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IZVLEČEK 

 

Poučevanje angleščine kot tujega jezika poteka celostno in z namenom razvijanja sporazumevalne 

zmožnosti. Ena izmed štirih sporazumevalnih dejavnosti je pisanje, pri katerem gre za zahteven 

proces, sploh če gre za pisanje v tujem jeziku, ko še ni popolnoma usvojeno niti v maternem jeziku. 

Zaradi globalizacije in hitrega tehnološkega napredka je danes potreba po pisnem sporočanju in 

sporazumevanju vedno večja, spreminja pa se tudi način komuniciranja, in sicer stremimo k temu, 

da bi čim hitreje na kratko zapisali čim več. Pri poučevanju angleščine kot tujega jezika pri nas 

glede na pogostost uporabe prednjačita učbenik in delovni zvezek. V letnem poročilu o izvedbi 

nacionalnega preverjanja znanja iz angleščine za šolsko leto 2017/18 (2018) je pri rezultatih 

zabeleženo, da imajo učenci ob koncu 6. razreda težave pri reševanju nalog za preverjanje pisne 

zmožnosti. Nimajo težav pri priklicu besed zunaj sobesedila, ne znajo pa jih ustrezno in pravopisno 

pravilno uporabiti v sobesedilu. Večletni nizki rezultati so zaskrbljujoči in ker največ nalog za 

razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja najdemo v delovnih zvezkih, smo analizirali 

naloge iz dvanajstih delovnih zvezkov, in sicer šestih za poučevanje angleščine v 4. in šestih za 

poučevanje v 5. razredu osnovne šole. Zanimala nas je zastopanost teh nalog v delovnih zvezkih 

v primerjavi z nalogami za razvijanje drugih sporazumevalnih dejavnosti in vidik miselnih 

procesov, ki jih te naloge spodbujajo (po Bloomovi taksonomiji). Slednje smo primerjali tudi glede 

na razred poučevanja. Rezultati so pokazali neenakomerno porazdelitev nalog glede na štiri 

sporazumevalne dejavnosti, in sicer je v vseh dvanajstih delovnih zvezkih več kot četrtina (pri 

nekaterih tudi več kot polovica) nalog namenjena razvijanju pisanja. Po Bloomovi taksonomiji 

prevladujejo naloge poznavanja, razumevanja in uporabe, zelo malo pa jih preverja analizo in 

sintezo ter nobena vrednotenje. Primerjava  delovnih zvezkov za 4. in 5. razred je pokazala, da se 

tako v 4. kot v 5. razredu v delovnih zvezkih pojavlja največ nalog za preverjanje najnižje 

Bloomove stopnje, torej poznavanja, sledijo naloge razumevanja in uporabe, malo pa je nalog, ki 

preverjajo analizo in sintezo oziroma nič, ki bi preverjale analizo. Raziskava omogoča konkreten 

vpogled na vsebino izbranih delovnih zvezkov in ponuja učiteljem tujega jezika argumente za 

kritično vrednotenje učnih gradiv za pomoč pri poučevanju. 

 

KLJUČNE BESEDE: poučevanje tujega jezika, angleščina, pisanje, učna gradiva, Bloomova 

taksonomija.  
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ABSTRACT 

Teaching English as a foreign language is a comprehensive process and its goal is to develop te 

communicative competences. One of the four communicative skills is writing, which is a complex 

process, especially in a foreign language if one does not yet entirely master their mother tongue. 

Due to globalisation and rapid technological development, the need for written communication is 

increasing; moreover, the means of communication are changing as well—we are inclined to write 

in a short manner, quickly and as much as possible. The use of textbooks and workbooks prevails 

in Slovenia in teaching English as a foreign language. The results of the yearly report on the 

execution of the National Assessment of Knowledge of English for the year 2017/2018 (2018) 

show that the pupils finishing 6th grade face problems with exercises testing writing skills. They 

have no problems recalling words outside of context, but their use of words in a certain context is 

inappropriate and grammatically incorrect. What is more, the results were very low in several 

consecutive years. Since the majority of exercises for the development of written communication 

can be found in textbooks, we analysed exercises in 12 textbooks, 6 of which are used for teaching 

English in 4th grade and 6 for teaching English in 5th grade of primary school. We were interested 

in how common these exercises are in the workbooks compared to the exercises for the 

development of other communicate skills and the aspect of cognitive processes encouraged by 

these exercises (according to the Bloom's taxonomy). The latter was compared regarding which 

grade the pupils were in as well. The results show that the distribution of the exercises in regard to 

the four communicative skills is unequal; in all 12 workbooks, more than a quarter of the exercises 

(in some cases, more than a half) is dedicated to the development of writing skills. According to 

Bloom's taxonomy, the exercises testing knowledge, comprehension and application are 

predominant whereas very few exercises test analysis and synthesis; surprisingly, there are no 

exercises testing evaluation. We came to similar conclusions when comparing the exercises from 

the textbooks for 4th and 5th grade. Most of the exercises in the textbooks for both 4th and 5th grade 

are testing knowledge, comprehension and application, only a few test analysis and synthesis and 

not one exercise in any of the textbooks tests evaluation. The research ensures a concrete insight 

into the content of the chosen workbooks and provides teachers of foreign languages arguments 

for critical evaluation of teaching materials.  

 

KEYWORDS: teaching a foreign language, English, writing, teaching materials, Bloom's 

taxonomy. 
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UVOD 

 

Angleščina je v Sloveniji najbolj razširjen tuji jezik, ki se ga učenci učijo že v prvem triletju. V 

prvem razredu je tuji jezik neobvezni izbirni predmet, od drugega razreda naprej pa se umešča v 

veljaven predmetnik. Poučevanje tujega jezika poteka celostno in po načelih vseživljenjskega 

učenja, cilj pa je usposobiti učence za ustrezno komunikacijo (govorno in pisno sporočanje in 

sporazumevanje) v vsaki situaciji (Učni načrt, Angleščina, 4.‒9. razred, 2016).  

V magistrskem delu smo se osredinili na poučevanje pisnega sporočanja in sporazumevanja. 

Poudarek na pisanju se navadno začne s koncem tretjega razreda, zato je naša raziskava usmerjena 

v razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v drugem triletju oziroma natančneje se nanaša 

na 4. in 5. razred osnovne šole. Pri poučevanju učitelji pogosto uporabljajo učbenike ali delovne 

zvezke (lahko tudi oboje) in ker so učbeniki navadno izposojeni iz učbeniškega sklada, se v njih 

ne zapisuje, posledično je tudi nalog za razvijanje pisanja manj. Pri delovnih zvezkih je situacija 

drugačna, in sicer jih učenci oziroma njihovi skrbniki kupijo, da bi v njih lahko zapisovali, zato je 

nalog za razvijanje pisanja mnogo več. Ugotavljali smo kolikšen je delež vseh nalog za razvijanje 

pisnega sporočanja in sporazumevanja v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine v 4. in 5. 

razredu osnovne šole v primerjavi z nalogami za razvijanje drugih treh sporazumevalnih dejavnosti 

(poslušanja, branja in govorjenja). 

Pisanje je zahteven tvorni proces, zato mora biti poučevanje postopno. Na večjo uspešnost vplivajo 

naloge, ki učencem predstavljajo izziv oziroma se po teoriji Vigotskega nahajajo v območju 

bližnjega razvoja (Fekonja Peklaj, 2011). Zahtevnost nalog lahko preverjamo z Bloomovo 

taksonomijo miselnih procesov, ki je v praksi pri nas še vedno ena izmed največkrat uporabljenih, 

s pomočjo taksonomije so operacionalizirani tudi cilji v učnih načrtih ter naloge na nacionalnih 

preverjanjih znanja (Rutar Ilc, 2004). V magistrskem delu smo zato s pomočjo omenjene 

taksonomije analizirali naloge za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v 4. in 5. 

razredu osnovne šole. Zanimalo nas je koliko nalog se uvršča v posamezno stopnjo in kako se te 

naloge razlikujejo glede na to, ali so namenjene poučevanju v 4. ali 5. razredu osnovne šole.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1 POUČEVANJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA 
 

Angleščina je v Republiki Sloveniji del obveznega šolskega predmetnika že v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, zato večini učencev predstavlja prvi tuji jezik, ki se ga učijo poleg 

materinščine. Učni načrt za angleščino od 4. do 9 razreda osnovne šole (2016) navaja, da je 

angleščina najbolj razširjen tuji jezik v naših osnovnih šolah. Postala je globalni jezik 

sporazumevanja. Na to je vplival razvoj različnih komunikacijskih orodij in vodilo za boljše 

razumevanje sveta. Danes je vedno več poljudnih in strokovnih besedil v obliki posnetkov ali 

zapisanih besedil ravno v angleščini, ki bi jih brez vsaj osnovnega znanja tega jezika težko 

razumeli. Znanje angleščine je torej koristno tudi z akademskega vidika. Dodaten razlog za 

poučevanje angleščine je sodoben način komunikacije. Ta se je do danes razvil iz ustnega prenosa 

in pisanja pisem v pretežno elektronsko obliko pisanja sporočil prek mobilnih telefonov, pošiljanja 

elektronske pošte, uporabe različnih orodij in aplikacij ter socialnih omrežij na svetovnem spletu. 

Poznavanje tujega jezika in zmožnost komuniciranja v tujem jeziku sta postala nuja, ki ljudem 

med drugim lajša tudi mobilnost, tako osebno kot poklicno. »Ker je jezik nosilec kulture, omogoča 

tudi različne poglede na svet. Tako je sposobnost sporazumevanja v več jezikih temelj za 

medsebojno razumevanje, ki lahko temelji samo na združevanju jezikov in kultur« (Rutar Leban, 

Mlekuž, Pižorn in Vršnik Perše, 2013, str. 3). 

V današnjem času so oddelki v šolah vedno bolj heterogeni; vsak učenec je že tako posameznik z 

lastnimi potrebami in specifičnimi značilnostmi, ki jih je potrebno upoštevati, zdaj pa je v razredih 

tudi vedno več otrok, ki so se iz različnih razlogov priselili v Slovenijo. Med učenci se pojavljajo 

bolj ali manj opazne razlike, ki pa so lahko odlična iztočnica za temo pogovora, spoznavanje novih 

kultur, drugačnih navad in običajev. Jezikovne ovire pa se lahko lažje premostijo z učenjem in 

poznavanjem novega (učencem skupnega) tujega jezika. »Večjezičnost je eno od načel delovanja 

sodobne družbe in temelj strpnosti med narodi in jezikovnimi skupnostmi ter hkrati 

najzanesljivejša pot k udejanjanju medkulturnosti, ki se izraža v razumevanju in spoštovanju 

različnosti in drugačnosti. Večjezičnost hkrati vsakemu posamezniku ponuja več možnosti na trgu 

dela v širšem evropskem in svetovnem merilu« (Bela knjiga, 2011, str. 34). 

  



13 
 

»Učenje in poučevanje tujih jezikov se v evropskem in slovenskem merilu pomika v zgodnejše 

obdobje, s tem se učencem ponuja boljša možnost, da postanejo uspešni govorci več tujih jezikov« 

(prav tam). Številni avtorji in raziskovalci tega strokovnega področja so prišli do ugotovitev, da je 

zgodnje učenje tujega jezika uspešnejše in lažje od učenja odraslih, saj poteka bolj naravno in 

celostno (Lah, 2013). Ravno zato je izredno pomembno, kakšen pristop poučevanja angleščine kot 

tujega jezika izberemo in katere vsebine ponudimo učencem. V šoli je glavno vodilo uradni 

dokument Učni načrt za angleščino od 4. do 9. razreda osnovne šole, ki pa ga učitelji dopolnjujejo 

z uporabo različnih učnih gradiv, materialov in pripomočkov.  

 

2 UČNA GRADIVA 
 

Učitelji povsod po svetu za poučevanje tujega jezika uporabljajo različna učna gradiva ali 

materiale, pa se razlikujejo tudi glede na šolske sisteme v različnih državah. V praksi se učitelji 

največkrat poslužujejo učbenika, ki velja za osnovni pripomoček k poučevanju tujega jezika, je pa 

pomembno, da se zavedajo, po kakšnem kriteriju izbirajo najprimernejše gradivo med tistim, kar 

imajo ponujeno in tistim, kar je najboljše za učence, in učiteljev pristop poučevanja (Byrd in 

Schuemann, 2014).  

Kar nekaj avtorjev je mnenja, da je veliko odvisno od učiteljeve izbire. Brown (2007) trdi, da 

nekateri izvajalci pouka angleščine kot tujega jezika popolnoma sledijo učbeniku, spet drugi raje 

poučujejo na svoj način, a še vedno je največ tistih, ki imajo izbrano učno gradivo za oporo, si z 

njim pomagajo, a dodajajo gradiva in aktivnosti po lastni izbiri. P. Ur (2012) je mnenja, da nekateri 

izbirajo med učnimi gradivi in Učnim načrtom. Tudi Skela (2009) se strinja, da različni učitelji 

izbirajo različne pristope. Nekateri bolj, drugi manj sledijo učnemu gradivu. Trdi pa, da je še vedno 

največ tistih, ki sledijo učbeniku ali drugemu učnemu gradivu, ki ga dopolnjujejo z lastnimi 

priredbami in dopolnitvami.  

»Popolnega učbenika ni, je pa mogoče najti takšnega, ki je med obstoječimi – za učitelje in učence 

najprimernejši« (Skela in Čok, 1999, str. 201). To lahko posplošimo tudi na druga učna gradiva, 

ne le na učbenike. Da bi bilo neko gradivo ustrezno mora zadoščati potrebam, interesom in 

zmožnostim učencev, učiteljev in tudi zahtevam uradnega učnega načrta (prav tam).  

Brown (2007) meni o učbeniku enako kot Skela in Čok in piše o tem, da ga danes navadno 

dopolnjujejo ali celo zamenjujejo mnoga druga učna gradiva (različni delovni zvezki, zgoščenke, 

plakati in gradiva za fotokopiranje), učitelji pa skrbijo za evalvacijo teh gradiv in presojo, katera 

gradiva so primernejša za uporabo v razredu, v katerem poučujejo. 
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Brown (2007) opozori na pomembnost tehtnega premisleka pred izbiro učnega gradiva. Kljub 

temu da se uporaba gradiva, ki nam je dano, zdi enostavnejša, je bolje, da pri izbiri najustreznejšega 

gradiva upoštevamo smernice poučevanja jezikov. Učno gradivo mora ustrezati učenčevim 

potrebam in zastavljenim učnim ciljem, prikazovati uporabo jezika v različnih življenjskih 

situacijah, učencu olajšati učni proces in imeti podporno funkcijo pri učenju oziroma biti z drugimi 

besedami most med tujim jezikom in učencem (Cunningsworth, 1995).  

»Za uspešno učenje iz učbenikov je pomembno, da se učbenik prilagaja učencu in da se učenec 

prilagaja učbeniku ter se nauči uporabljati učinkovite učne strategije« (Marentič Požarnik, 2000, 

str. 171). Učenca lahko pri uporabi učbenika (ali katerega koli drugega učnega gradiva) na začetku 

vodi in usmerja učitelj, kasneje pa naj bi bil tega zmožen učenec sam. Prilagajanje učenca učbeniku 

se mora začeti zgodaj, priporočljivo je v 3. ali 4. razredu osnovne šole in vse do zaključka šolanja 

(Marentič Požarnik, 2000). V. Filipčič (osebna komunikacija, 20. 3. 2019) je zbral podatke o 

uporabi učnih gradiv za poučevanje angleščine v slovenskih osnovnih šolah in podatki kažejo, da 

se uporaba le-teh začne v povečanem številu ravno v 4. razredu, torej učenci pričnejo s 

prilagajanjem na učno gradivo dovolj zgodaj. To pa velja le v primeru, če se učitelj sploh odloči 

za uporabo učbenika ali nekega drugega učnega gradiva. Ne glede na izbran pristop poučevanja in 

izbiro gradiva ter materialov je učiteljeva naloga, da poskrbi, da se učenci navadijo na uporabo 

različnih virov, najprej vodeno in nato še samostojno, da znajo kasneje v življenju poiskati 

informacije in razviti lastno učno strategijo. B. Marentič Požarnik (2000) pojasni, da so avtorji 

učnih gradiv odgovorni za prilagajanje učbenika učencem. Upoštevati morajo naslednje kriterije: 

gradivo mora biti zasnovano tako, da je upoštevana razvojna stopnja učencev, ki se bodo s pomočjo 

gradiva učili, predvidena mora biti njihova raven razumevanja in njihovo predznanje prilagojen 

mora biti tudi jezik, besedilo pa pregledno in pravopisno urejeno. Vsebina učnega gradiva mora 

spodbujati branje z razumevanjem na različne načine in biti sestavljena tako, da sledi nekemu 

kognitivnemu okviru, vsebuje naloge in vprašanja na nižjih in višjih miselnih ravneh ter nameni 

dovolj pozornosti nebesednim spremljevalcem besedila (prav tam). 

 

2.1 PRIMERI KRITERIJEV ZA POMOČ PRI VREDNOTENJU UČNIH GRADIV 

 

Brown (2007) pravi, da je ravno učbenik tisto učno gradivo, ki je največkrat uporabljeno pri pouku 

tujega jezika. Razpravlja o tem, da se mladi, manj izkušeni učitelji večkrat zapletejo v izdelavo 

novih, zabavnih in ustvarjalnih materialov za učence, namesto da bi uporabili gradivo, ki nam je 

na voljo. Prav je, da smo do gradiva kritični in presodimo, kaj in kako bomo uporabili v razredu, 

kljub temu pa avtor učiteljem svetuje, da je smiselno uporabiti tudi tisto, kar je že ponujeno, saj 

lahko tako svoj čas namenimo načrtovanju še česa drugega. Za zgodnje poučevanje je 

priporočljivo, da so učenci aktivno vključeni v proces učenja (Balič, 2009). Ponujene naj jim bodo 

raznolike dejavnosti, ki jim bodo omogočile učenje prek vseh čutil, torej ne le z uporabo učbenika 

ali delovnega zvezka in z monotonim sedenjem. Brumen (1998) daje velik poudarek pri 
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poučevanju tujega jezika igri in gibanju. Mlajšim otrokom moramo približati jezik tako, da bodo 

za učenje le-tega motivirani. Prek igre lahko spremljajo jezik kot komunikacijsko sredstvo, ki se 

razvija in se ga bodo postopoma naučili in uporabljali vsak dan. 

P. Byrd in C. Schuemann (2014) sta predstavili sistem za evalvacijo učnega gradiva v treh ključnih 

točkah, in sicer mora biti gradivo usklajeno z učnim načrtom, učenci in tudi z učitelji:  

1. usklajenost z učnim načrtom pomeni, da je v učnem gradivu vidno, kje in kako bodo 

doseženi določeni zastavljeni cilji oz. standardi znanja, ki jih bodo s posameznimi 

dejavnostmi učenci dosegli. Nekateri materiali sledijo učnemu načrtu bolj, drugi spet manj. 

Vedno pa je tu prostor za avtonomijo učitelja in njegove prilagoditve do primerne 

usklajenosti uporabljenega gradiva z učnim načrtom;   

2. skladnost z učenci se razdeli na vsebino (zanimivost in aktualnost besedil, jasne razlage, 

prilagojenost vsebine razvojni stopnji učencev ipd.), primero za ponazoritev vsebine (ali 

so dovolj jasni, ustrezno izbrani, jih je dovolj, ali dobro pojasnijo vsebino …), naloge (ali 

so dovolj raznolike, ustrezajo različnim potrebam učencev v razredu, so dovolj zanimive, 

da pritegnejo učence k izpolnjevanju, ali obstaja spletni vir, ki naloge dopolnjuje …) in 

oblikovanost/videz (ali gradivo pritegne dovolj pozornosti, je vizualno narejeno dovolj 

dobro, ima kazalo, je pregledno in strukturirano …); 

3. ustreznost učnega gradiva za učitelja se kaže v enakih pogledih kot pri skladnosti z učenci, 

le da pri vsebini učitelj razmišlja o tem, kako jo bo prenesel na učence, pri primerih 

razmišlja o njihovi prenosljivosti na ostale vsebine (medpredmetne povezave) in 

konkretnosti ter avtentičnosti le-teh. Pri nalogah učitelj pomisli na to, ali so naloge 

zastavljene za različne zmožnosti učencev in njihove specifične učne stile, ali so naloge 

izvedljive pri pouku, je potrebna dodatna razlaga navodil ipd. Pri videzu pa razmišljajo o 

skladnosti fotografij in slik z besedili in vsebino tematskih sklopov, z uporabnostjo grafov 

in drugih prikazov itn. 

Smernice za uporabo gradiv na razredni stopnji nas pri presojanju glede izbire učnih gradiv 

opozarjajo, da moramo biti pozorni na način poučevanja, ki je ponujen z gradivom (smiselno je, 

če temelji na aktivnem učenju prek raznolikih dejavnosti, reševanju problemskih situacij in z 

uporabo različnih oblik dela), vsebine naj bi bile sodobne in prilagojene razvojni stopnji in interesu 

učencev, hkrati pa usmerjene v individualizirano učenje, uporaba učnih gradiv naj bi omogočala 

učitelju več avtonomije in možnosti medpredmetnega povezovanja (prirejeno po Skela, 2009, str. 

256). 
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2.2 UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI 

 

Filipčič in Deutsch (2013) sta na osnovi Pravilnika o potrjevanju učbenikov (2010) opredelila 

učbenik kot primarno učno gradivo za uresničevanje ciljev in standardov znanja, navedenih v 

učnem načrtu, ki je opremljeno didaktično-metodično, vsebinsko in grafično ter omogoča 

samostojno učenje in pridobivanje znanja na vseh ravneh brez pisanja oziroma odgovarjanja 

neposredno v fizično obliko gradiva. Delovni zvezek pa po drugi strani omogoča uporabnikom 

uporabo znanja v različnih situacijah, tokrat lahko rešitve tudi vpisujejo v učno gradivo. Za oba, 

tako za učbenik kot tudi za delovni zvezek, pa velja, da sta vezana na šolski predmet oziroma 

vsebino, razred in stopnjo izobraževanja (prav tam). 

Kot o učbeniku pišeta Skela in Čok (1999), ta velja za enega prvih spremljevalcev vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki se ga uporablja že od samega nastanka šole do danes. S šolskim 

sistemom se je spreminjal in bil vedno ali ogledalo ali spodbujevalec sprememb na področju teorije 

učenja in poučevanja. Prilagoditve učbenika so prinesle med drugim mnoga učna gradiva, ki 

učbenik dopolnjujejo.  

Včasih je učbenik veljal za edini vir znanja, temu pa danes ni več tako in prednost imajo gradiva, 

ki učenca usmerjajo do raziskovanja zunaj učbenika. Bolj kot učbenik učenca usmerja k drugim 

virom znanja, več vrednosti pridobi (prav tam). »Vse bolj je zaželeno in potrebno, da znajo učenci 

pri učenju kombinirati podatke iz učbenika in drugih virov; da jih znajo najti, izbrati, si iz njih 

potrebno izpisati, primerjati izpiske, kombinirati ipd.« (Marentič Požarnik, 2000, str. 172). 
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V. Filipčič (osebna komunikacija, 20. 3. 2019) je zbral podatke, ki predstavljajo število šol, ki so 

vpisale izbor učnega gradiva za poučevanje angleščine po razredih za šolsko leto 2016/17 (takrat 

so jih šole zadnjič vpisovale v spletišče Trubar) (Tabela 1). 

 

RAZRED UČBENIK DELOVNI 

ZVEZEK 

DRUGO 

UČNO 

GRADIVO 

1. 0 3 0 

2. 1 6 0 

3. 1 5 0 

4. 105 69 0 

5. 118 65 0 

6. 81 72 3 

7. 52 80 1 

8. 52 80 1 

9. 66 74 2 

6., 7. 17 0 0 

7., 8. 22 0 0 

8., 9. 15 0 0 

SKUPAJ 530 454 7 

Tabela 1: Izbira učnega gradiva 

Iz Tabele 1 je možno razbrati, da se danes poleg učbenika za poučevanje angleščine uporablja tudi 

delovni zvezek in druga učna gradiva. Ugotovimo lahko, da se uporaba učnih gradiv v večji meri 

začne v 4. razredu osnovne šole in da sta na trgu močno prevladujoča ravno učbenik in delovni 

zvezek, druga gradiva pa je izbralo le nekaj šol, in sicer od 6. razreda naprej. V prvem triletju se 

šole, ki se odločajo za uporabo učnega gradiva, odločajo pretežno za delovni zvezek, v drugem 

triletju je večja uporaba učbenika, v tretjem pa prevlada ponovno uporaba delovnega zvezka.  

  



18 
 

Po mnenju N. Seliškar (1995) naj bi si učitelji olajšali delo in uporabljali učna sredstva, ki so nam 

ponujena. V zavračanju pripravljenih gradiv in oblikovanju svojih lastnih vidi nesmisel. Pravi, da 

smo učitelji med drugim tudi ustvarjalci, ki znamo prilagajati materiale in gradiva lastnim 

potrebam in potrebam učencem, zato lahko v času preobremenjenosti učiteljev in velikega števila 

učencev v razredih svoje delo poenostavimo, torej uporabimo dano učno gradivo in ga s svojim 

strokovnim znanjem ter ustvarjalnostjo spreminjamo in prilagajamo oddelku, v katerem 

poučujemo. Drugačen pogled na že pripravljena učna sredstva oziroma uporabo danih letnih in 

dnevnih priprav pa področna skupina za jezike odsvetuje, saj naj bi le-ta onemogočala učiteljevo 

kritično presojanje o notranji diferenciaciji in individualizaciji pri učenju tujega jezika 

(Poznanovič Jezeršek, 2016). 

Vsako gradivo si seveda lahko prilagodimo, vseeno pa nam ostaja vprašanje, katera od ponujenih 

gradiv so najprimernejša za naše učence. Na trgu je vedno več učbenikov, delovnih zvezkov, 

priročnikov, samostojnih učbenikov in delovnih zvezkov, e-gradiv, zbirk nalog in različnih učnih 

kompletov s fizičnimi materiali, avdio-vizualnimi in interaktivnimi vsebinami. Te se, kot zapiše 

tudi Skela (2008) zaradi konkurence ves čas posodabljajo, učitelji pa se morajo vsako leto odločiti 

za uporabo le enega učnega gradiva iz množice le-teh. Pri izbiri učbenika se lahko oprejo na 

spletišče Trubar, učbeniški sklad (2019), kjer redno posodabljajo seznam potrjenih učbenikov za 

posamezen učni predmet in razred poučevanja. Žal, pa je pri izbiri delovnega zvezka naloga 

učitelja otežena, saj Strokovni svet RS za splošno izobraževanje od leta 2006 delovnih zvezkov ne 

potrjuje več, zato je izbira le-teh navadno vezana na potrjene učbenike in prepuščena učiteljem 

samim (V. Filipčič, osebna komunikacija, 2019). Učiteljeva naloga je, da ponujeno gradivo 

pregleda in se na podlagi strokovnega znanja, veljavnega učnega načrta in lastne presoje odloči za 

eno (ali več gradiv; lahko v kompletu ali posamično).  

Ne obstaja učbenik ali drugo učno gradivo/material, ki bi popolnoma ustrezalo učiteljevemu stilu 

poučevanja ali učenčevemu stilu učenja ter celo samemu sistemu poučevanja, zato so se učitelji 

primorani naučiti prilagajanja gradiv lastnim metodam in oblikam poučevanja ter usklajevanja 

vsebin s standardi znanja in cilji iz učnih načrtov (Byrd in Schuemann, 2014). Veščina prilagajanja 

pride z izkušnjami, torej ni presenetljivo, da nekateri učitelji isto gradivo uporabljajo več let, saj 

ga vsakič lažje prilagajajo, dopolnjujejo in spreminjajo glede na lastne potrebe in potrebe učencev 

(prav tam). Vloga učiteljev torej ni zamerljiva, saj so odgovorni za izbiro učnega oziroma učnih 

gradiv presojo v kolikšni meri se bodo v procesu poučevanja posvečali gradivu in na kakšen način. 
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2.3 PREDNOSTI UPORABE UČNIH GRADIV 

 

»Sodoben učbenik se skuša prilagajati učenčevi razvojni stopnji, aktivirati njegove potenciale, ga 

motivirati za lastno opazovanje, raziskovanje, primerjanje ter vrednotenje ugotovitev in spoznanj. 

Prinaša nova sistematična znanja, ki jih podaja čim bolj problemsko, nakazuje in uvaja k iskanju 

drugih virov informacij ter k uporabi nove informacijske tehnologije« (Poznanovič Jezeršek, 2016, 

str. 3). P. Ur (2012) je povzela naslednje prednosti uporabe učnih gradiv: 

- gradivo nudi okvir dela (učencem in učiteljem ponudi strukturo dela, da bodo vedeli, kaj 

sledi in kakšen bo postopek oz. proces poučevanja); 

- v nekaterih primerih je uporabljeno namesto učnega načrta, nekateri učitelji pa mu 

sistematično sledijo – nujno je, da učitelji prej preverijo, ali izbrano učno gradivo res sledi 

ciljem v dokumentu ali vsebuje le posamezne vsebine, da znajo dopolniti manjkajoče. 

Skela in Čok (1999) pravita: »Medtem ko učni načrt določa cilje in smotre, jezikovno in 

izkustveno vsebino, so učna gradiva 'meso na skeletu teh specifikacij'« (str. 194); 

- nudi pripravljene naloge in besedila (te načeloma ustrezajo nekemu povprečnemu znanju 

učencev, kar učitelju prihrani veliko časa pri pripravi na poučevanje), nekatera gradiva 

imajo celo naloge, ki nudijo diferenciacijo; 

- gradivo učitelja tudi usmerja (za neizkušene učitelje, učitelje začetnike ali učitelje, ki niso 

prepričani v svoje zmožnosti poučevanja tujega jezika, je učbenik dobro vodilo in podpora 

pri lažji izbiri tem, tipov nalog, metodi dela in uresničevanju ciljev); 

- pri učencih spodbuja avtonomijo (učenec lahko samostojno uporablja učno gradivo, da se 

nauči novo učno snov, ima pregled nad tem, kar že ve, in tistim, kar se mora še naučiti, je 

manj odvisen od učitelja in vedno bolj samostojen). 

Skela (2009) dodatno izpostavi prednost tematske organizacije učnih gradiv, in sicer učbeniki ali 

delovni zvezki ter druga gradiva v večini primerov sledijo nekim temam, ki so učencem blizu in 

lažje predstavljive, omogočajo medpredmetno povezovanje in obenem nudijo podporo učiteljem, 

ki imajo s pripravljenimi temami potem bolj proste roke pri organizaciji ostalih gradiv ali 

materialov. T. Balič (2009) je zagovornica uporabe avtentičnih gradiv, tudi če učne situacije niso 

nujno avtentične. Danes najdemo v različnih učnih gradivih raznolik nabor vsebin in besedil, 

mnoga med temi so vsaj delno avtentična, npr. pisma, razglednice, nakupovalni seznami, članki, 

vremenske prognoze, zemljevidi in druge karte, fotografije krajev in znamenitosti, umetniških del 

ipd. Uporaba učnih gradiv, ki vsebujejo avtentične naloge, omogoča večjo ustvarjalnost pri učenju 

tujega jezika in prav tako pri poučevanju, saj se jih lahko uporabi za uresničevanje različnih ciljev, 

učencem bodo vsebine bližje in jih bodo bolj zanimale, torej imajo tudi izredno pozitiven vpliv na 

njihovo motivacijo. Sanderson (1999 v Martinez, 2002 v Balič, 2009) pa vidi prednost uporabe 

gradiv z avtentičnimi nalogami v informiranju učencev o dogodkih okrog njih, v njihovi državi in 

drugod po svetu. 
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2.4 POMANJKLJIVOSTI UPORABE UČNIH GRADIV 

 

Pri poučevanju angleščine kot tujega jezika se nekateri učitelji odločajo za uporabo učnih gradiv, 

ki so jim na voljo (največkrat gre za delovni zvezek ali učbenik), drugi pa imajo pri poučevanju 

raje proste roke in učne ure izvajajo brez učnih gradiv ali uporabijo kakšne druge učne in 

didaktične materiale. Uporaba učnih gradiv ima lahko veliko prednosti, P. Ur (2012) pa je našla 

tudi nekaj pomanjkljivosti, ki se jih moramo zavedati: 

- enako učno gradivo ne ustreza vsem učencem (vsak oddelek ima učence s specifičnimi 

potrebami in enako učno gradivo vsem težko ustreza, zato so potrebne prilagoditve – učitelj 

lahko uresniči cilje, tudi če jih po potrebi spremeni); 

- pojavi se lahko nizka motiviranost za učenje tujega jezika, ta pa lahko izvira tudi iz uporabe 

izbranega učnega gradiva ali načina uporabe le-tega (teme v gradivu morda niso zanimive 

za učence in besedila lahko tudi hitro zastarajo, če pa gradivo pripravljamo sami, lahko 

uporabimo aktualne vsebine in izbor prilagodimo interesom učencev). Na morebitno 

neustreznost ali nezanimivost tem kot pomanjkljivost opozori tudi Rižnar (2008); 

- v gradivu se lahko pojavijo kulturno sporne vsebine, kar povzroči nelagodje učencev pri 

obravnavi vsebin; 

- uporaba oziroma sledenje le učnemu gradivu omejuje nivo znanja, ki ga učenci lahko 

pridobijo (gradiva so navadno zastavljena za učence s povprečnimi zmožnostmi, kar žal 

povzroči manko diferenciranih nalog); 

- učitelji lahko s sledenjem le enemu učnemu gradivu hitro preidejo v funkcijo mediatorja 

vsebine gradiva namesto prevzemanja vloge avtonomnega učitelja, ki se lahko posluži 

lastnih pristopov poučevanja tujega jezika. 

»Učitelj ne bi smel dovoliti, da mu učbenik postavlja učne cilje, kaj šele, da bi dopustil, da je 

njegov cilj poučevati učbenik. Pogosto se dogaja, da je učbenik preprosto nadomestek za učni 

načrt, kar je lahko zelo sporno, razen morda v primeru, ko so cilji učnega načrta in cilji učbenika 

razmeroma skladni« (Skela, 2009, str. 250). Skladnost le-teh pa mora preveriti učitelj, še preden 

se odloči za uporabo izbranega gradiva pri poučevanju, samo tako lahko potem prilagaja vsebino 

in po potrebi glede na učni načrt odvzema ali dodaja posamezne vsebine. M. Poznanovič Jezeršek 

(2016) zapiše, da uporaba učnega gradiva ne omogoča nujno doseganja vseh predpisanih ciljev iz 

učnega načrta, in ker Strokovni svet RS za splošno izobraževanje v skladu s Pravilnikom o 

potrjevanju učbenikov1 ne potrjuje več delovnih zvezkov, je odgovornost prenesena na učitelje in 

njihovo izbiro drugih učnih in didaktičnih gradiv zlasti v šolah, kjer se odločijo, da bodo poučevali 

angleščino kot tuji jezik brez delovnega zvezka ali učbenika. 

Martinez (2002 v Balič, 2009) opozarja na težave pri uporabi učnih gradiv, in sicer omeni, da lahko 

nekatera avtentična besedila (npr. časopisni članki) hitro zastarajo in so za učence tako manj 

aktualna. Dodaja še, da se predvsem pri mlajših učencih pojavi slabše razumevanje besedil, ker še 

                                                             
1 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/73606 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/73606
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nimajo dovolj razvitega besedišča v tujem jeziku, besedila pa so lahko zapisana tudi v 

kompleksnejših strukturah, zato mora učitelj presoditi, katera besedila oziroma učna gradiva bo 

uporabil in na kakšen način, da bodo ustrezala specifični učni skupini. Balič (2009) svetuje 

uporabo učnih gradiv, ki jih lahko učitelji po potrebi dopolnjujejo z avtentičnimi aktualnimi 

materiali. 

Rižnar (2008) kot eno izmed pomanjkljivosti učnih gradiv navaja tudi pretiran vpliv tujih 

založnikov (večinoma gre za britanske in ameriške), ti naj bi z določenimi vsebinami preveč 

posegali v našo kulturo in vrednote. Na srečo je danes vedno več tudi slovenskih založnikov, ki v 

tujejezikovnih učnih gradivih ohranjajo razmerje med različnimi kulturami in jih s skupnimi 

tematikami tudi povezujejo, tako da lahko učenci pridobijo kar največ od vsake kulture in se hkrati 

naučijo strpnosti. 

Učna gradiva lahko predstavljajo potrebno oporo učencem pri usvajanju učne snovi in učiteljem 

pri poučevanju, gotovo pa niso zadostni za uresničevanje ciljev, ki jih predpisuje učni načrt, zato 

so potrebni pregledi le-teh in vrednotenje izbranih gradiv ter dopolnjevanje in prilagajanje 

poučevani skupini učencev. 

 

3 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST IN CELOSTNO UČENJE 
 

V Učnem načrtu za poučevanje angleščine od 4. do 9. razreda (2016) je navedeno, da je bistvo 

poučevanja tujega jezika pripraviti učenca, da bo zmožen sporazumevanja in sporočanja, tako 

govornega kot pisnega, ter bo lahko svoje znanje uporabil v vsakdanjem življenju. Gre za 

doseganje medkulturne in medjezikovne komunikacije. 

M. Bešter Turk (2003, str. 121) definira sporazumevalno zmožnost kot kompleksno zmožnost, 

sestavljeno iz sestavin, ki morajo biti prisotne pri sporočevalcu in prejemniku, in sicer morata biti 

za sporočanje in sprejemanje motivirana, imeti ustrezno stvarno znanje in biti zmožna nebesednega 

sporazumevanja. Pomembne sestavine so tudi jezikovne, slogovne in metajezikovne zmožnosti 

tako prejemnika kot sporočevalca. Kadar govorimo o sporočanju, imamo v mislih sporočevalca in 

prejemnika, med katerima potuje sporočilo v eni smeri. Če pa govorimo o sporazumevanju, 

govorimo o dvosmerni komunikaciji, torej sta vključena tako sporočevalec kot prejemnik in njuni 

vlogi se izmenjujeta. Slednjo razvijamo pri jezikovnem pouku, kjer proces poteka sistematično in 

je predhodno načrtovan. To poteka prek sporazumevalnih dejavnosti poslušanja, govorjenja, 

branja in pisanja, vse štiri dejavnosti pa naj bi razvijali enakomerno. 
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S. Pečjak (2000) piše o celostni obravnavi opismenjevanja. Govori o povezanosti in medsebojnem 

vplivu posameznih jezikovnih dejavnosti (poslušanja, govorjenja, pisanja in branja). O prepletanju 

le-teh govori tudi N. Seliškar (1995). V. Šepec (2013) opozarja tudi na različne tehnike učenja, ki 

naj izhajajo iz različnih zaznavnih sistemov, tako učenčevih kot učiteljevih. »Različni učni tipi 

potrebujejo različne učne tehnike« (prav tam, str. 276). Po raziskavah naj bi bilo 35 % učencev 

vizualnih tipov, torej se najlažje učijo s pomočjo slikovnega gradiva, videov, filmov in grafičnega 

oblikovanja gradiva, 25 % učencev je avditivnih, torej slušnega tipa, ki se najlažje učijo s 

poslušanjem razlag, zgodb in metafor, ter 40 % učencev kinestetičnega oziroma čustveno-

gibalnega tipa, za katere je pomembno učenje s pomočjo delanja zapiskov, utrjevanja z vajami, 

demonstracije in konkretno delo s predmeti ter medsebojno sodelovanje z drugimi učenci (Tomić, 

1999, str. 73 v Šepec, 2013). 

 

3.1 RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNIH DEJAVNOSTI 

 

Pri poučevanju angleščine kot tujega jezika je pomembno, da se tako kot pri poučevanju drugih 

predmetov izogibamo enoličnosti. Učenci morajo biti za uspešno učenje motivirani, to pa ne 

pomeni, da morajo biti vse dejavnosti zabavne, dejavnosti morajo biti poučne, imeti smoter. 

Raznolikost lahko dosežemo, kot predlaga N. Seliškar (1995), z nudenjem različnih aktivnosti, ki 

razvijajo sporazumevalne dejavnosti poslušanja, branja, pisanja in govorjenja. »Razred je labirint, 

v katerem se poti vseh sestavin jezikovnega pouka prepletajo in zlivajo in vodijo do cilja: uporabno 

znanje tujega jezika« (prav tam, str. 122). 

Brown (2007) piše o tem, da smo skozi zgodovino vedno poskušali ločiti štiri sporazumevalne 

dejavnosti in poučevati vsako posebej, vendar pri tem nismo bili kaj prida uspešni, saj 

komunikacija ne poteka ločeno. Danes se pojavlja potreba po dodatnem povezovanju jezikovnih 

zmožnosti, saj je tak način bolj naraven in nudi učencem priložnosti za večjo raznolikost in 

smiselnost (avtentičnost) nalog. 
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Johnson (2008) sporazumevalne dejavnosti kategorizira glede na to, ali gre za govorjeno ali 

zapisano besedilo in ali gre za sprejemanje (receptivna dejavnost) ali tvorjenje (produktivna 

dejavnost) (Tabela 2). 

  

 

 

 

Govorjeno besedilo 

 

Zapisano besedilo 

 

Receptivna dejavnost 

 

POSLUŠANJE 

 

BRANJE 

 

 

Produktivna dejavnost 

 

GOVOR 

 

PISANJE 

Tabela 2: Sporazumevalne dejavnosti 

»Sporazumevalna jezikovna zmožnost učenca ali uporabnika jezika se aktivira z izvajanjem 

različnih jezikovnih dejavnosti, ki vključujejo sprejemanje, tvorjenje, interakcijo ali posredovanje 

(zlasti tolmačenje ali prevajanje). Vsaka izmed teh vrst dejavnosti je mogoča z besedili v govorni 

ali pisni obliki ali v obeh« (Skupni evropski jezikovni okvir, 2011, str. 36).  

 

4 JEZIKOVNI POUK  
 

»Jezikovni pouk je usmerjen k učencu in v vseh elementih učnega procesa omogoča 

individualizacijo. Temelji na čim večji avtentičnosti učnih ciljev, učnih situacij ter načinov in oblik 

vrednotenja učnih dosežkov. Učenje jezika je aktivno, sodelovalno, problemsko, projektno, 

metakognitivno (učenje učenja) in poteka z raziskovanjem in odkrivanjem« (Bela knjiga, 2011, 

str. 35). S. Pulko (2007) jezikovni pouk definira podobno, in sicer kot izpolnjevanje ciljev in 

vsebin, zastavljenih v učnem načrtu s strani jezikoslovcev. Zajemal naj bi vprašanja čemu, kaj in 

kako učiti, torej je jezikovni pouk vezan na neke družbene cilje kot razloge za učenje, na vsebino, 

ki bo poučevana, in tudi na metode poučevanja, ki bodo pripeljale do uresničitve zastavljenih ciljev 

(prav tam). Pri določanju slednjega (metode) pa moramo upoštevati cilje jezikovnega pouka, ki so 

lahko delni ali splošni in miselne zmožnosti učencev ter potem metode dela prilagoditi razvojni 

fazi ozaveščanja jezika posameznih učencev (prav tam). Avtorica se opira na učni načrt in trdi, da 

je nujno jezik učiti tako, da izhajamo iz rabe za rabo, torej jezik uporabljamo, da se ga naučimo 

uporabljati. 
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A. Divjak (2003) je v svojem delu povzela ugotovitve številnih raziskovalcev in didaktikov 

angleškega jezika, ki opisujejo dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost. Skehan (1998 v Divjak, 

2003) je trdil, da na jezikovni razvoj poleg drugih dejavnikov temeljno vplivajo umske 

sposobnosti, enakega mnenja je bil tudi Ellis (1994 v Divjak, 2003), ki pa je te dejavnike razdelil 

na notranje, torej tiste, ki izhajajo iz učencev samih, in na zunanje, ki izhajajo iz okolja. »Notranji 

dejavniki so učenčevi pogledi, stališča, potrebe, motivi za pouk jezika in čustvena stanja, zunanji 

dejavniki pa šola in šolsko okolje, družbena stališča, jezikovna politika, starost, razvojna stopnja 

učencev, spol in socialni razred« (Divjak, 2003, str. 134). Na razvoj odnosa do učenja tujega jezika 

vliva tudi odnos učiteljev in staršev do tujega jezika; če učenec čuti, da učitelj uživa v rabi tujega 

jezika in do le-tega nima odpora, se bo ta spoštljiv odnos prenesel tudi na učenca. Veliko je odvisno 

od stopnje izobraženosti staršev in tega, koliko cenijo, znajo in kako pogosto uporabljajo tuji jezik 

(Divjak, 2003). »Razlogi za učenje jezikov so različni, vendar pa prinaša učenje jezikov 

univerzalno vrednost (tudi vrednoto), saj je vedno koristno na takšen ali drugačen način« (Rutar 

Leban idr., 2013, str. 2). 

 

4.1 OPREDELITEV SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI IN PISANJA V UČNEM 

NAČRTU ZA ANGLEŠČINO, 4.–9. RAZRED 

 

Slovenščina je v slovenskih šolah učni predmet in tudi učni jezik, kot pravi M. Bešter Turk (2003). 

V materinščini se namreč učimo vseh drugih predmetov, zato lahko trdimo, da se sporazumevalne 

zmožnosti učencev razvijajo pri vseh predmetih, morda le ne tako zavedno kot pri poučevanju 

slovenščine. Pri angleščini kot tujem jeziku pa je navadno angleščina učni predmet in skupaj s 

slovenščino (odvisno od načina poučevanja učitelja) tudi učni jezik. »Različni pristopi k 

poučevanju tujega jezika lahko pomenijo zelo različne pristope k rabi ciljnega jezika s strani 

učitelja; danes prevladuje mnenje, da naj bi učitelj pri pouku tujega jezika ne uporabljal pretežno 

materinščine, temveč, kolikor je to le možno in smiselno, ciljni jezik« (Sešek, 2009, str. 119). Pri 

poučevanju angleščine kot tujega jezika naj bi torej uporabljali angleščino za komunikacijo z 

učenci. To je zlasti pomembno pri zgodnjem učenju tujega jezika (prvo in drugo triletje), ko si 

učenci do tujega jezika vzpostavljajo odnos. Je pa naloga učitelja, da presodi, koliko in na kakšen 

način se bo posluževal poučevanja tujega jezika v tujem jeziku, da učenci še vedno razumejo in 

postopoma razvijajo sporazumevalno zmožnost v tujem jeziku. 

V učnem načrtu so cilji za razvijanje sporazumevalne jezikovne zmožnosti v angleščini povzeti 

tako: »Učenci naj postanejo samozavestni, suvereni, spretni in učinkoviti uporabniki angleščine in 

drugih jezikov ter »vseživljenjski učenci«, zato razvijajo te zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in 

posredovanja besedil: poslušanje in slušno razumevanje, pisanje, pisno sporazumevanje in pisno 

sporočanje« (Učni načrt, Angleščina, 4.‒9. razred, 2016, str. 12). 
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Učenci naj bi se po Učnem načrtu za angleščino od 4. do 9. razreda (2016) do konca drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja usposobili za temeljno pisno sporočanje in sporazumevanje, 

torej naj bi bili zmožni tvoriti kratka stvarna in domišljijska pisna besedila o njim najbližjih temah 

(npr. dom, hrana, dogodki itn.), razviti temeljne strategije tvorjenja pisnega besedila, npr. pisanje 

osnutka, pisanje čistopisa, preverjanje besedila na vsebinski, besedilni, jezikovni in pravopisni 

ravni, in ozavestiti napake kot del učenja, zmožni naj bi bili uporabljati pogosto rabljeno, omejeno 

besedišče v povezavi s predlaganimi temami in temami, ki jih zanimajo, uporabljati temeljne 

jezikovne strukture in vezniška sredstva, jih upovedovati pretežno v enostavčnih povedih, spoznati 

in uporabljati temeljna pravila zapisovanja zelo znanih besed in uporabe velike začetnice in ločil.  

 

5 PISNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE 
 

V komunikacijskem modelu, ki ga med drugimi avtorji omenja tudi S. Pečjak (2000) je možno 

razbrati hierarhijo sporazumevalnih dejavnosti, in sicer se otroci najprej naučijo poslušati, kadar 

nekdo v njihovem okolju govori, nato spregovorijo in se učijo govorjenja, temu sledi branje in na 

koncu še pisanje. Pisanje je bilo, kot trdi Penny Ur (2012), do sedaj večinoma obravnavano kot 

gonilna sila za utrjevanje in ocenjevanje znanja in ne kot zmožnost oz. veščina, ki bi bila 

pomembna že sama po sebi. Do pred kratkim so imele druge tri jezikovne zmožnosti (govor, branje 

in poslušanje) prednost pred pisanjem, danes pa je zaradi porasta uporabe socialnih omrežij, 

spletnih klepetalnic, e-pošte, sporočanja po telefonih itd. veščina pisanja pridobila na vrednosti. 

Na dvojno perspektivo pisanja opozori tudi Manchon (2011a v Lund, 2014), ki pravi, da je pisanje 

v literaturi navadno obravnavano z vidika naučiti se pisati (angl. learning to write) in pisati, da bi 

se naučili (angl. writing to learn). 

A. Pinter (2006) opredeli pisanje kot kompleksno veščino, ki zajema vse, od prepisovanja 

podobnih besed do razvijanja zavesti besedilnih struktur, njihovo vrednotenje in popravljanje. N. 

Seliškar (1995) pa pojasni, da gre pri učenju pisanja najprej le za manipulativno spretnost, kjer 

učenci prepoznavajo razlike med slišanim in zapisanim, mnogo kasneje pa preidejo na kreativno 

pisanje. To velja za pisanje v katerem koli jeziku. Za poučevanje pisanja v tujem jeziku pa sta po 

Coushing Weigle (2014) potrebna dva faktorja, in sicer obvladovanje/poznavanje jezika in 

zmožnost procesa pisanja. 

V Skupnem evropskem jezikovnem okviru (2011, str. 141) je pravopisna zmožnost opisana kot 

spretnost prepoznavanja simbolov, iz katerih so sestavljena različna besedila in spretnosti uporabe 

le-teh za tvorjenje besedil. Naša pisava, tako kot vse druge evropske pisave, temelji na abecednem 

sistemu. Tega se morajo naučiti tudi učenci v slovenskih šolah. Znati morajo pravilno zaznavati in 

tvoriti obliko črk v tiskani in pisani obliki, tako malih kot velikih, pravilno črkovati besede, 

prepoznati in uporabljati ločila, tipografska pravila in različne nabore znakov itn. ter prepoznavati 

in tvoriti pogosto rabljene logografske znake (na primer @, &, $ itn.).  
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Bešter Turkova (2003) o pravopisni zmožnosti prav tako pove, da gre za spretnost pretvarjanja 

glasov v besede in povedi ter zapisovanja le-teh. Z drugimi besedami gre pri pisanju  za 

pretvarjanje iz slušnega v vidni prenosnik, za to pa je potrebno znanje črk (abeceda) in glasov 

(glaskovanje), poznavanje morfološkega načela za pisanje glasov v besedi, pravopisnih pravil in 

orientacije na papirju, tj. pisanje od leve proti desni in od zgoraj navzdol. 

 

5.1 ZAKAJ JE PISANJE POMEMBNO 

 

Pisanje je osnovna spretnost, ki bistveno pripomore pri učenju in obvladovanju tujega jezika 

(Lund, 2014). Procesu učenja tujega jezika doda povsem novo dimenzijo, in sicer je tesno 

povezano z govorjenjem in poslušanjem; mlajši učenci naj bi s pisanjem eksperimentirali, še 

preden so se naučili brati, in sicer z zapisovanjem tistega, kar so mislili, da so slišali (Keaveney in 

Lundberg, 2014). S. Coushing Weigle (2014) trdi, da je imela zmožnost pisanja vedno prostor v 

učnem načrtu za poučevanje tujega jezika, a ni imela prednosti pred ostalimi tremi zmožnostmi. 

Služila je bolj utrjevanju ostalih treh zmožnosti. Danes pa je zaradi globalizacije in tehnoloških 

napredkov ter uporabe interneta zmožnost pisanja v tujem jeziku postala ključna. Tudi Scrivener 

(2011) je prišel do takšne ugotovitve. Meni, da se je v zadnjih desetletjih vloga pisanja drastično 

spremenila. Pravi, da se je spremenil celoten način komuniciranja, in sicer ima danes sporočanje 

čisto svoja pravila; pojavljajo se kratice, krajšave, tujke, emotikoni (angl. emoji) itn. Grauberg 

(1997, str. 237 v Skela, 2011) zapiše, da je učenje tujega jezika (med drugim tudi pisanje) 

pomembno za zadovoljevanje človekovih potreb po ustvarjalnosti, dojemanju sebe in sveta okoli 

sebe ter povezovanju z drugimi. Prispeva tudi k splošni izobrazbi in odpira možnosti za jezikovno 

refleksijo, s katero lahko učenci iščejo podobnosti in razlike med slovenščino in tujim jezikom 

angleščino, ter ima pozitiven vpliv na spoznavanje drugih kultur in spoštovanje drugačnosti (prav 

tam). Učenje tujega jezika naj bi blagodejno vplivalo tudi na zviševanje slovničnih zmožnosti v 

maternem jeziku (Lah, 2013 v Harley, Hart, Lampkin, 1990 v Brumen, 2003).  

Tomić (1999, str. 73 v Šepec, 2013) trdi, da učenci največ pridobijo, kadar v proces učenja 

vključijo vse čute. Stroka ugotavlja, da si ljudje zapomnimo 10 % prebranega, 20 % slišanega, 30 

% videnega, 50 % slišanega in videnega, 70 % izrečenega in kar 90 % od tistega, kar sami izdelamo 

oziroma ustvarimo (Šepec, 2013). Pri pisanju gre seveda za zahtevnejšo dejavnost, za katero je 

potrebno predznanje še drugih sporazumevalnih dejavnosti in ker gre pri pisanju navadno za nek 

izdelek, lahko sklepamo, da si s pisanjem tudi kar največ zapomnimo ter da to resnično pripomore 

k celostnemu poučevanju jezika.  
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5.2 ZAKAJ JE PISANJE ZAHTEVNO 

 

»Vsi otroci v vsaki kulturi osvojijo zapleten sistem maternega jezika, /…/ to je znanje, vredno 

občudovanja« (Woolfolk, 2002, str. 51). C. McBride (2017) primerja pisanje z branjem in 

ugotavlja, da je pisanje bistveno zahtevnejša sporazumevalna dejavnost, sploh za nekoga, ki je v 

jeziku samem še začetnik, govori seveda o zahtevnosti pisanja v tujem jeziku. Dodaja pa, da gresta 

lahko branje in pisanje z roko v roki, in sicer lahko branje okrepi proces pisanja in tudi obratno. 

W. L. Chafe (1985 v Pečjak, 2000) pisanje primerja z govorjenjem in prav tako ugotavlja, da gre 

pri pisanju za zahtevnejšo dejavnost. Pri slednjem dejavnost poteka počasneje in dlje časa, 

drugačna pa je tudi stopnja interakcije med tvorcem in sprejemnikom besedila. Pri pisanju stik 

pisca s sprejemnikom ni potreben. Tudi H. Bradford (2009) o pisanju pove, da se razvija počasi in 

dlje časa ter doda, da je postopek pri vsakem posamezniku nekoliko drugačen. Odrasli moramo ne 

glede na to spodbujati vsako obliko zapisa že v zgodnjem poučevanju. Da bi učenec postal dober 

v pisanju, pa moramo že nadvse zgodaj začeti delati na krepitvi njegove samozavesti pri pisanju.  

Pisanje v tujem jeziku je zahtevna naloga tudi za učence, ki že znajo ali se še učijo pisanja v 

maternem jeziku. Vsebino besedila je težje predstaviti prejemniku skozi zapisano besedilo kot 

skozi govorjeno, saj lahko pri govorjenem dodamo nebesedno komunikacijo, ki omogoči lažje 

razumevanje vsebine. Za usvojitev jezikovne zmožnosti pisanja učenci porabijo več časa kot za 

učenje drugih treh zmožnosti. Do dodatnih težav pa naj bi prihajalo tudi zaradi posvečanja  

pretirane pozornosti sami tehniki pisanja. Učenci se preveč ukvarjajo z načinom zapisa, lepopisom 

in napakami, namesto da bi se posvetili oblikovanju vsebine. Učitelji bi morali pri učencih in 

njihovih zapisih spodbujati avtentičnost besedil in zapis vsebine  (Scott in Ytreberg, 1990). 

M. Jesenovec (2004) se je ukvarjala z raziskovanjem leksike tujega jezika in ugotovila, da je 

usvajanje v tujem jeziku bolj zapleteno, kot si lahko predstavljamo; poznavanje leksikalnih enot 

oziroma besedišča v angleščini ali katerem koli drugem tujem jeziku pomeni vedenje o vseh 

pomenih besed ter o zakonitostih rabe le-teh. Receptivno obvladanje leksikalnih enot je nekoliko 

enostavnejše, ker lahko pri branju sklepamo na pomen besed iz spremnega besedila, medtem ko 

gre pri pisanju za produktivno obvladanje leksikalnih enot, kjer je poznavanje pomena in rabe 

nujno. 

A. Pinter (2006) opozarja, da je poučevanje pisanja v angleškem jeziku lahko zelo zahtevno tudi 

zato, ker učenci slišijo podobne glasove, zapis le-teh pa je velikokrat čisto drugačen kot si 

predstavljajo. Zato se pri zgodnjem poučevanju večkrat poslužujemo pesmi in rim, kajti besede, 

ki se rimajo, imajo večkrat tudi enak (ali vsaj podoben) vzorec zapisa. Preden preidemo k 

poučevanju pisanja v tujem jeziku, morajo imeti učenci zadosti znanja in izkušenj v pisanju v 

maternem jeziku. Poučevati tuji jezik brez osnovne pismenosti v materinščini ne bi imelo smisla. 

Pomembno pa je tudi, da se lotimo učenja pisanja skupaj z branjem, saj učenci občutijo uspeh in 

so bolj motivirani, kadar znajo nekaj govorjenega tudi zapisati. Zmožnost pisanja v tujem jeziku 

pri pouku bo učencem pomagala tudi pri uporabi tujega jezika zunaj šolskih prostorov (prav tam).  



28 
 

5.3 FAZE PISANJA 

 

Učenci se učijo pisanja sistematično in postopoma. N. Seliškar (1995) je zapisala, da se učenci 

najprej lotijo prepisovanja, kjer je njihova pozornost usmerjena na samo pisavo in pravopisna 

pravila. Šele ko usvojijo pisanje na besedni ravni, jih začnejo povezovati v stavke, torej prehajajo 

z besedne na besedilno raven. Na tej stopnji nato dodajajo besedilu še ustvarjalno vsebino. Tudi 

Učni načrt za angleščino od 4. do 9. razreda (2016, str. 44) opozarja na sistematičnost in začetno 

spoznavanje načel zapisovanja, ki se jih učenci v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju še 

vedno učijo. Dokument nas usmerja skozi dejavnosti pisanja, ki se začnejo na ravni povedi, in 

sicer se učenci najprej soočijo z nalogami dopolnjevanja in pisanja kratkih besedil po vzoru. Na 

prehodu v tretje vzgojno-izobraževalno obdobje pa se poveča število besedil in dejavnosti za 

razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja.  

Učenci se bodo pisanja naučili postopoma z manj ali bolj zahtevnimi nalogami. Učence, ki so še 

začetniki v pisanju v tujem jeziku, najprej učimo tako, da jim damo naloge bolj ali manj zaprtega 

tipa. To lahko poimenujemo tudi dejavnosti nadzorovanega pisanja (Scott in Ytreberg, 1990). Sem 

spadajo naloge prepisovanja besedil, povezovanje stavkov ali povedi z ustreznimi sličicami in 

obratno, urejanje delov besedila v smiselno celoto in kratki nareki. Kasneje se pri poučevanju 

odmikamo od nadzorovanega pisanja in dodajamo vedno več vodenega pisanja, na primer 

dejavnosti za dopolnjevanje povedi, pisanje pisem, vabil ipd. Nazadnje omogočimo še več 

prostega pisanja. V tej fazi ne sme biti bistvo pisanja pisati brez napak, temveč zapisati smiselno 

celoto. Možne popravke lahko svetujemo med pisanjem, izogibamo pa se pretiranim korekcijam 

končnega izdelka. Od starejših učencev lahko zahtevamo, da končni izdelek z izboljšavami 

prepišejo, pri mlajših (začetnikih) pa naj bo poudarek na doživljanju občutka uspeha in užitka ob 

pisanju (prav tam). 

Poučevanje pisanja se velikokrat opira na učni načrt in navadno se stopnjuje od preprostega 

prepisovanja besed in krajših besedil do prostega pisanja. Scrivener (2011) navaja pet stopenj 

pisanja, in sicer: prepis (kopiranje črk in besed), utrjevanje pisanja (kratki odgovori z besedami ali 

frazami), usmerjeno pisanje (pisanje krajših tekstov po primeru), procesno pisanje (samostojno 

pisanje na poljubno izbrano temo z nekaj usmeritvami in povratno informacijo) in ne usmerjeno 

pisanje ali prosto pisanje (pisanje brez učiteljevega vodenja in povratne informacije med pisanjem, 

možno vrednotenje končnega izdelka – ocenjevanje). 
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S. Coushing Weigle (2014) razdeli pisanje v naslednje faze: faza pred pisanjem, pisanje, povratna 

informacija in popravki/urejanje. V fazi pred pisanjem naj bi učenci poiskali lastne strategije za 

začetno oblikovanje idej za pisanje, v fazi pisanja naj bi se srečali z različnimi besedili; urjenje 

pisanja improviziranih ali načrtovanih besedil, za ocenjevanje ali le za vajo. Učenci imajo različne 

zmožnosti in tudi pri pisanju je prav, da so naloge za pisanje diferencirane. Pisanje zahteva več 

časa in učitelji morajo nameniti del učne ure tudi vaji te jezikovne zmožnosti (odsvetuje se, da je 

večji del pisanja za domačo nalogo, učitelj ima večji nadzor in lahko nudi individualno pomoč, če 

so dejavnosti za pisanje načrtovane za učno uro). Tretja faza je faza povratne informacije in 

urejanja. Izredno pomembno je, da učenci dobijo usmeritve glede njihovega zapisa. Učitelj se 

lahko odloči, ali bo povratno informacijo podal sam (ustno ali pisno) ali pa bo to prepustil 

vrstnikom. Boljša izbira je prva; učitelj bo sicer porabil več časa, sploh če gre za pisno, a bo tako 

učenca najbolje usmeril in ga spodbudil k izboljšanju zapisa. Učenec bo ob upoštevanju popravkov 

svoje besedilo uredil in se vsakič znova naučil, na kaj mora biti pozoren pri pisanju. 

Poučevanja pisanja v tujem jeziku se učitelji lotevajo različno. Scrivener (2011) meni, da učenec 

lahko postane boljši v pisanju, če ima dovolj aktivne spodbude in pomoči, učenje pisanja pa naj bi 

potekalo postopoma. Strinjamo se z avtorjem, saj menimo, da je treba učence sprva voditi in 

vmesni koraki jim bodo dali občutek rutine in posledično varnosti pri učenju pisanja v tujem jeziku. 

Pridobili bodo več zaupanja vase in postopoma postajali manj odvisni od učitelja ter bolj 

avtonomni pri pisanju. 

 

5.4 ZNAČILNOSTI RAZVIJANJA PISANJA V TUJEM JEZIKU 

 

Brown (2007) se v svojem delu dotakne kompleksnosti pisanja. Zapiše, da je pisanje zmožnost, ki 

ne gre vsem enako dobro, in jo primerja z zmožnostjo plavanja (nekateri so neplavalci, spet drugi 

plavanje obvladajo). Gre za proces, kjer se mora tisti, ki piše, naučiti izpustiti nepomembne 

informacije, strniti bistvo, smiselno združevati stavke, ustvariti skladenjsko in leksikalno 

raznolikost, postaviti glavno idejo v kontekst in sestaviti smiselno ter koherentno besedilo, skupaj 

s popravki in ustreznim pravopisom (prav tam). 

Včasih so v šoli učitelji dajali večji poudarek končnemu izdelku pisanja; pomembna je bila vsebina 

besedila, uporaba besedišča, pravopis ipd., danes pa je v ospredju namesto končnega izdelka 

proces nastajanja (prav tam). Pri pisanju je ključno, da učenec posveti pozornost postopku pisanja, 

ga razume, zna poiskati zanj ustrezne strategije pisanja, ima pri pisanju (in popravkih) na voljo 

dovolj časa, dobi povratno informacijo na zapis s strani vrstnikov in učitelja, učencu pa moramo 

omogočiti tudi, da ima možnost pregleda besedila in popravkov, saj gre pri pisanju v nasprotju z 

govorjenjem  za načrtovanje in celosten miselni proces (prav tam). 
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Vsak učenec ima neko določeno predznanje, ki  vpliva na učenje tujega jezika. O učenju jezika 

obstajajo različne teorije in ena od mnogih govori tudi o prirojenih omejitvah glede jezika. 

Chomsky (1965, 1986 v Eimas, 1985 v Maratsos, 1989 v Woolfolk, 2002) je oblikoval teorijo, za 

katero velja, da imamo ljudje vnaprej določene zmogljivosti za procesiranje, razumevanje in tudi 

ustvarjanje jezika. Predispozicija znanja pisanja v maternem jeziku tako vpliva tudi na učenje 

pisanja v tujem jeziku in bolj kot se način pisanja v našem jeziku razlikuje od načina pisanja v 

tujem, težje se bomo naučili pisati v tujem jeziku (prav tam). Silva (1993, v Brown, 2007) je 

ugotovil, da se pri učencih, ki pišejo v materinščini, in tistih, ki pišejo v tujem jeziku, pojavljajo 

bistvene razlike v procesu pisanja; učenci so za zapis v tujem jeziku manj časa namenili 

načrtovanju oblike besedila, tekočnost je bila slabša kot v maternem jeziku, v besedilu je bilo več 

napak in niso bili tako uspešni pri postavljanju in prikazovanju ciljev ipd. Takšne ugotovitve so 

pričakovane, kajti učenci imajo materni jezik veliko bolj razvit, saj ga poslušajo že od rojstva in 

kasneje tudi govorijo, berejo in tudi pišejo v njem. A. Woolfolk (2002) opozarja, da otroci vedo o 

pisanju že zelo zgodaj veliko več, kot si predstavljamo; poznajo črke kot različne oblike, ki so v 

povezavi z zvoki, in se zavedajo, da imajo sestavljene v besede tudi določeno sporočilnost, čeprav 

te morda še ne prepoznajo. Osnove znanja jezika nato nadgradijo v šolskem okolju, in sicer 

usvojijo izgovorjavo, skladnjo, besedišče in pomen ter metalingvistično zavedanje (prav tam). 

Brown (2007) je naloge pisanja v smislu avtentičnosti ločil na pisanje avtentičnih/uporabnih 

besedil (ang. real writing), kar pomeni pisanje besedil, ki jih bodo učenci uporabljali tudi kasneje 

v življenju (npr. izpolnjevanje različnih obrazcev, pisanje kartic, pisem, sporočil po telefonu ali e-

pošti) in na demonstracijsko pisanje (ang. display witing), kjer gre primarno za pisanje besedila, 

ki odraža učenčevo znanje (npr. pisanje esejev ipd.). Ugotavlja, da učitelj več avtentičnosti doseže 

tako, da stremi k poučevanju, ki temelji na vsebini, temi ali posamezni nalogi, torej uporablja več 

pisanja avtentičnih/uporabnih besedil ter dodaja, da je lahko tudi demonstracijsko pisanje koristno 

za izboljšanje učenčevih spretnosti pisanja v višjih razredih, kjer je teh besedil več in so obširnejša 

(prav tam). 

Za pisanje je značilno tudi to, da se pisana besedila razlikujejo tako, kot se razlikujejo pisci besedil. 

Učenci z začetnim učiteljevim usmerjanjem razvijajo lastne strategije pisanja in se naučijo v 

besedilu razvijati svoje ideje. Povratna informacija naj jih vodi in spodbuja, ne sme pa pretirano 

posegati v spreminjanje učenčevega izdelka (prav tam). »Učitelji bi si morali prizadevati, da bi 

gradili na tem nastajajočem razumevanju pismenosti« (Paris in Cunningham, 1996 v Woolfol, 

2002, str. 54). Njihova naloga je poznavanje razvoja in značilnosti pisanja kot tudi poznavanje 

specifičnosti učencev. Te naj bi vodili k učinkovitejši komunikaciji, pomenu, razumevanju in 

spoštovanju jezika v oddelku (Woolfolk, 2002). 

Značilnost pisanega besedila tako v angleščini kot tujem jeziku kot pri ostalih jezikih je med 

drugim trajnost sporočila, kar lahko učencem vliva dodaten strah in nelagodnost pri pisanju 

(Brown, 2007). Takrat ko učenec odda besedilo v pregled učitelju, se lahko počuti nemočnega, saj 

v tistem trenutku ne more več popraviti ali pojasniti tega, kar je zapisal (prav tam).  
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Da bi učencem pomagali ohraniti samozavest do zapisanega, Brown (2007) svetuje, da kot 

usmerjevalci pisanja in učnega procesa omogočimo učencem, da imajo dovolj časa za pripravo, 

razmislek, snovanje ideje, zapis, pregled besedila in popravke. V primerjavi z govorjenjem je za 

pisanje značilno tudi obsežnejše besedišče (prav tam). Kadar govorimo, imamo le eno priložnost 

in hitro izberemo besede, s katerimi želimo kaj izraziti, medtem ko imamo pri pisanju več časa za 

miselni proces in lahko izbiramo med več ustreznejšimi izrazi. Kadar otrok piše, se njegove misli 

in znanje združijo in ustvarijo unikaten pomen (Jones, Reutzel, Fargo, 2010 v Cole in Feng, 2015). 

 

5.5 NALOGE IN DEJAVNOSTI ZA RAZVIJANJE PISANJA V TUJEM JEZIKU 

 

Pisno sporočanje in sporazumevanje je spretnost, ki jo učenci usvajajo postopoma preko različnih 

dejavnosti, ki so predstavljene v tem poglavju. Učni načrt priporoča naslednje dejavnosti: 

pošiljanje in izmenjava sporočil, dopisovanje, izpolnjevanje obrazcev, oblikovanje zapisov in 

pisno elektronsko sporazumevanje, priporoča tudi Učni načrt (Učni načrt, Angleščina, 4.‒9. razred, 

2016). 

Učitelji včasih priredijo naloge v učnih gradivih, da bi bolje motivirali učence, skrajšali ali celo 

izvzeli manj pomembne informacije ter dodali po njihovem mnenju relevantne, povezali učno snov 

s kakšno drugo vsebino, naredili medpredmetne povezave in vključili avtentične naloge. Pri 

slednjih se lahko poslužijo tudi slikanic, revij ali svetovnega spleta (Brown, 2007). Učenci bodo 

bolje razvili zmožnost pisnega sporočanja in sporazumevanja v tujem jeziku, če bo pisanje izhajalo 

iz njihovih interesov in jim bo ponujeno zadosti priložnosti za utrjevanje pisanja (Ismail, 2007 v 

Cole in Feng, 2015). P. Ur (2012) pri izbiri oziroma načrtovanju nalog za utrjevanje pisanja prav 

tako svetuje z naslednjim kriterijem: naloge naj bodo učencem zanimive in motivirajoče, nivo 

zahtevnosti naj bo prilagojen nivoju znanja v razredu oz. zmožnostim učencev v njem, vsaj del 

besedil, ki jih učenci pišejo, naj bo relevanten, avtentičen,  navodila za delo jasna, enoznačna in 

posledično lahko razumljiva, ter navsezadnje morajo biti izbrane naloge ustrezne glede na 

zastavljene cilje in  skladne s poučevanjem učitelja. 

Keaveney in Lundberg (2014) sta v svojem delu predstavili povezavo med pismenostjo mladih 

učencev in opisniki pisanja skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO) osnovnošolcem. Gre 

za opise zmožnosti pisanja glede na ravni po lestvici SEJO. Avtorici to predstavita v štirih 

stopnjah. Najprej je stopnja približevanja ravni A1, kjer učenci poskušajo zapisati nekatere besede 

ali besedne zveze v tujem jeziku, vendar za pravilen zapis potrebujejo primer. Naslednja stopnja 

znanja je A1, kjer so učenci zmožni zapisati manjše število besed ali enostavnejših besednih zvez, 

tudi v manj zahtevnih stavkih ali krajših povedih. Navadno zapis temelji na slišanem (zapis, kot je 

bilo slišati v govoru) ali celo črkovanju v maternem jeziku. Tretja stopnja je med A1 in A2. Na 

tem nivoju so učenci zmožni zapisa več krajših povedi, lahko gre za opis nečesa ali navajanje 

dejstev o znani tematiki. Zapis je še vedno pod vplivom pravil govorjenega besedila v materinščini. 
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Na stopnji A2 so učenci že bolj samostojni; znajo zapisati jasna in koherentna besedila o poznani 

vsebini oziroma temi, povedi so še vedno enostavnejše, a smiselno povezane med seboj.  

Besedišče je sestavljeno iz pogosteje uporabljenih in bolj znanih preprostih besed, v besedilu pa 

je tudi manj napak. Kot primere dejavnosti pisanja sta avtorici navedli naslednje: 

- za stopnjo znanja A1: prepis znanih besed in kratkih besednih zvez ali fraz, zapis osebnih 

podatkov (ime, starost in naslov), dejstev o samem sebi, hobijih in pisanje kratkih sporočil 

(SMS ali e-pošta); 

- za stopnjo A2: zapis krajših besedil, sporočil, opisi dogodkov, zapisi mnenj o prebranem 

(knjigi, zgodbi) ali videnem (film, video) ter slišanem (glasba), zapis kratkih domišljijskih 

besedil (pesmi ali stripov) ipd. 

N. Seliškar (1995) in A. Pinter (2006) naštejeta nekaj aktivnosti za učenje pisanja, ki so najprej 

le na nivoju besed. Gre za različne besedne igre, kjer učenci na primer neko besedo nadaljujejo z 

besedo, ki se začne na zadnjo črko predhodne besede, zapišejo besede iz pomešanih črk, 

ustvarjanje in reševanje enostavnejših križank, anagramov, igranje igre spomina, pisanje s prsti 

po zraku, po hrbtu (več senzorni pristop), izdelovanje slovarčkov, zapisovanje naslovov k 

slikam, popravljanje napak in vstavljanje besed v enostavnejše krajše besedilo (angl. gap-fill). 

Učitelji kasneje pripravijo aktivnosti za krajše vodene zapise, na primer pisma, vabila, posterje, s 

katerimi se učenci naučijo pisnega sporočanja za različne namene. Pri starejših učencih že 

prihaja do prehoda med pisanjem v tujem jeziku z besednega nivoja na nivo stavka. Učenci 

zapisujejo krajše stavke in povedi v obliki stripa, seznama za nakup v trgovini, recepta, scenarija, 

prepisujejo, dopolnjujejo stavke in povedi ter urejajo stavke v ustrezni vrstni red.  

Brown (2007) razdeli naloge za razvijanje pisanja v naslednje kategorije: 

- prepis ali zapis po nareku: 

to je začetna stopnja poučevanja pisanja v tujem jeziku, kjer gre za zapis črk in besed v 

tujem jeziku, tudi krajših stavkov, vse z namenom naučiti se ortografskega kodiranja 

jezika; 

 

- intenzivno ali nadzorovano/vodeno pisanje: 

pri tem načinu pisanja imajo učenci zelo malo prostora za ustvarjalnost. Večinoma gre v 

tem primeru za utrjevanje slovnice. Tako učenci na primer spreminjajo čase v besedilu (iz 

sedanjika v preteklik ipd.), odgovarjajo na učiteljeva vprašanja o videnem posnetku, 

zapisujejo besedilo, ki so ga večkrat slišali ob pomoči ključnih besed itn; 

 

- samostojno pisanje: 

pisanje, pri katerem učenci pišejo le zase, npr. delanje zapiskov, vodenje dnevnika ipd; 

 

- demonstracijsko pisanje (angl.display writing): 

tukaj gre za pisanje kratkih odgovorov, esejev za ocenjevanje in celo raziskovalna poročila. 

Torej pisanje, ki je potrebno za prikaz znanja v šolskem prostoru; 
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- avtentično/uporabno pisanje (angl. real writing): 

pisanje, kjer imajo učenci možnost sodelovati, pridobivati informacije drug o drugem, se 

prek besedil spoznavati, si kaj sporočati, skupinsko reševati probleme, v dvojicah 

popravljati napake v besedilu, pisanje konkretnih pisem in obstoječih obrazcev, pisanje 

dnevnika ipd. 

P. Ur (2012) je v svojem delu strnila tipe nalog pisanja v tujem jeziku v naslednje sklope: 

- kreativno pisanje (pisanje zgodbe ob slikah, nadaljevanje prve povedi, zapis neke osebne 

anekdote, pisanje pesmi); 

- pisanje navodil (pisanje postopka izdelave nečesa, recept, navodila za pot do nekega kraja 

ipd.); 

- osebna komunikacija (pisanje pisma ali e-pošte, odgovarjanje na prejeto pismo/e-pošto, 

komentiranje neke izjave); 

- opisovanje (opis osebe, kraja, razgleda, procesa, npr. eksperimenta, življenjskega cikla 

živali, pojasnjevanje grafično prikazanih podatkov); 

- pisanje po knjigah (obnova knjige ali zgodbe, ocena literature, filma): 

- prepričevalno pisanje (angl. persuasive writing) (pisanje predlogov za neke spremembe 

odgovornim osebam, pisanje oglasa za nek izdelek, promocije) in 

- informativno pisanje (angl. informative writing) (reportaža na nek članek, dogodek, krajše 

predstavitve lahko samostojno raziskane teme na internetu; podatki o neki osebi, dogodku, 

iznajdbi ipd.). 
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6 TAKSONOMSKE RAVNI ZNANJA PO BENJAMINU S. 

BLOOMU 
 

Z. Rutar Ilc (2004) piše o aktivnosti učencev med poukom in razloži, da lahko do učenčeve aktivne 

vloge pridemo takrat, ko zadovoljimo dva pogoja, in sicer moramo v prvi vrsti zasnovati naloge 

oziroma dejavnosti, ki bodo pri učencih spodbujale različne miselne procese, naloge pa morajo 

hkrati voditi tudi k ciljem, ki smo si jih zastavili oziroma povzeli iz učnega načrta. Tukaj pa seveda 

ne govorimo le o nalogah in dejavnostih, temveč tudi konkretno o vprašanjih, ki jih učitelji kot 

strokovnjaki svojega področja postavljamo učencem tekom poučevanja. Avtorica je mnenja, da 

vprašanja nikakor niso nekaj, kar bi učitelji lahko počeli rutinsko, saj gre za kompleksno veščino 

poznavanja taksonomij in ciljev ter vnaprej načrtovan in sistematičen pristop.  

Poznavanje vrst znanja, klasifikacij oziroma taksonomij in učnega načrta pa ni uporabno le pri 

snovanju nalog in vprašanj, temveč tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Ko razmišljamo o 

znanju, imamo učitelji različne predstave o tem, kaj znanje predstavlja. Nekateri to vidijo ožje, kot 

na primer poznavanje določenih dejstev, spet drugi znanje razumejo širše, v smislu zmožnosti 

reševanja problemov, kritičnega mišljenja in na splošno delovanja v najrazličnejših situacijah 

(Rutar Ilc, 2004). 

»Še vedno pa je ena najbolj znanih in upoštevanih delitev znanja – bolje rečeno taksonomij – 

Bloomova (Bloom, 1955 in 1982). Tudi naše sistemske rešitve pogosto izhajajo iz nje. Tako se 

nanjo oz. na njene izpeljave opira operacionalizacija učnih ciljev v velikem delu naših učnih 

načrtov, pa tudi strukturiranje nalog pri maturi in nacionalnih preizkusih znanja je zasnovano po 

njej. /…/.« (Rutar Ilc, 2004, str. 19) Učitelji si lahko s to taksonomijo pomagajo tudi kot z merskim 

pripomočkom za vrednotenje učnih gradiv in materialov ter preverjajo, katere dejavnosti 

spodbujajo katere vrste miselnih procesov (Goodmacher, 2016). V primeru, da te ne zadostujejo 

merilom, torej ne zajemajo vseh kategorij po Bloomovi taksonomski lestvici, se lahko posvetijo 

iskanju ustreznejšega učnega gradiva. 

Različni raziskovalci so v primerjavi z Bloomom kategorizirali manj kot šest taksonomij, nekateri 

so jih obravnavali popolnoma ločeno eno od druge, nekateri pa so jih več združevali v eno večjo 

(Spring, 2010 v Goodmacher, 2016). Bloom taksonomijo razdeli v naslednjih šest kategorij: 

poznavanje (prepoznava ali obnova nekaterih vsebin), razumevanje (dojemanje bistva sporočil), 

uporaba (aplikacija naučenega v konkretnih problemskih situacijah), analiza (razstavljanje 

sporočil na različne sestavine in ugotavljanje razmerij med njimi), sinteza (samostojno 

povezovanje idej na nov način in odkrivanje ter oblikovanje novih, lastnih idej),  in evalvacijo oz. 

vrednotenje (presoja oz. ocena različnih idej, izdelkov in drugih intelektualnih produktov v skladu 

z različnimi kriteriji) (Rutar Ilc, 2004, str. 19).  
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Goodmacher (2016) za vseh šest kategorij pove, da nimajo jasno določene meje, temveč gre za 

prehajanje med njimi, na primer analiza in evalvacija imata veliko podobnosti, zato je v določenih 

primerih težko določiti kategorijo. Prav tako gre pri taksonomiji za hierarhično postavitev, kar 

pomeni, da vsaka naslednja stopnja zajema tudi vse predhodne; tisti, ki uporablja miselne procese 

višjega nivoja, hkrati uporablja tudi tiste nižjega (prav tam). 

Pri poznavanju gre za nižji miselni proces, za katerega je potrebna le zapomnitev. Učenec lahko 

poznavanje pokaže z odgovorom, za katerega je bila potrebna zgolj prepoznava nekega podatka 

oziroma priklic spomina (Rutar Ilc, 2004). »Če z nekim vprašanjem povprašujemo po poznavanju, 

je lahko za odgovorom tudi razumevanje, vendar pa razumevanje ni pogoj, da na vprašanje 

ustrezno odgovorimo. Zadošča le zapomnitev« (Rutar Ilc, b. d., str. 9). B. Marentič – Požarnik in 

L. Plut (1980) označita vprašanja, ki preverjajo poznavanje kot enopomenska ali spominska. Ta 

naj bi zajemala tudi dobesedne obnove definicij ali teorij. Goodmacher (2016) pa doda, da je prav 

ta stopnja nujna oziroma pogoj za kasnejše kritično mišljenje, saj morajo učenci najprej poznati 

potrebno terminologijo, to pa se lahko naučijo le z zapomnitvijo. 

V primerjavi s poznavanjem pa gre pri razumevanju že za predpostavke, da učenec razume svoj 

odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma s svojim odgovorom pokaže razumevanje, ne le 

zapomnitev naučenega. Učenec je zmožen razumevanja, če zna povzeti bistvo sporočil in zna nekaj 

pojasniti z lastnimi besedami. Na tej stopnji mora biti zmožen sklepanja glede na dane primere ali 

zakonitosti in zna prilagoditi razlage izbranim poslušalcem. B. Marentič – Požarnik in L. Plut 

(1980) dodata, da so učenci na tej stopnji zmožni oblikovanja odgovorov selektivno in samostojno, 

te pa so navadno daljši. Vprašanja tukaj več ne omejujejo odgovora vnaprej. 

»Razumevanje naj bi (po Bloomu) posredovale naslednje tri miselne operacije: 

- prevajanje: ne gre le za prevajanje v običajnem, jezikovnem smislu, ampak za prevajanje 

iz enega v drug simbolni sistem; koncept, zakonitost, sporočilo ... se pove z drugimi 

besedami (npr. z besedami predstaviti oz. prebrati graf, povzeti glavno idejo s svojimi 

besedami ...); 

- interpretacija (v ožjem smislu: presega prepoznavanje posameznih elementov danega 

sporočila in vključuje ugotavljanje povezav med vsemi sestavinami oz. elementi sporočila; 

predpostavlja pa tudi ločevanje bistvenih delov sporočila od nepomembnih; primer: 

sklepanje o zvezah med posameznimi spremenljivkami na grafu); 

- ekstrapolacija: presega dobesedno sporočilo; gre za sklepanje o posledicah na temelju 

danega sporočila, npr. za napovedovanje trendov na drugih vzorcih, na drugih področjih 

ali časovnih intervalih; primer: ob danem grafu sklepati, kaj bi se zgodilo v okoliščinah, ki 

niso neposredno prikazane na grafu, npr. v naslednji časovni enoti, ali pa kakšne bi bile 

posledice opisane situacije na kaj drugega ...« (Rutar Ilc, b.d., str. 12). 
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Uporaba v primerjavi z razumevanjem od učenca zahteva več kot le ugotavljanje nekega principa, 

temveč uporabo le-tega v konkretni problemski situaciji (Rutar Ilc, 2004). Gre za zmožnost 

prenosa naučenega v nove situacije, ki naj bi se vedno bolj razlikovale od prvotnih (Marentič 

Požarnik, 1996, str. 25, v Rutar Ilc, 2004). Ta vprašanja lahko uporabimo tudi v praktičnih primerih 

in ne le teoretično. Tako lahko učitelji dobijo vpogled v otrokovo dejansko miselno aktivnost in 

stopnjo znanja. Ravno uporabnost znanja naj bi se pri pouku preverjala premalokrat, čeprav želimo 

in nam je cilj učence naučiti uporabnega znanja in ne le faktografskega (Marentič – Požarnik in 

Plut, 1980). 

Pri analizi gre za razstavljanje besedila v dele, ki prikazujejo neke odnose oziroma organiziranost 

posameznih delov. Vprašanja, ki spodbujajo analizo, pri učencih razvijajo logično in analitično 

razmišljanje (prav tam). »Na neki način so elementi analize prvi pogoj vsake miselne operacije. 

Vendar pa včasih glede na cilje želimo posebej izpostaviti vidik analize na sestavne dele ali pa 

uvidevanje njihovih povezav, ali pa takrat, ko nam gre za to, da uvidimo strukturo oz. ideje, ki so 

za sporočilom« (Rutar Ilc, 2004, str. 71). Pozorni moramo biti, da za analizo ne vzamemo kar 

vsake naloge ali vprašanja, ki vsebuje besedo analiziraj ali primerjaj, saj to še ne pomeni, da gre 

resnično za stopnjo analize. V primeru, da se učenec lahko predhodno nauči neke analize ali 

primerjave, pa naj bo od učitelja ali iz učnega gradiva, ne moremo več govoriti o analizi. V tem 

primeru bi šlo namreč le za ponavljanje naučenega (Rutar Ilc, b.d., str. 17). 

Pri sintezi gre po Z. Rutar Ilc (2004) za tvorjenje nove celote iz več sestavin, kar zajema postopek 

obdelovanja elementov besedila v smiseln vzorec ali strukturo, ki do takrat ni obstajala. Učenci na 

tej stopnji sami interpretirajo zanje nove problemske situacije in načrtujejo strategije reševanja. 

Dejavnosti ki spodbujajo sintezo, razvijajo otrokovo ustvarjalnost (divergentno mišljenje), 

odgovori na vprašanja pa so enkratni oziroma originalni. Učiteljeva vloga se spremeni iz 

prenašalca znanja v animatorja, ki učence motivira za delo in usmerja na poti ustvarjalnosti. B. 

Marentič – Požarnik in L. Plut (1980) o sintezi povesta še to, da učenci na tej stopnji napovedujejo 

možne posledice ali razvoj dogodkov. Od njih se pričakuje, da znajo samostojno uporabljati 

različne vire za in priti s pomočjo le-teh do lastnih rešitev.  

Šesta oziroma zadnja stopnja po Bloomovi taksonomski lestvici je vrednotenje, ki predstavlja 

skupek vseh predhodnih stopenj, hkrati pa jih tudi presega. »Vrednotenje je presoja oz. ocena idej, 

argumentov, rešitev, izdelkov, materialov in metod v skladu z določenimi nameni oz. kriteriji« 

(Rutar Ilc, 2004, str. 72). Poteka zelo sistematično in s pomočjo kriterijev. 

Notranji kriteriji po Z. Rutar Ilc (2004) so lahko presoja primernosti, relevantnosti in izčrpnosti 

podatkov ter primernost in zanesljivosti opazovanj, postopkov in instrumentarija oz. opreme, 

presoja dokumenta glede na argumente, odnose med predpostavkami, sklep in prepoznavanje 

vrednot, predsodkov ali drugih emocionalnih dejavnikov. Zunanji kriteriji pa so primerjave z 

drugim pomembnim dokumentom in presojanje po določenih standardih (prav tam.) »K 

vrednotenju pa lahko štejemo tudi samo zamišljanje kriterijev, po katerih je takšna presoja mogoča 

...« (Rutar Ilc, b.d., str. 20).  
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Po B. Marentič – Požarnik in L. Plut (1980) lahko z nalogami ali vprašanji vrednotenja pri učencih 

spodbudimo izražanje osebnih vrednostnih sodb, moralnih in etičnih stališč. Učenci samostojno 

presojajo, vrednotijo in utemeljujejo lastne sodbe na podlagi kriterijev.  

Kogoj (1999), Wiggins (1998 idr., v Rutar Ilc, 2004, str. 80) so zapisali naslednje glagole, s 

katerimi lahko prepoznamo določeno taksonomsko stopnjo, in sicer za poznavanje: »povej, navedi, 

opiši, naštej, ponovi, poimenuj, opredeli, poveži, spomni se …«, za razumevanje: »povzemi, povej 

z drugimi besedami, pripoveduj, opiši, poročaj, informiraj, razloži, pojasni, utemelji, ilustriraj, 

navedi nov primer, pouči druge …«, za uporabo: »uporabi v dani (novi) situaciji, razloži ob 

(novem) primeru, utemelji na (novem) primeru, sklepaj, napovej, reši, preizkusi, zamisli si …«, za 

analizo: »podrobno opiši, analiziraj, razčleni, poišči elemente, ugotovi značilnosti, primer jaj, 

poišči podobnosti in razlike, razlikuj, ugotovi napake«, za sintezo: »zamisli si, ustvari, načrtuj, 

zasnuj, izmisli si, izrazi, izdelaj, oblikuj, iznajdi, kombiniraj, preoblikuj, popravi napake, izboljšaj, 

prepričaj, dokaži, zavrni, spodbij, ubrani, utemelji, dramatiziraj, vodi, nastop, izpelji …« in za 

vrednotenje: »oceni, ovrednoti (npr. pomen, vrednost …), presodi, odloči, kritično osvetli, 

kritiziraj, problematiziraj, sooči, razvrsti po pomembnosti, zavrni, spodbij, ubrani, utemelji, 

ugotovi napake …«. 

Ne glede na navedene glagole, pa se učitelji seveda ne moremo s popolno gotovostjo opirati 

izključno na uporabljene besede v vprašanju ali nalogi. Da bi razumeli, v katero taksonomsko 

stopnjo sodi posamezna dejavnost, moramo razumeti, kakšna stopnja mišljenja mora biti pri 

učencih prisotna in kako nam svoje znanje, razumevanje ali katerokoli drugo stopnjo mišljenja 

pokažejo. Skela (2008) pa opozori, da urejanje v posamezne kategorije ni najenostavnejše, saj so 

meje med njimi rahlo zabrisane, torej težko določljive. Ugotavljamo, da lahko isto nalogo dva 

učenca rešita popolnoma drugače in ravno zato je težko z gotovostjo trditi, da izbrana naloga 

ustreza prav določeni kategoriji po Bloomu. »Za višje ravni mišljenja se smatrajo naloge in 

situacije, v katerih mora posameznik svoje znanje uporabiti v novih okoliščinah, rešiti problem, 

ustvari nekaj novega ali pa pokazati svojo zmožnost kritičnega mišljenja« (Oplotnik, 2016, str. 

16). Kot primere posameznih stopenj lahko podamo naslednje možne naloge za razvijanje pisnega 

sporočanja in sporazumevanja2: 

- poznavanje: napiši prevozna sredstva na slikah; 

- razumevanje: s svojimi besedami napiši kdo in čemu je klical Ano (glej zapis ali sliko); 

- uporaba: zapiši navodila za pot od učilnice do kuhinje; 

- analiza: primerjaj sliki kuhinj in zapiši podobnosti ter razlike; 

- sinteza: iz danih besed sestavi in zapiši kratko zgodbo; 

- vrednotenje: poglej sliko in presodi ali je Nik primerno oblečen glede na vreme ter pojasni 

svoj odgovor. 

                                                             
2 Več kategoriziranih in opisanih primerov nalog iz delovnih zvezkov za 4. in 5. razred je v poglavju 9.1. Primere nalog 

in dejavnosti za razvijanje pisanja v tujem jeziku pa najdete tudi v poglavju 5.5.  
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7 RAZISKAVE NA TEMO UPORABE UČNIH GRADIV IN 

PISANJA V ANGLEŠČINI KOT TUJEM JEZIKU 
 

Pinker (1995 v Hinton in W. Fischer, 2013) meni, da nam je usvajanje jezika prirojeno, in sicer je 

ta predpostavka osnovana na naši zmožnosti poslušanja, medtem ko zmožnost pismenosti ni kar 

prirojena, temveč se jo pridobiva postopoma in pri različnih posameznikih različno hitro ter tudi 

različno uspešno. Če je učna snov konkretizirana s primeri, prikazi in fizičnimi predmeti, bo učenje 

še uspešnejše (Pergar Kuščer, 1999). To velja tudi za učenje pisanja v tujem jeziku in ravno učna 

gradiva nam nudijo razpon različnih primerov ali prikazov ter.  Na uspešnost pisanja v veliki meri 

vpliva tudi stres, kateremu so izpostavljeni učenci, ki se učijo pisanja v tujem jeziku. Učenci 

občutijo stres zaradi neuspeha pri pisanju, ki ga doživljajo zaradi večjega števila pravopisnih napak 

v zapisanem besedilu, namesto da bi se bolj posvečali vsebini (Cole in Feng, 2015). Učitelji lahko 

omilijo njihovo anksioznost s primerno povratno informacijo (prav tam). Po drugi strani pa pisanje 

v tujem jeziku vedno bolj predstavlja korak naprej s sodobnostjo in tehnološkim razvojem; 

zmožnost komuniciranja prek meja Slovenije postaja velik vir motivacije za učence. Nanje deluje 

zelo spodbudno in ker vidijo v učenju pisanja v tujem jeziku smisel, so v tem tudi uspešnejši (Lee, 

2012 v Cole in Feng, 2015). Na motivacijo za učenje pisanja v tujem jeziku angleščina vplivajo 

tudi naloge, ki učencem predstavljajo izziv (Oplotnik, 2016). 

A. Ilić (2017) je raziskovala uporabo učbenikov za poučevanje angleščine kot tujega jezika in 

prišla do ugotovitve, da se učitelji v 4. razredu osnovne šole najpogosteje odločajo za Happy Street 

1, New Edition, učitelji v 5. razredu pa Happy Street 2, New Edition. Filipčič in Deutsch (2014) 

pa sta ugotovila, da v Sloveniji na razredni stopnji učitelji pri pouku uporabljajo učbenik in delovni 

zvezek približno enako pogosto, delovne zvezke, ki so cilj tudi naše raziskave, pa pri tujem jeziku 

uporabljajo zelo pogosto, in sicer je kar  93 % učiteljev navedlo, da pri poučevanju potrebujejo 

delovni zvezek, kar je največ v primerjavi z drugimi predmeti, tudi v primerjavi s slovenščino. 

Skela (2008) je v svoji raziskavi vrednotil učbenike za poučevanje angleškega jezika z vidika 

kognitivne teorije učenja in prišel do ugotovitve, da se ne glede na datum izdaje učnega gradiva 

ali ciljne starostne skupine ter jezikovnega znanja, najpogosteje pojavljajo nižje kategorije 

mišljenja (predvsem je veliko nalog, ki od učencev zahtevajo le zapomnitev). To ugotovitev je 

pripisal specifiki učenja in poučevanja tujega jezika (prav tam). U. Svetek (2017) je v svojem 

magistrskem delu med drugim analizirala i-učbenike Young Explorers 1 in 2 (za 4. in 5. razred) 

ter World Explorers 1 (za 6. razred), ki so v času hitrega tehnološkega napredka vse bolj 

priljubljeni. Glede usklajenosti ciljev za pisno sporočanje in sporazumevanje iz učnega načrta ter 

i-učbenikov v drugem triletju je ugotovila, da se v analiziranih i-učbenikih ne pojavljajo naloge, 

ki bi bile namenjene razvijanju zmožnosti pisanja, saj jih učenci navadno razvijajo z nalogami, ki 

so natisnjene, torej jih rešujejo s pisanjem v fizično natisnjene učbenike ali delovne zvezke (prav 

tam). 
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Po številnih raziskavah naj bi pisanje v tujem jeziku pripomoglo k izboljšanju bralnega 

razumevanja, kritičnega mišljenja in na splošno k bolj efektivnemu učenju, zlasti če bo pisanje 

poučevano kot proces, v katerem bodo učenci uživali od izražanju lastnih misli ali stališč (Gay, 

2002, Suleiman, 2000, Tan, 2006 v Hosseini, Taghizadeh, Abedin in Naseri, 2013). Mednarodni 

rezultati Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah 2011 (Rutar Leban idr., 2013) so pokazali 

nadpovprečen uspeh slovenskih devetošolcev pri pisnem sporočanju v angleščini. Statistično je to 

47 % učencev, ki dosegajo po SEJO B raven znanja, kar je višje od predvidene ravni A2 po učnem 

načrtu. 22 % pa je takšnih, ki ciljev sploh ne dosegajo, torej so podpovprečni. Pisanje je tvorna 

jezikovna kompetenca in je zato zahtevnejša od drugih, zato so takšni rezultati presenetljivi (prav 

tam). V letnem poročilu o rezultatih nacionalnega preverjanja znanja iz angleščine v šolskem letu 

2017/18 (2018) pa je zabeleženo, da imajo učenci ob koncu 6. razreda osnovne šole pri nalogah 

pisanja težave s pravopisno ustreznim zapisom besed in prehodom z besedne ravni na besedilno. 

Te ugotovitve, ki so nastale kot utemeljitev slabih rezultatov, so iztočnica za našo analizo nalog 

za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine 

kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole.  
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EMPIRIČNA RAZISKAVA 

 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Poučevanje angleščine kot tujega jezika na Slovenskem poteka že od prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja kot del obveznega predmetnika. Učitelji pa pri poučevanju angleščine 

kot tujega jezika uporabljajo različna učna gradiva, med katerimi sta glede pogostosti izbire za 

poučevanje od prvega do petega razreda pri nas učbenik in delovni zvezek. Jezikovni pouk ima za 

cilj pri učencih razviti sporazumevalno zmožnost, ki pa nato pri pouku, če poenostavimo, zajema 

dejavnosti poslušanja, govorjenja, branja in pisanja, kakor naj bi si te sledile tudi po zahtevnosti. 

Ker pa se je v letnem poročilu o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja iz angleščine za šolsko 

leto 2017/18 (2018) pri rezultatih izkazalo, da imajo učenci ob koncu 6. razreda težave pri 

reševanju nalog za preverjanje pisne zmožnosti, in sicer ne znajo posamezne besede ustrezno in 

pravopisno pravilno uporabiti v sobesedilu (zmožni so priklica besed tudi zunaj sobesedila, 

umeščanje besed v sobesedilo pa jim povzroča preglavice). Analiza rezultatov je razkrila tudi to, 

da učenci konec 6. razreda ne znajo razviti iztočnic3. Iz omenjenih razlogov smo v magistrskem 

delu raziskovalni problem osredinili na proučevanje nalog za razvijanje pisnega sporočanja in 

sporazumevanja. Največ nalog za razvijanje pisanja najdemo ravno v delovnih zvezkih, saj so ti 

primarno tudi namenjeni zapisovanju odgovorov oziroma rešitev, zato smo analizirali naloge iz 

dvanajstih delovnih zvezkov, in sicer šestih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 

šestih za poučevanje v 5. razredu osnovne šole.  

 

  

                                                             
3 »Pri pisni zmožnosti so se vsi trije kriteriji (vsebina, besedišče in pravopis ter slovnica) uvrstili v modro območje, 

kar je ponavljajoč trend že nekaj let. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je izbrana tema (opis parka; opis, kaj ponavadi ljudje 

delajo v parku) del učnega načrta. Zato tako nizek rezultat preseneča še posebej pri kriteriju vsebine. Poleg tega pa se 

izbrana tema pojavlja tudi v potrjenih učbenikih za drugo triletje, torej bi se morali učenci z njo srečati že pri pouku« 

(Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018, str. 184). 
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8.1 CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilj raziskave magistrskega dela je s pomočjo Bloomove taksonomije kognitivnih ciljev analizirati 

naloge za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v delovnih zvezkih za poučevanje 

angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole. 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 

RV1: Kolikšen delež vseh nalog v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu 

osnovne šole zavzemajo naloge za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v primerjavi 

z nalogami za razvijanje drugih treh sporazumevalnih dejavnosti (poslušanja, branja in 

govorjenja)? 

RV2: Kolikšen delež nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja se uvršča na 

posamezne hierarhično razporejene stopnje miselnih procesov po Bloomovi taksonomiji? 

RV3: Kako se naloge za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v delovnih zvezkih za 

poučevanje angleščine v 4. razredu osnovne šole razlikujejo od tistih za poučevanje v 5. razredu 

osnovne šole glede na zastopanost posamezne stopnje miselnih procesov po Bloomovi 

taksonomiji? 

 

8.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V magistrskem delu smo uporabili kvalitativno vsebinsko analizo delovnih zvezkov za poučevanje 

angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole. S pomočjo Bloomove taksonomije kognitivnih ciljev 

smo analizirali naloge za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja.  

 

8.2.1 VZOREC 

 

Vzorec je neslučajnostni, namenski. Ker je nalog za razvijanje pisnega sporočanja in 

sporazumevanja več v delovnih zvezkih kot učbenikih, smo za analizo uporabili naslednje delovne 

zvezke za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole: Happy Street 1, 

New Edition (2013), Happy Street 2, New Edition (2015), Young Explorers 1 (2017) in Young 

Explorers 2 (2017) založbe Oxford University Press, Hi there! 4 (2016), Hi there! 5 (2016), Super 

Minds 1 (2018) in Super Minds 2 (2018) založbe Rokus Klett, My Sails 1 (2017) in My Sails 2 

(2017) založbe Obzorja ter Reach for the Stars 4 (2017) in Reach for the Stars 5 (2017) založbe 

DZS. Strokovni svet RS za splošno izobraževanje delovnih zvezkov ne potrjuje več od leta 2006 

naprej, zato je izbor potekal glede na potrjene učbenike iz spletišča Trubar, učbeniški sklad (2019), 

ki veljajo za tekoče šolsko leto 2018/19. 
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8.2.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Iz prej naštetih delovnih zvezkov smo naredili analizo izbranih nalog za razvijanje pisnega 

sporočanja in sporazumevanja. Po pregledu posameznih delovnih zvezkov in nalog smo 

ugotavljali, koliko od vseh nalog je takšnih, ki so namenjene razvijanju pisnega sporočanja in 

sporazumevanja ter v kolikšni meri so v teh nalogah zastopane posamezne taksonomske ravni 

znanja, torej kompleksnost nalog. Prav tako so nas zanimale razlike v zastopanosti nalog 

posamezne taksonomske ravni znanja v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine v 4. razredu 

osnovne šole v primerjavi z delovnimi zvezki za poučevanje v 5. razredu osnovne šole.  

 

8.2.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke smo obdelali po naslednjem postopku: po izbiri in urejanju gradiva smo določili kodirne 

enote, in sicer je ena naloga za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja predstavljala eno 

kodirno enoto (kjer so bile naloge razdeljene na več delov, npr. a, b in c, smo vsak del obravnavali 

kot posamezno od ostalih ločeno enoto), nato smo oblikovali kategorije (naloge pisanja smo uredili 

glede na vrsto znanja, ki ga preverja po Bloomovi taksonomiji znanja). Iz definiranih kategorij 

smo lahko oblikovali sklep. Pridobljeni podatki so v magistrskem delu prikazani grafično z 

uporabo preglednic, ki so interpretirane opisno. 

 

  



43 
 

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA VSEBINSKE ANALIZE 
 

9.1 PREDSTAVITEV DELOVNIH ZVEZKOV IN NALOG ZA RAZVIJANJE PISNEGA 

SPOROČANJA IN SPORAZUMEVANJA 
 

V raziskavi smo zajeli 12 delovnih zvezkov za poučevanje tujega jezika angleščine v 4. in 5. 

razredu osnovne šole. Izbrani delovni zvezki so na kratko predstavljeni v Tabeli 4 s podatki o 

naslovu, letu izdaje, razredu in številu strani.  

Tabela 3: Delovni zvezki za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu OŠ 
DELOVNI ZVEZEK LETO IZDAJE RAZRED ŠTEVILO STRANI 

Happy Street 1 2013 4. 88 

Happy Street 2 2015 5. 88 

Young Explorers 1 2017 4. 103 

Young Explorers 2 2017 5. 103 

Hi there! 4 2016 4. 54 

Hi there! 5 2016 5. 68 

Super Minds 1 2018 4. 128 

Super Minds 2 2018 5. 128 

My Sails 1 2017 4. 144 

My Sails 2 2017 5. 137 

Reach for the Stars 4 2017 4. 96 

Reach for the Stars 5 2017 5. 99 

 

 

9.2 PISNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE V PRIMERJAVI Z GOVORJENJEM, 

BRANJEM IN POSLUŠANJEM 
 

Po učnem načrtu za poučevanje angleščine od 4. do 9. razreda osnovne šole (2016) naj bi 

tujejezikovni pouk uravnoteženo zajemal vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, 

govorjenje, branje in pisanje). Ker je izmed vseh naštetih dejavnosti pisanje najzahtevnejše in se 

ga učenci začnejo bolj strnjeno in načrtno učiti komaj konec tretjega razreda osnovne šole, jim 

usvajanje te veščine lahko pričakovano povzroča tudi kar nekaj težav. V tej raziskavi nas je 

zanimalo, koliko je dejansko nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v 

primerjavi z nalogami za razvijanje branja, govorjenja in poslušanja v delovnih zvezkih za 

poučevanje  angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole. 
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Tabela 4: Število nalog za razvijanje pisanega sporočanja in sporazumevanja v primerjavi z 

nalogami za razvijanje drugih sporazumevalnih dejavnosti v posameznih delovnih zvezkih 
 

 

Št. nalog (%) za razvijanje 

pisnega sporočanja in 

sporazumevanja 

Št. nalog (%) za razvijanje 

branja, govorjenja in poslušanja  

4. razred 5. razred 4. razred 5. razred 

My Sails 121 (39,16 %) 188 (60,84 %) 84 (40,38 %) 124 (59,62 %) 

Super Minds 78 (49,68 %) 79 (50,32 %) 117 (46,25 %) 136 (53,75 %) 

Young Explorers 114 (49,14 %) 118 (50,86 %) 74 (51,39 %) 70 (48,61 %) 

Reach for the Stars 58 (44,96 %) 71 (55,04 %) 73 (38,62 %) 116 (61,38 %) 

Hi there! 48 (43,24 %) 63 (56,76 %) 48 (44,04 %) 61 (55,96 %) 

Happy Street 63 (46,32 %) 73 (53,68 %) 98 (51,04 %) 94 (48,96 %) 

Skupaj 482 (44,88 %) 592 (55,12 %) 494 (45,11 %) 601 (54,89 %) 

1074 (100 %) 1095 (100 %) 

 

 

Graf 1: Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v delovnih zvezkih za 

4. in 5. razred OŠ 

  

Naloge pisanja
49.52%

Naloge govorjenja, 
poslušanja in branja

50.48%

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in 
sporazumevanja v delovnih zvezkih za 4. in 5. razred OŠ

Naloge pisanja Naloge govorjenja, poslušanja in branja
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Od 1074 nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja je 482 nalog v delovnih 

zvezkih za 4. razred in 592 nalog v delovnih zvezkih za 5. razred OŠ. Vseh ostalih nalog (za 

razvijanje govorjenja, branja in poslušanja) pa je od 1095 v delovnih zvezkih za 4. razred 494 in 

za 5. razred 601 naloga. Ugotavljamo, da se v skupnem seštevku število vseh nalog pisanja v 

delovnih zvezkih za 4. in 5. razred ne razlikuje tako zelo od vseh ostalih nalog (zaokroženo je 

približno polovica enih in drugih). 

Po pregledu in zbiranju podatkov iz vseh delovnih zvezkov različnih založb smo ugotovili, da se 

slednji razlikujejo po obsežnosti vseh nalog skupaj, glede nalog za razvijanje pisanja v primerjavi 

z nalogami za razvijanje drugih sporazumevalnih dejavnosti pa je stanje sledeče: nekateri delovni 

zvezki za poučevanje 4. in 5. razreda imajo znatno višje število nalog za razvijanje pisanja (več 

kot polovico), in sicer My Sails 1 (od 205 nalog jih je 121 namenjenih razvijanju pisanja in 84 za 

razvijanje drugih sporazumevalnih dejavnosti), My Sails 2 (od 312 jih je 188 namenjenih 

razvijanju pisanja in 124 drugim sporazumevalnim zmožnostim, Young Explorers 1 (od 188 jih je 

pisanju namenjenih 114, za druge dejavnosti pa 74) in Young Explorers 2 (od 188 jih je kar 118 

namenjenih pisanju, drugih 70 pa razvijanju branja, poslušanja ali govorjenja). Delovna zvezka Hi 

there! 4 in 5 imata približno polovico vseh nalog za razvijanje pisnega sporočanja in 

sporazumevanja ter nalog za razvijanje govorjenja, branja in poslušanja (od 96 nalog jih je točno 

48 za pisanje in prav tako za razvijanje drugih treh sporazumevalnih dejavnosti v 4. razredu ter od 

124 nalog za 5. razred 63 za razvijanje pisanja ter dve nalogi manj, torej 61 ostalih nalog). 

Manj kot polovico, a še vedno več kot četrtino nalog pisanja pa vsebujejo delovni zvezki Super 

Minds 1 (od 195 jih je 78 pisnih in 117 drugih), Super Minds 2 (od 215 jih je 79 pisnih in 136 

drugih), Reach for the Stars 4 (od 131 jih je 58 pisnih in 73 drugih), Reach for the Stars 5 (od 187 

jih je 71 pisnih in 116 drugih), Happy Street 1 (od 161 jih je 63 pisnih in 98 drugih) ter Happy 

Street 2 (od 167 jih je 73 pisnih in 94 drugih). 
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9.2.1 NALOGE ZA RAZVIJANJE PISNEGA SPOROČANJA IN SPORAZUMEVANJA GLEDE NA 

KATEGORIJE MISELNIH PROCESOV PO BLOOMOVI TAKSONOMSKI LESTVICI 
 

V delovnih zvezkih različnih založnikov se ne razlikuje le število nalog za razvijanje posamezne 

sporazumevalne dejavnosti, temveč tudi zahtevnost samih nalog. Zato smo s pomočjo Bloomove 

6-stopenjske taksonomske lestvice umestili naloge za razvijanje pisnega sporočanja in 

sporazumevanja v ustrezne kategorije glede na miselne procese, ki jih spodbujajo. Za lažjo 

predstavljivost je spodaj nekaj primerov nalog. 

Naloge, ki preverjajo poznavanje: 

 

Slika 1: Na počitnicah (Super Minds 2, 2018, str. 128) 

Učenec ima na sliki 1 na voljo že podane opise sličic, ki pa jih mora ustrezno določiti in pripisati 

posameznim sličicam. Dobra lastnost te naloge je tudi ta, da vključuje fraze in ne le besede. 
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Slika 2: Križanka (Young Explorers 1, 2017, str. 56) 

Križanka na Sliki 2 spada v tematski sklop hrana in je namenjena ponovitvi besedišča. Učenec ima 

podane sličice različnih jedi oziroma pijač, ki so oštevilčene, ta pa mora poimenovati in imena 

zapisati vodoravno ali navpično v križanko 

 

 

Slika 3: Pobarvaj in napiši (Happy Street 1, 2013, str. 24) 

Učenec naj bi najprej pobarval narisane igrače v barve, ki so zapisane na njih, ali ob njih ter jih 

nato poimenoval na ustrezne črte tako, da sledi vijugam od igrače do črte za pisanje. Podana je 

želena oblika zapisa (a yellow train). 
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Slika 4: Protipomenke (My Sails 1, 2017, str. 43) 

Naloga (Slika 4) od učenca zahteva, da se spomni in danim besedam zapiše besede z nasprotnim 

pomenom (protipomenke). Za pomoč je podan že rešen primer (old – new), reševanje naloge pa 

olajša tudi zapis besed v okvirjih; par z nasprotnim pomenom poišče tako, da besedi iz levega 

okvirja doda protipomenko iz desnega. Ta naloga preverja najnižjo stopnjo po Bloomu, in sicer 

poznavanje; od učenca zahteva le prepis ustreznih protipomenk. 

 

 

Slika 5: Črkovnica (My Sails 2, 2017, str. 43) 

Učenec mora pri nalogi (Slika 5) po navodilih ustvariti lastno črkovnico, ki naj bi bila sestavljena 

iz angleških poimenovanj za različne živali. Najprej si mora izbrati nekaj živali, jih zapisati v 

črkovnico, dodati različne črke v ostala prazna polja, zapisati navodila in jo potem dati 

sošolcu/sošolki, da jo reši. Učenec si pri nalogi lahko pomaga z živalmi, ki jih poišče v črkovnici 
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iz prejšnje naloge v delovnem zvezku. Čeprav mora učenec ustvariti lastno črkovnico, gre še vedno 

le za priklic poimenovanj različnih živali, torej stopnjo poznavanja. 

 

 

Slika 6: Števila (Hi there! 4, 2016, str. 4) 

Naloga na Sliki 7 je sestavni del prvega sklopa v delovnem zvezku in je namenjena ponovitvi 

zapisa števil od 0 do 12 z besedo. Gre za zelo nezahtevno nalogo zaprtega tipa, učenec se mora le 

spomniti ustrezne besede za posamezno število. 

 

 

Slika 7: Računi (Reach for the Stars 5, 2017, str. 96) 

Slika 8 prikazuje nalogo, ki vsebuje medpredmetno povezavo tujega jezika angleščine z 

matematiko, in sicer je naloga zasnovana tako, da so podani računi seštevanja in odštevanja do 

100 (zapisani s števili), učenec pa jih mora rešiti oziroma dopolniti z manjkajočimi števili, ki jih 

mora zapisati z besedo. Zapis števil z besedo umeščamo v stopnjo poznavanja. 
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Naloge, ki preverjajo razumevanje: 

 

Slika 8: Čas (Hi there! 4, 2016, str. 40) 

Naloga na Sliki 9 spada v sklop o času; učenec mora znati razbrati čas na analogni in digitalni uri, 

da bi ustrezno rešil to nalogo. Nalogo sestavlja šest enakih vprašanj o času, učenec le z besedo 

zapiše del odgovora (npr. half past eight) glede na sliko ure. Številka, ki označuje vprašanje, 

označuje tudi sliko ure.  

 

 

Slika 9: Frizure (Young Explorers 2, 2017, str. 6) 

Na Sliki 10 so prikazani ljudje, ki jih mora učenec opisati glede na njihov izgled, npr. ali ima oseba 

lase, brke, brado in druge posebnosti, ki so vidne na sliki. Uporabiti mora She's got ali He's got, 

glede na spol lika. Prvi primer je že rešen in je učencu za zgled. 
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Slika 10: Letni časi (Reach for the Stars 5, 2017, str. 42) 

Naloga na Sliki 11 spada v sklop za ponovitev učne snovi, kjer so naloge z zvezdicami označene 

glede na težavnost. Naloga ima lahko do tri zvezdice, kar pomeni, da gre v tem primeru za nekoliko 

zahtevnejšo nalogo. Učenec ima podane štiri letne čase, samostojno pa mora dopisati po eno poved 

o vsakem letnem času. 

 

 

Slika 11: Živali (Young Explorers 1, 2017, str. 47) 

Nalogo na Sliki 12 sestavljajo slike delov živali in vprašanja o le-teh. Učenec mora najprej 

prepoznati žival po delu telesa in jo poimenovati ter besedo zapisati na črto pod sličico, nato pa še 

pisno odgovoriti na vprašanje. Prvi primer je že rešen. 
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Slika 12: Oblačila (Young Explorers 1, 2017, str. 44) 

Naloga na Sliki 13 učenca sprašuje o oblačilih na sliki. Učenec ima na sliki narisana dva lika (Mac 

in Sally), ki sta oblečena v različna zimska oblačila, v kratkih povedih mora ob sličico oblačila na 

črto zapisati, kdo ima to oblačilo oblečeno. Za lažje reševanje ima podana vsa potrebna 

poimenovanja na vrhu naloge, dodan pa je tudi že rešen prvi primer povedi. 

Naloge, ki preverjajo uporabo: 

 

Slika 13: Opis družine (My Sails 1, 2017, str. 69) 

Slika 14 prikazuje nalogo, ki združuje bralno in pisno sporazumevalno dejavnost. Učenec najprej 

prebere besedilo (opis Metkine družine), nato pa po zgledu samostojno zapiše še opis lastne 

družine. V delovnem zvezku je pod nalogo prostor s črtami, kamor učenec zapiše opis. Naloga 

preverja stopnjo uporabe, učenec mora naučeno uporabiti v novi situaciji. 
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Slika 14: Pisalna miza (Super Minds 2, 2018, str. 49) 

Pri nalogi na Sliki 15 naj bi učenec opisal svojo pisalno mizo oziroma šolsko klop. Za primer sta 

podani dve nikalni povedi, učenec pa naj bi pri tvorjenju povedi uporabil zapise There is/isn't …, 

There are/aren't … Za lažje tvorjenje povedi pa ima pripisano še pomožno vprašanje (Are there/Is 

there any …?). 

 

 

Slika 15: Opis sobe (Reach for the Stars 4, 2017, str. 36) 

Naloga 11 (na Sliki 16) ima prostor, namenjen risanju in pisanju, in sicer mora učenec najprej 

narisati svojo sobo in jo nato opisati v nekaj kratkih povedih. Prva poved in začetek druge sta že 

podana za zgled (This is my bedroom. There's a …). Pri tej nalogi gre za uporabo. 
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Slika 16: Jaz imam (Happy Street 1, 2013, str. 46) 

Naloga spada v tematski sklop, v katerem učenec spozna pripomočke za športne aktivnosti (kolo, 

rolerji ipd.), pri tej nalogi (Slika 17) pa naj bi se najprej narisal pri poljubni aktivnosti in nato 

zapisal kaj od pripomočkov ima oziroma nima. V prejšnji nalogi si lahko ogleda že delno rešen 

primer. 

 

 

Slika 17: Hobiji (Hi there! 5, 2016, str. 46) 
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Slika 18 prikazuje nalogo, kjer ima učenec s sličicami prikazane, oštevilčene in z besedo 

poimenovane različne športne dejavnosti. V šestih povedih mora vključiti tudi besede easy, 

difficult in great glede na to, kaj si misli o posameznem športu. Podan je zgled s polovično zapisano 

prvo povedjo (I think horse riding is …). 

 

 

Slika 18: Dejavnosti (Young Explorers 2, 2017, str. 38) 

Učenec mora pri nalogi na Sliki 19 tvoriti vprašanja in odgovore po danem zgledu glede na to, 

katere dejavnosti so predstavljene na sličicah in jih rad ali ne rad izvaja. Zapisati mora sedem 

vprašanj in odgovorov nanje, pri slednjih pa izhaja iz lastnih interesov. Za nekatere dejavnosti so 

mu v pomoč že pripisana tudi poimenovanja nekaterih dejavnosti. 
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Naloga, ki preverja analizo: 

 

 

Slika 19: Pravilen zapis povedi (My Sails 2, 2017, str. 49) 

Naloga na Sliki 21 vsebuje devet večinoma kratkih povedi o živalih in njihovih sposobnostih. 

Učenec mora najprej prebrati povedi, ugotoviti, katere trditve držijo ali ne držijo (npr. Noj lahko 

leti.) in jih potem zapisati pravilno oziroma dopolniti (npr. Noj ne more leteti, lahko pa zelo hitro 

teče.). Gre za analizo povedi. Prvi primer je že rešen.  
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Naloge, ki preverjajo sintezo: 

 

Slika 20: Uganka (My Sails 2, 2017, str. 57) 
Slika 22 prikazuje del obsežnejše naloge, ki je bila razdeljena na tri manjše dele (a, b in c). V 

raziskavi smo posamezne dele v vseh delovnih zvezkih obravnavali oziroma analizirali kot 

samostojne naloge. V tem primeru naloga spodbuja učenca, da si po zgledu iz predhodne naloge 

izbere eno žival in o njej zapiše uganko za sošolca. Za reševanje te naloge je potrebna ustvarjalnost. 

 

 

Slika 21: Na kmetiji (Hi there! 5, 2016, str. 54) 

Naloga na Sliki 23 je odprtega tipa in ponovno nekoliko bolj ustvarjalna. Učencu dovoljuje, da si 

sam izbere lokacijo in si predstavlja, da je v tistem kraju na obisku na kmetiji. Svojemu 

britanskemu prijatelju mora napisati sporočilo (prek mobilnega telefona) in mu povedat i, kje je, 

kaj vse imajo na kmetiji in kaj lahko tam počneš. Začetek sporočila je podan (I'm on a farm in ...). 
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Slika 22: Šifrirano sporočilo (Happy Street 2, 2015, str. 7) 

Naloga na Sliki 24 je izredno ustvarjalna, saj mora učenec ustvariti lastno pisavo oziroma mora 

zapisati prijatelju sporočilo, ki bo šifrirano. Ta naloga kljub skrivnemu, šifriranemu besedilu in 

izmišljenim kodam oziroma jeziku zahteva tudi dobro poznavanje tujega jezika. 

 

 

Slika 23: Družinska uganka (Happy Street 2, 2015, str. 15) 

Pri tej nalogi (Slika 25) gre za medpredmetno povezavo z matematiko. Učenec mora sestaviti 

problemsko nalogo o svoji družini v tujem jeziku, ki prav gotovo zahteva znanje na višjem 

miselnem nivoju. Nekaj delov besedilne naloge je že zapisanih, dopolniti pa jo mora učenec sam.  

 

 

9.2.2 ZASTOPANOST NALOG ZA RAZVIJANJE PISNEGA SPOROČANJA IN SPORAZUMEVANJA V 

DELOVNIH ZVEZKIH GLEDE NA BLOOMOVO TAKSONOMIJO 

 

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni delovni zvezki glede na delež nalog, ki sodijo v 

posamezno taksonomsko stopnjo po Bloomu. Podatki so predstavljeni tabelarno in grafično ter 

opisno interpretirani. 
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Tabela 5: SUPER MINDS 1 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 195 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 78 (40 %) 

 

 

 

 

 

Graf 2: Super Minds 1 

Super Minds 1 za poučevanje angleščine v 4. razredu OŠ vsebuje od 195 nalog kar 78 nalog za 

razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja. Od tega smo jih največ, torej 57 ( 73,08 %), 

umestili v kategorijo poznavanja, 13 nalog (16,67 %) preverja razumevanje, tri  (3,85 %) uporabo, 

ena naloga (1,28 %) analizo in štiri (5,13 %) sintezo. Nobena naloga se ni umestila v kategorijo 

vrednotenja. V delovnem zvezku torej izmed nalog pisanja prevladujejo naloge najnižjega nivoja 

(poznavanje). 

  

                                                             
4 Taksonomske stopnje po Benjaminu S. Bloomu: POZ (poznavanje), RAZ (razumevanje), UPO (uporaba), ANA 

(analiza), SIN (sinteza), VRE (vrednotenje). 
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Tabela 6: SUPER MINDS 2 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 215 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 79 (36,74 %) 

 

 

 

 

 

Graf 3: Super Minds 2 

Delovni zvezek Super Minds 2 (za poučevanje v 5. razredu) je sestavljen iz skupno 215 nalog, od 

tega  je 79 (36,74 %) nalog, ki so namenjene razvijanju pisnega sporočanja in sporazumevanja. 

Tako kot pri istem delovnem zvezku za 4. razred se tudi v tem pojavlja največ nalog za preverjanje 

nižjih taksonomskih stopenj, in sicer je nalog za poznavanje 45 (56,96 %), za razumevanje 18 

(22,78 %), za uporabo 15 (18,99 %) in za sintezo ena (1,27 %). V kategoriji analiza in vrednotenje 

nismo umestili nobene naloge. 
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Tabela 7: HAPPY STREET 1 

Število vseh nalog v delovnem zvezku 161 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 63 (39,13 %) 

 

 

 

 

 

Graf 4: Happy Street 1 

Happy Street 1 delovni zvezek za poučevanje angleščine četrtošolcev vsebuje od 161 nalog 63 

(39,13 %) takšnih za razvijanje zmožnosti pisanja. Večina nalog je razpršena  v prvih treh 

kategorijah po Bloomu, in sicer jih 18 (28,57 %) preverja učenčevo poznavanje, 26 (41,27 %) 

razumevanje in 15 (23,81 %) uporabo. Ena naloga (1,59 %) zahteva analiziranje in tri (4,76 %) 

sintezo, medtem ko nalog vrednotenja v učnem gradivu ni. 
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Tabela 8: HAPPY STREET 2 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 167 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 73 (43,71 %) 

 

 

 

 

 

Graf 5: Happy Street 2 

V delovnem zvezku Happy Street 2 za poučevanje v 5. razredu OŠ je prav tako največ nalog v 

prvih treh kategorijah po Bloomovi taksonomski lestvici. Od skupaj 176 nalog je nalog za 

razvijanje pisanja 73 (43,71 %), te pa so porazdeljene tako, da jih 17 (23,29 %) preverja 

poznavanje, 30 (41,10 %) razumevanje, 22 (30,14 %) uporabo, ena (1,37 %) analizo in tri (4,11 

%) sintezo. Nalog, ki bi preverjale vrednotenje v delovnem zvezku, ni. 
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Tabela 9: YOUNG EXPLORERS 1 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 188 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 114 (60,64 %) 

 

 

 

 

 

Graf 6: Young Explorers 1 

 

Young Explorers 1 za poučevanje v 4. razredu OŠ ima naslednjo sestavo nalog glede na miselne 

stopnje po Bloomu: od vseh 188 nalog jih kar 114 (60,64 %) preverja zmožnost pisnega sporočanja 

in sporazumevanja. 47 (41,23 %) jih spada v kategorijo poznavanja, 30 (26,32 %) v kategorijo 

razumevanja, 25 (21,93 %) nalog preverja zmožnost uporabe, štiri (3,51 %) analize, osem (7,02 

%) sinteze in nobena vrednotenja.  
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Tabela 10: YOUNG EXPLORERS 2 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 188 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 118 (62,77 %) 

  

 

 

 

 

Graf 7: Young Explorers 2 

Delovni zvezek za poučevanje angleščine v 5. razredu OŠ Young Explorers 2 ima skupno 188 

nalog, od tega pa je nalog za razvijanje pisanja 118 (62,77 %). Število slednjih, ki preverjajo 

poznavanje, je 35 (29,66 %), razumevanje 32 (27,12 %), uporabo 36 (30,51 %), analizo osem (6,78 

%) in sintezo sedem (5,93 %). V delovnem zvezku se ne pojavi nobena naloga, ki bi preverjala 

kategorijo vrednotenja.  
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Tabela 11: HI THERE! 4 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 96 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 48 (50 %) 

 

 

 

 

 

Graf 8: Hi there! 4 

Hi there! 4 je delovni zvezek za poučevanje angleščine v 4. razredu osnovne šole. Od skupno 96 

nalog jih je natanko polovica, to je 48 (50 %)  namenjenih razvijanju pisnega sporočanja in 

sporazumevanja. Največ nalog je najnižjega nivoja, to je poznavanje, in sicer 27 (56,25 %), 15 

(31,25 %) nalog preverja razumevanje, štiri (8,33 %) uporabo, po ena (2,08 %) naloga pa spada v 

analizo in prav tako v sintezo (2,08 %). Tudi v tem delovnem zvezku ni bila nobena naloga 

umeščena v kategorijo vrednotenja. 
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Tabela 12: HI THERE! 5 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 124 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 63 (50,81 %) 

 

 

 

 

 

Graf 9: Hi there! 5 

Tudi v delovnem zvezku Hi there! 5 za 5. razred je delež nalog za razvijanje pisanja zelo velik; od 

124 nalog jih je 63 (50,81 %) za pisanje. Slednje so po Bloomovi taksonomiji razdeljene na način, 

da jih poznavanje zajema 19 (30,16 %), razumevanje 20 (31,75 %), uporaba 18 (28,57 %), analiza 

in sinteza vsaka stopnja po tri (4,76 %) ter nobena naloga, ki bi ustrezala kriterijem vrednotenja.  
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Tabela 13: REACH FOR THE STARS 4 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 131 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 58 (44,27 %) 

 

 

 

 

 

Graf 10: Reach for the Stars 4 

Reach for the Stars 4 vsebuje od 131 nalog kar 58 (44,27 %) takšnih za razvijanje pisnega 

sporočanja in sporazumevanja, od tega jih 33 (56,90 %) spodbuja poznavanje, 13 (22,41 %) 

razumevanje, 10 (17,24 %) uporabo, ena (1,72 %) analizo in prav tako ena (1,72 %) sintezo. Nalog 

vrednotenja v delovnem zvezku ni. 
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Tabela 14: REACH FOR THE STARS 5 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 187 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 71 (37,97 %) 

 

 

 

 

 

Graf 11: Reach for the Stars 5 

Reach for the Stars 5 za poučevanje v petem razredu OŠ vsebuje 71 (37,97 %) nalog za razvijanje 

pisnega sporočanja in sporazumevanja od skupno 187 nalog. Raven poznavanja zajema 20 (28,17 

%) nalog, razumevanja 14 (19,72 %), uporabe nekoliko več kot v predhodno analiziranih delovnih 

zvezkih, to je 28 (39,44 %), nalog za preverjanje analize je šest (8,45 %), za sintezo pa tri (4,23 

%) in nič (0 %) za vrednotenje. 
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Tabela 15: MY SAILS 1 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 205 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 121 (59,02 %) 

 

 

 

 

 

Graf 12: My Sails 1 

Delovni zvezek My Sails 1 za poučevanje angleščine v 4. razredu OŠ je nekoliko obsežnejši od 

drugih izbranih učbenikov in zajema kar 205 nalog, od tega pa jih je 121 (59,02 %) za razvijanje 

pisanja. Teh je največ za preverjanje najnižjega nivoja, to je poznavanja, in sicer kar 66 (54,55 %). 

Za razumevanje je zapisanih 19 (15,70 %) nalog pisanja, za uporabo 18 (14,88 %), za analizo osem 

(6,61 %), za sintezo veliko v primerjavi z drugimi delovnimi zvezki, in sicer 10 (8,26 %) nalog. 

Tudi v tem delovnem zvezku ni nobene naloge za preverjanje najvišje taksonomske stopnje 

(vrednotenje). 
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Tabela 16: MY SAILS 2 
Število vseh nalog v delovnem zvezku 312 (100 %) 

Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 188 (60,26 %) 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: My Sails 2 

My Sails 2 za poučevanje angleščine v 5. razredu OŠ je še obsežnejši kot njegov predhodnik (My 

Sails 1 za 4. razred), saj vsebuje skupno kar 312 nalog, od tega pa jih je 188 (60,26 %) za razvijanje 

pisnega sporočanja in sporazumevanja. Število nalog po Bloomovi taksonomski lestvici pa je 

naslednje: nalog poznavanja je 79 (42,02 %), nalog, ki spadajo v kategorijo razumevanja, je 41 

(21,81 %), tistih, ki preverjajo uporabo je 49 (26,06 %), analizo šest (3,19 %) in najvišje število 

nalog v primerjavi z drugimi delovnimi zvezki, ki preverjajo sintezo, to je 13 (6,91 %). Nalog 

vrednotenja ni. 
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9.3 PRIMERJAVA NALOG ZA RAZVIJANJE PISNEGA SPOROČANJA IN SPORAZUMEVANJA V 

DELOVNIH ZVEZKIH ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 4. IN 5. RAZREDU OSNOVNE 

ŠOLE 
 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako se naloge za razvijanje pisnega 

sporočanja in sporazumevanja v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine v 4. razredu osnovne 

šole razlikujejo od tistih za poučevanje v 5. razredu osnovne šole glede na zastopanost posamezne 

stopnje miselnih procesov po Bloomovi taksonomski lestvici. Številčne podatke o tem prikazuje 

tabela 17. 

Tabela 17: Število nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja posamezne 

kategorije po Bloomovi taksonomski lestvici v delovnih zvezkih za 4. in 5. razred osnovne šole 

 4. razred 5. razred 

POZ RAZ UPO ANA SIN VRE POZ RAZ UPO ANA SIN VRE 
5MS 66 19 18 8 10 0 79 41 49 6 13 0 

SM 57 13 3 1 4 0 45 18 15 0 1 0 

YE 47 30 25 4 8 0 35 32 36 8 7 0 

RFTS 33 13 10 1 1 0 20 14 28 6 3 0 

HT 27 15 4 1 1 0 19 20 18 3 3 0 

HS 18 26 15 1 3 0 17 30 22 1 3 0 

Skupaj 

(%) 

248 

51,5 

116 

24,1 

75 

15,6 

16 

3,3 

27 

5,6 

0 

0,0 

215 

36,3 

155 

26,2 

168 

28,4 

24 

4,1 

30 

5,1 

0 

0,0 

 

 

 

                                                             
5 MS (My Sails), SM (Super Minds), YE (Young Explorers), RFTS (Reach for the Stars), HT (Hi there!) in HS (Happy 
Street) 
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Graf 14: Delež nalog v delovnih zvezkih za 4. in 5. razred OŠ glede na zastopanost kategorij po 

Bloomovi taksonomiji 

 

Primerjava delovnih zvezkov za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne 

šole je pokazala, da je izmed vseh nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 

največ tistih nalog, ki po Bloomovi taksonomiji sodijo v prvo kategorijo, torej poznavanje, pr i 

katerem gre za mišljenje nižjega nivoja, takšnih nalog pa je v delovnih zvezkih za 4. razred 248 

(51,5 %) in za 5. razred 215 (36, 3%). V kategorijo razumevanja smo umestili 116 (24,1 %) nalog 

za 4. razred in 155 (26,2 %) za 5. razred. Pri nalogah, ki preverjajo zmožnost uporabe znanja, je 

le-teh v delovnih zvezkih za četrtošolce 75 (15,6 %), v delovnih zvezkih za petošolce pa precej 

več, in sicer kar 168 (28,4 %). V kategorijah analiza in sinteza je skupno število nalog znatno 

manjše kot v primerjavi z drugimi kategorijami, je pa delež nalog na stopnji sinteze tako v 4. kot 

5. razredu nekoliko višji kot pri analizi. Analizo preverja 16 (3,3 %) nalog v delovnih zvezkih za 

4. razred in 24 (4,1 %) v tistih za 5. razred, medtem ko sintezo 27 (5,6 %) nalog za 4. razred in 30 

(5,1 %) nalog za 5. razred. Nalog, ki spadajo v najvišji nivo po Bloomu, to je vrednotenje, nismo 

zasledili v nobenem delovnem zvezku za poučevanje angleščine za 4. in 5. razred osnovne šole. 
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10 SKLEP 
 

V magistrskem delu smo raziskovali  naloge za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja 

v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5 razredu osnovne šole. Ker 

je nalog pisanja več v delovnih zvezkih kot učbenikih in sta to pri nas dve največkrat izbrani ter 

uporabljeni učni gradivi, smo za vsebinsko analizo izbrali šest delovnih zvezkov za poučevanje v 

4. razredu in šest za poučevanje v 5. razredu. Izbor je potekal glede na potrjene istoimenske 

učbenike.  

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kolikšen delež vseh nalog v delovnih zvezkih 

za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole zavzemajo naloge za razvijanje pisnega 

sporočanja in sporazumevanja v primerjavi z nalogami za razvijanje drugih treh sporazumevalnih 

dejavnosti (poslušanja, branja in govorjenja). Ugotovili smo, da je kot pričakovano tudi dejansko 

v delovnih zvezkih veliko nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja, in sicer je v 

vseh 12 delovnih zvezkih, če gledamo skupno, približno polovica vseh nalog, ki razvijajo pisanje, 

druga polovica pa preostale tri sporazumevalne dejavnosti (branje, govorjenje in poslušanje). 

Kljub temu da naj bi sporazumevalne dejavnosti razvijali enakomerno, je po pregledu delovnih 

zvezkov jasna ugotovitev, da ena polovica le-teh presega četrtino v nalogah za razvijanje pisanja, 

druga polovica delovnih zvezkov pa vsebuje približno polovico takšnih nalog ali še več. Nalog za 

razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja je precej več v delovnih zvezkih kot učbenikih, 

ker so delovni zvezki narejeni z namenom, da bi učenci vanje pisali, medtem ko so učbeniki 

večinoma izposojeni iz učbeniškega sklada in se posledično vanje ne sme pisati. Sklepamo lahko, 

da je to razlog za večje število nalog pisanja v delovnih zvezkih kot učbenikih in da skupaj v možni 

kombinaciji z drugimi učnimi gradivi in pripomočki omogočata uravnotežen razvoj vseh štirih 

sporazumevalnih dejavnosti. 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali, kolikšen delež nalog za razvijanje pisanja se 

uvršča na posamezne hierarhično razporejene stopnje miselnih procesov po Bloomovi 

taksonomiji. Rezultati so pokazali, da je v delovnih zvezkih Reach for the Stars 4, My Sails 1 in 

2, Hi there! 4, Super Minds 1 in 2 ter Young Explorers 1 največji delež nalog na nivoju poznavanja. 

Glede na primere nalog gre največkrat za poimenovanja živali, predmetov, oblačil, števil ipd., kjer 

je od miselnih procesov potrebna le zapomnitev. V naštetih delovnih zvezkih sta po pogostosti na 

drugem mestu razumevanje in na tretjem uporaba. Večji delež nalog za razvijanje pisanja, ki 

preverjajo razumevanje (pred poznavanjem in uporabo), je v delovnih zvezkih Happy Street 1 in 

2. Delovni zvezki Young Explorers 2, Hi there! 5 in Reach for the Stars 5 imajo najvišji delež 

nalog pisanja, ki se umeščajo na nivo uporabe, pri prvem in drugem je ta delež približno takšen 

kot pri nalogah poznavanja in razumevanja, pri tretjem pa je nalog za poznavanje in razumevanje 

nekoliko manj. Nalog, ki bi pri pisanju preverjale analizo ali sintezo, je v delovnih zvezkih bolj 

malo (pod 10 %). Več nalog za preverjanje analize je v delovnih zvezkih Young Explorers 2, My 

Sails 1 in Reach for the Stars 5, več nalog za preverjanje sinteze pa v Young Explorers 1 in 2 ter 

My Sails 1 in 2. Nalog, kjer bi učenci lahko izkazali zmožnost vrednotenja, pa sploh ni. 
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Ugotovitev, da je največ nalog nižjega nivoja, ni presenetljiva, saj gre sploh pri pisanju še vedno 

za začetno učenje, pa vendar ne gre zanemariti, da so naloge višjega nivoja tako redke. M. Oplotnik 

(2016) je v svojem magistrskem delu med drugim raziskovala tudi odzive učencev na naloge višjih 

taksonomskih ravni in ugotovila, da učence tudi pri učenju angleščine kot tujega jezika zanimajo 

težje naloge, saj jim predstavljajo izziv pri reševanju. Prišla je do zaključka, da se pri poučevanju 

lahko uporabljajo tudi naloge višjih ravni, kljub nižjemu nivoju jezika (prav tam). Njena 

ugotovitev se ujema s teorijo Vigotskega, ki je pisal o teoriji bližnjega razvoja. V območje 

bližnjega razvoja lahko umestimo tiste dejavnosti oziroma naloge, ki učencem predstavljajo izziv 

in so nekoliko zahtevnejše od povprečno zahtevnih nalog, a jih učenci še znajo rešiti, izven 

območja pa so premalo ali preveč zahtevne naloge, s katerimi se učenci ne bi naučili ničesar 

(Fekonja Peklaj, 2011). 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako se naloge za razvijanje pisanja v 

delovnih zvezkih za poučevanje angleščine v 4. razredu osnovne šole razlikujejo od tistih za 

poučevanje v 5. razredu osnovne šole glede na zastopanost posamezne stopnje miselnih procesov 

po Bloomovi taksonomiji. V primerjavi nalog iz delovnih zvezkov za 4. in 5. razred smo ugotovili, 

da je največji delež nalog na nivoju poznavanja. V delovnih zvezkih za 4. razred je takšnih 51,5 

%, v delovnih zvezkih za 5. razred pa 36 %. Takšno ugotovitev smo pričakovali, ker se učenci s 

pisanjem v angleščini konkretneje seznanijo šele v tretjem razredu in so v četrtem razredu še vedno 

(v večini) začetniki, zato so prve pisne enostavnejše in večinoma zahtevajo le zapomnitev besed 

oziroma poimenovanja ali prepis.  Nalog za preverjanje razumevanja je 24,1 % v delovnih zvezkih 

za 4. razred in 26,2 % v gradivu za 5. razred. Uporabo znanja preverja 15,6 % nalog za razvijanje 

pisanja v 4. razredu in 28,4 % nalog v 5. razredu. Pri stopnji analize je delež nalog v delovnih 

zvezkih za poučevanje četrtošolcev 3,3 %, v delovnih zvezkih za poučevanje petošolcev pa 4,1 %. 

Torej ugotavljamo, da je delež nalog višjih taksonomskih ravni (od razumevanja do analize) 

nekoliko višji v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine v 5. razredu v primerjavi z delovnimi 

zvezki za 4. razred. Delež nalog, ki preverjajo stopnjo sinteze je v delovnih zvezkih za 4. razred 

5,6 % in v tistih za 5. razred 5, 1%. Nobena naloga v delovnih zvezkih za 4. in prav tako za 5. 

razred pa ne preverja najvišje (najzahtevnejše) stopnje, to je vrednotenja. 
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11 PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 
 

Poučevanje angleščine kot tujega jezika je sicer že nekaj časa tema zanimanja strokovnjakov z 

različnih področij, pa vendar gre bolj za teorijo kot prakso. V praksi je teh raziskav manj, sploh 

takšnih v povezavi z učenjem oziroma poučevanjem pisanja v angleščini kot tujem jeziku. 

Med pisanjem magistrskega dela smo se srečali z različnimi vprašanji, ki bi lahko bili stvar 

nadaljnjih študij oziroma raziskav. Sami smo podrobneje raziskovali naloge za razvijanje pisnega 

sporočanja in sporazumevanja  v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. 

in 5. razredu osnovne šole, zanimivo pa bi bilo na podoben način raziskati tudi druge 

sporazumevalne dejavnosti, to so branje, govorjenje in poslušanje. 

Porajala se nam je tudi misel, da ne bi bilo slabo, če bi imeli vpogled v stališča učiteljev razrednega 

pouka do nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v učnih gradivih za 

poučevanje angleščine kot tujega jezika ali morda podatke o uspešnosti učencev pri reševanju 

nalog za razvijanje pisanja na višjih nivojih mišljenja po Bloomu v primerjavi z nižjimi.  

Vse to in še mnogo več je na področju poučevanja tujega jezika neraziskano in ker pogovorno 

pravimo, da je jezik živ, ker se ves čas spreminja, je prav, da se ga ves čas tudi proučuje.  
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