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ZAHVALA
Dolgo je trajalo, a mi je vendarle uspelo.
Nastalo delo združuje dve izmed mojih mnogih ljubezni – logopedijo in tuje jezike.
V prvi vrsti se torej zahvaljujem mentorici doc. dr. Martini Ozbič za vso potrpežljivost, prilagodljivost,
usmerjanje, spodbudo in podporo, ki mi jo je nudila med celotnim procesom nastanka končnega izdelka.
Prav tako gre ogromna zahvala somentorici asist. dr. Damjani Kogovšek, ki me je spremljala in verjela vame
že med samim študijem, nato pa me podpirala in primerno usmerila pri vsaki moji ideji glede teme
diplomskega dela. Vajin spoštljiv odnos in zaupanje vame mi je omogočil, da sem ugotovila, kje je moje srce
na področju logopedije. Obenem izrekam zahvalo tudi mojim mentoricam med časom študija, ki so z mano
delile svoje izkušnje in znanja. Tebi, Irena, pa hvala še za vse dodatne mentorske in prijateljske besede
tolažbe v težkih trenutkih ter spodbude v trenutkih dvoma.
V drugi vrsti grejo vse zahvale moji večni učiteljici in že nekaj časa tudi prijateljici Hildi Zalokar. Svoje
poslanstvo in ljubezen do angleščine ter predvsem francoščine si prenesla name, že kar nekaj časa pa se ga
tudi jaz trudim z enako navdušenostjo prenašati naprej. Tvoj pedagoški čut in pristop sta pogosto moji
vodili tudi na logopedskih obravnavah. Hvala ti, ker si verjela vame že od 3. razreda osnovne šole in vame
polagala svoje upe ter znanje.
Nič pa ne bi nastalo, če ne bi bila deležna ogromne mere razumevanja in podpore s strani družine in
prijateljev. Mami, hvala ti za tvojo vseživljenjsko skrb, podporo pri dolgotrajnem šolanju in neizmerno
ljubezen, ki me je pripeljala do odrasle in samostojne osebe. Ati, hvaležna sem ti za ves trud in pomoč, ki ju
izkazuješ. Veliko mi pomeni in vesela sem, da si tudi ti ob meni. Andrej, čeprav si daleč, si še vedno tukaj
zame, ko te potrebujem. Hvala. Teta Ani, za vso tvojo dragoceno podporo najlepša hvala tudi tebi. Dragi
prijatelji, zahvaljujem se vsakemu izmed vas za vaše nasvete, besede podpore in pomoči pri nastanku
nečesa, na kar sem ponosna tako zelo, kot sem ponosna na dejstvo, da imam ob sebi tako čudovite ljudi.
Hvala Barbari in Mateju, Kaji, Alji, Tomažu, Urški in Tini. Ma chère Soizic, je dédie ce mémoire à toi car tout
est possible et car ce n’est jamais trop tard pour commencer à vivre tes rêves.
In končno moja srčna ljubezen, moj dragi Anže. Čeprav si v moje življenje prišel pred kratkim, si v mojih
mislih in z mano točno od enega dneva pred oddajo dispozicije. Padcev motivacije in trenutkov obupa ni
bilo zanemarljivo malo, a vedno ti je uspelo najti prave besede in načine, da sem lahko nadaljevala z delom.
Ti in tvoja družina ste vse, kar si lahko želim in še mnogo več. Hvala tebi in hvala vam vsem.
Za konec in že vnaprej pa se zahvaljujem vsem tistim logopedom in logopedinjam, surdopedagogom in
surdopedagoginjam, ki boste ob prebiranju zaznali porajajočo se problematiko, o njej razmišljali ter stremeli
k prenovam in inovacijam. Ravno to sem želela z vsem vloženim trudom in časom tudi doseči.

POVZETEK
Z več kot 6900 obstoječimi jeziki bi lahko rekli, da je svet, kot ga poznamo danes, jezikovno in kulturno zelo
raznolik (Anderson, 2010; Kornakov, 1997). V Evropski uniji je večjezičnost postala dejstvo, saj se
vsakodnevno srečujemo z drugače govorečimi ljudmi (Mednarodni dan maternega jezika, 2009). Na svetu je
polovica do dve tretjini ljudi dvojezičnih (Baker, 2001), nemalo je tudi večjezičnih. Nekatere raziskave celo
kažejo, da se že narečja in zvrsti posameznega jezika organizirajo ločeno, kot da bi šlo za dva različna jezika.
Zato bi lahko rekli, da je vsaka oseba dvojezična, če ne celo večjezična (Ozbič, 2014). Opredelitve in
razdelitve prvega, drugega in tujega jezika ter dvo- in večjezičnosti se med seboj bolj ali manj razlikujejo,
nedvomno pa je osnova za uspešno usvajanje ali učenje drugega oz. tujega jezika obvladovanje prvega
jezika.
Od leta 2011 prebivalstvo v Sloveniji narašča. Število državljanov Slovenije upada, medtem ko se delež tujih
državljanov povečuje. Ti predstavljajo že skoraj 5 % slovenskega prebivalstva (Prebivalstvo, Slovenija, 1.
januar 2015, 2015). Slovenščina je bila ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 prvi jezik 88 % prebivalcev
Slovenije. Večini preostalih prebivalcev prvi jezik predstavljata italijanski ali madžarski jezik oz. jeziki
republik nekdanje Jugoslavije (Mednarodni dan maternega jezika, 2009).
V stik s pripadniki neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti zato prihajamo in bomo vedno pogosteje
prihajali tudi logopedi. Tem osebam slovenščina pogosto ni prvi jezik, nekaterim izmed njih tudi naša
kultura ni lastna. Zato me je zanimalo, kakšne izkušnje imajo z njimi slovenski logopedi ter kakšna so njihova
mnenja in potrebe glede nudenja logopedske pomoči tej populaciji. Vse to sem najpogosteje primerjala z
njihovo bližino oz. oddaljenostjo od območij narodnih manjšin, številom let njihovih delovnih izkušenj in s
stopnjo znanja tujih jezikov.
Rezultati raziskave so pokazali, da kraj delovanja logopeda pozitivno vpliva na stopnjo njegove
kompetentnosti v govorjenju tujega jezika. Logopedi, ki ne delujejo na območju narodnih manjšin, se v svoji
delovni praksi poleg slovenščine najpogosteje srečujejo z jeziki razširjenega območja nekdanje Jugoslavije.
Logopedom se zdi najpomembneje, da poleg slovenskega jezika poznajo tudi slovenski znakovni jezik.
Poznavanju jezikov narodnih manjšin na območju Republike Slovenije so pripisali majhno pomembnost.
Pripadniki neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti logopedsko pomoč najpogosteje poiščejo zaradi
govornih ali jezikovnih težav. Velika večina anketiranih logopedov meni, da logoped v jeziku, ki ga ne govori
tekoče, ne more izvajati ne ocene govora/jezika/komunikacije ne govorno-jezikovne komunikacijske
terapije. Več kot tretjini anketirancev se ne zdi pomembno, da logoped pozna vsaj osnove prvega jezika
svojih klientov, skoraj polovica pa meni, da je to odvisno od težave. Večina logopedov si želi, da bi bil na
logopedskih obravnavah pripadnikov narodnih manjšin, priseljencev oz. tujcev prisoten tolmač. Logopedi
večji pomen pripisujejo poznavanju kulturnih posebnosti svojih klientov kot pa njihovega jezika. Anketirani

logopedi, ki imajo do 5 let delovnih izkušenj, so izkazali večjo potrebo po mednarodnem povezovanju in
izobraževanju s tujimi logopedi.

KLJUČNE BESEDE: nudenje logopedskih storitev, pripadniki narodnih manjšin, priseljenci, tujci, prvi jezik,
drugi jezik, tuji jezik, dvojezičnost, večjezičnost, dvokulturnost, logopedska priporočila, logopedska etična
načela

ABSTRACT
Due to more than 6900 existing languages one could say the world we know today is linguistically and
culturally diverse (Anderson, 2010; Kornakov, 1997). In the European Union one daily meets people
speaking different languages, multilingualism has therefore become a fact (Mednarodni dan maternega
jezika, 2009). Between half and to two-thirds of the world population is bilingual (Baker, 2001), there are
also numerous multilingual people. Some researches even show that dialects and language forms are
organised separately, as if there were two different languages involved. Taking that into account, one could
say every person is bilingual if not even multilingual (Ozbič, 2014). Definitions and divisions of the first,
second and foreign language, bi- and multilingualism vary from one to another, but the basis for successful
acquisition or learning of the second language is undoubtedly mastering the first language.
Since 2011 the population of Slovenia is growing. The number of Slovenian citizens is declining whereas the
proportion of foreign citizens is rising. They represent almost 5 % of Slovenian population (Prebivalstvo,
Slovenija, 1. januar 2015, 2015). In the last census, conducted in 2002, Slovenian was the first language for
88 % of Slovenian inhabitants. For most of the others, Italian, Hungarian and languages of the former
republics of Yugoslavia were first languages (Mednarodni dan maternega jezika, 2009).
Consequently, Slovenian speech and language therapists (SLTs) come and will keep on coming in touch with
members of non-Slovenian language and national communities. For these persons Slovenian language is
often not the first language, some of them are not even familiar with the Slovenian culture. That is why I
took a closer look in what kinds of experience Slovenian SLTs have with this population, what their opinion
is and what their needs are for service delivery to this population. All of this I mostly compared with SLTs’
vicinity or distance from areas of national minorities, years of their working experience and levels of their
foreign language competence.
The results of the research have shown that SLT’s workplace has a positive influence on level of their
foreign language competence in speaking. SLTs who do not work in areas of national minorities usually
come in touch with languages of the extended area of the former republics of Yugoslavia at their
workplace. Slovenian SLTs think that knowledge of Slovenian sign language is the most important besides
knowledge of Slovenian language. They attributed less importance to the knowledge of languages of
national minorities in the area of the Republic of Slovenia. Members of non-Slovenian language and
national communities mostly seek SLT’s help because of speech or language disorders. The majority of
interviewed SLTs think that a SLT can neither assess speech/language/communication nor execute speech
and language intervention in the language in which he/she is not fluent. To more than one third of the
interviewed SLTs knowing at least the basics of their clients’ first language does not seem to be important,
almost a half of them think that it depends on their disorder. Majority of the SLTs wish to have an

interpreter when dealing with members of national minorities, immigrants or foreigners. SLTs attribute
greater meaning to the knowledge of their clients’ cultural particularities than to their language.
Interviewed SLTs who have up to 5 years of working experience expressed larger need for international
cooperation and education with foreign SLTs.

KEY WORDS: speech and language therapy service delivery, national minority members, immigrants,
foreigners, first language, second language, foreign language, bilingualism, multilingualism, biculturalism,
speech and language therapy guidelines, speech and language therapy code of ethics
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Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, diplomsko delo

Katja Raztresen

1 UVOD
Na svetu obstaja okrog 6900 različnih jezikov (Anderson, 2010). Nekatera narečja se od uradnega jezika
lahko tako močno razlikujejo, da bi tudi te lahko imenovali za samostojne jezike. Kje je torej meja, ki jezik
ločuje od narečja in ki ločuje jezike med seboj? Državna meja več kot očitno ni enaka jezikovni meji naroda,
saj v kar 55 državah državni jezik ni jezik, ki ga govori večina prebivalstva, v 38 državah sta državna jezika
dva, v kar štirih pa celo trije (Kornakov, 1997). Podobno bi se lahko vprašali, kje in če sploh je meja med
eno-, dvo- in večjezičnostjo ter med eno-, dvo- in večkulturnostjo.
Z »oviro« pri »omejevanju« jezika se srečamo že na samem začetku – pri njegovi opredelitvi. Zanimivo, da
strokovnjaki s področja jezika do dandanes še niso uspeli najti »skupnega jezika« pri opredeljevanju jezika
kot takega, prav tako si niso enotni pri opredelitvah in poimenovanjih prvega, drugega in tujega jezika.
Ne glede na to, kje se meje jezika in kulture ustvarijo, se vsi ti pojavi slej ko prej dotaknejo vsakega izmed
nas. Dejstvo je, da današnji svet je in postaja vedno bolj jezikovno ter posledično tudi kulturno zelo raznolik.
Od 20. stoletja naprej dvojezičnost in večjezičnost v svetu dobivata vedno bolj pomembno družbeno in
kulturno vlogo. Postali sta značilnost današnje populacije in našega vsakdana. Zaradi želje po boljšem
življenju se število migracij povečuje, s tem pa se jeziki in kulture med seboj pričnejo prepletati. Naša
majhna Slovenija pri tem ni nikakršna izjema. Priseljenci in tujci imajo možnost učenja slovenskega jezika,
mnogi izmed njih zaradi različnih vzrokov poiščejo tudi logopedsko pomoč. Tako se tudi mi, profesorji/ice
specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedi/nje in surdopedagogi/nje1, srečamo z ljudmi, katerih jezik
in kultura sta nam bolj ali manj neznana. Ob tem si pričnemo postavljati vprašanja, kako ali v katerem jeziku
s klientom2 komunicirati ter kako oceniti njegovo jezikovno zmožnost in govor, če ga mi ne razumemo in če
on ne razume nas, ter kako in predvsem v katerem jeziku izvajati terapijo, da bi bila ta čim bolj uspešna.
Slovenija do sedaj še ni bila deležna množičnega priseljevanja, vendar podatki kažejo, da število priseljencev
in tujcev vsakoletno narašča (Prebivalstvo, Slovenija, 1. januar 2015, 2015). Iz tega lahko sklepamo, da
bomo tudi logopedi v bodoče imeli vedno več stika s tovrstno populacijo. Različne tuje stroke so se zaradi
posledic globalizacije in preseljevanja že pričele ukvarjati s področjem dvo- in večjezičnosti ter dvo- in
večkulturnosti. Z namenom olajšanja in poenotenja dela s takšno populacijo so na podlagi dolgoletnih
raziskav ustvarile razna priporočila in smernice. Tuja logopedska stroka pri tem ni izjema.

1

Ker je v slovenskem prostoru najbolj poznana in razširjena uporabe termina »logoped«, pod katerega večina šteje
tudi surdopedagoge, sem se odločila, da v nadaljnjem besedilu uporabljam samo ta termin. Zaradi večje splošnosti
sem se odločila za uporabo moške osebe, čeprav je v logopedskih vrstah več logopedinj kot logopedov.
2
»Klient« v nadaljevanju poimenuje osebo, ki je deležna logopedskih storitev. Za ta termin sem se odločila, ker se mi
zdi ta termin najbolj nevtralen in ker je v slovenskem logopedskem etičnem kodeksu uporabljen najpogosteje. Pod ta
termin tako vključujem v praksi uporabljena poimenovanja, kot so: pacient, stranka, iskalec, varovanec, subjekt,
respondent in uporabnik.
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Slovenska logopedija pri težavah v spoprijemanju z dvo- in večjezičnostjo ter dvo- in večkulturnostjo ni
izvzeta, saj je komaj na začetku razvoja tega področja v logopediji. Naši bodoči klienti, ki bodo po vsej
verjetnosti vedno pogosteje večjezični in večkulturni, nas bodo kmalu prisilili v dodatna izobraževanja,
drugačne načine dela in tudi v oblikovanje lastnih smernic in priporočil. Kaj nam preprečuje, da k temu ne
pričnemo stremeti že danes?
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2 TEORETIČNI UVOD
2.1 USVAJANJE IN UČENJE JEZIKOV
Usvajanja jezika ne smemo enačiti z učenjem jezika. Učenje jezika je zavestni proces, ki poteka po vnaprej
določenih ciljih in v za to namenjeni situaciji. Proces usvajanja jezika pa je spontan in »poteka nenačrtovano
v okolju, kjer je jezik, ki ga usvajamo, jezik vsakdanje komunikacije« (Kranjc, 2011, str. 53). Prav tako
usvajanje jezika ne sledi vnaprej določenim ciljem učnega načrta ali programa (Kranjc, 2011).
Usvajanje prvega3 in drugih jezikov omogočajo miselne operacije, ki so podobnega izvora. Do razlik prihaja
pri spoznavanju posebnosti jezikov in čustvovanju ob tem ter pri doživljanju izkušenj v posameznem jeziku.
V razvoju vsakega jezika otrok najprej razvija spretnosti poslušanja, dekodiranja in razumevanja slušnih
sporočil. Vse te sestavine so umeščene v kontekst njegovega doživljanja zunanjega sveta, pridružujejo se
tudi gibi in mimika. Temu se nato spontano pridruži razvoj govora (Čok, Skela, Kogoj in Razdevšek-Pučko,
1999).
Mirjana Prebeg-Vilke (1995) navaja, da otroci pričnejo tvoriti jezik v približno enakem obdobju in s približno
enakim tempom napredujejo do popolnega usvajanja jezika v različnih jezikih, kulturah in okoljih. Poudarja
dognanja psihologa Lenneberga (1967, v Prebeg-Vilke, 1995), ki je menil, da je obdobje med 18. meseci in
puberteto kritično za usvajanje jezika. To pomeni, da se tisti, ki se jezika niso naučili do časa pubertete, tega
verjetno tudi kasneje ne bodo naučili, poleg tega pa se po tem obdobju naglas iz prvega jezika prenese na
drugega. Tudi Meisel (2004) meni, da v primeru, ko se začetek usvajanja drugega jezika4 prične po t. i.
kritičnem obdobju, lahko, v primerjavi z otroki, ki so simultano oz. hkratno usvajali drugi jezik in s tistimi
enojezičnimi otroki, ki so usvajali svoj prvi jezik, napovedujemo kvalitativne razlike tako v poteku usvajanja
jezika kot tudi v slovničnem znanju. Čas prvega srečanja z drugim oz. tujim jezikom torej ne vpliva zgolj na
sposobnost izgovarjave, ampak tudi na sposobnost usvajanja besednega zaklada, skladnje in sposobnosti
slušnega razumevanja (Kranjc, 2011). Posamezni jezik vpliva tudi na suprasegmentalne lastnosti jezika, kot
so višina, ritem, tempo, jakost in naglas. Razlikovanja med njimi naj bi se zavedali že zelo kmalu. Na to
nakazuje raziskava o bebljanju otroka, čigar oče je z njim govoril v svojem prvem jeziku, francoščini, mama
pa v angleščini. Ta je pokazala, da je otrok, ko je bebljal z očetom, izkazoval suprasegmentalne lastnosti,
značilne za francoski jezik (prvi zlog je daljši, glasnejši in ima višji vrh), ob bebljanju z mamo pa so bile slišne

3

Starejša literatura uporablja predvsem termine kot so »materni jezik«, »materinščina«, »primarni jezik«, »izvorni
jezik«, »domači jezik« ali »izhodiščni jezik«, novejša pa je bolj naklonjena terminu »prvi jezik« (podrobnejša razlaga
sledi v poglavju 2.1.1). Sama sem se odločila ravno za uporabo slednjega, ker menim, da je ta termin najbolj nevtralen
in ker se sklada z novejšo literaturo. Starejša poimenovanja bodo uporabljena le v primerih, kjer je to potrebno zaradi
poudarkov poimenovanja.
4
Podrobnejša opredelitev drugega jezika je predstavljena v poglavju 2.1.2.
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lastnosti angleškega jezika (zadnji zlog je daljši, ostali zlogi so enako glasni in imajo enak vrh (Le Corre,
2015).
Kljub temu pa usvajanje in učenje jezika nista starostno omejena procesa, saj tako otrok kot tudi odrasla
oseba lahko usvajata drugi jezik in prav tako se lahko oba učita tujega jezika (Kranjc, 2011). Obstajajo
podobnosti pri procesu usvajanja prvega in tujega jezika, procesa upovedovanja pa sta si različna. Prve
pomagajo pri uzaveščanju in posploševanju slovničnih pravil ter jezikovne rabe, pri popravljanju napak in
uravnavanju jezikovnega sistema, pri načinu pridobivanja jezikovnega znanja pa so opazne predvsem razlike
(Skutnabb-Kangas, 1981, v Čok idr., 1999). Hipoteza identičnosti predpostavlja, da sta usvajanje prvega in
drugega jezika istovetna procesa, ki ju usmerjajo isti zakoni in mehanizmi. Iz nje sta se razvili dve
interpretaciji, ki si nasprotujeta, in sicer behavioristični rekonstrukcijski model in model ustvarjalne
konstrukcije. Sodeč po rekonstrukcijskem modelu naj bi učenec razvil drugi jezik preko rekonstruiranja
svojega prvega jezika, model ustvarjalne konstrukcije pa predpostavlja, da je razvoj drugega jezika
neodvisen od prvega jezika in se razvija na enak način, kot se je ustvaril prvi jezik (Stern, 1983, v Čok idr.,
1999). Iz tega lahko izpeljemo, da sta si procesa usvajanja prvega in drugega jezika podobna glede tega, kaj
se moramo naučiti, težje pa zagovarjamo hipotezo identičnosti pri tem, kako se ju učimo. Otroci se morajo
pri usvajanju drugega jezika naučiti govoriti, poslušati, brati in pisati, odrasli pa tovrstno svoje predhodno
znanje le prenesejo na drugi jezik. Iz tega lahko sklenemo, da je bistvena razlika med usvajanjem prvega in
drugega (tujega) jezika način, kako jezik usvajamo (Čok idr., 1999).
Številni teoretiki in raziskovalci soglašajo, da je prvi jezik govorca vir znanja, ki ga učeči se uporablja
zavestno ali podzavestno z namenom izražanja svojih misli in idej v drugem jeziku. Pomembno je zavedanje,
da razmerje med prvim in tujimi jeziki zaostrujejo tudi procesi evropeizacije in globalizacije, pa čeprav ti na
eni strani poudarjajo pomeni znanja tujih jezikov in na drugi strani istočasno spodbujajo tudi ohranjanje
jezikovne raznolikosti. Vnema za dobro znanje tujih jezikov lahko pri nekaterih posameznikih privede do
neutemeljenega podcenjevalnega odnosa do prvega jezika. Pri tem je pomembna razjasnitev različnih
funkcij prvega in tujih jezikov (Grosman, 2001). Prvi jezik »je in ostane za vsakogar jezik prvobitnega
spoznavnega odnosa do realnosti oz. sveta, jezik primarne socializacije in intenzivnega čustvovanja ter jezik
izvirne kulturne dediščine, še zlasti izvirnega literarnega sistema,« medtem ko »tuji jeziki lahko širijo ta že s
samim rojstvom začrtani krog, odpirajo okna in vrata v druge kulture in v svet, omogočajo neposredne
osebne stike z govorci drugačnih jezikov in prebivalci drugih kultur in s tem prispevajo razsežnost
medkulturne izkušnje, vendar z vsem tem ne morejo nadomestiti ali celo spodriniti spoznavne in čustvene
prvobitnosti materinščine« (Grosman, 2001, str. 33).
Potek razvoja in usvajanja jezika je zanimal mnoge znanstvene discipline. Izoblikovalo se je več teorij, ki
temeljijo na načelih lingvistike ali psihologije, nekatere družbeno okolje, v katerem se otrokov jezik oblikuje,
upoštevajo, druge pa mu ne pripisujejo velikega pomena (Prebeg-Vilke, 1995). Razvojna teorija, ki jo je
4
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opisal Jean Piaget, pravi, da je otroški govor egocentričen. Opredelil je tri kategorije otroškega govora –
ponavljanje besed in zlogov, monologe in kolektivne monologe (Vigotski, 2010). Egocentrični govor naj bi bil
odsev procesa otrokovega mišljenja, kateremu primanjkuje socialne adaptacije, zatorej se predšolski otroci
ne zavedajo, da sogovornik lahko misli drugače kot oni (Prebeg-Vilke, 1995). Vigotski (2011) njegovo teorijo
delno sprejme in jo poveže s svojo teorijo o notranjem govoru, za katerega pravi, da se začne razvijati, ko
egocentrični govor pričenja izginjati, torej okrog otrokovega vstopa v šolo. Temelj Skinnerjeve teorije učenja
je prepričanje, da se otroci učijo jezika s pomočjo pogojnih refleksov (Prebeg-Vilke, 1995). Problem njegove
teorije je, da je težko ugotoviti, kaj pomeni dražljaj, saj je vezan na povsem določeno spodbudo in ga je
težko ločiti od preprostega posnemanja. Zagovornik jezikoslovne teorije Noam Chomski poudarja, da imajo
jeziki, kljub mnogim razlikam, v globinski strukturi veliko skupnega. Po njegovem mnenju se vsi otroci do 5.
leta kljub razlikam v inteligenci in okolju naučijo temeljne strukture svojega jezika. Zaradi nadaljnjih raziskav
pa danes lahko trdimo, da je odnos med spoznavnim in jezikovnim razvojem veliko bolj zapleten (PrebegVilke, 1995).

2.1.1 Prvi jezik(i)
Bistvena sestavina otrokovega splošnega osebnostnega, čustvenega, spoznavnega in socialnega razvoja je
usvajanje prvega jezika (Čok idr., 1999).
Toporišič v svoji Enciklopediji slovenskega jezika (1992, str. 100) namesto dandanes uporabljenega termina
prvi jezik uporablja termin »materinščina«, ki ga definira kot »jezik, ki se ga otrok nauči od matere, t.j. od
govornega okolja, s katerim je v stiku, ko se (nagonsko) uči jezika. Torej ima človek glede na življenjske
okoliščine lahko tudi dva materna jezika«. Nekateri avtorji pa že mnogo prej v svoje definicije t. i.
»maternega jezika« niso vključevali matere, katere jezik naj bi bil prvi jezik tudi njenim potomcem, še vedno
pa so poimenovanje jezika povezovali z materjo. UNESCO (1953) je »materni jezik« opredelil kot jezik, ki ga
oseba usvoji v zgodnjih letih svojega življenja in ki običajno postane njen naravni inštrument razmišljanja in
komunikacije. Skutnabb-Kangas (1981, v Čok idr., 1999) »materinščino« opredeli kot jezik, ki se ga najprej
naučimo, ga najbolje obvladamo, ga največ uporabljamo, se z njim identificiramo sami in nas po njem
identificirajo tudi drugi. Stern (1983, v Čok idr., 1999) pa »materinščino« opredeljuje glede na kronologijo
usvajanja in glede na stopnjo znanja jezika. Zanj »materinščina« torej predstavlja prvi jezik, saj smo ga
usvojili v zgodnjem otroštvu, jezik družine ali »materni jezik«, saj smo se ga priučili v okviru družine in
izvorni jezik, saj smo ga usvojili v okolju svojega rodu in kulture. V današnjem razvitem svetu bi otrokovo
zgodnje učenje jezika od matere torej težko še vedno razumeli kot pravilo (Fatur, 2001).
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Stabej (2001) meni, da se termin »materni jezik« navezuje na mater, saj naj bi se otrok z materjo
sporazumeval največ, vendar ta termin predstavlja le metonimijo5 za ljudi, s katerimi se otrok v obdobju
usvajanja jezika sporazumeva in si oblikuje svojo jezikovno zmožnost. Zaradi omenjene metonimije, ki s
seboj prinaša konotacijo intimnosti, Stabej (2001) ta termin opredeli kot ne najustreznejšega. Podobnega
mnenja je Jelka Morato Vatovec (2001), ki izraz »materni jezik« zaradi mnogih dilem opredeli kot
neustreznega za naše razmere. Kot najočitnejšo dilemo izpostavi vprašanje, kaj sploh je »materni jezik«
otroku iz dvojezičnega in dvo- ali večkulturnega okolja. Postavlja torej vprašanje »materinščine« ali celo
dveh »materinščin« v primeru dvojezičnega otroka, ki oba jezika svojih staršev obvladuje tako aktivno, da v
pogovoru z njima dosledno preklaplja v njun jezikovni kod in pri tem nima težav z interferenco ali pa je ta
minimalna. Prizna, da to terminologijo sicer uporablja tudi sama, vendar le v primeru, kadar jezikovna
situacija ni prezapletena. V nasprotnem primeru meni, da je vsako družinsko situacijo potrebno opisati s
čim več kazalci. Nadaljnje razmišljanje vodi tudi do šole in položaja slovenskega jezika v njej. Monica (2001)
meni, da lahko raba termina »materni jezik« neustrezno zveni tudi za našo večinsko šolo, saj tam lahko
najdemo precejšnje število učencev, katerih starši se pogovarjajo v nekem drugem jeziku.
Pirih Svetina (2005) uporablja drugačno poimenovanje (prvi jezik) in poudarja, da je prvi jezik tisti jezik, ki se
ga, časovno gledano, človek začne učiti kot prvega, torej še preden se prične učiti kateregakoli drugega
jezika v svojem primarnem socializacijskem okolju. Lewandowski (1994, v Pirih Svetina, 2005) govori o
prvem ali primarnem jeziku kot jeziku, ki se ga usvaja od zgodnjega otroštva, vendar ta ni nujno res
»materni jezik« v dobesednem pomenu besedne zveze oz. da ta jezik ni nujno najpogostejše sredstvo
komunikacije.
Tove Skutnabb-Kangas (1991) je pri opredeljevanju prvega jezika, ki ga je sicer poimenovala kot
»maternega«, čeprav matere kot osebe v njih ne omenja, izpostavila štiri pomembne kriterije:


poreklo (jezik, katerega se oseba prvega nauči),



kompetentnost oz. jezikovno zmožnost (jezik, ki ga človek najbolj zna),



funkcijo (jezik, ki ga oseba najpogosteje uporablja),



odnos (jezik, s katerim se oseba identificira).

Johnson in Johnson (1998, v Pirih Svetina, 2005) sta zapisala sledeče značilnosti usvajanja prvega jezika:


Usvajanje je primarno v dveh primerih: v času in po pomembnosti.



Usvajanje prvega jezika je spontano in neizogibno, saj zanj zadostuje že življenje v človeški
skupnosti.



5

Njegovo usvajanje je hitro, razvoj pa sistematičen.

Starogrško: metōnymía – zamenjava imena ali napačno imenovanje (Metonimija, 2015).
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Poteka preko stika s ciljnim jezikom, nanj pa pozitivne (pohvale) ali negativne reakcije (popravljanje
napak) nimajo velikega vpliva.

Iz mnogih definicij lahko sklenem, da je obstajala in da mogoče še obstaja večja dilema v samem
poimenovanju prvega jezika, kot pa v njeni definiciji. Kljub temu pa ima obvladovanje prvega jezika zelo
pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju, na kar kažejo mnoge raziskave. Pokazale so, da so otroci iz
emigrantskih skupnosti pogosto imeli pomanjkljivo jezikovno znanje tako v prvem kot drugem jeziku. Prav
tako niso dosegli tiste stopnje jezikovnega obvladovanja, ki je značilna za otroke, živeče v enojezični družbi.
Jim Cumminsom, sociolingvist in strokovnjak za dvojezično poučevanje, je postavil hipotezo, da je
posameznikov jezikovni in kognitivni razvoj odvisen od jezika njegove matere ter da prvi jezik pri etničnih
manjšinah, ki so izpostavljene drugemu (dominantnemu) jeziku, ne igra zanemarljive vloge. Mnogi
raziskovalci torej močno poudarjajo pomen obvladovanja prvega jezika za nadaljnji jezikovni in kognitivni
razvoj. Prvi pogoj za to je nedvomno ustno obvladanje prvega jezika, kar pomeni, da naj bi se ta poleg
drugega jezika nemoteno razvijal najmanj do otrokovega desetega leta starosti vsaj v družinskem krogu
(Domej, 2001). Fry (1977, v Johnson in Johnson, 1998) pravi, da je proces usvajanja prvega jezika pretežno
končan po koncu pubertete, saj naj bi bila večina struktur usvojenih v prvih petih letih življenja, medtem ko
je Klein (1986, v Pirih Svetina, 2005) mnenja, da usvajanje jezika (npr. besedišča) poteka vse življenje. Če se
prvi jezik v tem obdobju izrine v korist drugega jezika, to ustvarja nevarnost dvojne poljezičnosti (opisana v
nadaljevanju) in hkrati negativno vpliva na otrokov kognitivni razvoj (Domej, 2001). Nemške raziskave so
pokazale, da otroci iz emigrantskih skupnosti, ki znotraj družine govorijo pretežno nemško, izgubijo znanje
prvega jezika, pri tem pa boljšega znanja nemščine ne usvojijo. Ob tem pa je potrebno poudariti, da
pretežna uporaba prvega jezika v družinskem krogu ne ovira usvajanja drugega jezika (Domej, 2001).
Ob tem pa ne smemo pozabiti, da prvi jezik igra pomembno vlogo tudi na področju identifikacije. Ferbežar
(1999) izpostavi, da jezik osebi da prvo oz. temeljno identiteto, kar pomeni, da ima jezik tudi jezikovno
identifikacijsko vlogo. Pirih Svetina (2005) pa to izjavo le še potrjuje in dodaja, da je prvi jezik: »sredstvo
identifikacije z določeno jezikovno in družbeno (narodnostno) skupnostjo, sredstvo čustvovanja in
sporazumevanja z govorci istega jezika, ki so najpogosteje tudi prvi in najbližji (otrokovi) sogovorci. Učenje
prvega jezika je nujnost, ki ji je podvržen vsak normalen posameznik (otrok), ki živi v običajni (eno)jezikovni
skupnosti« (Pirih Svetina, 2005, str. 9).
Težave z identifikacijo se lahko pojavijo, kadar se jezik, ki ga oseba uporablja, vidno razlikuje od večinskega
jezika, na primer znakovni jezik (Parasnis, 1998). Slovenski znakovni jezik (SZJ) je prvi jezik gluhih in
predstavlja njihovo skupnost ter kulturo (Pregled amandmajev k Predlogu Resolucije o nacionalnem
programu za jezikovno politiko 2014–2018, 2013). Obstajajo ljudje, ki se gluhih ljudi že na daleč izogibajo,
verjetno zaradi strahu pred drugačnostjo in neznanim. Pozabljajo pa, da je slovenski knjižni jezik za gluhe tuj
jezik in da Zakon o uporabi slovenskega knjižnega jezika gluhim osebam daje pravico do uporabe
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znakovnega jezika na vseh področjih njihovega življenja. Zaradi teh negativnih izkušenj razvoj in odkrivanje
identitete pri gluhi osebi lahko traja dlje časa (Parasnis, 1998). Pogosto gluhi otroci kulture gluhih in znanja
znakovnega jezika, ki je njihov prvi jezik, ne morejo pridobiti od svojih staršev, saj je mnogo staršev gluhih
otrok slišečih. Mnogo gluhih otrok svoj prvi jezik usvaja v šoli za gluhe, kjer tudi pridobi znanje o svoji kulturi
in se priuči njenih vrednost (Parasnis, 1998).

2.1.2 Drugi jezik(i)
Drugi jezik je jezik, ki se ga posameznik uči oz. se ga nauči poleg prvega ali za njim. Nauči se ga lahko v šoli,
predvsem pa lahko tudi iz okolja. Drugi jezik je običajno uradni jezik in/ali jezik javnega življenja v določeni
državi, ki se ga človek nauči zaradi sporazumevalnih potreb, zato ima v prvi vrsti socializacijsko funkcijo
(Ferbežar, 1998).
Skutnabb-Kangas (1991) prvi jezik primerja z dvojezičnim govorcem na podlagi štirih kriterijev:

KRITERIJ

PRVI JEZIK je jezik, …

DVOJEZIČNI GOVOREC je oseba, ki …

POREKLO



ki vse ga naučimo prvega
v katerem si govorec zgradi svoje
prve jezikovne stike



ki ga oseba najbolje zna





JEZIKOVNA
ZMOŽNOST –
stopnja
obvladovanja
jezika










FUNKCIJA
UPORABE



ODNOSI
 IDENTITETE

 IDENTIFIKACIJE

se je v družini od naravnih govorcev
že od začetka učil dveh jezikov
že od začetka uporablja dva jezika
kot sredstvo komunikacije
je bila v stiku z drugim jezikom
popolno in enako obvladuje oba
jezika
oba jezika obvlada na stopnji
naravnega govorca
lahko oblikuje osmišljene povedi v
obeh jezikih
uspešno uporablja slovnične
strukture drugega jezika



lahko uporablja oba jezika v skladu s
situacijami in željami

s katerim se oseba identificira ali pa 
ga z njim identificirajo drugi

se identificira z dvema jezikoma in/ali
z dvema kulturama ali pa jo drugi
identificirajo kot dvojezično osebo

ki se najpogosteje uporablja

Tabela 1 - Razlike med prvim in drugim jezikom (prirejeno po Skutnabb-Kangas, 1991)
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Drugi jezik Skutnabb-Kangas (1981, v Čok idr., 1999) opredeljuje kot jezik, ki se v širšem in ožjem
življenjskem okolju pojavlja kot jezik sporočanja, potreba po njegovi rabi pa je neposredna. Glede na to da
Stern (1983, v Čok idr., 1999) jezik opredeljuje glede na kronologijo usvajanja jezika in glede na stopnjo
znanja, bi v njegovem primeru veljalo, da je drugi jezik vsak jezik, ki se ga usvoji kasneje kot prvi jezik.
Definicije raziskovalcev se med seboj bolj ali manj razlikujejo, ni pa dvoma, da je pri drugem jeziku govora o
usvajanju in učenju kateregakoli neprvega jezika. V tem primeru je proces po času in najpogosteje tudi po
pomembnosti sekundaren. Običajno se drugi jezik usvaja v okolju, kjer se ta jezik govori in kjer se ga
uporablja kot primarno sredstvo komunikacije. To je lahko tudi jezik, ki v nekem okolju opravlja določene
socialne funkcije, ali pa je to jezik, ki se ga na določenih področjih (npr. v šolstvu, državni upravi, poslovnem
svetu) uporablja kot sredstvo komunikacije (Littlewood, 1995, v Pirih Svetina, 2005; Crystal, 1992, v Pirih
Svetina, 2005). S terminom drugi jezik opredeljujemo tudi jezik v večjezičnih državah, ki ga govorci
uporabljajo poleg svojega prvega jezika in ki je enakovreden prvemu. Tudi v Sloveniji imamo primer
slovenščine kot drugega jezika, kjer ta predstavlja jezik večinskega okolja za pripadnike italijanske in
madžarske narodnostne skupnosti na narodnostno mešanih ozemljih, torej na obali in v Prekmurju
(Ferbežar, 1997, v Pirih Svetina, 2005). V Sloveniji torej izraz »drugi jezik« ali »jezik okolja« običajno
uporabljamo v zvezi s pravkar omenjenima narodnostnima manjšinama, drugod pa se ta termin največkrat
pojavlja v zvezi s priseljenci (Fatur, 2001). Ne smemo pa pozabiti, da slovenščina predstavlja drugi jezik tudi
za vse tuje državljane, ki zaradi različnih razlogov začasno ali stalno prebivajo v Sloveniji (Ferbežar, 1997, v
Pirih Svetina, 2005).
Otrok prvine jezika okolja vpija spontano, brez načrtnega vplivanja, kar za učenje tujih jezikov praviloma ne
velja. Podobno kot prvi jezik tudi jezik okolja z otrokom raste, se razvija v vsakodnevnem stiku z drugimi
osebami iz njegove okolice in tudi preko vpliva javnih občil (Fatur, 2001). Kljub temu da dva otroka živita v
istem okolju, se zaradi njune naravne sposobnosti razlikujeta v usvajanju drugega jezika (McLaughlin, 1990,
v Harley, Allen, Cummins in Swain, 1990).
Do usvajanja in uporabe dveh jezikov pride zaradi raznih razlogov. Prebeg-Vilke (1995) kot prvi razlog
navaja pripadnost otrokove družine skupini manjšinskega jezika, kot drugi razlog pa življenje družine v tuji
deželi zaradi dela, študija, politične ali ekonomske emigracije. Tretji razlog predstavljajo jezikovno mešane
družine, pri katerih otrok živi v deželi enega od staršev, ali pa v deželi, v kateri sta oba starša tujca. Otroci
drugi jezik usvajajo v družini ali v okolju, v katerem ga posameznik ali skupina govorijo kot prvi jezik, ali pa je
to jezik večinskega prebivalstva. Do usvajanja drugega jezika pride, ker jih na to navajajo situacija in
okoliščine, pogosto pa vzrok uporabe drugega jezika tiči v posledični povečani možnosti komuniciranja s
posamezniki, ki so jim blizu (vrstniki oz. sodelavci). Tako usvajanje drugega jezika običajno vodi do
dvojezičnosti že v otroštvu (Prebeg-Vilke, 1995).
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Okoliščine, v katerih otrok usvaja jezik, pripomorejo k vplivu prvega jezika na usvajanje drugega jezika.
Kadar otrokov starš govori drugi jezik, otrokovo življenje pa poteka sredi kulture njegovega prvega jezika,
bo vpliv jezika, ki se ga je otrok naučil najprej, večji, kot če otrok živi v deželi, v kateri se drugi jezik govori
kot prvi jezik, otrok pa dnevno preživlja nekaj ur v ustanovi, kjer ljudje, ki ga obkrožajo, govorijo tuji jezik.
Situacija in okoliščine pa so bistveno drugačne, ko so otroci, na primer, v vlogi ekonomskih emigrantov. V
teh primerih odrasli člani družine pogosto vztrajajo pri svojih etničnih skupnostih, v katerih se govori njihov
in otrokov prvi jezik, v družini pa se pogovarjajo izključno v svojem prvem jeziku (Prebeg-Vilke, 1995).
Skozi usvajanje prvega jezika otrok usvaja kulturne, moralne, verske in ostale družbene vrednote, pridobiva
pa tudi socialno identiteto (Pirih Svetina, 2005). V primeru učenja drugega jezika pa je socialna identiteta
učeče se osebe bolj ali manj določena. Po Kleinovih pričevanjih (1986, v Pirih Svetina, 2005) se otroci ravno
zato, ker se ne bojijo izgube socialne identitete, saj se ta skozi usvajanje prvega jezika šele pridobiva,
drugega jezika naučijo lažje od odraslih.
V literaturi se pravkar omenjena trditev pogosto pojavlja. Razlika pri usvajanju in učenju drugega jezika pri
otrocih in odraslih je predvsem v tem, da odrasli jezik doživljajo kot formalni sistem, otroci pa v zgodnjem
otroštvu jezik doživljajo kot sredstvo izražanja svojih namenov. Otroke ne zanima, kaj jezik je, ampak kaj z
njim lahko doseže (Kranjc, 2011). Prebeg-Vilke (1995) pravi, da otroci, ki se drugega jezika pričnejo učiti
pred šestim letom starosti, ta jezik usvojijo brez tujega naglasa. V kolikor se drugega jezika pričnejo učiti
med sedmim in enajstim letom starosti, je naglas neznaten, po dvanajstem do trinajstem letu pa prihaja do
prenosa naglasa iz prvega jezika. Tudi druge raziskave so pokazale, da je zgodnje oz. kritično ali občutljivo
obdobje bistveno za obvladovanje jezika brez tujega naglasa. Long (1978, v Prebeg-Vilke, 1995) je
prepričan, da je kompetenco rojenega govorca v fonologiji nemogoče doseči, če se učenje drugega jezika
prične po prvih šestih letih starosti. Dodaja še, da, če z učenjem pričnemo po puberteti, velja isto za
morfologijo, sintakso in semantiko. Oyama (1978, v Pickering, 2011) pa meni, da razlike glede stopnje
naglasa niso odvisne le od časa usvajanja drugega jezika, ampak da se razlike med otrokom in odraslim
kažejo tudi zaradi množice drugih dejavnikov, kot so pretekle jezikovne izkušnje, motivacija in socialni
dejavniki, kot je skupinska identiteta. DeKeyser (2011, v Pickering, 2011) opozarja, da je dokazano dejstvo,
da so otroci boljši v tem, da sčasoma dosežejo nivo naravnega govorca, vendar pa se jezika ne učijo hitreje
kot najstniki in odrasli, v raziskovalnih krogih še vedno pogosto ignorirano. Obdobje prvega srečanja z
drugim jezikom naj bi sicer kljub temu vplivalo tudi na sposobnost usvajanja skladnje, besednega zaklada in
sposobnosti slušnega razumevanja ter izgovarjave (Prebeg-Vilke, 1995; Kranjc, 2011). Zadnje empirične
raziskave pa kažejo, da čas usvajanja drugega jezika močno vpliva na izgovarjavo in slovnico, nekaj raziskav
pa nakazuje, da je nekaj vpliva tudi na razvoj besedišča (DeKeyser, 2011, v Pickering, 2011). Za zelo
pomembne pri učenju pravil jezika in ravnanju po njih pa so se izkazali bazalni gangliji (Buchweitz in Prat,
2013). Ključna razlika med učenjem jezika v dobi otroštva in učenjem v kasnejših obdobjih je po mnenju
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znanstvenikov mesto shranjevanja informacij v možganih. Pri učenju jezika v dobi otroštva, ko se otroci
jezika učijo iz izkušenj, se informacije o jeziku shranjujejo v bazalnih ganglijih. Pri učenju jezika v kasnejših
obdobjih, ko se jezika večinoma učimo pri organiziranem pouku tujega jezika ali na jezikovnih tečajih, pa se
informacije shranjujejo v prefrontalni skorji. Gre torej za različne živčne poti, po katerih informacije o
pravilih jezika potujejo. Ta ugotovitev bi lahko razvozlala odgovor na vprašanje, zakaj osebe, ki se drugega
jezika pričnejo učiti v kasnejšem obdobju življenja, jezika ne zmorejo obvladati do popolnosti, če jim ni
predstavljen sistem, ki se ga naučijo na strukturiranih inštrukcijah jezika (Buchweitz in Prat, 2013). Med
drugim naj bi bili bazalni gangliji ključni tudi pri semantičnem in fonološkem procesiranju, priklicu besed ter
artikulaciji. Odgovorni so za pravilno izbiro fonemov, besed in pojmov (Abutalebi, 2013). Prefrontalna skorja
pa ima pomembno vlogo pri kontroli preklapljanja med jeziki in pri učenju abstraktnih pravil ter izvršilnih
funkcij (Buchweitz in Prat, 2013).
Vera Menezes (2013) pravi, da kljub tolikšnemu številu raziskav še vedno ne vemo točno, kako se jezika oz.
jezikov naučimo, saj je težko zavreči katero koli izmed teorij. Meni, da je vsaka na nek način razumna, a je
hkrati tudi nepopolna, ker ne opisuje celotnega pojava usvajanja drugega jezika, ampak le njegove dele.
Dodaja, da je usvajanje drugega jezika kompleksen, nelinearen dinamičen fenomen, ki prav tako dinamično
raste in se spreminja. Po njenem mnenju usvajanje drugega jezika sestavlja dinamična interakcija med
mnogimi osebnimi in družbenimi dejavniki, ki se zaradi notranjih in zunanjih procesov stalno spreminjajo.
Zato usvajanje drugega jezika imenuje kar »kaotičen in kompleksen sistem«.
Rezultati preučevanja jezikovnega razvoja otroka in psihodinamične teorije so potrdili uspešnost učenja
drugega jezika v zgodnjem otroštvu. Vse to omogočajo otrokova zmožnost posnemanja glasov, ritma in
intonacije, njegova vedoželjnost in radovednost ter ustvarjalnost in domišljija (Čok idr., 1999). Ko govorimo
o učenju drugega jezika, je pomembno ustvariti postopke, ki bodo omogočali prenos že usvojenih znanj v
novi jezikovni sistem. To pomeni, da je uporaba jezikovnih kulturnih navad, kot sta, na primer, uporaba
različnih oblik sporazumevanja z odraslim sogovorcem in oblikovanje sporočanjskih odnosov, že usvojena
sporočilna sposobnost v prvem jeziku, ki pa se le prenese v novi jezikovni sistem (Čok, 1994). Jezikovna
zmožnost, ki si jo je otrok pridobil pri uspešnem usvajanju prvega jezika, po teoriji o jezikovni soodvisnosti
pomembno pripomore tudi k uspešnemu učenju drugega jezika. Sistem miselnih operacij upovedovanja v
prvem jeziku se praviloma prenaša na upovedovanje v drugem jeziku. Otrok mora na novo usvojiti le
jezikovne oblike, odnose in razmerja, ki se pomensko in funkcijsko razlikujejo od prvega jezika (Čok, 1991a).
Patricia Kühl (2007) omenja zadnje raziskave in teorije, ki močno poudarjajo vpliv socialnih interakcij na
otrokovo usvajanje in učenje jezika ter govora. Te so pokazale, da je učenje jezika odvisno od
komunikacijskih pobud otrokovih bližnjih in drugih pomembnih oseb za skupno pozornost, interakcijo in
imitacijo. Socialna interakcija je torej ključnega pomena za naravno učenje jezika.
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Pomembno pa se je zavedati, da se uspešnost učenja drugega jezika razlikuje od uspešnosti učenja tujega
jezika. Slednja je odvisna predvsem od motivacije, vključuje pa tudi spremembe samopodobe in
privzemanje novih družbenih ter kulturnih vzorcev vedenja (Čok idr., 1999).

2.1.3 Tuji jezik(i)
Tuji jezik je jezik, ki se ga učimo v okolju, kjer ta jezik običajno ni vsakodnevno v uporabi (Ferbežar, 1997, v
Pirih Svetina, 2005). Tuji jezik je torej neprvi jezik, ki se ga posameznik najpogosteje uči in nauči v šoli ter
jezik, ki ima v določeni državi res status tujega jezika (Ferbežar, 1999). Ljudje tega jezika oz. teh jezikov, ko
ga oz. jih že usvojijo, običajno ne uporabljajo v vsakodnevnih situacijah (Crystal, 1992, v Pirih Svetina, 2005;
Klein, 1986, v Pirih Svetina, 2005). Meje med drugim in tujim jezikom so včasih težko določljive, avtorji
navajajo pomoč s primerjavo dolžine trajanja v okolju ciljnega jezika. V tem primeru težko govorimo o
razlikovanju drugega in tujega jezika glede na okolje poučevanja, temveč govorimo predvsem o razlikovanju
z vidika posameznika in njegovega vživljanja v okolje (Pirih Svetina, 2005).
Treba je omeniti, da učenje tujega jezika ni ponavljanje usvajanja prvega jezika, le da se to dogaja v drugem
kodu. Zaradi razlik v okolici in času, ki ga ima otrok na voljo, se kaže, da je pri otrocih več podobnosti med
usvajanjem prvega in tujega jezika kot pa med usvajanjem drugega in učenjem tujega jezika. Razlike v
procesu učenja tujega jezika pri otrocih in odraslih izhajajo predvsem iz razlik med razvijajočo se osebnostjo
in osebnostjo, ki je že razvita (Prebeg-Vilke, 1995). Želja po ohranitvi lastne identitete oz. lastnega
jezikovnega ega lahko tako včasih predstavlja veliko oviro za učenje tujega jezika. Nov način mišljenja in
usvajanje nove kulture lahko ogrožata učenčev ego in trdnost njegove identitete, kar lahko pripelje do
kulturnega šoka, ki se kaže v občutkih nezadovoljstva, frustracij, sovražnosti in napadalnosti. Jasnejši kot je
posameznikov odnos do prvega jezika, bolj ko je njegov podsistem sestavljen in trden, lažje bo pridobival
tudi tuji jezik (Čok idr., 1999).
Obstaja več teorij, ki nakazujejo čas, ko naj bi otrok pričel z učenjem tujega jezika. Sodeč po Piagetu in
pozitivnih izkušnjah učiteljev tujih jezikov, naj bi bilo obdobje t. i. konkretnih operacij, tj. med sedmim in
enajstim letom starosti, sprejemljivo za začetek učenja tujega jezika v šolskih razmerah. Piaget je mnenja,
da se otrok v tej starosti socializira, postane pozoren na svojo okolico in se že zna osredotočiti na določeno
dejavnost. V kolikor sprejmemo tezo o kritičnem oz. občutljivem obdobju, lahko sklepamo, da tem prej, ko
pričnemo s poučevanjem v starosti konkretnih operacij, tem več časa bo otrok imel, da bo usvojil temelje
jezika. Ugotovitve kažejo, da se po puberteti resnično pojavljajo velike težave pri izgovarjavi. Osebe, ki se
tujega jezika pričnejo učiti kasneje, se morajo zadovoljiti s skromnejšimi rezultati jezikovnih veščin. Kljub
temu pa imajo odrasli učenci pri učenju veliko prednosti, saj več vedo o funkcioniranju jezika kot o sistemu,
usvojili so izkušnje učenja v lastnem jeziku, najpomembneje pa je, da so že dosegli višjo stopnjo
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spoznavnega in intelektualnega razvoja. Ne glede na vse biološke, psihološke in druge razloge, so otroci še
vedno edina starostna skupina, ki lahko usvoji izgovarjavo tujega jezika tako rekoč brez tujega naglasa.
Otroci lahko odlično oponašajo fonetični sistem tujega jezika in pri tem vključujejo tudi intonacijo, če ima
otrok dobre modele, ki jih lahko posnema. Zato je vztrajanje pri čim bolj pravilni izgovarjavi posameznih
glasov in intonaciji posameznih tipov sporočil nujno, pri tem pa smo lahko brez strahu, da bi to otroke
obremenilo (Prebeg-Vilke, 1995).
Avtorji razlikujejo med integrativno in instrumentalno motivacijo, ki sta ju že leta 1972 opredelila Gardner
in Lambert. Pri integrativni motivaciji je prisotna želja po učenju tujega jezika zaradi pozitivnega odnosa do
kulture in skupnosti ciljnega jezika. V tem primeru si oseba želi vključiti oz. združiti s ciljno kulturo (Čok idr.,
1999). Finegan (2008) izpostavlja, da je integrativna motivacija pri učenju tujega jezika povezana z večjim
uspehom pri usvajanju večjega števila posameznih glasov tujega jezika in z bolj avtentično izgovarjavo novo
naučenega jezika. Za tovrstno motivacijo je značilen spoštljiv odnos do kulturnih vrednost tujega jezika, kar
pa včasih lahko pripelje tudi do nezadovoljstva z lastno kulturo (Čok idr., 1999). Več negativnih dejavnikov
kot integrativna motivacija pa vključuje instrumentalna motivacija. V tem primeru se oseba jezika uči, ker bi
ji to lahko pomagalo pri npr. izpitu, boljši službi ipd. Avtorji poudarjajo, da ti dve kategoriji kljub kvalitativni
različnosti nista nezdružljivi, saj je večina oseb motiviranih tako integrativno kot tudi instrumentalno.
Dodajajo še, da obstaja večja možnost, da je integrativna motivacija pomembnejša v okolju, kjer ima ciljni
jezik položaj drugega jezika, instrumentalna pa tam, kjer je ciljni jezik tuji jezik (Čok idr., 1999). Ellis (1994)
pa na podlagi več različnih študij ugotavlja, da neformalno učno okolje igra pomembnejšo vlogo pri
integrativni kot pa pri instrumentalni motivaciji, saj je takšno okolje povezano z višjim nivojem motivacije in
posledično uspešnejšim učenjem.
Juriševič in Pižorn (2013) sta po raziskavi med slovenskimi učenci ugotovili, da le-ti razumejo pomembnost
in uporabnost učenja tujega jezika, kar štejeta pod inštrumentalni motiv. Poleg tega slovenski učenci znanje
tujega jezika obravnavajo kot pridobitev pri njihovemu kognitivnemu, socialnemu in čustvenemu razvoju.
Njuna raziskava je med drugim tudi pokazala, da so učenci, ki so se učili tujega jezika, oblikovali pozitivno
samopodobo.
Čok idr. (1999) pa kot temeljno in odločilno vlogo pri učenju tujega jezika navajajo predvsem notranjo
motivacijo, pod katero štejejo interes do učenja tujega jezika, veselje do uspehov in občutek sporočanjske
uspešnosti. Opozarjajo na morebitni pojav nekajtedenskega obdobja t. i. tihe dobe, ki se lahko pojavi pred
izražanjem v tujem jeziku, torej pri razvijanju receptivnih sposobnosti. Ločujejo med motivacijskim
procesom, ki deluje v učeči se osebi, in med motivacijskimi spodbudami, ki ta proces povzročajo. V primeru,
ko motivacijske spodbude izhajajo iz učeče se osebe, je govora o notranjih spodbudah, pri tem pa sprožijo
proces notranje motivacije. Notranje motivacijske spodbude imenujejo tudi neposredne, saj neposredno
spodbudijo motivacijski proces. Pod zunanjo motivacijo štejejo vse zunanje spodbude okolice. Tovrstne
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motivacijske spodbude imenujejo posredne, saj jih uporablja nekdo od zunaj z namenom sproženja
motivacijskega procesa. Motivacijske spodbude delijo tudi na pozitivne (te spremljajo pozitivna čustva, kot
so veselje in zadovoljstvo ob dobrem znanju) in negativne (strah, razočaranje, tesnoba). Med pozitivno
notranjo motivacijo vključujejo tudi pozitivno samopodobo, ki pa je pod močnim vplivom zunanjih spodbud.
Navajajo, da se ob ustreznem spodbujanju okolice razvije občutek kompetentnosti, ki vodi do pozitivne
samopodobe, nasprotno pa kritičnost in omejevalnost lahko privedeta do občutkov manjvrednosti in do
negativne samopodobe.
Kljub vsemu je ostro razlikovanje med notranjo in zunanjo motivacijo težko, saj so dejanja pogosto
posledica tako notranjih kot tudi zunanjih razlogov. Oba tipa motivacije sta pri učenju tujega jezika zelo
pomembna, vendar je končni uspeh in rezultat odvisen še od drugih dejavnikov, ko so na primer talent,
starost, kontekst učenja, učni stil, predhodne izkušnje, razpoložljivi čas za učenje, kakovost jezikovnega
vnosa ipd. Poučevanje je torej potrebno prilagoditi starosti učeče osebe; v kolikor je to otrok, moramo pri
poučevanju upoštevati njegov intelektualni razvoj, sposobnost koncentracije in afektivne dejavnike, vnos
informacij naj bi bil mnogočuten, jezik pa avtentičen in smiseln (Čok idr., 1999).

2.1.3.1 Poučevanje tujega jezika
Prednosti zgodnjega učenja tujega jezika je mnogo. Pri otrocih, ki so se tujega jezika začeli učiti že v
otroštvu, se pokažejo prednosti pri izgovarjavi tujega jezika, tudi njihove kognitivne sposobnosti so boljše
(zlasti pri matematiki in bralnem razumevanju). Ti otroci so obenem tudi bolj kreativni, imajo višjo
samopodobo in med učenjem razvijejo sposobnost medkulturnega pluralizma (Brumen, 2011).
Glede na to, da je slovenščina v našem prostoru za marsikoga sprva tuji jezik in da tudi ti poiščejo
logopedsko pomoč, se mi zdi smiselno, da pri obravnavi teh klientov in jezikovnih terapijah upoštevamo
tudi nasvete in raziskave jezikoslovcev, ki imajo izkušnje s poučevanjem tujih jezikov in so tudi izvedli
študije, na podlagi katerih so sestavili usmeritve za poučevanje oseb z govorno-jezikovnimi motnjami.
Menim, da je nekaj njihovih predlogov možno prilagoditi do te mere, da bodo uporabni tudi v logopedski
praksi.

2.1.3.1.1

Poučevanje slovnice tujega jezika

Slovnica poleg semantike in pragmatike predstavlja eno izmed treh razsežnosti jezika, ki se med seboj
močno povezujejo. Slovnica jezikovnim strukturam daje obliko, semantika nam pove nekaj o
pomenu/pomenih besed, pragmatika pa katerega od pomenov lahko v posameznem kontekstu uporabimo
(Skela, 1999b).
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Skela (1999b) navaja dve vrsti učenja oz. poučevanja slovnice, in sicer: posredno (implicitno) in neposredno
(eksplicitno) učenje oz. poučevanje slovnice. Pri posrednem oz. implicitnem poučevanju slovnice učitelj
učečim se pomaga pri usvajanju jezika, vendar njihove pozornosti ne usmerja na zavestno obravnavo
slovničnih značilnosti jezika. Pri neposrednem oz. eksplicitnem poučevanju pa učečim se podaja tudi
slovnična pravila in pojasnila. Sčasoma mora biti prehod iz implicitnega poučevanja slovnice k bolj
eksplicitnemu vedno bolj viden in pogost. Pri tem se pojavita dva pristopa: induktivni (primeri  vadba 
pravila) in deduktivni pristop (pravila  primeri  vadba). Če gledamo iz izobraževalnega vidika, je
induktivni pristop bolj zaželen od deduktivnega pristopa, saj bolj spominja na naravno usvajanje jezika, kjer
se pravila usvajajo podzavestno, učencu dopušča, da, še preden mu podamo slovnične razlage, dobi
nekakšen »občutek« za rabo jezika, spodbuja pa tudi njegovo notranjo motivacijo, saj mu je tako
omogočeno, da pravila odkriva sam. Kljub temu ne moremo pričakovati, da bo učeči se slovnična pravila
odkril sam, zatorej deduktivnega pristopa ne moremo povsem izključiti.
Skela (1999b) navaja sedem spremenljivk avtorja Celce-Murcia (1991, str. 465, v Skela, 1999b), ki je skušal
prikazati vlogo slovnice pri poučevanju tujega jezika. Poučevanje slovnice je pomembno za vsako izmed teh
spremenljivk, kontinuum pa teče od manj do bolj pomembno.

POUDAREK NA OBLIKI/SLOVNICI: MANJ POMEMBNO

BOLJ POMEMBNO

UČENČEVE SPREMENLJIVKE:
starost

otroci

mladostniki

odrasli

stopnja jezikovnega
znanja

začetniki

nadaljevalci

visoka stopnja

izobrazbeno ozadje

predopismenjen

polopismenjen

opismenjen

brez formalne
izobrazbe

nekaj formalne
izobrazbe

dobro izobražen

celosten (holističen)

mešan

analitičen

poslušanje, branje

govor

pisanje

register

neformalen

posvetovalen

formalen

potreba/raba

»preživetje«

poklicen/poslovna

strokovna/profesionalna

učni stil
spretnost

Tabela 2 - Vloga slovnice pri poučevanju tujega jezika (Skela, 1999b)
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Iz tabele je razvidno, da se pomen in obseg učenje slovnice tujega jezika povečujeta s starostjo učečih se
posameznikov. Nedvomno je s poučevanjem slovnice treba začeti že prej, učitelj sam pa bi se na osnovi
lastnih izkušenj moral odločiti, do kakšne mere bo vključeval zavestno učenje slovnice.

2.1.3.1.2.

Poučevanje besedišča tujega jezika

Velik pomen besedišča je lepo opredelil Wilkins (1972, v Skela, 1999c): »… brez slovnice ni mogoče veliko
sporočati, medtem ko brez besedišča ni mogoče ničesar sporočati«. Njegova pravilna uporaba lahko zaradi
močne nosilnosti pomena omili slovnično nepravilnost (Skela, 1999c). Lewis (1993, v Skela, 1999c) je avtor
t. i. leksikalnega pristopa do poučevanja jezika, ki ugotavlja, da je leksika jedro oz. srce jezika in da ji je
slovnica podrejena. Poudarja, da je bistveno poudarjanje receptivnih spretnosti, zlasti poslušanja.
Pretekle raziskave prikazujejo, da se besed učimo asociativno, torej gre pri usvajanju besedišča za razvejan
in ne linearen proces. Asociacije so odvisne od naših preteklih izkušenj, zatorej je usvajanje besedišče poleg
razumskega tudi izkušenjski in oseben proces. Ker pa svoje razumevanje besednih pomenov razširjamo z
izmenjavo z drugimi osebami, pri usvajanju besedišča ne gre le za individualen, temveč tudi za socialen
proces (Skela, 1999c).
Dejstvo, da besedišče shranjujemo v različne skupine glede na skupnost pomena in rabe, je potrebno
upoštevati tudi pri njegovem usvajanju oz. poučevanju. Poskusi kažejo, da semantično sorodne besede
verjetno spravljamo v iste skupine. Gairns in Redman (1986, v Skela, 1999c) naštevata nekaj možnosti
skupin usvajanja besedišča za pedagoške namene:


besedišče, ki ga povezuje tema (npr. vrste sadja, pohištvo),



besedišče, ki je razvrščeno v skupino kot aktivnost oz. proces (npr. navodila za uporabo določene
stvari, nakupovanje hiše),



besedišče, ki ima soroden pomen (npr. načini hoje),



besedišče, ki tvori dvojice (sinonimi, antonimi),



besedišče, razvrščeno po lestvici, ki ponazarja razlike v stopnji (npr. šolske ocene od nezadostno do
odlično),



besedišče znotraj besednih družin, tj. izpeljanke (npr. psihologija – psiholog – psihološki),



besedišče, ki je razvrščeno glede na slovnično sorodnost oz. pojmovno podobnost (npr. prislovi
pogostosti, predlogi kraja, samostalniki z nepravilno množino in besede, ki izražajo verjetnost),



besede, ki povezujejo diskurz (npr. prislovi pri naštevanju: na začetku, drugič, nato, nazadnje …),



besede, ki so razvrščene glede na stil (nevtralen oz. pogovorni, britanska in ameriška angleščina),



besede, ki jih obravnavamo v luči različnih pomenov (npr. ang. sentence = stavek; kazen),

16

Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, diplomsko delo



Katja Raztresen

besede, ki povzročajo težave določeni skupini učencev, ki imajo skupno jezikovno ozadje, npr.
slovenskim učencem (npr. fonološke težave, ki so učencem skupne).

Raziskave kažejo, da si učeči se besede veliko lažje zapomnijo in jih kasneje tudi prikličejo s pomočjo
različnih asociacij (predvsem slik in metafor). Bowen in Marks (1994, v Skela, 1999c) navajata najpogosteje
uporabljene asociacije:


asociacija na miselno podobo ali sliko,



asociacija na situacijo, temo ali zgodbo,



asociacija na kakšno potrebo (osebnega pomena),



asociacija na drugo besedo (isti jezik),



asociacija na neko čustvo/občutek (pozitivni in negativni),



asociacija na vonj, zvok ali gib.

Skela (1999c) poda zaključek, da sta mentalna leksikona prvega in drugega/tujega jezika pri istem govorcu
med seboj povezana fonološko, semantično in asociativno. Posledično lahko govorci oba leksikona
povezujejo zavestno. Vizualna predstavitev in branje nista nujno najboljša načina za uvajanje besedišča, saj
bi predstavitev besedišča »… morala posvečati posebno pozornost izgovarjavi, še zlasti besednemu
naglasu« (Skela, 1999c, str. 141). Tuj naglas je lahko zaznamovan z razlikami v fonologiji, ritmu, poudarku in
intonaciji, ki lahko povzroči, da poslušalec premakne pozornost z globinskega vidika pomena jezika na
površinski del jezika, kar lahko vodi tudi do razpada komunikacijskega procesa (Grech in Dodd, 2007).

2.1.3.1.3.

Poučevanje fonologije in izgovarjave tujega jezika

Svetovni jeziki vsebujejo približno 600 soglasnikov in 200 samoglasnikov (Ladefoged, 2001, v Kühl, 2007). V
vsakem posameznem jeziku je okrog 40 razlikovalnih elementov, imenovanih fonemi, ki spreminjajo pomen
besede (na primer iz »pas« v »las«). Izsledki raziskav, izvedenih na 9-mesečnih otrocih, o usvajanju
fonologije tujega jezika nakazujejo, da otroci na zaznavni ravni že zelo zgodaj ločujejo med fonologijo
prvega in tujega jezika (Kühl, 2007).
Mlajši kot so otroci, lažje posnemajo glasove tujega jezika, saj so njihovi govorni organi v prvem desetletju
prožnejši kot govorni organi odrasle osebe (Skela, 1999a; Brumen, 2011). Pri učenju tujega jezika otroci
najprej posnemajo izgovarjavo govornega vzora. Ta jim z raznimi besednimi igrami pokaže, kako naj
oblikujejo ustno votlino za tvorbo glasov tujega jezika. Za priučenje pravilnega ritma, intonacije in
poudarkov oseba, ki otroka uči tujega jezika, lahko izvaja vaje posnemanja petih in recitiranih pesmi,
izštevank in ritmiziranih besedil. Samo posnemanje pa ni preprosto, saj vključuje (Skela, 1999a):


zaznavo modela (poslušanje),



reprodukcijo modela (posnemanje),
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zaznavo lastne produkcije (kontrola lastnega sporočila) – lahko s pomočjo t. i. SUVAG aparatov,6



ovrednotenje lastne produkcije glede na model.

V primeru težav pri izgovarjavi Skela (1999a) priporoča, da se učeče se osebe med govorjenjem ne
popravlja, vendar naj se odpravljanja napak lotimo zaporedno z učinkovito vadbo. Pri tem opozarja na
sledeče spremenljivke, ki jih je potrebno upoštevati:


starost,



stopnjo jezikovnega znanja,



predhodno izpostavitev ciljnemu jeziku,



nagnjenost/talent,



učenčevo potrebo po jasnem govoru,



učenčev učni stil.

Navaja dva pristopa poučevanja fonologije (Skela, 1999a):


Pristop od spodaj navzgor – najprej učenje glasov (segmentalne značilnosti), nato intonacije
(prozodija)



Pristop od zgoraj navzdol – najprej učenje intonacije (suprasegmentalne lastnosti), nato učenje
glasov

Za razumevanje slišanega je najtežje ujeti ritem tujega jezika. Tega se učeča se oseba težko privadi, zato je
potrebno ponuditi čim več tujejezičnih vzorcev. Na začetku je tu jezik težko govoriti brez glasovnega in
intonacijskega prenosa prvega jezika na tuji jezik. Sprva je pomembno le, da te interference na fonološki
ravni naglasa niso tako velike, da pristni govorci tujega jezika ne bi razumeli povedanega (Skela, 1999a).
Pri sporazumevanju odločilnejšo vlogo igra intonacija oz. ostale suprasegmentalne lastnosti jezika, vendar
je te težje poučevati v primerjavi s poučevanjem izgovarjave glasov (Skela, 1999a). Iz tega lahko sklepamo,
»da je odnos med tem, kar je učljivo, in tem, kar je komunikacijsko pomembno, obratno sorazmeren«
(Skela, 1999a, str. 124). Avtor za pomoč pri zaznavanju razlik v glasovnem sistemu med prvim in tujim
jezikom svetuje izgovor prvega jezika z naglasom tujega jezika. Predlaga tudi t. i. glasovne vaje minimalnih
dvojic, v katerih mora učeči se ugotoviti, ali sta besedi, ki se ločujeta le v enem glasu, enaki ali različni
(izberejo se tisti glasovi, pri katerih bo učeči se glede na prvi jezik verjetno imel težave, na primer ang. live leave).
Gut, Trouvain in Barry (2007) omenjajo, da lahko pride tudi do t. i. naglasne gluhote. Dober primer za to je
francoščina, ki na besednem nivoju ne razlikuje med naglasi, saj je naglas vedno na koncu besede. Njeni

6

SUVAG aparati so elektroakustični aparati, ki omogočajo prenos nizkih tonov in infra zvoka. Z njimi se po
verbatonalni metodi izvaja rehabilitacija govora in poslušanja, služi pa tudi za poučevanje tujih jezikov (Hernja, 2004).

18

Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, diplomsko delo

Katja Raztresen

naravni govorci, tj. osebe, katerim francoščina predstavlja prvi jezik, so zato »naglasno gluhi« za naglas
španskega jezika. Ta »naravna«naglasna gluhota lahko torej vpliva na pojav težave naglasa pri učenju tujih
jezikov. Dejstvo pa je, da imajo tuji govorci nekaterih jezikov več težav pri naglaševanju kot pa tuji govorci
drugih jezikov. Nepravilni vzorci naglaševanja se kljub dolgi izpostavljenosti jeziku pogosto obdržijo dolgo
časa. Kadar vzorci naglaševanja prvega in tarčnega tujega jezika sovpadajo, naglasa ni potrebno učiti
posebej, vendar ne smemo pozabiti na t. i. lažne prijatelje (na primer španski in italijanski »teLEfono« ter
angleški in nemški »TElefon(e)«) (Gut, Trouvain in Barry, 2007).
Jeziki se med seboj bolj ali manj razlikujejo tudi v intonaciji oz. tonskem poteku. Gut, Trouvain in Barry
(2007) pravijo, da se učenju intonacije v učilnici tujega jezika posveča premalo pozornosti. Sprašujejo se, če
je vzrok v podcenjevanju posledic, do katerih lahko pride zaradi odklonskih vzorcev intonacije (na primer
izkazovanje manjšega spoštovanja ali celo odklanjanje komunikacije). Za izognitev tega pojava lahko
upoštevamo nasvete za učenje intonacije tujega jezika: namesto besed naj se uporabljajo glasovne enote, ki
si sledijo v zaporedju soglasnik-samoglasnik-soglasnik-samoglasnik-soglasnik-samoglasnik (na primer la-lala) in učeči se na ta način intonacijo zapoje (Skela, 1999a). Tovrstno »petje« lahko spremljajo kretnje z roko
(ponazoritev rastočega in padajočega tona in ritma) ali pa intonacijska črta, ki se jo zapiše nad izgovorjeno
besedo oz. stavkom (Skela, 1999a).
Tehnika govora in artikulacija postaneta natančnejša tudi s pomočjo ritma in glasbe (Čok idr., 1999). Med
glasbenim in jezikovnim posluhom obstaja močna povezanost, saj z razvijanjem glasbenega posluha
posledično vplivamo na posluh za jezik. Osnovo za glasbeno oblikovanje predstavljata prav glasovna in
skladenjska narava jezika. S petjem se pridobi občutek za stavčno melodijo ter besedne in stavčne
poudarke. S pomočjo glasbe si otrok oblikuje estetsko občutljivost in ritem. Dodajanje giba k besedi
spodbuja prilagodljivost miselnih operacij in tako omogoča hitrejši sprejem novih zaznav (Čok, 1991a).

2.2 DVOJEZIČNOST
Baker (2001) je ugotovil, da je od polovice do treh tretjin svetovne populacije dvojezične. Raziskave
Evropske komisije kažejo, da kar 92 % Slovencev poleg prvega jezika govori še en jezik (Special
Eurobarometer 386, 2012). Približno en prebivalec Evropske unije od desetih (8 %) drugi jezik uporablja
vsakodnevno oz. skoraj vsak dan, dobra polovica (65 %) pa ga uporablja občasno. Slaba četrtina (24 %)
prebivalcev Evropske unije svoj prvi tuji jezik govori vsak oz. skoraj vsak dan, podoben odstotek (23 %) ga
uporablja pogosto, polovica (50 %) pa ga uporablja občasno (Special Eurobarometer 386, 2012).
Spreminjajoča demografska situacija je predvsem v Evropi vodila do povečanega števila otrok iz kulturno in
jezikovno različnih populacij. Sprva je veljalo mnenje, da dvojezičnost škoduje inteligentnosti posameznika
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in etnične skupine, saj naj bi bil človek po naravi enojezičen. Raziskave, ki so sledile, so pokazale, da so
dvojezični otroci v verbalnih in neverbalnih inteligenčnih testih dosegali mnogo boljše rezultate kot
enojezični, boljši so bili tudi njihovi šolski rezultati (Prebeg-Vilke, 1995).
Osebe s tendenco bilateralne organizacije možganskih hemisfer naj bi kazale izrazite sposobnosti za učenje
drugega jezika. Raziskave centralnega živčnega sistema so pokazale, da je organizacija jezika v možganih
povprečnega dvojezičnega govorca bolj bilateralna kot pri enojezičnem govorcu. Tudi oblike možganske
dominantnosti se lahko razlikujejo glede na jezike, ki jih dvojezična oseba obvlada. Pri tem je potrebno
omeniti, da je dominantnost rezultat mnogih procesov, zlasti pa vplivov okolja in izobrazbe (Smole, 1993).
Paradis (2004) shematsko prikazuje štiri sisteme (razširjeni sistem, dvojni sistem, tristranski sistem in
podsisteme jezika), s katerimi se je trudil razložiti vprašanje jezikovne lateralizacije pri dvojezičnih osebah.
Ugotovil je, da še ni veljavnih dokazov, ki bi kazali na razlike v asimetrični razporeditvi jezikovnih funkcij
med dvojezičnimi in enojezičnimi osebami. Dodaja, da naj bi bili vsi jezikovni podsistemi zastopani kot
različni mikroanatomski podsistemi, ki so locirani v istih govorno-jezikovnih območjih. Novejše ugotovitve
pa kažejo, da so določeni nivoji jezika v možganih ločeni. Pri osebah, ki so dvojezične, naj bi nastajale
deljene semantične predstave v različnih delih korteksa (Buchweitz in Prat, 2013). Sodeč po Abutalebiju
(2013) naj bi dvojezične osebe celo imele različno možgansko strukturo od enojezičnih oseb – njihova
območja, ki so odgovorna za izvršilno kontrolo, so namreč povečana. Posledično so pri dvojezičnih starejših
osebah 4–5 let kasneje kot pri enojezičnih osebah opazni simptomi, ki jih povezujemo z
nevrodegenerativnimi boleznimi (demenco) (Smole, 1993). Raziskave so med drugim pokazale tudi, da se
pri dvojezičnih govorcih po možganski kapi afazija pojavlja kot posledica desnohemisferne lezije v višjih
odstotkih primerov kot pa pri enojezičnih govorcih s tovrstno diagnozo (Smole, 1993).
Dvojezične osebe usvajajo in uporabljajo svoja jezika za različne razloge, na različnih področjih življenja in z
različnimi ljudmi. Prav zaradi različnih potreb in pogostosti uporabe jezikov te osebe redko razvijejo enako
tekočnost v obeh jezikih. Ravno zato je popolnoma običajno, da najdemo tudi dvojezične osebe, ki znajo le
brati in pisati v enem izmed svojih jezikov, ali takšne, ki so v jeziku, ki ga uporabljajo le z omejenim številom
ljudi, manj fluentni, lahko pa tudi takšne, ki o določeni stvari lahko govorijo le v enem izmed svojih jezikov
(Grosjean, 1996).
Na dvojezične ljudi sedaj ne gledamo več kot zgolj na vsoto dveh ali več popolnih in nepopolnih enojezičnih
oseb, ampak pretežno kot na posebne in polno kompetentne govorce in poslušalce, ki so razvili
komunikacijsko zmožnost, ki je v primerjavi z enojezičnimi enotna, vendar po naravi še kako zelo lahko
drugačna. Namreč njihova sposobnost rabe enkrat enega drugič drugega jezika ali pa obeh jezikov skupaj,
odvisno od situacije, teme ali sogovornika, ne sme biti zanemarjena (Grosjean, 1996).
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2.2.1. Definicije dvojezičnosti
Jezikoslovci in drugi, ki se ukvarjajo s pojavom dvojezičnosti, si še dandanes niso enotni pri definiranju tega
fenomena. Toporišič (1992, str. 33) jo definira kot »obvladovanje (aktivno, pasivno, delno) dveh jezikov,
npr. slovenščine in srbohrvaščine ali nemščine, načeloma za vsa funkcijska področja«. Drugim dvojezičnost
predstavlja obvladovanje drugega jezika na ravni, na kateri se govorec približa rojenemu govorcu, tretji jo
razumejo kot enako obvladovanje dveh jezikov, za nekatere pa je oseba dvojezična že, če uporablja zgolj
eno od štirih jezikovnih veščin drugega jezika (Prebeg-Vilke, 1995). V grobem bi lahko rekli, da gre za
monolingvistično oz. enojezično usvajanje prvega jezika, ko se kot prvi jezik usvaja en sam jezik, kadar pa
sta prva jezika dva (npr. otrokova starša sta govorca dveh različnih jezikov), govorimo o bilingvističnem oz.
dvojezičnem usvajanju prvih jezikov (Klein, 1986, v Pirih Svetina, 2005).
Grosjean (1996) na dvojezičnost gleda zelo široko in jo potisne v zelo širok okvir, saj pod splošno definicijo
dvojezične osebe (tj. oseba, ki uporablja dva jezika ali narečja v vsakdanjem življenju) vključuje tudi vse ljudi
na lestvici od imigrantskih delavcev, ki z določenimi težavami govorijo jezik države, v kateri so, do
profesionalnega tolmača, ki se v obeh jezikih izraža popolnoma tekoče. Vmes šteje tudi zakonce in partnerje
iz drugih držav, ki se s (tujimi) prijatelji sporazumevajo v njihovem prvem jeziku, znanstvenike, ki berejo in
pišejo članke v drugem jeziku, ampak ga ne govorijo redno, pripadnike jezikovnih manjšin, ki doma
uporabljajo jezik manjšine, na ostalih področjih svojega življenja pa jezik večine, gluhe osebe, ki znakovni
jezik uporabljajo za sporazumevanje s svojimi prijatelji, ampak pri komuniciranju s slišečo osebo za
govorjeni jezik uporabljajo zapisano obliko ipd.
Trenutno je med raziskovalci še najbolj splošno sprejeto dejstvo, da dvojezična oseba ni dve enojezični
osebi v eni osebi, ampak edinstven govorec in poslušalec, ki uporablja en jezik, drugi jezik, ali pa oba skupaj
(Grosjean, 1996). Med drugim pa po večini definicij lahko povzamemo, da prava dvojezična oseba lahko
govori o kateremkoli argumentu v kateremkoli jeziku, kar pomeni, da je zmožna uporabljati oba jezikovna
koda za vse nivoje jezika (Ozbič, 2014a). Ne glede na razne definicije pa ne moremo mimo dveh dejstev, in
sicer prvič, da v kontekst dvo- ali večjezičnosti spada tudi znakovni jezik (Ozbič, 2014a) in drugič, da
logopedi pri dvojezičnosti ne moremo ostati zgolj v logopedskem modelu problema, saj dvojezičnost
nedvomno zahteva multikulturološki in multidisciplinarni pristop (Smole, 1993).

2.2.2. Dvojezičnost v najzgodnejšem otroštvu
De Houwer (1995) pravi, da sta se že v 80. letih prejšnjega stoletja Volterra in Taeschner lotili vprašanja o
dvojezičnem razvoju jezikovnih sistemov pri dvojezičnih otrocih. Kljub temu da je avtorica mnenja, da
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avtorici nista dovolj natančno opisali in razložili poteka dvojezičnega usvajanja, sem se odločila, da omenim
njun 3-stopenjski model, saj ga navkljub temu omenjajo mnogi avtorji.
V prvi fazi naj bi torej obstajal le en leksikalni sistem, ki naj bi vseboval besede iz obeh jezikov, v drugi fazi
naj bi otroci uporabljali enaka sintaktična pravila za oba jezika, ki naj bi imela ločena leksikalna sistema, v
tretji fazi pa naj bi dvojezični otroci znali uporabljati leksikalne in sintaktične elemente ter pravila v obeh
jezikih. Prvi dve fazi sta ustvarili t. i. hipotezo o enem sistemu in hipotezo o enem slovničnem sistemu, s
katerima se poleg omenjenih dveh avtorjev strinjajo tudi nekateri drugi. Zaradi raznih metodoloških
pomanjkljivosti in ugotovitev drugih avtorjev je avtorica v njuno teorijo močno podvomila in dodala, da do
sedaj še ni jasno, ali dvojezični otroci v njihovem zgodnjem jezikovnem izražanju obravnavajo dva jezikovna
sistema ali pa le enega. Na podlagi raziskav, ki kažejo, da na morfosintaktičnem nivoju dvojezični otroci
razvijajo dva jezika, ki sta med seboj neodvisna, pa je avtorica razvila hipotezo o ločenem razvoju. Ta pravi,
da se morfosintaktični razvoj predšolskega otroka, ki je bil od rojstva redno izpostavljen dvema jezikoma, ki
sta mu bila predstavljena ločeno, kaže v ločenih načinih ali slogih pri obeh jezikih (De Houwer, 1995).
Tako kot enojezični otroci, grejo tudi dvojezični otroci skozi fazo bebljanja, ki mu sledi prava beseda, nato
dve besedi, več besed in tako naprej do večstavčne povedi (De Houwer, 1995). Prebeg-Vilke (1995) navaja
raziskave, ki so pokazale, da razvoj vsakega jezika dvojezičnega otroka poteka skozi faze razvoja enojezičnih
otrok, vendar pa se pogosto dogaja, da je jezikovni razvoj pri dvojezičnih otrocih počasnejši. Meisel (2004)
tudi navaja, da so nekateri raziskovalci ugotovili, da so dvojezični otroci nagnjeni k temu, da spregovorijo7
kasneje, tj. po drugem letu, vendar dodaja, da je ta zakasnitev še vedno znotraj »normalnega« časovnega
okvirja jezikovnega razvoja enojezičnih otrok. Svojo trditev potrjuje z izsledki raziskav 2-letnih enojezičnih
otrok, ki so pokazale, da je tudi med njimi 20 % takih, ki so spregovorili pozno. Torej raziskave ne
nakazujejo, da bi dvojezični otroci »izpadli« iz norm, uveljavljenih za enojezično usvajanje jezika. Poleg tega
dvojezični otroci delajo enake tipe napak kot njihovi enojezični vrstniki in uporabljajo podobne strukture v
časovno podobnih razvojnih fazah (De Houwer, 1995). Novejše raziskave pa med drugim kažejo, da so
jezikovne sposobnosti pri dvojezičnih otrocih s specifično jezikovno motnjo primerljive z jezikovnimi
sposobnostmi enojezičnih otrok s tovrstno motnjo (Paradis, Crago, Genesee in Rice, 2003), kar še dodatno
potrdi dejstvo, da ni nobenega razloga za vsiljevanje enojezičnosti.
Tudi pri razdelitvi in opredelitvi dvojezičnosti glede na čas začetka usvajanja drugega jezika si mnogi avtorji
med seboj niso enotni. Mnogi ločujejo med simultano in sukcesivno dvojezičnostjo, drugi v imenovanje
vnašajo časovno komponento, tretji pa časovno zelo natančno opisujejo zgodnje usvajanje drugega jezika.

7

»Spregovoriti« v tem primeru pomeni, da otrok pove prvo besedo, ki ima nek pomen, da jo dosledno uporablja za
isto osebo, predmet ali dejavnost in da jo razume tudi odrasla oseba.
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Smole (1993) razlikuje tudi med dvema različnima dvojezičnostma, ki ju razlikuje glede na čas (na)učenja
drugega jezika, pri tem pa omeni tudi pomen metodičnih strategij. Tako ločuje zgodnjo oz. primarno
dvojezičnost (ang. secondary language acquisition – SLA) in kasno oz. pozno dvojezičnost (ang. foreign
language learning – FLL). Mnogi avtorji meje med tema dvema tipoma učenja postavljajo različno, složni pa
so si pri dejstvu, da »je učenje dveh jezikov drugačno takrat, ko se istočasno formirata dva jezikovna
sistema« (Smole, 1993, str. 111). Največji razliki sta v tem, da primarno dvojezični otroci pri učenju
uporabljajo strategijo jezikovnega kontakta, medtem ko zunanje učenje jezika poteka ob pomoči
kognitivnih metod in operacij. Na podlagi tega so kritično mejo med tema dvema načinoma učenja postavili
v čas do 3. oz. 4. leta starosti (Smole, 1993).
Na drugi strani pa Annick De Houwer (1995) navaja le zgodnje dvojezično usvajanje jezika, ki je rezultat zelo
zgodnje, simultane, redne in trajajoče izpostavljenosti več kot enemu jeziku. Avtorica ga razdeli na
»Bilingual First Language Acquisition – BFLA, tj. termin, ki ga je uvedel Meisel leta 1989, dvojezično
usvajanje pri vseh primernih, ki niso BFLA, pa poimenuje »Bilingual Second Language Acquisition – BSLA.
BFLA pomeni usvajanje dveh ali več jezikov od rojstva ali pa se prične najkasneje pri prvem mesecu življenja,
medtem ko se BSLA nanaša na usvajanje jezika, ki se prične po prvem mesecu življenja, vendar pred drugim
letom starosti. Iz tega avtorica sklepa, da je čas prve izpostavitve jeziku še kako zelo pomemben, saj le-ta
lahko v različnih obsegih različno vpliva na vzorce usvajanja jezika oz. jezikov. Dodaja, da obstaja možnost,
da glavna spremenljivka pri tem ni več le »izpostavljenost več kot enemu jeziku«, temveč verjetno tudi »čas
prve izpostavitve« (De Houwer, 1995, str. 223).
Prebeg-Vilke (1995) bolj natančno opisuje simultano in sukcesivno dvojezičnost.
Simultana, imenovana tudi istočasna, hkratna ali vzporedna dvojezičnost nastane, ko otrok, ki je mlajši od
treh let, od rojstva sočasno usvaja dva jezika (Meisel, 2004; Prebeg-Vilke, 1995). Tako enojezični kot tudi
dvojezični otrok se mora naučiti glasovnega sistema jezika in oblikovanja besed ter njihovega kombiniranja
v izjave. Poleg tega se mora naučiti pomena besed in njihovega pomena v različnih kontekstih. Otrok se
postopoma nauči razlikovati med jezikoma, vendar je ta postopek zelo postopen. Bolj ko se otrok zaveda
obstoja dveh jezikov v svojem okolju, tem bolj jezika med seboj ločuje. Kljub temu se pri simultani
dvojezičnosti dogodi, da nekatere predmete in dejavnosti otrok poimenuje z besedami enega, nekatere pa z
besedami drugega jezika. Pri tej fazi jezikovnega razvoja otrok oba sistema uporablja kot en jezik. Med
razvojem otrok vse bolj razlikuje besedni zaklad in slovnico obeh jezikov. Sprva pri razlikovanju najprej
ločuje osebe glede na jezik in se počuti zmedenega, kadar pri osebi sliši »napačen« jezik. Raziskave so
pokazale, da tudi negativna izkušnja (na primer neuspeh pri komunikaciji) lahko ugodno vpliva na otrokovo
zavedanje o obstoju dveh jezikov in na njuno ločevanje (Prebeg-Vilke, 1995), ki se začenja razvijati v drugi
polovici drugega leta otrokovega življenja, tj. najprej okrog enega leta in sedmih mesecev, zagotovo pa
okrog drugega leta (Meisel, 2004). Za uravnotežen razvoj dvojezičnega otroka so intenzivni kvalitetni stiki s
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sogovorniki obeh jezikov bistvenega pomena (Prebeg-Vilke, 1995). Otroci postanejo dvojezični govorci, ko
govorce prenehajo deliti glede na uporabljene jezike. Prednost simultane dvojezičnosti je, da otrok sprva ne
ve, da je izpostavljen dvema jezikoma. Tako je strah, da bi otrok odklonil učenje novega jezika, zaman, saj že
poseduje sredstvo komuniciranja, ki zadovoljuje njegove potrebe. Simultana dvojezičnost izkorišča otrokove
prirojene sposobnosti, da oblikuje različne glasove preden ti iz njegovega glasovnega repertoarja izginejo
(Prebeg-Vilke, 1995).
Do sukcesivne oz. zaporedne dvojezičnosti pride v primeru, ko otrokova starša od njegovega rojstva z njim
doma govorita jezik manjšine, otrok pa se jezika večinskega prebivalstva začne učiti in usvajati kasneje, ko
prične obiskovati otroške ustanove (vrtec, šola). Tovrstna dvojezičnost se pojavi tudi v primeru, kadar starši
emigrirajo v tujo državo v času, ko so otroci bolj ali manj že usvojili prvi jezik. Nekateri raziskovalci
ugotavljajo, da je v teh primerih otrokov primarni jezik pod velikim vplivom drugega jezika in druge kulture
prenehal biti njegov prvi jezik ter da se z novim prvim jezikom uravnovesi le v nekaterih primerih
zavestnega učenja. Pomembno je poudariti, da dvojezična situacija pri otrocih ne vodi do trajnega
zaostajanja v razvoju govorne in splošno spoznavne razvitosti (Prebeg-Vilke, 1995). Meisel (2004) se tudi pri
sukcesivni dvojezičnosti navezuje na hipotezo kritičnega obdobja, in sicer pravi, da bi praviloma otrok moral
imeti tako dobro jezikovno zmožnost tudi v drugih jezikih, kot jo imajo enojezični otroci v svojem prvem
jeziku, če je otrok tem jezikom izpostavljen še pred koncem kritičnega obdobja. Temu pa dodaja, da je
izpostavljenost dvema ali več jezikom med kritičnim obdobjem nujno potrebna, vendar pa le-to ne
zadostuje za doseganje jezikovne kompetentnosti drugega ali drugih jezikov kot prvega jezika. Kadar pa se
usvajanje drugega jezika prične po optimalnem obdobju za usvajanje jezika, so se, v primerjavi z
enojezičnimi otroki in razvojem prvega jezika dvojezičnega otroka, pri sukcesivni dvojezičnosti pokazale
kvalitativne razlike. Izpostavljenost drugemu jeziku konec otroštva, tj. med 5. in 10. letom, bi lahko
opredelili kot otrokov drugi jezik, ki je bolj podoben drugemu jeziku odrasle osebe kot pa razvoju prvega
jezika dvojezičnega otroka. Torej, če se usvajanje drugega jezika prične v zgodnjem otroštvu, tj. pred petim
letom, se to kaže kot zelo pomembno podobno simultanemu usvajanju prvih dveh jezikov od rojstva naprej.
Vse dolgoletne dosedanje raziskave pa so jasno nakazale, da ni nikakršnega dvoma, da so otroci, ki dva ali
več jezikov usvajajo že od rojstva naprej, zmožni razlikovati med slovničnimi sistemi njihovih jezikov že zelo
zgodaj in to brez vidnega truda (Meisel, 2004).
Raziskovalci še ne znajo podati odgovora na vprašanje, katera izmed teh dvojezičnosti je za otroka lažja, pri
kateri nastaja manjša interferenca in katera dvojezičnost na otrokov vsestranski razvoj vpliva bolj pozitivno.
Obstaja tudi mnogo teorij in priporočil, kadar pri otroku pride do dvojezične situacije. Priporočljivo je, da
enojezični otroci, ki ne poznajo jezika večinskega prebivalstva, osnovno šolo obiskujejo v svojem prvem
jeziku, drugi jezik pa naj uvajajo postopoma, vendar pa v mnogih emigrantskih primerih to ni možno.
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Potrebno se je zavedati, da otroci jezik doživljajo kot sredstvo, s katerim izražajo pomene, in ne kot sistem
oblik. Njih ne zanima, kaj jezik je, vendar, kaj z njim lahko dosežejo (Prebeg-Vilke, 1995).

2.2.3. Vrste dvojezičnosti
Finsko-švedska avtorica Tove Skutnabb-Kangas (1991) dvojezičnost deli na tri vrste – na naravno
dvojezičnost, šolsko dvojezičnost in kulturno dvojezičnost. Zanjo termin naravno dvojezična oseba
predstavlja osebo, ki se je spontano dokaj zgodaj naučila dveh jezikov in ju tudi uporabljala kot sredstvo
komunikacije. Razlogi za naravno dvojezičnost so bodisi notranji (vezani na družino oz. starša, ki govorita
različna jezika) bodisi zunanji (v družbi oseba uporablja drug jezik, kot pa doma). Na drugi strani pa se
avtorica na kratko dotakne tudi dvojezičnosti, ki je tej ravno obratna, tj. nenaravna dvojezičnost. Opiše jo
kot značilnost odrasle osebe, ki v tujem jeziku govori z naglasom. Rezultat učenja tujega jezika v šoli preko
formalnega pouka avtorica imenuje šolska dvojezičnost. V tem primeru učenec nima oz. ni imel veliko
možnosti uporabe jezika kot naravnega sredstva komunikacije. Za tovrstne dvojezične osebe znanje tujega
jezika običajno ne predstavlja nečesa bistvenega, vendar predvsem želeni dodatek, v katerem se uživa.
Znanje drugega jezika lahko šteje tudi za koristnega pri poslovanju, ali pa takrat, kadar pride v stik z
naravnim govorcem tega jezika. Termin kulturna dvojezičnost je pogosteje uporabljen pri odraslih osebah,
ki se tujega jezika naučijo zaradi posla ali potovanja (Skutnabb-Kangas, 1991).
Meisel (2004) pri svoji razdelitvi izhaja iz hipoteze o kritičnem obdobju in tako loči tri vrste dvojezičnosti:


Simultana dvojezičnost – kadar otrok dva ali več jezikov prične usvajati med 3. ali 4. letom svojega
življenja



Otrokovo usvajanje drugega jezika – če se usvajanje drugega ali nadaljnjih jezikov zgodi med 5. in
10. letom



Odraslo usvajanje drugega jezika – po 10. letu starosti

V Enciklopediji dvojezičnosti in dvojezične vzgoje ter izobraževanja omenjajo več vrst dvojezičnosti, in sicer
enakovredno ali uravnoteženo dvojezičnost (ang. balanced bilingualism), dvojno poljezičnost (ang. double
semilinguilism) in prestižno oz. elitno dvojezičnost (ang. prestigious bilingualism) (Baker in Jones, 1998).
Dobesedna interpretacija enakovredne oz. uravnotežene dvojezičnosti vključuje tiste osebe, ki so bolj ali
manj jezikovno kompetentne v obeh jezikih, njihova jezikovna zmožnost pa je v obeh jezikih primerna
njihovi starosti. Drugače povedano, te osebe so v obeh jezikih enako kompetentne, kot je kompetenten
naravni govorec njihove starosti (Baker in Jones, 1998; Skutnabb-Kangas, 1991).
Osebe, ki niso popolnoma kompetentne ne v enem ne v drugem jeziku, avtorji imenujejo poljezične oz.
dvojno poljezične osebe. Gledano z drugega zornega kota bi lahko rekli, da imajo (dvojno) poljezične osebe
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primanjkljaje v primerjavi z enojezičnimi osebami. Predvideva se, da imajo te osebe manjši besednjak,
nepravilno slovnico, zavestno razmišljajo o produkciji jezika, so toge, nesproščene in nekreativne v uporabi
obeh jezikov ter težko razmišljajo in izražajo svoja čustva v obeh jezikih. Glede poimenovanja kategorije se
pojavlja mnogo kritik, začenši z negativnim prizvokom, ki že sam po sebi izraža manjši uspeh ali pa celo
neuspeh (Baker in Jones, 1998).
Osebe, ki jih imenujemo prestižno ali elitno dvojezične, uporabljajo dva jezika, ki sta zaradi visokega statusa
splošno priznana kot elitna oz. prestižna. Otroka, ki, na primer, tekoče govorita angleški in francoski jezik ali
pa nemški in japonski jezik, bosta verjetno postala prestižno dvojezična. Pogosto osebe, ki imajo visok
družbeni položaj, govorijo dva ali več prestižnih jezikov, zato tudi te spadajo v to kategorijo. Tovrstna
dvojezičnost pogosto izhaja iz družin srednjega in visokega razreda, zato je prestižna dvojezičnost pogosto
vzporedna s socialnim, kulturnim in ekonomskim statusom. Te družine na dvojezičnost gledajo kot na
ohranjanje družinskega statusa in kot na prednost pri izobraževanju in zaposlitvi (Baker in Jones, 1998).
Skutnabb-Kangas (1991) elitno dvojezične osebe opredeli tudi kot višje izobražene. S povečanjem študija v
tujini se prestižna dvojezičnost povezuje tudi s terciarno stopnjo izobrazbe (Baker in Jones, 1998). Med
prestižne dvojezične osebe spadajo tudi tisti, ki redno potujejo ali pa živijo na tujem (na primer diplomanti
in njihovi otroci). Elitna dvojezičnost pri otrocih je lahko posledica tudi tuje govoreče varuške (Baker in
Jones, 1998). Ta fenomen je bil značilen predvsem v 19. stoletju, ko so ruske otroke iz premožnih družin
pogosto vzgajale tuje t. i. guvernante, ki so z njimi govorile v svojem prvem jeziku (najpogosteje je bila to
francoščina ali nemščina, v manjšem obsegu tudi angleščina) (Kornakov, 1997). Zaradi tega je nemalo
takšnih posameznikov svoj drugi jezik, najpogosteje je bila to francoščina, govorilo boljše kot pa prvega –
ruskega. V tem primeru je dvojezičnost namerna in načrtovana. Termin označuje tudi osebe, katerih prvi
jezik je večinski prestižni jezik, učijo pa se tudi jezika manjšine, da bi imeli več ekonomskih prednosti in
prednosti pri zaposlitvi (Baker in Jones, 1998).
Pri pojavu diglosije je en jezik omejen, torej funkcijsko ni polno razvit, medtem ko je drugi polno razvit.
Slovenski izraz dvojezičnost vsebuje obe kategoriji – bilingvizem in diglosijo, ki pomenita različni stopnji
obvladovanja in rabe jezika. Odvisni sta od družbenih, zunajjezikovnih dejavnikov (Pogorelec, 1984, v Pirih
Svetina, 2005). Prvi, ki je definiral diglosijo, je bil Ferguson, in to že leta 1959. Opisal jo je kot uporabo dveh
popolnoma različnih zvrsti ali nivojev znotraj istega jezika, vendar za različne družbene funkcije. Ločil je t. i.
visoko različico jezika oz. visoko zvrst (ang. high language variety) od nizke zvrsti (ang. low language
variety). Slednja je običajno uporabljena v neformalnih, govorjenih kontekstih, visoka zvrst pa v formalnih,
pisanih kontekstih (Baker in Jones, 1998). Fishman (1972, v Baker in Jones, 1998) je pojem diglosije razširil v
soobstoj dveh jezikov na istem geografskem področju. Tam visoko zvrst jezika pogosteje zastopa večinski
jezik, ki je hkrati jezik šolanja, jezik medijev, poslovni jezik in jezik religije. Nizko zvrst pa najbolj pogosto
predstavlja jezik manjšine, ki predstavlja domači jezik oz. jezik družine, jezik družbenih in kulturnih
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aktivnosti in jezik komuniciranja s sorodniki ter prijatelji. To nakazuje, da različni jezikovni konteksti en jezik
»naredijo« bolj prestižnega, dominantnega kot drugega. Mnogo ljudi v manjšinskih jezikovnih situacijah je
diglosičnih. Ker se večinski jezik uporablja za višjedružbene, uradne funkcije, se pogosto zdi bolj superioren,
eleganten in poučen, pogosto pa predstavlja tudi vrata do izobrazbenega in ekonomskega uspeha. Na drugi
strani pa je nižja zvrst pogosto omejena na uporabo v medosebnih, družinskih funkcijah in se jo lahko
obravnava kot manjvredno, neustrezno, neprimerno in kot zvrst nižjega razreda (Fishman, 1972, v Baker in
Jones, 1998).
Fishman (1980, v Baker in Jones, 1998) je dvojezičnost in diglosijo združil in tako prikazal štiri jezikovne
situacije, kjer dvojezičnost in diglosija soobstajata ali pa ne. To so: diglosija z dvojezičnostjo, diglosija brez
dvojezičnosti, dvojezičnost brez diglosije in niti dvojezičnost niti diglosija.
V prvem primeru, tj. diglosija z dvojezičnostjo, je skoraj celotna jezikovna skupnost zmožna uporabljati tako
visoke kot nizke jezikovne zvrsti. Druga situacija, tj. kadar obstaja diglosija, vendar brez dvojezičnosti, je
značilna za geografska področja, kjer se pojavljata dva jezika. Tam ena skupina prebivalcev govori en jezik,
druga skupina pa drug jezik. V nekaterih primerih bo vladajoča skupina (ang. ruling power group) govorila
višje zvrsti jezika, manj močna skupina (ang. less powerful group) pa bo govorila le nižje zvrsti, dober primer
so situacije v raznih kolonijah. V to skupino Fishman vključuje tudi primere politično ali vladno urejenih
diglosij. Tovrstni primer je Švica, kjer so različne jezikovne skupine locirane na različnih območjih, uraden
status enakovrednosti vseh teh jezikov pa naj bi bil pretežno enakovreden le teoretično. V primeru
dvojezičnosti brez diglosije je večina ljudi dvojezičnih, ti pa tudi oba jezika uporabljajo za skoraj vse funkcije.
V nekaterih družbah, kjer je v zadnjem času malo jezikovnih manjšin in malo imigracij, je enojezičnost
postala norma (na primer na Norveškem in Portugalskem), tako da tam ni niti dvojezičnosti niti diglosije
(1980, Baker in Jones, 1998).
Smole (1993) pasivni, aktivni in absolutni dvojezičnosti dodaja še dihotomne kategorije, kot so:


individualna in institucionalna dvojezičnost,



družinska in imigracijska dvojezičnost,



geopolitična in strokovna dvojezičnost,



istosmerna in dvosmerna dvojezičnost,



balansirana in dominantna dvojezičnost,



aditivna in substraktivna dvojezičnost,



sestavljena, vzporedna in podrejena dvojezičnost,



šolska in konfliktna dvojezičnost.

Na dvojezičnost samo in na njene vrste torej lahko gledamo z več zornih kotov, med drugim tudi s strani
drugih, sorodnih strok, kot sta sociolingvistika na eni in psiholingvistika na drugi strani.
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Sociolingvistika dvojezičnost obravnava »glede na stike med jezikom naroda in narodnosti, kot se uresničuje
v govornem obnašanju tako posameznika kot skupnosti« (Morato Vatovec, 2001, str. 159). Avtorica je
glede na to definicijo opredelila tudi italijansko skupnost v Sloveniji, in sicer je njihovo dvojezičnost
poimenovala institucionalni bilingvizem, ker je enakopravnost obeh jezikov družbeno priznana in ker se
uporabljata v vseh govornih položajih. Ta naj bi se kazal kot:


posamična/individualna dvojezičnost (družinska: spontana ali zavestna,
simultana/istočasna/vzporedna ali zaporedna/sukcesivna),



skupinska in množična dvojezičnost,



območna dvojezičnost,



stična dvojezičnost (ker sta slovenski in italijanski jezik v neposrednem stiku).

Psiholingvistika pa dvojezičnost obravnava »s pogostostjo rabe obeh jezikov in s stopnjo poznavanja obeh –
po stopnji obvladovanja obeh jezikov« (Morato Vatovec, 2001, str. 159). Dodaja, da pri pripadnikih
italijanske skupnosti zasledimo vse sledeče vrste dvojezičnosti na ravni:


od usklajene (pomenski ravni obeh jezikov sta neodvisni) do mešane dvojezičnosti (pomenski ravni
nista ločeni),



od uravnotežene (enako poznavanje obeh jezikov) do prevladujoče dvojezičnosti (bistveno boljše
poznavanje enega od jezikov),



od dodane do zmanjšane dvojezičnosti (postopna zamenjava prvega jezika z drugim, kar vodi v
poljezičnost oz. semilingvizem),



receptivne, reproduktivne in produktivne dvojezičnosti,



aktivne (oseba jezika razume in ga tudi govori (Kornakov, 1997; Prebeg-Vilke, 1995)) in pasivne
dvojezičnosti (oseba jezik razume, vendar ga ne govori ali piše (Prebeg-Vilke, 1995)).

2.2.4. Stopnje, nivoji dvojezičnosti
V osrčju opisa dvojezičnosti je vprašanje o njeni stopnji. Preprosto rečeno, stopnja dvojezičnosti se nanaša
na nivoje jezikovne zmožnosti oz. uspešnosti, ki jih more dvojezična oseba doseči v obeh jezikih, da je
obravnavana kot dvojezična (Chin in Wigglesworth, 2007). Jezikovna zmožnost in posledično tudi
dominantnost jezika se glede na komunikacijske potrebe lahko hitro izmenjujeta, in to ne le v času otroštva,
temveč tudi med celotno življenjsko dobo (Meisel, 2004).
Holistični pogled na dvojezičnost upošteva dejstvo, da oseba, ki dva jezika redno uporablja, ni nujno enako
sproščena pri uporabi vsakega izmed njih v vseh komunikacijskih kontekstih, ju tudi ni zmožna enako dobro
uporabljati oz. ju ne uporablja enako pogosto. Lahko bi rekli, da jezikovna zmožnost v obeh jezikih ni
uravnovešena (Meisel, 2004). Celostno gledano je ta jezikovna zmožnost odvisna od (Ozbič, 2014):
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časa, ko je oseba prvič poslušala, razumela in uporabljala določen jezik,



pogostosti uporabe,



emotivne navezanosti na jezik in na osebe, ki jezik uporabljajo,



teme pogovora in zahtevane jezikovne zmožnosti,



sogovornika oz. cilja komunikacijskega dejanja,



okolja,



izobrazbe,



sociopolitičnih pritiskov ali spodbud,



prepričanje in stališč do kulture ali uporabnikov določenega jezika.

Katja Raztresen

Nanjo pa vplivajo tudi (Ozbič, 2014a):


stališča jezikovne oz. kulturne večine,



državna politika manjšin oz. jezikovnih skupnosti,



samo-percepcija,



identiteta,



občutek pripadnosti jeziku/kulturi/jezikovni skupini ali jezikom/kulturam/skupinam.

Kot že videno, je definicij dvojezičnosti mnogo, vendar je večina izmed njih nezadostna. Smole (1993) o
dvojezičnosti govori takrat, ko govorec v komunikaciji obvlada dva jezikovna idioma hkrati in takrat, ko na
nekem geografskem prostoru soobstajata dva jezika, ki ju tamkajšnji prebivalci uporabljajo. Množica
tovrstnih opisov dvojezičnosti ne pove, kako dobro govorec obvlada prvi in drugi jezik. V ta namen so se
oblikovale minimalistične in maksimalistične definicije.
Prebeg-Vilke (1995) maksimalistično dvojezičnost opiše kot popolno obvladovanje jezika. Chin in
Wigglesworth (2007) dodajata mnenje, da maksimalističen pristop opisuje idealno dvojezičnost, ki pa je v
realnem življenju ne moremo najti, saj dvojezične osebe niso in ne morejo delovati kot dve enojezični osebi
v eni osebi. Stopnja jezikovne zmožnosti v obeh jezikih je pod velikim vplivom načinov uporabe
posameznega jezika, ki pa se od posameznika do posameznika močno razlikujejo. Lahko povzamemo, da je
maksimalistični pristop nezadosten, saj ne razlikuje dovolj dobro med tistimi osebami, ki imajo v drugem
jeziku le minimalno komunikacijsko zmožnost, in med tistimi, ki ta jezik aktivno uporabljajo v njihovem
vsakodnevnem življenju na različnih področjih (Chin in Wigglesworth, 2007).
Smole (1993, str. 111) pravi, da dvojezični govorec »obvlada vse nivoje jezika in načine komuniciranja (v
obeh jezikih) relativno dobro.« S terminom diglosija, ki je bil že omenjen, dvojezičnost opiše na njeni
minimalistični stopnji, kar pomeni, da dvojezičen govorec ne obvlada vseh socialnih in funkcijskih zvrsti
jezika, vendar običajno le neknjižne oblike in interesne govorice, kot so žargoni, praktično sporazumevalne
oblike in pokrajinske variante. Diglosijo opiše kot prevladujočo obliko dvojezičnosti pri govorcih, s katerimi
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se logopedi srečujemo v vsakodnevni praksi. Tudi pri tej definiciji je bila Prebeg-Vilke (1995) bolj skromna,
saj je minimalistično definicijo dvojezičnosti opisala le kot delno rabo ene jezikovne veščine. Smole (1993)
povzame, da izraz dvojezičnost uporabljamo, kadar se dovolj dobro uporabljajo zborna in vsaj ena
funkcijska zvrst.
Skutnabb-Kangas (1991) zelo nazorno ilustrira različne možnosti dvojezičnosti glede na stopnjo
obvladovanja posameznega jezika. Popolno dvojezičnost opiše kot pojav, kjer oseba razpolaga z dvema
jezikovnima sistemoma, vsak izmed njiju pa je enak jezikovnemu sistemu enojezične osebe, oba jezika pa
tudi uporablja za vse funkcije (Slika 1a). Lahko bi rekli, da se sem šteje t. i. absolutna ali idealna
dvojezičnost, ki pa sodeč po Chinu in Wigglesworthu (2007) ni možna. Do skorajšnje dvojezičnosti pride, če
je en jezikovni sistem enak jezikovnemu sistemu enojezične osebe, medtem ko drugi sistem ni popoln v
tolikšni meri, lahko pa sčasoma postane (Slika 1b) (Skutnabb-Kangas, 1991). Sem štejemo povprečne
dvojezične osebe (Ozbič, 2014a). Osebo, ki še ni dosegla ravni enojezičnega govorca niti v enem od njenih
dveh jezikov, imenujemo oseba, ki je obojestransko poljezična (Slika 1c). Do različnih vrst dvo- ali
večjezičnosti pride, kadar se jezikovna zmožnost osebe deli na več različnih jezikov. Takrat se ta zmožnost
deli na vsakega izmed njih (Slika 1d) (Skutnabb-Kangas, 1991).

Slika 1- Različne možnosti dvojezičnosti glede na stopnjo jezikovne zmožnosti (Skutnabb-Kangas, 1991)

Z namenom kategoriziranja dvojezičnih oseb glede na doseženo stopnjo jezikovne zmožnosti oz. uspešnosti
v obeh jezikih sta Chin in Wigglesworth (2007) glede na stopnjo jezikovne zmožnosti v posameznih jezikih
oblikovala sledeče vrste dvojezičnosti:
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Uravnotežene dvojezične osebe



Dominantne dvojezične osebe

Katja Raztresen

Dominantna dvojezičnost se nanaša na osebe, ki so dominantne v enem jeziku. Pri tem moramo biti
pozorni na dejstvo, da ni nujno, da se termin »dominantnost« nanaša na vsa področja jezika. Torej,
nekdo, ki je dominanten v francoščini, v tem jeziku ni nujno dominanten na vseh področjih. Na primer,
francosko-nemški računalničar večino časa govori francosko, razen kadar je govora o računalniških
temah. Namreč računalništvo je študiral v Nemčiji, zato o tej temi tudi govori v nemškem jeziku.
Raziskovalci tej dvojezičnosti nasproti postavljajo podrejeni jezik (Chin in Wigglesworth, 2007).


Pasivne ali recesivne dvojezične osebe
To poimenovanje se nanaša na dvojezične osebe, ki postopoma izgubljajo svojo jezikovno zmožnost v
enem jeziku, običajno zaradi njegove neuporabe. Do te situacije pride, ko se, na primer, oseba preseli v
drugo državo, kjer dnevno govori drug jezik, od svojega prvega jezika in skupnosti pa je izolirana.
Posledično nivo jezikovne zmožnosti zaradi dolgotrajne neuporabe upade (Chin in Wigglesworth, 2007).



Poljezične osebe
Hansegard je že leta 1968 opisal t. i. semilingvizem oz. poljezičnost kot primanjkljaj pri šestih jezikovnih
kompetencah, kot so: velikost besednjaka, pravilnost jezika, nezavedno procesiranje jezika
(avtomatizem), jezikovna kreativnost, obvladovanje jezikovnih funkcij (čustvena, kognitivna ipd.),
pomeni in metaforika. Sčasoma so raziskovalci prišli do dognanja, da je pojezičnost v bistvu posledica
okoljske situacije in torej ni posledica dvojezičnosti, saj bi se enojezične osebe v enakem okolju soočale
z enako stopnjo truda in napora pri doseganju znanja. Poljezičnost je torej bolj posledica socialnega
ekonomskega statusa kot pa jezikovnega ozadja, nadaljnje raziskave pa so pokazale, da je najboljša
napoved akademskih dosežkov število let vzgoje in izobraževanja, ki so ju otroci prejeli v njihovem
prvem jeziku. Večina raziskovalcev se je strinjala, da ima ta termin zelo negativno konotacijo, zato je za
enako opis dvojezičnosti leta 1994 Cummins predlagal poimenovanje omejena dvojezičnost (ang.
limited bilingualism) (Chin in Wigglesworth, 2007).

Skutnabb-Kangas (1991) med drugim navaja tudi Cumminsovo t. i. hipotezo o pragu in tako vrste
dvojezičnosti glede na stopnjo dvojezične zmožnosti poveže s kognitivnimi učinki.
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Slika 2 - Povezave med vrstami dvojezičnosti, kognitivnimi učinki in pragi dvojezične zmožnosti glede na nivo
dvojezičnosti (Skutnabb-Kangas, 1991)

Cummins (1976, v Skutnabb-Kangas, 1991) je podal idejo, da učinki otrokove dvojezične izkušnje vplivajo na
njegovo kognitivno rast. Skutnabb-Kangas (1991) tako na podlagi omenjene hipoteze predvideva, da otroci,
ki imajo zelo visok nivo v obeh jezikih, spadajo v skupino, ki je pri meritvah različnih vidikov kognitivnega
razvoja kazala na pozitivne učinke ravno zaradi njihovega visokega nivoja v obeh jezikih. Pri otrocih, ki so
dosegli (naravno) zmožnost samo v enem jeziku, običajno je to v prvem jeziku, ampak občutno slabše
obvladajo drug jezik, ni bilo opaznih niti pozitivnih niti negativnih učinkov na kognitivni razvoj, kar pomeni,
da se njihovi rezultati ne razlikujejo od rezultatov enojezičnega otroka. Pri otrocih, ki pa niso dosegli nivoja
naravnega govorca niti v enem izmed svojih jezikov, bi se glede na hipotezo o pragu, lahko pokazali
negativni učinki, kar pomeni, da bi zaradi slabšega nivoja poznavanja enega jezika imeli slabši uspeh od
enojezičnih otrok (Skutnabb-Kangas, 1991).

2.3 VEČJEZIČNOST IN RAZNOJEZIČNOST
Večjezičnost pomeni znanje več jezikov, lahko pa tudi soobstoj različnih jezikov v neki družbi (Ferbežar,
2011). Družbena večjezičnost se tako nanaša na jezikovno ločene identitete in včasih tudi na geografsko
ločena področja (Canagarajah in Liyanage, 2012). V večjezičnih okoljih vrsta spodbud otroka usmerja v
aktivno spoznavanje in rabo več jezikov (Čok idr., 1999). Individualna večjezičnost se nanaša na ločeno,
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celostno in napredno jezikovno zmožnost v jezikih, ki jih oseba govori. Pri obeh oblikah termin večjezičnost
jezike med seboj močno ločuje, raznojezičnost pa na bolj dinamičen način dovoljuje medsebojne vplive med
jeziki (Canagarajah in Liyanage, 2012).
Dandanes na dvo- in večjezičnost gledamo mnogo širše kot v preteklosti, saj so, sodeč po novejših
raziskavah, osebe že dvo- ali večjezične, če uporabljajo več različic istega jezika, saj se te v možganih
organizirajo ločeno, torej tako kot če bi šlo za dva ali več različnih jezikov (Ozbič, 2014). Torej bi lahko rekli,
da smo vsi bolj ali manj večjezični (Ozbič, 2014a).
Nedvomno imamo dandanes že dovolj dokazov, ki nakazujejo na to, da je večjezičnost pretežno, če ne celo
izključno, pozitiven pojav. Večjezične osebe namreč lažje in boljše primerjajo jezike med seboj. Večjezičnost
jim mogoča večje število živčnih povezav, posledično pa tudi večjo jezikovno in mentalno fleksibilnost ter
tudi večjo jezikovno zmožnost oz. kompetentnost. Med drugim pa je znano tudi, da ustavlja tudi
degenerativne procese in nekatere bolezni (Ozbič, 2014a).
Svet Evrope pa omenja tudi raznojezičnost (ang. plurilingualism), ki se razlikuje od pravkar omenjene
večjezičnosti (ang. multilingualism). Pri raznojezičnosti oseba raznih jezikov in kultur v miselni predstavi ne
ločuje na nekaj samostojnega in posebnega, ampak si gradi sporazumevalno zmožnost, ki vključuje celotno
znanje in izkušnje z jezikom. Ravno v tej sporazumevalni zmožnosti se vsi jeziki, ki jih oseba zna, povezujejo
in delujejo medsebojno. Oseba tako lahko prilagodljivo aktivira različne dele te zmožnosti, da bi dosegla
učinkovito sporazumevanje z določenim sogovornikom. To pomeni, da lahko sogovornika med govorom
preklapljata iz enega jezika ali zvrsti v drugo. Znanje več jezikov pa oseba lahko izkoristi tudi tako, da
razume besedilo v njej neznanem jeziku, saj iz skupnega mednarodnega nabora prepoznava določene
besede. Kadar se skušata sporazumeti dve osebi, ki sicer ne govorita skupnega jezika, svojo rabo jezika
precej poenostavita in tako uporabita alternativne oblike izražanja v različnih jezikih ali narečjih, pomagata
pa si lahko tudi s parajezikovnimi sredstvi (mimiko, gestami, izrazi obraza ipd.). Pri raznojezičnosti torej ne
gre za popolno obvladovanje več jezikov, vendar cilj predstavlja razvoj jezikovnega repertoarja, v katerem
imajo vse jezikovne sposobnosti svoj prostor (Ferbežar, 2011). Pri raznojezični zmožnosti se od osebe torej
ne pričakuje popolnega in enakovrednega obvladovanja vseh jezikov, uporabo različnih jezikov za različne
namene se namreč obravnava kot veliko prednost. Osebe lahko svojo raznojezično zmožnost razvijejo
samostojno (intuitivno in preko družbenih stikov) in ne nujno in zgolj preko šole oz. poučevanja
(Canagarajah in Liyanage, 2012).
Najpomembneje je, da je raznojezična zmožnost integrirana in ne ločena, kot pri večjezični zmožnosti, ki
temelji na definiciji, da se jezik le doda že poznanim jezikom. Pri tem pa se moramo zavedati, da je razlika
med več- in raznojezičnostjo v veliki meri le teoretična in da ne gre za dve različni praksi, vendar za dva
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različna načina zaznavanja odnosa med jeziki v družbi in jezikovnim repertoarjem posameznika
(Canagarajah in Liyanage, 2012).

2.4 MEDJEZIKOVNI PRENOS ALI VPLIVANJE IN JEZIKOVNO PREKLAPLJANJE
Otroci, ki izhajajo iz jezikovno mešanih družin, že od rojstva uzaveščajo rabo dveh ali več jezikov in med
njima oz. njimi zelo spretno tudi preklapljajo (Čok, 1994). Pri uporabi dveh ali več jezikov se pojavlja tudi
proces medjezikovnega prenosa oz. medjezikovnega vplivanja, ki ga nekateri avtorji imenujejo tudi transfer
in interferenca.
Izraz transfer izhaja iz latinske besede transfere, kar pomeni prenos, prenašanje. Sem štejemo vsak proces,
kjer ima neka izkušnja pozitivni ali negativni učinek na kasnejše delovanje in učenje. Do transferja pride, »ko
si pri novem učenju ali v novi situaciji pomagamo z znanjem, izkušnjami, navadami, ki smo jih pridobili,
spoznali, se naučili ali že uporabili v neki drugi, podobni situaciji« (Čok idr., 1999, str. 45). Medjezikovni
prenos ali interferenca je zapleten proces, ki se lahko pojavi na vseh jezikovnih ravninah (fonološki,
leksikalni, sintaktični, semantični in pragmatični) in v vseh jezikovnih modalitetah (govor, zapis ali znak) (Čok
idr., 1999; Grosjean, 1996). Poznamo statično interferenco, ki pusti trajne sledi enega jezika na drugem
jeziku (na primer trajni naglas, pomenska podaljšanja določenih besed, posebne skladenjske strukture ipd.)
in dinamično interferenco, ki predstavlja kratkotrajna vmešanja ali vnose drugega jezika (na primer
nenameren spodrsljaj pri naglaševanju besede zaradi pravil naglaševanja v drugem jeziku ali pa trenutna
uporaba skladenjske strukture, vzete iz jezika, ki ga oseba trenutno ne govori ipd.) (Grosjean, 1996).
Dobo usvajanja drugega jezika podaljšajo razlike med jeziki, podobnosti pa prinašajo tako negativni kot
pozitivni jezikovni prenos. Na jezikovni prenos vplivajo razni dejavniki kot so družbeni položaj jezikov,
kultura, intelektualna in spoznavna raven ter didaktične in življenjske okoliščine učenja jezikov. Interferenca
je pri mlajših učencih manjša na fonetični in morfološki ravni, medtem ko se starejši učenci zavestno
potrudijo, da bi izgubili intonacijo in izgovarjavo, ki je značilna za njihov prvi jezik (Čok idr., 1999).
Raziskave so potrdile transfer oz. interferenco med prvim in tujim jezikom. Na osnovi prvega jezika naj bi
učeči se razvil svoj lasten sistem t. i. vmesnega jezika, prvi in tuji jezik pa naj bi se nekako zlila (Čok idr.,
1999). Osebe, ki se učijo drugega jezika, nehote ustvarijo dvojni jezikovni sistem, ki sicer temelji na prvem
jeziku, vendar je od njega drugačen, prav tako pa ni podoben ciljnemu jeziku. Iz tega lahko zaključimo, da je
vmesni jezik popolnoma unikaten jezikovni sistem (Ellis, 1994). Vmesni jezik sestavljajo elementi in sistemi
prvega ter drugega jezika (Prebeg-Vilke, 1995), ki vključujejo pretirano posploševanje (na primer spreganje
nepravilnega glagola kot pravilnega v angleškem jeziku), poenostavljanja (opuščanje končnic, ki nakazujejo
množino ali čas, poenostavljanje skladenjskih struktur ipd.) ter tudi izogibanje določenih besed in izrazov
(Grosjean, 1996).
34

Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, diplomsko delo

Katja Raztresen

Kljub temu še vedno ni jasno, ali gre pri učenju pravil tujega jezika za postopen prehod iz pravil, ki temeljijo
na prvem jeziku, in ali gre pri tujem jeziku zgolj za neodvisno stvaritev. Pod prvo predpostavko spada t. i.
interlingvalna teorija jezikovnega učenja, ki predpostavlja, da je prvi jezik začetna osnova za tuji jezik. Izhaja
iz znanja prvega jezika ter neizogibnega obstoja transferja, predpostavlja pa, da učeča se oseba prvi jezik
uporablja kot referenco. Drugo predpostavko predstavlja t. i. intralingvalna strategija poučevanja, ki meni,
da je novi jezikovni sistem potrebno obravnavati samostojno in ga postopno izgrajevati od znotraj. V tem
primeru učeči se jezikovnih povezav ne išče v prvem, temveč v tujem jeziku. Te oblikovane jezikovne
povezave naj bi mu omogočale, da se giblje znotraj sistema brez sklicevanja na prvi jezik. Vendar pa je pri
izbiri strategij potrebno upoštevati več različnih dejavnikov (na primer cilje in vsebinske poudarke
jezikovnega sistema), saj teorija in praksa kažeta, da se strategiji med seboj dopolnjujeta, torej med njima
ne vlada hierarhični odnos. Raziskave kažejo, da je na začetni stopnji učenja jezika zanašanje na prvi jezik
obsežnejše in pogostejše, tudi če je poučevanje naravnano strogo intralingvalno. V tovrstnem primeru
zgodnjega poučevanja tujega jezika je zaradi večjega zagotavljanja razumevanja pomena torej bolj smiselna
uporaba interlingvalne ali mešane strategije, ki jo nato postopoma širimo z uporabo intralingvalnih tehnik
(Čok idr., 1999).
Transfer pa je lahko tudi negativen in takrat nastanejo napake. V tem primeru so raziskovalci mnenja, da
lahko pride do strategije izogibanja, kjer se govorec izogiba tistemu, kar ne obstaja v njegovem jeziku.
Napake se pojavljajo tudi tedaj, ko so si posamezni sistemi med seboj podobni, na primer izgovor tujih
glasov z njim najbolj podobnimi glasovi prvega jezika. Nova dognanja o napakah kažejo, da interferenca ni
edini povzročitelj napak, temveč da so te nemalokrat splet mnogih dejavnikov, ki učinkujejo drug na
drugega (Prebeg-Vilke, 1995).
Pomembno, da se zavedamo, da sta tako transfer kot tudi preklapljanje (ang. code-switching) med jeziki v
različnih situacijah naravna, tipična in temeljna značilnost jezikovne rabe dvo- in večjezičnih oseb, ki nima
nobenega negativnega učinka na usvajanje posameznih jezikov (Grech in Dodd, 2007). Pri tovrstnih
preklopih dvojezična oseba med govorom v enem jeziku preklopi v drugi jezik, v katerem pove posamezno
besedo, frazo ali pa stavek (Grosjean, 1996). Otroci, ki živijo v večjezičnem okolju, zmorejo zavestno
preklopiti v drug jezik že pri 3 do 4 letih. Preklapljanja med jeziki stečejo brez večjega napora in težav, če je
otrok zanje motiviran, če je njegov preklop smiseln in če z njim doseže želen učinek (Čok, 1991a). Čok
(1991a, str. 8) še dodaja, da je premagovanje napora pri jezikovnem preklapljanju lažje, »če asociativno
vežemo jezik na človeka (načelo en človek – en jezik) ali na sporazumevalno situacijo (načelo ena situacija –
en jezik).« Do preklopa še pogosteje pride pri tistih dvojezičnih osebah, ki so bolj sproščene in bolj
kompetentne v obeh jezikih (Meisel, 2004). Fatur (2001, str. 367) opisuje pogosto viden pojav t. i.
jezikovnega preklapljanja iz slovenščine v italijanščino in nato spet v slovenščino, kar je, pravi, predvsem
»izraz jezikovne stiske, iskanje ustreznega, dostikrat kar vsakdanjega izraza v slovenščini, medtem ko se
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italijanski kar ponuja. Veliki so primanjkljaji v raznih strokovnih jezikih, terminološke zadrege govorcev so
vsakdanje. Vse to je seveda v največji meri posledica nepriznavanja, neenakopravnosti slovenščine v
javnosti, označuje jo pač položaj diglosije.«
Tako imajo dvojezične osebe z izbiro med jeziki in s preklapljanjem med njimi veliko prednost, saj imajo
dostop do dodatnih komunikacijskih sredstev, ki so enojezičnim osebam nedostopna (Meisel, 2004). Res pa
je, da se morajo na poti, ki vodi k jezikovno uspešnemu dvo- ali večjezičnemu govorcu, naučiti tudi uporabe
mnogih pragmatičnih načel (Thordardottir, 2010), ki se med kulturami razlikujejo.

2.4.1. Področja medjezikovnega transferja
2.4.1.1 Fonetična in fonološka raven medjezikovnega vplivanja ali interference
Ob pomoči podrobnih primerjalnih analiz dandanes lahko dokaj natančno predvidimo, katere glasove
nekega jezika bo učeča se oseba izgovarjala napačno, katere približno podobno kot pristni govorec in katere
pravilno. Otroci glasovno raven tujega jezika običajno usvajajo skoraj brez težav, saj jim to v prvi vrsti
omogočajo gibljivost govornih organov, sposobnost posnemanja in potreba po identifikaciji z govornim
vzorom. Nasprotno pa zaradi zakrnelosti govornih organov pri odraslem nastajajo glasovne interference,
kar se posledično kaže tudi v slabši prilagodljivosti odraslega tuji glasovni normi (Čok idr., 1999). Seveda pa
zaradi nezadostnega razlikovanja fonemov pri otrocih kljub temu pride do zamenjave fonemskih enot med
jezikoma. Ob hkratnem učenju slovenščine in nemščine ali francoščine lahko pride do dorzalnega ali
uvularnega vibranta /r/. Težave lahko nastanejo tudi pri hkratnem učenju slovenščine in hrvaščine, saj lahko
govorec s slovenskim prvim jezikom fonema /nj/ in /lj/ deli (Smole, 1993).
Raziskave Barbare E. Bullock in Almeide J. Toribio (2009) so pokazale, da se pri dvojezičnih otrocih ustvarijo
ločene fonološke kategorije za nezveneče soglasnike za vsak posamezni jezik. Preklapljanje ima na samo
fonetično produkcijo velik vpliv. Ni pa nujno, da smer preklapljanja vpliva samo na fonetični rezultat, ki se
kaže v govoru. Učinki preklapljanja na produkcijo govora enega ali obeh jezikov so pri dvojezičnih osebah
tako zelo različni. Smer preklopa med jezikoma pri dvojezičnih osebah ne more biti in ni vnaprej določena.

2.4.1.2 Morfosintaktična raven
Ta raven tujega jezika se transferju najbolj upira, saj je slovnica že strukturiran okvir, ki govorcu dopušča
manj svobode. Na tej ravni pride do napak zaradi posplošitev in poenostavljanja pravil ali pa zaradi
nestanovitnosti sistema prvega jezika (Čok idr., 1999). Pogosta napaka je tudi uporaba vrstnega reda
prvega jezika v drugem jeziku. V primeru gramatikalnega transferja se oseba sestavljenim in odvisnim
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povedim izogiba, prav tako uporablja le en glagolski čas, reducira pa veznike, sklone (vokativ v hrvaščini) in
števila (slovenska dvojina) (Smole, 1993).

2.4.1.3 Semantična raven
Vzgoja in kultura okolja, v kateri posameznik odrašča, prinašata razlike v načinu mišljenja in upovedovanja
misli. Medjezikovni prenos uspešno zmanjšuje napor pri usvajanju novih besed tujega jezika, pomagamo pa
si tudi s prvinami, ki so podobne prvemu jeziku. Bolj ko so si jeziki med seboj podobni, krajši je čas usvajanja
jezika. Pod pozitivni transfer tako lahko štejemo olajšave, kot so podobnosti na glasovni ravni, enaki pisavi
prvega in drugega jezika, podobna pravopisna pravila ter podobnosti pravil in skladenjskih odnosov med
jezikoma (Čok idr., 1999). Bolj opazni pa so pojavi negativnega transferja, ki pa jih včasih težko ločimo od
napak, ki so posledica neznanja. V kolikor gre za ta primer, si govorec pomaga s strategijami prilagajanja in
nadomeščanja, kot so izogibanje uporabi določenih struktur, zamenjava teme, prekinitev pogovora,
opisovanje ali krajšanje vsebine, jezikovni preklop ter nadomeščanje besed, jezikovnih pravil in jezikovne
rabe (Corder, 1983, v Čok idr., 1999; Ellis, 1994). Kljub temu da je slovnica dvo- ali večjezične osebe šibka, je
semantika jezika vedno v ospredju (Čok idr., 1999). Nekateri celo trdijo, da ravno ločevanje med sintakso in
semantiko pripelje do nastanka jezikovnega transferja (Aboh, 2006).

2.4.1.4 Pragmatična raven
Pri transferju na pragmatični ravni gre za transfer pragmatičnega znanja iz ene kulture v drugo (Žegarac in
Pennington, 2000). Raziskovalce tega področja zanima, na kakšen način razni transferji iz prvega jezika
vplivajo na učeče se osebe pri izražanju v tujem jeziku, kako dobro so zaradi njih v tujem jeziku razumljeni
ter v kakšni meri so tovrstni transferji v kontekstu tujega jezika primerni (Liu, 2001).
Ljudje iz različnih kultur na komplimente pogosto reagirajo na drugačne načine. Lahko se zgodi, da v kulturi,
ki je ne poznamo dovolj dobro, nanje tudi neprimerno odgovorimo. V takšnem primeru gre za negativni
transfer iz prvega jezika, saj je oseba, ki se uči tuji jezik, pragmatično znanje iz prvega jezika napačno
posplošila na tuji jezik, ki se ga uči. Negativni transfer torej lahko, ni pa nujno, vodi v napačno razumevanje.
Tako kot negativni transfer ne vodi vedno v napačno komunikacijo, tako tudi pozitivni transfer vedno ne
povečuje možnosti za komunikacijski uspeh. V nekaterih okoliščinah se ugotovitev, da se oseba, ki govori
tuji jezik, obnaša kot naravni govorec, zdi celo pomembnejša od tega, kaj želi povedati. Na primer, učeča se
oseba na komplimente v tujem jeziku odgovarja na kulturno primeren način, medtem ko je več kot očitno,
da je njegova pragmatična zmožnost v tem jeziku pomanjkljiva. Njegovo primerno vedenje je lahko
nepričakovano ter zato mogoče celo zapleteno in rahlo zabavno. Naravni govorec tujega jezika se zato
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lahko sprašuje o nenavadni pravilnosti uporabe prvega jezika takšnega sogovornika, namesto da bi bil
pozoren na tisto, kar mu učeča se oseba želi povedati (Žegarac in Pennington, 2000).

2.5 DVOKULTURNOST IN VEČKULTURNOST
Ob usvajanju in aktivni rabi dveh jezikovnih modelov hkrati prevzemamo tudi dva načina mišljenja in
obnašanja, ki sta rezultat prepletanja različnih kulturnih in družbenih vrednot. V procesih prilagajanja,
posnemanja in prevzemanja otrok v dvojezičnem in dvokulturnem okolju tako lahko spreminja svojo
matično kulturo in se bolj ali manj približuje drugi (Čok, 1991a).
Beardsmore (1986, v Kornakov, 1997) meni, da bolj ko oseba napreduje v dvojezični zmožnosti, tem bolj
pomemben postaja tudi element dvokulturnosti. Vse to je le del dokazov, da se jezik in kultura med seboj
zelo tesno povezujeta (Čok idr., 1999). Spoznavanje kulturnega konteksta govorcev tujega jezika nedvomno
spada k učenju jezika (Čok, 1991a). Ravno zato vprašalniki o večjezičnosti sprašujejo tudi o tem. V
poučevanje naj bi se tako vključeval tudi zapleten sistem kulturnih navad, vrednot, načinov razmišljanja in
delovanja. Pomembno pa je omeniti tudi, da je uzaveščanje dvojezične zmožnosti in dvokulturnosti lahko
oteženo zaradi jezikovnih ali psihofizičnih ovir, največkrat pa so te družbeno pogojene (Čok, 1991b).
Brown (1980, v Prebeg-Vilke, 1995) meni, da se pri procesu učenja drugega jezika pojavlja akulturacija, tj.
otrokovo oz. učenčevo vključevanje v kulturo jezika, ki se ga uči. Zaradi neposrednega stika med
posamezniki ali skupinami pride do bistvenih sprememb izvornih kulturnih vzorcev pri eni ali pa pri obeh
skupinah (Lukšič-Hacin, 1995). Akulturacija torej pomeni prilagoditev ciljni kulturi brez odpovedovanja svoji
kulturni identiteti (Čok idr., 1999). Brown (1980, v Prebeg-Vilke, 1995) dodaja, da so otroci socialnokulturno prožnejši, ker še niso vezani na svojo kulturo, skozi faze akulturacije pa potujejo hitreje kot odrasli,
zato drugi jezik tudi lažje usvajajo. Najpomembnejši dejavnik akulturacije je razlika oziroma socialna
razdalja med dvema jezikoma in »večje kot so socialno-ekonomske razlike med družbami, večji vpliv na
učenca bodo imeli medkulturni elementi pri poučevanju/učenju tujih jezikov« (Čok idr., 1999, str. 54).
Ko se posameznik ciljni kulturi popolnoma prilagodi, lahko bi rekli celo, da se vanjo »usidra«, pride do t. i.
asimilacije (Lukšič-Hacin, 1995). Najpogosteje do takšnega pojava pride pri priseljencih, ki so v času
dolgotrajnega bivanja v drugi kulturi od nje zavedno ali zavedno prevzeli mišljenje, vrednote in ravnanja ter
jih ponotranjili za svoje. Družbi, v kateri so, lahko postanejo celo tako zelo podobni oz. se z njeno kulturo
tako dobro zlijejo, da jih družba ne obravnava več kot pripadnike tuje etnične skupnosti (Klinar, 1976).
Zdi se mi, da je izmed vseh delov asimilacije najbolj opazen del ravno jezik določenega naroda. Menim, da
je stopnja njegovega obvladovanja na vseh ravneh najbolj opazen napovednik tega, do kakšne mere ga bo
družba, v kateri živi, sprejela. Sodeč po mojih izkušnjah sta izkazano zanimanje in trud za čim pogostejšo
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uporabo uradnega in državnega jezika družbe, v kateri priseljenec živi, najpogosteje poplačana. Žal se
nekaterim posameznikom ne zdi pomembno poznati jezik države, ki mu daje kruh, po drugi strani pa država
to do določene mere celo dopušča.
Na področjih narodnih manjšin je zgodnje usvajanje drugega jezika za manjšinsko prebivalstvo po navadi
življenjska nuja, medtem ko bi za večinsko prebivalstvo lahko pomenilo obogatitev. Manjšina prvi jezik
običajno vidi kot eno bistvenih sestavin etnične identitete, drugi jezik pa kot nepogrešljivo sredstvo socialne
promocije. Večinsko prebivalstvo se za učenje manjšinskega jezika večinoma odloča zaradi osebnih
motivov, redko pa gre v tem primeru za skupinski pojav, kljub sicer izpričani naklonjenosti do večkulturnosti
v posameznih družbah. V tovrstnih okoljih poleg zaporednega usvajanja drugega jezika pogosto naletimo na
tudi simultano oz. hkratno usvajanje dveh jezikov, še zlasti pri otrocih iz narodnostno mešanih zakonov
(Nečak Lük, 1994). Odgovornost staršev za dvojezično vzgojo otrok v deželi, v kateri se eden od njihovih
jezikov ne govori, je velika. Starši morajo tako pomanjkanje jezika primerno nadomestiti in ga vključevati v
aktivnosti, kjer se govori njihov prvi jezik, ter ga spoznavati z osebami, katerih prvi jezik je enak
otrokovemu. To bi otroka lahko opogumilo, saj bi uvidel, da v tem jeziku ne govorijo le njegovi starši,
temveč tudi drugi (Prebeg-Vilke, 1995). Prav starši so glavni posredniki občutka in vedenja, koliko je kateri
jezik vreden. Kljub temu da so se okoliščine jezikovne socializacije v zadnjih desetletjih bistveno spremenile,
se jezikovna kultura in jezikovna raba staršev še kako odraža v jezikovnih navadah in jezikovnem znanju
otrok. Pomembno je zavedanje, da odnos staršev, otrokovih vrstnikov in učnega okolja do manjšinskega
jezika odločilno vpliva najprej na učenčevo motivacijo in posledično tudi na njegove jezikovne dosežke
(Domej, 2001).
Prvi jezik velikega deleža otrok, ki živijo v Republiki Sloveniji, pogosto ni slovenski jezik, ampak je to jezik
tujih narodov ali narodov bivše Jugoslavije. Otrokom, ki v procesih uzaveščanja matične kulture niso
pridobili vrednosti avtohtone kulture in kadar ta njihovi matični ni dopolnilna, pogosto cilji izobraževanja
niso jasni ali pa celo sprejemljivi (Čok, 1991b). Raziskave so pokazale, da imajo najstniki iz emigrantskih
okolij včasih težave s svojo identiteto, saj mnogi izmed njih menijo, da se morajo opredeliti za eno ali drugo
skupino. Pomembno je, da se mlajšemu otroku z namenom izognitve problemom identitete nudi pomoč pri
razvijanju pozitivne dvojezične in dvokulturne identitete že v predšolskem obdobju (Prebeg-Vilke, 1995). To
potrjuje švedski projekt, ki je pokazal, da zgodnji začetek učenja tujega jezika pripomore k ustvarjanju
pozitivnih stališč učencev do drugih kultur in drugih narodov (Holmstrand, 1982, v Prebeg-Vilke, 1995).
Uradni list RS v Uredbi o integraciji tujcev (2008, 2. člen) določa, da so tujci, ki imajo v Republiki Sloveniji
dovoljenje za prebivanje, upravičeni do programov, »ki zagotavljajo hitrejše vključevanje v kulturno,
gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, in sicer do:


učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo;
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vključevanja v izobraževalni sistem za pridobitev javnoveljavne izobrazbe in v postopke
pridobivanja certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne
poklicne kvalifikacije;



spodbujanja medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani;



informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in
dolžnosti, možnosti zaposlitve, izobraževanja in osebnega razvoja.«

Tujcem ministrstvo v sodelovanju z ministrom, pristojnim za kulturo, zagotavlja programe za spodbujanje
medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani. Ministrstvo, pristojno za kulturo, pa
ministrstvu posreduje »informacijo o letnem programu na področju manjšinskih etničnih skupnosti in
priseljencev z namenom, da se tujcem omogoči sodelovanje s posameznimi društvi in udeležba v kulturnem
življenju Republike Slovenije« (»Uradni list RS«, 1991, 24. člen).
Vpliv dvo- ali večkulturnosti je lahko opazen tudi na logopedskih obravnavah v našem prostoru. Anne Van
Kleeck (1994) izpostavi, da večina naših obravnav, na katerih so prisotni tudi otrokovi starši, temelji na
vrednotah, prepričanjih in praksah večinske oz. prevladujoče kulture. Zavedamo se, da je interakcija med
starši in otrokom od otrokovih prvih začetkov komuniciranja najpomembnejša, zato jim damo vedeti, da so
otrokovi komunikacijski partnerji. Druge pogoste strategije nakazujejo na prepričanja, da bi starši otroke
morali spodbujati k govoru, da bi morali slediti njihovi vodeni interakciji, se prilagoditi njihovemu
komunikacijskemu stilu, da bi morali interpretirati, razlagati njihove nerazumljive izjave, kot da imajo nek
pomen in otroke sprejemati kot sebi enakovredne komunikacijske partnerje. Vendarle pa je v mnogih
kulturah to na lestvici od neprijetnosti do nedoumljivosti, če ne celo nesprejemljivo. V izogib morebitnim
neprijetnim situacijam je za logopede, ki delajo z osebami iz drugih kultur, priporočljivo, da se vnaprej
pozanimajo o značilnostih posamezne kulture, pozorni pa morajo biti, da si ob tem ne pojavijo ali povečajo
logopedovi stereotipi. Nazore posamezne družine pa lahko hitro pridobijo, ko jih prosijo, da s svojimi
besedami opišejo njihovo situacijo, njihove upe in skrbi (Van Kleeck, 1994).
Kljub temu da se trudimo, da bi povečali našo kulturno občutljivost, pa razlog, zakaj dvojezični otroci
potrebujejo intervencijo z velikim ozirom na upoštevanje njihove kulture, ne tiči v njihovi dvojezičnosti ali
dvokulturnosti, temveč v tem, da so to otroci, ki se učijo jezika. Jezik pa je vedno zakoreninjen v kulturi. In
enojezični otroci so ravno tako močno občutljivi na kulturne dejavnike kot dvojezični otroci (Thordardottir,
2010).

2.6 POLOŽAJ SLOVENSKEGA JEZIKA V REPUBLIKI SLOVENIJI IN ZAMEJSTVU
Slovenščina je uradni in državni jezik Republike Slovenije in prvi jezik približno 2,4 milijona ljudi, od tega jih
okoli 1,85 milijona živi v Republiki Sloveniji (Slovenščina, 2013). V osnovni šoli v Republiki Sloveniji
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slovenščina praviloma predstavlja prvi jezik, to pomeni, da je prav tako učni jezik, je pa tudi učni predmet
(Morato Vatovec, 2001). Slovenščina je prav tako učni jezik v šolah v Italiji in na avstrijskem Koroškem
(Derganc, 2011; Kernjak, 2011; Olenik, 2011). Na območjih občin, kjer živita italijanska (slovenska Istra) ali
madžarska narodna skupnost (v Prekmurju), je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina (Ustava RS,
2008, 11. člen). Na teh območjih tolmači gluhi osebi tolmačijo tudi italijanski ali madžarski jezik v italijanski
ali madžarski znakovni jezik in obratno (Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 2002).
Tudi slovenščina ima vlogo manjšinskega jezika in ima zato status uradnega jezika. V vzhodnem delu
Furlanije – Julijske krajine, v južnem delu avstrijske dežele Koroške in v zahodnem delu madžarske Železne
županije je slovenščina manjšinski jezik s priznanim statusom uradnega jezika (Dular, 2001).
Na predelih, kjer je izvorni jezik v zapostavljenem položaju, so mnogi prisiljeni prevzeti drugačne govorne
navade, kar lahko privede do opuščanja prvega jezika v prid drugega, družbeno prestižnejšega in praktično
uporabnejšega jezika (Gruden, 2001). Kot primer bi lahko navedli prebivalce Koroške in Furlanije – Julijske
krajine. Ti so pogosto trijezični ali celo štirijezični, če upoštevamo jezike in njihove zvrsti, ki se v teh deželah
uporabljajo (Fachin, 1994, v Čok, 1994). Podobno velja tudi za območje Beneške Slovenije, kjer je narečna
slovenščina tu nesporno naravni in avtohtoni jezik. Zgodovinska dogajanja, razkroj kmečke civilizacije,
izsiljevanja, demografsko obubožanje in prepuščenost sodobnim sredstvom množičnega obveščanja, ki so
jezikovno prirejena po meri večine, načenjajo »življenjskost narečja, ki se tudi v vsakdanji komunikaciji
umika večinskemu in družbeno dominantnemu jeziku« (Gruden, 2001, str. 147). Pri osebah, živečih na tem
območju, ki pripadajo generaciji naših starih staršev, je prisotnost slovenskega narečja skoraj absolutna. Do
padca je prišlo v generaciji naših staršev (letniki 1965/69), opuščanje slovenščine pa se je v 70. letih
prejšnjega stoletja ublažilo. Za večino otrok slovenščina ne predstavlja več prvega jezika v klasičnem
pomenu besede, vendar je kljub temu še vedno jezik, ki ga otrok zaznava iz okolja. Poleg tega slovenščina še
vedno predstavlja jezik, ki najustrezneje izraža vrednote skupnosti in ki otroku ter njegovi družini omogoča
pristno doživljanje okolja, v katerem živi, in neposredno navezovanje na lastne kulturne in družbene
korenine. Gruden (2001) pa na drugi strani navaja tudi pozitivne izsledke raziskave Riccarda Ruttarja, iz
katere je razvidno, da bi 40 % anketirancev svoje otroke vpisalo v dvojezično šolo (verjetno, ker je ta
kvalitetnejša od javne), četrtina tega ne bi naredila, prav toliko anketirancev pa je bil neodločenih. Pozitivni
in negativni odgovori tako nakazujejo na konfliktnost v gledanju na tamkajšnje narečje in (slovenski ali
italijanski) jezik. Barbara Olenik (2011) na podružnični osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom v Hrvatinih,
ki je ena izmed treh na dvojezičnem obalnem območju, že več kot 15. let poučuje slovenščino kot drugi
jezik. Pravi, da število otrok, ki živijo v Italiji in ki obiskujejo hrvatinsko podružnično šolo, iz leta v leto
narašča. Tamkajšnji učenci imajo 3 ure pouka slovenskega jezika na teden, šola pa jim ponuja tudi uro
dodatnega ali dopolnilnega pouka. Učenci, katerih prvi jezik ni slovenščina, ponuja tudi dodatne ure
slovenščine v okviru interesne dejavnosti (Olenik, 2011). Na italijanski osnovni šoli, ki deluje v vaškem
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okolju, kjer sicer delujeta tudi slovenski vrtec in slovenska osnovna šola, so izvedli projekt tečaja
slovenščine za učence, stare 7 oz. 8 let. Vas je bila v preteklosti pretežno slovenska, danes pa sta na istem
območju slovenski in italijanski jezik enako prisotna. Tudi tam opažajo porast zanimanja italijanskih staršev
za slovenski jezik in kulturo ter porast želje, da bi njihovi otroci bolj zavedno spoznali slovenski jezik in
kulturo (Derganc, 2011). Šole očitno ne ponujajo malo, vendar pa je v dvojezičnem vzgojnem procesu, kjer v
večini slovenščina ni prvi jezik, najpomembnejše, da otrok ob primerni družinski motiviranosti začuti, da
slovenščina ni le šolski jezik, temveč je to tudi jezik njegovih (starih) staršev in sovaščanov (Gruden, 2001).
Tudi na avstrijskem Koroškem je bilo po drugi svetovni vojni opaziti ogromen upad števila otrok, ki jim prvi
jezik predstavlja slovenski jezik, kar kaže na visoko stopnjo asimilacije, ki je zajela tamkajšnje slovensko
govoreče prebivalstvo. Žal dandanes medgeneracijsko posredovanje manjšinskega jezika deluje zgolj v zelo
omejenem obsegu (Domej, 2001). Na drugi strani pa ne smemo zanemariti dejstva, da je bilo v šolskem letu
2008/2009 na območju veljavnosti manjšinskega zakona kar 76 šol, kjer je potekal dvojezični pouk in kar
1853 otrok, ki so ga bili deležni. To število predstavlja kar 41,12 % vseh vpisanih otrok. Tam se v vseh
dvojezičnih ljudskih šolah vse predmete od 1. do 4. razreda poučuje v nemškem in slovenskem jeziku v
enakem obsegu. Od 5. razreda naprej se tedensko izvaja 4 ure pouka slovenskega jezika. Na Glavni ali Novi
srednji šoli obstaja več oblik poučevanja slovenščine. Slovenščina je po zakonu za manjšinsko šolstvo
dodatni obvezni predmet, kar pomeni, da se v tem primeru pouk slovenskega jezika enači s poukom
nemškega jezika. Slovenščina je lahko tudi tuji jezik ali pa prosti izbirni predmet. Izjemo pa predstavlja
slovenska gimnazija v Celovcu, kjer je slovenski jezik učni predmet za vse predmete. Na Javni ljudski šoli 24
v Celovcu so vsi učenci prijavljeni k dvojezičnemu pouku, ki poteka izmenično en teden v nemškem in en
teden v slovenskem jeziku (Kernjak, 2011).
V Porabju so dvojezični le prebivalci slovenske narodnosti, kar pomeni, da je tam krog govornih položajev
bistveno zožen. V porabskih šolah imajo pouk slovenščine le slovenski učenci, pa še to ne vsi (na seniški in
monoštrski šoli se k tem pouku prijavljajo), medtem ko so v dvojezično obvezno izobraževanje v Prekmurju
vključeni vsi učenci, ne glede na narodnostno pripadnost. Na Madžarskem je bil leta 1993 sprejet Zakon o
pravicah narodnih in etničnih manjšin, po katerem je manjšinski jezik, v našem primeru slovenski, uradno le
povezovalec skupnosti v interakciji s pripadniki večinskega naroda, v zunanji rabi pa slovenščina nima več
veljave. Na Madžarskem torej jeziki manjšin po zakonu niso uradni jeziki, kot sta v Sloveniji poleg
slovenščine na narodnostno mešanih območjih italijanščina in madžarščina. V narodnostno mešanih
naseljih, kjer skupaj z manjšino živijo pripadniki večinskega naroda, se mora, če ima manjšina svojo šolo z
manjšinskim učnim jezikom, za slednje organizirati izobraževanje v madžarskem jeziku, kar pomeni nobene
dvojezičnosti za večinski narod. S tem so madžarskim manjšinam, med katere spadajo tudi porabski
Slovenci, odvzete številne možnosti in pomembne pravice do javne rabe maternega jezika (Perger, 2001).
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Razveseljiv je podatek, da se slovenski jezik poučuje na okoli 30 univerzah v tujini (Dular, 2001). Zaradi
obstoja tujih narodnostnih manjšin pa se v slovenskem prostoru za dvojezične šole izobražuje tudi študente
madžarske narodnosti (programa Vzgojitelj predšolskih otrok in Razredni učitelj na Pedagoški fakulteti v
Mariboru), študenti koprske enote Pedagoške fakultete v Ljubljani pa se lahko v primeru zadostnega
predznanja italijanskega jezika nekako specializirajo za poučevanje italijanskega jezika v večinskih šolah
narodnostno mešanega območja Obale. Podobna vrsta specializacije za poučevanje slovenskega jezika kot
drugega jezika je na voljo tudi študentom italijanske narodnosti, ki bodo kasneje lahko učili slovenski jezik v
italijanskih šolah (Čok, 1994), vendar bodo morali iti skozi postopek priznavanja svojih poklicnih kvalifikacij,
tako kot morajo to opraviti tudi Slovenci, ki imajo slovensko diplomo in si svoje delo želijo opravljati v Italiji.
Tudi nekateri naši zakoni omenjajo dvojezičnost in narodne manjšine na našem ozemlju. V 17. členu Zakona
o javnih uslužbencih (2007) je zapisano, da je na dvojezičnih področjih pogoj za prijavo na delovno mesto
uporaba tako uradnega jezika kot jezika narodne skupnosti. To pomeni, da je le »v organih, ki delujejo na
območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost in na katerih je z
ustavo in z zakonom določena enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega jezika, pri posameznem
delovnem mestu, kjer je to zaradi nalog na delovnem mestu potrebno, kot posebni pogoj za zasedbo
delovnih mest določi tudi znanje italijanščine oziroma madžarščine, ki štejeta kot uradni jezik in uprava na
teh območjih posluje tudi v obeh jezikih narodnih skupnosti. Le z izpolnjevanjem posebnega pogoja znanja
jezika narodne skupnosti je namreč na takšnem delovnem mestu mogoče opravljati pričakovano delo
skladno z zahtevami delovnega procesa« (»Dodatek za dvojezičnost – mnenje«, 2013). Javnim
uslužbencem, pod katere spada tudi profil logopeda, ki delajo na že prej omenjenih območjih narodnih
skupnosti, pa pripada tudi dodatek za dvojezičnost, kadar je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za
opravljanje dela oziroma funkcije. Učiteljem in ostalim strokovnim delavcem v osnovnem in osrednjem
šolstvu, vzgojiteljem in ostalim strokovnim delavcem v vrtcih tako pripada dodatek za dvojezičnost v višini
od 12 % do 15 % osnovne plače, ostalim javnim uslužbencem pa pripada dodatek v višini od 3 % do 6 %
osnovne plače (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 2002).

2.7 JEZIKOVNI POLOŽAJ PRIPADNIKOV NARODNIH MANJŠIN, PRISELJENCEV IN
TUJCEV NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE TER V ZAMEJSTVU
Po slovenski ustavi ima vsakdo »pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni
skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo« (»Ustava RS«, 1991, 61. člen). Prav
tako ima vsakdo »pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in
drugimi organi, ki opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga določi zakon«
(»Ustava RS«, 1991, 62. člen).
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Leta 2002 je v veljavo prišel Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, s katerim so gluhi (končno)
tudi uradno pridobili svoje pravice. Zakon določa pravico gluhih oseb do uporabe slovenskega znakovnega
jezika in »pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja
pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno
okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih
imajo osebe brez okvare sluha« (Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 2002, 1. člen).
Istega leta se je izvedel tudi zadnji popis prebivalstva, ki je pokazal, da je takrat slovenščina predstavljala
prvi jezik 88 % prebivalcev Republike Slovenije. Za madžarski jezik se je opredelilo 0,4 % prebivalstva, za
italijanskega pa 0,2 %. Kar nekaj prebivalcev Slovenije je za prvi jezik označilo jezike republik nekdanje
Jugoslavije, in sicer hrvaščino (2,8 %), srbo-hrvaščino (1,8 %), srbščino (1,6 %) in bosanščino (1,6 %)
(Mednarodni dan maternega jezika, 2009).
V 5. členu Ustave RS (1991) je zapisano: »Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne
svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Skrbi za
avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce, ter
pospešuje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter
ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Slovenci brez slovenskega
državljanstva lahko uživajo v Sloveniji posebne pravice in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti
določa zakon.«
V naši državi imamo tri nacionalne skupnosti, ki so ustavno zavarovane: dve tradicionalni nacionalni
manjšini – italijansko in madžarsko, pridružuje pa se jima tudi romska skupnost (Manjšine, 2014). Sodeč po
zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 se je 2258 oseb opredelilo za pripadnike italijanske narodne
skupnosti, kar 3762 oseb pa je za prvi jezik navedlo italijanščino. Za pripadnike madžarske narodne
skupnosti se je na istem popisu opredelilo 6243 oseb, madžarščina pa je prvi jezik predstavljala 7713
osebam. Romov je bilo takrat 3264, romščina pa je prvi jezik predstavljala 3834 osebam (Drugo periodično
poročilo Republike Slovenije o izvajanju okvirne konvencije Sveta Evrope za zaščito narodnih manjšin,
2004).
Morato Vatovec (2001) navaja, da je s stališča pripadnikov tako italijanske kot madžarske manjšine
slovenski jezik:


jezik večine – zunaj dvojezičnega območja v Sloveniji je v formalni in neformalni komunikaciji edini
ali izrazito prevladujoč, izven dvojezičnega področja pa je (edini) uradni jezik,



jezik okolja znotraj dvojezičnega področja in eden od uradnih jezikov znotraj tega področja.

Pripadniki obeh jezikovnih skupnosti imajo po slovenski ustavi »pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem
jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja. Zakon določa območja, na katerih je
44

Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, diplomsko delo

Katja Raztresen

dvojezično šolstvo obvezno« (»Ustava RS«, 1991, 64. člen). Posledično na slovensko-madžarskem
dvojezičnem področju (v Prekmurju) delujejo dvojezične šole za vse učence. Pouk se tam odvija izmenično v
obeh jezikih. Na slovensko-italijanskem področju pa imamo šole, v katerih je učni jezik slovenščina, in šole,
ustanovljene za potrebe italijanske manjšine, v katerih je učni jezik italijanščina. Poleg tega se otroci v
osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom dve uri tedensko učijo italijanščine, v šolah, kjer pa je učni jezik
italijanščina, pa se v povprečju tri ure tedensko nameni učenju slovenščine (Morato Vatovec, 2001).
Jezikovna zmožnost oz. kompetentnost pa se med posamezniki lahko zelo razlikuje, saj nanje vplivajo
različni dejavniki, kot so (Ozbič, 2014):


stališča jezikovne in/ali kulturne večine,



državna politika manjšin oz. jezikovnih skupnosti,



identiteta in samo-percepcija osebe,



občutek pripadnosti jeziku/kulturi/jezikovni skupini ali jezikom/kulturam/skupinam.

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje (v nadaljnjem besedilu: tujci) in njihovi
družinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine,
imajo pravico do »brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko
zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo« (»Uredba o integraciji tujcev«, 2008, 3. člen). Brezplačen program
se imenuje Začetna integracija priseljencev (ZIP), tujci pa si sami krijejo potne stroške ter stroške učnih
pripomočkov in gradiva (Cetina, 2014). Upravičeni so do največ 180 ur programa. Brezplačnega programa
se lahko udeležijo tudi tisti državljani tretjih držav, ki tu prebivajo najmanj dve leti »na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno prebivanje, izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, ter
njihovi družinski člani« (»Uredba o integraciji tujcev«, 2008, 3. člen). Slednjim pripada 60 ur brezplačnega
programa. Do udeležbe v programu učenja slovenskega jezika pa niso upravičeni tisti tujci, ki so končali
šolanje na katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji, ali pa so bili vsaj tri leta vključeni v redni izobraževalni
program v Republiki Sloveniji. Tujci so hkrati upravičeni tudi do programov vključevanja v izobraževalni
sistem za pridobitev javnoveljavne izobrazbe (»Uredba o integraciji tujcev«, 2008, 2. člen). Z letom 2013 je v
veljavo stopila Uredba o načinih in pogojih zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso
državljani Evropske unije. Ta uredba, ki je nadomestila Uredbo o integraciji tujcev, državljanom tretjih držav
in njihovim družinskim članom omogoča udeležbo v programih prej oz. takoj po prihodu v Slovenijo. Ne
glede na dolžino prebivanja v naši državi in njihovo veljavnost dovoljenja jim pripada 180 ur programa
učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko družbo (Poročilo z delovnega področja migracij,
mednarodne zaščite in vključevanja za leto 2013, 2014).
Program, imenovan Slovenščina za tujce, je program, namenjen tujcem, ki si želijo razviti znanje
sporazumevanja v slovenščini. Na osnovni ravni programa (250 ur) se tujci učijo govorjenja in pisanja ter
bralnih in drugih spretnosti za usvajanje slovenskega jezika. V ta program, ki ga izvajajo različne jezikovne
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šole in ki ga udeleženec plača sam, so vključene različne vsebine iz zasebnega in javnega življenja (dom,
šola, delovno mesto, različne javne ustanove ipd.) (Cetina, 2014).

2.8 LOGOPEDSKA OBRAVNAVA PRISELJENCEV IN TUJCEV V DRUGIH DRŽAVAH
Želela sem ponuditi vpogled v nudenje logopedskih storitev pripadnikom narodnih manjšin in skupnosti,
priseljencem oz. tujcem v drugih evropskih državah. Po pregledu dostopnih virov sem ugotovila, da nam
razna evropska logopedska združenja in društva ne ponujajo javno dostopnih podatkov o poteku
logopedskih obravnav pripadnikov njihovih narodnih manjšin in skupnosti, priseljencev ali tujcev, ali pa ima
večina teh društev in združenj spletno stran le v svojem uradnem oz. državnem jeziku. Posledično niti nisem
imela možnosti pogledati, če tamkajšnja logopedska stroka opisuje nudenje logopedskih storitev takšni
populaciji.
Mednarodna logopedska združenja kot so ASHA, IALP in CPLOL nudijo smernice, etična vodila in priporočila
za obravnavo dvo- ali večjezičnih klientov, ne objavljajo pa praktičnih načinov oz. rezultatov raziskav o
nudenju logopedskih storitev tovrstnim klientom, ki jih izvajajo logopedi po svetu. ASHA (2004) namreč
zgolj navaja, da ocenjevanje dvojezičnih klientov vključuje prepoznavo jezikovne uporabe jezika, ki ga klient
govori oz. mu je izpostavljen večino časa, in stopnjo obvladovanja obeh jezikov. Dodaja še, da ocenjevanje
vključuje tudi oceno možnih primanjkljajev in z njimi povezane dejavnosti ter omejitve pri sodelovanju.
Daniela Gatt (2015) z združenja malteških logopedov (Association of Speech-Language Pathologists Malta)
pa je opisu dvojezičnosti dodala še kratek opis terapije dvojezičnega otroka. Pravi, da mora otrok, ki je bil
izpostavljen dvema ali več jezikom in ki dlje časa ne spregovori, biti deležen logopedske pomoči. V takšnem
primeru logoped oceni, katerega izmed dveh jezikov otrok obvladuje na višji stopnji oz. če sta se oba jezika
razvila do približno enakega nivoja. Če logoped ugotovi, da je terapija potrebna, se lahko v terapiji hkrati
usmeri na oba jezika. Druga možnost je, da se logoped najprej osredotoči na enega izmed jezikov in pozneje
še na drugega, kar pa je odvisno o otrokove stopnje obvladovanja v obeh jezikih.
Glede na to da razen na spletni strani združenja malteških logopedov in na spletni strani škotskega Highland
Councila iskanih informacij nisem mogla pridobiti s strani drugih uradnih združenj in društev, sem se
osredotočila na iskanje kakršnih koli drugih tujih podatkov, ki se dotikajo tega področja logopedskih
obravnav. Našla sem spletne strani raznih hrvaških logopedskih zasebnih praks, ki večinoma zgolj opisujejo
značilnosti dvo- ali večjezičnosti in dodajajo nasvete za delovanje staršev dvo- ali večjezičnih otrok z
namenom izogiba nastanka govorno-jezikovnih težav zaradi otrokove dvo- ali večjezičnosti8. Hrvaški
logopedinji Ivana Banjan in Nataša Šunić (2004) v članku, podobno kot malteška logopedinja, najprej
8

Na primer http://logopedskikabinet-galerija90.hr/?p=278 in http://logotherapia.hr/dijagnostika-iterapija/dvojezicnost/
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opisujeta vrste dvojezičnosti in njene značilnosti, na koncu pa omenjata še, da je v primeru, ko otrokov
govor zelo zaostaja za govorom svojih vrstnikov, povečana govorna stimulacija v domačem okolju in v vrtcu
oz. šoli pa stanja ne izboljša, otroka potrebno vključiti v logopedsko obravnavo.
Angleški Royal College of Speech and Language Therapists navaja, da sta se na Škotskem v zadnjih
desetletjih povečala zanimanje in podpora za ponovno vzpostavitev škotske galščine (Stow in Pert, 2015a).
Ko tamkajšnji otrok uspešno usvoji en jezik, najpogosteje je to domači jezik oz. jezik okolja, za predvideva,
da ima otrok dovolj sposobnosti, da usvoji tudi kateri koli drugi jezik. V takšnem primeru logoped otroku ne
nudi svoje pomoči pri učenju dodatnega jezika. Otroci, ki imajo ugotovljene težave pri govoru, jeziku in
komunikaciji, imajo težave v jeziku, ki ga uporabljajo v domačem okolju, in v dodatnem jeziku. Takrat so
deležni logopedske pomoči. Ta običajno poteka v jeziku, ki ga otrok posluša najpogosteje in ki je hkrati
lahko podprt s strani otrokovih staršev oz. skrbnikov in skupnostjo. Kljub temu da je domači jezik za otroka
najboljši govorni model, to ne pomeni, da otrok posledično nima dostopa do izobraževanja v dodatnem
jeziku. Namreč logopedov cilj je, da otrok postane samozavesten v svojem prvem jeziku in tudi v dodatnih
jezikih, ki jih vsakodnevno uporablja. Potrditev za to so pokazale raziskave – otroci s težavami na področju
govora, jezika in komunikacije, ki so bili deležni terapije, ki je bila primarno usmerjena v razvoj otrokovega
domačega jezika in sekundarno v usvajanje dodatnih jezikov, so bili pri usvajanju dodatnih jezikov
uspešnejši kot pa otroci z enakimi težavami, ki so bili deležni terapije le v njihovem dodatnem jeziku (Stow
in Pert, 2015b).
Angležinji Carol Stow in Barbara Dodd (2003) sta v svoji raziskavi ugotovili, da dvojezični otroci s specifično
jezikovno motnjo tako v Veliki Britaniji kot tudi drugje po svetu pogosto niso identificirani in zato tudi ne
pridejo v stik z logopedskimi storitvami. Avtorici izpostavljata, da so v Veliki Britaniji logopedi, ki so se
odločili za specializacijo iz dvojezičnosti, izredno redki, kar pomeni, da je dvojezičnih logopedov tam zelo
malo. Logoped mora za ocenjevanje in terapijo govornih in jezikovnih motenj jezik obvladovati na izjemno
visokem nivoju, znanje dvojezičnih logopedov o razvojnih vzorcih različnih jezikov pa je bolj ali manj
omejeno. Avtorici sta izpostavili izsledke raziskav drugih raziskovalcev, ki so pokazale, da se tujejezični
klienti pogosto ne udeležijo niti prvega pregleda pri logopedu. Vabila na logopedski pregled mnogi
tujejezični klienti ne razumejo, saj ne znajo brati angleškega jezika, kar pa jih še bolj prestraši. Ugotovili so,
da telefonski klic, ki ga logoped opravi s tujejezičnim klientom, poveča možnost bodoče udeležbe te osebe
na sami logopedski obravnavi, hkrati pa mu logoped lahko postavi nekaj vprašanj. Ob tem klienta lahko tudi
pomiri, da bo na obravnavi prisoten tudi dvojezični asistent ali tolmač, če bo to potrebno. Benjamin (2001, v
Stow in Dodd, 2003) opozarja, da je tudi določanje ure obravnave pri nekaterih klientih lahko kulturno
občutljiva tema. Navaja, da morajo angleški logopedi imeti tolikšno stopnjo kulturne ozaveščenosti, da se
bodo pri določanju ure obiska pri pripadnikih islamske vere izogibali petkovim popoldnevom, saj imajo ti
ravno takrat lahko svojo petkovo molitev. Določbe angleškega Royal College of Speech and Language
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Therapists (1996, v Stow in Dodd, 2003) pravijo, da je bistvenega pomena, da ima klient na logopedski
obravnavi dostop do dvojezičnega strokovnjaka, sodelavca ali prevajalca, ki pozna njegov jezik. Glede na to
da je v angleškem prostoru dvojezičnih logopedov, ki izhajajo iz okolja narodnih manjšin, izredno malo, je
najbolj verjetno, da se bodo logopedi še naprej nanašali na dvojezične sodelavce in tolmače. Angleške
raziskave kažejo, da se je okoljsko dominanten angleški jezik pri priseljencih in beguncih izkazal za bolj
zaželenega kot pa njihov(i) prvi jezik(i). Vsi logopedi niso v teku z raziskavami, ki kažejo potrebo po
obravnavi klienta v njegovem prvem jeziku, so pa lahko močno občutljivi na omenjen družbeni pritisk in
zato menijo, da delujejo pravilno, ko tujejezičnemu klientu nudijo terapijo v angleščini (Royal College of
Speech and Language Therapists, 1996, v Stow in Dodd, 2003). To potrjujejo izjave nekaterih logopedov, ki
pravijo: »Ali ni bolje, da delamo z njimi v angleščini, sedaj ko so tukaj?« (Pert, 2002, v Stow in Dodd, 2003)
in »Ti otroci bodo šli skozi angleški šolski sistem, zato so njihovi starši pogosto veseli, da z njimi delamo v
angleščini« (Forest, 2001, v Stow in Dodd, 2003). Angleži vidijo rešitev v dodatnem razvijanju potrebnih
kompetenc za enojezične angleške logopede in v spodbujanju pripadnikov narodnih in etničnih manjšin k
izbiri logopedskega poklica (Stow in Dodd, 2003). Menijo, da se mora logopedska stroka še naprej upirati
skušnjavi, da na dvojezičnost gleda kot na bolezen, temveč da na dvojezičnost pričnejo gledati kot na
prednost (Royal College of Speech and Language Therapists, 1996, v Show in Dodd, 2003). Že leta 1999 je
Kirsten Winter ugotovila, da angleškim logopedom primanjkuje informacij o dvojezičnih otrocih. Tudi
primerjava logopedskih terapij dveh škotskih in ene angleške ustanove je pokazala nujno potrebo po
informacijah in izobraževanju logopedov o dvojezičnosti (Mennen, Stansfield in Johnston, 2005). Tem
izsledkom se pridružuje tudi ASHA, ki tudi opaža velik primanjkljaj dobro pripravljenih in izučenih
dvojezičnih logopedov (Moore in Pearson, 2003).
Škotsko logopedsko ocenjevanje otrok naj bi potekalo v obeh oz. več jezikih in v vseh komunikacijskih
okoljih, kjer je to izvedljivo (šola, dom, kraj logopedske obravnave). Logoped je pozoren na otrokovo slušno
pozornost, poslušanje, igro, neverbalno komunikacijo in njegovo komunikacijo s starši. Tudi na Škotskem
primanjkuje primernih formalnih jezikovnih testov, ki so prirejeni drugim jezikom, zato logopedi
najpogosteje uporabljajo neformalne teste. Izbrani pripomočki naj bi bili primerni jezikovnim in kulturnim
posebnostim otroka. Glede izbire jezika obravnave se škotski logopedi posvetujejo z otrokovo družino.
Najboljše je, da terapija poteka v jeziku, ki ga otrok vsakodnevno uporablja v domačem okolju, torej v
njegovem prvem jeziku. Kadar obravnavo izvajajo preko staršev, je najbolje, če uporabijo jezik, ki ga starši
najbolje poznajo. Tam se zaradi kulturnih razlogov nekatere družine raje odločijo za terapijo v angleščini kot
pa v njihovem prvem jeziku. Obstajajo pa izjeme, ko bi logopedi morali delati v prvem jeziku klienta, na
primer kadar odrasel ali najstniški klient jeclja, kadar klient z disfonijo raje oz. ne želi uporabljati določenega
jezika in ko so starejši študentje v angleškem jeziku bolj kompetentni kot pa v svojem prvem jeziku.
Angleško govoreči logoped lahko dvojezičnemu skrbniku ali staršu ponudi nasvet za stimulacijo jezika v
angleščini, ta pa svetovane dejavnosti izvaja v otrokovem prvem jeziku. Po oceni v obeh jezikih se škotski
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logoped odloči, če otrok potrebuje pomoč v obeh jezikih. V takšnem primeru mu takšno obravnavo tudi
ponudi. Če otrokov jezikovni razvoj prvega jezika sledi običajnemu in če prihaja do običajnih procesov pri
učenju drugega jezika, otroka napotijo na English as an Additional Language (EAL) Service, ki jo zagotovi
otrokova šola. Ko pa otrok potrebuje pomoč, se sestavi program tako v angleškem kot tudi v otrokovem
prvem jeziku. Program staršem lahko razloži tolmač, izvaja pa ga logoped, tako da starš izvedbo lahko
prenese in izvaja v otrokovem prvem jeziku. Pri določanju ciljev terapije se upošteva tudi razvoj,
funkcionalno in komunikacijsko obremenitev, prednosti in slabosti prvega jezika. Če logoped nima dostopa
do informacij o razvoju jezika, so glavno vodilo za določanje ciljev terapije funkcionalna in komunikacijska
obremenitev ter profil klienta. Kadar na obravnavah ni prisoten dvojezični sodelavec, logoped svoje delo
opravlja preko staršev ali skrbnikov. Logoped takrat razlaga v angleščini in preko demonstracije. Škotski
logopedi naj bi pri terapiji upoštevali, da se otrokovo besedišče poveča, kadar se stvari najprej nauči
poimenovati v svojem prvem jeziku in da je terapija počasnejšega govora uspešna ne glede na jezik in
kulturo klienta. Prav tako naj bi se zavedali, da je terapija v otrokovem prvem jeziku primernejša, kadar ima
otrok govorno motnjo in kadar je njegov jezikovni razvoj zakasnel. Če logoped namerava obravnavati otroka
in njegovo družino, potem mora o tem obvestiti EAL Service. Slednji z logopedom tudi sodeluje, logoped pa
poleg tega sodeluje tudi z otrokovimi vzgojitelji oz. učitelji in z drugimi službami, ki nudijo podporo etničnim
manjšinam na Škotskem (Highland Council Speech and Language Therapy, 2014).
V Kanadi poleg logopeda deluje tudi t. i. Speech-Language Pathology Assistant oz. logopedski asistent.
Kadar tamkajšnji logoped obravnava dvojezičnega klienta, bo najverjetneje svojega asistenta prosil, da
pridobi informacije o natančnih vzorcih transkripcije jezika in druge informacije, ki so ključne pri
razločevanju jezikovnih razlik od jezikovne motnje. Tam se lahko zgodi, da v primerih, ko vse kaže, da
klientu terapija ne bo koristila, klient logopedskih storitev mogoče sploh ne bo deležen (Moore in Pearson,
2003).
Večina ameriških logopedov iz 5 držav ZDA je leta 2003 poročala o nizki učinkovitosti dvojezičnih in/ali
dvokulturnih ocenjevanj. Ocenili so, da je vzrok tako v njihovih lastnih sposobnostih (osebni učinkovitosti)
kot tudi v področju dvojezičnega nudenja logopedske pomoči takšni populaciji (splošni učinkovitosti).
Logopedi, ki so se drugega jezika učili preko kulturnih izkušenj, so poročali večjo osebno učinkovitost pri
dvojezičnem ocenjevanju kot pa logopedi, ki so se drugega jezika naučili med študijem. Enojezični logopedi
so najpogosteje omenjali pomanjkanje znanja o dvojezičnosti, logopedi, ki pa so se jezika učili med
študijem, so njegovo obvladovanje označili za manj kot optimalno (Papoutsis Kritikos, 2003).
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2.9 LOGOPEDSKA ETIČNA NAČELA
Na Zavodu RS za zaposlovanje je poklic logopeda opisan kot: »Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja s
preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst govorno-jezikovnih težav. Njegova osnovna vloga je v
rehabilitaciji in izboljšanju komunikacije, ki posamezniku omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje«
(»Opis poklica«, 2014). V opisu je zapisano, da logoped pomoč nudi posamezniku, ki pa ni podrobneje
opredeljen. Prejemnik logopedske pomoči je natančneje opredeljen v strokovnih standardih etičnega
kodeksa Društva logopedov Slovenije, in sicer: »Logopedska usluga mora biti dostopna vsem, ki jo
potrebujejo, ne glede na narodnost, vero, raso, politično pripadnost, gmotno stanje, spol, starost, jezik,
izobrazbo, spolno naravnanost, družbeni položaj ali katero koli drugo osebno okoliščino. Logoped mora
upoštevati vsakega napotenega klienta in mu zagotoviti vsaj začetno ocenjevanje. Logoped sprejme
napotenega klienta čim prej je to mogoče glede na lokacijo, stanje klienta, motnjo in druge specifičnosti«
(»Strokovni standardi«, 2014). Tu je dobro opredeljeno, da je logoped dolžan sprejeti vsakogar, ki njegovo
pomoč potrebuje, tudi ne glede na njegov jezik. Prav tako mora pri svojem delu v okolju, kjer deluje,
upoštevati tudi osebno dostojanstvo, kulturne navade in versko prepričanje klienta (»Etična vodila«, 2014).
Zapisano je, da mora logoped zagotoviti »vsaj začetno ocenjevanje«, vendar ni zapisano, v katerem jeziku
naj bi se to izvedlo v primeru, da logoped in njegov klient ne govorita istega jezika. S podobno dilemo se
srečamo pri poglavju Kriteriji za sprejem v obravnavo, v katere spadata tudi »klinična presoja logopeda,
zasnovana na odkritjih ocenjevanj v diagnostičnih postopkih in na pogovoru s klientom« in »pristojnost
logopeda za obravnavo« (»Strokovni standardi«, 2014). Tu se postavi vprašanje, kako izvesti ocenjevanje in
se pogovoriti s klientom, če se logoped in klient zaradi jezikovne prepreke ne razumeta, pa vendar je
logoped to dolžan izpeljati. Manjka torej določilo oz. usmeritev, v katerem jeziku naj logoped izvaja
diagnostiko in terapijo, če gre pri klientu bodisi za težave v njegovem prvem jeziku, ki je logopedu drugi ali
tuji jezik, bodisi za težave v slovenskem jeziku ali izgovoru, vendar pa v tem primeru klient logopeda ne
razume dovolj dobro, saj ta govori v slovenščini.
Med drugim je v etičnem kodeksu zapisano tudi, da mora imeti logoped dostop do ocenjevalnih
instrumentov. Večina izmed njih je standardiziranih za slovenski jezik in v primeru, da bi z njimi ocenjevali
jezikovno in govorno kompetentnost oseb, katerim slovenščina ni prvi jezik, lahko pridemo do izkrivljenih
rezultatov. Ravno zato je poznavanje drugih jezikov oz. vsaj tistih, ki se najpogosteje pojavljajo na našem
ozemlju, za logopeda nujno potrebno, prav tako pa bi veliko prednost prineslo mednarodno sodelovanje.
Od tujih logopedov bi lahko pridobili njihove ocenjevalne instrumente v njihovih jezikih, mi pa bi jih ob
pomoči tolmačev ali prevajalcev lahko izvedli na klientu, ki se je k nam obrnil po pomoč, seveda s
predpostavko, da tudi mi dobro obvladamo ta jezik. Le na tak način in ob tesnem sodelovanju z logopedi,
katerim je klientov jezik njihov prvi jezik, bi lahko postavili zadostno in verodostojno oceno govora in jezika
tujejezičnega klienta ter tako načrtovali pravilno in čim bolj uspešno terapijo.
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Kot je predlagala že Irena Hočevar Boltežar (2007) bi bilo potrebno izdelati mrežo logopedov, njeni pobudi
pa bi dodala še, da bi poleg kontaktnih podatkov in naziva bilo potrebno pripisati še področja, na katerih je
posamezen logoped najbolj usposobljen in katere jezike pozna ter kako dobro. Seznam bi moral biti javno
dostopen in preveden v angleški jezik ter po možnosti tudi v jezike naših sosednjih držav. Smiseln bi bil tudi
pripis, kako do naših uslug pridejo tujci, ki so v Sloveniji začasno, torej tisti, ki nimajo slovenskega
državljanstva.
Glede na izpostavljene predloge apeliram na Društvo logopedov Slovenije, da glede na rastočo mednarodno
situacijo v Sloveniji, v etični kodeks na podlagi priporočil, ki sledijo v sledečem podpoglavju, dodajo načela,
kako delati s klienti, katerim slovenščina ni prvi jezik oz. da slovensko logopedsko stroko še bolj podpirajo
pri izdelavi lastnih priporočil.

2.10 PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE LOGOPEDSKIH STORITEV V JEZIKOVNO IN
KULTURNO RAZNOLIKI DRUŽBI
Ni nujno, da se govor vsake dvo- ali večjezične osebe, pa četudi je vzrok za njeno dvojezičnost migracijski,
gospodarski ali znanstveni, izkaže za odstopajočega od norm. Najpogosteje se diglosični govorec giblje med
razvojno primernim govorom in govorom, ki bi ga opredelili kot govorno motnjo. O vzroku za govorno
motnjo govorimo v primeru, ko se ob dvojezičnosti pojavijo še izjemno obremenjujoči biološki ali socialni
pogoji razvoja govora. V takih primerih je logopedsko delo pretežno usmerjeno preventivno, usmerjevalno
in kurativno, če pride do večji odstopanj in težav (Smole, 1993).
Smole (1993) poudarja, da je pri naši diagnostiki dvojezičnega otroka najprej potrebno pridobiti podrobnejši
uvid v otrokovo dvojezično situacijo. Pri tem so pomembni sledeči dejavniki in segmenti učenja drugega
jezika:
1. Pobuda in vzgib za učenje jezika
Razlogov za učenje drugega jezika je več. Najsi bodo ti razlogi komunikacijske ali poklicne potrebe ali pa
zgolj jezikovna situacija (dvojezičnih) staršev ter bolj ko so pobude za to zgodnje, spontane in osebne,
toliko večja je možnost, da bo napredek pri učenju drugega jezika večji.
2. Sposobnosti za učenje
3. Dostop in možnost komunikacije
Učenje drugega jezika je uspešnejše, če ima otrok do tega jezika neposreden dostop in pogoste
možnosti komunikacije. Pomembno je, da otrok dobi pobudo in možnost za izražanje v drugem jeziku v
domači situaciji in tudi v institucijah ter na drugih nivojih formalnega sporazumevanja.
4. Struktura poteka procesa učenja jezika
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Odvisna je od vzporednosti poteka posameznih jezikovnih sestavin (na primer fonemov, besedišča,
sintakse) in od variabilnosti jezikovnih vzorcev. Zelo pomemben je vidik podobnosti dveh jezikovnih
sistemov oz. idiomov ter ponavljanje vzorca jezika, s katerim se otrok srečuje oz. njegova stalnost.
5. Tempo poteka učenja jezika
Jezikovni uspeh bo višji in hitrejši, če so komunikacijske pobude in potrebe visoke.
6. Končno stanje
Tako kot v prvem jeziku, tudi v drugem jeziku otrok ali odrasla oseba pride do različnih stopenj in
kvalitet njegovega obvladovanja.
Poleg tega Smole (1993) za tovrstne logopedske obravnave otrok svetuje sledeče:
1. V diagnostični fazi je potrebno oceniti in ugotoviti pogoje otrokovega razvoja govora. V primeru timske
obravnave je potrebno preveriti tudi psihološke značilnosti in morebitne organske vzroke za motnjo.
2. V obzir moramo vzeti dejstvo, da so v dvo- ali večjezičnih primerih logopedske preiskave s slovenskimi
nestandardizirani instrumenti le informativnega značaja, kar pomeni, da moramo pri njihovi
interpretaciji biti bolj pozorni in natančni.
3. Dvojezičnega otroka usmerimo v čim kvalitetnejši in aktivnejši stik z obema jezikoma. Naj bo v obeh
jezikovnih kodih čim več funkcijskih in socialnih zvrsti. Pomembno je prizadevanje za uravnovešeno
dvojezičnost, ki je pogoj multikulturnosti.
4. Logoped pri večjezičnem učenju otroku predlaga model »en človek – en jezik«, kar v dvojezični družinski
situaciji pomeni, da otrok z vsakim staršem govori v njegovem jeziku. Pri tem naj se upošteva tudi
kulturno-etični pristop, in sicer naj otrok preko jezika dobiva tudi informacije, ki so v najožji povezavi s
tistim jezikom.
5. Staršem povemo, da je pomembno, da se otrok z obema jezikoma sreča čim prej, saj bo v tem primeru
največji napredek v jezikih dosegel le z več strategijami učenja (SLA, FLL). Semantične sposobnosti otrok
v prvem jeziku so boljše, če je otrok v okolju, kjer se govori drug jezik, s starši govoril njegov prvi jezik.

Avstralsko združenje logopedov je leta 2009 izdalo dokument priporočil z naslovom Delati v kulturno in
jezikovno raznoliki družbi (ang. Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society), kjer so natančno
opredelili nudenje logopedske pomoči v (njihovi) večjezični in večkulturni družbi, v katero so vključili tudi
vlogo dvojezičnih sodelavcev, tolmačev in prevajalcev, sorodnikov in pomembnih drugih. Opredelili so tudi
priporočila za preverjanja jezikovne zgodovine dvo- ali večjezičnega klienta, logopedsko ocenjevanje oz.
preverjanje in terapije na področju jezika, artikulacije, fonologije, glasu, požiranja in hranjenja ter
nadomestne komunikacije. Njihov dokument priporočil se zaključi s predlogi pri zagotavljanju pogojev za
čim bolj učinkovito logopedsko delo s tovrstnimi klienti. Ker v slovenskem prostoru tovrstnih priporočil še
ni, sem se odločila, da najbolj ključne dele avstralskega dokumenta priporočil prevedem in jih prilagodim
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glede na slovensko situacijo. Posamezni aspekti so dopolnjeni tudi s pomembnimi izsledki drugih avtorjev
(Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009).

2.10.1 Nudenje logopedske pomoči v večjezični in večkulturni družbi
Način nudenja logopedske pomoči na eni strani variira glede na zaposlovalno politiko in na drugi strani
glede na populacijo klientov, ki so je deležni. Medtem ko so principi preverjanja komunikacije in terapija
težav s požiranjem enaki za vse logopedske kliente, obstaja možnost, da je njihovo uporabo potrebno
prilagoditi glede na potrebe posameznih klientov. Učinkovita praksa s klienti iz kulturno in jezikovno
različnih okolij lahko zahteva veliko več časa in virov kot s klienti, katerih jezik in kultura sta enaka
logopedovemu (Lynch in Hanson, 1998, v Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009).
Logopedi morajo zato biti nadvse iznajdljivi, inovativni in prilagodljivi. Modeli nudenja logopedske pomoči
bi morali biti razviti in pregledani v sklopu sodelovanja s klientovo skupnostjo. Ideje za drugačne,
alternativne vrste nudenja logopedske pomoči pri dvo- ali večjezičnih klientih bi lahko vključevale tudi
terapijo v naravni situaciji, na primer ob vsakodnevnih navadah, kot so priprava obrokov ali pa sodelovanje
v (vrtčevski, šolski) skupini (Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009). Dvojezičnemu
otroku se lahko približamo tudi tako, da v predmete, ki jih uporabljamo pri terapiji, vključimo tudi predmete
iz otrokove kulture, terapijo pa osredotočimo bolj na teme, ki se tičejo njegove kulture. Tretja možna
strategija je sodelovanje s kolegi s sosednih področij, tolmači ali drugimi pripadniki otrokove kulture, ki
hkrati tudi govorijo otrokov jezik. Pri namenu povečanja učinkovitosti terapije pri dvojezičnem in
dvokulturnem otroku sta najpomembnejši primerna izbira jezika terapije in vključevanje kulturno primernih
materialov (Thordardottir, 2010).

2.10.2 Vloga dvojezičnih sodelavcev
Tovrstni sodelavci lahko logopedu nudijo vpogled v tipična pričakovanja članov klientove skupnosti in mu
hkrati tudi predlagajo kulturno primerne strategije, ki bi jih najverjetneje izvajali klient sam oz. njegova
družina. Dvojezični sodelavci bi morali biti primerno cenjeni zaradi njihovega jezikovnega in kulturnega
znanja. Potrebno jim je zagotoviti, da ne bi delali izven svojih strokovnih meja in da bi se k strokovnemu
timu po potrebi vključili tudi tolmači in prevajalci (Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society,
2009).
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2.10.3 Vloga sorodnikov in pomembnih drugih
Pri določanju pomembnosti vloge pri nudenju logopedske pomoči moramo upoštevati kulturna
pričakovanja ljudi, ki so v to vključeni. Njihova vloga pa je zelo pomembna, kadar se s tujejezičnim klientom
razglablja o pomembnih zdravstvenih, izobraževalnih informacijah in o znanju ter sposobnostih, ki jih klient
potrebuje za opravljanje svojega poklica (Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009).
V večini okoliščin pa bi morala biti pomoč klientovih družinskih članov ali prijateljev zadnja možnost.
Neprimerno je, da se od laičnih posameznikov pričakuje, da bodo imeli potrebno jezikovno znanje, s
katerim bi lahko strokovno in nepristransko sodelovali z logopedom. Pri sprejemanju kritičnih odločitev bi
se morali vključiti tolmači in prevajalci. Znano pa je, da strokovne storitve tolmačev niso povsod dostopne.
V teh primerih bi bilo potrebno najti alternativne rešitve (Working in a Culturally and Linguistically Diverse
Society, 2009).

2.10.4 Vloga tolmačev in prevajalcev
Tolmači se ukvarjajo z govorjeno besedo. Tolmačijo informacije in ideje iz enega jezika v drugega, bodisi
sočasno oz. hkratno (ko oseba govori) bodisi zaporedno (po tem, ko je oseba prenehala govoriti). V delo s
tujejezičnimi klienti bi se morali vključevati tudi tolmači, ki so posebno usposobljeni za delo na zdravstvenih
področjih z zdravstvenimi strokovnjaki, in, če je to mogoče, tudi z logopedi. Občasno, sploh pa takrat, kadar
klient izhaja iz majhne tuje skupnosti, so tolmači, ki so dosegljivi preko telefona, najboljša izbira. Potrebno
se je zavedati, da je tolmač le sodelavec in torej ni odgovoren za potek logopedske obravnave. Zatorej je v
primeru sodelovanja s tolmačem potrebno dodatno načrtovanje poteka obravnave. Med obravnavo bi
tolmač moral ostati objektiven in tolmačiti le tisto, kar izreče bodisi logoped bodisi njegov klient (Working
in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009). Isaac in Hand (1997, v Working in a Culturally and
Linguistically Diverse Society, 2009) tolmačem v logopedski situaciji predlagata, da med obravnavo ocenijo
klientovo jezikovno kompetentnost in da posredujejo ter pojasnjujejo podane informacije z obeh strani
(Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009).

2.10.5 Ocenjevanje in terapija
Pri odločitvah glede načina ocenjevanja tujejezičnih oseb je potrebno pri pripravi in uporabi materiala
upoštevati tudi klientovo kulturo. Mogoče bodo pri teh klientih potrebni drugačni načini ocenjevanja, kot
sta predvsem dinamično ocenjevanje ali strukturirano opazovanje. Pomembno se je zavedati, da s prevodi
naših testov v klientov jezik ne dobimo dovolj verodostojnih informacij o klientovih jezikovnih sposobnostih
(Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009).
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Pri delu z otroki je pomembno, da ločimo med jezikovno motnjo, ki lahko vpliva na zmožnost učenja tako v
njihovem prvem jeziku kot v slovenščini, in med jezikovnimi razlikami, ki so posledica učenja drugega jezika
(Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009). Splošno pravilo pravi, da se pri osebah
(predvsem otrocih) znaki, ki nakazujejo na razvojno govorno-jezikovno motnjo, v večji ali manjši meri
pojavljajo v obeh jezikih. Kadar opazimo odstopanje le v enem jeziku, je potrebno jezikovnokomunikacijsko-govorno zmožnost preveriti tudi v drugih jezikih, ki jih oseba uporablja. V primeru, da
tega/teh jezika/ov ne poznamo, smo dolžni informacije pridobiti od logopeda, ki ta jezik pozna, ali pa od
klientovih bližnjih, ki lahko opišejo njegovo razumljivost, komunikacijsko učinkovitost, njegovo neverbalno
vedenje ter njegove odzive v komunikaciji (Ozbič, 2014).
Ocenjevanje naj poteka v dominantnem jeziku, saj v primeru, ko le-to poteka v nedominantnem jeziku, to
lahko nakazuje na jezikovno motnjo. Jezikovna dominantnost sovpada s stopnjo poznavanja in obvladanja
jezika, vendar z njo ni nujno enakovredna. Ocenjevanje dvojezičnih oseb s pridobljeno jezikovno motnjo
mora upoštevati in vključevati preverjanje komunikacijskih okvirjev, v katerih se vsak izmed teh jezikov
uporablja. Priporočljivo je ocenjevanje v obeh oz. vseh klientovih jezikih (Working in a Culturally and
Linguistically Diverse Society, 2009).
Na drugi strani pa je kanadska logopedinja Elin Thordardottir (2010) prišla do drugih izsledkov. Opozarja, da
si priporočila logopedskih združenj, kot so ASHA, CASLPA in IALP, niso enotna pri vprašanju o izbiri jezika na
logopedski obravnavi. CASLPA predlaga intervencijo v otrokovem prvem jeziku, ki jo izvaja logoped sam ali
ob pomoči sodelavcev. Hkrati pa dodaja, da je dvojezična in dvokulturna intervencija pri dvojezičnih in
dvokulturnih klientih bolj zaželena. IALP priporoča, da se dvojezičnim otrokom z jezikovno motnjo nudi
dvojezična pomoč z namenom čim boljšega razvoja prvega jezika, hkrati pa bi bili deležni tudi pomoči pri
učenju drugega jezika. Izbira dominantnega jezika je močnejši medij, kar omogoči predstavitev novih
informacij v poznanem kontekstu. Tovrstna izbira logopedu tudi omogoča, da z otrokom dela na višjem
jezikovnem nivoju, zatorej otrok lahko močno napreduje v jezikovnem znanju. Osredotočanje na
dominantni jezik prinese tudi večjo mero funkcijskih pridobitev, ki se nato lahko lažje prenesejo v situacije
izven terapije. Včasih moramo v obzir vzeti ne le sedanje komunikacijske okvirje, temveč tudi bodoče, kot
je, na primer, jezik, ki bo prevladoval ob vstopu v šolo (Thordardottir, 2010). Nadalje v priporočilih (Working
in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009) piše, naj odločitev o izbiri jezika temelji na pogovorih
s starši. Priporočljivo je, da se, kadar družina to zahteva, logoped trudi urediti terapijo v jeziku/ih, ki jih
klient dnevno uporablja. Pri delu z dvojezičnimi otroki se svetuje upoštevanje mnenj otrokovih vzgojiteljev
ali učiteljev. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi:


želje družine,



stopnjo jezikovnega in kulturnega okvirja, ki je za klienta pomembna,



klientovo trenutno ali preteklo obvladovanje prvega in drugega jezika,
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možnosti virov pri podpori terapije v klientovem prvem, domačem jeziku,



logopedove jezikovne sposobnosti v klientovem prvem jeziku.

Katja Raztresen

Pri otrocih, ki simultano usvajajo dva jezika, je včasih težko ugotoviti, kateri jezik je prvi in kateri drugi. Prav
tako se lahko zgodi, da je razlika v jezikovni zmožnosti v obeh jezikih bodisi ogromna bodisi zanemarljiva.
Zato je pomembno, da se ne oceni zgolj trenutnega obvladovanja jezika oz. jezikov, vendar tudi trenutne
komunikacijske okvirje, kjer otrok jezik/e uporablja. Dosedanje raziskave kažejo na pričakovan transfer s
terapije v prvem jeziku na drugi jezik, najpogosteje gre v teh primerih za vsaj nekatere aspekte jezika. To pa
ne pomeni, da bo jezikovno obvladovanje dominantnega ali prvega jezika pripeljalo do enakega nivoja
obvladovanja drugega jezika. Pričakovanje, da bo zadostovala le terapija v dominantnem jeziku, kadar je
naš cilj priti do napredka v obeh jezikih, je zatorej dokaj nerealno (Thordardottir, 2010).

2.10.6 Zgodovina jezikovne uporabe
Logoped bi od vsakega klienta moral pridobiti informacije o njegovem zdravju in dosedanjem osebnem ter
družbenem razvoju. Od klientov, ki izhajajo iz kulturno in jezikovno različnega okolja, mora pridobiti še
dodatne informacije, kot so (Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009):


jezikovni vzorci, ki ji uporablja klient in njegovi družinski člani,



jeziki in narečja, ki jih uporablja in ki se uporabljajo v domačem okolju, na delovnem mestu in v
njegovi skupnosti,



stališče glede dvojezičnosti in uporabe jezika,



starost, pri kateri se je usvajanje vsakega posameznega jezika pričelo, in jezikovni okvir oz. kontekst,



sedanja in pretekla pismenost v vseh jezikih, ki jih klient uporablja.

Med razlago poteka logopedskega preverjanja članom klientovim družine bi logoped moral biti pozoren na
njihove reakcije. V nekaterih kulturah se lahko zaradi tega razloga do nas obnašajo neprijazno ali pa izkažejo
sram pri izkazovanju oz. preverjanju sposobnosti njihovega bližnjega. Ko se že vzpostavi dober delovni
odnos, lahko logoped raziskuje različne koncepte dela v igri, izobraževanju in drugih področjih (Working in a
Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009).
Informacije o klientovi migracijski zgodovini in o času po tem so lahko zelo pomembne za logopedsko
obravnavo. Posledice begunstva imajo pogosto lahko dolgotrajne posledice, zato moramo biti pri
pridobivanju informacij o kulturi in etnični pripadnosti klienta ter njegove družine zelo previdni (Working in
a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009).
Ko preverjamo klientovo jezikovno zgodovino, je pomembno, da so instrumenti jezikovno in kulturno
primerni (Ozbič, 2014). Kljub velikemu številu podatkov, ki so nastali na podlagi mnogih jezikovnih
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preverjanj in ocenjevanj, do sedaj standardiziran vprašalnik o zgodovini jezikovne uporabe, ki bi vključeval
tako aspekt jezikovnega ozadja kot tudi aspekt obvladovanja jezika oz. jezikov in njihovo prevlado uporabe,
še ni bil izdelan (Li, Zhang, Tsai in Puls, 2014). V Sloveniji je nabor možnosti za dostop do tovrstnih testov
omejen, vendar v razvoju (Ozbič, 2014). Med njimi so:
1. Vprašalnik o zgodovini jezikovne uporabe (2014)
Vprašalnik je pomembno orodje za ocenjevanje jezikovnega ozadja dvojezičnih oseb ali tistih oseb, ki se
učijo drugega jezika, saj preverja celoten kontekst in navade uporabe teh jezikov, kompetentnost in
dominantnost uporabe ter tudi kulturno identiteto, vezano na ta/e jezika/e (Li, Zhang, Tsai in Puls,
2014). Na strani http://blclab.org/language-history-questionnaire se (logopedi) preiskovalci lahko tudi
prijavijo, si izberejo vrsto in jezik vprašalnika ter ga rešujejo kar na tej spretni strani. Žal tovrstne
slovenske spletne različice ni, je pa na isti strani na voljo preveden vprašalnik v pdf. obliki, ki se ga lahko
prosto natisne in uporabi.
2. Anamnesis Multilingual Children (2011)
S pomočjo vprašalnika lahko logopedi pri večjezičnih otrocih pridobijo boljši vpogled v kvalitativne in
kvantitativne značilnosti otrokovih jezikov. Z njim se pridobi tudi podatke o otrokovem odnosu in o
odnosu njegovih staršev do različnih jezikov. Vprašalnik se lahko uporablja za ocenjevanje govornih in
negovornih težav tako vrtčevskih kot tudi šolskih otrok. Vprašanja vključujejo zdravstveno zgodovino
otroka, mejnike njegovega razvoja in zdravstvene podatke, ki so povezani s sluhom, z vidom ali šolskim
uspehom. Vprašanja služijo kot opora pri pogovoru z otrokovimi starši. Logoped lahko odgovore sproti
zapisuje skupaj s starši.
3. Bilingual Aphasia Test: Test za afazijo pri dvojezični osebi (2011)
S testom želimo pridobiti informacije o stopnji dvo- ali večjezičnosti osebe pred možgansko kapjo in
njen kontekst učenja jezikov. Test je razdeljen na dva dela. V prvem delu opredelimo jezikovno
zgodovino osebe. Povprašamo, katere jezike oseba govori, katere jezike so govorili starši, v katerem
jeziku so govorili z njim in kateri jezik je oseba govorila v šoli. V drugem delu skušamo pridobiti
informacije o načinih in kontekstih uporabe posameznega jezika. Vprašalnik izvajamo v jeziku, ki ga
ocenjujemo. Če oseba na zastavljena vprašanja ne more odgovoriti, naj na vprašanja odgovori kdo drug,
ki osebo dobro pozna.

2.10.7 Jezik
Kadar pri logopedski terapiji ciljamo na klientov prvi jezik, ki ni slovenščina, moramo upoštevati sledeče
(Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009):
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značilnosti klientovega prvega jezika,



razvojne vzorce prvega jezika,



tipične vzorce dvojezičnega jezikovnega razvoja,



trenutni in pretekli nivo poznavanja in obvladanja obeh jezikov,



morebitni potek jezikovne terapije pri že obstoječi jezikovni motnji.

Katja Raztresen

2.10.8 Izgovarjava in fonologija
Pri delu na področju artikulacije in fonologije z osebo, ki govori drug jezik, se priporoča upoštevanje
(Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009):


fonemskih ali alofoničnih možnosti govorjenega jezika,



znanja o artikulacijski motnji v klientovem jeziku,



potrebo po ločevanju med naglasom, narečjem, fonološko motnjo in med artikulacijskimi težavami.

V Priporočilih za delo z večjezičnimi otroki (Recommendations for Working with Bilingual Children, 2011) so
podana glavna načela za delo z otroki, ki so dvojezični in ki imajo fonološko motnjo. Pri njih je potrebno
pregledati fonološke sposobnosti v obeh jezikih in opisati napake, ki jih otrok dela v obeh jezikih. To
pomeni, da je potreben zapis pogostih in tudi nepogostih napačnih vzorcev, preveriti se mora tudi
medjezikovno vplivanje in vplive narečja. Nato je potrebno izbrati jezik obravnave. Navedeni sta dve vrsti, in
sicer: dvojezični pristop (ang. bilingual approach) in medjezikovni pristop (ang. cross-linguistic approach). Pri
prvi možnosti dvojezičnega pristopa se svetuje osredotočanje na elemente, ki so skupni obema jezikoma.
Druga (tretja) možnost je terapija na napačnih vzorcih ali glasovih, ki se v obeh jezikih (ne) pojavljajo v
podobni meri oz. na podobni stopnji. Pri medjezikovnem pristopu se svetujeta osredotočenost zgolj na
fonološke sposobnosti v posameznem jeziku in terapija, ki sloni na izkazanih napačnih vzorcih ali glasovih v
le enem jeziku. Avtorji dodajajo opozorilo, da fonološka terapija v enem jeziku ne bo imela vpliva oz. učinka
na fonološki sistem drugega jezika, hkrati pa tudi ni nujno, da se bo artikulacijska terapija v enem jeziku
generalizirala na drug/e jezik/e (Recommendations for Working with Bilingual Children, 2011) .

Prevod mednarodnih priporočil za delo s tovrstno populacijo (Multilingual children with speech sound
disorders) avtorice Sharynne McLeod je tudi v prilogi (Večjezični otroci z govornimi motnjami). V njih so po
začetni opredelitvi pojmov večjezičnosti, govornih motenj, kulture in logopeda zapisani dejavniki, ki jih
morajo logopedi in surdopedagogi pri zagotavljanju primernih prilagojenih pristopov za logopedsko
ocenjevanje in terapijo tudi upoštevati. Mednarodna skupina logopedov in surdopedagogov je zapisala tudi
priporočene oblike dela pri zagotavljanju kulturno ustreznih in varnih storitev za večjezične otroke z
govornimi motnjami. Glede na MKF za otroke in mladostnike je skupina svoja priporočila razdelila na sklope
58

Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, diplomsko delo

Katja Raztresen

– telesne funkcije, telesna zgradba, dejavnosti in soudeleženost ter osebni dejavniki. Namen priporočil je
predvsem navdihniti osebe za razvoj in izboljšanje politike ter dobre prakse za večjezične in/ali večkulturne
otroke z govornimi motnjami.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Populacija v Sloveniji je po svoji narodni sestavi relativno homogena, še posebej v primerjavi z drugimi
nekdanjimi jugoslovanskimi republikami v obdobju razpada skupne države (Rončević, 2009). Pomembno pa
se je zavedati, da število priseljencev in tujcev iz leta v leto narašča (Prebivalstvo, Slovenija, 1. januar 2015,
2015), poleg tega pa v Sloveniji živijo tudi pripadniki narodnih manjšin in skupnosti, katerim slovenščina ni
prvi jezik (Manjšine, 2014). Mnogi izmed njih potrebujejo in tudi poiščejo logopedsko pomoč, vendar je
medsebojna komunikacija med slovenskim logopedom in osebo, ki ji slovenščina ni prvi jezik, zaradi
jezikovnih in tudi kulturnih ovir lahko zelo otežena. V slovenskem logopedskem prostoru trenutno še
nimamo oblikovanih smernic in priporočil, katerim bi logoped lahko sledil v primeru, ko v obravnavo
sprejme osebo, ki slabo ali pa sploh ne poznava slovenskega jezika. Prav tako nimamo vprašalnikov in
testov, ki bi nam pomagali pri ocenjevanju jezikovne zgodovine in jezikovnega ozadja teh oseb. Posledično
se slovenski logoped lahko znajde v dilemi, kako naj oceni njene govorno-jezikovne sposobnosti in
predvsem na kakšen način ter v katerem jeziku naj svoje storitve izvaja, da bo logopedska terapija čim bolj
uspešna.
Ker podatki kažejo, da Slovenija počasi postaja vedno bolj jezikovno in kulturno heterogena država, me je
zanimalo, kolikšemu deležu oseb, ki poiščejo in potrebujejo logopedsko pomoč, slovenščina ni prvi jezik,
kateri so njihovi vzroki iskanja logopedske pomoči in s katerimi jeziki so se slovenski logopedi v svoji delovni
praksi že srečali. S svojo raziskavo sem želela ugotoviti, kako dobro slovenski logopedi poznavajo tuje jezike
in kako pomembno se jim zdi, da poznavajo najpogosteje pojavljene jezike v našem prostoru. Zanimale so
me tudi povezave med stopnjo tujejezikovne kompetentnosti slovenskih logopedov in krajem njihovega
delovanja. Nadaljnje sem se osredotočila na njihovo osebno mnenje, ki zavzema problematiko izbire jezika
pri nudenju logopedskih uslug na raznih področjih delovanja logopeda.

3.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Z anketnim vprašalnikom sem želela pridobiti vpogled v stanje nudenja logopedskih storitev pripadnikom
narodnih manjšin in skupnosti, priseljencem in tujcem v Republiki Sloveniji ter analizirati problematiko
uporabe in poznavanja jezikov pri izvajanju logopedskih storitev. Zanimala so me razširjenost in področja
nudenja logopedskih uslug tovrstnim osebam. Želela sem izvedeti, kakšna so mnenja slovenskih logopedov
o pomenu logopedove tujejezikovne kompetentnosti pri spoprijemanju s problematiko izbire jezika pri
nudenju logopedskih storitev na različnih področjih njihovega delovanja.
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Poleg pridobitve in analize podatkov je namen mojega diplomskega dela slovenskim logopedom prikazati,
kako se s problematiko logopedske obravnave tujejezičnih oseb spoprijemajo logopedi v drugih državah.
Glede na to, da slovenskih priporočil in vprašalnikov, ki bi bili logopedom v pomoč pri obravnavi oseb, ki jim
slovenščina ni prvi jezik, (še) ni, sem skušala zbrati in povzeti tuja priporočila za logopedovo delovanje v
tovrstnih primerih. Med nastajanjem mojega diplomskega dela sem zato z doc. dr. Martino Ozbič, asist. dr.
Damjano Kogovšek in asist. Jernejo Novšak Brce s Pedagoške fakultete v Ljubljani sodelovala pri prevodu
dokumenta priporočil z naslovom Večjezični otroci z govornimi motnjami (v prilogi), s katerim si bodo
slovenski logopedi lahko pomagali pri svojem delu z dvo- ali večjezičinimi klienti. Hkrati sem želela
slovenskim logopedom predstaviti tudi nekaj vprašalnikov, ki bi jim pomagali pri pridobivanju širših
informacij o jeziku osebe, ki ji slovenščina ni prvi jezik.
Svoje raziskovalno delo sem razdelila na tri ciljne sklope. V prvem sklopu sem preverila profil slovenskih
logopedov. Raziskala sem njihovo tujejezikovno kompetentnost in njeno povezavo s krajem in časom
zaposlitve ter starostno kategorijo uporabnikov njihovih storitev. Te informacije so pomembne, saj
predvidevam, so logopedi, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, boljše tujejezikovno kompetentni.
V drugem sklopu sem se osredotočila na profil pripadnikov narodnih manjšin, priseljencev in tujcev, ki so
iskalci oz. uporabniki logopedskih storitev. Tu me bo zanimal delež teh oseb v primerjavi z ostalimi
uporabniki, katerih prvi jezik je slovenščina, njihov prvi jezik in vrste težav, zaradi katerih so deležni
logopedske pomoči.
Zadnji sklop bom namenila pridobivanju mnenj slovenskih logopedov o njihovi potrebi po pomoči tolmača
na logopedskih obravnavah, o njihovem poznavanju prvega jezika in kulturnih posebnosti pripadnikov
narodnih manjšin, priseljencev in tujcev, o pomenu njihovega obvladovanja drugih jezikov ter o potrebah
po mednarodnem povezovanju in izobraževanju s tujimi logopedi z namenom izmenjevanja znanj o zgradbi
jezikov in tehnikah za usvajanje posameznih glasov.

3.3 HIPOTEZE
Glede na zastavljene cilje sem oblikovala naslednje hipoteze:
H1: Logopedi, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, se ocenjujejo kot boljše tujejezikovno kompetentne.
H1a: Logopedi, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, se v govoru ocenjujejo kot boljše tujejezikovno
kompetentne.
H1b: Logopedi, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, se v branju in pisanju ocenjujejo kot boljše
tujejezikovno kompetentne.
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H2: Logopedi, ki ne delujejo na območju narodnih manjšin, se v svoji delovni praksi najpogosteje srečujejo z
jeziki držav, nastalih na razširjenem območju nekdanje Jugoslavije.
H3: Večina obravnavanih pripadnikov narodnih manjšin in skupnosti, priseljencev oz. tujcev se je po
logopedsko pomoč obrnilo zaradi jezikovnih ali govornih težav.
H4: Logopedi, ki so slabše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi na obravnavah pripadnikov narodnih
manjšin, skupnosti, priseljencev oz. tujcev moral biti prisoten tolmač.
H5: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi logoped moral poznati prvi jezik in
kulturne posebnosti svojih klientov.
H5a: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi logoped moral poznati prvi jezik
svojih klientov.
H5b: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi logoped moral poznati kulturne
posebnosti svojih klientov.
H6: Večina logopedov meni, da logoped ne more izvajati ocene govora/jezika/komunikacije in govornojezikovne komunikacijske terapije v jeziku, v katerem ni fluenten.
H6a: Večina logopedov meni, da logoped ne more izvajati ocene govora/jezika/komunikacije v jeziku, v
katerem ni fluenten.
H6b: Večina logopedov meni, da logoped ne more izvajati govorno-jezikovne komunikacijske terapije v
jeziku, v katerem ni fluenten.
H7: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, izkazujejo večjo pomembnost poznavanja
najpogosteje pojavljenih jezikov v slovenskem prostoru.
H8: Logopedi, ki imajo več delovnih izkušenj s pripadniki narodnih manjšin, priseljenci oz. tujci, izkazujejo
večjo potrebo po mednarodnem povezovanju in izobraževanju s tujimi logopedi.

3.4 METODOLOGIJA
3.4.1 Vzorec
Vzorec sestavlja 48 logopedov, ki delujejo v različnih ustanovah na območju Republike Slovenije.
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USTANOVA

ŠTEVILO
LOGOPEDOV

BLIŽINA MANJŠIN

Zdravstveni dom

3

NE

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

9

NE

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut SOČA

4

NE

Center za korekcijo sluha in govora
Portorož

8

DA

Zdravstveni dom

3

NE

Šola in/ali vrtec

1

NE

Murska Sobota

Zdravstveni dom

2

DA

Maribor

Zdravstveni dom

1

NE

Center za sluh in govor Maribor

2

NE

Domžale

Zdravstveni dom

2

NE

Škofja Loka

Zdravstveni dom

1

NE

Šola in/ali vrtec

1

NE

Vipava

Cirius Vipava

2

NE

Kamnik

Cirius Kamnik

1

NE

Krško

Zdravstveni dom

1

NE

Nova Gorica

Zdravstveni dom

1

DA

Žalec

Zdravstveni dom

1

NE

Slovenj Gradec

Šola in/ali vrtec

1

NE

Ormož

Šola in/ali vrtec

1

DA

Ni podatka

Šola in/ali vrtec

3

NE

KRAJ ZAPOSLITVE

Ljubljana

Portorož
Kranj

SKUPAJ

48
Tabela 3 – Prikaz števila logopedov glede na kraj ustanove, kjer delujejo

Iz dobljenih podatkov sem vzorec glede na bližino oz. oddaljenost od narodnih manjšin razdelila na 2
skupini. Kraji, kot so Portorož, Nova Gorica, Murska Sobota in Ormož, se nahajajo v bližini narodnih manjšin.
Tam deluje 12 logopedov, ki je izpolnilo anketo. Preostalih 36 anketiranih logopedov ne deluje v bližini
narodnih manjšin oz. kraja svojega delovanja niso zapisali.
Anketirani logopedi imajo od 0 do 27 let delovnih izkušenj. Razdelila sem jih v 3 razrede, in sicer:
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Do 5 let delovnih izkušenj: 35 anketirancev oz. 72,92 % anketirancev



Od 6 do 11,25 let delovnih izkušenj: 6 anketirancev oz. 12,5 % anketirancev



Več kot 11,25 let delovnih izkušenj: 7 anketirancev oz. 14,58 % anketirancev

Katja Raztresen

3.4.1.1 Metodološke težave
Anketo je pričelo reševati 48 logopedov, vendar je nekateri izmed njih niso rešili v celoti – 10 oseb je
reševanje ankete prekinilo že pri 4. vprašanju. Nekateri anketiranci so posamezna vprašanja preskakovali
oz. nanje niso odgovorili. Glede na to da je to prva raziskava nudenja logopedskih storitev osebam v
slovenskem prostoru, ki jim slovenščina ni prvi jezik, sem se odločila, da nepopolno rešenih anket ne
izločam in da za analizo uporabim vse razpoložljive podatke. Posledično vzorci pri statistični analizi
posameznih hipotez variirajo. Pri preverjanju vsake posamezne hipoteze sem zapisala tudi število
manjkajočih odgovorov, da ne bi prihajalo do napačnih interpretacij rezultatov glede na manjši vzorec. Na
podlagi pridobljenih informacij sem tako izvedla preliminarno študijo, saj sem primarno želela pridobiti
vpogled v splošno stanje nudenja logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih
skupnosti v Republiki Sloveniji. Čeprav vzorec raziskave ni velik, menim, da bi kljub temu lahko predstavljal
začetek bodočih izobraževanj, podrobnejših raziskav in razmišljanj o nujnosti sprememb razmišljanja in
delovanja na tem področju logopedske stroke.

3.4.2 Spremenljivke
Neodvisne spremenljivke:


kraj zaposlitve



leta delovnih izkušenj



prvi jeziki klientov, ki jim slovenščina ni prvi jezik



vrsta težav klientov, ki jim slovenščina ni prvi jezik

Odvisne spremenljivke:


stopnja tujejezikovne kompetentnosti logopeda



stopnja potrebe po mednarodnem povezovanju in izobraževanju s tujimi logopedi



stopnja pomembnosti poznavanja najpogosteje pojavljenih jezikov v slovenskem prostoru



poznavanje prvega jezika in kulturnih posebnosti tujcev oz. priseljencev



prisotnost tolmača



jezik, uporabljen na logopedskih obravnavah
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3.4.3 Instrumentarij
Za namen raziskovalnega dela sem oblikovala in uporabila spletni anketni vprašalnik (v prilogi). Sestavila
sem vprašanja zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa.
Nabor vprašanj sem razdelila na tri dele.
Prva tretjina vprašanj služi pridobivanju osebnih podatkov anketiranih logopedov. Ta del nam poleg kraja
njihovega delovanja in let delovnih izkušenj ponuja tudi informacije o vrsti populacije, s katero se srečujejo
na delovnem mestu (starost in vrsta težav). Pridobimo pa tudi podatke o stopnji njihove tujejezikovne
kompetentnosti.
Vprašanja, ki so sledila, nam nudijo podrobnejše informacije o pripadnikih narodnih manjšin, priseljencih
oz. tujcih, ki poiščejo logopedsko pomoč (njihova starost, prvi jezik in vrste težav).
Zadnjih 9 vprašanj je namenjenih pridobivanju osebnih mnenj slovenskih logopedov na področju
logopedskega dela v Republiki Sloveniji z osebami, ki jim slovenščina ni prvi jezik.

3.4.4 Vrednotenje
Za potrebe nadaljnje statistične obdelave sem logopede, ki delujejo na območju narodnih manjšin, označila
z 1, ostale, ki ne delujejo v bližini narodnih manjšin, pa z 0.
Pri vrednotenju odgovorov na 4. in 5. vprašanje sem tistim anketirancem, ki so svoje obvladovanje tujega
jezika označili za osnovno, dodelila 1 točko. Če so se ocenili kot samostojnega uporabnika, so prejeli 2 točki,
največ točk (3) pa jim je prinesla kompetentna raba. Točke vsakega posameznika sem seštela. Seštevki točk
posameznika so se gibali od 0 do 9 (govorjenje) in od 2 do 11 (branje in pisanje). Seštevek zbranih točk pri
obeh vprašanjih se je torej gibal od 2 do 20 točk. Za ugotavljanje stopnje tujejezikovne kompetentnosti
slovenskih logopedov tako v govorjenju kot tudi pri branju in pisanju sem tiste, ki so zbrali manj kot 6 točk
interpretirala kot slabše tujejezikovno kompetentne in jih označilo z 0. Tiste, ki pa so skupno zbrali več kot 7
točk, sem interpetirala kot boljše tujejezikovno kompetentne in jih zato označila z 1.
Pri 9. vprašanju sem združila vse zapisane tuje jezike, s katerimi so se slovenski logopedi v svoji delovni
praksi srečali, in posamezne zapise seštela. Združila sem tudi odgovora a) in b) pri 13. vprašanju in to
poimenovala »DA« skupaj a) in b).
Težave pri 11. vprašanju, na katere so anketiranci naleteli pri obravnavi pripadnikov narodnih manjšin,
skupnosti, priseljencev oz. tujcev, sem razdelila na dve kategoriji. Prvo sem imenovala Prisotnost govornih
ali jezikovnih težav, drugo pa Odsotnost govornih ali jezikovnih težav. To pomeni, da sem anketirano osebo,
ki je označila katero koli in najmanj eno govorno ali jezikovno težavo, štela v prvo kategorijo.
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Pri 19. vprašanju sem vsak posamezen jezik, ki so ga anketiranci označili kot nepomembnega, označila z 1
točko, manj pomembnega z 2 točkama, pomembnega s 3 točkami, zelo pomembnega s 4 točkami in
nujnega s 5 točkami. Anketirance, ki so pri katerem koli in vsaj pri enem izmed navedenih jezikov
pomembnost poznavanja označili s 4 ali 5, sem označila z 1 in jih štela v skupino, ki sem jo poimenovala Bolj
izražena pomembnost poznavanja jezikov. Tiste, ki tega kriterija niso dosegli, sem uvrstila v skupino Manj
izražena pomembnost poznavanja jezikov in jih označila z 0.
Ker hipoteze 1, 5 in 6 temeljijo na skupku več podatkov, sem z namenom natančnejše analize dobljenih
rezultatov vsako izmed njih razdelila na dve podhipotezi.

3.4.5 Izvedba
Na spletni strani 1ka sem ustvarila anketni vprašalnik in ga objavila na spletu. Društvo logopedov Slovenije
sem prosila za posredovanje vabila za reševanje in povezavo do spletne ankete diplomiranim logopedom, ki
delujejo na ozemlju Republike Slovenije. Spletna anketa je bila aktivna 3 mesece, nato sem vse dobljene
odgovore zbrala in jih analizirala.

3.4.6 Statistične metode, uporabljene za analizo pridobljenih podatkov
Pri statistični analizi zbranih anketnih vprašalnikov sem uporabila statistične metode, ki so primerne za
majhne vzorce. Podatke sem iz spletne strani, kjer sem ustvarila in izvedla spletno anketo, prenesla v
program SPSS (verzija 17), kjer sem jih tudi obdelala in analizirala.
Pri nekaterih spremenljivkah sem uporabila predvsem metode opisne statistike. Za prikaz končnih podatkov
sem uporabila tabele in grafe, določala sem frekvence (f) in strukturne odstotke (f%) ter mere srednjih
vrednosti (aritmetična sredina).
Za analizo in interpretacijo hipotez sem uporabila Hi-kvadrat (χ2) preizkus statistične pomembnosti z 0,05
stopnjo tveganja. Za ugotavljanje razlik med dvema skupinama sem uporabila T-test za preverjanje enakosti
povprečij.
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3.5 REZULTATI Z INTERPRETACIJO
3.5.1 Hipoteza 1: Logopedi, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, se ocenjujejo kot
boljše tujejezikovno kompetentne.
3.5.1.1 Hipoteza 1a: Logopedi, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, se v govoru ocenjujejo kot
boljše tujejezikovno kompetentne.
Raziskava je pokazala, da 12 od 48 logopedov, ki so reševali spletno anketo, deluje v bližini narodnih
manjšin. Zanimalo me je, če se ti v govoru ocenjujejo kot boljše tujejezikovno kompetentne.
Na 4. vprašanje, kjer so anketiranci morali zapisati jezike, ki jih govorijo in označiti stopnjo njihovega
obvladovanja, je odgovorilo 39 logopedov. V spodnji tabeli so prikazani seštevki ocen rab posameznih
jezikov pri govorjenju.

Frekvenca
Seštevek
ocen rab
posameznih
jezikov pri
govorjenju

Veljavni
Odstotki odstotki (%)
(%)
2,1
2,6

0

1

1
2

1
3

2,1
6,3

2,6
7,7

3
4

7
15

14,6
31,3

17,9
38,5

5
6

4
2

8,3
4,2

10,3
5,1

7
8

3
3

6,3
6,3

7,7
7,7

Skupaj
Manjkajoči odgovori

39
9

81,3
18,8

100

SKUPAJ

48

100

Tabela 4 - Prikaz seštevkov ocen rab posameznih jezikov pri govorjenju

Tabela prikazuje, da ena anketirana oseba govori le slovenski jezik, neka druga oseba pa se v govorjenju v
tujem jeziku ocenjuje zgolj kot osnovno kompetentno. Največ anketirancev (38,5 %) je zbralo 4 točke, kar
pomeni, da največ slovenskih logopedov, ki je reševalo anketo, govori vsaj 2 tuja jezika. Pri tem se pri enem
jeziku v govorjenju ocenjujejo bodisi za samostojnega uporabnika bodisi za kompetentnega uporabnika.
Povprečje tujejezikovne kompetentnosti tistih logopedov, ki delujejo v bližini narodnih manjšin in tistih, ki
delujejo na drugih območjih, je prikazano v sledeči tabeli.
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Tujejezikovna
kompetentnost
v govorjenju

Bližina
manjšin
0

Seštevek oseb

1

Povprečje

Katja Raztresen

Standardni odklon

26

3,92

1,35

12

5,25

2,14

Tabela 5 - Povezave med tujejezikovno kompetentnostjo v govorjenju logopedov in oddaljenostjo njihovega delovanja
od narodnih manjšin

Na lestvici od 0 do 9 povprečje tujejezikovne kompetentnosti v govorjenju 26 anketirancev, ki ne delujejo v
bližini narodnih manjšin, znaša 3,92. Povprečje preostalih 12 anketirancev, ki delujejo v bližini manjšin, je na
isti lestvici višje in znaša 5,25. Dobljeni podatki nakazujejo, da anketirani slovenski logopedi izkazujejo večjo
kompetentnost znanja tujih jezikov, če živijo v bližini narodnih manjšin. Ker sem želela preveriti, če je razlika
med povprečji statistično pomembna, sem uporabila T-test za preverjanje enakosti povprečij.

T-test za preverjanje enakosti povprečij
Tujejezikovna
kompetentnost v
govorjenju

Vrednost T testa

Stopinje prostosti

-2,327

36

Raven statistične
pomembnosti α
0,026

Razlika v
povprečjih
-1,33

Tabela 6 - Rezultati T-testa za preverjanje enakosti povprečij za Hipotezo 1a

Rezultati T-testa kažejo na statistično značilne razlike med krajem delovanja logopeda in stopnjo njegove
tujejezikovne kompetentnosti. Iz statistične analize torej sklepam, da se slovenski logopedi, ki ne delujejo v
bližini narodnih manjšin, ocenjujejo za slabše tujejezikovno kompetentne kot pa tisti, ki svoje delo
opravljajo v bližini narodnih manjšin. To pomeni, da H1a lahko potrdim, saj so se logopedi, ki delujejo v
bližini narodnih manjšin, ocenili kot boljše tujejezikovno kompetentne.

3.5.1.2 Hipoteza 1b: Logopedi, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, se v branju in pisanju
ocenjujejo kot boljše tujejezikovno kompetentne.
Pri preverjanju druge podhipoteze sem logopedovo bližino oz. oddaljenost od narodnih manjšin primerjala
z oceno rabe tujejezikovne kompetentnosti v branju in pisanju.
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Frekvenca

Odstotki
(%)

2

6

12,5

Veljavni
odstotki
(%)
17,6

3
4

6
14

12,5
29,2

17,6
41,2

5
6

3
1

6,3
2,1

8,8
2,9

7
8

2
1

4,2
2,1

5,9
2,9

10
Skupaj

1
34

2,1
70,8

2,9
100

Manjkajoči odgovori

14

29,2

SKUPAJ

48

100

Seštevek
ocen rab
posameznih
jezikov pri
branju in
pisanju

Katja Raztresen

Tabela 7 - Prikaz seštevkov ocen rab posameznih jezikov pri branju in pisanju

Na 5. vprašanje, ki se navezuje na oceno rabe tujih jezikov v branju in pisanju, je odgovorilo 34 oseb.
Opazno je, da je vsak anketiranec, ki je odgovoril na vprašanje, v branju in pisanju vsaj osnovno
kompetenten v dveh jezikih ali pa je v enem jeziku osnovno kompetenten, v drugem pa samostojno
kompetenten. Tudi tokrat je največ anketirancev (41,2 %) dobilo 4 točke. Največ, kar 11 točk, je zbrala
oseba, ki v povprečju kar pet jezikov (angleščino, nemščino, španščino, hrvaščino in srbščino) uporablja na
stopnji samostojne rabe.

Tujejezikovna
kompetentnost
pri branju in
pisanju

Bližina
manjšin
0
1

Seštevek oseb

Povprečje

Standardni odklon

24

4,04

1,78

10

4,30

2,26

Tabela 8 – Primerjava povprečij med tujejezikovno kompetentnostjo logopedov pri branju in pisanju ter oddaljenostjo
njihovega delovanja od narodnih manjšin

Zgornja tabela prikazuje, da sta si povprečji tujejezikovne kompetentnosti v branju in pisanju anketirancev
glede na njihovo oddaljenost oz. bližino narodnostnih manjšin, zelo podobni. 24 anketirancev, ki ne delujejo
v bližini narodnih manjšin, imajo na lestvici od 2 do 11 povprečje 4,04. Povprečje tistih 10 anketirancev, ki
delujejo v bližini manjšin, je malenkost višje in znaša 4,30.
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T-test za preverjanje enakosti povprečij
Tujejezikovna
kompetentnost
pri branju in
pisanju

Vrednost T testa

Stopinje prostosti

-0,356

32

Raven statistične
pomembnosti α
0,724

Razlika v
povprečjih
-0,26

Tabela 9 - Rezultati T-testa za preverjanje enakosti povprečij za Hipotezo 1b

T-test za primerjavo enakosti povprečij nakazuje na statistično neznačilne razlike med krajem logopedovega
delovanje ter njegovo tujejezikovno kompetentnostjo v branju in pisanju. V tem primeru je Hipoteza 1b
zavrnjena. Razlika med povprečjema med tujejezikovno sposobnostjo anketirancev v branju in pisanju v
povezavi z bližino oz. oddaljenostjo od narodnih manjšin, je vidna, vendar je za potrditev hipoteze
premajhna, saj je povprečje pri tistih logopedih, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, višje le za 0,26 točke.

Na podlagi statistične analize obeh podhipotez lahko sklenem, da gre za statistično pomembno povezavo,
ko govorimo o odnosu med logopedovo tujejezikovno kompetentnostjo v govoru in njegovim delovanjem v
bližini narodnostnih manjšin. Očitno logopedova fizična bližina tujemu jeziku pripomore k njegovi večji
kompetentnosti v govornem izražanju. V nasprotju pa tega ne morem trditi za področje branja in pisanja.
Tudi v tem primeru je sicer opazno, da so logopedi, ki delujejo v bližini narodnostnih manjšin, v branju in
pisanju za malenkost bolj tujejezikovno kompetentni kot pa njihovi kolegi, ki svojega dela ne opravljajo v
bližini teh območij, vendar so razlike za statistično potrditev hipoteze premajhne. Na podlagi rezultatov bi
torej lahko zaključila, da kraj logopedovega delovanja na njegovo tujejezikovno kompetenost v branju in
pisanju ne vpliva tako močno, kot pa na njegovo tujejezikovno kompetentnost v govornem izražanju.

3.5.2 Hipoteza 2: Logopedi, ki ne delujejo na območju narodnih manjšin, se v svoji
delovni praksi najpogosteje srečujejo z jeziki držav, nastalih na razširjenem
območju nekdanje Jugoslavije.
Na 9. vprašanje je odgovorilo 34 anketirancev. Izmed njih sem izločila tiste, ki delujejo v bližini narodnih
manjšin. Anketirani logopedi, ki ne delujejo v bližini narodnih manjšin, so se v svoji delovni praksi srečali z
različnimi jeziki.
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Pogostost pojavljanja tujih jezikov v logopedski praksi na
območjih, ki niso v bližini narodnih manjšin
Romuniščina
Moldavščina
Nemščina
Ruščina
Francoščina
Srbo-hrvaščina
Makedonščina
Češčina
Bosanščina
Angleščina
Srbščina
Albanščina
Hrvaščina
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Število srečanj s tujimi jeziki na logopedskih obravnavah
Graf 1 - Pogostost pojavljanja tujih jezikov v logopedski praksi na območjih, ki niso v bližini narodnih manjšin

V graf sem vključila vse jezike, ki so jih zapisali anketirani logopedi, zato je srbščina in hrvaščina pojavljata
tudi v kombinaciji. Graf nakazuje, da se je izmed 22 logopedov, ki ne delujejo na območju narodnih manjšin,
14 logopedov v svoji delovni praksi najpogosteje srečevalo s hrvaščino. Sledi ji albanščina9 z 10 srečanji, njej
pa srbščina z osmimi. Angleščina se je na lestvici pogostosti z 6 srečanji uvrstila na 4. mesto.
Analiza podatkov z metodami opisne statistike torej nakazuje, da lahko drugo hipotezo potrdim, saj se
logopedi, ki ne delujejo na območju narodnih manjšin, v svoji delovni praksi najpogosteje srečujejo z jeziki
držav, nastalih na razširjenem območju nekdanje Jugoslavije (hrvaščino, srbščino, bosanščino, srbohrvaščino, makedonščino).

9

Ker pa je današnje Kosovo, kjer se je govorilo albansko, tudi spadalo v predel bivše Jugoslavije, sem se odločila, da
zaradi geografske zaokroženosti med prej naštete jezike štejem tudi albanščino.
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3.5.3 Hipoteza 3: Večina obravnavanih pripadnikov narodnih manjšin in skupnosti,
priseljencev oz. tujcev se je po logopedsko pomoč obrnilo zaradi jezikovnih ali
govornih težav.
Na 11. vprašanje je odgovorilo 34 anketiranih logopedov. 82,4 % anketirancev je označilo, da so osebo, ki ji
slovenščina ni prvi jezik, sprejeli v obravnavo zaradi vsaj ene govorne in/ali jezikovne težave oz. motnje.
Preostalih 17,6 % anketiranih logopedov pri teh klientih ni opazilo govornih in/ali jezikovnih težav.
Frekvenca

Odstotki
(%)

Veljavni odstotki
(%)

Prisotnost govornih
ali jezikovnih težav

28

58,3

82,4

Odsotnost govornih
ali jezikovnih težav

6

12,5

17,6

Skupaj odgovorov

34

70,8

100

Manjkajoči odgovori

14

29,2

SKUPAJ

48

100

Tabela 10 - Vzrok potrebe po logopedski pomoči pri pripadnikih narodnih manjšin, priseljencih oz. tujcih, ki živijo v
Republiki Sloveniji

Analiza odgovorov nakazuje, da tretjo hipotezo lahko potrdim, saj se je večina obravnavanih pripadnikov
narodnih manjšin in skupnosti, priseljencev oz. tujcev po logopedsko pomoč obrnilo zaradi jezikovnih ali
govornih težav.

3.5.4 Hipoteza 4: Logopedi, ki so slabše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi na
obravnavah pripadnikov narodnih manjšin, skupnosti, priseljencev oz. tujcev
moral biti prisoten tolmač.
V raziskavi me je med drugim zanimalo tudi, če obstaja povezanost med logopedovo željo po pomoči
tolmača in njihovo tujejezično kompetentnostjo govorjenja, branja in pisanja. Na 13. vprašanje je
odgovorilo 32 logopedov.
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13. Ali menite, da bi na obravnavah moral biti prisoten tolmač oz. oseba, ki
pozna tako klienta/varovanca/pacienta kot tudi njegov jezik in kulturo?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek (%)

a) Da, na začetku.

6

18,75

b) Da, če logoped ne
pozna njegovega jezika.

19

59,375

»DA« SKUPAJ a) in b)

25

78,125

c) Ne.

7

21,875

d) Drugo: ___________

0

0

32

100

SKUPAJ

Tabela 11 - Odgovori na vprašanje št. 13 (prisotnost tolmača na obravnavah)

78,125% anketiranih logopedov je mnenja, da bi v primeru, ko jezik osebe ni slovenski jezik oz. jezik, ki ga
logoped pozna, na obravnavah moral biti prisoten tolmač. Večina izmed njih meni, da je tolmačeva
prisotnost nujna le takrat, kadar logoped jezika svojega klienta ne pozna. Odgovore na to vprašanje sem
razdelila tudi glede na stopnjo tujejezikovne kompetentnosti.

TUJEJEZIKOVNA KOMPETENTNOST
SKUPAJ
Slabša (0)

Boljša (1)

Frekvenca

Odstotki
(%)

Frekvenca

6

18,75

19

Proti prisotnosti
tolmača

2

6,25

SKUPAJ

8

25

Za prisotnost
tolmača

Odstotki
(%)

Frekvenca

Odstotki
(%)

59,38

25

78,12

5

15,62

7

21,88

24

75

32

100

Tabela 12 - Povezava stopnje tujejezikovne kompetentnosti in želje po tolmaču

Iz tabele je razvidno, da je le 18,75 % anketiranih logopedov takih, ki so slabše tujejezikovno kompetentni in
so hkrati mnenja, da bi na obravnavi moral biti prisoten tolmač, kadar oseba, ki se k logopedu obrne na
pomoč, ne uporablja istega jezika kot on oz. kadar logoped jezika te osebe ne pozna. 59,38 % logopedov, ki
je mnenja, da je prisotnost tolmača obvezna, je tudi boljše tujejezikovno kompetentnih.
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Vrednost
Pearsonov Hi kvadrat

Katja Raztresen

Stopinje prostosti (df)

Raven statistične
pomembnosti (α ali P)

1

0,805

0,061
2

Tabela 13 - Rezultati χ preizkusa za preverjanje Hipoteze 4

Rezultati χ2 preizkusa so pokazali, da med stopnjo logopedove tujejezikovne kompetentnosti in njegovim
mnenjem o potrebi po tolmaču na obravnavah pripadnikov narodnostih manjšin, priseljencev oz. tujcev ni
statistične povezanosti. Raven statistične pomembnosti po izračunu Pearsonovega χ2 preizkusa je previsoka,
zato je hipoteza 4 zavrnjena.
Predvidevala sem, da bodo tisti logopedi, ki so slabše tujejezikovno kompetentni ravno zaradi te značilnosti
izrazili večjo potrebo po tolmaču. Rezultat ravni statistične pomembnosti tega ne dokazuje, kar je lahko
posledica majhnega vzorca, lahko pa je vzrok tudi vsebinski. Možno je tudi, da so tiste osebe, ki so boljše
tujejezikovno kompetentne ravno zaradi svojega znanja in osveščenosti o znanju tujih jezikov in kultur
posledično tudi bolj zavedajo pomena dobrega poznavanja tujega jezika in kulture družbe, iz katere njihov
klient izhaja. Ker se zavedajo svojih pomanjkljivosti in pomena poznavanja raznih ravni jezika in kulture
osebe, ki je pri njih poiskala pomoč, so mnenja, da je v takšnih primerih prisotnost tolmača potrebna.

3.5.5 Hipoteza 5: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi
logoped moral poznati prvi jezik in kulturne posebnosti svojih klientov.
3.5.5.1 Hipoteza 5a: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi logoped
moral poznati prvi jezik svojih klientov.
Mnenja 33 anketiranih logopedov, ki je odgovorilo na 14. vprašanje o potrebi poznavanja prvega jezika
svojega klienta, sem primerjala z njihovo tujejezikovno kompetentnostjo v govoru, branju in pisanju.

14. Ali bi po vašem mnenju
logoped moral poznati prvi jezik
svojega
klienta/varovanca/pacienta?

TUJEJEZIKOVNA KOMPETENTNOST
SKUPAJ
Slabša (0)

Boljša (1)

Frekvenca

Odstotki
(%)

Frekvenca

Odstotki
(%)

Frekvenca

Odstotki
(%)

a) Da, osnove.

3

9,09

1

3,03

4

12,12

b) Da, jezik bi moral dobro poznati.

0

0

2

6,06

2

6,06

Odgovori
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c) Ne.

0

0

12

36,36

12

36,36

d) Odvisno od težave.

5

15,15

10

30,30

15

45,45

SKUPAJ

8

24,24

25

75,76

33

100

Tabela 14 - Povezanost stopnje tujejezikovne kompetentnosti logopedov z mnenjem o poznavanju prvega jezika
klienta/varovanca/pacienta

Obdelava podatkov je pokazala, da le 18,18 % anketiranih logopedov meni, da bi logoped moral poznati prvi
jezik svojih klientov, ki so pripadniki narodnostih manjšin, priseljenci ali pa tujci. 81,81 % jih meni, da to ni
potrebno oz. da je to odvisno od vrste težave posameznega klienta. Med njimi je kar 66,66 % tistih, ki se
ocenjujejo kot boljše tujejezikovno kompetentne.

Vrednost
Pearsonov Hi kvadrat

Stopinje prostosti (df)

Raven statistične
pomembnosti (α ali P)

3

0,013

10,766
2

Tabela 15 - Rezultati χ preizkusa za preverjanje Hipoteze 5a

Rezultati statistične analize nakazujejo na ravno obraten rezultat od pričakovanega, ki pa je kljub temu
statistično pomemben. Izkazalo se je, da obstaja povezava med boljše kompetentnimi logopedi in med
njihovim mnenjem, da ni potrebno, da logoped pozna prvi jezik svojega klienta. Pričakovala sem, da bodo
ravno logopedi s temi značilnostmi menili, da je to pomembno, analiza podatkov pa je pokazala ravno
nasprotno. Posledično moram Hipotezo 5a zavrniti.
Predvidevam, da sta v tem primeru vzroka dobljenim rezultatom dva. Prvi bi lahko bil premajhna
osveščenost in poznavanje tega področja, drugi pa dejstvo, da se neverbalno komunikacijo in v določenih
posameznih primerih tudi oceno artikulacije lahko oceni tudi brez poznavanja jezika svojega klienta.

3.5.5.2 Hipoteza 5b: Logopedi, ki so boljše tujjezikovno kompetentni, menijo, da bi logoped
moral poznati kulturne posebnosti svojih klientov.
Zanimalo me je tudi, če anketiranci menijo, da bi logoped moral poznati kulturne posebnosti svojih klientov.
Tokrat sem primerjala tujejezikovno kompetentnost anketirancev v govoru, branju in pisanju z mnenji 33
logopedov, ki je odgovorilo na 15. vprašanje.
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15. Ali bi po vašem mnenju
logoped moral poznati tudi
kulturne posebnosti okolja, iz
katerega izhaja njegov
klient/varovanec/pacient?

Katja Raztresen

TUJEJEZIKOVNA KOMPETENTNOST
SKUPAJ
Slabša (0)

Boljša (1)

Frekvenca

Odstotki
(%)

Frekvenca

Odstotki
(%)

Frekvenca

Odstotki
(%)

a) Da.

6

18,18

14

42,42

20

60,60

b) Ne.

2

6,06

11

33,33

13

39,39

SKUPAJ

8

24,24

25

75,76

33

100

Odgovori

Tabela 16 - Povezanost stopnje tujejezikovne kompetentnosti logopedov z mnenjem o poznavanju kulturnih posebnosti
okolja klienta/varovanca/pacienta

Največ, kar 60,60 % anketirancev meni, da je pomembno, da logoped pozna kulturne posebnosti okolja, iz
katerega izhaja njegov klient. Med njimi je dobri dve tretjini tistih, ki so tudi boljše tujejezikovno
kompetentni. Kar 39,39 % anketiranih logopedov je mnenja, da ni potrebno, da logoped pozna kulturne
posebnosti okolja, iz katerega njegov klient izhaja. Tudi med njimi je več tistih, ki so boljše tujejezikovno
kompetentni. S χ2 preizkusom sem preverila še statistično pomembnost pridobljenih rezultatov.

Vrednost
Pearsonov Hi kvadrat

0,916

Stopinje prostosti (df)

Raven statistične
pomembnosti (α ali P)

1

0,338

2

Tabela 17 - Rezultati χ preizkusa za preverjanje Hipoteze 5b

Kljub temu da je na prejšnji tabeli razvidno, da je tistih anketirancev, ki so boljše tujejezikovno kompetentni
in ki hkrati menijo, da bi logoped moral poznati kulturne posebnosti okolja, iz katerega izhaja njegov klient,
več, hipoteze 5b ne morem potrditi, čeprav se nagiba v pravilno smer. Tudi tukaj je razlog verjetno v
premajhnem vzorcu.
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3.5.6 Hipoteza 6: Večina logopedov meni, da logoped ne more izvajati ocene
govora/jezika/komunikacije in govorno-jezikovne komunikacijske terapije v
jeziku, v katerem ni fluenten.

3.5.6.1 Hipoteza 6a: Večina logopedov meni, da logoped ne more izvajati

ocene

govora/jezika/komunikacije v jeziku, v katerem ni fluenten.
Pogledala sem odgovore na 17. vprašanje, posamezne odgovore seštela in izračunala strukturne odstotke,
kar je prikazano v spodnji tabeli.
17. Ali menite, da logoped lahko izvede oceno govora/jezika/komunikacije v
jeziku, v katerem ni fluenten?

Odgovori zaprtega tipa

Veljavni
odstotek
(%)

Odstotek
(%)

Frekvenca

a) Da.

2

4,2

6,5

b) Ne.

24

50,0

77,4

5

10,4

16,1

SKUPAJ a), b), c)

31

64,6

100

Manjkajoči odgovori

17

35,4

SKUPAJ

48

100

c) Nisem prepričan/a.

Tabela 18 - Odgovori na vprašanje št. 17 (možnost logopedove izvedbe ocene govora/jezika/komunikacije v jeziku, v
katerem ni fluenten)

Na vprašanje je odgovorilo 31 anketirancev. Med njimi jih 77,4 % meni, da logoped ne more izvesti ocene
govora/jezika/komunikacije v jeziku, katerem ni fluenten. 16,1 % anketirancev ni prepričanih, kaj bi bilo
pravilno, dve osebi (6,5 %) pa menita, da logoped oceno govora/jezika/komunikacije lahko izvede kljub
temu da v jeziku, v katerem bi to izvedel, ni fluenten. Glede na to da rezultati ankete kažejo, da je večina
anketirancev mnenja, da logoped ne more izvajati ocene govora/jezika/komunikacije v jeziku, v katerem ni
fluenten, je hipoteza 6a potrjena.
Vsakemu ponujenemu odgovoru sem dodala še: »Prosim, obrazložite svojo izbiro,« saj sem želela pridobiti
še natančne vzroke za odločitev o odgovoru. Ker obrazložitev ni bilo tako veliko in ker so odgovori zelo
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nazorni, sem se odločila, da jih ne združujem v kategorije, ampak vse pridobljene pripise k odgovorom na
posamezna vprašanja prikažem v tabeli.
17. Ali menite, da logoped
lahko izvede oceno
govora/jezika/komunikacije v
jeziku, v katerem ni fluenten?
a) Da.
Prosim, obrazložite svojo
izbiro.
b) Ne.
Prosim, obrazložite svojo
izbiro.

Odgovori odprtega tipa

1. Oceni razumevanje, artikulacijo in neverbalno komunikacijo.
2. Nekatere težave se izražajo enako ne glede na jezik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

c) Nisem prepričan/a.
Prosim, obrazložite svojo
izbiro.

1.
2.
3.
4.

Ker ne poznaš jezikovnih specifičnosti tujega jezika.
Težko ocenjuješ nekaj, česar ne poznaš.
Ker ne pozna jezika.
Če ne poznaš skladnje, itd. določenega jezika, ne moreš soditi o
ustreznosti.
Ker nima dovolj znanja.
Izvede lahko oceno govora/jezika/komunikacije v slovenskem
jeziku.
Če ne pozna besedišča, sintakse in ostalih značilnosti jezika, ne
more kompetentno oceniti stanja govora in jezika pacienta.
Saj ne pozna vseh pravil tistega jezika.
Mislim, da lahko opazi hujša odstopanja od normativnega
govora, mislim pa, da ne more opraviti popolne ocene
komunikacije in jezika.
Ocenjuje lahko le jezike, v katerih je sam kompetenten.
Odvisno od težav, ki jih ima pacient.
Oceni, kar lahko.
Če je moje besedišče v tujem jeziku okrnjeno, ga težko ocenim.
Ne more izvesti ocene jezika, lahko pa izvede oceno govora in
(zgodnje) komunikacije in vrsto komunikacijskih dejanj.

Tabela 19 - Odgovori odprtega tipa na vprašanje št. 17

Za odgovor »Da« se je ena anketirana oseba odločila zato, ker meni, da kljub temu da logoped ni fluenten v
tujem jeziku, v njem lahko izvede oceno, vendar le artikulacijo, neverbalno komunikacijo in razumevanje.
Druga oseba pa meni, da je to možno, ker se pri tujejezičnih klientih nekatere težave izražajo ne glede na
jezik. Iz tega lahko sklepam, da sta se ti dve osebi za pritrdilni odgovor odločili predvsem zato, ker sta se
osredotočili na nivoje, ki niso izključno povezani s samim jezikom. Večina anketirancev, ki je obkrožila
odgovor »Ne«, je v utemeljitev zapisala, da logopedova ocena jezika tujejezične osebe ni možna, saj
specifičnosti jezika ne pozna dovolj dobro ali pa jih sploh ne pozna. Nekaj izmed tistih anketirancev, ki se ni
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moralo opredeliti niti za »Da« niti za »Ne«, je kot vzrok za to izpostavilo, da je ocena odvisna od klientovih
težav in da lahko izvede le oceno govora, zgodnje komunikacije in vrsto komunikacijskih dejanj.

3.5.6.2 Hipoteza 6b: Večina logopedov meni, da logoped ne more izvajati govorno-jezikovne
komunikacijske terapije v jeziku, v katerem ni fluenten.
Na 18. vprašanje sem prejela 31 odgovorov anketirancev.
18. Ali menite, da logoped lahko izvede govorno-jezikovno komunikacijsko
terapijo v jeziku, v katerem ni fluenten?

Odgovori zaprtega tipa

Veljavni
odstotek
(%)

Odstotek
(%)

Frekvenca

a) Da.

2

4,2

6,5

b) Ne.

22

45,8

71,0

7

14,6

22,6

SKUPAJ a), b), c)

31

64,6

100

Manjkajoči odgovori

17

35,4

c) Nisem prepričan/a.

SKUPAJ

100

Tabela 20 - Odgovori na vprašanje št. 18 (možnost logopedove izvedbe govorno-jezikovne komunikacijske terapije v
jeziku, v katerem ni fluenten)

Podatki kažejo, da je 6,5 % anketiranih logopedov mnenja, da logoped lahko izvede govorno-jezikovno
komunikacijsko terapijo v jeziku, v katerem ni fluenten. Prva izmed teh dveh oseb je svoj odgovor utemeljila
z obrazložitvijo, da je, po njenem mnenju, terapija postopek, ki ni vezan na poznavanje jezikovnega koda.
Druga oseba pa je mnenja, da v primerih, ko logoped ni fluenten v jeziku svojega klienta, terapijo kljub
temu lahko izvaja ob pomoči simbolov in ob podpori slik. Več kot dve tretjini anketirancev oz. 71 % jih meni,
da logoped v takšnih primernih terapije ne more izvesti. Preostanek anketirancev se ni mogel opredeliti niti
za niti proti izvajanju terapije v jeziku, v katerem logoped ni fluenten. Teh 22,6 % anketirancev je zato
obkrožilo zadnji podani odgovor »Nisem prepričan/a«. Rezultati ankete kažejo, da je večina anketiranih
logopedov mnenja, da logoped govorno-jezikovne komunikacijske terapije ne more izvajati v jeziku, v
katerem ni fluenten, zato je hipoteza 6b potrjena.
Tudi pri tem vprašanju sem anketirance prosila, naj odločitev za svoj odgovor utemeljijo in tudi tokrat
odgovorov ni bilo veliko, zato sem se ponovno odločila, da jih ne združujem, temveč da zapišem kar vse.
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18. Ali menite, da logoped
lahko govorno-jezikovno
komunikacijsko terapijo v
jeziku, v katerem ni fluenten?

Odgovori odprtega tipa

d) Da.
Prosim, obrazložite svojo
izbiro.

1. Terapija je postopek, ki ni vezan na poznavanje jezikovnega
koda.
2. S pomočjo simbolov in ob podpori slik.

e) Ne.
Prosim, obrazložite svojo
izbiro.

1. Ker bi prihajalo do še večjih vrzeli v govornem sporazumevanju
s klientom.
2. Terapijo lahko izvaja le v jeziku, v katerem je sam fluenten.
3. Verjetno bi učil površno, če ne celo napačno.
4. Nikakor. Terapijo mora vedno izvajati v svojem jeziku - seveda
upajoč, da bo transfer v svoj jezik opravil pacient sam.
5. Logoped v Sloveniji je usposobljen za izvajanje terapij v
slovenskem jeziku.
6. Ker ne pozna dovolj jezika.
7. Ni mogoče izvajati jezikovne terapije v jeziku v katerem nisi
fluenten.

f)

1. Odvisno od motnje.
2. Pri otrocih še včasih gre, ker so ponavadi v stiku z obema
jezikoma (jezikom, ki ga govorijo doma in jezikom okolja). Tako
da je po navadi prisotno vsaj osnovno razumevanje jezika
okolja. Je pa odvisno, koliko časa je otrok v novem okolju in
torej ali je že dolgo v stiku z njim ali ne.
3. Da in ne, odvisno od vrste in stopnje govorno-jezikovno
komunikacijske motnje. V vsakem primeru pa potrebuje
dodatno znanje s področja jezika uporabnika.
4. Mogoče, če jezik zelo dobro pozna - npr. živi v dvojezičnem
okolju ali v tujini dlje časa.

Nisem prepričan/a.
Prosim, obrazložite svojo
izbiro.

Tabela 21 - Odgovori odprtega tipa na vprašanje št. 18

Osebe, ki so se opredelile za odgovor »Ne«, so pri obrazložitvi predvsem poudarile pomembnost, da
logoped izvaja terapijo v jeziku, v katerem je fluenten. Menijo, da bi v primeru, ko bi logoped terapijo izvajal
v jeziku, ki ga sam ne pozna dovolj dobro, prihajalo do še večjih preprek v njegovem govornem
sporazumevanju s klientom ter da bi posledično učil površno, mogoče celo napačno. Tisti anketiranci, ki so
se odločili za najbolj nevtralen odgovor (»Nisem prepričan/a«), so izpostavili, da je to odvisno od vrste in
stopnje govorno-jezikovno komunikacijske motnje. Nekateri so poudarili tudi pomen okolja, v katerem živi
tako logoped kot oseba, ki jo obravnava.
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Na podlagi analiz odgovorov na 17. in 18. vprašanje lahko zaključim, da so anketirani logopedi mnenja, da
logoped v jeziku, v katerem ni fluenten, ne more izvesti niti ocene govora/jezika/ niti terapije.

3.5.7 Hipoteza 7: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, izkazujejo večjo
pomembnost poznavanja najpogosteje pojavljenih jezikov v slovenskem prostoru.
Pri 19. vprašanju je 29 anketirancev na lestvici od 1 do 5 označilo, kako zelo se jim zdi pomembno, da
poznajo jezike, ki se v našem prostoru pojavljajo najpogosteje (italijanščina, nemščina, madžarščina,
hrvaščina, bosanščina, albanščina, makedonščina, romščina in znakovni jezik).

Povprečje pomembnosti poznavanja najpogosteje pojavljenih
jezikov v Sloveniji v logopedski stroki
Znakovni jezik
Romščina
Makedonščina
Albanščina
Bosanščina
Hrvaščina
Madžarščina
Nemščina
Italijanščina
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Graf 2 - Izračun povprečij pomembnosti poznavanja najpogosteje pojavljenih jezikov v Sloveniji v logopedski stroki na
lestvici od 1 do 5

Izračun je pokazal, da je po mnenju anketirancev najpomembnejše, da logoped pozna vsaj osnove
znakovnega jezika, saj so anketirani logopedi ta jezik na lestvici od 1 do 5 v povprečju ocenili s
pomembnostjo 3,14. Temu sledi hrvaški jezik s povprečjem 3,0, njemu pa sledi bosanski jezik s povprečno
oceno 2,83. Italijanščina je kljub temu da se v Sloveniji priznava tudi italijanska narodna skupnost z
povprečno oceno 2,52 zasedla komaj 4. mesto. Nemški jezik je s povprečno oceno 2,1 pristal na
predzadnjem mestu. Glede na to da v Sloveniji živi tudi madžarska narodna skupnost je presenetil rezultat,
da so anketirani logopedi poznavanje osnov madžarskega jezika s povprečjem 1,72 ocenili kot najmanj
pomembne.
Izraženo pomembnost sem nato primerjala še s stopnjo tujejezikovne kompetentnosti.
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TUJEJEZIKOVNA KOMPETENTNOST
SKUPAJ
Slabša (0)

Boljša (1)

Frekvenca Odstotki Frekvenca
(%)
Manj izražena pomembnost
poznavanja jezikov (0)
Bolj izražena pomembnost
poznavanja jezikov (1)
SKUPAJ

Odstotki
(%)

Frekvenca

Odstotki
(%)

4

13,79

13

44,83

17

58,62

2

6,90

10

34,48

12

41,38

6

20,69

23

79,31

29

100

Tabela 22 - Primerjava povezav med izraženo pomembnostjo poznavanja jezikov in stopnjo tujejezikovne
kompetentnosti

Tabela prikazuje, da je kar 58,62 % anketiranih logopedov izrazilo manjšo pomembnost poznavanja jezikov,
ki se v Sloveniji pojavljajo najpogosteje. Med njimi je celo več tistih anketirancev, ki so boljše tujejezikovno
kompetentni. Teh je 44,83 %, tistih, ki pa so hkrati izrazili večjo pomembnost poznavanja jezikov, je le 34,48
%. Anketirancev, ki so slabše tujejezikovno kompetentni in ki so izrazili manjšo pomembnost poznavanja
jezikov, ki se v našem prostoru pojavljajo najpogosteje, je 13,79 %. Med slabše tujejezikovno
kompetentnimi, ki so izrazili večjo pomembnost poznavanja jezikov, je le 6,9 % anketirancev.

Vrednost
Pearsonov Hi kvadrat

Stopinje prostosti (df)

Raven statistične
pomembnosti (α ali P)

1

0,653

0,202
2

Tabela 23 - Rezultati χ preizkusa za preverjanje Hipoteze 7

Predvidevala sem, da bodo ravno tisti logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni zaradi posledično
večje možnosti po uspešnejšem komuniciranju s klienti, ki jim slovenščina ni prvi jezik, izkazali večjo
pomembnost poznavanja najpogosteje pojavljenih jezikov v Sloveniji. Statistična analiza rezultatov pa tega
ni potrdila, saj je raven statistične pomembnosti previsoka. Hipoteza 7 je zato zavrnjena. Logopedi, ki so se
izkazali za boljše tujejezikovno kompetentne, namreč niso izkazali večje pomembnosti poznavanja
najpogosteje pojavljenih jezikov v slovenskem prostoru.

82

Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, diplomsko delo

Katja Raztresen

3.5.8 Hipoteza 8: Logopedi, ki imajo več delovnih izkušenj s pripadniki narodnih
manjšin, priseljenci oz. tujci, izkazujejo večjo potrebo po mednarodnem
povezovanju in izobraževanju s tujimi logopedi.
Zanimalo me je še, če bodo logopedi z večletnimi delovnimi izkušnjami zaradi posledično pogostejših
srečanj oz. obravnav pripadnikov narodnih manjšin, priseljencev in tujcev izkazali večjo potrebo po
mednarodnem povezovanju in izobraževanju s tujimi logopedi kot pa njihovi kolegi z manj let delovnih
izkušenj. Za preverjanje še zadnje hipoteze sem najprej zbrala 28 odgovorov na zadnje, 21. vprašanje
ankete in jih analizirala.
21. Ali menite, da bi za učinkovitejše nudenje logopedskih storitev tujcem oz.
priseljencem v Sloveniji bilo potrebnih več mednarodnih povezovanj in
izobraževanj s tujimi logopedi, s katerimi bi si izmenjali znanja o zgradbi jezikov
in tehnikah za usvajanje posameznih glasov?

Odgovori zaprtega tipa

Frekvenca

Odstotek (%)

Veljavni
odstotek
(%)

a) Da.

18

37,5

64,3

b) Ne.

6

12,5

21,4

c) Nisem prepričan/a.

4

8,3

14,3

SKUPAJ a), b), c)

28

58,3

100

Manjkajoči odgovori

20

41,7

SKUPAJ

48

100

Tabela 24 - Odgovori na vprašanje št. 21 (potreba po mednarodnih povezovanjih in izobraževanjih s tujimi logopedi z
namenom učinkovitejšega nudenja logopedskih storitev tujcem oz. priseljencem v Sloveniji)

Kar 64,3 % anketirancev meni, da bi slovenski logopedi za učinkovitejše nudenje logopedskih storitev
tujcem oz. priseljencem v Sloveniji potrebovali več mednarodnih povezovanj s tujimi logopedi, ob pomoči
katerih bi pridobili in si izmenjali znanja o zgradbi jezikov in tehnikah za usvajanja posameznih glasov.
Nekateri izmed njih so zapisali tudi utemeljitve za svoj odgovor. Tako so izpostavili, da je to lahko za
logopeda prednost, saj bi s tem lažje vstopal v komunikacijo s tovrstnimi klienti in bi posledično lažje
zastavil načrt za usvajanje oz. učenje novega jezika. Poudarili so tudi, da so si glasovi kljub podobnosti
nekaterih jezikov lahko povsem različni, logopedi pa bi z mednarodnim povezovanjem razširjali svoje znanje
o zgradbi drugih jezikov in bi tako učinkoviteje pomagali obravnavanim dvojezičnim osebam. Obrazložitvi
»več glav več ve« in »ker se meje Slovenije odpirajo v Evropo, mi pa postajamo večjezični« sta prav tako na
vprašanje 21. močno utemeljili izbiro odgovora »Da«.
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Odgovor »Ne« je obkrožilo 21,4 % anketirancev. Polovica od teh je svojo izbiro tudi utemeljila, in sicer se
eni osebi ne zdi smiselno, da bi logopede zaradi tujcev učili tuje jezike, saj tudi v tujini ne moremo
pričakovati, da bo nam, Slovencem, nudena logopedska pomoč v našem prvem jeziku, poleg tega pa so za
učenje jezika in opravljanje logopedskega dela potrebna dolga leta izkušenj in uporabe. Druga oseba je
izpostavila, da »logoped ni poliglot«, tretja pa meni, da to ni delo logopeda, da pa vsekakor »ne bi bilo nič
narobe, če bi taka znanja pridobival, nujno pa ni«.
14,3 % anketiranih logopedov se ni moglo odločiti niti za prvi odgovor niti za drugega, zato so preprosto
obkrožili zadnji odgovor, ki je: »Nisem prepričan/a«. Ob tem je le ena anketirana oseba utemeljila svojo
izbiro; zapisala je: »Težko se je kasneje učiti nekih novih jezikov (sploh romskega, albanskega…). Če poznaš
le osnove, to še vedno ne zadostuje temu, da lahko kvalitetno nudiš terapijo.«
Nadaljnje me je zanimalo, koliko let delovnih izkušenj imajo za sabo tisti anketiranci, ki so izkazali potrebo
po mednarodnem izobraževanju in povezovanju.

POTREBA PO MEDNARODNEM SODELOVANJU
LETA IZKUŠENJ

Ne; Nisem prepričan/a
(0)
Frekvenca

SKUPAJ

Da
(1)

Odstotek
(%)

Frekvenca

Odstotek
(%)

Frekvenca

Odstotek
(%)

Do 5 let

4

14,28

13

46,42

17

60,71

5,1 – 11,25 let

6

21,43

2

7,14

8

28,57

Več kot 11,25 let

0

0

3

10,71

3

10,71

10

35,71

18

64,29

28

100

SKUPAJ

Tabela 25 - Povezava let delovnih izkušenj z mnenjem o potrebi po mednarodnem sodelovanju

V tabeli je razvidno, da ima kar 60,72 % anketirancev, ki so odgovorili tako na 2. kot na 21. vprašanje, manj
kot 5 let izkušenj, v vmesni razred spada 28,57 % anketirancev, v razred z največ delovnih izkušenj pa le
10,71 % anketiranih logopedov. Največ anketiranih logopedov je torej mnenja, da bi bilo mednarodno
povezovanje potrebno, te osebe pa imajo hkrati do 5 let delovnih izkušenj. Mene je zanimala predvsem
povezava tretjega razreda, tj. razreda z največ delovnimi izkušnjami, z izraženo potrebo po mednarodnem
sodelovanju in povezovanju. Anketirancev, ki je zadostovalo obema kriterijema, je le 10,71 %. Za statistično
analizo sem še zadnjič uporabila Pearsonov χ2 preizkus statistične pomembnosti.
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Vrednost
Pearsonov Hi kvadrat

8,144

Katja Raztresen

Stopinje prostosti (df)

Raven statistične
pomembnosti (α ali P)

2

0,017

Tabela 26 - Rezultati χ2 preizkusa za preverjanje Hipoteze 8

Rezultati statistične analize nakazujejo, da je hipoteza 8 zavrnjena, saj je potrdila ravno obratno, kot sem
predvidevala. Analiza namreč ni potrdila statistično pomembne povezave med logopedi, ki imajo več
delovnih izkušenj s pripadniki narodnih manjšin, priseljenci oz. tujci, in njihovo večjo potrebo po
mednarodnem povezovanju in izobraževanju s tujimi logopedi, je pa potrdila statistično pomembnost med
tovrstno potrebo in logopedi z manj leti delovnih izkušenj. Sama sem predvidevala, da bodo logopedi z več
leti delovnih izkušenj izkazali večjo potrebo po mednarodnem povezovanju in izobraževanju, saj sem
menila, da so ravno zaradi večjega števila let izkušenj imeli več srečanj s pripadniki narodnih manjšin,
priseljenci oz. tujci ter bi si posledično želeli več stika, povezovanj in izmenjav informacij z logopedi, katerih
prvi jezik je enak jeziku klientov, s katerimi so se srečali. Izkazalo pa se je, da si mednarodnega povezovanja
in izobraževanja želijo mlajše generacije slovenskih logopedov. Možno je, da je vzrok v vedno bolj
heterogeni situaciji v slovenskem prostoru, predvidevam pa, da vzrok tiči tudi v njihovi boljši tujejezikovni
kompetentnosti v angleškem jeziku, ki bi jim omogočala lažjo komunikacijo s tujimi kolegi.
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3.6 PREVERJANJE HIPOTEZ

HIPOTEZA

POTRJENA

ZAVRNJENA

H1: Logopedi, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, se ocenjujejo kot
boljše tujejezikovno kompetentne.
H1a: Logopedi, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, se v govoru
ocenjujejo kot boljše tujejezikovno kompetentne.




H1b: Logopedi, ki delujejo v bližini narodnih manjšin, se v branju in
pisanju ocenjujejo kot boljše tujejezikovno kompetentne.
H2: Logopedi, ki ne delujejo na območju narodnih manjšin, se v svoji
delovni praksi najpogosteje srečujejo z jeziki držav, nastalih na
razširjenem območju nekdanje Jugoslavije.



H3: Večina obravnavanih pripadnikov narodnih manjšin in skupnosti,
priseljencev oz. tujcev se je po logopedsko pomoč obrnilo zaradi
jezikovnih ali govornih težav.



H4: Logopedi, ki so slabše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi na
obravnavah pripadnikov narodnih manjšin, skupnosti, priseljencev
oz. tujcev moral biti prisoten tolmač.



H5: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi
logoped moral poznati prvi jezik in kulturne posebnosti svojih
klientov.
H5a: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi
logoped moral poznati prvi jezik svojih klientov.



H5b: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, menijo, da bi
logoped moral poznati kulturne posebnosti svojih klientov.



H6: Večina logopedov meni, da logoped ne more izvajati ocene
govora/jezika/komunikacije in govorno-jezikovne komunikacijske
terapije v jeziku, v katerem ni fluenten.
H6a: Večina logopedov meni, da logoped ne more izvajati ocene
govora/jezika/komunikacije v jeziku, v katerem ni fluenten.



H6b: Večina logopedov meni, da logoped ne more izvajati govornojezikovne komunikacijske terapije v jeziku, v katerem ni fluenten.



H7: Logopedi, ki so boljše tujejezikovno kompetentni, izkazujejo večjo
pomembnost poznavanja najpogosteje pojavljenih jezikov v
slovenskem prostoru.



H8: Logopedi, ki imajo več delovnih izkušenj s pripadniki narodnih
manjšin, priseljenci oz. tujci, izkazujejo večjo potrebo po
mednarodnem povezovanju in izobraževanju s tujimi logopedi.
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3.7 DISKUSIJA
3.7.1 Ugotovitve
Z diplomskim delom sem želela pridobiti vpogled v stanje nudenja logopedskih storitev pripadnikom
neslovenskih narodnih manjšin, priseljencem oz. tujcem v Sloveniji, katerih število iz leta v leto narašča
(Prebivalstvo, Slovenija, 1. januar 2015, 2015).
Glede na to da Slovenija na območju slovenske Istre in Porabja kot uradni jezik poleg slovenščine priznava
tudi italijanščino in madžarščino (Ustava RS, 2008, 11. člen), sem predvidevala, da se bodo logopedi, ki
delujejo v bližini teh območij ocenili za boljše tujejezikovno kompetentne. Menila sem, da se ti logopedi
zaradi neposredne bližine neslovenskih narodov s tujejezikovno populacijo srečujejo pogosteje in da bodo
posledično izrazili tudi večjo stopnjo pomembnosti poznavanja tujih jezikov. Predvidevala sem, da bodo ti
logopedi poznali tudi več tujih jezikov in da jih bodo obvladovali na stopnji samostojne rabe, če ne že na
kompetentni stopnji rabe. Rezultati so pokazali, da se ti logopedi v povprečju ocenjujejo kot boljše
tujejezikovno kompetentne v govoru, pri branju in pisanju pa je bila razlika v primerjavi z logopedi, ki ne
delujejo v bližini narodnih manjšin, minimalna. Ker je bila razlika pri prvem primeru večja, je statistična
analiza potrdila statistično pomembnost te razlike, kar pa se ni zgodilo pri branju in pisanju. Iz tega lahko
sklenem, da kraj delovanja logopeda pozitivno vpliva na stopnjo njegove tujejezikovne zmožnosti v
govorjenju, ne pa tudi v tolikšni meri pri branju in pisanju. Izkazalo se je, da fizična bližina tujega jezika
vpliva na stopnjo njegovega obvladovanja. Zavedam pa se, da vsi slovenski logopedi ne morejo delovati na
območjih, ki so v bližini narodnih manjšin, da bi tako v govoru postali bolj tujejezikovno kompetentni. Pri
logopedih, ki ne delujejo na območjih narodnih manjšin, bi k premostitvi tega »govornega primanjkljaja«
mogoče lahko pripomogle pogostejše izpostavitve poslušanju in govorni uporabi tujih jezikov.
Kar 76,8 % priseljencev v naši državi prihaja iz držav razširjenega območja nekdanje Jugoslavije (Tujci po
skupinah državljanstva, kohezijski regiji, Slovenija, letno, 2015), kar pomeni, da je tudi njihov prvi jezik
tamkajšnjega izvora (hrvaščina, srbo-hrvaščina, srbščina, bosanščina, albanščina, makedonščina) (Čok,
1991b). Posledično sem predvidevala, da so se logopedi, ki ne delujejo na območju narodnih manjšin,
najpogosteje srečevali z ravno temi jeziki. Moje predvidevanje se je tokrat potrdilo, saj so se ti logopedi
najpogosteje srečevali s hrvaščino, sledita pa ji albanščina in srbščina. Anketirancem pa se sicer zdi najbolj
pomembno, da logoped pozna znakovni jezik, sledi mu hrvaščina, temu pa bosanščina. Italijanski jezik je
kljub obstoječi narodni manjšini pristal na 4. mestu, madžarščina pa na zadnjem. Če se ob tem rezultatu
navežem še na prejšnjega, bi bilo z namenom povečanja stopnje tujejezikovne kompetentnosti slovenskih
logopedov, ki ne delujejo v bližini narodnih manjšin, najbolj smiselno, da so ti najpogosteje izpostavljeni
jezikom, s katerimi so se v dosedanji praksi slovenski logopedi srečevali najpogosteje. Tako bi se njihova
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stopnja tujejezikovne kompetentnosti izboljšala, hkrati pa bi bili v stiku tudi z jeziki, za katere se je izkazalo,
da se na njihovem delovnem območju največkrat pojavljajo.
Kljub temu da jeziki bivše Jugoslavije prav tako kot slovenščina spadajo v skupino slovanskih jezikov, je
znano, da so med njimi še vedno prisotne večje in manjše razlike tako v sami zgradbi jezika kot tudi na
fonološki ravni. To dejstvo me je pripeljalo do naslednje hipoteze, v kateri sem predvidevala, da se je večina
obravnavanih pripadnikov narodnih manjšin in skupnosti, priseljencev oz. tujcev (v povprečju je tovrstnih
obravnavanih oseb 12 %) obrnila na logopeda zaradi jezikovnih ali govornih težav. Analiza podatkov je
pokazala, da je bil v 82,4 % ravno to razlog zaradi katerega so osebo, ki ji slovenščina ni prvi jezik, sprejeli v
obravnavo. Ob tem se mi poraja vprašanje, v katerem jeziku in na kakšen način so izvedli oceno govora in
jezika ter kasnejšo terapijo, saj velika večina anketiranih logopedov meni, da logoped v jeziku, v katerem ni
fluenten, ne more izvajati niti ocene govora/jezika/komunikacije niti govorno-jezikovne komunikacijske
terapije. Poleg tega jih več kot tretjina meni, da ni potrebno, da poznajo vsaj osnove prvega jezika svojih
klientov, skoraj polovica pa pravi, da je to odvisno od težave. Med njimi je celo večina tistih anketirancev, ki
se ocenjujejo kot boljše tujejezikovno kompetentne. Res je, da se artikulacijska terapija v enem jeziku lahko
generalizira na druge jezike (Recommendations for Working with Bilingual Children, 2011), vendar tu
naletimo na dve težavi oz. vprašanji. Prvič: kako bomo klientu, ki slovenskega jezika ne razume, razložili,
kam naj namesti svoj jezik in kaj mora storiti z njim, če ne poznamo vsaj osnov njegovega jezika? In drugič:
kako lahko izvajamo artikulacijsko terapijo tistih glasov, ki jih v slovenskem jeziku nimamo, vemo pa, da niso
pravilno izgovorjeni (na primer mehki /ʨ/ in temni /ʟ/)? Pri iskanju odgovorov na ta vprašanja moramo v
obzir vzeti tudi izsledke raziskav, ki pravijo, da fonološka terapija v enem jeziku ne bo imela učinka na
fonološki sistem drugega jezika (ibid.). Glede na to da so bili v 91,18 % klienti, ki jim slovenščina ni
predstavljala prvega jezika, otroci, je pomembno vedeti, da je fonološke sposobnosti potrebno pregledati v
obeh jezikih in ob tem napake, ki jih otrok dela, prav tako opisati v obeh jezikih. Hkrati je potreben pregled
medjezikovnega vplivanja in šele nato se izbere jezik obravnave (ibid.). Menim, da se nam ponujata vsaj dve
možnosti, ob pomoči katerih bi te smernice lahko pričeli upoštevati. Logopedom bi moralo biti ponujeno
učenje tujih jezikov, s katerimi se v svoji praksi srečujejo najpogosteje, če pa to ni mogoče, pa bi v primerih,
ko v obravnavo dobijo osebo, ki ji slovenščina ni prvi jezik, morali imeti možnost do dostopa, posveta in
timskega sodelovanja z logopedom, ki ta jezik pozna, ali pa vsaj s tolmačem oz. prevajalcem tega jezika.
Avstralska priporočila pravijo, naj ocenjevanje poteka v klientovem dominantnem jeziku oz. jezikih, saj v
primeru, ko le-to poteka v nedominantnem jeziku, to lahko nakazuje na jezikovno motnjo (Working in a
Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009). Zaskrbljujoče je, da anketirani logopedi v nasprotju s
tem menijo, da ni potrebno, da logoped pozna vsaj osnove klientovega prvega jezika. Predvidevam, da jih je
zato 78,13 % izrazilo potrebo, da bi bil pri obravnavah pripadnikov narodnih skupnosti, priseljencev oz.
tujcev, kadar sami ne poznajo njihovega jezika, prisoten tolmač. Namreč, ko opazimo odstopanje le v enem
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jeziku, je potrebno jezikovno-komunikacijsko-govorno zmožnost preveriti tudi v drugih jezikih, ki jih oseba
uporablja (Ozbič, 2014). Logoped, ki tega/teh jezika/ov ne pozna, mora informacije pridobiti od tistega
logopeda, ki ga/jih pozna (ibid.) in ker raziskava prikazuje, da je teh logopedov malo, je vloga tolmača
očitno nujno potrebna. Poleg tega tudi CASLPA predlaga intervencijo v otrokovem prvem jeziku, ki jo izvaja
logoped sam ali ob pomoči sodelavcev (Thordardottir, 2010). Ob tem je na drugi strani potrebno poudariti
tudi, da zgolj terapija v klientovem dominantnem jeziku ne bo zadostovala, kadar si želimo napredka v obeh
jezikih. Dosedanje raziskave so pokazale obstoj transferja s terapije v prvem jeziku na drugi jezik,
najpogosteje do tega pride v vsaj nekaterih aspektih jezika (Thordardottir, 2010), vendar pa ne nujno v
vseh.
Večina logopedskih obravnav, na katerih so prisotni tudi otrokovi starši, temelji na vrednotah, prepričanjih
in praksah večinske oz. prevladujoče kulture (Van Kleeck, 1994). Ker sem predvidevala, da drugi jeziki naših
klientov s seboj prinesejo tudi kulturo, ki je lahko tudi zelo drugačna od slovenske, me je zanimalo, če so
anketirani logopedi mnenja, da bi morali poznati tudi kulturne posebnosti svojih klientov. Izmed njih je
60,61 % odgovorilo pritrdilno, večina je bila hkrati tudi boljše tujejezikovno kompetentnih. Očitno obstaja
povezava med večjo stopnjo znanja tujih jezikov in poznavanjem kulturnih posebnosti, saj je del učenja
jezika tudi učenje njegove kulture (Brown, 1980, v Prebeg-Vilke, 1995). Zanimivo pa je, da je več anketiranih
logopedov mnenja, da je bolj pomembno poznati kulturne posebnosti svojega klienta kot pa njegov prvi
jezik. Slovenski logopedi torej večji pomen pripisujejo poznavanju kulturnih posebnosti svojih klientov kot
pa njihovega jezika. Na drugi strani pa nekateri tuji raziskovalci pravijo, da tujejezičnega in tujekulturnega
klienta v podrejen položaj ne postavlja v tolikšni meri njegova kulturna raznolikost, vendar predvsem
jezikovne ovire, ki se pojavijo med njim in terapevtom (Sue in Sue, 2003).
Ob vsem tem si postavljam vprašanje: na koga naj se torej ti ljudje obrnejo, če logopedsko pomoč
potrebujejo in si je želijo? Logopedi so namreč mnenja, da ni potrebno, da poznajo prvi jezik svojega
klienta, hkrati pa menijo tudi, da ne morejo izvajati ocene govora in govorne terapije v jeziku, v katerem
niso fluentni. Kaj storiti? Rezultati raziskave v primerjavi s priporočili in smernicami kažejo, da je
izobraževanje na tem področju nujno potrebno, saj je priseljencev in tujcev vedno več in vse kaže, da jih bo
v prihodnosti še mnogo več. Konec koncev nam logopedska etična načela narekujejo, da moramo osebo, ki
si želi naše pomoči, sprejeti ne glede na jezik, ki ga govori. Vendar je po drugi strani ne moremo popolnoma
razumeti, oceniti njenega govora in jezika ter ji posledično nuditi ustrezne terapije. Mogoče je prva rešitev
pogostejše sodelovanje s strokovnjaki s sorodnih področij, kot so predvsem tolmači in prevajalci, skratka
jezikoslovci, ki so strokovnjaki na področju tujih jezikov. Tovrstni sodelavci bi nam lahko nudili vpogled v
tipična pričakovanja članov klientove skupnosti in nam tudi predlagali kulturno primerne strategije
(Working in a Culturally and Linguistically Diverse Society, 2009). Za večino anketirancev se je izkazalo, da so
kljub manjšemu številu delovne dobe in delovnih izkušenj boljše tujejezikovno kompetentni in si hkrati
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želijo mednarodnega povezovanja in izobraževanja s tujimi logopedi. To nakazuje, da si nova generacija
logopedov želi nadaljnjega izobraževanja in povezovanja s tujimi logopedi tudi na tem področju, saj se,
predvidevam, zaveda, da to predstavlja veliko pridobitev tako za njih kot za njihove kliente, ki so pripadniki
narodnih manjšin, skupnosti, priseljenci oz. tujci. Zadnja rešitev pa se, po mojem mnenju, kaže v dodatnem
izobraževanju in učenju teh jezikov že kot del dodiplomskega izobraževanja ali pa le podiplomskega. Naj bo
namenjen tisti peščici ljudi, ki se za to področje zanima in ki hkrati meni, da dodatna znanja tujih jezikov
lahko le še dodatno obogatijo poslanstvo, ki ga logoped izvaja v svojem prvem jeziku – slovenskem jeziku.

3.7.2 Omejitve in težave
Že med pisanjem teoretičnega sem se srečevala s težavo poimenovanj, saj so se termini med seboj bolj ali
manj razlikovali. Največ poimenovanj je imel izbran termin »prvi jezik«. Predvsem starejša literatura je
uporabljala termina »materni jezik« in»materinščina«. Težave sem imela pri prevajanju angleških terminov,
ki so opisovali govorne in jezikovne težave oseb. Ugotovila sem, da si njihova poimenovanja niso enotna niti
v sami slovenski stroki, zato je bilo prevajanje še težje. Podobno velja za termin, ki imenuje osebo, ki poišče
logopedsko pomoč. Slovenskih poimenovanj je mnogo, zato sem se odločila za tisti termin, ki je
najpogosteje uporabljen v dokumentih, ki se dotikajo raznih ravni delovanja slovenskih logopedov.
Na podlagi prebrane literature sem oblikovala osem hipotez, vendar sem jih na podlagi rezultatov večino
morala zavrniti. Kot glavni in prvi vzrok bi navedla premajhen in neenoten vzorec, saj vsi tisti anketiranci, ki
so pričeli z reševanjem, ankete niso rešili do konca, zaradi tega pa je bil vzorec pri primerjavi dveh
spremenljivk še manjši. Ker je vzorec premajhen in ker se pri preverjanju posameznih hipotez spreminja,
rezultatov ne morem posplošiti na celotno slovensko logopedsko stroko. Posledično nam raziskava lahko
nudi le okviren pregled stanja nudenja logopedskih storitev pripadnikom narodnih manjšin, priseljencem
oz. tujcem v Sloveniji. Drugi vzrok za nepotrjene hipoteze bi lahko bil tudi v dejstvu, da o tej temi na
področju logopedske prakse v slovenskem prostoru še ni bilo veliko raziskanega, tega se do sedaj
predavanja v študijskem programu niso na široko dotikala, zatorej so nekateri odgovori v primerjavi s tujimi
priporočili in smernicami presenetili v nepričakovano smer. Tretji vzrok bi lahko bil tudi v preveč
kompleksnih vprašanjih. Ob pregledu obrazložitev odgovorov anketirancev na 17. vprašanje sem se
vprašala, če bi bili rezultati drugačni v primeru, da bi to vprašanje delila na 3 dele. Tako bi v prvem
spraševala po govoru, v drugem po jeziku in v tretjem po komunikaciji. Predvidevam, da bi s tem dobila
veliko bolj natančne in reprezentativne rezultate. Ugotovila sem, da bi se težavam in dilemam pri
združevanju odgovorov in postavljanju mej pri ustvarjanju kategorij lahko izognila, če bi pri takšnih
odgovorih dala možnost manjše izbire (na primer 3. in 11. vprašanje). V prihodnje bi pri raziskavi upoštevala
le popolno rešene ankete, saj bi bila tako analiza lažja, rezultati bolj enoznačni.
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Ne glede na to lahko na rezultate raziskave pogledamo tako z negativne kot tudi s pozitivne strani. Žal
ugotovitev raziskave zaradi majhnega in neenakega vzorčenja ne moremo posplošiti na celotno slovensko
logopedsko stroko. Menim, da se stroka prične razvijati, ko se ugotovijo njene pomanjkljivosti. Mogoče je
bila prav ta preliminarna študija začetek tega. Zato upam, da bodo rezultati, ki se sicer razlikujejo teorij in
tujih, preverjenih praks slovenske logopede le spodbudili k nadaljnjemu sledenju in izpopolnjevanju na tem
področju logopedskega dela.
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4 ZAKLJUČEK
Zanimivo je dejstvo, da je bila v 19. stoletju enojezičnost proglašena za normalno, večjezičnost pa za izjemo,
ki predstavlja nevarnost za razvoj identitete posameznika. Dandanes je dvo- ali večjezičnost zelo pogost
pojav, saj kar 40 milijonov državljanov Evropske unije govori regionalne in manjšinske jezike. Lahko bi rekli,
da več kot polovica človeštva živi v dvo- ali večjezičnem okolju, za »prave nacionalne države« bi lahko
označili manj kot deset odstotkov držav sveta. Na drugi strani pa raziskave kažejo, da se že narečja in zvrsti
posameznega jezika organizirajo ločeno, tako kot če bi šlo za dva različna jezika (Ozbič, 2014). Glede na to bi
lahko rekli, da je vsaka oseba dvojezična (Ozbič, 2014) in posledično tudi vsaka družba. Kljub temu pa mnogi
še vedno težijo k »idealni« enojezični družbi, ki pa je zgolj iracionalna želja. Namreč tudi na robnih območjih
Slovenije in njenega zamejstva na obeh straneh prihaja do odklanjanja sosednjega jezika in kultur, kar je
verjetno rezultat novejših strahov v zvezi z evropskimi integracijskimi procesi. Žal je vzorec nacionalne
družbe manjšinske jezike v mnogih predelih sveta spravil na rob jezikovne smrti. Na drugi strani pa se nova
jezikovna politika trudi pospeševati razvoj manjšinskih jezikov in kultur. K sreči se mnogi, ki krojijo evropsko
kulturno politiko, zavedajo, da jeziki del bogate dediščine, ki jo je potrebno negovati in spoštovati (Domej,
2001).
Upam si trditi, da je dandanes večjezičnost v evropskem prostoru nedvomno naravno stanje, dvojezičnost
pa postaja vedno bolj zanimiva, na kar nakazuje tudi dejstvo, da se vse bolj razvija v samostojno
raziskovalno vejo. In ker se dvo- in večjezičnost ter dvo- in večkulturnost močno dotikajo logopedske stroke,
se mi je zdelo nujno potrebno slovenske logopede seznaniti s trenutnim stanjem in tujimi smernicami o
delu z večjezičnimi klienti. Ugotavljam, da se slovenski logopedi glede na porast števila tujcev, ki
predstavljajo že skoraj 5 % prebivalstva Slovenije (Prebivalstvo, Slovenija, 1. januar 2015, 2015), premalo
zavedajo pomembnosti poznavanja tujih jezikov oz. vsaj jezikov manjšin na slovenskem območju. Mnogi
izmed njih so potrebovali, potrebujejo in bodo potrebovali logopedsko pomoč, mi pa smo jo po etičnem
kodeksu dolžni ponuditi, ne glede na to, ali poznamo njihov jezik ali ne. Prepričana pa sem, da bi se
klientom lažje približali in da bi bila obravnava lažje, bolj sproščena in učinkovita, če bi mi, logopedi, poznali
vsaj osnove prvih jezikov naših klientov. Zavedam se, da to za logopede pomeni dodatno učenje, tako že
med samim študijem kot tudi po končanem študiju, vendar se jezikovne in emigrantske razmere v Sloveniji
hitro in močno spreminjajo ter vse kaže, da bo večjezičnih klientov vedno več. Z namenom boljše ocene
jezika in govora klienta ter posledično boljše obravnave in končnega rezultata terapije ocenjujem, da je za
slovenske logopede pomembno odlično poznavanje slovenskega jezika in vsaj osnovno znanje jezikov bivše
Jugoslavije, saj je teh priseljencev največ. Prav tako ocenjujem, da bi logopedi, ki delujejo v bližini etičnih
manjšin, morali imeti vsaj osnovno znanje tamkajšnjih jezikov, torej v našem primeru italijanskega in
madžarskega. To ne bi smel biti tako velik problem, saj je znano, da se lahko in radi učimo tujih jezikov.
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Tržaški slovenski pisatelj Alojz Rebula, lanski prejemnik zlatega reda za izjemen prispevek k uveljavljanju
slovenskega jezika, kulture in slovenstva v zamejstvu, pravi, da »kar štirje narodi, od katerih je en samo
slovansko soroden, se gledajo čez nas: Italijani, Nemci, Madžari, Hrvati« (v Fatur, 2001, str. 371). Slovenci
tako na kratkih razdaljah srečamo veliko različnih jezikov, tako da bi lahko rekli, da imamo potrebo po
obvladovanju tujih jezikov tako rekoč v genih. Rebula pa nadaljuje s (slovenskim) problemom, ki pravi, da je
Slovenec zaznamovan »z velikim veseljem za tuje jezike in z majhnim za svojega« (v Fatur, 2001, str. 371).
Psiholog Praper (2009) je mnenja, da bi terapevt (v našem primeru logoped) moral v terapevtski odnos
vstopati tako, da se nauči jezika svojega klienta in ga nato (upravičeno) motivira, da se uči njegovega. Žal
rezultati raziskave takšnega stanja na slovenskem logopedskem področju niso potrdili. Kljub temu menim,
da je ta preliminarna študija pripomogla k ugotavljanju realnega stanja na področju nudenja logopedske
pomoči pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti. Z njo sem ugotovila, da so nekatera
področja logopedske teorije in prakse pri delu slovenskih logopedov s tovrstno populacijo premalo
razdelana, preučena in raziskana. Rezultati so pokazali, da se mnenja in prepričanja slovenskih logopedov v
nekaterih pogledih močno oddaljujejo od priporočil tujih držav, kjer imajo logopedi več stikov in posledično
tudi delovnih izkušenj s tujejezikovno in tujekulturno populacijo. Menim in upam, da bo ta raziskava le
začetek razvoja tudi tega logopedskega področja, ki bo še bolj razširil in obogatil delovanje logopedske
stroke.
Razmišljam tudi, da bi bilo po uvedbi sprememb in izboljšav tega področja logopedske prakse smiselno
narediti raziskavo, v kateri bi preverili zadovoljstvo tistih naših klientov, ki smo jih nagovorili v njihovem
prvem jeziku. Zanimivo bi bilo preveriti, ali je bila v teh primerih nadaljnja logopedska obravnava resnično
uspešnejša. Zadnje raziskave žal kažejo, da so dvojezični otroci pretežno deležni terapij v jeziku, ki je bodisi
logopedov jezik bodisi šolski jezik, kar je torej najpogosteje njihov drugi jezik (Thordardottir, 2010).
Pomanjkanje dvojezičnih logopedov je pogosto navedeno kot glavni razlog za ne-nudenje dvojezičnih
terapij. Za prenehanje tovrstnega »trenda« ali v bodoči izogib temu, bi bilo potrebno prenoviti oz. dopolniti
študij logopedije in pri tem upoštevati izsledke projekta NetQues ter oblikovati skupne standarde
izobraževanja logopedov (Kogovšek, 2014). Poleg tega pa bi bilo potrebno v spremembe študijskega
programa vključiti tudi posebno usposabljanje za dvojezičnega logopeda oz. vsaj obvezno učenje jezikov, s
katerimi se slovenski logopedi v svoji praksi najpogosteje srečujejo. Smiselno bi bilo ustvariti t. i. »mrežo«
slovenskih logopedov, ki bi bila dostopna širši javnosti. Lahko bi obsegala ime logopeda, njegovo kontaktno
številko, kraj delovanja in na katerih področjih logopedije nudi pomoč oz. za katero področje logopedije je
podrobneje podučen. Poleg tega bi bili pripisani tudi jeziki, ki jih posamezen logoped pozna in na kateri
stopnji. Vsi ti podatki bi morali biti zapisani tudi v angleščini, da bi do njih dostopali in jih predvsem razumeli
tudi tisti, ki jim slovenščina ni prvi jezik, potrebovali pa bi slovensko logopedsko pomoč, saj bivajo v
Sloveniji.
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Konec koncev se moramo logopedi kot terapevti zavedati, da dvo- ali večjezični otroci potrebujejo mnogo
jezikovnih in emocionalnih spodbud, vključevanje v jezikovno-kulturni krog otroku drugega jezika, v
katerem se pojavljajo težave, pa pri tem igra glavno vlogo (Smole, 1993). Nedvomno pa bi takšno delovanje
imelo zgolj pozitiven vpliv tudi na odraslega klienta. Ne pozabimo, da je naša naloga poleg upoštevanja
kulturnih, jezikovnih in kognitivnih dejavnikov, logopedskih etičnih načel in raznih priporočil o delu s
tovrstno populacijo tudi ta, da z dvo- ali večjezično osebo, kateri slovenščina ne predstavlja prvega jezika,
vzpostavimo vez zaupanja in spoštovanja, na podlagi katere bo terapija čim bolj uspešna. Pa naj bo to v
katerem koli jeziku že.
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6 PRILOGE
6.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni!
Pred vami se nahaja anonimni spletni anketni vprašalnik, s katerim želim analizirati stanje nudenja
logopedskih storitev pripadnikom narodnih manjšin, priseljencem in tujcem v Sloveniji ter problematiko
uporabe in poznavanja drugih jezikov pri izvajanju logopedskih uslug.
V zahvalo za Vaše sodelovanje, ki bo pomembno pripomoglo k izdelavi moje diplomske naloge, boste po
končani izdelavi diplomskega dela na Vaš elektronski naslov dobili smernice in priporočila za delo v kulturno
in jezikoslovno raznoliki družbi ter povezavo do prevedenega Vprašalnika za zgodovino jezikovne uporabe
govorca. Slednji Vam bo lahko v pomoč pri lažjem in temeljitejšem pregledu jezikovne zgodovine in
kompetentnosti Vaših bodočih večjezičnih klientov/varovancev/pacientov, ki se bodo na Vas po obrnili
pomoč.
Za Vaš čas in izkazano pomoč se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem.
Katja Raztresen

1. Kje ste zaposleni?
a. Na Svetovalnem centru v Ljubljani.
b. Na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.
c. Na Centru za sluh in govor Maribor.
d. Na Centru za korekcijo sluha in govora Portorož.
e. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.
f.

V šolski ustanovi in/ali predšolski ustanovi.
Prosim, dopišite kraj vašega delovnega mesta. ___________________________________

g. V zdravstveni ustanovi.
Prosim, dopišite kraj vašega delovnega mesta. ___________________________________
h. Drugo: _________________________________________________________________

2. Koliko let delovnih izkušenj je že za vami? ______________________________________________
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3. S katerimi motnjami, težavami oz. ovirami se srečujete na delovnem mestu? (obkrožite lahko več
odgovorov)
a. Odsotnost oralne komunikacije
b. Motnje požiranja
c. Motnje hranjenja
d. Motnje glasu ali fonacije – jakost, kvaliteta
e. Motnje resonance (nosljanje)
f.

Naglušnost

g. Gluhota
h. Artikulacijske motnje
i.

Fonološke motnje

j.

Dizartrija

k. Otroška govorna apraksija
l.

Težave s procesiranjem slušnega signala (težave s pozornostjo)

m. Težave na suprasegmentalnem nivoju (težave s prozodijo, ritmom, tempom, naglasom)
n. Motnje fluentnosti
o. Jezikovne motnje – leksika
p. Jezikovne motnje – morfologija
q. Jezikovne motnje – sintaksa
r.

Jezikovne motnje – semantika (MDR)

s. Jezikovne motnje – pragmatika (MAS, MDR)
t.

Afazija, razvojna disfazija

u. Anartrija
v. Diskalkulija, akalkulija
w. Disleksija, disortografija, disleksija
x. Dispraksija
y. Drugo: _________________________________________________________________

4. Katere jezike govorite? Prosim, zapišite te jezike in označite njihovo obvladovanje.
JEZIK

OSNOVNA RABA
JEZIKA

SAMOSTOJNA RABA
JEZIKA

slovenščina
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5. V katerih jezikih berete in pišete? Prosim, zapišite te jezike in označite njihovo obvladovanje.
JEZIK

OSNOVNA RABA
JEZIKA

SAMOSTOJNA RABA
JEZIKA

KOMPETENTNA RABA
JEZIKA

slovenščina

6. Katere jezike uporabljate v svoji delovni praksi? Prosim, zapišite te jezike in označite pogostost njihove
uporabe.
JEZIK
slovenščina

REDKO

VČASIH

VEČINO ČASA

VES ČAS

7. Kdo so vaši klienti/varovanci/pacienti? (obkrožite lahko več odgovorov)
a. Otroci.
b. Mladostniki.
c. Odrasli.
d. Ostareli.

8. Ali so med vašimi klienti/varovanci/pacienti trenutno tudi takšni, ki imajo različen prvi jezik in je zanje
slovenščina jezik okolja oz. drugi jezik? (obkrožite lahko več odgovorov)
a. Da, nekateri moji klienti/varovanci/pacienti so dvojezični ali večjezični.
Koliko %? __________
b. Da, nekateri moji klienti/varovanci/pacienti so tujci in zanje je slovenščina jezik okolja oz. drugi
jezik.
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Koliko %? __________
c. Ne. – ZAKLJUČILI STE Z ODGOVARJANJEM. HVALA ZA SODELOVANJE!

9. Prosim, naštejte prve jezike vaših bivših in/ali sedanjih klientov/varovancev/pacientov.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Katera starostna skupina med pripadniki narodnih manjšin, priseljenci oz. tujci je bila oz. je še
najpogosteje deležna vaše pomoči?
a. Otroci.
b. Mladostniki.
c. Odrasli.
d. Ostareli.

11. Kakšne težave pri njih najpogosteje opažate? (obkrožite lahko več odgovorov)/Prosim, obkrožite
razloge, zaradi katerih se pripadniki narodnih manjšin, priseljenci oz. tujci obrnejo po vašo pomoč .
a. Odsotnost oralne komunikacije
b. Motnje požiranja
c. Motnje hranjenja
d. Motnje glasu ali fonacije – jakost, kvaliteta
e. Motnje resonance (nosljanje)
f.

Naglušnost

g. Gluhota
h. Artikulacijske motnje
i.

Fonološke motnje

j.

Dizartrija

k. Otroška govorna apraksija
l.

Težave s procesiranjem slušnega signala (težave s pozornostjo)

m. Težave na suprasegmentalnem nivoju (težave s prozodijo, ritmom, tempom, naglasom)
n. Motnje fluentnosti
o. Jezikovne motnje – leksika
p. Jezikovne motnje – morfologija
q. Jezikovne motnje – sintaksa
r.

Jezikovne motnje – semantika (MDR)
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s. Jezikovne motnje – pragmatika (MAS, MDR)
t.

Afazija, razvojna disfazija

u. Anartrija
v. Diskalkulija, akalkulija
w. Disleksija, disortografija, disleksija
x. Dispraksija
y. Drugo: _________________________________________________________________

12. Ali ste na obravnavi kdaj potrebovali pomoč tolmača?
a. Da, vendar njegove pomoči nisem bil/a deležen/na.
b. Da, pomagala mi je oseba, ki je poznala tako klienta/varovanca/pacienta kot tudi njegov jezik.
c. Da, pomoč je nudil profesionalni tolmač.
d. Ne.
e. Drugo: __________________________________________________________________

13. Ali menite, da bi na obravnavah moral biti prisoten tolmač oz. oseba, ki pozna tako
klienta/varovanca/pacienta kot tudi njegov jezik in kulturo?
a. Da, na začetku.
b. Da, če logoped ne pozna njegovega jezika.
c. Ne.
d. Drugo: __________________________________________________________________
14. Ali bi po vašem mnenju logoped moral poznati prvi jezik svojega klienta/varovanca/pacienta?
a. Da, osnove.
b. Da, jezik bi moral dobro poznati.
c. Ne.
d. Odvisno od težave klienta/varovanca/pacienta.

15. Ali bi po vašem mnenju logoped moral poznati tudi kulturne posebnosti okolja, iz katerega izhaja njegov
klient/varovanec/pacient?
a. Da.
b. Ne.

16. Ali ste mnenja, da bi logoped moral biti kompetentni uporabnik/fluentni govorec v več kot le enem
jeziku?
a. Da.
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b. Ne.
c. Nisem prepričan/a.
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17. Ali menite, da logoped lahko izvede oceno govora/jezika/komunikacije v jeziku, v katerem ni fluenten?
a. Da.
b. Ne.
c. Nisem prepričan/a.
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18. Ali menite, da logoped lahko izvaja govorno jezikovno komunikacijsko terapijo v jeziku, v katerem ni
fluenten?
a. Da.
b. Ne.
c. Nisem prepričan/a.
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. Prosim, da na lestvici od 1 do 5 označite, kako pomembno se vam zdi, da slovenski logoped poleg
slovenščine pozna vsaj osnove jezikov, ki se v našem prostoru pojavljajo najpogosteje.
Število 1 pomeni nepomembno, 2 – malo pomembno, 3 – pomembno, 4 – zelo pomembno, 5 – nujno.
JEZIK

1

2

3

italijanščina
nemščina
madžarščina
hrvaščina
bosanščina
albanščina
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makedonščina
romščina
znakovni jezik

20. V katerem jeziku bi po vašem mnenju logoped, ki deluje na področju etničnih manjšin (Madžari,
Italijani, Avstrijci, Hrvati, Romi), moral nuditi logopedske storitve?
a. V prvem jeziku iskalca logopedske storitve.
b. V prvem jeziku logopeda.
c. V uradnem in državnem jeziku kraja, v katerem deluje logoped.
d. V uradnem in državnem jeziku kraja, v katerem živi iskalec logopedske storitve.
e. V obeh prvih jezikih tako logopeda kot iskalca njegovih storitev.
f.

Ni važno.

g. Drugo: ________________________________________________________________
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

21. Ali menite, da bi za učinkovitejše nudenje logopedskih storitev tujcem oz. priseljencem v Sloveniji bilo
potrebnih več mednarodnih povezovanj in izobraževanj s tujimi logopedi, s katerimi bi si izmenjevali
znanja o zgradbi jezikov in tehnikah za usvajanje posameznih glasov?
a. Da.
b. Ne.
c. Nisem prepričan/a.
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vaši PREDLOGI za delo s tovrstnimi klienti/varovanci/pacienti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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6.2 PRILOGA 2: PREVOD DOKUMENTA PRIPOROČIL Multilingual children with
speech sound disorders: Position paper
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Večjezični otroci z govornimi motnjami
Dokument priporočil
1.

Uvod

Z nudenjem pomoči otrokom, da postanejo kompetentni v
komunikaciji, pridobijo tako posamezniki kot družba. Večina
otrok se nauči govoriti en, dva ali več jezikov. Kljub temu pa
se vsi otroci ne naučijo učinkovitega sporazumevanja in
razumljivega govora. Nekateri izmed teh imajo motnje na
področju govora. Nekateri otroci imajo težave v
komunikaciji, ne glede na to če govorijo en, dva ali več
jezikov. Družine, skupnosti, vzgojitelji in učitelji ter logopedi
in surdopedagogi imajo pomembne vloge v podpori
otrokovega govornega in jezikovnega razvoja. Z zgodnjo
obravnavo lahko otrokov govor izboljšamo in s tem vplivamo
na zmanjšanje pojava govornih motenj pri otroku. S tem
hkrati zmanjšamo morebitne negativne posledice
komunikacijskih motenj na
vzgojno-izobraževalnem,
socialnem in zaposlitvenem področju (Law, Garrett, Nye, &
Dennis, 2012). Logopedi in surdopedagogi po svetu

poročajo, da imajo premalo spretnosti in razpoložljivih virov,
na podlagi katerih bi lahko nudili kulturi primerno
ocenjevanje ter terapijo za večjezične otroke z govornimi
motnjami (Jordaan, 2008; Skakan, Watson & Lof, 2007; Stow
& Dodd, 2003; Williams & McLeod, 2012). Do tega pogosto
pride zaradi razlik v jezikih, ki jih uporabljajo logopedi in
surdopedagogi, in jezikih, ki jih govorijo otroci s svojimi starši
v svojem okolju. Ta dokument s priporočili je bil oblikovan z
namenom, da nudi usmeritve ter praktične strategije za
logopede in surdopedagoge ter sorodne strokovne profile, ki
delajo z otroki, ki so večjezični in/ali večkulturni, ter da
informira širšo javnost in osebe, ki odločajo o zakonodaji, kot
odgovor na potrebo po »zapolnitvi razkoraka med jezikovno
homogenostjo stroke in jezikovno raznolikostjo uporabnikov
storitev« (Caesar & Kohler, 2007, str. 198).

2. Opredelitev pojmov
Večjezičnost: Osebe, ki so večjezične, vključno z otroki, ki se
učijo več kot en jezik, so sposobne razumeti in/ali se izražati
v dveh ali več jezikih, in sicer ustno, znakovno ali pisno, z
najmanj osnovno ravnjo funkcionalne zmožnosti/uspešnosti
ali uporabe, ne glede na starost, pri kateri so se jezika/ov
naučile (prirejeno po Grech & McLeod, 2012, str. 121).
Znotraj tega dokumenta je večjezičnost krovni termin tako za
dvo- kot večjezičnost. Čeprav dvo-narečne osebe v ozkem
smislu niso večjezične, je pomen narečnih razlik med jeziki
(npr.: afriško-ameriška angleščina, avstralska angleščina
staroselcev, kanadska francoščina, kitajsko-malezijska
angleščina, mehiška španščina, singleščina, tajvanska
mandarinščina) pripoznan.

Kultura: Kultura je »…vzajemen, nakopičen in integriran
nabor naučenih prepričanj, navad, stališč in vedenj skupine
oseb ali skupnosti … kontekst, v katerem se jezik razvija in
znotraj katerega se jezik uporablja, in je osnovno sredstvo, s
katerim se jezik prenaša« (Kohnert, 2008, str. 28).
Primerno in varno kulturno delovanje: Kulturna
kompetentnost »na vseh ravneh pripozna in vključi
pomembnost kulture, ocenjevanje medkulturnih odnosov,
usmerjenost na dinamike, ki izhajajo iz kulturnih različnosti,
širjenja kulturnega znanja in prilagoditev storitev z
namenom izpolnitve edinstvenih kulturnih potreb
(Betancourt, Green, Carrillo & Ananeh-Firempong, 2003, str.
294). Kulturno varno zdravstveno in izobraževalno okolje je
tisto okolje, »ki je varno za ljudi; okolje, kjer se ne žali,
napada, izziva ali zanika identitete ali tega, kar ljudje so in
kar potrebujejo. Gre za vzajemno spoštovanje, izmenjavo
mnenj, znanja in izkušenj, skupnega učenja z dostojanstvom
in z resničnim poslušanjem« (Williams, 1999, str. 213).

Govorne motnje: Otroci z govornimi motnjami imajo lahko
različne kombinacije težav, ki so povezane s percepcijo,
artikulacijo/motorično
produkcijo
in/ali
fonološkimi
predstavami govornih segmentov oz. enot (soglasnikov in
samoglasnikov), fonotaktičnimi pravili (oblike - strukture
zlogov ter besed) in prozodijo (leksikalni in slovnični toni,
ritem, naglas, intonacija), ki lahko vplivajo na govorno
razumljivost in sprejemljivost. V tem dokumentu se izraz
govorne motnje uporablja kot krovni termin za vse vrste
težav na področju oblikovanja glasov govora tako znanega
(npr. downov sindrom, razcep neba in ustnic) kot tudi
neznanega vzroka. Drugi termini za govorne motnje
vključujejo: artikulacijske in fonološke zaostanke oz. motnje
in govorno nezmožnost.

3. Namen
Ta dokument priporočil je dokument, ki navdihuje osebe, ki
se trudijo za razvoj in izboljšanje politike ter dobre prakse za
večjezične in/ali večkulturne otroke z govornimi motnjami.
Temelji na mednarodnem razumevanju strokovne prakse.
Predlaga osnovna izhodišča za logopede, ki delajo na
področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter skupnosti ali
družbe, prav tako pa tudi za strokovna združenja, vlade in
univerze, ki izobražujejo logopede, z namenom spodbujanja
govorne in jezikovne zmožnosti za vse otroke v jezikih
njihovih skupnosti. Dokument je pomemben tudi za vse tiste,
ki sodelujejo pri krepitvi komunikacijskih zmožnostih
večjezičnih otrok, to je za prevajalce, tolmače, vzgojitelje in
učitelje ter druge strokovnjake, družine in skupnosti.

Logoped-inja in surdopedagog-inja: Čeprav se v dokumentu
uporablja termin logoped, imajo strokovnjaki, ki so
izobraženi za delo z otroki z govornimi in jezikovnimi
motnjami, različne strokovne naslove. Mednje spadajo:
fonoaudióloga,
logopeda,
logopedist,
logopédiste,
orthophoniste, patóloga de habla y lenguaje, speech
pathologist, speech-language pathologist, speech therapist,
and speech and language therapist.
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Mednarodna skupina strokovnjakov na področju govora
večjezičnih otrok:

Priznava, da so otroci kompetentni, zmožni in kreativni ter
da imajo individualne značilnosti, zanimanja in pogoje
življenja.

Prepozna, vrednoti in spodbuja pristno, vzajemno in
spoštljivo partnerstvo med otroki, družinami, skupnostmi,
logopedi in surdopedagogi, prevajalci in tolmači, vzgojitelji
in učitelji ter vsemi tistimi, ki podpirajo usvajanje
komunikacijskih zmožnosti.

Prizna, da je razvoj sodobne tehnologije povečal dostop in
razpoložljivost do informacij o jezikih (vključno z
mednarodnimi avdio-vizualnimi stiki v živo), ki omogočajo
ponovno presojo oz. analizo najboljše prakse.

Spodbuja kritično presojo ustaljenih politik in praks ter
njihovih predpostavk.

s temi izzivi in so vključili raziskovanje (e.g., Yavaş, 2010), razvoj
virov (e.g., Zhu Hua & Dodd, 2006; McLeod, 2007; McLeod &
Goldstein, 2012) in sklicanje Mednarodne skupine
strokovnjakov za govor večjezičnih otrok.

6. Dokument priporočil

1.

2.

4. Okvir
V tem dokumentu je bila uporabljena Mednarodna klasifikacija
funkcioniranja, oviranosti in zdravja: otroci in mladostniki
(Svetovna zdravstvena organizacija, WHO, 2007) kot priporočen
okvir za podporo dobre prakse logopedov pri delu z
večjezičnimi otroki z govornimi motnjami. Dejavniki, ki jih
morajo logopedi in surdopedagogi upoštevati pri zagotavljanju
podpore celostnih in individualno prilagojenih pristopov za
ocenjevanje in terapijo, so:
Telesne funkcije: »fiziološke funkcije telesnih sistemov
(vključno s psihološkimi funkcijami)« (WHO, 2007, str. 9)
Telesna zgradba: »anatomski deli telesa kot so organi, okončine
in njihovi deli »(WHO, 2007, str. 9)
Dejavnost: »posameznikovo izvajanje naloge ali dejanja«
(WHO, 2007, str. 9)
Participacija: »vključenost v življenjske situacije« (WHO, 2007,
str. 9)
Okoljski dejavniki: »tvorijo fizično, socialno in vrednostno
okolje, kjer ljudje živijo in vodijo svoja življenja» (WHO, 2007,
str. 9). Okoljski dejavniki so lahko ovire ali spodbujevalci ali
oboje.
Osebnostni dejavniki: vključujejo »spol, raso, starost, druga
zdravstvena stanja … navade, vzgojo, načine soočanja,
družbeno ozadje, izobrazbo ... pretekle in trenutne izkušnje ...
celotne vzorce vedenja in značaj ...” (WHO, 2007, str. 15).
Ta dokument priporočil vključuje elemente Svetovnega poročila
o oviranosti (Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovna
banka, 2011) (World Health Organization and The World Bank,
2011).

5. Izzivi, ki so jih pri nudenju kulturno primernih in
varnih storitev večjezičnim otrokom, prepoznali
logopedi in surdopedagogi po svetu
Logopedi in surdopedagogi po svetu so kot izziv pri delu z
večjezičnimi otroki prepoznali več glavnih področij: poročanje,
ocenjevanje,
terapija,
nudenje
storitev,
kulturna
kompetentnost, poznavanje
drugih jezikov, trening,
sodelovanje s tolmači (Caesar & Kohler, 2007; Guiberson &
Atkins, 2012; Joffe & Pring, 2008; Jordaan, 2008; Kritikos, 2003;
Priester, Post & Goorhuis-Brouwer, 2009; Roseberry McKibbin,
Brice, & O’Hanlon, 2005; Skahan, Watson, & Lof, 2007; Stow &
Dodd, 2003; Topbaş, 2011; Williams & McLeod, 2012; Winter,
1999; 2001). Npr. Stow in Dodd (2005) poročata o statistično
pomembnem spregledanju govornih motenj pri dvojezičnih
otrocih (25.75%) glede na enojezične otroke (58.43%). Številni
mednarodni projekti so bili izvedeni z namenom spoprijemanja
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3.
4.

5.

6.

Mednarodna skupina strokovnjakov za govor večjezičnih
otrok (v nadaljnjem besedilu: Skupina) priporoča:
Otroci naj imajo podporo za učinkovito sporazumevanje
ter razumljiv govor v svojem jeziku in jezikih, ki jih govorijo
v svojih družinah ter skupnostih, v kontekstu razvijanja
njihovih kulturnih identitet.
Otroci naj imajo pravico do logopedskih in
surdopedagoških storitev, tj. do ocenjevanja in terapije,
kjer logopedi in surdopedagogi prepoznajo in spoštujejo
obstoječe znanje, veščine, zmožnosti, kulturno dediščino in
zgodovino. Tako ocenjevanje/opazovanje mora biti
osnovano na najboljših dokazih.
Logopedi naj težijo k temu, da so kulturno kompetentni, in
da delajo na kulturno varen in sprejemljiv način.
Logopedi in surdopedagogi naj težijo k temu, da razvijejo
partnerski
odnos
z
družinami,
skupnostmi,
tolmači/prevajalci in drugimi strokovnjaki na področju
vzgoje in izobraževanja ter zdravstva, da bodo lahko
spodbujali močno in podporno komunikacijsko okolje.
Logopedi in surdopedagogi naj razvijajo in delijo – širijo
znanje, vire in dokaze tako znotraj svoje države kot tudi
mednarodno, da bodo pripomogli k boljšemu razumevanju
kulturne in jezikovne raznolikosti, ki bo podpirala otrokovo
večjezično učenje govora in sporazumevalne zmožnosti.
Vlade, politiki, zakonodajalci, zaposlovalci naj priznajo oz.
sprejmejo in podprejo potrebe po kulturno ustreznih in
varnih praksah in naj opremijo logopede z dodatnim
časom, dodatnim financiranjem ter dodatnimi viri, da bodo
lahko nudili pravične storitve večjezičnim otrokom.

7. Priporočene oblike dela pri zagotavljanju kulturno
ustreznih in varnih storitev večjezičnim otrokom z
govornimi motnjami, osnovane na okviru ICF-CY (WHO,
2007) (MKF za otroke in mladostnike)
A.
Telesne funkcije
Dokument priporoča, da:
(i) Otroke naj spodbujamo oz. jim nudimo podporo, da govorijo
razumljivo in sprejemljivo v jezikih njihove družine in skupnosti,
v skladu z njihovimi kognitivnimi, fizičnimi in socialnočustvenimi sposobnostmi.
(ii) Logopedsko ocenjevanje in terapija naj potekata v jezikih
otroka (kot je identificirano s strani družine) ob uporabi
kulturno in jezikovno ustreznih sredstev in postopkov, ki so
potrjeni z dokazi. Ta želeni cilj lahko dosežemo z ustrezno
uporabo virov, raziskovanjem in ustreznimi sodelavci (npr. z
ljudmi po svetu, vključno z logopedi in surdopedagogi,
jezikoslovci, podpornimi kulturnimi delavci, tolmači/prevajalci,
učitelji in vzgojitelji in skupnostmi).
(iii) Logopedi in surdopedagogi naj pridobijo spretnosti v
uporabi mednarodnega fonetskega zapisa/abecede (IPA,
International Phonetic Association, 2005), njene razširitve za
moten izgovor (extIPA, Duckworth, Allen, Hardcastle, & Ball,
1990) ter prozodije, da lahko zagotovijo svojo kompetentnost
pri transkripciji govora, tako tipičnega kot tudi motenega, tako
v svojem jeziku kot tudi v jezikih otrok, ki jih le-ti uporabljajo v
svojih jezikovnih skupnostih. Specifično usposabljanje mora biti
usmerjeno na večjezikovno usvajanje govora v primerjavi z

116

Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, diplomsko delo

enojezičnim usvajanjem v medjezikovnem kontekstu (Hambly,
Wren, McLeod, & Roulstone, 2013) in mora uporabljati znanje z
namenom prepoznavanja otrok z govorno motnjo. Stalni
strokovni razvoj mora povečevati znanja o večjezičnosti in
jezikih, ki jih govorijo otroci v skupnosti, kjer logoped izvaja
svoje strokovno delo.
(iv) Logoped naj sodeluje z drugimi strokovnjaki (npr.
jezikoslovci, tolmači/prevajalci, vzgojitelji oz. učitelji) z
namenom, da dopolnjuje njihovo znanje, veščine in vire o
govornih sistemih jezikov in narečjih otrok znotraj skupnosti.
B.
Telesna zgradba
Strokovna skupina priporoča:
i.

Ko gre za otroke, ki imajo okvarjene določene
dele/strukture telesa, morajo le-ti imeti priložnost za
pravočasno obravnavo pri ustreznih strokovnjakih, da se
okvarjeni deli, strukture telesa (npr. razcep neba, slabo
razvit polž) prepoznajo , saj se s tem otroku lažje omogoči
razvoj optimalne govorne zaznave in produkcije
razumljivega govora.
ii. Logopedsko ocenjevanje govora, jezika, komunikacije in
obravnava morata vključevati ocenjevanje otrokovih
telesnih zgradb, še posebej tistih, ki so povezane z
govornim
izražanjem
(dihanje,
fonacija,
oralna
muskulatura) in poslušanjem, da se nato lažje določi možne
vzroke govorne motnje.
iii. Logopedi in surdopedagogi naj razumejo, da med različnimi
narodi in rasami obstajajo razlike v telesnih zgradbah, in da
ni nujno, da so vsi otroci bili na sistematskem pregledu, na
katerem bi se lahko odkrili vzroki za govorne motnje.
iv. Logoped naj z ustreznim soglasjem otrokove družine
sodeluje z drugimi strokovnjaki (npr. zdravstvenim osebjem,
zdravniki), z namenom zmanjšanja vpliva okvare/poškodbe
telesnih zgradb na otrokov govor (npr. polžev vsadek,
operacija kraniofacialnih anomalij).
C. Dejavnosti in soudeleženost
Strokovna skupina priporoča:
i.

Otroku in družini moramo ponuditi ustrezne informacije, ki
jih bodo usmerile v dajanje prednosti logopedski terapiji, ki
bo opolnomočila in usposobila njihovega otroka za največjo
možno vključevanje v kulturnih, družbenih, verskih in
vzgojno-izobraževalnih okoljih/skupnostih, ki vključujejo
jezikovno okolje, v katerem otrok živi.
ii. Logopedsko ocenjevanje ter obravnava naj ciljajo na
uspešne in kulturno ustrezne komunikacijske interakcije, ki
podpirajo vključevanje in sodelovanje otrok v vsakodnevnih
in posebnih dejavnostih/aktivnostih njihovih skupnosti.
Logopedi in surdopedagogi morajo kot osnovo za
načrtovanje ocenjevanja in terapije, ki je skladno s
potrebami posameznega otroka, uporabljati kulturno
ustrezne dejavnosti.
iii. Logopedi in surdopedagogi so seznanjeni z dejavnostmi, ki
jih izvajajo otroci iz kulturno in jezikovno raznolikih skupin
in okolij.
iv. Logopedi in surdopedagogi sodelujejo z družinami,
skupnostmi in strokovnjaki (npr. delavci za podporo kulturi),
da bi razumeli vlogo otroka v različnih kulturnih kontekstih.
Ko logopedi in surdopedagogi sodelujejo v različnih
dejavnostih, naj imajo dostop do virov (npr. Common
European Framework of Reference for Languages, Little,
2006), ki opisujejo komunikacijske kompetence.
D. Dejavniki okolja

Katja Raztresen

Strokovna skupina priporoča:
i.

Otroci in družine naj imajo dostop do virov iz okolja (npr.
izdelki, tehnologija, osebje), ki lahko pomagajo pri
učinkoviti in razumljivi komunikaciji v različnih situacijah in
okoljih.
ii. Logopedsko ocenjevanje in obravnava morata stremeti k
zmanjšanju ovir in olajšanju učinkovite ter razumljive
komunikacije v raznih situacijah in okoljih. Strokovna
skupina svetuje, da se med logopedskim ocenjevanjem
pridobi informacije o otrokovi jezikovni rabi, jezikovni
uspešnosti, kontekstu, komunikacijskih partnerjih in željah.
Logoped naj ponuja priložnosti za refleksijo otrokovih
naporov/dosežkov in dela z otroki, njihovimi družinami ter
drugimi osebami v njihovem okolju z namenom razdelitve
odgovornosti za nadaljnje dosežke in razvoj kulturne
identitete (Gogolin & Neumann, 2009).
iii. Logoped in surdopedagog razvija kulturno kompetenco in
kulturno varno prakso. Ta lahko vključuje dostop do
podatkov, sodelovanje v debatnih skupinah, preživljanje
časa v skupnostih in vključitev v dialog s člani skupnosti ter
udeleževanje na kulturnih dogodkih (kjer je to ustrezno in
primerno). Logoped in surdopedagog mora oceniti svoje
klinično okolje, da bi lahko določil, ali to vodi k uspešnim
interakcijam s kulturno in jezikovno različnimi otroki in
družinami. Logopedi in surdopedagogi naj poudarjajo
pomen kulturne in jezikovne raznolikosti v kliničnih
situacijah in okoljih (ko je to ustrezno in primerno).
Logopedi in surdopedagogi naj razmislijo o uporabi že
priznanih in novih tehnologij (npr. zdravstvene storitve na
daljavo oz. e-storitve z logopedi in surdopedagogi iz drugih
držav), s katerimi bi obogatili in razširili svojo klinično
prakso, kulturno kompetenco/zmožnost in kulturno
varnost. Logoped in surdopedagog naj upošteva tudi
možnost, da se sam nauči novih jezikov (kar lahko v začetku
učenja pomeni le nekaj besed, ki so najbolj pogoste in
običajne v jezikih otrok v skupnosti, kjer logoped in
surdopedagog dela). Učenje novih jezikov lahko logopedu in
surdopedagogu omogoča vpogled v izzive učenja jezikov, s
tem pa tudi pokaže, da ceni jezike, ki jih otrok govori doma.
iv. Logopedi in surdopedagogi naj sodelujejo z družinami,
vzgojitelji, učitelji in drugimi strokovnjaki (npr. delavci za
podporo kulturi) na načine, ki krepijo in podpirajo otrokovo
tekoče učenje in razvoj. To logopedom in surdopedagogom
omogoča, da razvijejo znanje, dokaze, veščine in vire,
upoštevajoč kulturne prednostne naloge, kulturno
spoštljive interakcije in družbeno primerno vedenje (npr.
očesni stik, dotikanje, bližina, spolne vloge). Programi za
izobraževanje logopedov in surdopedagogov morajo
študentu omogočiti (npr. skozi diskusijo s člani skupnosti,
vodeno opazovanje kulture,
igro vlog, v debatnih
skupinah), da se naučijo učinkovitega dela z večjezičnimi
klienti, njihovimi družinami in ključnimi strokovnjaki, kot so
npr. tolmači.
E. Osebni dejavniki
Strokovna skupina priporoča:
(i) Otrokom in njihovim družinam naj se ponudi priložnost, da
povedo svojo zgodbo, da bi s tem logopedu in
surdopedagogu pomagali pri razumevanju njihovih
življenjskih okoliščin in ozadja, identitete, okolja in
specifičnih dejavnikov, ki so zanje pomembni.
(ii) Logoped in surdopedagog naj pridobi mnenje družine,
skupnosti in drugih strokovnjakov (npr. tolmačev in
kulturnih posrednikov), da bo lahko razumel pomembne
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osebne dejavnike. To se lahko razvije preko poslušanja,
učenja, razumevanja in z vključevanjem pomembnih
osebnih dejavnikov v diagnostična in terapevtska srečanja z
otroki in njihovimi družinami.
(iii) Logoped in surdopedagog naj razmišlja o svojih lastnostih,
ki lahko ovirajo ali omogočajo uspešne medkulturne
interakcije, naj se zaveda svojega jezikovnega in kulturnega
ozadja in kako le-ta lahko vplivata na njegove interakcije z
otroki in njihovimi družinami. Npr.: lahko gre za
neravnotežje v moči med logopedom - surdopedagogom, ki
dela v dominantnem jeziku, in posameznikom iz kulturne
manjšine ali iz revnega družbenega sloja .
(iv) Logoped in surdopedagog naj sodeluje z družino , da razširi
svoje znanje o navadah posameznega otroka, zdravstvenem
stanju, vzgoji, načinih soočanja s težavami, družbenem
ozadju, preteklih in trenutnih izkušnjah, splošnih in
vedenjskih vzorcih in značajih (WHO, 2007).
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