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POUČEVANJE STRATEGIJ ZA UČENJE BESEDIŠČA PRI POUKU
NEMŠČINE V SLOVENSKIH GIMNAZIJAH

1

UVOD

Številne raziskave (npr. Oxford 2002, Lee 2003, Cohen 2007, Prichard 2008) kažejo, da sta
poznavanje in raba učnih strategij eden izmed pomembnih dejavnikov za doseganje uspeha pri učenju. O pomembni vlogi učnih strategij za učenje jezikov pričajo številni poskusi
taksonomizacij učnih strategij za učenje jezikov, ki so nastajali po letu 1970 in so poskušali zaobjeti različne vidike učenja in z njim povezane učne strategije (glej O’Malley in Chamot 1990). Za ponazoritev omenjamo le nekaj najbolj poznanih taksonomij učnih strategij.
O'Malley s sodelavci (1985) ločuje med metakognitivnimi, kognitivnimi in socioafektivnimi učnimi strategijami. Rubin (1987) ugotavlja, da na učenje jezikov vplivajo trije tipi strategij, in sicer učne strategije, ki obsegajo kognitivne in metakognitivne strategije, komunikacijske strategije in socialne strategije. Ellis and Sinclair (1989) ločujeta metakognitivne
in kognitivne učne strategije. Eno danes najbolj poznanih in uporabljenih taksonomij je izdelala Oxfordova (1990), ki učne strategije deli na direktne in indirektne. Te nadalje loči na
šest skupin. K direktnim strategijam uvršča spominske, kognitivne in kompenzacijske strategije, k indirektnim pa metakognitivne, afektivne in socialne strategije. Sternova taksonomija (1992) obsega pet kategorij učnih strategij, to so strategije načrtovanja, kognitivne strategije, komunikativno-izkustvene strategije, interpersonalne in afektivne strategije.
Iz teoretičnih okvirov učnih strategij za učenje jezika so izhajali tudi strokovnjaki, ki
so se ukvarjali eksplicitno s strategijami za učenje besedišča. Besedišče kot osnovno komunikacijsko sredstvo za sporazumevanje v tujem jeziku učencem pogosto povzroča težave.
Ravno zaradi velike količine besedišča, ki se ga je treba naučiti, da lahko uspešno obvladujemo različne jezikovne situacije in zaradi kompleksnosti, ki jo izzove pravilna raba besedišča, je učenje besedišča zahteven in dolgotrajen proces. Poučevanje besedišča pa ima pri
tem pomembno vlogo.
Tseng, Dörnyei in Schmitt (2006) povzemajo ugotovitve številnih avtorjev in ugotavljajo, da učenci, ki uporabljajo učne strategije za učenje, dosegajo boljše rezultate, so učinkovitejši pri učenju, so bolj iznajdljivi in lažje usvajajo jezik kot tisti učenci, ki strategij ne
uporabljajo. Chamot (2009) ugotavlja, da učenci za učenje besedišča uporabljajo celo več
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strategij kot za učenje drugih jezikovnih prvin. Schmitt (1997) je prepričan, da je eden izmed vzrokov za to tudi zavedanje o pomembnosti poznavanja besedišča. Paribakht in Wesche (1997) ugotavljata tesno prepletenost in vzajemnost med poznavanjem besedišča in razumevanjem besedil.
Marzano in Simms (2013) sta zbrala številne študije, ki dokazujejo, kako velik vpliv
ima dobro poznavanje besedišča na razvoj ostalih jezikovnih zmožnosti in kako pomembno
vlogo pri tem ima poučevanje besedišča. Marzano in Pickering (2005) predlagata šest korakov, s katerimi bo učenec usvojil akademsko besedišče, se pravi tisto besedišče, ki je bolj
sofisticirano in ga potrebuje za doseganje npr. učnih ciljev pri drugih predmetih. Prvi korak
predvideva, da učitelj ustrezno pojasni (razlaga, primer) novo besedišče, nato mora učenec
pojasniti besedišče s svojimi besedami, tretji korak je nejezikovna upodobitev besedišča
(slika, simbol, grafična upodobitev) in nato sledijo vaje, s pomočjo katerih učenec poglobi
znanje o ciljnem besedišču. Peti korak predstavlja rabo besedišča pri sodelovalnem učenju,
šesti korak pa učenje preko igre, s katero se ciljno besedišče utrdi. Graves (2006) za uspešno poučevanje besedišča predlaga štiri dejavnike, ki pomagajo učencem razvijati leksikalno zmožnost. To so: bogata in raznolika jezikovna izpostavljenost, poučevanje posameznih
besed, poučevanje strategij za učenje besedišča in krepitev besednega zavedanja. Marzano
(2010) učitelje opozarja tudi na pomen ugotavljanja učenčevega predznanja besedišča, grupiranja besed v semantične mreže, poučevanja preko primerjanja besedišča, analogije, klasifikacij, metafor in inovativnih iger, ki spodbujajo večkratno izpostavitev besedišču.
Raznovrstne strategije, ki jih učenci bolj ali manj uporabljajo za učenje besedišča, so
strokovnjaki poskušali smiselno razvrstiti, zato v literaturi najdemo več poskusov taksonomij strategij za učenje besedišča. Nation (2001) ločuje aktivnosti, ki podpirajo odkrivanje
pomena besede in aktivnosti, ki spodbujajo priklic besedišča. Za uspešno učenje besedišča in razvijanja vseh štirih jezikovnih zmožnosti identificira naslednje strategije: ugibanje
pomena s pomočjo konteksta, ugotavljanje pomena iz sestavnih delov besede, ugotavljanje glede na besedno družino, uporaba slovarja, učenje z učnimi kartami, jezikovni koščki in
kolokacije. Gu (2003) ločuje med kognitivnimi, metakognitivnimi, spominskimi in aktivacijskimi strategijami za učenje besedišča.
Pomemben prispevek na področju strategij za učenje besedišča je prinesel Schmitt
(1997), ki je pri svoji taksonomiji izhajal iz klasifikacije Oxfordove. O njegovi taksonomiji je v slovenskem raziskovalnem prostoru že obširno pisala Šifrar Kalan (2008a, 2008b).
Svojo klasifikacijo Schmitt opiše kot »dinamičen delovni inventar« (1997, 204), ki obsega predloge skupin in njim pripadajoče strategije. Na podlagi raziskave, ki je bila izvedena med japonskimi študenti o rabi in uporabnosti strategij, je v klasifikacijo vključil 58 različnih strategij, prepričan pa je, da bi lahko vključil še veliko drugih različic. V osnovi se
Schmittove strategije delijo na družbene, spominske, kognitivne in metakognitivne, kot pri
Oxfordovi, doda jim še določilne/samostojne strategije. Nadalje jih razvrsti še v dve skupini, in sicer strategije za odkrivanje pomena besed in strategije za utrjevanje besed. Družbene strategije vključujejo ugotavljanje pomena v komunikaciji s sogovorcem – učiteljem,
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sošolcem, skupino sošolcev ali naravnimi govorci. Spominske strategije spodbujajo pomnjenje s pomočjo navezave na že obstoječe znanje, podobo in drugo. Kognitivne strategije so podobne spominskim, so mehanske narave in vključujejo veliko mero ponavljanja. Metakognitivne strategije vključujejo nadzorovanje učenja in samoevalvacijo. Schmitt
(1997) ugotavlja, da prihaja do velikih težav pri razvrščanju posameznih strategij v skupine,
in da je omejitev na izključno eno skupino precej problematična (prav tam).
Na podlagi svoje klasifikacije je razvil samoevalvacijski vprašalnik, s katerim je poskušal identificirati učne strategije za učenje besedišča in ugotavljati dejansko rabo učnih
strategij.

2

RAZISKAVA

2.1

Opis problema

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali učitelji nemščine v slovenskih gimnazijah v pouk
vključujejo poučevanje učnih strategij za učenje besedišča in kako pogosto posamezne strategije posredujejo dijakom. Številne študije dokazujejo, da učenci, ki znajo uporabljati primerne učne strategije, dosegajo boljši učni uspeh (Marzano in Simms 2013). Pri tem pa je
pomembno, da se z učnimi strategijami spoznajo dovolj zgodaj, saj je kasneje le težko spremeniti učne navade, prav tako pa je pomembno, da učne strategije sami v praksi preizkusijo (Pavičić Takač 2009). Tudi Učni načrt za nemščino (2008) poudarja pomen razvijanja
učnih strategij, ki so nujne za uresničevanje načel vseživljenjskega učenja. Glede na to, da
v raziskovalnem prostoru pogrešamo študije, ki bi se osredotočale na učiteljevo posredovanje učnih strategij in še zlasti na posredovanje strategij za učenje besedišča v tujem jeziku,
nas je zanimalo, kakšno je stanje pri nas.

2.2
2.2.1

Metodologija
Vzorec

Vzorec naše raziskave predstavlja 72 učiteljic nemščine, ki poučujejo v programu gimnazija v Sloveniji in so v celoti odgovorile na vprašalnik o poučevanju učnih strategij. Elektronsko povezavo na vprašalnik smo julija 2014 poslali na dvesto elektronskih naslovov učiteljev nemščine. Po 14 dnevih smo anketni vprašalnik zaprli, ga umaknili s spleta in obdelali
podatke, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

2.2.2

Pripomočki

Podatke smo zbrali s spletnim anketnim vprašalnikom, ki obsega 37 navedenih strategij
za učenje besedišča, kjer so učitelji na lestvici od 1 (nikoli) do 5 (zelo pogosto) ocenjevali,
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kako pogosto načrtno poučujejo omenjene učne strategije. Pri izdelavi vprašalnika smo se
oprli na taksonomije strategij za učenje besedišča, ki sta jih izdelala Schmitt (1997, 2000)
in Nation (2001). Pilotiranje vprašalnika smo izvedli na študijskem srečanju učiteljev nemščine leta 2011. Vprašalnik, v katerega smo vključili vse strategije po Schmittu (1997), smo
morali nekoliko popraviti in skrajšati, saj se je izkazalo, da je preobsežen in da učitelji niso
pripravljeni vložiti toliko časa za reševanje. Uporabljeni vprašalnik ustreza kriteriju zanesljivosti, Cronbachov koeficient znaša 0, 89.

3

REZULTATI IN RAZPRAVA

Anketiranci so na Likertovi lestvici od 1 (nikoli) do 5 (zelo pogosto) ocenili, kako pogosto pri pouku nemščine načrtno razvijajo navedene strategije za učenje besedišča. Vprašalnik smo analizirali tako, da smo izračunali povprečno vrednost in standardni odklon rabe za
posamezno strategijo. V tabeli 1 prikazujemo, kako pogosto učitelji vključujejo posamezne
strategije za učenje besedišča v pouk nemščine.
Tabela 1: Strategije za učenje besedišča glede na pogostost rabe
Zap. št. Strategija za učenje besedišča

Povp.
vrednost

Stand.
odklon

1

učenje besede skupaj s sliko, ki uprizarja pomen besede

3,71

0,99

2

ustvarjanje lastne mentalne podobe besede za pomnjenje
pomena besede

2,77

1,00

3

povezovanje besede z osebno izkušnjo

3,34

0,73

4

razvrščati besede v kategorije glede na pomen, funkcije ...

3,74

1,01

5

učenje ciljne besede s sopomenkami in protipomenkami ciljne
besede

3,74

0,89

6

ustvarjanje semantičnih mrež ciljne besede

3,43

0,92

7

novo besedo uporabljati v stavkih

4,06

0,87

8

sestavljanje zgodbe, kjer si ciljne besede sledijo v določenem
zaporedju

2,57

1,12

9

raba metode ključnih besed

2,46

1,04

10

glasno ponavljanje besede

3,06

1,19

11

večkratno prepisovanje besede

1,97

1,01

12

ustvarjanje mentalne podobe zapisane besede

2,51

0,95

13

parafraziranje pomena besede

3,29

0,86

14

učiti se posamezne dele fraze in nato celotno frazo uporabljati
za pomnjenje posameznih besed

2,51

0,95

15

raba gibov in kretenj ob učenju besede

2,49

1,04

16

poslušanje posnetega seznama besed

1,74

0,98

17

pisanje slovarčka besed

3,26

1,07
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Povp.
vrednost

Stand.
odklon

18

ignoriranje neznane besede, ki ni bistvena za razumevanje
odlomka

3,20

1,05

19

poskus analize neznane besede glede na besedne vrste pri
govorjenem besedilu

2,37

0,94

20

s pomočjo ostalih besed v stavku ali povedi ugotavljati pomen
neznane besede

3,94

0,73

21

ugotavljati povezanost stavka, ki vsebuje neznano besedo z
ostalimi stavki, povedmi, odlomkom

3,49

0,82

22

sklepati na podlagi splošnega znanja in ugibati pomen besed

3,69

0,68

23

uporabljati mentalne podobe in znana dejstva za pomoč pri
pomnjenju novih besed

3,34

0,87

24

sklepati o neznani besedi na podlagi celotnega besedila

3,69

0,90

25

zamenjati neznano besedo z domnevno pravim prevodom in
ugotavljati smiselnost povedi

2,37

1,14

26

analizirati predpone in korene pri ugibanju pomena

2,94

1,03

27

učenje najpogostejših predpon na pamet

2,20

1,05

28

učenje z branjem časopisov, revij ...

3,54

1,17

29

raba slovarja pri učenju besed

3,40

0,69

30

ugotavljati podobnosti in razlike pri napisani in izgovorjeni
besedi

2,63

0,91

31

načrtno učenje seznama besed

2,26

1,15

32

uporabljati besede v avtentičnih situacijah

4,17

0,82

33

samoocenjevalne lestvice

2,54

1,09

34

raba mnemo tehnik za pomnjenje besed

2,66

1,00

35

raba konkretnih objektov pri učenju besedišča

3,11

0,87

36

razlaganje primerov, v katerih se je pojavila nova beseda

3,34

0,84

37

sestavljanje povedi z novo besedo

3,86

0,85

Iz tabele 1 je razvidno, da učitelji nemščine poznajo vse navedene strategije in jih v
razredu tudi poučujejo. Pridobljene rezultate smo nato še natančneje kategorizirali v skupine glede na pogostost. Kategorija z ocenami od 1 do 1,49 pomeni nikoli ne poučujem,
1,5 do 2,4 pomeni redko poučujem, 2,5 do 3,49 predstavlja občasno poučujem, kategorija z oceno 3,5 do 4,49 pomeni pogosto poučujem in kategorija z oceno med 4,5 do 5 zelo
pogosto poučujem.
Odgovori učiteljev kažejo, da nobena izmed navedenih strategij ni bila ocenjena z oceno nižjo od 1,49, kar bi pomenilo, da strategije nikoli ne poučujejo. To pomeni, da se učitelji zavedajo pomena poučevanja strategij za učenje besedišča za razvoj sporazumevalne zmožnosti oziroma natančneje leksikalne zmožnosti v tujem jeziku. Nadalje kažejo rezultati, da 8 od navedenih strategij učitelji poučujejo redko, saj so bile navedene strategije ocenjene z ocenami med 1,5 do 2,49. V kategorijo z ocenami od 2,5 do 3,49 – občasno
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poučujem, je bilo uvrščenih 19 navedenih strategij. 10 strategij je bilo ocenjenih z ocenami
od 3,5 do 4,49, kar pomeni, da jih učitelji pogosto poučujejo. Nobene strategije izmed navedenih učitelji niso ocenili z višje od 4,5, kar bi pomenilo zelo pogosto poučevanje.
V nadaljevanju se podrobneje posvečamo posameznim kategorijam. Najprej prikazujemo strategije, ki jih učitelji redko poučujejo in dosegajo povprečno oceno od 1,5 do 2,49
(Tabela 2).
Tabela 2: Strategije za učenje besedišča, ki jih učitelji redko poučujejo
Zap. št.

Strategija za učenje besedišča

Povp.
vrednost

Stand.
odklon

16

poslušanje posnetega seznama besed

1,74

0,98

11

večkratno prepisovanje besede

1,97

1,01

27

učenje najpogostejših predpon na pamet

2,20

1,05

31

načrtno učenje seznama besed

2,26

1,15

19

poskus analize neznane besede glede na besedne vrste
pri govorjenem besedilu

2,37

0,94

25

zamenjati neznano besedo z domnevno pravim
prevodom in ugotavljati smiselnost povedi

2,37

1,14

9

raba metode ključnih besed

2,46

1,04

15

raba gibov in kretenj ob učenju besede

2,49

1,04

Zanimivo je, da so učitelji z nizkimi vrednostmi ocenili, kar nekaj strategij, ki so, kot je
ugotavljal Schmitt (1997), najbolj razširjene in tudi med učenci najbolj priljubljene. Navedene strategije bi lahko uvrstili tudi med najstarejše oziroma tradicionalne strategije učenja
tujega jezika. Pridobljeni rezultati kažejo, da se spremenjene paradigme poučevanja tujega
jezika, ki je komunikacijsko naravnan, odražajo tudi v poučevanju učnih strategij. Učenje
seznamov besed, prepisovanje besed ali prevajanje oziroma analiza besede glede na slovnične lastnosti, ki izvirajo iz slovnično-prevajalne metode, so sicer še vedno prisotne pri pouku nemščine, vendar jih učitelji le redko načrtno poučujejo. Najverjetneje so te strategije precej poznane in ukoreninjene in zato jim učitelji posebnega poudarka ne namenjajo. V
večini gre za preproste učne strategije, ki slonijo na ponavljanju, memoriranju ali prevajanju besedišča. Med redko poučevanimi strategijami je tudi metoda ključnih besed, za katero
nekatere raziskave kažejo, da je zelo uspešna (Sagarra in Alba 2006, Rodriguez in Sadoski
2000, Hulstijn 1997, Atkinson in Raugh 1975). Domnevamo, da je vzrok za to predvsem v
kompleksnosti in specifičnosti te metode. Prav tako redko se pojavlja učenje besed s pomočjo gibov in kretenj, kar pa ni presenetljivo, saj metode, ki bi poudarjale pomen gibanja pri
učenju pri pouku nemščine v srednjih šolah niso pogoste (Retelj 2014).
Največ strategij za učenje besedišča dosega vrednosti od 2,5 do 3,49 in jih učitelji poučujejo občasno. V večini primerov gre za kompleksnejše strategije, kjer je potrebno določeno slovnično predznanje kot npr. »analizirati predpone in korene pri ugibanju pomena« ali dobro poznavanje besedišča, ki omogoča sklepanje o pomenu iz konteksta, npr.
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»ugotavljati povezanost stavka, ki vsebuje neznano besedo z ostalimi stavki, povedmi, odlomkom« ali »parafraziranje pomena besede«. Nekatere strategije, ki jih učitelji občasno
poučujejo, so pri učenju tujega jezika že dolgo uveljavljene, npr. »glasno ponavljanje besede«, »pisanje slovarčka besed«, »raba slovarja pri učenju besed«, a so nekoliko zamudne
in zahtevajo od dijakov večji časovni vložek. Sklepamo, da jih učitelji občasno ravno zaradi tega uvajajo v pouk. Občasno se učitelji posvečajo torej strategijam, ki se osredotočajo
na usvajanje pomena besed, strategijam, ki spodbujajo pravilen zapis in izgovarjavo besede ter ozaveščajo slovnične lastnosti besede.
Tabela 3: Strategije za učenje besedišča, ki jih učitelji občasno poučujejo
Zap. št.

Strategija za učenje besedišča

Povp.
vrednost

Stand.
odklon

12

ustvarjanje mentalne podobe zapisane besede

2,51

0,95

14

učiti se posamezne dele fraze in nato celotno frazo
uporabljati za pomnjenje posameznih besed

2,51

0,95

33

samoocenjevalne lestvice

2,54

1,09

8

sestavljanje zgodbe, kjer si ciljne besede sledijo v določenem
zaporedju

2,57

1,12

30

ugotavljati podobnosti in razlike pri napisani in izgovorjeni
besedi

2,63

0,91

34

raba mnemo tehnik za pomnjenje besed

2,66

1,00

2

ustvarjanje lastne mentalne podobe besede za pomnjenje
pomena besede

2,77

1,00

26

analizirati predpone in korene pri ugibanju pomena

2,94

1,03

10

glasno ponavljanje besede

3,06

1,19

35

raba konkretnih objektov pri učenju besedišča

3,11

0,87

18

ignoriranje neznane besede, ki ni bistvena za razumevanje
odlomka

3,20

1,05

17

pisanje slovarčka besed

3,26

1,07

13

parafraziranje pomena besede

3,29

0,86

3

povezovanje besede z osebno izkušnjo

3,34

0,73

36

razlaganje primerov, v katerih se je pojavila nova beseda

3,34

0,84

23

uporabljati mentalne podobe in znana dejstva za pomoč pri
pomnjenju novih besed

3,34

0,87

29

raba slovarja pri učenju besed

3,40

0,69

6

ustvarjanje semantičnih mrež ciljne besede

3,43

0,92

21

ugotavljati povezanost stavka, ki vsebuje neznano besedo, z
ostalimi stavki, povedmi, odlomkom

3,49

0,82
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V kategorijo pogosto poučevanih strategij smo razporedili 10 strategij, ki zavzemajo
vrednosti od 3,5 do 4, 49. Zbrane so v tabeli 4.
Tabela 4: Strategije za učenje besedišča, ki jih učitelji pogosto poučujejo
Zap. št.

Strategija za učenje besedišča

Povp.
vrednost

Stand.
odklon

28

učenje z branjem časopisov, revij ...

3,54

1,17

22

sklepati na podlagi splošnega znanja in ugibati pomen besed

3,69

0,68

24

sklepati o neznani besedi na podlagi celotnega besedila

3,69

0,90

1

učenje besede skupaj s sliko, ki uprizarja pomen besede

3,71

0,99

5

učenje ciljne besede s sopomenkami in protipomenkami ciljne
besede

3,74

0,89

4

razvrščati besede v kategorije glede na pomen, funkcije ...

3,74

1,01

37

sestavljanje povedi z novo besedo

3,86

0,85

20

s pomočjo ostalih besed v stavku ali povedi ugotavljati pomen
neznane besede

3,94

0,73

7

novo besedo uporabljati v stavkih

4,06

0,87

32

uporabljati besede v avtentičnih situacijah

4,17

0,82

Iz tabele 4 lahko razberemo, da gre predvsem za strategije, ki se navezujejo na učenje
pomena besede bodisi izoliranega besedišča kot npr. učenje besede skupaj s sliko, ki ponazarja pomen besede, učenje ciljne besede s sopomenkami in protipomenkami ciljne besede, razvrščati besede v kategorije glede na pomen, funkcije ... bodisi besedišča v kontekstu,
npr. s pomočjo ostalih besed v stavku ali povedi ugotavljati pomen neznane besede, sklepati o neznani besedi na podlagi celotnega besedila, sklepati na podlagi splošnega znanja in
ugibati pomen besed. V to kategorijo so učitelji razvrstili tudi strategije za pravilno rabo besedišča, npr. novo besedo uporabljati v stavkih, uporabljati besede v avtentičnih situacijah.
V kategorijo zelo pogosto poučujem učitelji niso razvrstili nobene strategije. Sklepamo, da učitelji s časom, namenjenim poučevanju strategij za besedišče, dosegajo cilje, ki
so si jih zastavili.

4

ZAKLJUČEK

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, kako pogosto učitelji pri pouku nemščine razvijajo posamezne strategije za učenje besedišča in identificirati najbolj pogosto poučevane strategije. Izbrane strategije smo razvrstili v 5 kategorij: nikoli ne poučujem – od 1 do 1,49, redko
poučujem od 1,5 do 2,49, občasno poučujem od 2,5 do 3,49, pogosto poučujem od 3,5 do
4,49 in zelo pogosto poučujem od 4,5 do 5.
Izkazalo se je, da so vse strategije pri poučevanju nemščine pri nas prisotne, saj nobena strategija ni bila ocenjena nižje od 1,49. Redko se pri pouku nemščine izpostavlja tiste
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strategije, ki jih učenci najverjetneje poznajo že iz drugih predmetov ali pa so zelo specifične. Pri izbiri slednjih najverjetneje prevlada učiteljevo poznavanje strategij in njegove lastne izkušnje. Največji del strategij učitelji vključujejo v pouk občasno. Sklepamo, da jih
izbirajo glede na druge jezikovne cilje in trenutne cilje pouka.
Strategije, ki jih učitelji poučujejo pogosto, so ugotavljanje pomena besedišča s pomočjo konteksta, raba novega besedišča v stavkih in raba novega besedišča v avtentičnih situacijah. Ugotavljamo, da učitelji poučujejo kompleksnejše strategije za učenje besedišča, ki
ga dijaki potrebujejo za razumevanje govorjenih in pisnih besedil in da poučujejo tudi strategije, s katerimi spodbujajo rabo novega besedišča pri lastni produkciji jezika. V kategorijo zelo pogosto poučujem ni bila uvrščena nobena strategija.
Čeprav zaradi majhnosti vzorca ne moremo popolnoma posplošiti naših ugotovitev,
pa se vseeno kaže, da dijaki pri pouku nemščine v slovenskih gimnazijah spoznajo različne
učne strategije za učenje besedišča, ki jih lahko izkoristijo tako za učenje tujih jezikov kot
tudi za učenje neznane terminologije v maternem jeziku.
Z našo raziskavo smo poskušali osvetliti stanje z vidika poučevanja strategij za učenje besedišča v nemščini in hkrati odpreti poti za nadaljnja raziskovanja, ki bi dala odgovor
na to, katere strategije za učenje nemškega besedišča pa današnji dijaki zares uporabljajo.
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POVZETEK
Poučevanje strategij za učenje besedišča pri pouku nemščine v slovenskih gimnazijah
V prispevku se osredotočamo na poučevanje strategij za učenje besedišča pri pouku nemščine v slovenskih gimnazijah. Zanimalo nas je, katere strategije za učenje besedišča učitelji nemščine v gimnazijah načrtno poučujejo in kako pogosto dijake z njimi seznanjajo. Spletni vprašalnik, ki temelji na
Schmittovi (1997) in Nationovi (2001) taksonomiji in vsebuje 37 strategij za učenje besedišča, je rešilo 72 učiteljev nemščine. Rezultati raziskave kažejo, da so pri pouku nemščine prisotne vse strategije za učenje besedišča. Učitelji najpogosteje poučujejo 10 strategij, 19 strategij vključujejo občasno in 8 redko. Zelo pogosto ne poučujejo nobene strategije. Pri pouku pogosto poučujejo strategije, ki spodbujajo učenje pomena besede iz konteksta in ugibanje pomena ter aktivno rabo besedišča,
občasno pa tudi strategije, ki obsegajo ostale vidike. Redko se posvečajo strategijam za memoriranje
besed. Ugotavljamo, da učitelji nemščine z vključevanjem strategij za učenje besedišča prispevajo k
učenčevi samostojnosti pri učenju nemščine in posredno pri učenju drugih tujih jezikov.
Ključne besede: strategije za učenje besedišča, poučevanje učnih strategij, razvijanje leksikalne
zmožnosti, srednja šola, nemščina
ABSTRACT
Teaching Vocabulary Learning Strategies in German as a Foreign Language Class in Slovenian High Schools
The aim of the study was to find out the type and the frequency of vocabulary learning strategies that
German language teachers teach in their classes. An online questionnaire which included 37 vocabulary learning strategies based on Schmitt’s (1997) and Nation’s (2001) taxonomies was administered
to 72 German teachers. The results revealed that all vocabulary learning strategies were instructed
in German as foreign language lessons in Slovenia; however, 10 strategies were instructed often,
19 strategies occasionally and 8 strategies rarely. None of the strategies were instructed very often.
The strategies that teachers often taught in their classes included learning the meaning from context,
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guessing and active use of words. The strategies that were occasionally instructed cover also other aspects of word knowledge. Strategies that promote memorization of words were rarely instructed. We
can conclude that German teachers with the deliberate instruction of vocabulary learning strategies
contribute to learners’ autonomy in learning German language and indirectly in further learning of
foreign languages.
Key words: vocabulary learning strategies, teaching vocabulary learning strategies, development of
lexical competence, secondary school, German as a foreign language
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