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POVZETEK 

Kultura in jezik sta tesno povezana, saj se s spreminjanjem kulture spreminja tudi jezik; hkrati 

tudi jezik močno definira in oblikuje vsako kulturo. Zato je pomembno, da te povezanosti ne 

prezremo pri poučevanju tujega jezika, saj z vključevanjem kulturnih vsebin v pouk 

pripomoremo k učenčevemu uspešnemu razvoju sporazumevalne zmožnosti. Učbenik je 

najbolj pomembno in razširjeno učno sredstvo v Sloveniji in učitelje vsaj delno usmerja pri 

izbiri kulturnih vsebin. Učbenik mora vsebovati uravnoteženo količino kulturnih vsebin ciljne 

in izhodiščne kulture učencev, ki s pomočjo primerjanja lastne kulture s ciljno, poučevano 

kulturo pri pouku tujega jezika spoznavajo in gradijo kulturno identiteto in medkulturno zavest. 

Kulturne vsebine morajo biti pestre in morajo vsebovati tako površinske teme kot tudi manj 

vidne vsebine, kot so vzorci vedenja, vrednote in prepričanja. Poleg tega morajo učencem 

omogočati, da ob učenju kulturnih vsebin razvijajo vse sporazumevalne dejavnosti. Rezultati 

kvantitativne raziskave, v kateri smo zaobsegli 12 potrjenih učbenikov za poučevanje 

angleščine kot tujega jezika za 4. (6 učbenikov) in 5. razred (6 učbenikov), so pokazali, da se 

največ kulturnih vsebin pojavi v učbeniku Reach for the stars 5, najmanj pa v učbenikih Hi 

There! 4 in Super Minds 1. V učbenikih za 4. razred se pojavlja manj kulturnih vsebin kot v 

učbenikih za 5. razred. Večina kulturnih vsebin, ki jih vsebujejo potrjeni učbeniki za poučevanje 

angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole v Sloveniji, spada h kulturi z veliko začetnico. 

Najmanj kulturnih vsebin v učbenikih izhaja iz kulture na splošno. V potrjenih učbenikih za 

angleščino kot tuj jezik za 4. in 5. razred osnovne šole so naloge povezane s kulturnimi temami 

najbolj pogosto in skoraj enakovredno namenjene razvijanju sporazumevalnih dejavnosti 

poslušanja in branja. Najmanjši delež nalog je namenjen razvijanju pisanja. Rezultati raziskave 

so pokazali, da se v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu največkrat pojavljajo vsebine 

ciljne kulture; najmanj je nalog z vsebinami drugih kultur. Kot ciljna kultura se v učbenikih 

največkrat pojavlja kultura Velike Britanije; največ različnih kultur, ki se pojavijo v enem 

učbeniku, je 22. Največkrat se od tem kulture na splošno v učbenikih pojavi kulturna identiteta; 

od tem kulture z veliko začetnico se najbolj pogosto pojavljata tematska sklopa 

geografija/zgodovina/politika in oblačila/moda/hrana/domovanje, od tem kulture z malo 

začetnico pa tematski sklop nivo formalnosti/direktnost/iskrenost/odprtost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: poučevanje angleščine, 2. triletje, medkulturna zavest, kulturne vsebine, 

učbeniki, sporazumevalne dejavnosti. 

 



 
 

ABSTRACT 

Culture and language are closely linked, as language changes along with the culture and 

strongly defines and shapes each culture at the same time. Therefore, it is important not to 

ignore this connection while teaching a foreign language, since incorporating cultural content 

into the lessons helps the student to develop the communicative competence successfully. The 

textbook is the most important and widespread teaching tool in Slovenia and at least partially 

guides teachers in their choice of the cultural content. The textbook must contain a balanced 

amount of cultural content of the target and native culture of the students, who, by comparing 

their own culture with that of the target culture, learn and build cultural identity and intercultural 

awareness while learning a foreign language. Cultural content must be diverse and contain both 

straightforward themes and less visible content, such as patterns of behavior, values, and 

beliefs. In addition, it should allow students to develop all four language skills while learning 

cultural content. The results of the quantitative survey, which included 12 validated textbooks 

for teaching English as a foreign language for the 4th (6 textbooks) and the 5th grade (6 

textbooks), showed that the highest quantity of cultural content appeared in the textbook Reach 

for the stars 5 and the lowest in the textbooks Hi There! 4 and Super Minds 1. There is less 

cultural content in grade 4 textbooks than in textbooks for the fifth grade. Most of the cultural 

content contained in the validated textbooks for teaching English in the 4th and the 5th grade of 

the elementary school in Slovenia is from the big C culture. The fewest amount of cultural 

content in textbooks is from the topics of culture in general. The biggest proportion of tasks in 

the validated textbooks for English as a foreign language for grades 4 and 5 of the elementary 

school in Slovenia is devoted to improving reading and listening skills. The smallest proportion 

of tasks is devoted to developing writing skills. The results of the research showed that the 

topics that appear most frequently in English textbooks in grades 4 and 5 are from target culture 

and that the content which is represented the least is the content from the other cultures. Target 

culture is most often presented through the culture of The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland; the biggest number of different cultures occurring in a single textbook is 22. 

Most of the topics of the culture in general are about cultural identity; most of the cultural 

content from big C culture is from topics geography/history/politics and 

clothing/fashion/food/home while the level of formality/directness/honesty/openness are the 

most frequent topics from the small c culture. 
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1 UVOD 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je kultura opredeljena kot »skupek dosežkov, vrednot 

človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja« (b. d. kultura). V etimološkem 

slovarju pa lahko izvemo, da kultura izhaja iz latinske besede cultūra, ki pomeni »'vzgoja, 

izobraževanje, čaščenje, spoštovanje’, prvotno ‛obdelovanje, poljedelstvo’, kar je izpeljano iz 

lat. colere ‛obdelovati (polje).«1 Že v izvoru besede tako lahko najdemo povezavo med 

izobraževanjem, vzgojo in kulturo, zato je toliko bolj naravno, da v poučevanje vključujemo 

kulturne vsebine in vrednote. Kultura je povsod okoli nas. Morda jo je ravno zaradi naše tesne 

vpletenosti z njo tako težko definirati. Kulturo različni avtorji in avtorice opredeljujejo zelo 

različno.  

Claire Kramsch (1998) si za razlago kulture pomaga s pesmijo Emily Dickinson, v kateri 

avtorica primerja kulturo in naravo. Tako Kramsch razlaga, da sta narava in kultura soodvisni. 

Pravi, da po eni strani kulturo potrebujemo, saj nam definiranje neke naravne stvari z besedo 

pomaga razumeti, nas osvobodi, vendar pa nas kakršnokoli definiranje z besedo hkrati tudi 

omejuje, saj tako zelo težko ustvarjamo nove, originalne misli, na katere ne bi vplivala 

predhodna definicija.  

Spreminjanje v kulturi poudari Nieto (1992), ki kulturo opredeli kot skupek vedno 

spreminjajočih se vrednot, tradicij, socialnih in političnih odnosov in svetovni nazor. Te 

vrednote, tradicije, socialne in politične odnose ustvari, deli in spreminja skupina ljudi, ki jo 

skupaj drži kombinacija faktorjev, kot so skupna zgodovina, geografska lokacija, socialni status 

in vera. 

Pomen nadaljnjega posredovanja kulture poudari Lisa Haecklin (1995), ki kulturo opredeli s 

štirimi glavnimi značilnostmi, in sicer pravi, da je kultura omrežje mnenj s skupnimi stališči, je 

relativna, je naučena in je skupna več posameznikom.  

Kramsch (1998) podobno kulturo opredeli kot članstvo v določeni družbi, kateri so skupni 

socialni prostor, zgodovina in skupne ideje. Četudi član zapusti to družbo, lahko obdrži skupni 

sistem standardov za sprejemanje, vrednotenje, ocenjevanje in delovanje, kjerkoli že je. Ta 

skupni sistem standardov splošno imenujemo kultura. 

Kulture se tako naučimo in nas nato spremlja in se razvija v vseh vidikih našega življenja. 

Kultura je tesno povezana z jezikom, s čimer se strinjata tudi Skela (1999) in Šečerov (2008), 

ki navajata medsebojno povezanost med kulturo in jezikom kot glavni razlog za poučevanje 

kulture pri poučevanju tujega jezika, saj menita, da je poleg jezikovnih zmožnosti pri uspešni 

komunikaciji pomembna tudi medkulturna zmožnost, ki jo razvijamo z obravnavo raznolikih 

in poglobljenih kulturnih vsebin. 

  

                                                           
1 Pridobljeno s https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-
slovar/4288145/kultra?FilteredDictionaryIds=193&View=1&Query=kultura. 

https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4288145/kultra?FilteredDictionaryIds=193&View=1&Query=kultura
https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4288145/kultra?FilteredDictionaryIds=193&View=1&Query=kultura
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 POVEZANOST KULTURE IN JEZIKA  
Da bi ugotovili vlogo kulture v družbi in njen vpliv na človeško vedenje, sta se razvili dve 

vzporedni vrsti raziskav. Prva se je osredinila na kulturo z vidika socialnih norm, prepričanj, 

predvidevanj in vrednostnih sistemov; raziskave s tega vidika izvajajo etnografi, antropologi, 

sociologi in specialisti za medkulturno komunikacijo. V teh disciplinah je kultura raziskovana 

kot skupni element različnih družb in organizacij, medtem ko je z raziskavami cilj odkriti 

podobnosti in razlike v človekovem konstruiranju realnosti. Druga pa je aplikativna lingvistika, 

bolj natančno sociolingvistika, ki raziskuje povezavo med jezikom in sociokulturnimi normami 

in okvirji in raziskuje vzorce, ki lahko pojasnijo, kako člani določene kulture uporabljajo jezik 

za funkcioniranje v družbi (Hinkel, 2006). 

Andraka (2014) v svojem doktoratu zapiše, da je teorijam povezanosti kulture in jezika skupno, 

da je uspešnost komunikacije z osebo iz ciljne skupine odvisna od ravni učenčevega 

razumevanja medkulturne dinamike komunikacije ter od učenčeve sociokulturne zmožnosti v 

odnosu s ciljno skupnostjo. Vsak učbenik tujega jezika bi zato moral učencem zagotoviti 

možnost, da te kulturne dejavnike spoznajo.  

Seveda pa različne teorije izpolnjevanje teh pogojev predlagajo na različne načine. Vigotski 

(1986) pravi, da je učenje neločljivo od socialnega dogajanja ter se dogaja v interakciji z ljudmi, 

predmeti in z dogajanjem iz okolice, iz česar se je razvila sociokulturna teorija. 

Po teoriji jezikovnega relativizma (Whorf, 1956) je celoten svet govorca odvisen od njegovih 

jezikovnih navad – jezik sam ustvarja naše ideje o svetu oz. naše dojemanje sveta in posledično 

določa kulturo govorca. V obeh primerih je poznavanje kulture močno povezano z 

razumevanjem jezika in obratno.  

Kramsch (1998) nakaže na to, da jezik ustvarja in oblikuje kulturo; ugotavlja tudi, da je jezik 

eden glavnih kriterijev za pripadnost določeni družbi in kulturi. Pravi, da teorija jezikovnega 

relativizma ne trdi, da jezikovne strukture vsebujejo in omejujejo, kaj ljudje lahko mislijo, 

ampak da lahko vpliva na to, kaj ljudje mislijo.  

Torej jezik strogo ne omejuje našega mišljenja, vendar pa vpliva nanj. Jezik vpliva tudi na 

oblikovanje posameznikove narodne in kulturne identitete (Čok, 2005). Čok (2005) izpostavi 

tudi dinamiko, s katero se kulturne vsebine uresničujejo z rabo jezika. Meni, da je najboljše 

sredstvo oziroma medij za izražanje in realizacijo kulture prav jezik. Kot prvi pogoj za 

ustvarjanje vrednot, ki so temelj kulturne identitete, navede jezik. Jezik kot medij dopolnjuje 

opazovanje in poznavanje razlik med okolji in kulturami, saj je medij za zbliževanje in grajenje 

odnosov med njimi.  

Šabec (2000) meni, da jezika nikakor ne moremo iztrgati iz konteksta, ker je njegova raba 

močno pogojena z vrsto družbenih dejavnikov, kot so lastnosti govorca in sogovornika, njun 

odnos, status, starost in spol. Tako torej lahko izpeljemo, da jezik vpliva na družbo in njeno 

kulturo; prav tako družba in kultura vplivata na rabo in razvoj jezika. Čok (2005) tudi ugotavlja, 

da je za uspešno komunikacijo v določenem jeziku eden od pogojev tudi poznavanje pravil 

določene družbe, ki so določene s strani kulture. 
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Povezavo med jezikom in kulturo Fennes in Hapgood (1997) vidita kot nekaj zelo močnega. 

Jezik je orodje za organizacijo odnosov med člani kulture. Je orodje za določanje pravil, za 

posredovanje ideologij, vizij sveta in ima tako vpliv na kulturo. Hkrati jezik zrcali kulturo, saj 

prenaša vrednote, prepričanja in norme določene s strani kulture in tudi zgodovino, izkušnje in 

modrost. Jezik tako služi kot kulturni spomin in vidna manifestacija kulture. Manjšina, ki se 

odreče svojemu jeziku v prid večini, se bo posledično tudi asimilirala v kulturo večine. Torej je 

grožnja izginotja določenega jezika hkrati tudi grožnja izginotja določene kulture. Tudi Čok 

(2005) poudarja pomembnost prvega jezika na posameznikov način razmišljanja, identiteto, 

čustvovanje. Velik pomen vidi v učenju in rabi drugih in tujih jezikov, saj meni, da raba jezikov 

omogoča razvijanje medsebojne strpnosti.  

Fennes in Hapgood (1997) predstavita jezik s teorijo ledene gore, v kateri je jezik delno viden 

(uzaveščen) in delno neviden (nezaveden). Vidni in na kognitivni ravni oprijemljivi del vsebuje 

slovnico, črkovanje in pravila, glede na katera se jezik govori in piše. Na drugi strani nevidni 

del vsebuje strukturo jezika in temeljne vrednote in prepričanja.  

Kramsch (1998) poudari, da kljub temu, da nas jezik in kultura v vseh interakcijah tudi delno 

definirata, to še ne pomeni, da smo omejeni le s kulturnimi pomeni, ki nam jih jezik ponuja. 

Ravno nasprotno, kultura lahko obogati našo interakcijo z drugimi. Hinkel (2006) pravi, da je 

kultura lahko manifestirana v govorici telesa, kretnjah, konceptih časa, običajih gostoljubja in 

tudi načinu izražanja prijaznosti; poleg tega je njen vpliv še veliko globlji in širši hkrati, saj 

kultura, v katero smo socializirani, vpliva tudi na to, kako vidimo svojo vlogo v družbi. Da bi 

učenci tujega jezika lahko uspešno komunicirali, morajo usvojiti tudi sociokulturno 

kompetenco, saj samo znanje, kako se v jeziku reče hvala, še ne avtomatično pomeni, da vemo, 

kdaj reči, kako reči, kako pogosto reči hvala in ali je poleg izreke besed potrebno še kakšno 

drugo dejanje. Podobno nakaže tudi Thompson (1993), ki pravi, da je znanje socialnih vrednot, 

norm vedenja in interakcije in kulturnega diskurza ključna komponenta vsesplošne lingvistične 

kompetence. Zato je pomembno, da se učenci učijo avtentičnih življenjskih situacij, da bodo 

lahko jezik uporabljali v resničnem življenju, ne le v učilnici.  

 

 

2.2 RAZLIČNE DELITVE KULTURE  
Kultura je obsežen in kompleksen pojem, zato veliko avtorjev kulturo razdeli na različne 

elemente, ki jih morda lahko lažje razumemo ali pa vsaj poskušamo razumeti, kako široko sega 

kultura v družbi in življenju posameznika.  

Fennes in Hapgood (1997) predstavita velikokrat uporabljeni način predstavljanja koncepta 

kulture z ledeno goro, pri kateri je večji del konceptov, pojmov pod vodo oziroma so nezavedni, 

manjši pa nad vodo in se jih zavedamo. Tako delita kulturo na nezavedno in uzaveščeno. 

Primarno se zavedamo naslednjih elementov kulture: umetnosti, literature, dramatike, klasične 

glasbe, popularne glasbe, narodnih plesov, iger, kulinarike in oblačil. Potopljeno pod vodno 

gladino, nezavedno, pa je veliko več pojmov, kot na primer ideja o skromnosti, vzorci 

hierarhičnih odnosov, definicija greha, odnos do živali, ideje o vzgoji otrok, ideje o pravičnosti, 

vzorci skupinskega odločanja, vloge oseb glede na starost, spol, status in drugo, preference do 

tekmovalnosti ali skupinskega dela, količina socialnih interakcij, ideja osebnega prostora … 

Čeprav se teh pojmov ne zavedamo, močno vplivajo na naša vsakdanja življenja. Znamo se 
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obnašati z ozirom nanje, vendar pa jih zaradi tega, ker se jih ne zavedamo, ne moremo 

nadzorovati. Ker je večji del kulture nezaveden, se velikokrat ne zavedamo, da je sploh povezan 

s kulturo in ga dojemamo kot naravno. Vendar pa vse kulture ne dojemajo enako, kaj je naravno 

in kaj ne. Prav tako ni očitno, katere stvari, dejanja in prepričanja so lahko drugačna v različnih 

kulturah.  

Tomalin in Stempleski (1993) kulturo razdelita na kulturo z veliko in kulturo z malo začetnico. 

V kulturo z veliko začetnico uvrščata literaturo, folkloro, umetnost, glasbo in artefakte, v 

kulturo z malo začetnico pa ideje, kamor uvrščata prepričanja, vrednote, institucije ter vedenje, 

kamor uvrščata običaje, navade, oblačila, hrano in prosti čas. 

Vsebine kulture z veliko začetnico so tiste, ki jih hitreje opazimo, se o njih veliko naučimo že 

ob kratkih potovanjih v različne države, medtem ko so vsebine kulture z malo začetnico težje 

opazne, saj se velikokrat ne zavedamo svojih lastnih vedenj in vrednot oziroma so ta tako 

ponotranjena, da si ne znamo predstavljati, da se lahko razlikujejo od vedenj in vrednot drugih. 

Hinkel (2006), podobno kot Fennes in Hapgood (1997), loči vidno in nevidno kulturo, pri čemer 

v vidno kulturo sodijo literatura, umetnost, arhitektura, zgodovina, oblačila, kuhanje, običaji, 

festivali in druge tradicije, v nevidno pa sociokulturna prepričanja in predvidevanja, ki se jih 

večina ljudi ne zaveda in jih zato ne morejo intelektualno razčleniti. 

Za namene poučevanja tujega jezika Skela (2009) razdeli kulturo na tri tipe: 

a) informativno kulturo, ki se nanaša na podatke in dejstva, ki jih večinoma poznajo vsi 

povprečno izobraženi govorci določene družbe o zgodovini, geografiji, pomembnih 

osebnostih in podobno,  

b) vedenjsko kulturo, h kateri sodijo navade, običaji, vzorci sporazumevanja v različnih 

situacijah, neverbalno komunikacijo in vrednote določene družbe in 

c) kulturo dosežkov, v katero uvršča umetnost in literaturo. 

S pomočjo njegove razdelitve lahko učitelji lažje preverijo ali v pouk vnašajo vse tri tipe 

kulturnih vsebin.  

 

2.3 MEDKULTURNE INTERAKCIJE IN MEDKULTURNA KOMPETENCA 
Ob stiku posameznika z okoljem in ljudmi iz druge kulture se lahko nanje odzove na različne 

načine. Medkulturna interakcija pripelje do nenavadnih, včasih tudi nepričakovanih odzivov na 

razlike med kulturami, katerih posameznik ne predvidi. Večinoma gre za razlike v kulturi z 

malo začetnico (Tomalin in Stempleski, 1993), ki niso tako očitne, saj izvirajo iz razlik v 

temeljnih prepričanjih in vrednotah med kulturama. Fennes in Hapgood (1997) naštejeta tri tipe 

reakcij na stik s kulturnimi razlikami v primerih, kadar se posameznik preseli v kraj z drugačno 

kulturo: 

1. beg od drugačnosti, 

2. popolno sprejetje nove kulture in vrednot, 

3. ohranjanje in razvijanje obeh kulturnih plati.  

Najtežje, a hkrati tudi z najmanj konflikti med posamezniki je zagotovo ohranjanje in razvijanje 

obeh kulturnih plati, saj se dnevno v posamezniku lahko pojavijo notranji konflikti, vendar pa 

s tem prihaja do manj trenj med pripadniki različnih kultur. Vsekakor posameznik potrebuje 

vodstvo in pomoč pri usklajevanju in razmišljanju o svoji kulturni identiteti ob razvijanju obeh 
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kultur. Vsak človek, ki se za nekaj časa preseli v okolje z drugačno kulturo od svoje prvotne, 

se mora soočiti s prilagoditvenim ciklom. 

Po prvotni reakciji ob stiku z drugačno kulturo gre vsak posameznik skozi podobne vzpone in 

padce v doživljanju nove kulture. Po začetnem navdušenju posameznik doživi kulturni šok; za 

tem se površinsko prilagodi novi situaciji, a za tem sledi frustracija. Posameznik frustracijo 

prebrodi z naravno prilagoditvijo, vendar doživi novi, obratni kulturni šok, ko se vrne domov, 

v svojo prvotno kulturo, ki jo zaradi nove medkulturne interakcije začenja drugače doživljati in 

razumeti. Celi izkušnji vzponov in padcev pri stiku z novo kulturo pravimo prilagoditveni cikel 

(Fennes in Hapgood, 1997). 

Medkulturne interakcije lahko pripeljejo do razumevanja medkulturnih razlik, ki se jih drugače 

ne zavedamo. Fennes in Happgood (1997) naštejeta nekaj glavnih razlik med kulturami:  

̶ različno kategoriziranje istih stvari: pes kot domača žival ali pes kot hrana; 

̶ drugačne norme in pravila: odrasli član določene kulture se ob nepoznavanju pravil in 

norm počuti kot otrok, dela napake, ki jih otroci tiste kulture ne delajo, vendar pa je 

deležen odgovornosti odrasle osebe, zaradi česar velikokrat pride do medkulturnih 

konfliktov; 

̶ drugačni vzorci mišljenja: v zahodnih kulturah stremimo k iskanju ene, prave rešitve, 

misli, medtem ko v azijskih kulturah prevladuje mišljenje, kjer je najbolje vedno videti 

dve uravnoteženi plati problema; 

̶ vloge v odnosih: znotraj družine na primer se vloga matere zelo razlikuje v različnih 

kulturah; 

̶ različni vzorci interakcij in vedenja: dvorjenje tako na primer lahko ima zelo različen 

vrstni red gest in različen pričakovan potek v različnih kulturah; 

̶ pogled na svet in smisel življenja. 

Želja po ohranitvi lastne resničnosti, ali, kot opredelita Skela in Dagarin Fojkar (2009), 

ohranitvi lastne identitete oziroma lastnega jezikovnega ega, lahko resno ovira učenje tujega 

jezika. Med učenjem o novi kulturi in jeziku lahko pride do ogroženosti učenčevega ega in 

trdnosti identitete, kar lahko privede do kulturnega šoka.  

Kulturni šok lahko oseba doživi, ko: 

̶ se kar naenkrat zaveda, da je vedenje, ki ga mi dojemamo kot normalnega, dojemano 

kot neprimerno in nezaželeno, 

̶ ko nekaj, kar je bilo vedno jasno, ni več, 

̶ ne razumemo vedenj članov druge kulture, 

̶ ko dobimo občutek, da se člani druge kulture ne obnašajo normalno (Fennes in 

Hapgood, 1997). 

Primarne reakcije na kulturni šok so tesnoba, stres, frustracija, slabša orientiranost in psihološka 

nestabilnost. S kulturnim šokom se lažje spopadajo ekonomsko in psihično bolj stabilni 

posamezniki, medtem ko lahko na tiste z nizkim ekonomskim statusom močno vpliva (Fennes 

in Hapgood, 1997). 

Da bi učenci lahko doživeli bolj uspešne medkulturne interakcije, se uspešno spopadali z 

medkulturnim šokom in lažje razvijali svojo kulturno identiteto ob spoznavanju drugih kultur, 

je pomembno, da razvijejo medkulturno komunikacijsko zmožnost. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Eva Kern Nanut, magistrsko delo 

6 
 

Za medkulturno in medjezikovno komunikacijo morajo učenci razviti medkulturno 

komunikacijsko kompetenco. Hymes (1972) komunikacijsko kompetenco definira kot znanje 

tako pravil slovnice kot tudi pravil rabe jezika v danem/določenem kontekstu. Kasneje se 

začnejo vzpostavljati ideje, da komunikacija brez multidimenzionalnega kulturnega zavedanja 

ni dovolj učinkovita (Guilherme, 2000). Tako nastane koncept medkulturne komunikacijske 

kompetence. 

Medkulturna komunikacijska kompetenca je zmožnost omogočiti skupno razumevanje ljudi 

različnih socialnih identitet, zmožnost interakcije z ljudmi kot kompleksnimi bitji z več 

identitetami in njihovo lastno individualnostjo (Byram, Gribkova in Starkey, 2002, str. 10). 

Medkulturno kompetenco Byram (1997) pojasni kot zmožnost komunikacije v maternem jeziku 

z nekom z drugačno kulturo, medtem ko medkulturna komunikacijska kompetenca vključuje 

tudi komunikacijo v tujem jeziku. Šečerov (2008) pa medkulturno in medjezikovno zmožnost 

razume kot skupek zmožnosti, sposobnosti in spretnosti, kot so na primer ozaveščanje razlik in 

podobnosti med lastno in tujimi kulturami, ugotavljanje kulturne pogojenosti našega delovanja, 

razvijanje strpnosti do drugačnosti in zmožnost oblikovanja in spreminjanja stališč in vrednot. 

Pri tem pa Kramsch (1998) dodaja, da se pri medkulturni komunikacijski kompetenci usvaja 

tako novi jezik in znanje o novi kulturi kot tudi razvija znanje o lastni kulturi in identiteti. 

Tomalin in Stempleski (1993) opišeta kulturno zavest kot skupek  

- zavedanja svojega kulturno pogojenega vedenja, 

- zavedanja kulturne pogojenosti vedenja drugih, 

- zmožnosti razložiti svoja kulturna stališča.  

Šečerov (2008) pa meni, da medkulturna in medjezikovna zmožnost obsega: 

- prepoznavanje in ozaveščanje razlik in podobnosti med lastno in tujimi kulturami, 

- ozaveščanje kulturne pogojenosti našega delovanja, govora, vrednost, vedenja, govorice 

telesa itd., 

- razvijanje strpnosti do drugačnosti in preseganje stereotipov, 

- razvijanje strategij soočanja z medkulturno interakcijo in 

- zmožnost oblikovanja in spreminjanja vrednot.  

Tomalin in Stempleski (1993) zaobesežeta medkulturno zavest z britanskim in ameriškim 

načinom življenjem in institucijami, vrednotami in prepričanji in tudi vsakodnevnimi odnosi in 

čustvi, izraženih ne samo z jezikom, ampak tudi z obleko, kretnjami, obraznimi izrazi in 

gibanjem.  

V zadnjih desetletjih prihaja do velikega porasta medkulturnih interakcij, ljudje potujejo, 

sodelujejo med seboj; veliko je mednarodnih podjetij. Tomalin in Stempleski (1993) navedeta 

naslednje razloge za povečanje pomembnosti medkulturne interakcije in razvoja medkulturne 

zavesti: vzpon ekonomske vrednosti in pomembnosti držav Pacifiškega kroga (Japonska, 

Koreja, Tajvan, Tajska imajo zelo drugačen način življenja in kulturo od evropske in ameriške); 

vpliv porasti imigraciji na kurikulum (zaradi potrebe po povezovanju z migranti in njihovimi 

kulturami se pojavljajo potrebe tudi po kritičnem razmisleku o lastni kulturi); raziskave s 

področja pragmatike, kako zelo sta povezana jezik in kultura, ter nove raziskave s področja 

neverbalne komunikacije. Ob svetovnih spremembah v potrebi po več medkulturnih 
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interakcijah se je tako porodila tudi potreba po vključitvi medkulturne in medjezikovne 

zmožnosti v šolske in druge evropske in slovenske dokumente.  

 

2.4 MEDKULTURNA IN MEDJEZIKOVNA ZMOŽNOST V EVROPSKIH IN SLOVENSKIH 

DOKUMENTIH 
Didaktika kulture je v zadnjih sedemdesetih letih najbolj zacvetela in se s hitro razvijala. Razvoj 

je omogočil nov ekonomski in politični položaj držav po drugi svetovni vojni; predvsem so 

nove raziskave s področja poučevanja jezikov spodbudili različni vidiki:  

- večje zahteve po uporabi tujih jezikov v poklicih (informativni vidik), 

- prisotnost več jezikov v mestih poraja potrebo po uporabi tujih jezikov tudi v 

vsakdanjem življenju (vidik uporabnosti), 

- radovednost in želja po raziskovanju različnih bližnjih in oddaljenih kultur (kulturni 

vidik), 

- učenje jezikov in o kulturah kot sredstvo za osebnostni razvoj (formativni vidik) in 

- potreba po navezovanju in ohranjanju ekonomskih in političnih stikov (ekonomski in 

politični vidik) in 

- želja in namen ohranjanja dobrih družbenih odnosov (družbeni vidik). (Čok, 1999) 

V zadnjih treh desetletjih se je namen učenja tujih jezikov spremenil iz branja in analize tuje 

literature v praktične namene komunikacije (Byram, 2009). Tako tudi Evropska komisija 

(1995) poudari, da je znanje tujih jezikov pogoj za vstop na globalni trg dela, pri čemer je 

pomembna zmožnost prilagajanja različnim delovnim okoljem z različnimi kulturami.  

Evropska unija zdaj že z 28 članicami in 24 uradnimi jeziki predstavlja skupnost z bogatim in 

raznolikim naborom kultur in jezikov. Da lahko tako raznolika združba deluje uspešno in v 

miru, je pomembno, da spodbuja državljane k sprejemanju medkulturnih razlik in jih opremi z 

veščinami za spoprijemanje z medkulturnimi in medjezikovnimi interakcijami (Kač, 2010). 

S temi prizadevanji za spoštovanje in priznavanje vseh jezikov in kultur njenih članic je 

Evropska unija začela z uvajanjem obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole; k uvajanju 

se je pridružila Slovenija. V Učnem načrtu za angleščino od 4. do 9. razreda osnovne šole v 

Sloveniji (2016) je jezik definiran tudi kot sredstvo za razvijanje medkulturnih zmožnosti. V 

skladu s tem je kot osrednji cilj učenja angleščine navedeno »doseganje celostne zmožnosti za 

medkulturno in medjezikovno komunikacijo, tj. usposobiti učenca za vsebinsko in okoliščinam 

ustrezno govorno in pisno sporočanje in sporazumevanje v tem jeziku« (str. 7).  

Ob dopolnitvi učnega načrta so se začeli spreminjati tudi vsebine v učbenikih, saj je učni načrt 

že sam po sebi konkretnejši dokument, ker konkretizira in izhaja iz kurikuluma ter vsebuje 

poleg vsebin tudi cilje, standarde in sredstva. Ker učni načrt določa standarde za uspešnost in 

napredovanje učencev pri posameznem predmetu, predstavlja osnovo za ustvarjanje novih 

učbenikov in je hkrati usklajenost z njim glavni kriterij za potrditev učbenikov (Skela, 2000). 

Medkulturni cilji pa se pojavljajo tudi v kurikulumu. Kurikulum zrcali temeljne izobraževalne 

smernice nekega naroda. Zato je tudi prišlo v Sloveniji do kurikularne prenove, da lahko ta 

bolje odraža sodobne globalne spremembe s področji kulture, znanosti, gospodarstva, 

tehnologije in podobnega. In četudi se sprva morda zdi, da je kurikulum tako splošen, da ni 
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povezan z delom učiteljev v razredu, lahko hitro opazimo, da vpliva na vsa področja šolstva, 

tako na učni načrt kot tudi na učbenike in poučevanje učiteljev (Skela, 2000). 

Byram (2009) izrazi mnenje, da je kurikulum in učni načrt potrebno spremeniti, izboljšati. 

Poudari, da moramo priznati plurilingvizem učencev v slovenskih šolah, razširiti 

plurilingvizem z jeziki, ki so v Sloveniji prisotni, doseči zavedanje učencev, da so 

plurilingvistični, ter še bolj razvijati medkulturno zmožnost pri učencih. Kot rešitev za 

izboljšanje in doseganje teh ciljev predlaga, da se jezikov ne bi učilo tako ločeno; poleg tega 

predlaga izpolnitev učnega načrta glede na lokalne okoliščine. S tem se strinja tudi Lilijana Kač 

(2010), ki tudi spodbuja, da »je treba na ravni šole tudi zmanjšati ostro ločenost na posamezne 

jezike; ustvari naj se skutelpni jezikovni kurikulum« (str. 28). 

Preden se osredotočimo na razvijanje medkulturne zavesti in poučevanje kulture pri pouku 

angleščine na zgodnji razvojni stopnji otrok, pa moramo razumeti, zakaj se je začel uvajati pouk 

angleščine in drugih tujih jezikov že v prvo in drugo triletje osnovne šole.  

 

2.5 ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV 
Zgodnje poučevanje tujih jezikov je poučevanje učencev, ki so v predšolski dobi ali v prvem 

izobraževalnem obdobju osnovne šole. Spodbujanje zgodnjega učenja jezikov zgodaj se je 

začelo ob naslednjih ugotovitvah različnih avtorjev (Cooper, 1987; Garfinkel in Tabor, 1991; 

Sanders, 1998; Pižorn, 2009) o njegovih prednosti: 

- Otroci se drugače učijo tujih jezikov kot odrasli, in sicer bolj spontano, bolj jim je 

pomemben namen jezika, ne toliko njegova pravila. Učijo se jezika z namenom 

sporazumevanja in so tako bolj dovzetni za razvijanje medkulturne zmožnosti.  

- Otroci, ki govorijo več jezikov, imajo širši pogled na svet, večji nabor mnenj in vrednot. 

- Velika prednost je razvoj naravne izgovorjave, ki je pri odraslih težja, če ne skoraj 

nemogoča, saj z razvojem pojenjajo zmožnosti za razlikovanje in rabo novih, drugačnih 

glasov. 

- Zgodnje učenje tujih jezikov pripomore k boljši samopodobi učencev in k večji 

motivaciji za delo. 

- Ob napredovanju v rabi tujega jezika učenci napredujejo tudi pri rabi in razumevanju 

maternega jezika. 

- Učenci, ki se učijo tujega jezika, se tudi v maternem jeziku bolje ustno izražajo v 

primerjavi z učenci, ki se ne učijo tujega jezika.  

- Učenje tujega jezika vpliva tudi na uspešnost pri drugih predmetih, na primer pri 

matematiki. 

- Ob učenju tujega jezika pred desetim letom se bolje razvijejo veščine sporazumevanja, 

pomnjenja in kognitivne sposobnosti. 

- Prej in dlje kot se učenci učijo tujega jezika, boljše imajo bralno razumevanje. 

- V pubertetni dobi prihaja do velike samokritičnosti, zato je bolje s poučevanjem tujih 

jezikov začeti pred tem obdobjem, da se izognemo pretirani kritiki ob neizogibnem 

povzročanju napak v začetku učenja novega jezika. 

- Otroci se do pubertete lažje učijo, ker so njihovi možgani bolj elastični in lažje ustvarijo 

nove nevronske povezave.  
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Čok (1999) našteje nekaj načel, ki strnejo glavna spoznanja uporabnega jezikoslovja in so 

temelj za nastanek sodobnih metod komunikacijskega pristopa k zgodnjem poučevanju tujega 

jezika: 

- jezik omogoča stik in soočanje mnenj, vrednost in stališč in vključitev posameznika v 

družbo, 

- govorno dejanje je družbeno dejanje, 

- jezikovni sistem in besedilo sta neločljiva dela tujega jezika, zato ju ob učenju 

spoznavamo vzporedno, 

- da učenec postane tekoči, resnično opravilni in funkcionalni govorec jezika, mora 

usvojiti komunikacijsko, pragmatično in kulturno uzaveščenost, 

- učenje tujih jezikov vsebuje tudi vzgojne cilje razvijanja pozitivnega odnosa do 

različnosti in drugačnosti.  

Tudi pri zgodnjem poučevanju ostajajo glavni trije cilji, ki jih našteje Čok (1999): medosebna 

komunikacija, jezikovna in sporočanjska samostojnost oziroma avtonomija govorca in 

motivacija za učenje in rabo jezika. Pižorn (2009) kot enega glavnih ciljev poučevanja tujih 

jezikov na zgodnji stopnji navede tudi večjezičnost in večkulturnost in tudi prispevek k 

državljanski vzgoji, sprejemanje evropske identitete in razvoj pozitivnega odnosa do človeške 

različnosti. Torej je pomembno, da kulturne vsebine uvajamo že k zgodnjem poučevanju 

angleščine, če želimo, da se učenci res naučijo uspešno sporazumevati v tujem jeziku.  

Allwright (1981) loči štiri elemente vsebine, ki jih moramo pri poučevanju tujega jezika 

zaobseči:  

1. ciljni jezik;  

2. vsebina predmeta, ki vključuje splošno znanje o jeziku, znanje o ciljni kulturi, literaturi 

in tako naprej. Vsebina predmeta je lahko pomemben del tega, kar se poučuje, ali pa le 

sredstvo za poučevanje jezika; 

3. strategije učenja, ki so tudi lahko del učne snovi, da se učenci naučijo spopadati z novo 

pridobljenim znanjem, kako ga ohranjati in podobno;  

4. odnosi – dobro je znano, da je eden od učnih ciljev šolskega poučevanja jezika 

izboljšanje odnosov učencev do govorcev drugih jezikov ter do učenja jezikov. Ne glede 

na to, kako je to redko, je razvijanje pozitivnih medkulturnih odnosov še vedno 

pomembno, čeprav ni pogosto omenjan kot konkreten cilj poučevanja tujega jezika. In 

četudi se ga ne 'poučuje', se ga lahko 'nauči'.  

Način, kako dosegati te cilje, nam pojasnijo modeli poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji, 

ki temeljijo oziroma naj bi temeljili na preteklih spoznanjih s pomočjo raziskav in izkušenj na 

področju zgodnjega učenja tujih jezikov. Čok (2009) našteje nekaj temeljnih dognanj, ki naj bi 

vplivali na modele poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji: 

- trajanje učenja in stik z jezikom odločno pozitivno vplivata na uspeh učenja tujega 

jezika; 

- pri otrocih je razlika med receptivnim in produktivnim znanjem velika tako v količini 

kot tudi kakovosti; 

- manj pomembno je, da otrok strukturira jezikovni sistem; bolj pomembno je razvijanje 

sporočanjske zmožnosti; 
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- pri zgodnjem poučevanju tujega jezika je nujno potrebno upoštevati razvojno stopnjo in 

posebnosti življenjskega obdobja otrok; 

- dobro je upoštevati in izkoristiti veliko moč spomina pri otrocih; najbolje je pri tem 

zaobseči vse vrste spomina, tako vidnega kot tudi slušnega, kratkoročnega in 

dolgoročnega; pomemben je tudi motorični spomin; 

- poučevanje in učenje je tesno povezano in soodvisno z vrednotenjem; 

- pri vrednotenju gledamo napredek in se ne osredotočamo na zastoje; 

- pomemben cilj naj bo razvijanje strpnosti, pozitiven odnos do drugačnosti, učenja 

jezikov in drugih kultur.  

Marjanovič Umek (1994) poudari pomembnost upoštevanja razvojnih zakonitosti otrok pri 

poučevanju tujega jezika, Čok (2009) pa meni, da za uspešno učenje tujega jezika na zgodnji 

stopnji šolanja učenec potrebuje »ustrezno izbiro jezika, kontinuiran čas učenja jezika, njegovi 

razvojni stopnji prilagojeno postopnost uvajanje prvega in vseh drugih tujih jezikov, 

motivacijsko spodbujeno spoznavanje sosedskega ali drugega tujega jezika, kakovostna gradiva 

in didaktična sredstva za učenje in predvsem usposobljenega učitelja za poučevanje jezikov v 

otroški dobi« (str. 137). 

Upoštevati moramo tudi ugotovitve, da se človek vsakega nadaljnjega jezika nauči mnogo lažje 

od prvega. Do tega pride zaradi poznavanja jezikovnih strategij učenja, jezikovnih strategij in 

proceduralnega znanja v jezikih, ki jih pridobi z učenjem prvega, maternega jezika. Poleg tega 

nekaj let prednosti v izkušnjah pripomore k učenčevemu splošnemu znanju in tako k lažjemu 

učenju novega jezika (Kač, 2010).  

Ravno zaradi različnega predznanja je poučevanje tujega jezika velik izziv. Skela (2000) 

navede dva glavna načina učenja in posledično poučevanja tujega jezika. Prvi je nezavedni 

oziroma intuitivni, ki se dogaja naravno v okolju učenca. Drugi pa je zavesten, ki se dogaja v 

šoli, v razrednem okolju. Iz tega izhajata dve tradiciji poučevanja tujih jezikov, racionalna in 

naravna. Pri naravni se poskuša tuj jezik naučiti na podoben način kot prvi jezik, kar pomeni, 

da se tuji jezik vključi v vse vidike učenčevega življenja, da v se v vsakdanjih situacijah redno 

sporazumeva z domačimi govorci v njemu tujem jeziku. Naravni način je torej možen le ob na 

primer selitvi v državo z naravnimi govorci jezika, ki se ga želimo naučiti. To pa v šoli ni 

možno. Prirejeno uvajanje naravnih načel učenja tujega jezika v razred je na primer jezikovna 

kopel, kjer je ciljni jezik tudi sredstvo za posredovanje drugega šolskega znanja in kot jezik 

sporazumevanja v šolskem okolju. Kjer pa tudi jezikovna kopel ni izvedljiva, se uvaja rabo 

drugih naravnih metod poučevanja.  

Vendar pa se učenci ne učijo le od učitelja, ampak tudi od sovrstnikov med pogovorom med 

seboj in tudi med popravljanjem napak drugih učencev. Tako ločimo med tem, kar se v učilnici 

'poučuje', in tem, kar se 'lahko nauči'. Zato tudi lahko sklepamo, da vsebine učenja tujega jezika 

ne moremo popolnoma predvideti, saj je proces učenja spontan in odvisen od vseh udeleženih 

v pouk; tega se mora učitelj zavedati pri načrtovanju pouka tujega jezika (Alwright, 1981). 

Toliko težje je predvideti vse kulturne vsebine, ki jih z zavedanjem in tudi brez zavedanja 

učitelja učenci spoznavajo in doživljajo. Ravno zato mora učitelj predvideti, da se bodo učenci 

na novo soočili z razlikami med kulturami, in to v času, ko še gradijo lastno kulturno identiteto, 

ter omogočiti, da razvijejo zdrav, pozitiven odnos do svoje kulture in spoštovanje drugih kultur.  

Kot odgovor na kritiko zgodnjega poučevanja tujih jezikov, da je učencem tuj jezik nekaj 

povsem novega in zato morda prezahtevnega za uspešno ločevanje med maternim in tujim 
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jezikom, Čok (2009) zapiše: »Poleg družinskega govora v posameznih zvrsteh enega ali več 

jezikov se mu tuji jeziki ponujajo v občilih, glasbi, zapisih in objavah ter v položajih 

sporazumevanja z okoljem. Ob vstopu v šolo (ali že prej) otrok intuitivno ureja tuje jezikovne 

vzorce, ki jih je razumel, in tudi tiste, ki jih ni razumel, ter jih poskuša uporabljati v 

sporočanjskem položaju. Uspešnost usvajanja drugega jezika je odvisna od motivacije, ki 

prihaja iz upravičenosti obstoja drugega jezika v otrokovem življenju ter motivacije za učenje 

tega jezika v šoli in zunaj nje.« (str. 141). 

 

2.6 POUČEVANJE KULTURNIH VSEBIN PRI POUČEVANJU TUJEGA JEZIKA 

2.6.1 CILJI POUČEVANJA KULTURE PRI POUKU TUJEGA JEZIKA 

Ker je kultura tako širok pojem in ga je težko že opisati, ga je zato toliko težje še poučevati. 

Ravno zato je pomembno, da ima učitelj jasno zastavljene cilje, za katere želi, da jih učenci 

dosežejo. Pri tem naj si pomaga z učnim načrtom in drugimi avtorji, ki so posvetili svoje delo 

raziskovanju poučevanja kulturnih vsebin.  

Kač (2010) našteje cilje poučevanja kulture pri poučevanju tujega jezika, ki učiteljem pomagajo 

pri zastavljanju operativnih ciljev:  

- spoznavanje raznolikosti jezikovnih sistemov, 

- ozaveščanje pojmov in miselnih konceptov, 

- izboljševanje kognitivnih zmožnosti z medsebojnim povezovanjem miselnih konceptov 

in pojmov, 

- zaznavanje in sprejemanje različnosti kot kulturne vrednote. 

To so zelo splošni cilji. Page in drugi (1999) ustvarijo model elementov kulture, ki naj bi jih 

obsegal pouk kulture, ki so že bolj konkretni in si jih lažje predstavljamo. Oblikujejo tri glavne 

skupine kulturnih ciljev: znanje, vedenje in odnosi, nato delitev na kulturo z veliko in malo 

začetnico, kot sta jo razdelila Tomalin in Stempleski (1993), razširijo in dodajo poleg kulture z 

veliko in kulture z malo začetnico še splošno kulturo. Page in drugi (1999) opravijo naslednjo 

delitev kulturnih vsebin: 

1. Znanje  

1.1 Splošno kulturno znanje – vsebuje medkulturni šok, stopnje medkulturnega 

prilagajanja, medkulturni razvoj, kulturno učenje, kulturno identiteto in kulturno 

marginalnost. 

1.2 Specifično kulturo (ciljno kulturo) znanje – ki vsebuje ciljno znanje kulture z malo 

in kulture z veliko začetnico, pragmatično in sociolingvistično zmožnost. 

2. Vedenje  

2.1 splošno kulturno znanje – medkulturne veščine, strategije učenja kulture, 

medkulturno sporazumevalno zmožnost, kulturno prilagodljivost in transkulturno 

zmožnost. 

2.2 Specifično kulturno vedenje – v okviru kulture z veliko začetnico sem spada 

primerno vedenje v kontekstu, v okviru kulture z malo začetnico pa primerno 

vsakodnevno vedenje. 

3. Odnosi 

3.1 Splošno kulturni odnosi – pozitivni odnos do različnih kultur, pozitivni odnos do 

učenja kulture in etnorelativen odnos do različnosti kultur. 
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3.2 Specifično kulturni odnosi – pozitiven odnos do ciljne kulture in pozitiven odnos do 

oseb ciljne kulture.  

Pri poučevanju kulture se hitro pojavi problem preverjanja usvojenih ciljev, saj je veliko ciljev 

procesnih in jih učenci razvijajo več let. Skela (2009) skrči razvijanje medkulturne 

sporazumevalne zmožnosti na tri cilje, ki se jih da tudi preveriti: 

- znanje/vedenje oziroma prepoznavanje kulturnih informacij in vzorcev, 

- razumevanje ali pojasnjevanje kulturnih informacij in vzorcev ter 

- vedenje ali uporabljanje kulturnih informacij in vzorcev.  

Pri razvijanju zmožnosti medkulturne komunikacije pri zgodnjem učenju jezikov uvajajmo 

poleg tem, ki se pogosto pojavljajo, kot so na primer šport, družina in oblačila, tudi udejanjanje 

komunikacijskih funkcij ter spoznavanje posebnosti vsakega posameznika v razredu in družbi, 

zavedanju in sprejemanju razlik v vedenju in prepričanjih različnih ljudi in zavedanja o razlikah 

na svetu (Čok, 2009). S tem se strinja tudi Skela (1999): »Jezik in kultura sta v zelo tesni in 

zapleteni medsebojni povezavi. Učenje tujega jezika pomeni tudi spoznavanje kulturnega 

konteksta govorcev tega jezika. Za učitelja to pomeni, da pri poučevanju tujega jezika poučuje 

tudi zapleten sistem kulturnih navad, vrednot, načinov razmišljanja in delovanja.« (str. 54). 

Kot nekatere cilje sociolingvistične sposobnosti Šabec (2000) našteje slediti naravnemu ritmu 

govora, prepoznavati glavne standardne akcente in učinkovita raba rutinskih strategij, h katerim 

na primer sodi znanje, kako se vljudno vključiti v pogovor, kako ga prekiniti, kako vljudno 

prekiniti sogovornika in dobiti besedo ter interpretiranje nebesednih odzivov in premorov v 

govoru. Tudi Tomalin in Stempleski (1993) podobno navedeta kot glavne cilje in hkrati 

pozitivne učinke učenja in poučevanja kulture: zavedanje kulturne pogojenosti našega 

delovanja, vzbuditi zanimanje za ciljno kulturo in razumeti kulturne konotacije določenih 

besed. 

Kot smo že izpostavili, učenje jezika pripomore tudi k večji odprtosti in sprejemanju drugih, 

tudi zelo drugačnih kultur od lastne. Ravno zato večjezična vzgoja in poučevanje stremita k 

temu, da se učenec: 

- zaveda svoje zmožnosti prenašanja znanja o učenju jezikov in k njegovi uporabi, 

- spoštuje vse jezike in večjezičnost, 

- razume vrednost jezikov, 

- spoštuje različne kulture in kulturne identitete drugih, 

spozna povezavo med jezikom in kulturo (Holc, 2010) 

Kot pomemben vidik oziroma cilj poučevanja kulture pri poučevanju tujega jezika Skela (1999) 

vidi v postopnem prilagajanju učencev ciljni kulturi s sposobnostjo ob tem ohraniti lastno 

kulturno identiteto. To bo veliko lažje učencem, katerih kultura je bližje ciljni, kot pa učencem, 

pri katerih imata ciljna in njihova izhodiščna kultura večje socialno-ekonomske razlike. 

Učencem v Sloveniji večinoma v šoli ne bo potrebno usvajati novih socialnih izkušenj, kot so 

pozdravljanje, opravičevanje, saj imajo jeziki in kulture, ki se jih bo tudi v prihodnje poučevalo 

na zgodnji stopnji vsi majhno socialno razdaljo s slovensko. 

Šabec (2000) glavni cilj poučevanja kulture vidi v zmanjšanju tveganja, da bodo učenci v 

družbenih situacijah delovali v nasprotju z normami in pravili tiste družbe, ki bi pri učencih 

dosegla s poznavanjem in razumevanjem rabe jezika v različnih družbenih situacijah in 
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razumevanjem ciljne kulture. Meni, da mora razvijanje sociolingvistične sposobnosti in 

medkulturni ozaveščenosti postati temeljni del pouka tujega jezika angleščine.  

 

2.6.2 KAKO POUČEVATI KULTURO 

Po ustrezno zastavljenih ciljih, ki jih učitelj želi, da jih učenci usvojijo pri poučevanju kulture 

pri pouku angleščine, mora razmisliti še o metodah, pristopih in konkretnih dejavnostih, ki bodo 

služili kot sredstvo za doseganje teh ciljev.  

Tomalin in Stempleski (1993) za poučevanje kulture močno priporočata na dejavnostih 

temelječ pristop, v katerem učenci sodelujejo med seboj in: 

- delajo v parih ali manjših skupinah, da zberejo točno določene informacije iz gradiv, 

- delijo in debatirajo o svojih odkritjih z drugimi skupinami, da pridobijo širšo sliko o 

izbrani temi, 

- interpretirajo informacije znotraj ciljne kulture in jo primerjajo z interpretacijo 

informacij znotraj izhodiščne kulture.  

Pri poučevanju kulture je pomembno, da učenci aktivno sodelujejo pri gradnji svojih predstav 

o svetu in ciljni kulturi, tako da pri učenju primerjajo ciljno kulturo s svojo in hkrati pridobijo 

tudi znanje o ciljni kulturi, obnašanju in vsakdanji komunikaciji ter tudi o umetnosti, politiki in 

zgodovini (Byram in Morgan, 1994). 

Cilje, ki so povezani z znanjem in spretnostjo, bodo učenci dosegli predvsem z učno snovjo, ki 

jo bomo obravnavali, medtem ko bodo cilje stališč in vrednot dosegli preko metode poučevanja 

in odnosov učiteljev do otrok, snovi in pouka (Čok, 1999). Kramsch (1993) pri poučevanju 

kulture v razredu predlaga »tretji prostor«, ki ga opredeli kot stopnjo v učenju, na kateri učenci 

različnih kulturnih ozadij opazujejo, raziskujejo in razmišljajo o svoji in ciljni kulturi in 

pridobijo uvid v razlike in podobnosti med njima. Učenec v tretjem prostoru lahko združi 

različne kulturne elemente in vzpostavi svoje razumevanje kulturnih razlik.  

Pri obravnavi kulturnih vsebin pri pouku tujega jezika je ena najbolj ustreznih metod, ki tudi 

najbolj motivira učence, igra. Če z igro uresničujemo cilje, opredeljene v učnem načrtu, postane 

didaktična, in kot taka učencem pomaga, da preko poznanega in z lastno dejavnostjo in rabo 

jezika v avtentični situaciji razvijajo sporazumevalno in medkulturno zmožnost (Čok, 2009). 

Prav tako vidik učenja o kulturi kot močnem motivacijskem faktorju poudarita tudi Tomalin in 

Stempleski (1993), ki pravita, da je ob razumevanju jezika učenje o kulturi ena najbolj 

vznemirljivih in poučnih delov učne ure.  

Tomalin in Stempleski (1993) predlagata pet praktičnih principov za poučevanje kulture: 

1. Do kulture dostopajte preko jezika, ki se ga poučuje.  

2. Raziskovanje kulturnih vedenj naj bo integrirano v vsako učno uro. 

3. Stremite k temu, da učenci dosežejo socialno-ekonomsko zmožnost, za katero čutijo, da 

jo potrebujejo. 

4. Ne glede na raven učenca, stremite k temu, da vsak doseže medkulturno razumevanje, 

zavedanje svoje kulture in ciljne kulture.  

5. Vsako poučevanje kulture ne pripelje vedno do spremembe vedenja učencev, ampak 

samo do zavedanja in tolerance do kulturne pogojenosti vedenja vsakega posameznika.  
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Učenci naj pri pouku tujega jezika jezik in kulturo sprejemajo z vsemi svojimi čuti. Učitelj naj 

ustvari nekakšen kulturni otok, na katerem se učenci lahko popolnoma potopijo in izkusijo novo 

kulturo s pomočjo predmetov, slik, glasbe in videoposnetkov (Skela, 1999). 

Hinkel (2006) predlaga, da se pri poučevanju jezika zaobseže tudi poučevanje opazovanja ljudi, 

saj lahko tako hitreje odkrijemo kulturno pogojene vzorce obnašanja v drugi kulturi in se tako 

hitreje in bolj učinkovito vključimo v družbo. Poleg tega predlaga, da je pri opazovanju 

socialnih situacij in pogovorov učenec pozoren na spol, razlike ali podobnosti v starosti, 

socialnem statusu in socialno bližino ali razdaljo (prijatelja, učitelj in učenec …). Predlaga, da 

bi učitelji učencem lahko ustvarili seznam aspektov situacije, ki jih morajo opazovati na terenu, 

na primer v restavraciji ali na posnetkih. Meni, da je ena od najbolj učinkovitih dejavnosti za 

poučevanje kulture pri poučevanju tujega jezika intervju z naravnim govorcem; pogovor je 

lahko tako v živo kot tudi preko spleta ali elektronskih sporočil.  

Tomalin in Stempleski (1993) naštejeta veliko dejavnosti za poučevanje kulture; razdelita jih v 

sedem skupin/ vrst:  

1. prepoznavanje kulturnih podob in simbolov, kamor sodijo tudi znane osebe, zgradbe in 

naravne znamenitosti,. 

2. delo s kulturnimi produkti/predmeti, pri katerem učenci delajo s fizičnimi predmeti, kot 

so razglednice, denar, časopisi, znamke, in tudi z risankami, oddajami na televiziji in 

radiju; 

3. prepoznavanje in raziskovanje vzorcev vsakodnevnega življenja, pri čemer učenci 

raziskujejo način življenja ciljne kulture, kot na primer domovanje, zaposlitev in 

kupovanje, ter ga primerjajo s svojim načinom življenja;  

4. prepoznavanje kulturnega vedenja, katerega cilj je učenčevo zavedanje in občutljivost 

na kulturno različne načine obnašanja in vedenja, vključno z zavedanjem kulturne 

pogojenosti lastnega vedenja in razvojem samozavedanja; 

5. raziskovanje komunikacijskih vzorcev, ki predpostavlja, da so komunikacija, jezik in 

kultura neločljivi. Cilj teh dejavnosti je učenčevo zavedanje kulturne pogojenosti 

verbalnih in neverbalnih vzorcev komunikacije, razumevanje nenapisanih pravil 

pogovora, kot na primer, kako začeti, nadaljevati in končati pogovor na primeren način 

v določeni kulturi, kateri stili pisanja so primerni v določenih situacijah in podobno; 

6. raziskovanje vrednot in prepričanj, ki so tako zakoreninjeni v našo kulturo in bit, da 

morda mislimo, da jih ima vsak človek enake kot mi. Glavni cilj te skupine dejavnosti 

je zavedanje kulturnih razlik v vrednotah in prepričanjih ter zavedanje lastnih vrednot 

in prepričanj tudi kot posledica kulture, s katero se identificira;  

7. Raziskovanje in razširjanje kulturnih izkušenj pa je sklop dejavnosti, ki temeljijo na 

učenčevih lastnih kulturnih izkušnjah in razmisleku o njihovem vplivu na njegov odnos 

do določene kulture.  

Byramovi (2009) konkretni predlogi, kako bi jezikovni pouk lahko izgledal, so, da pouk poteka 

v angleščini, vendar se učenci sporazumevajo z drugimi učenci, ki se učijo tujega jezika 

angleščine; predlaga skupno raziskovanje določene teme, na primer ekologijo in iskanje 

odgovorov in rešitev na problem v angleščini, to vse je na dejavnosti osredinjen pouk (ang. task 

based approach). Kot pristope za razširjanje učenja tujih jezikov predlaga uporabo tehnologije, 

obiske in izmenjave ter CLIL, za katerega pravi, da » samo CLIL tako ne more izpolniti zahteve 
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po izboljšanju medkulturne zmožnosti učencev, če ni prepleten z razvijanjem medkulturnosti.« 

(Byram, 2009, str. 133).  

Pri poučevanju kulture učencev seveda ne moremo pripraviti na vse možne medkulturne 

interakcije, vendar pa je veliko, kar lahko naredimo v razredu. Najpomembnejše dolgoročne 

prednosti poučevanja kulture so učencem ponuditi zavedanje in orodja za dosego akademskih, 

profesionalnih, socialnih in osebnih ciljev da postanejo uspešni v tujejezičnem okolju (Hinkel, 

2006). 

 

2.7 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST IN SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI PRI 

POUČEVANJU TUJEGA JEZIKA IN KULTURE 
Temelj poučevanja angleščine in tudi drugih tujih jezikov je sporazumevanje. Za uspešno 

sporazumevanje mora učenec razviti sporazumevalno zmožnost.  

V Skupnem evropskem jezikovnem okviru (2011) je sporazumevalna zmožnost opisana kot 

izvajanje štirih jezikovnih dejavnosti, ki so sprejemanje, tvorjenje, interakcija in posredovanje. 

Vse štiri vrste jezikovnih dejavnosti so lahko napisane ali govorjene.  

Tako Šabec (2000) kot tudi Hramer (2007) navedeta, da je sporazumevalna zmožnost 

sestavljena iz štirih sporazumevalnih dejavnosti: branje, pisanje, govor in poslušanje. Pogosto 

jih delimo na dva tipa. Dejavnosti sprejemanja (ang. receptive skills), s katerima razbiramo 

pomen iz dialoga, sta branje in poslušanje; dejavnosti tvorjenja (ang. productive skills), s 

katerima pomen gradimo, ga ustvarjamo, pa sta pisanje in govor. 

Čeprav takšno poimenovanje na prvi pogled daje občutek, da so učenci pri dejavnostih 

sprejemanja bolj pasivni kot pri sporazumevalnih dejavnostih tvorjenja, Harmer (2007) zavrača 

to široko razširjeno mnenje. Kot argument navede, da ne moremo razbrati pomena besedila, če 

naši možgani niso popolnoma dejavni in osredotočeni nanj.  

Kljub delitvi sporazumevalne zmožnosti na dejavnosti, obravnavanje in razvijanje vsake od 

štirih sporazumevalnih dejavnosti ločeno ni ustrezno, če je sploh mogoče. V resničnih 

življenjskih situacijah nikoli ne uporabljamo samo ene od sporazumevalnih dejavnosti, ampak 

v tandemu, saj moramo v pogovoru za uspešno komunikacijo poslušati in razumeti, da potem 

lahko odgovorimo; poleg tega mora biti vsaka izmed jezikovnih zmožnosti integrirana v ostale 

tri, da se lahko med seboj podpirajo (Grant, 1994; Hinkel, 2006).  

Harmer (2007) tako predlaga skupno razvijanje vsaj dveh sporazumevalnih dejavnosti na 

različne načine: 

- govor kot priprava na branje ali poslušanje (npr. z učenci se pogovorimo o temi, o kateri 

bomo kasneje brali), 

- besedilo kot model za pisanje (npr. branje vzorčnega pisma pred pisanjem pisma 

prijatelju), 

- besedilo kot uvodna motivacija (npr. kratko besedilo ima lahko vlogo uvoda v govorno 

debato ali pisne argumente za in proti), 

- integrirane dejavnosti (npr. dejavnost poslušanja pogovora in zapis odgovorov na 

vprašanja o tem pogovoru v skupinah vsebuje govor, pisanje, poslušanje in branje). 
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2.7.1 KULTURA IN GOVOR 

Za dosego tekočega govora v angleščini morajo učenci pravilno izgovarjati besede, pravilno 

uporabljati poudarke in intonacijske vzorce ter govoriti povezano. Poleg tega pa je zelo 

pomembno, da se učenci, ki se angleščine učijo kot tujega jezika, naučijo govoriti v različnih 

žanrih in situacijah in naučijo uporabljati različne sporazumevalne strategije. Šele z vsem tem 

znanjem in veščinami bodo učenci lahko preživeli v običajnih govornih situacijah v ciljni 

kulturi (Harmer, 2007). 

Hinkel (2006) pri poučevanju kulture pri govoru v razredu predlaga veliko iger vlog in vaje 

dialogov in interakcij v različnih družbenih situacijah ter z različnim namenom, kot so prošnja, 

opravičilo, komplimenti in pritožbe. Poleg tega spodbudi učitelje, da v demonstracijo teh 

dialogov vključijo tudi telesno govorico in intonacijo, ki tudi vplivata na uspešnost 

komunikacije. Poudari pomen sociokulturnih variabel, ki vplivajo na primernost pogovora; te 

variable so starost, spol in socialni status. Teh se morajo učenci zavedati pri pogovoru z nekom 

iz ciljne kulture.  

Dobro je, če ima učitelj pri pripravi na pouk v mislih, da poučevanje in razvijanje govora ne 

pomeni, da govori učitelj, ampak je pomembno, da govorijo učenci. Govor je zelo pomembna 

sporazumevalna dejavnost, ki je ne smemo zanemariti, saj se velikokrat zgodi, da učenec, ki 

lahko odlično reši pisni test, ne zna oblikovati niti ene govorjene povedi (Grant, 1994). 

V dobrem učbeniku naj bi se pojavljale naslednje oblike nalog za razvijanje govornega 

sporazumevanja: 

- drili, ki poudarjajo pravilnost jezika (ang. accuracy); 

- dejavnosti za vajo komunikacije, katerih cilj je tekočnost jezika (ang. fluency); 

- naravna uporaba jezika (Hinkel, 2006). 

S takšnim pristopom poučevanja kulture se strinja tudi Šabec (2000), ki tudi predlaga vajo z 

dialogi, predvsem z dvogovornimi besedili, kjer predlaga, da učenci poskušajo ugotoviti 

njihovo identiteto, starost, spol, družbene vloge, medsebojna razmerja in namen komunikacije. 

Za ustvarjanje predlaga igro vlog, kjer si učenci sami izmislijo situacijo in dialog ter se sami 

preizkušajo v ustreznosti nivoja formalnosti glede na situacijo.  

Harmer (2007) prepozna tri sporazumevalne strategije, ki jih učenci uporabljajo pri govoru in 

pripomorejo k uspešnemu dialogu: 

1. sporazumevalna pravila in strukture, 

2.  popravne strategije in strategije preživetja, 

3. vsakdanji govor. 

Sporazumevalna pravila in strukture so sestavljene iz sporazumevalnih začetkov pogovora 

oziroma fraz, kot so how are you  ali that's a nice dog, prekinitvenih fraz, kot na primer sorry 

to interrupt, but …, fraz za spremembo teme (oh, by the way, that reminds me …) in zaključnih 

fraz (it's been nice talking to you ...). 

Popravne strategije in strategije preživetja so uporabne v resničnem pogovoru v živo, pri 

katerem lahko učencev hitro naredi napako in potrebuje strategije za parafraziranje (npr. it's a 

kind of …), reševanje težav s pozabljanjem besed (npr. you know, it's a what'd-you-call-it) in 

iskanje pomoči (what's the word for something to play a guitar with?) 
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Za resnične, vsakdanje situacije pa je pomembno, da se učenci naučijo tudi vsakdanjega govora, 

ki je velikokrat drugačen od učbeniškega govora in dialoga. V resničnem govoru morajo učenci 

znati večkrat krajšati vprašanja in izraziti več misli v eni povedi s pomočjo intonacije.  

Vse te strategije so zelo pomembne pri kulturnem poznavanju, pri posameznikovem soočanju 

z osebami iz druge kulture, saj so hkrati orodja in kulturni vzorci določene kulture, ker so v 

Sloveniji fraze, ki jih uporabljamo, kot na primer prosimo za pomoč ali želimo nekoga vljudno 

prekiniti, nekoliko drugačne kot v Veliki Britaniji ali Združenih državah Amerike. Ravno z 

usvajanjem teh različnih strategij učenec začne spoznavati vsebine kulture z malo začetnico 

(Tomalin in Stempleski, 1993), ki so na prvi pogled manj vidne, a pri vsakodnevnem pogovoru 

s pripadnikom druge kulture bolj pomembne.  

2.7.2 KULTURA IN PISANJE 

V preteklosti in še danes se ogromen poudarek pri poučevanju angleščine pripisuje 

akademskemu pisanju, kako se napiše esej, teze in podobno. Velikokrat se ne zavedamo, da se 

tudi akademsko pisanje razlikuje glede na kulturo, od strukture eseja pa tudi do tem, ki se jih je 

primerno dotakniti v esejih, in tistih, ki se jih ni primerno dotakniti. Tako na primer je v anglo-

ameriški kulturi jasno pravilo, da se glavno sporočilo eseja odkrije takoj, že na začetku pisanja, 

medtem ko je v na primer Japonski in Kitajski kulturi spodbujano, da se namen pisanja razkrije 

proti koncu eseja. Učencem tako pomaga, če učitelj razloži, kako je do tega v določeni kulturi 

prišlo in poveže pisanje z retoriko, ki je vplivala na razvoj oblike pisanja esejev (Hinkel, 2006). 

Že pomen pismenosti se je popolnoma spremenil oziroma smo mu dodali veliko več 

komponent. Včasih je bil pismen tisti, ki je znal pisati in brati, zdaj pa je pomembno, da 

posameznik zna pisati drugače glede na naslovnika, drugače glede na situacijo in vsebino 

(Harmer, 2007). Pisanje je dandanes veliko bolj vpeto v socialni kontekst, kot je bilo včasih. V 

času razvoja interneta in spletne pošte se je že tako širok nabor različnih pisnih situacij še 

razširil.  

Pomembno je, da se učitelj zaveda, kakšno skupino učencev ima pred seboj; postopno naj uvaja 

vedno daljše pisne naloge, izbere naj predvsem pisne naloge, ki bodo v učencih zanetile 

motivacijo, na začetku izbira teme, o katerih učenci že veliko vedo, saj bodo tako veliko več 

napisali in več tvegali pri oblikovanju stavčnih struktur in izbiri besed (Hadfield, 2008). 

Grant (1994) opredeli dva glavna cilja pri razvijanju pisanja: 

- omogočiti učencem, da se odzovejo primerno v različnih pisnih situacijah in 

- omogočiti učencem skleniti svoje znanje angleščine v pisanju. 

Govorno sporočanje ima lahko vlogo tudi kot prehod k pisnemu sporočanju. Navodila ali 

poročila lahko najprej obravnavamo ustno, nato pa še pisno in nato obe različici primerjamo. 

Kot zelo ustrezen primer besedila za obravnavanje razlik med tema dvema sporazumevalnima 

dejavnostma je vabilo, saj je lahko tako formalno kot neformalno; lahko ga posredujemo ustno 

ali pisno (Šabec, 2000). 

2.7.3 KULTURA IN BRANJE 

Branje v maternem in branje v tujem jeziku se zelo razlikujeta, saj je za branje v maternem 

jeziku drugačno glede na to, kaj posameznik bere in zakaj. Predznanje močno vpliva na 

predvidevanje, o čem besedilo govori; poleg tega imajo učenci v maternem jeziku veliko 
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izkušenj z različnimi vrstami besedil in razumejo njihovo strukturo. Pri tujem jeziku se morajo 

teh predvidevanj in struktur še priučiti (Hadfield, 2008). 

Pri razvijanju bralne zmožnosti je pomembno, da učenci berejo tako podrobno (ang. intensive 

reading) kot tudi ekstenzivno (ang. extensive reading). Pri prvem učitelji izberejo besedila z 

namenom razvijanja določenih bralnih veščin, kot so branje za razumevanje bistva (ang. reading 

for gist), branje za iskanje določenih informacij (ang. scanning), branje za podrobno 

razumevanje ali branje za razumevanje globljega bistva in razbiranja odnosov. Pri drugem, 

ekstenzivnem branju pa učitelji spodbujajo učence k samostojnem branju za splošno izboljšanje 

branja. Pri takšnem branju je priporočeno, da učenci sami izberejo besedila in knjige (Harmer, 

2007). 

Glavni trije vidiki, na katere moramo biti pozorni pri razvijanju branja pri poučevanju tujega 

jezika in kulture so naslednji: 

- besedila naj bodo zanimiva in motivacijska; 

- besedila naj bodo primerna učenčevi razvojni ravni in ravni znanja; 

- v pouk naj bodo vključene različne vrste besedil; zelo pomembna so avtentična besedila 

(Hadfiel, 2008). 

Pri poučevanju tujega jezika obstajata dve glavni vrsti bralnega gradiva: nadzorovana in 

velikokrat poenostavljena učbeniška besedila in avtentična besedila, kot so članki, vremenska 

napoved ipd., ki so zelo različnih težavnosti. Učbeniško gradivo se uporablja za učenje bralnih 

strategij in za postopno pridobivanje besedišča, medtem ko je avtentično gradivo vir 

raznolikosti v žanrih, kot so akademski članki, publikacije o hobijih, zdravju, politiki, športu in 

literatura za bralce vseh starosti. Ravno avtentična besedila praviloma vsebujejo pristne drobce 

kulturnih vsebin, ki jih učenci nato postopoma zlagajo v svojo predstavo o kulturi, ki jo 

spoznavajo (Hinkel, 2006). 

Pomen branja avtentičnih besedil pri pouku angleščine je raziskal tudi Marzban (2015), ki je iz 

raziskave, ki je vključevala učence angleščine kot tujega jezika v Iranu ugotovil močno 

pozitivno korelacijo med branjem avtentičnih besedil in izboljšanjem bralnega razumevanja pri 

učencih. Poleg tega je Marzbanova raziskava pokazala tudi povečanje motivacije za branje in 

spoznavanje kulture ob branju avtentičnih besedil.  

Pri razvijanju branja pri poučevanju angleščine kot tujega jezika je torej pomembno, da učenci 

s pomočjo različnih bralnih strategij berejo čim bolj raznolika avtentična besedila, saj tako 

najbolje razvijajo bralno razumevanje; hkrati se njihova motivacija za branje in spoznavanje 

nove kulture poveča, saj avtentična besedila vsebujejo največ pristnih kulturnih vsebin in 

najbolj raznolik nabor kulturnih tem.  

2.7.4 KULTURA IN POSLUŠANJE 

V preteklosti se je sporazumevalno dejavnost poslušanja velikokrat zanemarjalo. Kljub temu je 

zelo pomembna zaradi dveh razlogov: 

a) brez poslušanja se komunikacija hitro podre. Veliko lažje je vprašati, kje je pošta, težje 

pa je nato razumeti odgovor naravnega govorca, ki vključuje mašila in govori z močnim 

naglasom;  

b) poslušanje omogoča učencem, da se lažje naučijo jezika. Učenci znajo naglasiti besedo 

šele, ko jo slišijo (Grant, 1994). 
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Hadfield (2008) meni, da je poslušanje v tujem jeziku morda najzahtevnejša izmed vseh štirih 

sporazumevalnih dejavnosti, saj se govorjeni jezik zelo razlikuje od pisanega. Pri angleščini je 

to še toliko bolj izrazito, saj naravni govorci velikokrat spustijo glagol ali osebek, lahko tudi 

med govorom prekinjajo povedi ali pa se obotavljajo pri tem, kaj želijo povedati naprej in 

vključujejo besede, fraze in ideje, ki morda niso popolnoma potrebne. Znanje, kako nadaljevati 

svojo poved, kakšna mašila je dovoljeno uporabljati, kako in kdaj je primerno prekiniti 

sogovorca ipd., je zelo pomembno pri učenju o novi kulturi, saj se ravno s takimi vzorci 

obnašanja učenec lahko uspešno vključi v drugačno kulturno okolje in ga pripadniki učene 

kulture sprejmejo in njegovo obnašanje ne dojemajo kot nenavadno ali čudno.  

Tako kot pri branju tudi poslušanje ločimo na intenzivno in ekstenzivno. Za intenzivno 

poslušanje je značilno, da je njegov namen razvijanje določenih veščin poslušanja. Za to učitelji 

večinoma uporabljajo zvočna gradivo, kot so CD- ji, spletni posnetki in podobno. Največja 

prednost uporabe zvočnih posnetkov pri poučevanju kulture pri pouku angleščine je velik nabor 

različnih glasov, naglasov in načinov govora (Harmer, 2007). Učenci lahko s pomočjo 

posnetkov spoznajo veliko raznolikih oseb z različnimi življenjskimi zgodbami iz vseh koncev 

sveta. Velikokrat posnetki vsebujejo pogovor z resničnimi osebami. Posnetki, ki vsebujejo 

monologe iz predstav ali zaigrane dialoge v različnih življenjskih situacijah, učencem nudijo 

kulturne vsebine umetnosti in običajnih vedenjskih vzorcev določene kulture. 

Kot slabosti zvočnih posnetkov Harmer (2007) navede dejstvo, da morajo vsi učenci poslušati 

govor enake hitrosti. Za nekatere je govor prehiter in posnetek ne omogoča sodelovanja učencev 

pri pogovoru. Predvsem je situacija, kjer učenci sedijo skupaj v razredu in poslušajo zvočni 

posnetek, nenaravna. Kot zadnjo pomembno pomanjkljivost zvočnih posnetkov navede 

nezmožnost vizualne podlage, torej da učenci ne vidijo situacije, v kateri pogovor poteka. 

Dejstvo je, da učenci ne vidijo obraznih mimik in celotne telesne govorice pri zvočnih 

posnetkih, kar jih ovira pri učenju o družbenih situacijah in primernih vzorcih obnašanja v ciljni 

kulturi. To pomanjkljivost se v zadnjih letih pridoma rešuje z velikim naborom avdiovizualnih 

posnetkov, ki prikazujejo različne zaigrane situacije v na primer trgovini, doma, na vlaku in 

podobno.  

Ekstenzivno poslušanje se v učilnici dogaja v pogovorih med učenci in učenci z učitelji. Gre za 

poslušanje v živo, ki učencem omogoča razvijanje popravljalnih veščin poslušanja, kot je na 

primer zastavljanje uveljavljenih fraz za izražanje nerazumevanja določenega dela govorjenega 

besedila (npr. Sorry? What was that?) (Harmer, 2007). 

Grant (1994) našteje nekaj ciljev poslušanja, ki so povezani tudi s kulturo: ločiti med besedami, 

ki se podobno izgovorijo, prepoznati in razumeti pomen različnih poudarkov na določene 

besede v povedi, razumeti jezikovne signale, ki nakazujejo, da govorec predstavlja novo idejo 

ali predstavi primere za svojo trditev ter vsesplošne veščine razumevanja govorjenega jezika.  

2.7.5 VLOGA UČITELJA PRI POUČEVANJU KULTURE 

Ni preprostega recepta za uspešno razvijanje sociolingvistične sposobnosti; učitelj naj učencem 

ponudi čim več komunikacijskih vzorcev s posnemanjem avtentičnih situacij v resničnem 

življenju. Tako lahko učenci uzavestijo in razumejo, da obstajajo različni načini, da posredujejo 

svojo misel naprej ter da je v nekaterih življenjskih situacijah primerno uporabiti en, v drugih 

pa drug način ter da imajo lahko različni načini posredovanja misli tudi različen pomen (Šabec, 

2000).  
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Hinkel (2006) pojasni, da učitelj ne potrebuje poglobljenega znanja o vseh kulturah učencev v 

razredu, a mora biti pozoren, ali se določena skupina učencev iz iste kulturne skupine obnaša 

drugače, na primer se nikoli ne javi, da bi podali odgovor na vprašanje, in skuša ugotoviti, zakaj 

je to tako. Prav tako mora biti pozoren, če skupina učencev določene kulture dominira in zatira 

učence drugih kultur, in ukrepati ter zagotoviti prijetno učno okolje za vse.  

Za lažjo pripravo na pouk Byram (1997) oblikuje model petih kategorij znanj in veščin, ki jih 

mora učitelj pri poučevanju zaobseči:  

- znanje – vključitev zgodovinskih, političnih, geografskih, verskih, umetnostnih vsebin; 

- odnosi – razvijanje empatije in tolerance do drugačnosti, razmišljanje o učenčevih že 

obstoječih stereotipih in njihovi verodostojnosti, spodbujanje radovednosti do 

drugačnosti; 

- veščine interpretiranja in poistovetenja – razvijanje zmožnosti interpretiranje besedila z 

vidika druge kulture in primerjanje tega vidika z vidikom izhodiščne kulture; 

- veščine odkrivanja in interakcije – vključitev avtentičnih vsebin, ki lahko simulirajo 

resnične življenjske situacije, s pomočjo katerih se učenci učijo primernega vedenja v 

ciljni kulturi; 

- kritično mišljenje in zavedanje lastne kulture – vključitev nalog kritičnega mišljenja in 

primerjave ciljne in izhodiščne kulture (Byram, 1997). 

Pri Byramovem modelu se za učitelje ne stremi več k temu, da bi se približali modelu naravnega 

govorca, ampak k temu, da postanejo »medkulturni govorci«. Ti pa imajo poleg posredovanja 

znanja tudi veščino mediatorstva med dvema kulturama (Byram, 1997).  

Skela in Čok (1999) navajata tehnologijo kot nepogrešljiv dejavnik učenja tujega jezika. V 

preteklosti so učitelje navduševali avdio tehnologija v okviru avdiolingvalne metode, film in 

videoposnetki v okviru avdio-vizualne metode, učitelji, ki poučujejo mlajše učence, pa se vse 

bolj navdušujejo nad preprostejšimi sredstvi, kot so lutke, knjige, sestavljanke in fotografije. 

Kot pravita avtorja (prav tam) ni ene same popolne metode; ene zveličane metode poučevanja 

tujega jezika na zgodnji stopnji ni. Poudarita, da je kljub različnim metodam poučevanja nujno, 

da v pouk tujega jezika učitelj vključi učila in ponazorila, da v razred vnese življenjsko 

stvarnost.  

Za razvijanje sociolingvistične sposobnosti pri poučevanju angleščine Šabec (2000) predlaga, 

da dejavnosti učitelj prilagodi glede na starost, kognitivne sposobnosti, intelektualno zrelost, 

predznanje in interese ter da se ravna po načelu postopnosti in začne z bolj enostavnimi besedili 

in strukturami ter se pomika proti zahtevnejšim. Poudari tudi veliko pomembnost izbire teme, 

ki mora biti relevantna; predvsem mora pri učencih vzbuditi zanimanje, na primer z 

aktualnostjo, kontroverznostjo ali z lastno izbiro s strani učencev.  

Byram (2009) poudari, da je pomembno, da se zavedamo, da cilj poučevanja kulture ni v tem, 

da se učenci s tujo kulturo in skupino identificirajo. Morda se to zgodi naravno ob učenju o 

skupini in kulturi, vendar pa nikoli ne sme biti cilj, saj bi s tem lahko prišlo do indoktrinacije. 

Glavna vloga poučevanja kulture naj bo v tem, da učencem omogoči, da premislijo o svoji 

kulturni izkušnji in se sami odločijo o svojih odzivih na kulturne izkušnje. Namen izobraževanja 

in razvijanja medkulturne zmožnosti bi morali biti poučevanje odnosov, znanja in spretnosti 

medkulturnega delovanja. Učitelji naj medkulturne zmožnosti ne dojemajo le kot koristne 

spretnosti za življenje, ampak tudi kot globje uresničevanje človeškega potenciala.  
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2.7.6 ANGLEŠČINA IN KULTURA  

Angleščina ima v jezikovnem prostoru posebno vlogo zaradi njene zelo široke rabe v medijih 

in razvijanja v univerzalni jezik za mednarodno sporazumevanje. Ravno zato pa je poučevanje 

kulture v okviru poučevanja angleščine kot tujega jezika zelo specifično. Holc (2010) na primer 

omeni pomembno razliko pri poučevanju angleščine v primerjavi z drugimi tujimi jeziki: 

»Angleščina postaja vedno bolj mednarodni jezik. Znanje angleščine posamezniku omogoča, 

da ni zmožen sporazumevanja samo z govorci, ki jim je angleščina materinščina, ampak tudi z 

drugimi, ki se učijo tega jezika, kar povečuje možnost za medkulturno učenje.« (str. 42). 

Razlika med tujim in drugim jezikom je v tem, da ima učenec glavni in pretežno edini stik z 

njim v šolskem okolju, medtem ko je raba drugega jezika razširjena v družbi učenca, ki se ta 

jezik uči in ima z njim več stikov. Čeprav angleščino opredeljujemo kot tuj jezik, pa so učenci 

s pomočjo filmskih in spletnih vsebin pogosto z njo v stiku predvsem na perceptivni ravni. 

Zaradi večje izpostavljenosti zunaj razreda poučevanje angleščine zahteva posebne pristope in 

metode dela. Možnost večjega stika in dostopnost angleščine je hkrati tudi največji izziv 

poučevanja angleščine v razrednem okolju, saj so razlike v znanju in izkušnjah z jezikom tako 

velike, da zaradi tolikšne diferenciacije nekateri učenci nimajo motivacije za učenje, ker jim je 

snov prezahtevna ali pa preveč enostavna (Skela in Dagarin Fojkar, 2000). 

Prav tako je pri angleščini kot jeziku za mednarodno komunikacijo veliko manj jasno, katero 

kulturo mislimo, ko rečemo, da bomo poučevali ciljno kulturo, zato Skela (1999) meni, da bi 

morali ta pojem relativizirati. Če je cilj poučevanja angleščine mednarodna komunikacija, ne 

bi smeli dajati prednosti eni od kultur, ampak bi jih morali uravnovesiti z obravnavo različnih 

kulturno mešanih skupin oziroma obravnavati in pojasniti razlike med angleščino kot 

nacionalnim in kot internacionalnim jezikom. Torej bi moralo biti poučevanje kulturnih 

specifik ciljne kulture le del kulturnega poučevanja, ki bi moralo obsegati tudi splošne kulturne 

teme in teme interakcij med različnimi kulturami ter možnosti vzpostavljanja uspešne 

komunikacije s tako geografsko bližnjimi kot tudi oddaljenimi kulturami. 

Kljub pozitivnim posledicam angleščine kot lingue france, kot je možnost komunikacije s člani 

različnih kulturnih skupin, pa se poraja skrb, da se raba ostalih jezikov in potreba po 

večjezičnosti drastično manjša zaradi velike prisotnosti in rabe angleščine. Zmanjšanje potrebe 

postopoma vodi k zmanjšanju motivacije za učenje ostalih tujih jezikov (Holc, 2010). 

Poleg izginjanja zanimanja za rabo ostalih tujih jezikov obstaja skrb, da se manjša tudi želja po 

rabi in raba slovenščine ter tudi ostalih maternih jezikov. Ravno zato je pomembno, da učitelj 

pri poučevanju tujega jezika angleščine za učence stremi tudi k ozaveščanju pomena lastne 

kulture in pomena maternega jezika, da lahko primerjajo druge kulture s svojo in s tem razvijajo 

zavest o lastni kulturni identiteti in kulturno pogojenem vedenju (Skela, 1999). 

Pri poučevanju angleščine kot tujega jezika Šabec (2000) predlaga, da učitelj za razvijanje 

sociolingvistične sposobnosti uporablja tudi radio, televizijo in da si na primer v razredu učenci 

ogledajo film, poročila, tudi situacijsko komedijo ter skupaj z učiteljem analizirajo način 

komunikacije na primer med družinskimi člani, voditeljema na televiziji. Poleg tega veliko 

prednost ogleda avtentičnih primerov različnih radijskih in televizijskih vsebin vidi v 

raznolikosti načina govora in različicah angleškega jezika, da učenci vidijo razširjenost jezika 

in vlogo angleščine v mednarodni komunikaciji. 
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2.8 UČBENIK KOT UČNO SREDSTVO  
Učbenik je temeljno specifično učno sredstvo, ki se je v zgodovini spreminjal in razvijal ter bil 

odraz znanstvenega razvoja in filozofskih dojemanj pouka; hkrati je bil tudi sam pobudnik 

sprememb; pojavljal se je enakomerno in neprekinjeno od prvih začetkov šole do današnjega 

dne (Skela in Čok, 1999). 

Koncept učbenika in njegove vsebine se je v času zgodovine zelo spreminjal, od bolj tekstovne 

knjige z dolgimi razlagami in kot sredstvom za mehanično ponavljanje do pripomočka za 

učenje, kjer se učenci ne le samostojno učijo snovi, ampak tudi, kako se učiti (Malić, 1992). 

Tudi v sodobnem času je pri poučevanju angleščine v Sloveniji učbenik poleg delovnega zvezka 

eno najbolj uporabljanih učnih sredstev. Pri uporabi učnih gradiv je delež uporabe učbenikov v 

4. in 5. razredu osnovne šole v vseh regijah v Sloveniji višji od deleža uporabe delovnih zvezkov 

(V. Filipčič, osebna komunikacija, 22. 5. 2019). 

Učbeniki ravno v današnjem času močno določajo zgradbo in potek pouka tujih jezikov v šolah, 

saj je učbenik običajno najbolj konkretna manifestacija učnega načrta v praksi. Učni načrt 

določa cilje, splošne vsebine in smotre, medtem ko učbenik vse te cilje, smotre in vsebine 

konkretizira in manifestira v naloge in besedila. Označimo ga lahko kot 'primogeniturno' in 

'primodalno' učno sredstvo. Ravno zato ima učbenik pomembno vlogo v kurikulu (Skela, 2000, 

2009). Ali kot to poimenujeta Skela in Čok (1999): »Učni načrt opravlja samo 

makroartikulacijo učne snovi, učbenik pa opravlja vlogo njene mikroartikulacije.« (str. 194). 

Allwright (1981) opredeli dva načina, kako lahko gledamo na vlogo učnih gradiv: Prvi je pogled 

pomanjkljivosti, glede na katerega potrebujemo učna gradiva, da rešimo učence svojih 

pomanjkljivosti, ki jih imamo kot učitelji, in da se prepričamo, da naloge vključujejo vse cilje 

učnega načrta ter da so te dobro premišljene. Drugi je pogled razlik, ki dojema učno gradivo 

kot nosilec odločitev, ki jih sklene nekdo drug kot učitelj v razredu. Ne zato, ker je učitelj v 

razredu pomanjkljiv, ampak zato, ker je znanje/ekspertiza, ki je potrebno za pisanje učnih 

gradiv, drugačno od znanja/ekspertize, ki jo potrebuje učitelj v razredu. 

Danes so večinoma vsi učbeniki komunikacijski. Njihove glavne značilnosti opredeli Grant 

(1994), ki pravi, da komunikacijski učbeniki poudarjajo sporazumevalne funkcije jezika, 

skušajo zrcaliti potrebe in želje učencev, poudarjajo spretnosti uporabe jezika in so dejavnostno 

naravnani, imajo dobro vzpostavljeno ravnotežje med vsemi štirimi jezikovnimi zmožnostmi, 

vendar bolj poudarjajo poslušanje in govor, so zelo natančni pri definiranju ciljev, njihova 

vsebina in metode zrcalijo avtentični jezik vsakdanjega življenja ter kot glavni obliki dela 

spodbujajo delo v parih in skupinsko delo ter tako spreminjajo vlogo učitelja iz posredovalca 

znanja v usmerjevalca pri učenju.  

Skela in Čok (1999) pa na to delitev pravita, da je lahko orientacija glede teoretičnih izhodišč, 

ki so bile temelj za avtorjevo stvaritev učbenika. Vsekakor pa ni nujno, da učbenike ločujemo 

le na dve skupini, saj v današnjem času najdemo učbenike obeh tipov in tudi učbenike, ki 

vsebujejo elemente obeh skupin.  

2.8.1 SMERNICE PRI USTVARJANJU UČBENIKOV  

Ustvarjanju novega učbenika morata biti za izhodišče učni načrt in nacionalne smernice za pouk 

tujih jezikov na zgodnji stopnji. Kadar se zgodi, da mednarodni učbeniki za zgodnjo stopnjo ne 

upoštevajo teh izhodišč, šolske oblasti organizirajo razvijanje lastnih učbenikov. Največja 

pomanjkljivost mednarodnih učbenikov se kaže v njihovi preveliki splošnosti, saj večinoma 
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vsebujejo le angleško kulturo in velikokrat ne upoštevajo in prikažejo svetovnega vidika jezika 

in kulture (Skela, 2009). 

Tomalin in Stempleski (1993) in Kramsch (1998) predlagajo, da naj učbeniki učencem poleg 

jezikovnih pravil podajo tudi pravila obnašanja v različnih družbenih situacijah znotraj ciljne 

kulture, razširijo razumevanje vpliva družbe in kulture na vedenje, prikažejo stereotipe ciljne 

kulture nepristransko ter spodbudijo učence k razmišljanju in izmenjavi mnenj (Tomalin in 

Stemplenski, 1993; Kramsch, 1998).  

Kulturne vsebine, ki jih zgoraj našteti avtorji naštejejo, morajo biti v učbenikih predstavljene z 

avtentičnimi gradivi in vsebovati dejavnosti, ki odražajo resnične življenjske situacije. Tako naj 

torej učbeniki vsebujejo dejavnosti, ki učencem omogočajo, da preko igre vlog doživljajo 

situacije, kot so na primer spoznavanje novih ljudi, kupovanje hrane v trgovini ali na tržnici in 

spraševanje za navodila za pot; vse te situacije naj odražajo vedenje članov ciljne in ne 

izhodiščne kulture, da učenci lahko prepoznajo razlike med svojo in ciljno kulturo (Šabec, 

2000).  

Poleg kulturnih vsebin O'Neill (1982) meni, da je za poučevanje zelo pomembna motivacija, in 

predstavi enega od načinov ohranjanja motivacije pri učencih. V učbenike bi vključil element 

presenečenja, in sicer tako, da se v učbeniku od začetka do konca pojavlja nadaljevanje ene 

zgodbe, vendar ne enakomerno, medtem ko bi bili nekateri deli besedila le na avdio posnetku 

ali v priročniku za učitelje in tako učenci ne bi mogli prebrati celotne zgodbe v učbeniku sami.  

Pisatelji učbenikov za tuje jezike bi morali (medtem ko v učbenikih predstavljajo ciljni jezik) 

ustvariti tudi postopne prehode od elementov izhodiščne kulture k elementom ciljne kulture. 

Učenci veliko lažje razumejo jezik s pomočjo že znanih situacij, kot pa da se jezika učijo kar 

takoj iz situacij, ki jih zaradi razlik v kulturah ne razumejo. Tako je bolje, če jezikovno vsebino 

najprej preselimo v bolj znan kontekst praznikov (npr. pust) kot pa tujih (npr. Halloween) 

(Alptekin, 1993). Poleg vsebnosti kulturnih vsebin ciljne in izhodiščne kulture je torej 

pomemben tudi prehod med njimi ter njuna primerjava. Pomembno pa je, da avtor učbenika 

učencem ne vsiljuje kakršnihkoli sodb ali pristranskosti do razlik med učenčevo ciljno kulturo 

in kulturo, ki jo spoznavajo v razredu (Peterson in Coltrane, 2003).  

Cakir (2010) v svoji raziskavi o pogostosti pojavljanja kulturnih vsebin v učbenikih za 

angleščino ugotovi, da učbeniki, ki jih uporabljajo za poučevanje angleščine kot tujega jezika 

v Turčiji, ne vsebujejo dovolj vsebin ciljne kulture. Ob analizi učbenikov je prišel do zaključka, 

da bi morali učbeniki biti zasnovani tako, da učencem ponudijo različne vidike ciljnega jezika, 

od jezikovnega do kulturnega, in da je tako kvaliteta kot tudi kvantiteta kulturnih vsebin zelo 

pomembna.  

Ekmekci (2014) je raziskoval mnenja in reakcije študentov teologije in inženirstva na kulturne 

vsebine v učbeniku za angleščino. Ugotovil je, da so študentje teologije izrazili kritiko, da je v 

učbeniku premalo turških kulturnih vsebin in preveč angleških in ameriških kulturnih vsebin, 

medtem ko te pomanjkljivosti študentje inženiringa niso zaznali. Ugotovil je, da je zadovoljstvo 

z učbenikom in pripravljenost za delo z njim odvisna od učenčevih preteklih izkušenj in vzgoje 

ter da naj učbenik vsebuje manj močnih kulturno specifičnih vsebin, če je cilj učbenika, da 

učenci nanj nimajo negativnih reakcij. Kljub temu pa so včasih ravno te negativne reakcije del 

učenja medkulturne kompetence, saj le ob doživljanju vseh čustev, ki bi jih doživeli v avtentični 
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življenjski situaciji medkulturne interakcije, lahko razmislijo in reflektirajo o svojem vedenju 

in razmišljanju. 

Ekmekci (2014) je v svoji raziskavi ugotovil, da bi morale biti kulturne vsebine v učbenikih za 

angleščino kot tuj jezik realistične, zanimive in motivacijske. Na učbenik z zelo neuravnoteženo 

količino kulturnih vsebin ciljne in izhodiščne kulture so se učenci odzvali zelo negativno in 

čustveno in se niso bili pripravljeni učiti jezika in ciljne kulture. Zato je pomembno, da so v 

učbenikih vsebine tako cilje kot tudi izhodiščne kulture predstavljene uravnoteženo. 

 

2.8.2 VLOGA UČITELJA PRI IZBIRI IN DELU Z UČBENIKOM  

Kultura je pomembna dimenzija komunikacijske kompetence in si zasluži pozornost pri 

poučevanju tujega jezika, pri ustvarjanju kurikuluma in tudi pri pisanju učbenikov. Tako 

moramo biti pri izbiri učbenika pozorni, da ta vsebuje dovolj kulturnih vsebin (Byram in 

Risager, 1999). Prepoznavanje in vrednotenje kulturnih vsebin v učbenikih lahko predstavlja 

velik izziv, saj vse vsebine niso takoj vidne; poleg tega se je treba odločiti, ali je učbenik kot 

celota primeren za kakovosten pouk kulture. Pri tem mu lahko pomagajo naslednji kriteriji in 

smernice.  

Prva kategorija pri ocenjevanju učbenikov je, ali je učbenik lokalen ali globalen. Globalni 

učbeniki vsebujejo informativne vsebine, ki so ustvarjene za mednarodni trg. Učbeniki take 

vrste stremijo k vsebinam, ki povezujejo ljudi vsepovsod po svetu in se hkrati izogibajo vsemu, 

kar bi lahko bilo kulturno neprimerno za kogarkoli, ki učbenik uporablja. To pa pripelje do 

sterilnosti vsebin in trivializaciji tem. Pri pisanju lokalnih učbenikov sodelujejo tudi pisci, ki so 

pogosto učitelji angleščine v nekem okolju in katerih angleščina ni prvi jezik. Ti v učbenike 

vključijo še lokalni pogled na svet, lokalne kulturne vsebine, kot so besedila, ki spodbujajo 

bralčevo zavedanje lastne kulturne identitete in s tem hkrati ozaveščanje lastnosti ciljne kulture 

(Skopinskaja, 2003). 

Kriterij za izbiro ustreznega učbenika za poučevanje kulture pri pouku angleščine je lahko tudi 

prisotnost petih vidikov medkulturne kompetence (Byram, 1997) (glej poglavje…). 

Skopinskaja (2003) navede še druge kriterije, kako izbrati ustrezen učbenik za poučevanje 

kulture pri poučevanju angleščine, in sicer ali je ta enodimenzionalen ali dvodimenzionalen. 

Enodimenzionalen učbenik predstavlja pretežno le ciljno kulturo, medtem ko 

dvodimenzionalen učbenik prestavlja vsaj dve kulturi, ki ju učenci lahko primerjajo med seboj. 

Naslednji kriterij je, ali so v učbeniku vse tri kategorije kulturnih vsebin:  

- vsebine izhodiščne kulture, 

- vsebine ciljne kulture, ki se nanašajo na kulturo v državah, v katerih je angleščina prvi 

jezik, 

- mednarodne vsebine ciljne kulture, ki predstavijo raznovrstne kulture, v katerih je 

angleščina uporabljena kot prvi jezik (Skopinskaja, 2003). 

Skela in Čok (1999) naštejeta dva načina izbire učbenika; prvi je sistematičen, drugi pa 

intuitivni. Zapišeta, da bo končni izbor morda isti, vendar pa ne smemo zanemariti sistematične 

evalvacije kot načina zbire. Slednji lahko učiteljem pomaga ne le pri izbiri, ampak tudi že pri 

načrtovanju pouka in prirejanju učbenika za delo v razredu. Tako predlagata evalvacijo 

učbenika tudi ob primeru, kjer izbira učbenika ni mogoča, saj ima vlogo prvega spoznavanja z 
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učbenikom na sistematičen način. Sistematično evalvacijo ločujeta na teoretično in empirično 

evalvacijo učnih gradiv. Pri teoretični evalvaciji uporabljamo kontrolni seznam kriterijev, ki ga 

oblikujemo glede na naše pretekle izkušnje z učbeniki. Empirična evalvacija poteka z uporabo 

učbenika v razredu, kjer opazujemo, kako se obnese v praksi. Najbolj vsestranska evalvacija bi 

tako vsebovala teoretično in empirično evalvacijo in napredek učencev ob uporabi učbenika. 

2.8.3 RAZLOGI ZA UPORABO UČBENIKOV PRI POUČEVANJU KULTURE 

Učbenik je lahko odlična opora učitelju, saj konkretizira učni načrt, strukturira vrstni red 

poučevanja vsebin in učiteljem nakaže nove ideje za dejavnosti in metode dela, prihrani čas in 

zmanjšuje obremenitev učitelja. Učencem je učbenik privlačen, jih motivira, z njim lahko 

nadoknadijo zamujeno snov. Tudi pri učenju so na splošno učenci lahko bolj samostojni, saj 

imajo pregled nad celotno snovjo. Učbeniki sistematično vključujejo tudi kulturne vsebine s 

pomočjo zgodb, fotografij in prikazanih vsakodnevnih avtentičnih situacij (Skela, 1993; 2009; 

Skela in Čok, 1999; Grant, 1994). 

Učbeniki so močno sredstvo za učenčevo dojemanje angleščine in njene rabe. Če trenutne 

učbenike za angleščino kot tuj jezik nadgradimo z lastnim dodajanjem aktivnosti in gradiv iz 

drugih virov, lahko ustvarimo veliko pozitivnih učinkov na učenčevo predstavo o rabi 

angleščine in kulturah, v katerih jo uporabljamo. Poleg učbeniških likov lahko v pouk 

vključimo več karakterjev iz držav zunanjega in razširjajočega se kroga. Vključimo lahko več 

dialogov o angleščini kot lingui franci in večjezikovnih dialogov; poleg tega lahko s karakterji 

iz zunanjega kroga vključimo več kulturnih vsebin različnih kultur tega kroga. Tako bodo lahko 

učenci razumeli, da raba angleščine ni omejena le na države notranjega kroga (Matsuda, 2002). 

Skela in Čok (1999) opažata pozitivne vplive nekaterih učnih gradiv zadnjih desetletij, ki 

učiteljem pomagajo pridobiti strategije za doseganje učenčevega zavedanja in spontane rabe 

vzorcev sporočanja v vsakdanu, med drugim učiteljevo razumevanje in spoznavanje značilnosti 

avtentičnega govorca in sporočanjskih zvrsti, uravnavanje razlik med tujim in domačim 

govorcem ter razlago in oblikovanje besedil za učence.  

Farooqui (2008) v raziskavi ugotavlja, da se učitelji zavedajo velikega pomena učbenikov pri 

poučevanju. Večina poudarja pomen učbenika pri uravnoteženem razvijanju vseh štirih 

sporazumevalnih dejavnostih. Pri vključevanju kulture v poučevanje tujega jezika je 

pomembno, da učbenik pomaga učiteljem z nalogami, ki razvijajo medkulturno zavest s 

kulturnimi vsebinami s pomočjo dejavnosti za razvijanje govora, pisanja, branja in poslušanja. 

Matsuda (2002) zaradi pomena učbenikov kot sredstva za pomoč pri ozaveščanju 

sociolingvistične kompleksnosti angleščine meni, da si primernost in predstavitev kulturnih 

vsebin v učbenikih zaslužita pozornost stroke. 

Za kakovosten pouk o kulturi Šabec (2000) zagovarja čim večji in predvsem čim bolj raznolik 

nabor komunikacijskih vzorcev, ki pa naj izvirajo iz resničnih situacij v določenem kulturnem 

kontekstu. Ker učitelji, ki niso naravni govorci, težko sami priskrbijo toliko avtentičnih situacij 

za učence, jim je v veliko pomoč učbenik, ki s slikovnim, zvočnim in besednim gradivom 

zagotovi, da učenci doživijo potop v drugo kulturo, kot si to zamisli tudi Skela (1999), ki 

primerja razred z jezikovnim otokom, na katerem učenci varno raziskujejo kulturo in jezik, 

medtem ko je učbenik pri tem lahko krmilo, ali Kramsch (1993), ki podobno opiše svoj izraz 

»tretji prostor« (glej poglavje 2.6.2).  
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Učbenik naj vključi vseh pet načel po Tomalin in Stempleski (1993): zagotovi integracijo 

kulturnih vsebin v vsako učno uro, učencem z dejavnostmi omogoči primerjanje izhodiščne in 

ciljne kulture ter ohranja dobro razmerje med vsemi sporazumevalnimi dejavnostmi. Poleg tega 

lahko zagotovi vsebnost vseh sedmih skupin kulturnih vsebin (glej poglavje 2.6.2), ki jih 

oblikujeta Tomalin in Stempleski (1993), medtem ko učitelj v doglednem času veliko težje 

priskrbi toliko raznolikih kulturnih vsebin.  

Rahimi in Hassani (2012) pa ugotovita, da je zelo pomemben tudi odnos učencev do učbenika, 

ki ga uporabljajo. Ugotovila sta pozitivno povezavo med učenčevim odnosom do učbenika pri 

pouku angleščine in njegovim odnosom do učenja angleščine kot tujega jezika. Razvijanje 

pozitivnega odnosa do učenja novih jezikov in kultur je pomemben del razvijanja medkulturne 

kompetence in tudi eden od petih vidikov medkulturne kompetence, ki jih navede Byram 

(2008). 

Ne glede na to, ali želimo učbenik uporabljati kot sredstvo za poučevanje kulture, ali le želimo 

poučevati jezikovne strukture, ni mogoče, da se poučevanju kulture izognemo. Učbeniki, ki 

vsebujejo kakršnokoli vsebino, posredno ali neposredno posredujejo bralcu vrsto socialnih in 

kulturnih vrednot. Te posredovane vrednote so v primeru, če so neposredno posredovane, del 

tako imenovanega skritega kurikuluma, ki je bolj skrit del kateregakoli vzgojno-

izobraževalnega programa. Gre za vrednote in mišljenja, ki morda pri poučevanju niti niso 

zavedna, vendar pa vseeno vplivajo na vsebino in podobno učbenikov in drugih učnih gradiv. 

Tako učbeniki nikakor ne morejo biti nevtralni, saj posredno in neposredno izražajo socialno 

ureditev in vrednote avtorja ali določene kulture (Cunningsworth, 1995). 

Tomalin in Stempleski (1993) poudarita, da je veliko kakovostnih didaktičnih gradiv, ki jih 

učitelji lahko uporabijo za raziskovanje kulturnih informacij, vendar pa lahko učinkovito 

uporabo teh gradiv zagotovimo le s skrbnim načrtovanjem. Torej učbenik lahko pripomore k 

bolj sistematičnemu, bolj raznolikemu pouku kulturnih vsebin, vendar samo učbenik ni dovolj 

za poučevanje kulture, saj mora učitelj dodajati tudi gradiva, ki jih dobi drugje (splet, revije, 

povabilo naravnega govorca ipd.), da učencem prikaže širšo sliko poučevane kulture. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
V zadnjih treh desetletjih se je namen učenja tujih jezikov spremenil iz branja in analize tuje 

literature v praktične namene komunikacije (Byram, 2009). Tako tudi Evropska komisija 

(1995) poudari, da je znanje tujih jezikov pogoj za vstop na globalni trg dela, pri čemer je 

pomembna zmožnost prilagajanja različnim delovnim okoljem z različnimi kulturami. V 

Učnem načrtu za angleščino od 4. do 9. razreda osnovne šole v Sloveniji (2016) je kot osrednji 

cilj učenja angleščine navedeno »doseganje celostne zmožnosti za medkulturno in 

medjezikovno komunikacijo« (str. 7). Tako sta se ob spremembi namena učenja tujih jezikov 

spremenila tudi namen in vsebina učbenikov za angleščino. Ana Ilić (2017) je v svojem 

magistrskem delu ugotovila, da učitelji svoje znanje in usposobljenost za vključevanje kulturnih 

vsebin ocenjujejo kot srednje dobro ter da ocenjujejo, da s pomočjo učbenika učenci ne 

razvijajo medkulturne zavesti. Ker Skela (2009) ugotavlja, da se učitelji pri poučevanju pogosto 

opirajo na učbenike, je torej zelo pomembno, da ti vsebujejo tudi kulturne vsebine, ki razvijajo 

medkulturno zavest. Te ugotovitve bodo tako iztočnica za našo analizo deleža kulturnih vsebin 

v potrjenih učbenikih za angleščino za 4. in 5. razred. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskovalna vprašanja: 

RV1: V katerih učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu se najbolj in v katerih najmanj pogosto 

pojavljajo kulturne vsebine? 

RV2: Katere kulturne vsebine se pojavljajo v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu glede 

na splošno kulturo, kulturo z veliko in kulturo z malo začetnico? 

RV3: Katere od jezikovnih zmožnosti se razvija v nalogah s kulturnimi vsebinami v učbenikih 

za angleščino v 4. in 5. razredu? 

RV4: Kako pogosto se v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu pojavljajo kulturne vsebine 

ciljne, izhodiščne in drugih kultur? 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 
Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskovalni pristop je 

kvantitativni. 

3.3.1 OPIS VZORCA 

Vzorec je besedno in slikovno gradivo v potrjenih učbenikih za poučevanje angleščine kot 

tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole v Sloveniji v šolskem letu 2018/19. Vzorec je 

namenski, saj smo namerno izbrali le učbenike, ki jih potrjuje stroka in so v skladu z učnim 

načrtom za predmet tuji jezik angleščina v šolskem letu 2018/19. Analizirali smo 12 potrjenih 

učbenikov, šest za 4. razred in šest za 5. razred. Ti učbeniki so: Happy Street 1 in 2, Hi There! 

4 in 5, My Sails 1 in 2, Reach For The Stars 4 in 5, Super Minds 1 in 2 ter Young Explorers 1 

in 2. 

3.3.2 OPIS INSTRUMENTA 

Kot raziskovalni instrument smo uporabili preglednico, ki smo jo priredili po Page in drugi 

(1999), ki so ustvarili osnovni model kategorij, in po Leeju (2009), ki je konkretiziral model z 
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oblikovanjem kulturnih tem za vsako kategorijo. Zaradi kritike Raigon-Rodrigeza (2018), da je 

tem preveč, smo le-te prilagodili in jih združili v naslednje kategorije in podkategorije: kultura 

na splošno, ki se deli na znanje (tri podkategorije), vedenjske strategije (dve podkategoriji) in 

odnose (dve podkategoriji), ter kultura v ožjem pomenu, ki se deli na kulturo z veliko začetnico 

(11 tem) in kulturo z malo začetnico (14 tem).V spodnji preglednici prikažemo delitev kulturnih 

vsebin in vse raziskovane kulturne teme v tem magistrskem delu. Te kriterije smo izbrali, ker 

je razdelitev kulturnih vsebin na kulturo z malo začetnico in kulturo z veliko začetnico po 

Tomalin in Stempleski (1993) dobra, vendar ne vključuje vsebin, ki bi neposredno obravnavale 

teme o kulturi, kaj to je, kako se prilagajamo na različne kulture in podobno. Tako smo izbrali 

kategorizacijo po Page in drugi (1999). Ker pa smo za analiziranje učbenikov potrebovali 

konkretne teme, ki jih bomo v učbenikih lahko poiskali za vsako kategorijo, saj so kategorije 

zelo splošne, smo črpali teme iz članka, ki ga je napisal Lee (2009). Oblikoval je zelo konkretne 

teme, vendar bi ob uporabi njegovih tem za analizo učbenikov izgubili preglednost, saj je tem 

preveč. Zato smo nekatere teme združili in tako ohranili teme in pridobili preglednost. Kot 

raziskovalni instrument smo ustvarili tabele, v katerih smo s črto število nalog, ki vsebujejo 

kulturne vsebine. Označili smo lahko tudi, katere sporazumevalne dejavnosti učenci razvijajo s 

pomočjo dejavnosti v teh nalogah.  

 

KULTURA NA SPLOŠNO   

ZNANJE Kulturno učenje/učenje kulture 

 Kulturni šok (stopnje prilagajanja) 

 Kulturna identiteta 

  

VEDENJSKE STRATEGIJE Učenje spopadanja z medkulturnim stresom 

 Zmožnost kulturnega prilagajanja 

  

ODNOSI Pozitiven odnos do učenja kulture 

 Pozitiven odnos do kulturnih razlik  

  

  

KATEGORIJE KULTURE Z VELIKO ZAČETNICO 

Znanost/medicina/agrikultura/ekologija 

Geografija/zgodovina/politika/regionalne razlike/spomeniki/zgodovinski kraji 

 

Literatura, filmi, glasba, slike, kipi in mediji/ikone/slavne osebe 

Denarne valute/nakupovanje/trg/industrija/poslovanje 

Urbano življenje/infrastruktura/promet 

Izobraževanje 

Moda, oblačenje/domovanje/hrana 

Festivali/praznovanja/prazniki/počitnice/obredi/navade/običaji 

 

Prosti čas/šport 

Družina 

Neverbalna komunikacija 

 

KATEGORIJE KULTURE Z MALO ZAČETNICO 

Individualizem 
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Kolektivizem/skupinsko delo 

Enakost 

Pravičnost 

Tekmovanje/tekmovalnost 

Materializem 

Posameznikov vpliv na njegovo okolje 

Težnja k novem (novejše je boljše) 

Izboljšanje samega sebe (self improvement) 

Vzgoja 

Nadzor časa/ osredinjenost na prihodnost 

Nivo formalnosti/direktnost/ odprtost/iskrenost  

Osredinjenost na pravila 

Osredinjenost na spol 

Osredinjenost na rezultat 

Tabela 1: Prikaz razdelitve kulturnih tem 

 
 

kkkkkkk  

3.3.2.1 Vsebine kulture na splošno 

Vsebine kulture na splošno se ne nanašajo na določeno kulturo, ampak na splošno znanje o 

kulturi ter o medkulturnih interakcijah in spopadanju z njimi. Vsebine splošne kulture smo 

razdelili po Page in drugi (1999) na znanje, pri katerem gre za znanje, ki se ga lahko naučimo 

iz knjig in ga deklamiramo, vedenjske strategije, ki zahtevajo izkušenjsko znanje spopadanja in 

prilagajanja na medkulturni stres, ter odnose do učenja o kulturah in do kulturnih razlik. Naj 

obrazložimo, kaj vse smo v analizi iz nalog šteli kot pojavljanje kulturne vsebine iz določene 

kategorije. 

Učenje kulture (znanje) je tema, ki obsega vse vsebine o tem, kaj je kultura, kaj so kulturne 

vsebine, kako kultura nastane in podobno. So vsebine o kulturi, ki se jih učenec lahko nauči, 

našteje, ni pa mu treba razumeti svoje kulturne identitete ali konkretnih kulturnih razlik.  

Kulturni šok/stopnje prilagajanja (znanje) je tema, ki vsebuje definiranje kulturnega šoka 

ter naštevanje stopenj prilagajanja. Kot pri učenju kulture tudi ta tema ne vključuje vsebin s 

konkretnimi primeri; gre bolj za teoretsko znanje.  

Kulturna identiteta (vedenjske strategije) vključuje vse vsebine, ki so namenjene 

prepoznavanju in spoznavanju lastne kulturne identitete (npr. naloge z vprašanji in nalogami, 

kot so: »Kje je tvoj dom? Opiši svojo kulturo.«) ter odkrivanju pomena identitete na splošno. 

Učenje spopadanja z medkulturnim stresom (vedenjske strategije) obsega vse vsebine, ki 

naslavljajo načine, kako se soočiti in premagati medkulturni stres, ki nastane ob prvem stiku z 

drugo kulturo ter tudi opis situacij, v katerih medkulturni stres nastane, kako ga občutimo in 

zakaj.  

Zmožnost medkulturnega prilagajanja (vedenjske strategije) vsebuje vse vsebine, ki 

neposredno govorijo o prilagajanju na druge kulture, komunikacijo med pripadnikoma dveh 

kultur, veščine medkulturnega prilagajanja. Učenje spopadanja z medkulturnim stresom je 

tema, ki obsega začetni stik, prepoznavanje svojih občutkov medkulturnega stresa in načine 
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spopadanja z njim, medtem ko gre pri zmožnosti medkulturnega prilagajanja za vsebine 

kasnejših orodij in veščin, kako se sporazumevati in živeti v stiku s to drugo kulturo.  

Pozitiven odnos do učenja kulture (odnosi) vključuje vse vsebine, ki neposredno prikazujejo 

pozitivne učinke učenja o drugih kulturah ter naloge in vsebine, ki spodbujajo učenca k 

radovednosti in samostojnemu dodatnemu učenju o kulturah.  

Pozitiven odnos do kulturnih razlik (odnosi) je tema, ki obsega vse vsebine, ki neposredno 

naslovijo kulturne razlike kot nekaj pozitivnega, ter naloge, ki spodbujajo učence k razmišljanju 

o tem, v čem se različne kulture razlikujejo med seboj in zakaj je to dobro.  

Pri analizi vsebin kulture na splošno v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu 

smo uporabljali tabelo, v katero smo dodali vseh sedem tem, ki zajemajo vsebine kulture na 

splošno, za vsako temo pa smo dodali razdelek ene ali kombinacije več sporazumevalnih 

dejavnosti (glej tabelo 1). Tako smo dobili tabelo, ki vsebuje 70 razdelkov, ki smo jih 

izpolnjevali. Za vsak učbenik smo izpolnili po eno tabelo, v katero smo vsako nalogo označili 

najprej s črto v razdelek, kamor smo jo umestili (npr. besedilo v nalogi spodbuja učence k 

pozitivnemu odnosu do učenja kulture, učenci v nalogi razvijajo branje in pisanje, zato eno 

črtico dodamo k razdelku Pozitiven odnos do učenja kulture/branje + pisanje). 

 

Tabela 2: Analiza vsebin kulture na splošno v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 5. 

razredu 

 

3.3.2.2 Vsebine kulture z veliko začetnico 

Izobraževanje obsega vse teme, povezane s sistemom izobraževanja v določeni kulturi, način 

oblačenja v izobraževalnih ustanovah, organizacijo pouka, primerno vedenje in komunikacijo 

z učitelji, naloge in odgovornosti v šolah, šolske potrebščine, izgled učilnic in ostalih prostorov 

… 

Geografija/zgodovina/politika vključuje turistične atrakcije, geografsko in zgodovinsko 

pomembne znamenitosti, vpliv geografskih posebnosti na določeno kulturo, politične ureditve 

in osebnosti, podatke o gostoti prebivalcev ter njihovi veri. 

Družina vsebuje družinske člane, odnose v družini, vlogo staršev in otrok, komunikacijo v 

družini, skrb za člane družine.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Eva Kern Nanut, magistrsko delo 

31 
 

Prosti čas/šport vključuje vse hobije določene kulture, načine preživljanja prostega časa ter 

poklicne športe, športne dosežke in njihovo povezavo s kulturo.  

Oblačila/moda/hrana/domovanje vključuje tradicionalna oblačila regij in kultur, vsakdanja 

oblačila, posebnosti oblačenja za različne priložnosti, modne oblikovalce, podjetja in prireditve, 

navade v prehranjevanju, število, čas in bonton pri obrokih, tradicionalne jedi, običajne jedi za 

določene obroke (npr. zajtrk), pogrinjke, razporeditev, opremljenost in funkcijo različnih 

prostorov v domovanju, različne tipe domovanj (alpska hiša, stanovanje …). 

Znanost/medicina/ekologija znanstvena odkritja znanstvenikov določene kulture, alternativna 

medicina, načini zdravljenja, urejenost zdravstvenih ustanov, plačevanje zdravstvenih storitev, 

obnašanje pri obisku zdravstvenih ustanov (na pregledu; ali pokličemo, preden pridemo k 

zdravniku ipd.), ukrepi držav za varovanje okolja, ekološka osveščenost in ukrepi. 

Literatura/filmi/glasba/umetnost/časopisi/mediji vključuje vso literaturo, filme, oddaje, 

nanizanke, vso popularno, klasično in tradicionalno glasbo, folkloro, ples, znane kipe, slike in 

ostalo umetnost, novice in rubrike v časopisih in časnikih ter tudi uporabo socialnih omrežji, 

telefonskih in elektronskih pogovorov. 

Trg/denar/nakupovanje/industrija/poklici vključuje načine trgovanja, denarne valute, 

pomen denarja, socialni status, vso industrijo, tovarne, podjetja, tipe trgovin, primere tržnic, 

pravila obnašanja pri nakupu (komunikacija med kupcem in prodajalcem), preračunavanje 

tečajev denarnih valut ter status, dostopnost in naloge določenih poklicev. 

Promet/infrastruktura/urbano življenje vključuje vse vrste prometa, prometna sredstva, 

organiziranost prometa, pravila v prometu, vso mestno infrastrukturo, ustanove, storitve ter 

način življenja v mestu (v primerjavi z na vasi). 

Prazniki/počitnice/navade/običaji vključuje vse državne, verske, regionalne in mednarodne 

praznike, šolske in delavske počitnice in dela proste dni ter verske in kulturne običaje in navade. 

Neverbalna komunikacija vključuje vse kretnje, drže telesa, očesni stik, mimiko obraza s 

posebnim pomenom.  

V analizi vsebin kulture z veliko začetnico smo uporabili tabelo (glej tabelo 3), ki smo jo 

oblikovali tako, da smo za vsako od 11 tem kulture z veliko začetnico oblikovali 7 razdelkov 

za naloge, ki vsebujejo to temo iz ciljne kulture (vsako od sedmih razdelkov vsebuje eno ali več 

sporazumevalnih dejavnosti), 10 razdelkov za naloge, ki to temo vsebujejo v vsebinah o 

izhodiščni kulturi in 7 razdelkov za naloge, ki vsebujejo to temo, ki se hkrati nanaša na druge 

kulture, ki niso izhodiščna ali ciljna kultura. Tako tabela vsebuje 30  razdelkov za vsako temo, 

oziroma 330 razdelkov vse skupaj. Tako smo lahko z eno oznako v tabeli hkrati označili katero 

temo kulture z veliko začetnico naloga vsebuje, ali obravnava vsebino izhodiščne, ciljne ali 

druge kulture in katere sporazumevalne dejavnosti naloga zahteva od učenca. Ker pa smo 

namesto črtice v tabelo napisali kratico države ali kulture, katere vsebine naloga točno 

obravnava (npr. Italija smo označili kot IT), smo lahko isto tabelo zabeležili tudi, katere ciljne 

in katere druge kulture analizirani učbenik obravnava.  
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Tabela 3: Analiza vsebin kulture z veliko začetnico v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. 

in 5. razredu 

 

3.3.2.3 Vsebine kulture z malo začetnico 

Individualizem/ zasebnost vključuje miselnost, da je bolje opraviti delo sam in so bolj cenjeni 

samostojno delo in individualni dosežki ter teme pomena zasebnosti in osebnega prostora. 

Skupinsko delo/pomoč drugim vključuje spodbujanje skupinskega dela, skupinskih dosežkov 

ter pomoč drugim kot vrednoto.  

Enakost vključuje vsako zavzemanje za enakost med religijami, spoli, rasami in tudi 

vsakršnimi drugimi karakteristikami posameznikov. 

Pravičnost vključuje vsakršno nakazovanje na to, kaj je pravično in kaj ni, zavzemanje za 

pravičnost, kakršnokoli dojemanje pravičnosti. 

Tekmovalnost vključuje vsakršno temo, ki spodbuja tekmovalnost in poudarja pomen zmage. 

V tekmovanju je prisoten tudi vsaj en poraženec. 

Materializem vključuje vsakršno poudarjanje veljave osebe s pomočjo imetja, prikazovanje 

užitkov ob nakupu in posedovanju materialnega imetja ter jasni osredotočenosti na imetje. 

Vpliv na okolje/ ekologija vključuje miselno naravnanost, da lahko posameznik s svojimi 

odločitvami vpliva na svoje okolje (obratno od vdanosti v usodo) ter vpliv posameznika in 

človeštva na okolje, zavzemanje za ohranitev naravnega okolja s pomočjo različnih ukrepov. 

Novo je boljše predstavlja miselnost, da so nove stvari, novi ljudje, novo okolje boljši od 

starega, že znanega, že videnega. 

Izboljšanje samega sebe predstavlja zavzemanje in možnost za izboljšanje samega sebe na 

kateremkoli področju. 

Vzgoja vključuje pomen in različne načine vzgoje. 
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Nadzor časa/osredinjenost na prihodnost vključuje nagnjenje k nadziranju časa s pomočjo 

planiranja, merjenja in natančnega razpolaganja s časom ter razmišljanja o lastni bližnji in bolj 

oddaljeni prihodnosti in prihodnosti drugih. 

Nivo formalnosti/direktnost/iskrenost/odprtost vključuje vsakršno učenje ustrezne 

komunikacije v različnih situacijah z različnimi nivoji formalnosti (npr. pismo med prijateljema 

ali pismo učiteljici), razmislek ali naslavljanje ustreznosti direktnosti in odprtosti (npr. ali je 

ustrezno povedati teti, da izgleda starejša, kot je v resnici) ter razmislek o iskrenosti kot 

vrednosti v povezavi z lažjo.  

Osredinjenost na pravila/rezultat vključuje vsakršno poudarjanje upoštevanja in oblikovanje 

pravil, postavljanje pravil ali rezultatov pred druge vrednote, poudarjanje pomembnosti 

rezultatov in ne toliko poti in sredstev.  

Moška dominacija predstavlja vse situacije, v katerih je moški predstavljen kot večvreden, 

bolj sposoben, nadrejen v primerjavi z žensko.  

V analizi vsebin kulture z malo začetnico v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 5. 

razredu smo uporabili tabelo (glej tabelo 4), ki smo jo oblikovali tako, da smo za vsako od 14 

tem dodali 10 razdelkov (za različne kombinacije sporazumevalnih dejavnosti) in tako dobili  

140 razdelkov, kamor smo s črticami označevali pojavljanja tem kulture z malo začetnico.  

 

Tabela 4: Analiza vsebin kulture z malo začetnico v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 

5. razredu 
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3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Podatke smo zbrali iz zgoraj naštetih učbenikov, tako da smo v analizi upoštevali vse naloge. 

Zanimalo nas je, kolikokrat se v učbenikih pojavljajo naloge s kulturnimi vsebinami, katere 

splošne kulturne vsebine, vsebine kulture z veliko in vsebine kulture z malo začetnico se 

pojavljajo v učbenikih ter katere sporazumevalne dejavnosti učenci razvijajo z nalogami s 

kulturnimi vsebinami. Podatke smo zbrali tako, da smo v preglednico vpisali vsa pojavljanja 

kulturnih vsebin v učbenikih, glede na kriterije iz instrumenta.  

Učbenike smo nato analizirali tako, da smo v vsakem učbeniku pregledali vse naloge; za vsako 

nalogo smo najprej ugotovili, ali vsebuje kulturne vsebine. Če jih je vsebovala, smo nato 

določili, katero kulturno temo naloga obravnava (oblačila, domovanje, tekmovalnost …). Za 

eno nalogo smo določili le eno temo, ki je v nalogi najbolj poudarjena. Ko smo določili temo, 

in s tem tudi to, ali je tema iz vsebin kulture na splošno, kulture z malo začetnico ali kulture z 

veliko začetnico, smo določili, kulturo katere države ali kombinacije več držav naloga 

obravnava ter ali je ta kultura ciljna, izhodiščna ali druga. Za tem smo pogledali tudi, katero 

sporazumevalno zmožnost naj bi učenci razvijali pri tej nalogi. Če z nalogo učenci razvijajo 

več kot eno sporazumevalno dejavnost, smo označili, katero kombinacijo sporazumevalnih 

dejavnosti naloga razvija (npr. poslušanje in pisanje). Nato smo v naši preglednici s kratico 

države označili, v kateri razdelek naloga spada. Za vsak učbenik smo imeli ločeno preglednico 

z vsemi temami. Ob koncu analize nalog smo še prešteli število strani v učbeniku. Pri vsaki 

nalogi smo lahko določili eno glavno obravnavano temo iz kulture z malo začetnico, eno glavno 

temo kulture z veliko začetnico (če je bila prisotna) in eno glavno obravnavano temo kulture na 

splošno (če je bila prisotna). 

Za lažjo predstavo bomo spodaj prikazali na primeru ene naloge, kako smo določili teme 

kulturnih vsebin v učbenikih. 

Na Sliki 1 lahko vidimo besedilo, na katerega se nanaša naloga 2 s slike 2. Na primeru te naloge 

bomo prikazali, kako smo analizirali kulturne vsebine v učbenikih. Najprej smo določili, ali 

naloga 1 vsebuje kulturno vsebino katere od kulturnih tem, ki smo jih našteli. Tema prve naloge 

je moda, ki spada k tematskemu sklopu moda, oblačenje/domovanje/hrana. Ta tematski sklop 

je del kulturnih vsebin kulture z veliko začetnico. Za tem smo določili, ali gre za izhodiščno 

(slovensko), ciljno ali drugo kulturo. Vidimo, da gre za francosko kulturo, ki smo jo umestili k 

drugim kulturam, ter zraven še označili, za točno katero kulturo gre. Nato smo pogledali, katere 

sporazumevalne dejavnosti učenec z nalogo razvija, in ugotovili, da razvija branje (prebere 

besedilo) in pisanje (v zvezek zapiše odgovore na vprašanja). Tako smo nalogo umestili v 

razpredelnici h kulturi z veliko začetnico, k tematskem sklopu moda, 

oblačenje/domovanje/hrana h kombinaciji razvijanja branja in pisanja.  
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Slika 1: Primer analizirane naloge (Super Minds 1, 2018, str. 71) 

3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
Naredili smo analizo gradiva, pri čemer je ena analizna enota ena naloga v učbeniškem gradivu. 

Pri vsakem raziskovalnem vprašanju smo izračunali srednje vrednosti; izračunali smo tudi 

deleže. Podatke, ki smo jih pridobili v postopku zbiranja podatkov, smo z uporabo orodja MS 

Excel prerazporedili v manjše tabele, povezane z raziskovalnimi vprašanji in analizirali 

podatke. Pri analizi smo posebej v razdelkih zabeležili vse možne kombinacije 

sporazumevalnih dejavnosti, ki jih učenci lahko razvijajo (npr. samo branje, branje in pisanje, 

branje in poslušanje, branje in govor itd.). V eni nalogi učenci razvijajo tudi dve sporazumevalni 

dejavnosti, kot na primer v nalogi, kjer učenci najprej poslušajo pesem in jo nato zapojejo ali 

preberejo besedilo in napišejo svoja vprašanja. V prvem primeru bi nalogo označili kot nalogo, 

ki razvija poslušanje in govor, v drugem pa kot nalogo, ki razvija branje in pisanje. Da bi dobili 

jasno sliko, v koliko nalogah se razvija posamezno jezikovno zmožnost, smo naloge, ki so 

razvijale dve ali več jezikovnih zmožnosti, šteli k vsaki od sporazumevalnih zmožnosti. Tako 

smo na primer nalogo, v kateri učenci razvijajo govor in poslušanje, šteli tako h govoru kot tudi 

k poslušanju.  

 

3.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.6.1 RV1: V katerih učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu se najbolj in v katerih najmanj 

pogosto pojavljajo kulturne vsebine? 

V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja smo raziskovali, kolikokrat se v učbeniku pojavljajo 

kulturne vsebine; zanimalo nas je število in tudi razmerje števila pojavljanj s številom strani v 

vsakem učbeniku. Primerjali smo število pojavljanj kulturnih vsebin v vseh potrjenih učbenikih 

za četrti razred s številom pojavljanj kulturnih vsebin vseh potrjenih učbenikov za peti razred. 

Poleg tega smo primerjali tudi posamezne učbenike med seboj in želeli ugotoviti, v katerem 

učbeniku se pojavlja najmanj in v katerem največ kulturnih vsebin. Na koncu smo primerjali 

tudi učbeniške komplete med seboj, da smo ugotovili, kateri učbeniški komplet vsebuje največ 

kulturnih vsebin in kateri najmanj.  
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Graf 1: Število pojavljanj kulturnih vsebin v učbenikih 

Od vseh učbenikov za četrti in peti razred skupaj se številčno največkrat pojavijo kulturne 

vsebine v učbeniku Reach for the Stars 5 (151 pojavljanj), najmanjkrat pa v učbeniku Hi there! 

4 (42 pojavljanj). 

Od učbenikov za četrti razred se kulturne vsebine največkrat pojavijo v učbeniku Reach for the 

Stars 4 (71 pojavljanj), najmanjkrat pa v Hi There! 4 (42 pojavljanj). Razlika v številu pojavljanj 

med največjim in najmanjšim je v učbenikih za četrti razred je za 29 pojavljanj.  

Kulturne vsebine v učbenikih za peti razred se največkrat pojavijo v učbeniku Reach for the 

Stars 5 (151 pojavljanj), najmanjkrat pa v učbeniku Young Explorers 2 (64 pojavljanj). Razlika 

v številu pojavljanj med največjim in najmanjšim v učbenikih za peti razred je 87. 

V učbenikih za 4. razred (M = 57,166 pojavljanj) je število pojavljanj kulturnih vsebin za 38 

odstotkov manjše od števila pojavljanj kulturnih vsebin v učbenikih za 5. razred (M = 92,166 

pojavljanj).  

Ker je število pojavljanj kulturnih vsebin odvisno tudi od števila strani učbenikov in imajo 

učbeniki za 4. razred 10,5 odstotkov manj strani kot učbeniki za 5. razred, pa smo izračunali 

tudi delež pojavljanja kulturnih vsebin glede na število strani. To smo naredili tako, da smo 

delili število pojavljanj kulturnih vsebin v učbenikih s številom strani učbenikov, da bi videli, 

kako pogosto se znotraj učbenikov pojavljajo kulturne vsebine. Seveda vrednost 100 % ali več 

ne pomeni, da je učbenik sestavljen samo iz kulturnih vsebin, temveč le, da bomo v povprečju 

na vsaki strani naleteli vsaj na eno kulturno vsebino (ali pa še na več različnih, če je odstotek 

večji od 100).  

Učbeniški komplet z največjim številom kulturnih vsebin je Reach for the Stars (222 

pojavljanj), medtem ko je komplet z najmanjšim številom kulturnih vsebin Hi There! (110 

pojavljanj). 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Happy Street Hi There! My Sails Reach for the
Stars

Super Minds Young
Explorers

Število pojavljanj kulturnih vsebin v učbenikih

4. razred 5. razred



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Eva Kern Nanut, magistrsko delo 

37 
 

 

Graf 2: Število kulturnih vsebin na število strani učbenika 

Ker imata učbenika Happy Street 1 (69 strani) in Happy Street 2 (71 strani) v primerjavi z 

ostalimi učbeniki (povprečno število strani vseh učbenikov je 108,5) najmanj strani, se v njiju 

manjkrat (a ne najmanjkrat) pojavijo kulturne vsebine. Vendar pa se glede na število strani v 

Happy Street 1 kulturne vsebine pojavijo v 93,0 % strani, v Happy street 2 pa se kulturne 

vsebine pojavljajo celo več kot enkrat na eno stran, in sicer v 110 % strani. Z upoštevanjem 

števila strani Happy street 1 zaseda tretje mesto v deležu (93,0 %) vsebnosti kulturnih vsebin, 

medtem ko v primeru, če upoštevamo le število pojavljanj (66 pojavljanj), zaseda četrto mesto. 

Happy street 2 tudi napreduje za eno mesto, in sicer je v največjem številu pojavljanj kulturnih 

vsebin na tretjem mestu (78 pojavljanj), medtem ko je glede na število kulturnih vsebin na 

število strani učbenika na drugem mestu (110,0 %).  

Reach for the stars 5 je tako v številu pojavljanj (151 pojavljanj), kot tudi v deležu (127,0 %) 

pojavljanj kulturnih vsebin najvišje v primerjavi z ostalimi učbeniki. Najmanjše število 

kulturnih vsebin glede na število strani učbenika ima učbenik Super Minds 1 (30,0 %). 

Tako kot v številu pojavljanj (M = 57,166 pojavljanj) kot tudi v deležu pojavljanj (M = 62,333 

%) kulturnih vsebin glede na stran učbenika je v učbenikih za 4. razred manj kulturnih vsebin 

kot v učbenikih za 5. razred (M =92,166 pojavljanj in M = 84,833 %). 

3.6.1.1 ODGOVOR NA PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN INTERPRETACIJA 

RV1: V katerih učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu se najbolj in v katerih najmanj pogosto 

pojavljajo kulturne vsebine? 

Reach for the stars 5 je tako v številu pojavljanj (151 pojavljanj) kot tudi v deležu (127,0 %) 

pojavljanj kulturnih vsebin najvišje v primerjavi z ostalimi učbeniki. V Reach for the Stars 5 se 

pojavlja v povprečju 1,27 kulturna vsebina na eno stran učbenika.  

Številčno najmanj kulturnih vsebin se pojavlja v učbeniku Hi There! 4 (42 pojavljanj), vendar 

se ob upoštevanju števila strani učbenika pokaže, da ima v povprečju 44,0 % strani v učbeniku 

po eno kulturno vsebino, medtem ko ima Super Minds 1 večje število pojavljanj kulturnih 

vsebin (50 pojavljanj), vendar se ob upoštevanju večjega števila strani ugotovi, da po deležu 

kulturnih vsebin na stran učbenika Super Minds 1 vsebuje najmanjši delež kulturnih vsebin 

(30,0 %), torej v povprečju malo manj kot vsaka tretja stran v učbeniku vsebuje eno kulturno 
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vsebino. Tako lahko sklenemo, da ima številčno najmanj kulturnih vsebin učbenik Hi There! 4 

(42 pojavljanj), medtem ko najmanjši delež kulturnih vsebin glede na stran vsebuje učbenik 

Super Minds 1 (30,0 %).  

Če primerjamo rezultate z rezultati raziskave A. Ilić, ugotovimo, da v Sloveniji učitelji 

angleščine v 6. razredu pri angleščini pogosteje poučujejo kulturne vsebine kot učitelji 4. in 5. 

razredov. Učitelji za angleščino v drugem triletju v Sloveniji tudi ocenjujejo, da je v učbenikih 

za 6. razred več kulturnih vsebin kot v učbenikih za 4. razred ter da je največ kulturnih vsebin 

v učbenikih za 6. razred (Ilić, 2017).  

V naši raziskavi nismo analizirali učbenikov za 6. razred, vendar rezultati kažejo, da se v 

učbenikih za 4. razred (343 pojavljanj) pojavlja manj kulturnih vsebin kot v učbenikih za 5. 

razred (553 pojavljanj); prav tako je v 4. razredu (62,33 %) manjši delež kulturnih vsebin glede 

na strani učbenika kot delež v 5. razredu (84,833 %). Torej ne gre le za to, da bi učbeniki za 

nižji razred vsebovali manj kulturnih vsebin zaradi manjšega števila strani. Prav v vseh treh 

potrjenih serijah učbenikov za poučevanje angleščino kot tuj jezik v 4. in 5. razredu je ob 

primerjanju parov učbenikov iz iste serije število pojavljanj in odstotek pojavljanj kulturnih 

vsebin glede na stran učbenika v učbeniku za 4. razred manjše kot v 5. razredu. Torej je mogoče 

sklepati, da se v učbenikih za višje razrede pojavlja več kulturnih vsebin kot v učbenikih za 

nižje razrede tako po številu pojavljanj, kot tudi deležu pojavljanj glede na število strani 

učbenika. Menim, da je to zaradi kompleksnosti, ki jih kulturne vsebine lahko prinesejo (npr. v 

daljših besedilih je lahko več kulturnih vsebin). Primerjava različnih kultur je lahko zelo 

zahtevna. Poleg tega pa vidimo trend, da je v učbenikih za 4. razred več splošnih vsebin, ki niso 

vezane na konkretno kulturo (npr. šolske potrebščine, živali, poimenovanje predmetov, 

pravilno oblikovanje povedi z rabo različnih slovničnih oblik), s katerimi učenci pridobivajo 

splošno osnovno besedišče in slovnično znanje.  

Menimo, da se kulturne vsebine lahko in bi morale obravnavati v enaki količini v obeh razredih, 

vendar je, kot poudarjata Umek (1994) in Čok (2009), pomembno, da upoštevamo razvojne 

zakonitosti otrok, kulturne vsebine prilagodimo učencem glede na predznanje in razred. 

Pomembno je tudi, da učenci postopno dobijo podlago kulturnega znanja in veščin v 4. razredu, 

da jih lahko uspešno nadgrajujejo v 5. razredu. 

    

3.6.2 RV2: Katere kulturne vsebine se pojavljajo v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu 

glede na splošno kulturo, kulturo z veliko in kulturo z malo začetnico? 

V sklopu tega raziskovalnega vprašanja smo raziskovali, kolikšen delež kulturnih vsebin v vseh 

učbenikih je vsebin kulture z malo začetnico, koliko vsebin kulture z veliko začetnico in koliko 

vsebin kulture na splošno. Zanimalo nas je tudi, katere kulturne teme se pojavljajo v učbenikih 

znotraj vsake od treh vrst kulture najmanj in katere najbolj pogosto ter katerih učbeniki morda 

sploh ne vključujejo. 
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Graf 3: Vrste kulture 

V učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu v osnovni šoli je največ vsebin kulture iz tematik 

kulture z veliko začetnico (68,0 %). 

Najmanj je vsebin splošne kulture (12,0 %) 

 

3.6.2.1 SPLOŠNA KULTURA 

 

Graf 4: Tematike splošne kulture 

Največkrat se ob tem kulture na splošno v učbenikih precej uravnoteženo pojavijo: kulturna 

identiteta (38,0 %), pozitiven odnos do učenja kulture (32,0 %) in pozitiven odnos do kulturnih 

razlik (27,0 %).  

Najmanj pogosto se pojavljata temi zmožnost medkulturnega prilagajanja (3,0 %) in kulturni 

šok/stopnje prilagajanja (1,0 %). 
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Graf 5: Tematike splošne kulture glede na razred 

Od splošnih kulturnih tem se tako v 4. razredu (42,0 %) kot tudi 5. razredu (35,0 %) najbolj 

pogosto pojavlja kulturna identiteta. Zelo blizu z v 4. razredu 35 % in v 5. razredu s 30 % je 

tudi pozitiven odnos do učenja kulture.  

V 5. razredu se zmožnost medkulturnega prilagajanja (4,0 %) in kulturni šok/stopnje 

prilagajanja (1,0 %) redko pojavijo, medtem ko se v 4. učbenikih za 4. razred ne pojavijo.  

   

3.6.2.2 KULTURA Z VELIKO ZAČETNICO 

 

Graf 6: Tematike kulture z veliko začetnico 

Od tematik kulture z veliko začetnico se najbolj pogosto in hkrati enako pogosto pojavljata 

tematska sklopa geografija/zgodovina/politika (15,0 %) in oblačila/moda/hrana/domovanje (15 

%). Tretji, le za en odstotek manj pogost sklop, pa je 

literatura/filmi/glasba/umetnost/časopisi/mediji (14,0 %). 

Najmanj pogosto se v učbenikih pojavlja tema neverbalna komunikacija (2,0 %). 
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Graf 7: Tematike kulture glede na razred 

V četrtem razredu se najbolj pogosto pojavljajo vsebine tematskega sklopa 

oblačila/moda/hrana/domovanje (22,0 %). V petem razredu se najbolj pogosto pojavljajo 

vsebine tematskega sklopa geografija/zgodovina/politika (17,0 %). 

Tako v 4. razred (1,0 %) kot tudi 5. razredu (3,0 %) se najmanj pogosto pojavlja tema 

neverbalna komunikacija.  

Največja razlika v pogostosti pojavljanja kulturnih vsebin med razredoma je v tematskem 

sklopu oblačila/moda/hrana/domovanje, ki se v učbenikih za 4. razred (22,0 %) pojavlja bolj 

pogosto kot v petem razredu (12,0 %).  

Velika razlika v pogostosti pojavljanja kulturnih vsebin med razredoma je v tematskem sklopu 

prosti čas/šport, ki v učbenikih za 4. razred vključuje 5,0 % vseh kulturnih vsebin kulture z 

veliko začetnico, medtem ko v učbenikih za peti razred tematski sklop prosti čas/šport vključuje 

kar 13,0 % vseh kulturnih vsebin, ki jih uvrščamo k vsebinam kulture z veliko začetnico.  

Najbolj uravnoteženo v pogostosti med 4. razredom (13,0 %) in 5. razredom (15,0 %) se 

pojavlja tematski sklop literatura/filmi/glasba/umetnost/časopisi/mediji, to je poleg manj 

pogostih dveh tem, ki sta neverbalna komunikacija, ki se tako v učbenik za četrti razred (1 %) 

kot tudi peti razred (3,0 %) pojavi najmanjkrat ter tematski sklop znanost/medicina/ekologija, 

ki se redko pojavita tako v četrtem (5,0 %) razredu kot tudi v petem (3,0 %).    
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3.6.2.3 KULTURA Z MALO ZAČETNICO 

 

Graf 8: Tematike kulture z malo začetnico 

Največkrat se od tem kulture z malo začetnico v učbenikih za 4. in 5. razred za angleščino kot 

tuj jezik pojavlja tematski sklop nivo formalnosti/direktnost/iskrenost/odprtost (29,0 %).  

Najmanj pogosto se pojavlja tema enakosti (3,0 %), medtem ko se tema skupinsko delo/pomoč 

drugim (14,0 %) uvršča na drugo mesto najbolj pogosto pojavljenih tem. 

V nobenem učbeniku se ni pojavila tema moška dominacija. 

 

Graf 9: Tematike kulture glede na razred 
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Tako v 4. razred (29,0 %) kot tudi 5. razredu (29,0 %) se najbolj pogosto in v enaki meri pojavlja 

tematski sklop nivo formalnost/direktnost/iskrenost/odprtost.  

V četrtem razredu se najmanj pogosto pojavljajo vsebine tematskega sklopa materializem (1,0 

%). V petem razredu se najmanj pogosto pojavljajo vsebine tematskih sklopov pravičnost (2,0 

%) in vpliv na okolje/ekologija (2,0 %). 

Največja razlika v pogostosti pojavljanja kulturnih vsebin med razredoma je v tematskem 

sklopu materializem, ki se v učbenikih za 4. razred (14,0 %) pojavlja bolj pogosto kot v petem 

razredu (1,0 %).  

3.6.2.4 ODGOVOR NA DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN INTERPRETACIJA 

Naša raziskava je pokazala, da je učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu v osnovni šoli 

največ vsebin kulture iz tematik kulture z veliko začetnico (68,0 %), najmanj pa splošnih 

kulturnih vsebin (12,0 %). To potrdijo tudi ocene učiteljev iz raziskave Ane Ilić (2017), v kateri 

učitelji angleščine v 4. in 5. razredih v Sloveniji ocenjujejo, da je pri večini učbenikov najbolj 

pogosto pojavljajo kulturne vsebine kulturnih produktov (kulture z veliko začetnico), manj je 

vsebin vedenjske kulture (kultura z malo začetnico), zanemarljivo pa je pojavljanje kulturnih 

idej (splošne kulturne vsebine).  

Čeprav kar nekaj avtorjev (Tomalin in Stempleski, 1993; Page in drugi, 1999; Lee, 2009, 

Byram, 2009) zagovarja, da morajo učenci pridobiti znanje tako iz vsebin kulture z veliko 

začetnico, malo začetnico in znanje o kulturi na splošno za celosten razvoj medkulturne zavesti, 

pa so v mnogih državah v rabi učbeniki, ki vsebujejo občutno več vsebin kulture z veliko 

začetnico kot katerihkoli ostalih kulturnih vsebin. To, da učbeniki za poučevanje angleščine kot 

tujega jezika vsebujejo veliko več vsebin kulture z veliko začetnico kot vsebin kulture z malo 

začetnico, so pokazale tudi naslednje raziskave: raziskava tajskih učbenikov Wanvisa 

Kaewsakul in Adisa Teo (2016), raziskava španskih učbenikov za odrasle (Raigon-Rodrigez, 

2018) ter španskih učbenikov za mladostnike (Canga in Cifone, 2015), raziskava turških 

učbenikov za srednje šole (Ulum in Bada, 2016) ter tudi raziskava finskih učbenikov 

(Lappalainen, 2011), ki je pokazala, da se v finskih učbenikih sicer pojavljajo zelo različne 

kulturne teme, vendar le po enkrat, medtem ko še vedno prevladujejo vsebine znanih turističnih 

atrakcij in osebnosti, ki se pojavljajo velikokrat.  

Največkrat se od tem kulture na splošno v učbenikih precej uravnoteženo pojavijo: kulturna 

identiteta (37,0 %), pozitiven odnos do učenja kulture (32,0 %) in pozitiven odnos do kulturnih 

razlik (27,0 %).  

 

Slika 2: Primer pozitivnega odnosa do učenja kulture (Super Minds 1, 2018, str. 38) 
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S poudarjanjem, da je učenje o drugih kulturah zabavno, v nalogi (glej sliko 2) spodbujajo 

pozitiven odnos do učenja kulture.  

 

Slika 3: Primer pozitivnega odnosa do kulturnih razlik (Young Explorers 1, 2017, str. 50) 

Pri opisovanju raziskovalca sveta (glej sliko 3) je v učbeniku Young Explorers 1 poudarjeno, 

da dober raziskovalec odpira vrata za raznolike ljudi, odpira vrata raznolikosti in raznolikim 

kulturam.  

Najmanj pogosto se pojavljata temi zmožnost medkulturnega prilagajanja (3,0 %) in kulturni 

šok/stopnje prilagajanja (1,0 %). Raigon-Rodrigez (2018) je analiziral šest učbenikov za mlade 

odrasle, ki so v rabi v Španiji za poučevanje angleščine kot tujega jezika. Za analizo je malce 

spremenil kriterije, ki so jih oblikovali Page in drugi (1999) in jih je nato bolj natančno opredelil 

Lee (2009), podobno kot smo za našo raziskavo storili mi. Ugotovil je, da je v španskih 

učbenikih za poučevanje angleščine kot tujega jezika tako kot v naši raziskavi največ vsebin 

kulture na splošno iz vsebin kulturne identitete, najmanj pa iz kulturnega prilagajanja. 

Ker gre za učbenike za zgodnje poučevanje tujega jezika, kriteriji pa so bili ustvarjeni tako, da 

lahko z njimi analiziramo vsebnost kulturnih vsebin v učbenikih tako za osnovne kot tudi 

srednje šole, je razumljivo, da se v učbenikih za 4. in 5. razred osnovne šole manjkrat pojavljajo 

kulturne vsebine, ki so težje razumljive mlajšim učencem. Tako se najbolj zahtevne vsebine 

medkulturnega prilagajanja in kulturnega šoka/stopenj prilagajanja pojavljajo le v 5. razredu. 

Menimo, da je to ustrezno, saj tudi strokovnjaki poudarjajo, da je glavni cilj pri poučevanju 

kulturnih vsebin na zgodnji stopnji razvijanje pozitivnega odnosa do učenja kulture in kulturnih 

razlik, kar pa lahko iz rezultatov vidimo, da vsebujejo vsi potrjeni učbeniki za šolsko leto 

2018/19.  
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Od tematik kulture z veliko začetnico se najbolj pogosto in hkrati enako pogosto pojavljata 

tematska sklopa geografija/zgodovina/politika (15,0 %) in oblačila/moda/hrana/domovanje 

(15,0 %).  

Tretji, le za en odstotek manj pogost sklop, pa je 

literatura/filmi/glasba/umetnost/časopisi/mediji. Sklepamo, da je eden od razlogov za takšne 

rezultate dejstvo, da so te tematski sklopi zelo široki in morda vključujejo več kulturnih tem kot 

na primer družina. Raigon-Rodrigez (2018) je v raziskavi, v kateri je uporabil zelo podobne 

kriterije, kot smo jih v raziskavi za magistrsko delo uporabili mi, ugotovil, da se v španskih 

učbenikih za angleščino kot tuj jezik za odrasle iz vsebin kulture z veliko začetnico največkrat 

pojavljajo vsebine tematskega sklopa literatura, filmi, glasba in mediji; druga najpogosteje 

pojavljena tema so običaji; najmanjkrat se pojavijo vsebine neverbalne komunikacije in stila 

oblačenja.  

Slika 4: Primer kulturne vsebine iz zgodovine (Happy Street 2, 2013, 
str. 71) 

Slika 5: Primer kulturne vsebine iz teme hrana (Young Explorers 1, 
2017, str. 78) 
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Najmanj pogosto se v učbenikih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v Sloveniji pojavlja 

tema neverbalna komunikacija (2,0 %); prav tako se ta tema najmanj pogosto pojavlja v 

raziskavi učbenikov za poučevanje angleščine v Španiji (Raigon-Rodrigez, 2018). Menimo, da 

je to zato, ker je neverbalna komunikacija od tem kulture z veliko začetnico najmanj konkretna, 

vidna oziroma uzaveščena.  

Slika 6: Primer treh nalog kulturne vsebine iz teme hrana (Young 
Explorers 1, 2017, str. 86) 

Slika 7: Primer dveh nalog kulturne vsebine iz teme 
literatura (Happy Street 2, 2013, str. 44) 
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Slika 8: Primer teme neverbalna komunikacija (Happy Street 1, 2009, str. 7) 

Največja razlika v pogostosti pojavljanja kulturnih vsebin med razredoma je v tematskem 

sklopu oblačila/moda/hrana/domovanje, ki se v učbenikih za 4. razred veliko bolj pogosto 

pojavljajo kot v 5. razredu; v obeh razredih se dokaj uravnoteženo pojavlja tematski sklop 

literatura/filmi/glasba/umetnost/časopisi/mediji. Ker so teme kulture z malo začetnico zelo 

konkretne, lažje določljive, je tudi bolj jasno začrtano, katere teme se obravnava v 4. in katere 

v 5. razredu, medtem ko so kulturne teme kulture na splošno in kulture z malo začetnico manj 

otipljive in bolj splošne, zato naj bi se pojavljale v vseh razredih bolj enakovredno. 

Največkrat se od tem kulture z malo začetnico v učbenikih za 4. in 5. razred za angleščino kot 

tuj jezik pojavlja tematski sklop nivo formalnosti/direktnost/iskrenost/odprtost (29,0 %), ki je 

tudi najbolj oprijemljiv in se ga najde v vrstah pogovornih situacijah, saj se učenci učijo, kako 

se primerno obnašati in pogovarjati z učiteljem, prijateljem ali trgovcem.  
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Slika 9: Primer teme nivo formalnosti (Super Minds 1, 2018, str. 64) 

Najmanj pogosto se pojavlja tema novo je boljše (3 %). Zanimivo pa je, da se zelo malokrat 

pojavlja tema enakosti (4,0 %), medtem ko se tema skupinsko delo/pomoč drugim (15,0 %) 

uvršča na drugo mesto najbolj pogosto pojavljenih splošnih kulturnih tem. Veliko kulturnih 

vsebin skupinskega dela v svojem bistvu nosijo tudi vsebine enakosti, vendar pa enakost ni 

neposredno obravnavana tema oziroma je bistvo naloge bolj v skupinskem delu kot v enakosti.  

 

Slika 10: Primer teme pomoč drugim (Super Minds 2, 2018, str. 113) 
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Raigon-Rodrigez (2018) je pri analizi učbenikov v Španiji z zelo podobnimi kriteriji in 

raziskovalnim instrumentom ugotovil, da se od vsebin kulture z malo začetnico največkrat 

pojavljajo vsebine iz teme vzgoja in izobrazba ter iz teme pravičnost, najmanj pogosto pa iz 

teme čas, moška dominacija ter orientiranost na novosti (novo je boljše). Tako kot pri vsebinah 

kulture z veliko začetnico se v učbenikih za angleščino kot tuj jezik v Španiji in Sloveniji tudi 

pri vsebinah kulture z malo začetnico razlikujejo najbolj pogoste teme, medtem ko so najmanj 

pogoste teme enake (novo je boljše in moška dominacija). 

 

Slika 12: Primer teme pravičnost (Super Minds 2, 2018, str. 65) 

  

 

 

 

 

 

 

V nobenem učbeniku se ni pojavila tema moška dominacija, vendar pa smo med analizo opazili 

nekaj stereotipnih spolnih prikazov, kot je na primer to, da očetje ne znajo kuhati ali da so 

učiteljice ženske. Tega nismo podrobneje raziskovali, ker je bila naša analiza že zelo obsežna 

in bi morali uporabiti dodaten raziskovalni inštrument. Vsekakor predlagamo raziskovanje 

učbenikov v smeri raziskovanja stereotipnih prikazov spolnih vlog, saj smo opazili, da so 

prisotni in bi tovrstna raziskava lahko pomagala pri odkrivanju in zmanjšanju takšnih prikazov, 

zaradi katerih bi lahko učenci oblikovali neustrezne predstave.  

 

3.6.3 RV3: Katere od sporazumevalnih dejavnosti se razvija v nalogah s kulturnimi vsebinami 

v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu? 

Kot predlagata Harmer (2007) in Hadfield (2008), je pomembno, da učenci s pomočjo učbenika 

uravnoteženo razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti in s tem razvijajo svojo 

sporazumevalno zmožnost.  

Produktivni sporazumevalni zmožnosti sta govor in pisanje, pasivni pa branje in poslušanje.  

V sklopu tretjega raziskovalnega vprašanja smo raziskovali, v kakšnem razmerju se v potrjenih 

učbenikih za angleščino kot tuj jezik razvija sporazumevalne dejavnosti, katere sporazumevalne 

Slika 11: Primer teme novo je boljše (Super Minds 1, 2018, str. 
36) 
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dejavnosti lahko učenci s pomočjo kulturnih vsebin v učbenikih razvijajo največ in katere 

najmanj. Pri analizi smo za vsako nalogo zabeležili, katere sporazumevalne dejavnosti razvija. 

Če je bila naloga oblikovana tako, da bi učenec z njo lahko razvijal več kot eno sporazumevalno 

dejavnost, smo zabeležili, za kombinacijo katerih dveh ali treh sporazumevalnih dejavnosti gre. 

Da bi dobili jasno sliko, v koliko nalogah se razvija določeno posamezno sporazumevalno 

dejavnost, smo naloge, ki so razvijale dve ali več sporazumevalnih dejavnosti, šteli k vsaki od 

sporazumevalnih dejavnosti. Tako smo pri ugotavljanju razmerja med razvojem 

sporazumevalnih dejavnosti, na primer nalogo, v kateri učenci razvijajo govor in poslušanje, 

šteli tako h govoru kot tudi k poslušanju.  

 

 

Graf 10: Razvoj sporazumevalnih dejavnosti s kulturnimi vsebinami 

V potrjenih učbenikih za angleščino kot tuj jezik za 4. in 5. razred osnovne šole so naloge 

najbolj pogosto namenjene razvijanju poslušanja (33,0 %) in branja (33,0 %). Najmanjši delež 

nalog je namenjen razvijanju zmožnosti pisanja (14,0 %). 

34%

33%

19%

14%

RAZVOJ SPORAZUMEVALNIH DEJAVNOSTI S 
KULTURNIMI VSEBINAMI

poslušanje branje govor pisanje



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Eva Kern Nanut, magistrsko delo 

51 
 

 

Graf 11: Razvoj sporazumevalnih dejavnosti glede na vrsto kulture 

V nalogah z vsebinami splošne kulture se najbolj pogosto razvija branje (44,0 %), v nalogah z 

vsebinami kulture z malo začetnico se najbolj pogosto razvija poslušanje (39,0 %), v nalogah z 

vsebinami kulture z veliko začetnico pa se v učbenikih precej uravnoteženo najbolj pogosto 

razvija oboje – poslušanje (32,0 %) in branje (31,0 %). 

V nalogah s kulturnimi vsebinami vseh treh vrst kulture, torej kulture z veliko začetnico (17,0 

%), kulturo z malo začetnico (8,0 %) in splošnno kulturo (7,0 %) se najmanj razvija pisanje.  

Poslušanje se precej uravnoteženo razvija v nalogah z vsebinami vseh treh vrst kulture: kulturo 

z veliko začetnico (32 %), kulturo z veliko začetnico (39,0 %) in splošno kulturo (34,0 %).  

Govor se najmanj razvija v nalogah z vsebinami splošne kulture (15,0 %), največ pa v nalogah 

kulture z malo začetnico (22,0 %). 
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Graf 12: Razvoj sporazumevalnih dejavnosti glede na vrsto kulture v 4. razredu 

 

Graf 13: Razvoj sporazumevalnih dejavnosti glede na vrsto kulture v 5. razredu 

 Ob primerjavi razvijanja sporazumevalnih dejavnosti v nalogah z vsebinami kulture z veliko 

začetnico, kulture z malo začetnico in splošne kulturo smo ugotovili, da ni pomembnih razlik 

med učbeniki za 4. in učbeniki za 5 razred.  

Vsi učbeniki v podobnem razmerju razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti glede na vrsto 

kulture ne glede na to, ali so za 4. ali 5. razred.  

Poslušanje se pojavlja v kombinaciji z vsako izmed ostalih sporazumevalnih dejavnosti, 

medtem ko nalog, ki združujejo razvijanje ostalih sporazumevalnih dejavnosti med seboj, 

zasledimo veliko manj. Tako na primer nalog, v katerih bi učenci razvijali tako govor kot tudi 
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pisanje, ni v nobenem od potrjenih učbenikov za poučevanje angleščine kot tujega jezika za 4. 

in 5. razred. 

3.6.3.1 ODGOVOR NA TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN INTERPRETACIJA 

V potrjenih učbenikih za angleščino kot tuj jezik za 4. in 5. razred osnovne šole so naloge 

najbolj pogosto in enakovredno namenjene razvijanju sporazumevalnih dejavnosti poslušanja 

(34,0 %) in branja (33,0 %). Najmanjši delež nalog pa je namenjen razvijanju pisanja (14,0 %). 

Podobne ugotovitve in podobno porazdelitev razmerja med razvijanjem sporazumevalnih 

dejavnosti najdemo v vseh treh vrstah kulture, splošni, kulturi z malo in kulturi z veliko 

začetnico. Ob primerjavi razvijanja sporazumevalnih dejavnosti v učbenikih za poučevanje 

angleščine kot tujega jezika rezultati niso pokazali pomembnih razlik med učbeniki za 4. razred 

in učbeniki za 5. razred.  

 

Slika 13: Primer naloge za razvijanje pisanja (Super Minds 1, 2018, str. 87) 

 

Slika 14: Primer naloge za razvijanje branja (Super Minds 1, 2018, str. 151) 

Raziskava analize učbenikov, ki jo izvede Raigon-Rodrigez (2018) pokaže, da je tudi v 

španskih učbenikih za učenje angleščine najmanj nalog, usmerjenih v poučevanje kulture, na 

splošno namenjenih razvijanju pisanja (4,0 %). Učbeniki, ki jih je analiziral, imajo tako zelo 

neuravnoteženo razvijanje sporazumevalnih dejavnosti pri poučevanju kulture na splošno, 

kulture z malo začetnico in tudi kulture z veliko začetnico. Ker naj bi se sporazumevalne 

dejavnosti razvijalo povezano in ne kot vsako posamezno zmožnost, bi bilo dobro, če bi 

učbeniki vsebovali več nalog, ki povezujejo skupaj več jezikovnih zmožnosti, kajti ugotovili 

smo, da se v nalogah večinoma razvijajo ločeno. Najbolj povezano z ostalimi sporazumevalnimi 

dejavnostmi je poslušanje. 
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Slika 15: Primer naloge z razvijanjem poslušanja, branja in govora (Young Explorers 2, 2017, str. 57) 

 

Slika 16: Primer naloge z razvijanjem kombinacije poslušanja in branja (Young Explorers 1, 2017, str. 54) 
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V potrjenih učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu je največ nalog, ki vsebujejo 

kulturne vsebine, namenjenih razvijanju sporazumevalnih dejavnostih sprejemanja (67,0 %), 

produktivne dejavnosti (33,0 %) pisanja in govora pa se žal razvija veliko manj. Bešter Turk 

(2011) poudari, da je pomembno, da učenec razvija vse štiri sporazumevalne dejavnosti, da bo 

lahko zares usvojil sporazumevalno zmožnost. Čeprav Harmer (2007) zavrača splošno mnenje, 

da dejavnosti sprejemanja od učenca zahtevajo manj aktivnosti od produktivnih dejavnosti, pa 

je vseeno pomembno, da – kot predlaga Grant (1994) – vsako od sporazumevalnih dejavnosti 

integriramo v ostale tri in tako dosežemo, da učenec svoje šibkejše razvite sporazumevalne 

dejavnosti okrepi s pomočjo močneje razvitih. Na nižjih stopnjah učenja angleščine se kljub 

vsemu bolj poudarja razvoj poslušanja, kar pa se seveda kaže tudi v nalogah s kulturnimi 

vsebinami.  

 

3.6.4 RV4: Kako pogosto se v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu pojavljajo kulturne 

vsebine ciljne, izhodiščne in drugih kultur? 

V sklopu tega raziskovalnega vprašanja smo raziskovali, v kolikšni meri so kulturne vsebine v 

učbenikih iz ciljne kulture, koliko vsebin je iz izhodiščne kulture, koliko je vsebin, ki 

povezujejo ali primerjajo ciljno in izhodiščno kulturo in koliko je vsebin iz drugih kultur. 

Kot ciljno kulturo smo upoštevali vse kulture držav v notranjem krogu. To so Velika Britanija, 

Združene države Amerike, Irska, Wales, Avstralija in Nova Zelandija. 

Izhodiščna kultura je kultura učenca, ki se uči tujega jezika. Čeprav se zavedamo, da v Sloveniji 

ni izhodiščna kultura vsakega učenca slovenska, pa smo se vseeno odločili zanjo, saj je to tudi 

kultura okolja, v katerem učenci živijo in se učijo.  

Druge kulture so vse ostale kulture, ki ne vključujejo izhodiščne in ciljnih kultur. 

 

Graf 14: Poučevana kultura 

Najbolj pogosto se v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu pojavljajo vsebine ciljne kulture 

(47,0 %), najmanj pa je nalog iz vsebin drugih kultur (20,0 %).  
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Graf 15: Razumevanje poučevanih kultur v posameznih učbeniških kompletih 

Najbolj enakomerno ima porazdeljene vse tri skupine poučevanih kultur učbeniški komplet 

Super Minds, ki vsebuje največ druge kulture (39,0 %), malo manj ciljne kulture (34,0 %) in 

najmanj izhodiščne kulture (27,0 %) 

Najmanj enakomerno ima porazdeljene vse tri skupine poučevanih kultur učbeniški komplet Hi 

There!, ki vsebuje največ ciljne kulture (71,0 %) ter veliko manj izhodišče (15,0 %) in drugih 

kultur (14,0 %). 

 

 

Graf 16: Ciljne kulture 

Večina nalog, ki vsebujejo kulturne vsebine ciljne kulture, vsebujejo kulturo Velike Britanije 

(88,0 %).  

Druga najbolj pogosta ciljna kultura je kultura združenih držav Amerike (ZDA) (9,0 %).  
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Najmanjkrat se v učbenikih pojavljajo kulturne vsebine iz Avstralije (1,0 %), Irske (1,0 %) in 

Kanade (1,0 %). 

 

Graf 17: Število različnih kultur v učbeniških kompletih 

Zgornji graf prikazuje primerjavo števila pojavljenih različnih kultur v učbenikih za 4. in 5. 

razred glede na serijo (komplet učbenika za 4. in 5. razred). 

Največ različnih kultur se pojavi vsaj enkrat v učbeniškem kompletu Young Explorers (22), 

najmanj pa v učbeniškem kompletu Reach for the Stars (4).  

Podatki prikažejo zanimivo razliko v količini pojavljanj kulturnih vsebin in količini različnih 

kultur v učbeniškem kompletu Reach for the Stars, v katerem se največkrat pojavljajo kulturne 

vsebine, vendar pa so te kulturne vsebine iz najmanj različnih kultur. Ravno obratno je pri 

učbeniškem gradivu Super Minds, za katerega smo ugotovili, da ima samo en od šestih 

učbeniških gradiv manj pojavljanj kulturnih vsebin od njega; hkrati je na drugem mestu v 

številu različnih vsebujočih kultur (20). 

Povprečno potrjeni učbeniki za angleščino v 4. in 5. razredu vsebujejo 12,33 % različnih kultur.  

 

Graf 18: Najpogostejše ostale kulture 
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Zgornji graf (glej graf 18) prikazuje vse posamezne kulture različnih držav, ki spadajo v 

kategorijo druge kulture, ne pa k ciljni ali izhodiščni in se v učbenikih pojavljajo vsaj trikrat.  

Od posameznih drugih kultur oziroma držav se v učbenikih največkrat pojavlja Nemčija (24 

%), medtem ko je druga najpogostejša Španija (17 %). 

V enakem obsegu in hkrati tudi najmanj pogosto se pojavljajo kulture Mongolije, Turčije in 

Kitajske (vsaka 3 %). 

Veliko pojavljanje nemške kulture pojasnjujemo s tem, ker smo k njej vključili tudi vse 

pravljice bratov Grimm, vendar pa smo mnenja, da so te pravljice zelo široko razširjenje po 

Evropi in bi jih lahko uvrstili tudi na splošno k evropski kulturi.  

3.6.4.1 ODGOVOR NA ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN INTERPRETACIJA 

Vsebine ciljne kulture (47,0 %) se v učbenikih za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu 

pojavljajo najbolj pogosto, manj pogosto se pojavljajo vsebine izhodiščne kulture (33,0 %), 

najmanj pogosto pa se pojavljajo vsebine drugih kultur (20,0 %), ki niso ne ciljna in ne 

izhodiščna kultura. Ilić (2017) v svoji raziskavi ugotovi, da se večina (69,0 %) izprašanih 

učiteljev angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole v Sloveniji ne strinja s tem, da 

učbeniki vsebujejo izhodiščno kulturo oziroma kulturo učencev, še več učiteljev (77,0 %) pa 

meni, da učbeniki ne nudijo razmisleka o lastni kulturi. Naša raziskava je pokazala, da učbeniki 

vsebujejo od vseh kulturnih vsebin malo manj kot tretjino (33,0 %) vsebin izhodiščne kulture. 

 

Slika 17: Primer naloge iz vsebine izhodiščne kulture (Young Explorers 2, 2017, str. 81) 

Razumljivo je, da se največ pojavlja vsebin ciljne kulture, saj se ravno zaradi tega imenuje 

ciljna kultura. Menimo, da ni nič narobe, če učbenik vsebuje več vsebin ciljne kulture kot 

izhodiščne in drugih kultur, vendar pa je izredno pomembno, da jih vseeno vsebuje, ker lahko 

le s primerjavo ciljne kulture z lastno in drugimi učenec razvije medkulturno kompetenco in 

zavedanje kulturne pogojenosti lastnega vedenja. Naloge, ki vsebujejo neposredno primerjanje 

ciljne in izhodiščne kulture med seboj vsebujeta le dva učbeniška kompleta od šestih (v vsakem 

kompletu sta dva učbenika – en za 4. in en za 5. razred). To sta My Sails in Reach for the Stars, 
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ki sta tudi edina potrjena učbeniška kompleta za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 

5. razredu, pri katerih so pri pisanju sodelovali slovenski avtorji, ki poznajo tako ciljno kot tudi 

izhodiščno kulturo. Zaradi boljšega poznavanja obeh kultur so lahko lažje in bolj kakovostno 

ustvarili naloge, ki vsebujejo primerjanje med njima. Tomalin in Stempleski (1993) in Byram 

in Morgan (1994) vsi poudarjajo velik pomen primerjave med izhodiščno in ciljno kulturo za 

hitrejši razvoj medkulturne zavesti.  

V raziskavi Ane Ilić (2017) učitelji angleščine v drugem triletju v Sloveniji ocenjujejo, da 

učbeniki prikazujejo le vsebine iz kulture Velike Britanije (57,0 %), kar naša raziskava delno 

potrdi, saj v analiziranih učbenikih večina nalog, ki vsebujejo kulturne vsebine ciljne kulture 

vsebujejo kulturo Velike Britanije (87,0 %); na drugem mestu je kultura Združenih držav 

Amerike (9,0 %), najmanjkrat pa se v učbenikih pojavljajo kulturne vsebine iz Avstralije (1,0 

%), Irske (1 %) in Kanade (1,0 %).  

 

Slika 18: Primer naloge z vsebino kulture Velike Britanije (Hapy Street 1, 2009, str. 28) 
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Slika 19: Primer naloge iz kulture ZDA (Young Explorers 1, 2017, str. 30) 

 

Slika 20: Primer naloge z vsebino kanadske kulture (Super Minds 2, 2018, str. 151) 

Tudi v veliko turških učbenikih (Toprak in Aksoyalp, 2015) in japonskih učbenikih (Matsuda, 

2002) se še vedno pojavlja nagnjenost k dojemanju angleščine kot jezika Velike Britanije in 

Združenih držav Amerike, medtem ko se ostale države notranjega kroga (Kanada, Avstralija in 

Nova Zelandija) zanemarja. Vendar pa učbeniki tako zanemarjajo današnjo vlogo angleščine 

kot raznolikega mednarodnega jezika. Holc (2010) poudari, da angleščina zaradi svoje 
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spremenjene mednarodne naloge kot medij tudi v komunikaciji med vsaj dvema govorcema, 

katerih prvi jezik ni angleščina, potrebuje drugačne pristope poučevanja. Šabec (2000) in Skela 

(1999) zagovarjata, da naj učenci s pomočjo učbeniškega in drugega gradiva pridobijo čim več 

izkušenj z najrazličnejšimi različicami, naglasi angleščine in kultur, ki sodijo k njim.  

Od analiziranih učbenikov se največ različnih kultur pojavi v učbeniškem kompletu Young 

Explorers, in sicer se v kompletu pojavi vsaj enkrat 22 različnih kultur (Turčija, Švedska, 

Južnoafriška republika, Švedska, Grčija, Maroko, Nigerija, Ekvador, Tajska …). Najmanj 

različnih kultur se pojavi v učbeniškem kompletu Reach for the Stars, vendar kljub manjšemu 

številu različnih kultur (le tri različne kulture, in sicer Velika Britanija, Nemčija in Češka).  

 

Slika 21: Primer naloge s kulturno vsebino iz Indije (Young Explorers 1, 2017, str. 42) 
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Kljub temu, da je lahko zelo pozitivno, da učbenik vsebuje veliko različnih kultur, saj na tak 

način učenec dobi znanje o več različnih kulturah, to ne pomeni nujno, da se učenec nauči 

veliko več o kulturi. Večja količina različnih kultur, ki jih učenec spozna v učbeniku lahko tudi 

pomeni manj prostora za bolj globoko obravnavo posameznih kultur in morda učenec izve 

veliko površinskih informacij o veliko različnih kulturah, vendar ne spozna globljih razlik med 

kulturami, kot so na primer vrednote in prepričanja, s pomočjo spoznavanja katerih učenci 

spoznavajo sebe in razvijajo svojo kulturno identiteto. Učenec na primer ne more le iz ene 

zgodbe, v kateri je prikazano, da je laganje pri prodaji jabolk nepravično v anglosaški kulturi, 

dojeti, kaj vse vključuje pojem nepravičnosti v tej dotični kulturi. Tako lahko učenec pridobi 

veliko površinskih informacij o znamenitostih iz različnih držav, ne razume pa, da se pojem 

pravičnosti po svetu razlikuje in da nekaj, kar je zanj pravično, morda za nekoga drugega ni.  

 

3.6.5  OSTALA OPAŽANJA OB ANALIZI UČBENIKOV 

3.6.5.1 STEREOTIPI 

Raziskava Ane Ilić (2017) je pokazala, da se večina učiteljev angleščine v drugem triletju v 

Sloveniji ne strinja z izjavo, da učbeniki vsebujejo diskriminacijo (96,0 %) ter stereotipe (74,0 

%). Vendar pa smo jih med analizo opazili, čeprav v naši raziskavi ni bil cilj ugotoviti prisotnost 

stereotipov v učbenikih.  

Naj omenimo le nekaj primerov stereotipov, ki smo jih opazili: V My Sails 1 se tematika družine 

pojavlja na več kot petih straneh; predstavljenih je veliko primerov družine, ki pa so vse 

sestavljene vsaj iz obeh staršev (moškega in ženske) in vsaj enega otroka; pri nekaterih so 

predstavljeni stari starši; v vseh primerih se pojavita skupaj babica in dedek. Tako pojavljanje 

družine v družbi z velikim deležem družin ločenih staršev ter prisotnostjo istospolnih, 

enostarševskih, razširjenih, rejniških in drugačnih družin se zdi skrajno stereotipno: prikazati le 

eno obliko družine, še posebej ob dejstvu, da je v dotičnem učbeniku predstavljenih več družin 

in je priložnosti za predstavitev raznolikosti veliko.  

Prav tako smo v My Sails 1 opazili stereotipni prikaz vlog spola, kjer je v pesmi prikazano, 

kako oče skuša skuhati kosilo, vendar ne zna in na koncu naroči hrano na dom. Ne trdimo, da 

ne obstajajo očetje, ki ne znajo kuhati, vendar skupaj s stereotipnimi prikazi o družini učbenik 

slika zelo stereotipno družinsko življenje.  

V nekaterih učbenikih se pojavljajo tudi naloge, ki stereotipe razbijajo. Tako na primer v Reach 

for the Stars 5 lahko opazimo nalogo, ki prikaže razliko med tradicionalnim (in hkrati 

stereotipnim) zajtrkom v Veliki Britaniji in primerom običajnega zajtrka. Enako stori tudi za 

slovenski zajtrk. To je odličen primer dobre prakse, saj učenci lahko s pomočjo primera iz 

lastnega okolja in kulture vidijo, kako stereotipi niso odraz resničnega življenja, kar jim pomaga 

pri nadaljnjem razumevanju in obravnavanju drugih kultur. Seveda pa za razvoj takšnega 

mišljenja učenec potrebuje več kot le eno nalogo. Nalogo razbijanja stereotipov spolnih vlog 

smo opazili v učbeniku Young Explorers 2, v katerem je stripovska zgodba o pogumnem vitezu, 

za katerega se na koncu izkaže, da je pogumno viteško dekle.  
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Slika 22: Primer naloge z razbijanjem stereotipov (Young Explorers 2, 2017, str. 41) 

 

3.6.5.2 RAZNOLIKOST UČBENIŠKIH LIKOV 

Glavni učbeniški liki, ki se pojavljajo v vsakem poglavju v učbeniku, imajo v vseh učbenikih 

predstavnike obeh spolov. Rasne ali etnične pripadnosti pa v nekaterih učbenikih ne moremo 

določiti, saj so glavni liki živali ali domišljijska bitja. Opazili smo, da se le enkrat v vseh 

učbenikih pojavi invalidna oseba.  
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V učbenikih, v katerih so učbeniški liki domišljijska bitja, je tudi manj očitno, v kateri državi 

liki živijo in v kateri kulturi. V nekaj primerih domišljijski liki živijo v izmišljenih krajih. Naše 

mnenje je, da učenci ob že tako zelo subtilnih razlikah med slovensko in ciljno kulturo v takih 

primerih težje vidijo, da so liki pripadniki druge kulture. Byram (2009) opozori, da je dobro, da 

so pri učencih, ki so se šele začeli učiti o kulturi, meje med kulturama bolj jasne.  

4 SKLEP 
Kultura je povsod okoli nas, vpliva na naše vedenje in prepričanja, zato je pomembno, da pouk 

kulture vključimo tudi v cilje in pristope poučevanja tujega jezika angleščine. Ravno pri pouku 

tujega jezika se učenci lahko največ naučijo o svoji kulturni identiteti s primerjanjem svoje 

kulture s ciljno (Šabec, 2000). V učbeniku, ki ga učitelj izbere kot gradivo pri pouku kulturnih 

vsebin pri pouku tujega jezika, je kvaliteta kot tudi kvantiteta kulturnih vsebin pomembna. Zato 

smo analizirali vse potrjene učbenike za poučevanje tujega jezika angleščine v 4. in 5. razredu 

v Sloveniji in ugotovili, da je učbenik Reach for the stars 5 tako v številu pojavljanj (151 

pojavljanj) kot tudi v deležu (127,0 %) pojavljanj kulturnih vsebin najvišje v primerjavi z 

ostalimi učbeniki. V Reach for the Stars 5 se pojavlja v povprečju 1,27 kulturna vsebina na eno 

stran učbenika. Številčno najmanj kulturnih vsebin se pojavlja v učbeniku Hi There! 4 (42 

pojavljanj), medtem ko ima največji delež kulturnih vsebin glede na število strani učbenika 

učbenik Super Minds 1 (30,0 %).  

Umek (1994) in Čok (2009) poudarita, da moramo pri zgodnjem poučevanju angleščine 

upoštevati razvojne zakonitosti otrok in zato kulturne vsebine prilagodimo učencem. Ob 

rezultatih raziskave lahko vidimo, da so učbeniki za 4. razred količinsko prilagojeni za mlajše 

učence, saj se v njih pojavlja manj kulturnih vsebin (343 pojavljanj) kot v učbenikih za 5. razred 

(553 pojavljanj); prav tako je v 4. razredu (62,33 %) manjši delež kulturnih vsebin glede na 

strani učbenika kot delež v 5. razredu (84,833 %). Menimo, da bi morali kulturne vsebine 

prilagoditi z višanjem zahtevnosti kulturnih vsebin in ne večanjem količine, vendar je porast 

kulturnih vsebin v 5. razredu vseeno spodbuden.  

Večina kulturnih vsebin, ki jih vsebujejo potrjeni učbeniki za poučevanje angleščine v 4. in 5. 

razredu osnovne šole, v Sloveniji spada k kulturi z veliko začetnico (68,0 %). Najmanj kulturnih 

vsebin v učbenikih je iz kulture na splošno (12,0 %). Za celosten razvoj učenčeve medkulturne 

zavesti so potrebne vsebine iz vseh vrst kulturnih vsebin, kot jih delita Tomalin in Stempleski 

(1993) in delitev še razvijejo Page in drugi (1999). Učenec mora pridobiti splošno znanje, 

vedenje in pozitiven odnos do kulture; poznati mora vsebine kulture z malo začetnico in 

razumeti ter zaznati vrednote in prepričanja kulture z malo začetnico.  

Največkrat se od tem kulture na splošno v učbenikih precej uravnoteženo pojavijo: kulturna 

identiteta (37,0 %), pozitiven odnos do učenja kulture (32,0 %) in pozitiven odnos do kulturnih 

razlik (27,0 %). Najmanj pogosto se pojavljata temi zmožnost medkulturnega prilagajanja (3,0 

%) in kulturni šok/stopnje prilagajanja (1,0 %). Ker gre za učbenike za zgodnje poučevanje 

tujega jezika, kriteriji pa so bili ustvarjeni tako, da lahko z njimi analiziramo vsebnost kulturnih 

vsebin v učbenikih tako za osnovne kot tudi srednje šole, je razumljivo, da se v učbenikih za 4. 

in 5. razred osnovne šole manjkrat pojavljajo kulturne vsebine, ki so težje razumljive mlajšim 

učencem. Tako se najbolj zahtevne vsebine medkulturnega prilagajanja in kulturnega 

šoka/stopenj prilagajanja pojavljajo le v 5. razredu. Menimo, da je to ustrezno, saj tudi 

strokovnjaki poudarjajo, da je glavni cilj pri poučevanju kulturnih vsebin na zgodnji stopnji 

razvijanje pozitivnega odnosa do učenja kulture in kulturnih razlik. 
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Od tematik kulture z veliko začetnico se najbolj pogosto in hkrati enako pogosto pojavljata 

tematska sklopa geografija/zgodovina/politika (15,0 %) in oblačila/moda/hrana/domovanje 

(15,0 %). Sklepamo, da je eden od razlogov za takšne rezultate dejstvo, da so ti tematski sklopi 

zelo široki in morda vključujejo več kulturnih tem, kot na primer družina. Najmanj pogosto se 

v učbenikih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v Sloveniji pojavlja tema neverbalna 

komunikacija (2,0 %); prav tako se ta tema najmanj pogosto pojavlja v raziskavi učbenikov za 

poučevanje angleščine v Španiji (Raigon-Rodrigez, 2018). Menimo, da je to zato, ker je 

neverbalna komunikacija od tem kulture z veliko začetnico najmanj konkretna, vidna oziroma 

uzaveščena.  

Rezultati raziskave so pokazali, da se od vsebin kulture z malo začetnico v učbenikih za 

poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu največkrat pojavijo vsebine iz tematskega sklopa nivo 

formalnosti/direktnost/iskrenost/odprtost (29,0 %), ki je zelo pomemben pri navezovanju novih 

stikov in pri vsakdanji komunikaciji, velikokrat pa se v učbenikih pojavlja zato, ker ga lahko 

najdemo že v posnetku telefonskega pogovora dveh prijateljev ali stripu o naročanju hrane v 

šolski menzi, ter iz tematskega sklopa skupinsko delo/pomoč drugim (15,0 %). Tema novo je 

boljše (3 %) se pojavlja najmanj pogosto, tema moška dominacija pa se ne pojavi v nobenem 

od učbenikov, ki smo jih analizirali. Kljub temu smo zaznali nekaj spolnih stereotipov, ki se 

nanašajo na vloge spolov, npr. moški ne znajo kuhati, učiteljice so le ženske in družine vedno 

sestavljata oče in mama in otroci. Opazili pa smo tudi nekaj vsebin, ki te stereotipe razbijajo. 

V potrjenih učbenikih za angleščino kot tuj jezik za 4. in 5. razred osnovne šole so naloge 

najbolj pogosto in skoraj enakovredno namenjene razvijanju sporazumevalnih dejavnosti 

poslušanja (34,0 %) in branja (33,0 %). Najmanjši delež nalog je namenjen razvijanju pisanja 

(14,0 %). Podobne ugotovitve in podobno porazdelitev razmerja med razvijanjem 

sporazumevalnih dejavnosti najdemo v vseh treh vrstah kulture, splošni, kulturi z malo in 

kulturi z veliko začetnico. Ob primerjavi razvijanja sporazumevalnih dejavnosti v učbenikih za 

poučevanje angleščine kot tujega jezika rezultati niso pokazali pomembnih razlik med učbeniki 

za 4. razred in učbeniki za 5. razred.  

Zanimivo, a ne vzpodbudno se nam zdi dejstvo, da se v potrjenih učbenikih za poučevanje 

angleščine kot tujega jezika za 4. in 5. razred v Sloveniji najbolj pogosto razvijata 

sporazumevalni dejavnosti sprejemanja (67,0 %), medtem ko sta produktivni dejavnosti (33,0 

%) manj razvijani in postavljeni na stran. Tako Bešter Turk (2011) kot tudi Harmer (2007) 

poudarita, da je sporazumevalna zmožnost sestavljena iz štirih sporazumevalnih dejavnosti, to 

so govor, poslušanje, branje in pisanje ter da mora učenec dobro razviti vse štiri sporazumevalne 

dejavnosti, če želi usvojiti sporazumevalno zmožnost.  

Najbolj pogosto se v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu pojavljajo vsebine ciljne kulture 

(47,0 %), najmanj pa je nalog z vsebinami drugih kultur (20,0 %). Izhodiščna kultura (33,0 %) 

se v učbenikih pojavlja bolj pogosto kot druge kulture (20,0 %), ki niso ciljna kultura. V 

raziskavi Ane Ilić (2017) se večina učiteljev (69,0 %) ne strinja s tem, da učbeniki vključujejo 

izhodiščno kulturo učencev. Še več učiteljev (77 %) meni, da učbeniki učencem ne nudijo 

možnosti razmisleka o lastni kulturi. Naša raziskava je pokazala, da učbeniki vključujejo 

izhodiščno kulturo; vsebin izhodiščne kulture je malo manj kot tretjina (33,0 %) vseh kulturnih 

vsebin. 

Neposredne naloge primerjanja ciljne kulture z izhodiščno vsebujeta le dva učbeniška kompleta 

od šestih, in sicer My Sails in Reach for the Stars. To sta edina učbeniška kompleta od šestih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Eva Kern Nanut, magistrsko delo 

66 
 

potrjenih učbeniških kompletov za poučevanje angleščine kot tujega jezika za 4. in 5. razred v 

Sloveniji, ki so ju napisali slovenski avtorji, ki poznajo obe kulturi in zato lahko lažje in bolj 

kakovostno ustvarijo naloge, ki vključujejo primerjanje slovensko kulturo s ciljno. Veliko 

vrednost pri hitrejšem razvoju medkulturne zavesti zaradi vključevanja primerjanja izhodiščne 

kulture s ciljno poudarita Tomalin in Stempleski (1993); podobno se strinjata tudi Byram in 

Morgan (1994), ki predstavita primerjanje izhodiščne kulture s ciljno kot učenčevo sredstvo za 

gradnjo predstav o svetu.  

Večina analiziranih učbenikov vsebuje kulturne vsebine ciljne kulture, kulturo Velike Britanije 

(87,0 %) in kulturo Združenih držav Amerike (9,0 %). Najmanjkrat se v učbenikih pojavljajo 

kulturne vsebine iz Avstralije (1,0 %), Irske (1 %) in Kanade (1,0 %). Šabec (2000) in Skela 

(1999) zagovarjata, da naj učenci s pomočjo učbeniškega in drugega gradiva pridobijo čim več 

izkušenj z najrazličnejšimi različicami, naglasi angleščine in kultur, ki sodijo k njim, kar 

pomeni, da bi morali učbeniki nuditi pester nabor različic angleščine za ustrezno razumevanje 

razsežnosti jezika. 

Največ različnih kultur se pojavi vsaj enkrat v učbeniškem kompletu Young Explorers, v 

katerem se pojavi 22 različnih kultur (Tajska, Južnoafriška republika, Turčija, Švedska, 

Mehika, Grčija, Peru, Nigerija, Maroko, Japonska, Ekvador … ), najmanj pa v učbeniškem 

kompletu Reach for the Stars, ki presenetljivo – kljub najmanjšemu številu različnih kultur 

(vsebuje le 3 različne kulture, in sicer so to Velika Britanija, Nemčija in Češka) – vsebuje 

največje število kulturnih vsebin (222 pojavljanj). Zanimivo je tudi odstopanje v učbeniškem 

kompletu Super Minds, za katerega smo ugotovili, da ima drugo najmanjše število kulturnih 

vsebin (116 pojavljanj), a ima hkrati drugo največje število različnih vsebujočih kultur (20 

različnih kultur). Velika količina različnih kultur je lahko pozitivna. Lahko tudi pomeni, da se 

vsako kulturo obravnava le površno in niti ne sežemo v globje elemente kulture, kot so vsebine 

kulture z malo začetnico. Za prikaz vrednot in prepričanj določene kulture mora učenec 

pridobiti več izkušenj in situacij kulture, ki jo spoznava in ki prikazujejo določena prepričanja 

in vrednote. 

Z magistrskim delom želimo spodbuditi nadaljnje raziskave s področja kulturnih vsebin v 

učbenikih za poučevanje angleščine kot tujega jezika. Menimo, da bi bilo dobro nadaljnjo 

raziskati vsebnost stereotipov v učbenikih, predvsem stereotipnih spolnih vlog. Z magistrskim 

delom želimo pomagati vsem učiteljem, ki potrebujejo usmeritve pri izbiri učbenika za 

poučevanje angleščine kot tujega jezika in stremijo h kakovostnem vključevanju ustreznih 

kulturnih vsebin v pouk.  
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6 PRILOGE 
 

6.1 Priloga 1: Tabela za označevanje kulturnih vsebin kulture na splošno 
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6.2 Priloga 2: Tabela za označevanje kulturnih vsebin kulture z veliko začetnico 
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6.3 Priloga 3: Tabela za označevanje kulturnih vsebin kulture z malo začetnico 

 

 


