelja bolje razumem in mi je angleščina lažja. 

F: Dobro, ker lažje sledim pouku in več razumem. 

G: Dobro, ker razumem, o čem učitelj govori, in bolje razumem snov. 

H: Dobro, ker mi je angleščina tako razumljivejša in lažja. 

I: Dobro, ker več razumem in se pri pouku bolje počutim. 

 

8. Ali ti pomaga, če učitelj med poukom angleščine uporablja slovenščino? Kako? 

A: Ja. Lažje razumem težje besede in slovnico. 

B: Ja. Hitreje razumem snov in novo besedišče. 

C: Ja. Lažje sledim pouku in bolje razumem snov. 

D: Ja. Bolje razumem učitelja in snov, sploh če se učimo kaj težkega. 

E: Ja. Lažje sledim pouku in snov hitreje razumem. 

F: Ja. Težje besede in slovnico hitreje razumem in usvojim. 

G: Ja. Bolje razumem snov, ki jo razlaga učitelj, in lažje sodelujem pri pouku. 

H: Ja. Več razumem in si hitreje zapomnim snov. 

I: Ja. Hitreje razumem snov in učitelja, lažje sodelujem pri pouku in se boljše počutim. 
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9. Ali meniš, da je tvoja ocena pri angleščini boljša, slabša ali enaka, če med poukom 

uporabljaš slovenščino? Zakaj? 

A: Enaka, ker slovenščino uporabim le takrat, kadar je to nujno potrebno. Vedno se potrudim 

uporabljati angleščino, tudi takrat, kadar nisem povsem prepričan vase. 

B: Boljša, ker mi slovenščina pomaga, da si lažje zapomnim angleške besede in fraze ter jih 

hitreje usvojim. Včasih se zaradi uporabe slovenščine hitreje spomnim angleških besed, ker 

jih lažje povežem z besediščem, ki ga imam iz slovenščine. 

C: Enaka, ker večinoma uporabljam angleščino. Kadar ne poznam kakšne angleške besede, si 

jo zapišem v zvezek in zraven dopišem slovenski prevod, da mi je lažje in da se je hitreje 

spomnim. 

D: Boljša, ker mi slovenščina pomaga, da lažje razumem učitelja in sošolce ter lažje sledim 

pouku in razlagi.  

E: Boljša, ker s pomočjo slovenščine hitreje razumem snov. Kadar uporabim slovenščino, 

lažje sodelujem pri pouku in sem samozavestnejši glede svojega znanja. 

F: Boljša, ker učitelj in sošolci razumejo, kaj želim povedati, in se lažje pogovarjamo. Pri 

učenju angleščine imam manj težav, ker se snovi in besed hitreje spomnim. 

G: Boljša, ker mi slovenščina pomaga pri boljšem razumevanju angleščine. Kadar uporabim 

slovenščino, lažje kaj vprašam učitelja in sošolce. 

H: Slabša, ker učitelj ne dovoli uporabe slovenščine med ustnim ocenjevanjem. Če na njegova 

vprašanja med ocenjevanjem odgovarjam v slovenščini, dobim slabšo oceno.  

I: Enaka, ker učitelj ne dovoli, da uporabljamo veliko slovenščine. Ta mi sicer pomaga, da 

lažje razumem snov, učitelja in sošolce. 

 


