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Povzetek 

V diplomskem delu je obravnavana tematika dvojezičnosti otrok z vidika strokovnih 

delavcev v vrtcu. Teoretični del je sestavljen iz štirih poglavij. V prvem poglavju so 

obravnavane razlage govornega razvoja enojezičnih otrok, v drugem poglavju pa so 

opisani dejavniki govornega razvoja. V tretjem poglavju je narejen pregled govornega 

razvoja pri dvojezičnih otrocih ter primerjava razvoja govora enojezičnih in dvojezičnih 

otrok. Zadnje poglavje teoretičnega dela se približa tematiki vrtca, saj govori o pomenu 

strokovnega delavca pri razvoju drugega jezika otroka. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati, pridobljeni z intervjuji s strokovnimi 

delavci v vrtcu, ki so imeli v skupino vključenega vsaj enega dvojezičnega otroka. Vsak 

intervju je posebej razčlenjen, narejeni so tudi zaključki glede na vse zbrane odgovore. 

Strokovni delavci so odgovarjali na vprašanja o svojih izkušnjah in načinih dela z 

dvojezičnimi otroki, o svojem poznavanju razvoja govora dvojezičnih otrok in o svojem 

mnenju o dvojezični vzgoji otroka. 

Ključne besede: dvojezičnost, predšolsko obdobje, razvoj govora, vrtec, strokovni 

delavec 

  



 
 

Summary  

In this thesis we can read about the development of bilingualism and how professional 

workers in kindergarten see the development of speech in bilingual children. In the 

theoretical part of this thesis we can read about the development of speech in 

monolingual children and later on in bilingual children. There is also a comparison of 

both. The last chapter looks into the theme from the perspective of professional workers 

in kindergarten and their role in the development of second language. 

The empirical part of the thesis contains the results of the interviews made with 

professional workers in kindergarten who have at least one bilingual child in their 

group. First, every interview is analysed separately and then conclusions are made on 

basis of all the interviews together. Professional workers discuss their experience and 

their way of work with bilingual children, their knowledge on development of speech of 

bilingual children and their opinion in bilingual upbringing. 

Keywords: bilingualism, preschool, development of speech, kindergarten, professional 

worker 
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0. Uvod 

 

Prva sposobnost človeka, ki jo mora razviti za uspešno delovanje, je komunikacija. 

Komunikacija otroka je torej prvotna in kasneje osrednja sposobnost, ki mu pomaga pri 

razumevanju sveta in izražanju samega sebe, zato je ključnega pomena, da namenimo dovolj 

pozornosti razvoju govora v začetnih letih otrokovega življenja. 

V svojih najzgodnejših letih preživi otrok velik del dneva v vrtcu. Strokovni delavki v njegovi 

skupini mu predstavljata pomembni drugi osebi, ki sta poleg staršev zgled in opora pri razvoju 

njegovih sposobnosti. Ker jezik predstavlja glavno sporazumevalno sredstvo, se mora vsak 

posameznik naučiti učinkovite komunikacije, s katero lahko deluje v družbi. Razvoj govora 

poteka spontano s pogovorom in igrami, vsekakor pa morajo strokovni delavci to spremljati in 

voditi, ko je potrebno. Še posebej pozorni morajo biti, ko se govor razvija v dveh jezikih ter 

vedeti, na kakšen način otroku pomagati, če je to potrebno. 

V diplomskem delu je predstavljen razvoj govora najprej enojezičnih in nato še dvojezičnih 

otrok. Predstavljene so prevladujoče razlage in kronološki prikaz, dejavniki vplivanja ter vpliv 

strokovnih delavcev na razvoj govora. Narejena je tudi primerjava razvoja govora dvojezičnih 

z enojezičnimi otroki. 

Raziskovalni del se osredotoča na poglede strokovnih delavcev ter njihovo doživljanje 

dvojezičnih otrok. Izražene so njihove izkušnje in načini dela z dvojezičnimi otroki ter 

mnenje o dvojezični vzgoji. Na podlagi pridobljenih rezultatov so opravljene posamezne 

analize in narejeni povzetki glede na vse odgovore.  
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I. Teoretični del 

1 Razvoj jezika  

 

Razvoj otrokovega govora in vzpostavitev vseh prvin jezika je področje, ki ga že dolgo 

raziskujejo in preučujejo. V zadnjih petdesetih letih so se pojavile tri prevladujoče razlage o 

tem, kako se razvija jezik otrok: behavioristična, nativistična in odnosno-razvojna perspektiva 

(Lightbown, 2006). 

 

1. Behavioristična (Skinner) pravi, da se otrok jezika uči s posnemanjem, ki pri odraslih 

izzove pohvale, kar so poimenovali pozitivno nagrajevanje: otroka pozitivni odziv 

spodbudi, da nadaljuje s ponavljanjem (Lightbown, 2006). Starši lahko ponavljajo 

otrokove besede in jih s tem potrjujejo, sami pa so govorni model otrokom. S tem 

behavioristične teorije učenja razložijo posamezne vidike govornega razvoja, hkrati pa 

porajajo vprašanja, na katera nimajo odgovorov. Pozabljajo, da otrok ni samo pasiven 

učenec, ampak znotraj učenja aktivno eksperimentira z glasovi in odzivi odraslih 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 12). 

 

2. Nativistična (Chomsky) je izzvala behavioristično. Njihova razlaga je, da je jezik 

predispozicija, ki jo ima vsak v sebi in za katero imamo že vsi univerzalne principe. 

Govor se razvije kot vse ostale biološke funkcije. To utemeljujejo s tem, da se večina 

otrok nauči pravil jezika iz okolja, v katerem poslušajo nepravilen in neknjižni jezik, a 

vseeno usvojijo pravilni jezik in prepoznajo nepravilnosti. Ena izmed hipotez, ki so jo 

predlagali, je tudi hipoteza kritičnega obdobja, ki predpostavlja, da se posameznik v 

odločenem obdobju otroštva lahko najbolje nauči jezika in tega kasneje ne moremo 

nadomestiti. Ta ni potrjena, saj so edini primeri otrok, ki niso bili izpostavljeni jeziku 

v otroštvu,  zanemarjeni otroci, pri katerih je več različnih dejavnikov kako se kasneje 

jezika učijo. Drugi primeri pa so pri gluhih otrocih, kjer je bilo zaključeno, da pride do 

določenih gramatičnih razlik, odvisnih od obdobja, v katerem so se začeli učiti jezika 

(Lightbown, 2006). 
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3. Kognitivni in razvojni psihologi dajejo večji poudarek okolju, kot samo notranjemu 

učenju. Ravno tako ne priznavajo dejstva, da obstaja za učenje jezika določen del 

možganov, ampak se pridobivanje vseh sposobnosti dogaja simultano in v istem delu 

možganov. Izvedena je bila tudi večkulturna raziskava, ki se je osredotočila na govor 

odraslega z otrokom. V nekaterih kulturah dajejo odrasli večji poudarek govoru z 

otroki in se jim posvečajo, drugje tega ne počnejo. Zaključili so, da na koncu vsi 

postanejo kompetentni govorci v svojem jeziku in da k otroku usmerjen govor nima 

ključnega pomena pri učenju jezika za otroka. Poleg te je bila izvedena raziskava 

interakcije pri govoru v družini gluhih staršev in slišečega otroka, ki z otrokom niso 

uporabljali znakovnega jezika. Edini vpliv na otroka je bila televizija. Otrok se je 

naučil določenih vzorcev in govora, vendar je stavke sestavljal po svoje. Šele ko je 

prišlo do interakcije otroka s slišečimi, se je njegov govor začel izboljševati in kmalu 

so izginile tudi nenavadne strukture. Med to skupino razlag uvrščamo tudi 

interakcioniste. Njihova teorija pravi, da se otrok jezika nauči kot vsake druge stvari in 

ne s posebnim načinom usvajanja. Učenje poteka z asociacijami in kontekstom 

oziroma s tvorjenjem povezav med jezikom in pomenom, kar se dogaja postopoma 

(prav tam). 

 

K. Pižorn (2009) posebej omeni še konstruktivizem in socialni konstruktivizem, katerih 

predstavniki predpostavljajo, da posameznik dejavno konstruira svoje znanje, ne le pasivno 

prejema.  

 

L. Marjanovič Umek idr. (2006) potrjujejo, da je pomemben prispevek k razlagi razvoja 

otroškega govora tudi komunikacijska teorija oz. teorija socialnih interakcij. Komunikacijo 

opredeljuje kot osnovno potrebo, ki se pojavi že v prvih mesecih otrokovega življenja. Poleg 

danih predispozicij za učenje govora, poudarja tudi vlogo odraslih v komunikaciji z otrokom. 

S tem dobijo otroci podporo in povratne informacije. 

 

Tabela 1: Kronološki prikaz govornega razvoja (Marjanovič Umek idr., 2006: 8 – 10) 

 

Novorojenček (do enega 

meseca) 

− Preferira človeški glas. 

− Razlikuje med glasovi. 

− Razlikuje svoj govor od govora drugih. 

− Joka. 
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1–5 mesecev 

− Razlikuje med samoglasniki. 

− Gruli. 

− Vokalizira dva ali več glasov. 

− Beblja (združi samoglasnik in soglasnik). 

− Naredi govorni obrat. 

 

6–12 mesecev 

− Čeblja in ponavlja posamezne zloge. 

− V namene komunikacije rabi geste. 

− Razume več besed. 

− Izpolni enostavne naloge. 

 

12–18 mesecev 

− Govori enobesedne izjave. 

− Razume več kot 50 besed. 

− Združi samoglasnik in glagol. 

 

18–24 mesecev 

− Naredi velik skok v razvoju besednjaka. 

− Začne oblikovati dvobesedne izjave. 

− Z besedami izraža čustva. 

− Rabi telegrafski govor. 

 

2,6–5 let 

− Govori večbesedne izjave. 

− Usvaja nova slovnična pravila. 

− Oblikuje nikalne in vprašalne izjave. 

− Besednjak še naprej narašča. 

− Rad ima humor in metafore. 

− Kaže napredek v sporazumevalnih spretnostih in drugih 

oblikah pragmatične rabe govora. 

− Govor je razumljiv in tekoč. 

− Pripoveduje zgodbe. 

 

6 in več let 

− Kaže metajezikovno zavedanje. 

− Oblikuje celovite stavke. 

− Govor rabi v različnih govornih položajih. 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta    Lara Grbec, diplomsko delo 

5 
 

Lightbown (2006) dodaja, da so predvidljivi vzorci ali stopnje razvoja do neke mere povezane 

s kognitivnim razvojem. Primer: otrok ne bo začel uporabljati časovnih opredelitev, kot so 

včeraj ali jutri, dokler ne bo usvojil določenega znanja o tem, kako čas poteka. Že v prejšnjem 

stoletju so potekale raziskave, kako poteka razvoj jezika. V raziskavi angleško govorečih 

otrok so se na primer osredotočali na končnice besed, ki jih je otrok uporabljal, s čimer je 

besedi določil dogajanje, množino, uporabo nepravilnih glagolov, lastnino, preteklik ali 

razliko med the in a. Pokazali so, da je otrok, ki obvlada gramatične morfeme na koncu 

danega seznama, obvladal tudi tiste na začetku, a ne obratno. S tem so dokazali, da poteka 

učenje jezika v določenem zaporedju. Otroci so te stopnje dosegali pri različnih starostih, 

zaporedje pa se je ohranjalo. Poleg zaključkov, ki so jih dosegli le z opazovanjem otrok, je v 

50-ih letih dvajsetega stoletja Jean Berko Gleason naredil preizkus, s katerim je potrdil 

prejšnjo hipotezo. Otrokom je ponudil stavke, v katere je vključil izmišljeno besedo. To so 

otroci nato sklanjali in ji dodajali primerne končnice, s čimer je pokazal, da obvladajo pravila 

jezika v katerikoli situaciji, ne le z znanimi besedami. 

 

Do četrtega leta se večina otrok že nauči postavljanja vprašanj, dajanja zapovedi, opisov 

resničnih dogodkov in izmišljanja zgodb. Pri tem uporabljajo pravilni vrstni red in pravilno 

gramatično strukturo. Rečemo lahko, da do te starosti otroci usvojijo osnovna pravila svojega 

jezika. Nadaljnji razvoj poteka hitreje, začne se usvajanje kompleksnejših struktur in časov. 

Otroci iščejo nove priložnosti za učenje in nove sogovorce med odraslimi. V predšolskem 

obdobju se jim razvije tudi metajezikovno zavedanje, pri čemer ločijo nesmisel besed in 

napačno uporabo teh (prav tam). 

 

2 Dejavniki govornega razvoja 

 

Na otrokov govorni razvoj vpliva več dejavnikov, avtorji pa najpogosteje izpostavljajo 

kakovost družinskega okolja, socio-demografske značilnosti družine ter kakovost vrtca, v 

katerega je otrok vključen. Poleg naštetih dejavnikov okolja moramo upoštevati tudi genske 

dejavnike (Marjanovič Umek idr., 2006). 
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2.1 Kakovost družinskega okolja 

Otrokovi starši in ostali družinski člani pomembno vplivajo na njegov govorni razvoj, saj 

družinsko okolje otroku nudi celovite in večplastne priložnosti, v katerih lahko razvija svojo 

govorno kompetentnost (Fekonja idr., 2005). V izvedeni raziskavi Marjanovič Umek idr. 

(2006) so otroci staršev, ki so se veliko pogovarjali z otrokom v vsakodnevnih dejavnostih, 

hitreje spregovorili prvo besedo in usvojili 50 besed kot otroci tistih, ki otrok niso vključevali 

v vsakodnevno komunikacijo. Prav tako lahko pozornost, ki je med igro namenjena 

predmetom in dogodkom, spodbuja usvajanje novih besed. Starši lahko v taki interakciji tudi 

razširijo ali preoblikujejo otrokove besede in stavke, se z njim pogovarjajo o njegovih 

zanimanjih in se z vprašanji odzivajo na otrokove pripovedi. Vse to spodbuja razvoj njegovih 

govornih kompetentnosti in ga spodbuja k dejavni komunikaciji. 

Pomemben dejavnik pri razvoju je za večino strokovnjakov tudi otrokova izpostavljenost 

otroški literaturi. To lahko pomeni skupno glasno branje slikanic, knjig ali revij in model 

odraslega. Študije so pokazale, da imajo otroci z več izkušnjami branja s starši in 

pogovarjanja o prebranem, višjo govorno kompetentnost med drugim in petim letom ter pri 

sedmih letih bolje razumejo prebrana besedila kot tisti z manj izkušnjami. Branje s starši prav 

tako pripomore k pojavu prve besede, širšemu besednjaku, uporabi bolj zapletenih izjav in 

kasnejšemu učenju branja (prav tam). 

 

2.2 Socialno-ekonomski dejavniki družine 

Ekonomski status, stopnja izobrazbe staršev in velikost družine imajo pomemben vpliv na 

otrokov govorni razvoj. 

Starši z višjo stopnjo izobrazbe in boljšim ekonomskim statusom lahko otrokom nudijo več 

gradiva in materialov, iz katerih pridobivajo izkušnje o pisani in govorjeni besedi. Tudi obseg 

in kakovost govorne interakcije se pozitivno povezujeta s tema dejavnikoma. Obratno se starši 

z nižjim osebnim dohodkom in nižjo stopnjo izobrazbe manj posvečajo govorni interakciji s 

svojimi otroki in nimajo sredstev za gradiva in materiale. Njihov besednjak je bolj omejen, 

govor manj raznolik in bolj enosmeren, s čimer imajo otroci manj priložnosti za govorno 

izražanje, kar so pokazale tudi raziskave tujih strokovnjakov. (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Tudi Fekonja idr. (2005) potrjujejo, da materialni pogoji in dejavnosti, s katerimi starši 

spodbujajo otrokov govorni razvoj, pomembno vplivajo na otrokov govorni razvoj. Količina 
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izpostavljenosti otroški literaturi napoveduje obseg otrokovega besednjaka, njegove 

sposobnosti razumevanja prebranega ter njegovo fonološko zavedanje. Nasprotno pa je 

raziskava slovenskih otrok Fekonje (2002) v Marjanovič Umek idr. (2006) pokazala, da se 

otroci staršev z nižjo izobrazbo in otroci teh z višjo izobrazbo ne razlikujejo pomembno v 

govornem razvoju. 

 

2.3 Vrtec in vrstniška skupina 

Na razvoj otrokovega govora pomembno vpliva tudi vrtec in njegova vrstniška skupina. 

Predvsem po drugem ali tretjem letu starosti postanejo vrstniki pomembni za otrokov socialni 

in govorni razvoj, saj otrok posnema vedenje in govor drugih, želi z njimi komunicirati, torej 

se trudi, da bi ga drugi razumeli. Strokovnjaki so po opravljenih raziskavah ugotovili, da ima 

vrtec kompenzacijsko funkcijo med otroki različno izobraženih staršev, saj lahko zmanjša 

razlike v njihovi govorni kompetentnosti. Dejavniki, ki jih je potrebno pri tem upoštevati so 

čas vstopa otroka v vrtec in kakovost vrtca. Razlike v govorni kompetentnosti otrok različno 

izobraženih staršev so se zmanjšale v primerih, ko so otroci vstopili v vrtec že pri enem letu in 

je bil le ta kakovosten. 

K pozitivnemu učinku vrtca moramo seveda šteti tudi vrstniško skupino, v kateri lahko otroci 

pridobijo pomembne in raznolike govorne izkušnje. Prav spontana igra namreč spodbuja 

otroka k rabi drugačnih izjav kot vodene in rutinske dejavnosti v vrtcu. Otrok se postavlja v 

različne funkcije ter uporablja večbesedne, vprašalne, nikalne, priredne in podredne izjave 

(prav tam). 

 

2.4 Genetski dejavniki 

Na govorni razvoj in govorno kompetentnost otrok vpliva interakcija več genov. Genetski 

dejavniki imajo delni vpliv na razvoj otrokove slovnice ter na razvoj semantike, fonologije in 

artikulacije. Če povzamemo, lahko z demografskimi in socialno-ekonomskimi dejavniki 

družine povežemo od 9 % do 16 % variabilnosti intelektualnih sposobnostih otrok, kar 

vključuje tudi besedno inteligentnost. Okoli 50 % variabilnosti pa lahko pojasnimo z 

genetskimi dejavniki (prav tam). 
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3 Razvoj jezika pri dvojezičnih otrocih 

 

Razvoj govora otroka, ki odrašča ob dvema jezikoma, se razlikuje od razvoja otroka, ki ga 

obkroža le en jezik. V literaturi se pojavlja več opredelitev pojma dvojezičnost. Posamezne 

povezujejo dvo- ali večjezičnost s stopnjo jezikovne zmožnosti v dveh ali več jezikih, kar 

postavlja vprašanje meril jezikovnega znanja. Jezikovno znanje ocenjujejo od najmanjše do 

največje zmožnosti (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Vse podkategorije, ki se pojavljajo, so (Beatens Beardsmore, 1986): 

− Ambilingvisti znajo enakovredno oba jezika. Nekateri oporekajo, da je ta pojem skoraj 

nemogoče doseči in je le malo posameznikov, ki jih lahko uvrščamo v to kategorijo, 

saj je nemogoče, da podoživimo vsako življenjsko situacijo v obeh jezikih, s čimer 

pridobivamo različen besedni zaklad v obeh jezikih. Opozarjajo tudi, da se še pri 

tistih, ki bi jih lahko uvrščali k ambilingvistom, lahko zgodi, da ostanejo brez besede 

najprej v manj uporabljenem jeziku ter nato še v bolj uporabljenem in jim ostane le 

predstava o besedi v mislih. Prav tako lahko pride do zamika, pa čeprav le 

sekundnega, ko iščejo pravi termin. 

− Naravni večjezični so tisti, ki oba jezika pridobivajo doma ali doma in v okolju že od 

rojstva dalje, vendar tudi tu obstaja primer dvojezične osebe, pisatelja, ki kompetentno 

živi in piše v obeh jezikih, a je pri poskusu prevoda svoje lastne knjige spodletel 

(Julien Green). Če je drugi jezik pridobljen kasneje v otroštvu iz okolja, se pojavlja 

tudi termin sekundarna dvojezičnost. 

− Semilingvisti je oznaka, ki so jo raziskovalci uporabili v eni izmed raziskav. 

Opredeljuje ljudi, ki so zaradi dvojezičnosti nekompetentni v obeh jezikih in v uspehu 

– naj bi se torej poznal vpliv na njihov razum. To ostali strokovnjaki kritizirajo in 

zavračajo, saj je raziskava izvedena na otrocih, ki se še učijo in razvijajo, ter na 

osebah, ki so imele omejen dostop do obeh jezikov – primarnega so izgubili, 

sekundarnega pa še ne obvladajo. Primerjava je bila z enojezičnimi vrstniki. Pri tej 

dilemi je poudarjeno, da je pri obravnavi otrok potrebno upoštevati časovni faktor. 

− Pojavljajo se tudi oznake za ljudi, ki drugi jezik razumejo, a ga ne govorijo ali ga 

govorijo zelo malo, to so receptivni dvojezični. 

− Funkcionalna dvojezičnost je minimalistična interpretacija in predvideva zelo malo 

znanja v drugem jeziku, skoncentriranega na določene uporabne situacije, medtem ko 
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maksimalistična interpretacija predvideva kompetentnost v vseh situacijah, ki jih 

okolica ponuja, z napakami v izgovarjavi in vrstnem redu. 

− »Dormant bilinguals« so ljudje, ki zaradi spremembe okolja pozabijo govoriti svoj 

prvi jezik, a ga še vedno razumejo. »Dormant bilingual« je tudi nekdo, ki se je v šoli 

učil drugi jezik in ga kasneje prav tako pozabi govoriti. 

− Produktivna dvojezičnost pa se uporablja za večino ljudi, ki se drugega jezika učijo v 

šoli ali kasneje v jezikovnih šolah. 

 

Veliko raziskav je bilo narejenih na temo, kako dobro se nekdo nauči jezika v določenem 

obdobju. Pri tem je prišlo do razlikovanja med zgodnjimi dvojezičnimi, ki oba jezika usvojijo 

pred tretjim letom, in poznimi dvojezičnimi, ki en jezik usvojijo po desetem letu. Leta v tem 

primeru niso natančna, ampak le približek (Beatens Beardsmore, 1986). Glede na način, kako 

otroci usvajajo dva jezika, je prišlo tudi do poimenovanj simultani ali hkratni bilingvisti in 

sukcesivni ali zaporedni bilingvisti. Ko je otrok izpostavljen obema jezikoma od rojstva, 

govorimo o simultanem bilingvizmu, dodajanje drugega jezika od tretje starosti naprej pa 

označuje sukcesivni bilingvizem (Prebeg - Vilke, 1995, v: Pižorn, 2009). 

 

O poteku razvoja obeh jezikov med zgodnjimi dvojezičnimi lahko izpostavimo primere, ki jih 

Beatens Beardsmore (1986) opiše v svoji knjigi. Obeh jezikov so se otroci naučili pred tretjim 

letom, opaženih ni bilo nobenih zamikov v jezikovnem razvoju. Opažene so bile stopnje 

razvoja: prvotna izgovorjava je bila fonetično univerzalna v obeh jezikih; v obeh jezikih so se 

fonetika, morfologija in sintaksa razvijale sočasno in otrok se je hitro začel zavedati svoje 

dvojezičnosti in prevajati sporočila iz enega jezika v drugega. V enem izmed primerov so se 

na začetku pojavljali mešani stavki v obeh jezikih, kasneje pa ločeni glede na govorca, s 

katerim je otrok govoril. Znan je še en primer raziskave, ko je otrok odraščal v dvojezični 

družini, okolje pa mu je ponujalo še tretji jezik. Raziskava potrjuje, da je razvoj potekal 

normalno, do tretjega leta je otrok že ločil jezike in jih uporabljal ustrezno glede na 

sogovorca. 

 

Tako lahko kronološki razvoj dvojezičnosti v otroštvu razdelimo v tri stopnje (Marjanovič 

Umek idr., 2006): 

1. Na prvi stopnji je razvoj govora dvojezičnega otroka primerljiv z razvojem govora 

enojezičnega otroka. Ta stopnja traja do približno dveh ali treh let. V tem času otrok 
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oblikuje en leksikalni sistem, ki vsebuje besede iz obeh jezikov, saj ju otrok dojema 

kot en jezik. Besedne zveze, ki jih otrok sestavlja, so pogosto iz besed obeh jezikov saj 

otrok za en pojem nima izraza v obeh jezikih, ampak samo v enem. V tem obdobju je 

otrokova glavna naloga razlikovati glasove, besednjak in slovnico obeh jezikov, ki jim 

je izpostavljen. 

2. Na drugi stopnji otrok že razlikuje med dvema različnima besednjakoma, še vedno pa 

uporablja enaka slovnična pravila v obeh jezikih. Ta stopnja traja od približno treh do 

štirih let. Sedaj ima otrok že za skoraj vsako besedo v enem od jezikov tudi ustrezno 

besedo v drugem in besede obeh jezikov se ne pojavljajo več v isti besedni zvezi. V 

tem obdobju so otroci sposobni prevajati besede iz enega jezka v drug jezik in veliko 

se jih zaveda svoje dvojezičnosti. 

3. Otrok na tretji stopnji govori dva jezika z različnimi slovnicami in besednjakom, vsak 

jezik pa povezuje z določenimi osebami, ki ta jezik z njim govorijo. 

 

Večina novejših raziskav dvojezičnost in učenje drugega jezika označuje kot otrokovi 

prednosti, ki ne ovirata razvoja otroka. Učinek dvojezičnosti na otrokov splošni spoznavni 

razvoj je pozitiven, saj spodbuja divergentnost mišljenja, omogoča metajezikovno zavedanje 

in povečuje zmožnost analize jezika in fluentnost jezika, spodbuja razvoj socialne kognicije, 

vpliva na pozitivno dojemanje samega sebe in pogostejše ter bolj kakovostno vzpostavljanje 

novih socialnih interakcij (Pižorn, 2009). Negativni učinki so omenjeni v redkih raziskavah in 

vedno v povezavi s socialnim okoljem. Prav tako nekateri poudarjajo, da ima otrok pri 

približno dveh letih manjši besednjak kot njegovi vrstniki v tem jeziku, a če seštejemo tega z 

besednjakom drugega jezika, je skupni besednjak obeh jezikov običajno večji kot pri vrstnikih 

(Beatens Beardsmore, 1986).  

Dvojezični redko razvijejo enako stopnjo tekočega jezika v obeh svojih jezikih. Na to vplivajo 

okoliščine, kdaj kateri jezik uporabljajo (Bialystok, 2005). Tako lahko večinsko in bolje 

uporabljen jezik imenujemo dominantni jezik, ta pa se spreminja glede na dejavnike okolja 

(Yip in Matthews, 2007).  

Nekateri dejavniki, ki vplivajo na razvoj dvojezičnosti v otroštvu, so seveda enaki razvoju 

enega jezika, pojavljajo pa se tudi drugi (Bialystok, 2005): 

− Stopnja izobrazbe pri starših 

− Pričakovanja staršev za otrokovo izobrazbo 
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− Stopnja in vloga literature v domu in v družbi 

− Znanje dominantnega jezika 

− Kdaj je drugi jezik uporabljen (ob kakšnih vzrokih) 

− Podpora družbe za drugi jezik 

− Identificiranje s skupino, ki govori drugi jezik 

 

3.1 Menjava kodov in interference v jeziku 

 

Prepletanje dveh jezikov se lahko pojavi na različne načine: nespremenjene besede, delno 

spremenjene besede in popolnoma spremenjene besede. Na njihov pojav pa vplivajo: 

aktivnost, v katero je govorec vključen, in kateri jezik po navadi uporablja v tej aktivnosti; 

kako pogosto se jezika, ki ju govorec govori, pojavljata sočasno; kako pogosto govorec 

uporablja jezika, saj se v manj uporabljenem jeziku pogosteje pojavljajo sposojene besede 

(Beatens Beardsmore, 1986). Zorman (2013) zaključuje, da je pojav interference v glasovnem 

zaznavanju dvojezičnih otrok nemoteč in začasen dejavnik. To potrjujeta tudi Bishop in 

Mogford (1993), ki opisujeta različne študije, v katerih mešanje obeh jezikov skoraj izgine do 

drugega leta starosti. 

 

Pri menjavi kodov govorec zavedno uporablja prvine obeh jezikov naenkrat, saj želi s tem 

obogatiti pogovor (Beatens Beardsmore, 1986). S tem želi govorec doseči več 

komunikacijskih ciljev, kot so razlikovanje socio-kulturne identitete, igra vlog, empatija. 

Hkrati še vedno spoštuje skladnjo obeh jezikov (Bishop in Mogford, 1993). 

 

3.2 Poskusi merjenja dvojezičnosti  

 

Za merjenje nekaterih lastnosti dvojezičnosti se lahko uspešno uporabi vprašalnik znan kot 

lingvistična lestvica ozadja. Ta preverja, kateri jezik se pogosteje uporablja v specifičnih 

situacijah, kakšen je bil vrstni red učenja jezikov, spremembe jezikov skozi odraščanje in 

odnos dvojezičnosti v povezavi s širšim demografskim in institucionalnim kontekstom. 

Vsekakor pa kritiki še vedno opozarjajo, da taka merjenja ne morejo zaobjeti širše množice in 

da posplošitve niso možne. Prav tako opozarjajo na dvojezičnost v predšolskem obdobju, saj 

sta v večini primerov jezika takrat še v enakomerni uporabi, prav tako pa se skozi čas njuna 

uporaba še spreminja in je nemogoče delati zaključke pri tej starosti. 
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Uporabljenih je bilo še več različnih testov, ki so skušali meriti stopnjo dvojezičnosti in druge 

lastnosti, avtor pa izpostavi predvsem merjenja Macnamare, saj je njegova raziskava najbolj 

obsežna in podrobna. Iz nje lahko dobimo vsaj nekatera sklepanja glede razvoja dvojezičnosti 

pri določeni osebi in uporabe obeh jezikov (Beatens Beardsmore, 1986). 

 

3.3 Primerjava dvojezičnosti z enojezičnostjo 

 

Narejene so bile primerjave med enojezičnimi otroki z dvojezičnimi v korelaciji z jezikom, ki 

pri dvojezičnih prevladuje v primerjavi s tistim jezikom, ki je v ozadju. Zaključki so pokazali, 

da je dominantni jezik lahko primerljiv z jezikom materinščine, drugi jezik pa je bolj 

primerljiv z jezikom, ki se ga nekdo nauči v kasnejšem obdobju. 

 

Pri obravnavi dvojezičnosti se pojavita dva logična problema. Prvi je preskok od učenja iz 

okolja do popolnega obvladanja gramatike in jezika, drugi pa pomanjkanje spodbude iz okolja 

za učenje jezika. Količina vnosa obeh jezikov se deli od 40–70 % pri enem jeziku in preostali 

delež pri drugem. S tem dvojezični otrok pridobi polovični vnos enega jezika v primerjavi z 

enojezičnim otrokom, hkrati pa doseže enako stopnjo govornega razvoja v vsaj enem jeziku 

(Yip in Matthews, 2007). 

 

Zgodnjo diferenciacijo med jeziki lahko opazimo (Yip in Matthews, 2007): 

− 5−mesečni dojenčki že ločijo med dvema različnima jezikoma, tudi če sta si zelo 

podobna; 

− že med bebljanjem se pri dojenčkih kažejo razlike, v katerem jeziku bebljajo; 

večinoma se bebljanje pojavlja v dominantnem jeziku, kar je pogosto jezik matere; 

− razlikovanje med jezikoma je razvidno tudi v vrstnem redu besed in morfosintakse; 

− različni besedi za isti pojem/pojav v obeh jezikih že pri slabem letu. 

 

Glasovno zavedanje se pri vseh otrocih razvija v enakem zaporedju, pojavijo pa se določene 

razlike v dinamiki razvoja specifičnih ravni glasovnega zavedanja (Zorman, 2013). 
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4 Pomen pedagoškega delavca pri razvoju (drugega) jezika 

otroka 

 

Pedagoški delavec ima kot tudi starši otrok, pomembno vlogo pri spodbujanju razvoja jezika 

otrok. Svojo govorno kompetenco otroci razvijejo s spraševanjem, poslušanjem in 

interpretacijo odgovorov. Ker večinski del vzgoje v vrtcu poteka z rabo govora, ko pedagoški 

delavec opisuje, razlaga, podaja navodila in posluša ter spodbuja odzive otrok, je vzgojiteljeva 

vloga pri razvoju govora otrok toliko večja (Marjanovič Umek idr., 2006).  

L. Marjanovič Umek idr. (2006) pogojujejo uspešnost vzgojiteljev pri spodbujanju govornega 

razvoja otrok z: 

− razumevanjem vrednosti pogovora v skupini in njihovo pripravljenostjo za skupno 

razpravljanje o vsebinah z otroki; 

− primernim odnosom do govornega izražanja, kar se kaže v zanimanju za otrokovo 

mišljenje in pohvalo za različne načine govora otrok; 

− razporeditvijo časa, saj potrebujejo otroci dovolj priložnosti za govor, manipuliranje z 

njim in nastopanje pred različnim občinstvom, s čimer širijo svoj besednjak in 

usvajajo slovnico; 

− načinom govora pedagoškega delavca, saj je sam vzor; 

− ustreznimi dejavnostmi in strategijami, ki jih vključujejo v vsakodnevne situacije. 

Na področju kurikula avtorji poudarjajo, da jezik ne predstavlja ločenega področja, saj se 

prepleta z vsemi ostalimi področji. Govor torej predstavlja orodje za učenje (prav tam). Tudi 

Brumen, M. (v Pižorn, K. 2009) zagovarja, da je jezik v predšolskem obdobju le sredstvo in 

nikoli cilj. Otroka zanimajo nove informacije, ki mu jih jezik lahko da, ne pa jezik kot 

znanost. Dodaja, da je človekova prva potreba biti ljubljen, sprejet in priznan, zaradi česar 

otrok, preko čustvene povezave z vzgojiteljem, dobi spodbudo za učenje (drugega) jezika. 

Bahovec (1999) dodaja, da je za otrokov čustveni, socialni in spoznavni razvoj ključen razvoj 

jezikovne zmožnosti. Eden izmed pogojev pa je ustvarjanje ugodne čustvene in socialne klime 

v vrtcu. 

Pedagoški delavec ima pomembno vlogo tudi kot opazovalec otroka in njegovega razvoja. 

Opazovanje mora potekati sistematično in strukturirano, pri čemer je najpomembneje, da so 
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opazovana vedenja jasno opredeljena in se vedenje zapisuje stalno, z eno izmed izbranih 

tehnik. Opazovanje v različnih situacijah omogoči bolj celostno in poglobljeno sliko kot 

opazovanje le določenih dejavnosti (Marjanovič Umek, 2008).  

Različne metode in igre govorne vzgoje sta opisala Lipnik in Matić (1993), ki prav tako 

poudarjata, da se govor prepleta z vsemi ostalimi področji, največkrat kot spontan pogovor, 

pojaviti pa se mora tudi kot metoda dela v vrtcu.  
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II. Empirični del 

1 Opredelitev problema 

 

Dvojezične družine so danes vse pogostejše. Otroci, ki v njih odraščajo, pridobivajo znanje 

dveh ali celo več jezikov. Za dvojezičnega imamo tistega, ki tekoče govori dva jezika in lahko 

gladko prehaja iz enega v drugega, prav tako pa ima pripadajoče sociokulturne značilnosti 

obeh. Okoliščine, ki privedejo do dvojezičnosti, pa so lahko zelo različne (Bialystok, 2005). V 

času razvoja sta okolje in izkušnje, v katerih se lahko otrok uri jezikov, zelo pomembna. Ko 

otrok usvaja oba jezika, prihaja v njegovem govoru do pojava menjavanja besed. S tem se 

otroci soočajo na različne načine in to fazo premagajo različno. Dvojezični govorec lahko v 

odraslem življenju nato uporablja menjavo besed zavedno, s čimer obogati pogovor 

(Beardsmore, 1986). 

Zaradi velikega pomena zgodnjih let življenja v razvoju otroka se moramo pedagoški delavci 

zavedati, da lahko pomembno vplivamo na jezikovni razvoj otroka in njegovo rabo jezika 

(Pertot, 2004). 

2 Cilji diplomskega dela 

 

Cilji diplomskega dela so: 

1. Ugotoviti, kako se razvoj govora dvojezičnega otroka razlikuje od enojezičnega. 

2. Spoznati ovire, do katerih lahko pride pri razvoju več jezikov v predšolskem obdobju. 

3. Spoznati načine dela z dvojezičnimi otroki v vrtcu. 

3 Raziskovalna vprašanja oziroma predvidevanja 

 

1. Ali se po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu pri dvojezičnih otrocih začne govor razvijati 

kasneje kot pri enojezičnih? 

2. Ali po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu dvojezični otroci govorijo oba jezika enako 

dobro? 
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3. Ali lahko po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu pedagoški delavec vpliva na otrokov 

govorni razvoj? 

4 Raziskovalna metoda 

 

Tema je analizirana s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki je obsegal dvanajst vprašanj. 

Raziskovalna metoda je neekperimentalna in deskriptivna. Raziskavo sem izvedla v vrtcu, po 

individualnem dogovoru z vsakim pedagoškim delavcem. Zaradi varovanja podatkov bo vrtec 

ostal neimenovan. 

5 Raziskovalni vzorec 

 

V raziskovalni vzorec je vzetih deset pedagoških delavcev, ki so imeli izkušnjo učenja 

dvojezičnega otroka.  
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6 Rezultati in interpretacija 

6.1 Analiza posameznih intervjujev 

 

I. INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Prva intervjuvanka dela v vrtcu 28 let in je učila že veliko dvojezičnih otrok. Meni, da razvoj 

govora dvojezičnih otrok poteka primerljivo z razvojem govora enojezičnih otrok. 

Z dvojezičnimi otroki vedno govori slovenski jezik in njihov govor spodbuja z uporabo lutke 

in igro vlog. 

Glede na svoje delo z dvojezičnimi otroki je opazila njihov napredek predvsem v hitrejšem 

pridobivanju besednjaka. 

Njeno delo s starši je potekalo kvalitetno in brez težav, starši so upoštevali njeno strokovno 

mnenje. 

Dvojezično vzgojo vidi kot prednost. 

 

II. INTERVJU s pomočnico vzgojiteljice v ljubljanskem vrtcu 

Druga intervjuvanka dela v vrtcu 11 let in je imela v tem času v skupine vključenih več kot 10 

dvojezičnih otrok. Meni, da je razvoj govora dvojezičnih otrok potekal drugače kot pri 

enojezičnih. Opazila je, da so dvojezični otroci  težje komunicirali z odraslimi, lažje jim je 

bilo z vrstniki. Težje so sledili navodilom in dlje časa so potrebovali za razumevanje navodil. 

Poznali so tudi manj besed in kasneje začeli sestavljati cele stavke. 

Z dvojezičnimi otroki uporablja slovenski jezik, v primeru popolnega nerazumevanja pa se 

skuša približati otroku z njegovim drugim jezikom. Razvoj govora spodbuja predvsem s 

pogovorom, branjem knjig in gledanjem slikanic, kjer lahko otrok sam poimenuje predmete. 

Glede na svoje delo je vedno opazila napredek v razvoju govora dvojezičnega otroka. 

Njeno delo s starši je zaradi jezikovnih ovir potekalo oteženo. 

Dvojezično vzgojo vidi kot prednost le, če eden izmed staršev uporablja z otrokom poleg 

svojega tudi slovenski jezik. 
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III. INTERVJU s pomočnico vzgojiteljice v ljubljanskem vrtcu 

Pomočnica vzgojiteljice dela v vrtcu 6 let in je v tem času delala s približno 15 dvojezičnimi 

otroki. Opazila je razlike v razvoju predvsem s socialnega vidika. Opaža, da so to bolj zaprti 

otroci, ki med razvojem govora večkrat uporabljajo jezik, ki ga govorijo doma. 

Z dvojezičnimi otroki vedno uporablja slovenski jezik. Z njimi se čim več pogovarja, pojejo 

pesmi, izmišlja si rime, ki so otrokom smešne in opisuje okolico. 

Glede na svoje delo je opazila govorni napredek dvojezičnih otrok. 

Pri sodelovanju s starši poudarja, da mora spodbuda priti s strani pedagoškega delavca, saj so 

starši bolj zadržani in jih večkrat bremeni tudi jezikovna ovira. 

Dvojezično vzgojo podpira, saj po njenih izkušnjah dvojezični otroci vedno dosežejo enako 

stopnjo razvoja kot enojezični. 

 

IV. INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Vzgojiteljica je v enajstih letih dela delala z veliko dvojezičnimi otroki. Opazila je počasnejši 

govorni razvoj dvojezičnih otrok. Otroci so naleteli na težave pri poimenovanju barv, štetju, 

razumevanju navodil in obnovi literarnih del. 

Z dvojezičnimi otroki vedno uporablja slovenski jezik. Z njimi tudi govori razločneje, večkrat 

ponovi navodilo, posamezno besedo in preverja, če je otrok razumel povedano. 

Glede na svoje delo je opazila malenkosten napredek dvojezičnih otrok. 

Sodelovanje s starši je potekalo enako kot pri enojezičnih družinah. 

O dvojezični vzgoji ima pozitivno mnenje. 

 

V. INTERVJU s pomočnico vzgojiteljice v ljubljanskem vrtcu 

Pomočnica vzgojiteljice je v vrtcu zaposlena 3 leta in je učila enega dvojezičnega otroka. Pri 

njem ni opazila posebnosti v govornem razvoju. 
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Z njim je uporabljala slovenski jezik. Njegov govorni razvoj je spodbujala z branjem knjig, 

individualnim pogovorom, ogledovanjem poučnih filmov. 

Ker je otrok slovenski jezik že obvladal, ni opazila posebnega napredka glede na svoje delo z 

njim. 

Sodelovanje s starši je potekalo v slovenskem jeziku. V sodelovanju ni opazila nobenih razlik 

v primerjavi z drugimi starši. 

Dvojezično vzgojo vidi kot prednost otroka. 

 

VI. INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Intervjuvanka je zaposlena v vrtcu 5 let, v tem času je učila 5 dvojezičnih otrok. Opazila je 

razlike v razvoju govora dvojezičnih otrok, saj so kasneje začeli uporabljati govor kot 

enojezični, tudi razumevanje je bilo oteženo, saj niso razumeli slovenskega jezika. 

Z njimi je v začetku govorila njihov jezik, kasneje pa samo slovenščino. Otroke spodbuja s 

ponavljanjem besed za njimi v njihovem in slovenskem jeziku.  

Glede na svoje delo je opazila majhen napredek. 

Sodelovanje s starši je potekalo brez posebnosti. 

Dvojezično vzgojo vidi kot prednost, saj otrok spozna več kultur in s tem pridobiva znanje o  

svetu. 

 

VII. INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Intervjuvanka je v vrtcu zaposlena 10 let, učila je že veliko dvojezičnih otrok. Opazila ni 

nobenih posebnosti v razvoju govora. 

Z dvojezičnimi otroki uporablja slovenski jezik, njihov razvoj govora pa spodbuja s pravilnim 

ponavljanjem besed za njimi. Spodbuja tudi simbolno igro z vrstniki. 

Glede na svoje delo je opazila hiter napredek dvojezičnih otrok v govornem razvoju. 

Sodelovanje s starši je potekalo pozitivno, tudi starši so spodbujali učenje novega jezika. 
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Če dvojezičnost poteka preko igre, na način, da je otroku prijetno, samoumevno in rutinsko, 

potem meni, da lahko otrok veliko pridobi, saj na nezaveden način osvoji dva jezika. Njegovi 

možgani so tako zmožni in prilagodljivi vsrkavanja različnih jezikov, da vidi v tem vse 

pozitivno. 

 

VIII. INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Intervjuvanka je v vrtcu zaposlena 11 let in je v tem času učila 6 dvojezičnih otrok. V razvoju 

govora je opazila razlike predvsem v mešanju besed iz različnih jezikov – domačem in jeziku 

okolja. 

Z otroki govori v slovenskem jeziku, kadar otrok le tega ne razume mu skuša razložiti v 

njegovem jeziku. Otroke spodbuja predvsem z literaturo, pravljicami, različnimi pesmicami, 

didaktičnimi igračami, sestavljanjem besed in slik ter s pogovorom. Spodbuja ga, da na svojo 

željo tudi sam govori in pripoveduje. 

Glede na svoje delo je opazila napredek pri vseh dvojezičnih otrocih. 

Sodelovanje s starši je potekalo brez posebnosti. 

Dvojezičnost ji je v spodbudo, nek nov izziv. Razume, da se vsak otrok uči svojega maternega 

jezika vendar je tudi mnenja, da se morajo na nek način tudi oni vsaj malo prilagoditi okolici 

v kateri živijo. 

 

IX. INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Vzgojiteljica je v vrtcu zaposlena 20 let in je učila 5 dvojezičnih otrok. V razvoju govora ni 

opazila nobenih razlik. 

Z dvojezičnimi otroki na začetku govori njihov jezik, kasneje slovenščino. Otroke spodbuja z 

branjem knjig, spodbuja tudi starše, da se naučijo slovenskega jezika. 

Glede na svoje delo je vedno opazila napredek pri otroku. 

Sodelovanje s starši je potekalo s sprotnim dogovarjanjem. 

Dvojezičnost spodbuja, če ne škodi otroku na drugih razvojnih področjih. 
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X. INTERVJU s pomočnico vzgojiteljice v ljubljanskem vrtcu 

Pomočnica vzgojiteljice je v vrtcu zaposlena 3 leta in je učila 3 dvojezične otroke. Posebnosti 

v razvoju je opazila samo pri enem otroku, ki je imel težave z učenjem novih besed in 

izgovarjavo ter je v večini uporabljal samo svoj drugi jezik. 

Z dvojezičnimi otroki govori slovenski jezik. 

Glede na svoje delo je opazila napredek pri usvajanju novih besed. 

Sodelovanje s starši je potekalo s sprotnim dogovarjanjem. 

Dvojezično vzgojo spodbuja. 

 

6.2 Potrditev ali zavrnitev raziskovalnih vprašanj oziroma predvidevanj 

 

Prvega raziskovalnega vprašanja, ali se po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu pri 

dvojezičnih otrocih začne govor razvijati kasneje kot pri enojezičnih, ne morem ne potrditi ne 

zavrniti, saj polovica intervjuvank ni opazila posebnosti v razvoju govora, druga polovica pa 

je opazila kasnejši razvoj govora in nerazumevanje slovenskega jezika ob vstopu v vrtec. Do 

razlik pri rezultatih je prišlo zaradi različne starosti otrok, ko so se vključili v skupino. 

Drugo raziskovalno vprašanje, ali po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu dvojezični otroci 

govorijo oba jezika enako dobro, lahko potrdim, saj po mnenju in izkušnjah strokovnih 

delavcev otroci z vsaj enim izmed staršev govorijo en jezik, v vrtcu pa že ob vstopu ali pa 

malo kasneje vsi govorijo slovenščino. Za bolj natančne rezultate bi bilo potrebno intervjuvati 

tudi starše dvojezičnih otrok. 

Tretje raziskovalno vprašanje, ali lahko po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu pedagoški 

delavec vpliva na otrokov govorni razvoj, lahko potrdimo, saj so vse strokovne delavke 

odgovorile, da so glede na svoje delo z otroki opazile njihov razvoj in napredek. Prišlo je do 

razlik v napredku, ki so ga dvojezični otroci dosegli, ki so glede na ostale odgovore nastale 

zaradi različnih načinov dela vzgojiteljic. 
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6.3 Interpretacija rezultatov 

 

Moje prvo zanimanje empiričnega dela je bilo, kako vsaka posamezna strokovna delavka 

pravzaprav razume dvojezičnost in že tukaj sem odkrila nekaj zelo zanimivih interpretacij in 

razlag. To vprašanje sem vključila v intervju, ker menim, da je potrebno dvojezičnost najprej 

razumeti, da lahko otroku, ki je dvojezičen, kvalitetno pomagamo in ga spodbujamo. Pri dveh 

strokovnih delavkah sem spoznala, da nekaterih jezikov ne vključujeta v pojem dvojezičnosti. 

Sem so večinoma spadali hrvaški, bosanski in srbski jezik. Te so strokovne delavke lahko 

razumele in komunicirale z otrokom, njegovega govornega razvoja niso posebej spodbujale. 

Pri tem jih zavedno nisem popravljala, saj se mi je zdel to eden izmed ključnih podatkov o 

tem, kako strokovne delavke v vrtcu vidijo dvojezičnost. Ostale strokovne delavke so z 

odgovori pokazale, da pojem dvojezičnost razumejo.  

Moje naslednje zanimanje so bile razlike, ki jih strokovne delavke opažajo v govornem 

razvoju enojezičnih in dvojezičnih otrok. Nekatere niso opazile nobenih razlik v govornem 

razvoju, in je le ta potekal kot pri enojezičnih otrocih. Druge so opazile pomanjkanje 

besednega zaklada in zakasnel razvoj govora v stavkih, slabše razumevanje navodil, lažje 

komuniciranje z vrstniki kot z odraslimi, mešanje besed obeh jezikov ter da so to socialno bolj 

zaprti otroci. Glede na literaturo so to pogosti pojavi pri dvojezičnih otrocih, potem pa tej 

otroci nenadoma spregovorijo in zelo hitro napredujejo v novem jeziku ter se vključijo v 

okolje (Pižorn, 2009). 

Simultano učenje več kot enega jezika najbolj pogosto poteka tako, da ena odrasla oseba 

govori z otrokom en jezik, druga pa drug. Tako otrok lažje loči različne situacije in s tem tudi 

rabo določenega jezika (Pižorn, 2009). Strokovne delavke z otroki večinoma govorijo 

slovenski jezik, nekaj pa jih je odgovorilo, da z otroki na začetku ali kasneje uporabljajo tudi 

tuj jezik. V komunikaciji z drugimi otroki dvojezični otroci na začetku večkrat uporabljajo 

besede obeh jezikov, kasneje glede na odgovore intervjuvank govorijo slovenščino. V 

sporazumevanju se pojavljajo tudi kretnje in obrazna mimika. Ena izmed sodelujočih 

intervjuvank je opazila še posebnost pri igri, in sicer se dvojezični otroci, katerih drugi jezik je 

enak ali podoben, pogosteje igrajo skupaj. Iz opazovanj strokovnih delavk dvojezični otroci s 

starši govorijo v svojem jeziku. V prisotnosti drugih odraslih starši dvojezičnih otrok govorijo 

slovenski jezik. 
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Strokovne delavke uporabljajo različne metode in igre pri svojem delu z dvojezičnimi otroki. 

Največkrat omenjeni metodi sta uporaba literature v slovenščini in pogovor. Veliko jih 

uporablja pesmi, smešne rime in opise okolice. Večina je omenila tudi uporabo razločnejšega 

govora in ponavljanje povedanega, preverjanje razumevanja ter didaktične igre. Pojavi se tudi 

uporaba lutke za dvogovor z otrokom. Le ena izmed vzgojiteljic je kot spodbudo otroku pri 

učenju slovenščine omenila, da k učenju slovenskega jezika spodbuja tudi starše dvojezičnega 

otroka. Vse vzgojiteljice so opazile napredek slovenskega jezika pri dvojezičnem otroku, 

glede na svoje delo z njim. Pri dveh strokovnih delavkah sem opazila negativno korelacijo 

med razumevanjem pojma dvojezičnosti in njihovim načinom dela z dvojezičnim otrokom. 

Razumevanje pojma dvojezičnost je bilo le delno, način dela z dvojezičnimi otroki pa 

neprimeren oziroma ne dovolj spodbuden za dodatno pomoč dvojezičnim otrokom pri razvoju 

slovenskega jezika. Iz vseh intervjujev sem povzela, da vzgojiteljice ne uporabljajo posebnih 

priprav za delo z dvojezičnimi otroki in svojega dela ne analizirajo. Glede na Lipnik in Matić 

(1993) bi moralo delo strokovnega delavca potekati tudi z načrtovanjem pogovora in drugih 

govornih dejavnosti. 

Sodelovanje s starši dvojezičnih otrok je pri vseh strokovnih delavkah potekalo nemoteno, s 

sprotnim dogovarjanjem, kadar je bilo le to potrebno. Menim, da je pri sodelovanju s starši 

dvojezičnih otrok še posebej pomembna pobuda strokovnega delavca, ki naj v proces učenja 

govora čim bolj vključi tudi starše in s tem zagotovi optimalen razvoj otroka tako v vrtcu kot 

doma. 

Vse strokovne delavke ocenjujejo dvojezično vzgojo pozitivno. Nekatere so svoje mnenje 

utemeljile, da se otrok v otroštvu najlažje uči dodatnega jezika, ki mu kasneje lahko samo 

koristi, vendar mora to učenje potekati spontano ter ne sme škoditi drugim razvojnim 

področjem. Nekatere strokovne delavke svojega odgovora niso utemeljile. Predvidevam, da 

nimajo dovolj znanja o razvoju dvojezičnosti, da bi jo lahko še kako drugače komentirale. 

Rezultati večine nedavnih raziskav potrjujejo, da sta dvojezičnost in učenje drugega jezika 

otrokovi prednosti in ne ovirata razvoja otroka. Učinek na otrokov splošni spoznavni razvoj je 

pozitiven, saj spodbuja divergentnost mišljenja, omogoča metajezikovno zavedanje in 

povečuje zmožnost analize jezika in fluentnost jezika, spodbuja razvoj socialne kognicije, 

vpliva na pozitivno dojemanje samega sebe in pogostejše ter bolj kakovostno vzpostavljanje 

novih socialnih interakcij (Pižorn, 2009). 
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III. Sklep 

 

V svojem diplomskem delu sem želela poglobiti svoje znanje o razvoju dveh jezikov pri 

otroku, o prednostih in morebitnih slabostih takega razvoja ter ugotoviti, kakšno vlogo ima 

strokovni delavec pri razvoju govora dvojezičnega otroka. Že od nekdaj me zanimajo tuji 

jeziki, prav tako me je na fakulteti pritegnil predmet angleščina v predšolskem obdobju, sedaj 

pa sem imela možnost spoznati, kako se z vidika strokovnih delavk razvija govor otrok, ki 

odraščajo z dvema ali več jeziki naenkrat in se teh hkrati učijo. Poglobljeno znanje o razvoju 

jezika pri enojezičnih in dvojezičnih otrocih bom skušala čim bolj vključevati tudi v svoje 

delo vzgojiteljice. 

Razvoj govora skoraj vseh otrok, vključenih v skupine intervjuvank, je potekal normalno in 

otroci so odšli v šolo kot kompetentni govorci tako v enem kot v drugem jeziku. Odstopanja 

poznamo tako v razvoju govora enojezičnih kot dvojezičnih otrok, pri čemer je potrebno 

upoštevati vse dejavnike razvoja, ne le govorne vzgoje.  

Izvedeni intervjuji so mi dali vpogled v mišljenje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o 

dvojezičnih otrocih. Kako one vidijo razvoj govora pri otroku in kako dobro znajo opaziti 

nepravilnosti, je povezano z njihovim znanjem o splošnem govornem razvoju ter z razlikami 

pri razvoju govora dvojezičnih otrok. Pri nekaterih strokovnih delavkah sem zaznala rutinski 

in nepremišljen način dela, s čimer se je učinkovitost tega močno zmanjšala. Nekaj strokovnih 

delavk ni bilo prav dobro osveščenih o razvoju govora dvojezičnih otrok, zato je prišlo pri 

nekaterih rezultatih do odstopanj. Moj cilj pa je bil dosežen, saj sem dobila uvid v mišljenje 

strokovnih delavk ter se sama naučila nekaj iz njihovih napak in nekaj iz njihovega 

kvalitetnega dela.  

Pridobljeno znanje iz situacij v vrtcu poraja nekaj predlogov za delovanje strokovnih delavcev 

v vrtcu. Po zaključku svojega izobraževanja so strokovni delavci kompetentni za opravljanje 

svojega dela v vrtcu. Posebne situacije pa prinašajo potrebo po dopolnjevanju njihovega 

znanja in ključno je, da se ta potreba izpolni. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ki 

delajo z dvojezičnimi otroki, se morajo dodatno izobraziti na tem področju. Govor z otrokom 

mora potekati v slovenščini, razen v primeru, ko otrok ne razume popolnoma ničesar. Držati 

se je potrebno načela en človek, en jezik, drugače otroka zmedemo, kar lahko privede do 

mešanja obeh jezikov in posledično do zakasnitve ali celo napak v razvoju govora. Tudi s 

socialnega vidika so tej otroci lahko izpostavljeni, kadar se soočajo z govornimi preprekami. 
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Vzgojiteljice morajo biti v tem primeru še posebej pozorne in v delo skupine vključevati 

socialne igre primerne situaciji. Nenazadnje pa lahko veliko doprinese tudi profesionalen in 

dober odnos s starši. Strokovni delavci se morajo zavedati, da nekatere dvojezične starše jezik 

omejuje, kar lahko privede do slabšega sodelovanja z njimi. Pobuda in način sodelovanja 

morata v tem primeru priti s strani strokovnega delavca. 

Na podlagi svoje raziskave lahko sklenem, da je pridobitev dveh jezikov v otroštvu prednost 

otroka, vsekakor pa ne moremo tega posplošiti na celotno populacijo. Potrebna bi bila bolj 

številčno obširna in poglobljena raziskava, ki bi v ozir vzela tudi vzgojo dvojezičnih otrok 

doma, s čimer bi bilo vključenih več dejavnikov vpliva na razvoj govora. 
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V. Priloge 

 

I INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Koliko ste stari? 

48 let. 

Koliko časa že delate v vrtcu? 

V vrtcu delam že 28 let. 

Koliko dvojezičnih otrok ste že poučevali? 

Veliko. Povprečno bi lahko rekla, da imam 3 ali 4 otroke na oddelek. 

Kako bi definirali dvojezičnost? 

Rekla bi, da se z dvojezičnostjo srečamo, kadar otroci iz tujega okolja pridejo v naš vrtec. 

Ali jezikovni razvoj dvojezičnega otroka potekal primerljivo z razvojem enojezičnega 

otroka? 

Menim, da je razvoj potekal primerljivo. 

V katerem jeziku komunicirate z dvojezičnim otrokom? 

Vedno uporabljam slovenski jezik, le v primerih, ko otrok ne razume še skoraj ničesar, mu 

razložim v njegovem jeziku. 

Kako poteka komunikacija dvojezičnega otroka z drugimi otroki? 

Večinoma nimajo večjih težav pri komunikaciji z drugimi otroki, sem pa v oddelek vedno 

dobila mlajše otroke, ki so prihajali iz dvojezičnega okolja, tako da je razvoj govora potekal 

skupaj z vrstniki. Verjetno je za otroka lažje, če se v skupino vključi že v jaslih. 

Na kakšen način spodbujate razvoj dvojezičnega otroka? 

Individualno delo z vsakim posameznim otrokom. Veliko uporabljam lutko za dvogovor z 

njim, spodbujam igre vlog. Opažam tudi, da otroci zelo radi povejo, kar že znajo. 

Ste opazili njegov napredek glede na svoje delo z njim? 

Večinoma da, hitreje so napredovali v pridobivanju novih besed. 

V katerem jeziku z otrokom komunicirajo njegovi starši? 

Zelo različno. Sama jim vedno svetujem, da z otrokom govorijo v jeziku, ki ga obvladajo, 

torej večinoma v svojem jeziku. 

Kako je potekalo sodelovanje s starši? 

Največkrat kvalitetno. Starši dvojezičnih otrok večkrat vprašajo za moje mnenje in ga potem 

tudi upoštevajo. 
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Kakšno je Vaše mnenje o dvojezični vzgoji otroka? 

Zelo jo podpiram. 

 

II INTERVJU s pomočnico vzgojiteljice v ljubljanskem vrtcu 

Koliko ste stari? 

31 let. 

Koliko časa že delate v vrtcu? 

V vrtcu delam že 11 let. 

Koliko dvojezičnih otrok ste že poučevali? 

Natančnega števila ne vem, gotovo pa več kot 10. 

Kako bi definirali dvojezičnost? 

Do dvojezičnosti pride, ko je jezik okolja slovenski jezik, materinski jezik pa je neki drugi 

jezik. 

Ali jezikovni razvoj dvojezičnega otroka potega primerljivo z razvojem enojezičnega 

otroka?  

Ne. Jezikovni razvoj je potekal drugače, odvisno od starosti otroka, ko se je vključil v skupino 

in slovenski vrtec. 

Če ne, kako je potekal? 

Otroci so težje komunicirali z odraslimi, lažje jim je bilo z vrstniki. Težje so sledili 

navodilom in dlje časa so potrebovali za razumevanje navodil. 

Katere razlike v razvoju ste opazili? 

Otrok pozna manj besed in kasneje začne sestavljati cele stavke. 

V katerem jeziku komunicirate z dvojezičnim otrokom? 

Z dvojezičnimi otroki uporabljam slovenski jezik. Kadar opazim, da določenih besed ne 

razumejo, najprej poskusim razložiti še na drugačen način, potem pa po potrebi uporabim 

besedo v maternem jeziku otroka, kadar le tega znam. 

Kako poteka komunikacija dvojezičnega otroka z drugimi otroki? 

Otroci se med seboj veliko sporazumevajo neverbalno in na ta način včasih nadomestijo 

besedno komunikacijo. Včasih dvojezični otroci uporabijo svoj jezik, potem pa je odvisno od 

vrstnikov koliko razumejo in ali se odzovejo. 

Na kakšen način spodbujate razvoj dvojezičnega otroka? 
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Z njim skušam govoriti samo v slovenskem jeziku, če on govori z mano v svojem jeziku, mu 

vedno odgovarjam v slovenskem. Veliko uporabljam tudi knjige, berem pravljice, v prvi 

starostni skupini pa gledamo slikanice, kjer lahko poimenujejo predmete, živali in dejanja. 

Ste opazili njegov napredek glede na svoje delo z njim? 

Da, vedno. 

V katerem jeziku z otrokom komunicirajo njegovi starši? 

Večinoma uporabljajo svoj jezik. 

Kako je potekalo sodelovanje s starši? 

S starši komuniciram v slovenskem jeziku. Skušam govoriti razločno in počasi. V enem 

primeru sem uporabljala tudi kretnje, saj sta bila oba starša iz Albanije in niso govorili 

nobenega drugega jezika. V tem primeru je bilo sodelovanje oteženo in sem staršem težko 

svetovala. 

Kakšno je Vaše mnenje o dvojezični vzgoji otroka? 

Dvojezičnost vidim kot prednost, če se vsaj eden od staršev trudi govoriti z otrokom v 

slovenskem jeziku. Veliko dvojezičnih otrok avtomatsko začne govoriti slovenski jezik, ko 

pridejo v stik z njim in nima težav pri komunikaciji. 

 

III INTERVJU s pomočnico vzgojiteljice v ljubljanskem vrtcu 

Koliko ste stari? 

25 let. 

Koliko časa že delate v vrtcu? 

5 let sem delala kot študentka, sedaj sem eno leto zaposlena. 

Koliko dvojezičnih otrok ste že poučevali? 

Okoli 15. 

Kako bi definirali dvojezičnost? 

Zmožnost izražanja in razumevanja dveh ali več jezikov. 

Ali jezikovni razvoj dvojezičnega otroka potega primerljivo z razvojem enojezičnega 

otroka? 

Ne vedno. 

Če ne, kako je potekal? 

V enem od jezikov se otrok izraža bolje, to je običajno jezik, ki ga govori doma. 

Katere razlike v razvoju ste opazili? 
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Predvsem iz socialnega vidika so to bolj zaprti otroci. 

V katerem jeziku komunicirate z dvojezičnim otrokom? 

Slovenski jezik. 

Kako poteka komunikacija dvojezičnega otroka z drugimi otroki? 

Pri otrocih, ki prihajajo iz držav kot so Finska, Danska in Rusija, sem opazila govor v jeziku 

vrstnikov. Pri otrocih, ki prihajajo iz Srbije, Bosne ali Hrvaške pa večkrat opazim uporabo 

njihovega jezika tudi v pogovoru z vrstniki. 

Na kakšen način spodbujate razvoj dvojezičnega otroka? 

Z njimi se čim več pogovarjam, pojemo pesmi, izmišljam si rime, ki so otrokom smešne in 

čim več opisujem okolico. 

Ste opazili njegov napredek glede na svoje delo z njim? 

Da. 

V katerem jeziku z otrokom komunicirajo njegovi starši? 

Večinoma govorijo v jeziku, ki ga uporabljajo tudi doma. 

Kako je potekalo sodelovanje s starši? 

Starši so bolj zadržani in ne sprašujejo veliko o samem dogajanju v vrtcu, zato se mi zdi 

pomembno, da pride pobuda za sodelovanje s strani pedagoškega delavca. Sam jezik 

pogovora pa je velikokrat potrebno prilagoditi njihovemu razumevanju, tudi z uporabo tujega 

jezika. 

Kakšno je Vaše mnenje o dvojezični vzgoji otroka? 

Dvojezično vzgojo podpiram, saj otroci vedno dohitijo skupino, tudi če se malo počasneje 

vklopijo. 

 

IV INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Koliko ste stari? 

36 let. 

Koliko časa že delate v vrtcu?  

11 let. 

Koliko dvojezičnih otrok ste že poučevali?  

Veliko. 

Kako bi definirali dvojezičnost?  

Ko otrok tekoče govori dva jezika. 
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Ali je jezikovni razvoj dvojezičnega otroka potekal primerljivo z razvojem enojezičnega 

otroka? 

Ne, večina je imela nekaj več težav. 

Če ne, kako je potekal?  

Predvsem počasneje. 

Kakšne razlike ste opazili v razvoju?  

Zapletalo se je pri osnovnih stvareh, kot so recimo poimenovanje barv, štetje, 

razumevanje navodil, obnova literarnih del in drugo. 

V katerem jeziku komunicirate z dvojezičnim otrokom? 

Z dvojezičnim otrokom komuniciram v slovenskem jeziku. 

Kako poteka komunikacija dvojezičnega otroka z drugimi otroki?  

V slovenščini. 

Na kakšen način spodbujate razvoj jezika dvojezičnega otroka?  

Govorim razločneje, večkrat ponovim navodilo, posamezno besedo in preverjam, če je 

razumel povedano. 

Ste opazili njegov napredek glede na svoje delo z njim?  

Malenkosten. 

V katerem jeziku z otrokom komunicirajo njegovi starši? 

V njihovem jeziku oziroma v slovenščini, kadar je bila zraven prisotna kakšna vzgojiteljica. 

Kako je potekalo sodelovanje s starši?  

Starši so govorili slovensko, sicer slabše, ampak vseeno dovolj, da smo se sporazumevali. V 

drugih pogledih je sodelovanje potekalo enako kot pri ostalih starših. 

Kakšno je Vaše mnenje o dvojezični vzgoji otroka?  

Imam pozitivno mnenje. 

  

V INTERVJU s pomočnico vzgojiteljice v ljubljanskem vrtcu 

Koliko ste stari? 

25 let. 

Koliko časa že delate v vrtcu? 

3 leta. 

Koliko dvojezičnih otrok ste že poučevali? 

Enega. 

Kako bi definirali dvojezičnost? 
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Moja definicija dvojezičnosti je, da nekdo govori dva jezika; slovenskega in še enega. 

Ali je jezikovni razvoj dvojezičnega otroka potekal primerljivo z enojezičnimi? 

Da 

Kakšne posebnosti ste opazili v razvoju? 

Deček je že v predšolskem obdobju dobro obvladal dva jezika, slovenskega in 

ruskega. 

V katerem jeziku komunicirate z dvojezičnim otrokom? 

V slovenskem jeziku. 

Kako poteka komunikacija dvojezičnega otroka z drugimi otroki? 

V mojem primeru je potekala nemoteno. Če otrok ne bi govoril jezika okolja, bi bil prikrajšan 

za dejavnosti z ostalimi otroki (zaradi nerazumevanja). 

Na kakšen način spodbujate razvoj jezika dvojezičnega otroka? 

Z branjem knjig, individualnim pogovorom, ogledovanjem poučnih filmov. 

Ste opazili njegov napredek glede na svoje delo z njim? 

Posebnega napredka nisem opazila, saj je bil njegov govor že poprej v celoti razvit. 

V katerem jeziku z otrokom komunicirajo njegovi starši? 

V ruskem jeziku. 

Kako je potekalo sodelovanje s starši? 

Nemoteno, torej enako kot pri ostalih starših, v slovenskem jeziku. 

Kakšno je Vaše mnenje o dvojezični vzgoji otroka? 

V mojem primeru je bil to velik plus za otroka, saj danes velja: več znaš (v našem primeru 

jezikov) več veljaš.  

 

VI INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Koliko ste stari? 

28 let. 

Koliko časa že delate v vrtcu? 

5 let. 

Koliko dvojezičnih otrok ste že poučevali? 

Poučevala sem že 5 dvojezičnih otrok. 

Kako bi definirali dvojezičnost? 

Dvojezični ljudje so tisti, ki vsakodnevno (doma, v službi) uporabljajo dva ali več jezikov. 
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Ali jezikovni razvoj dvojezičnega otroka potega primerljivo z razvojem enojezičnega 

otroka? 

Jezikovni razvoj dvojezičnega otroka ni potekal primerljivo z enojezičnimi. V obziru imam 

dvoletne otroke.  

Če ne, kako je potekal? 

Potekal je počasneje. Šele po določenem času so dvojezični otroci začeli uporabljati 

govor, prej so svoje želje in odpore nakazovali z glasovi oziroma kimanjem. 

Katere razlike v razvoju ste opazili? 

Na splošno so bili v vrtcu tihi in zadržani. Navodil niso razumeli, ko sva jih s 

sodelavko posredovali v slovenskem jeziku. Posredovane v bosanskem so razumeli. 

Šele čez čas in veliko ponavljanj lahko zdaj razumejo vse, kar jim govoriva.  

V katerem jeziku komunicirate z dvojezičnim otrokom? 

Z dvojezičnimi otroki govorim v slovenskem jeziku. Kljub njihovemu razumevanju, se v 

pogovoru še pojavijo besede njihovega drugega jezika. Takrat ponovim njihovo besedo in 

pritrdim še s slovensko besedo, da se počuti sprejeto. 

Kako poteka komunikacija dvojezičnega otroka z drugimi otroki? 

Enako kot z odraslim. Večinoma slovensko, včasih uporabijo tudi kakšno besedo svojega 

drugega jezika. 

Na kakšen način spodbujate razvoj jezika dvojezičnega otroka? 

Čim večkrat ponavljam besede za njim (v slovenskem in tujem jeziku). 

Ste opazili njegov napredek glede na svoje delo z njim? 

Napredek se vidi po tem, ko otrok loči, kateri jezik govori s starši in katerega v skupini z 

vzgojiteljicami in otroki. 

V katerem jeziku z otrokom komunicirajo njegovi starši? 

V svojem jeziku. 

Kako je potekalo sodelovanje s starši? 

Brez problema. Če se razumeta med sabo, se vse uredi. 

Kakšno je Vaše mnenje o dvojezični vzgoji otroka? 

Zdi se mi odlično, saj otrok spoznava dve (več) kultur in tako pridobiva znanje o svetu. 

 

VII INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Koliko ste stari? 
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Stara sem 34 let. 

Koliko časa že delate v vrtcu? 

V vrtcu delam 10 let. 

Koliko dvojezičnih otrok ste že poučevali? 

V skupini sem se do sedaj srečevala z nekaterimi otroki (predvsem iz Hrvaške in Srbije), ki so 

v veliki večini razumeli slovensko in se sporazumevali na povsem običajen način. V 

letošnjem letu pa se nam je priključila romska deklica. Izjemno hitro se uči, v manjši meri pa 

vnaša tudi romske besede. Prav tako deklica ni vedno prisotno, tako da jo še spoznavava, 

popolnoma sproščenega pogovornega okolja še ni vzpostavila. 

Kako bi definirali dvojezičnost? 

Dvojezičnost nekega človeka pomeni, da govori dva jezika (pasivno ali pa aktivno). 

Ali jezikovni razvoj dvojezičnega otroka poteka primerljivo z razvojem enojezičnega 

otroka? 

Nisem opazila bistvenih razlik. 

V katerem jeziku komunicirate z dvojezičnim otrokom? 

Z njim govorim slovensko. 

Kako poteka komunikacija dvojezičnega otroka z drugimi otroki? 

Dvojezični otroci komunicirajo z ostalimi otroki brez vidnih, opaznih težav. Sem pa opazila 

(v primeru, da je v skupini več otrok, ki govori ali razume hrvaško), da se otroci, ki govorijo 

soroden jezik, večkrat igrajo skupaj. Sprašujem se ali je to povezano samo z govorom ali tudi 

s kulturo, običaji, temperamentom, verstvi. 

Na kakšen način spodbujate razvoj jezika dvojezičnega otroka? 

V primerih, ki so bili v mojem oddelku, si nikoli nisem pripravila posebnega načrta oziroma 

plana, da bi posebej za otroka prilagajala način komunikacije, več razlag. To poteka spontano, 

prilagajam se trenutni dejavnosti, situaciji. Otroka spodbujam predvsem s pravilno 

ponovitvijo določene besede, stavka ( pri tem ga ne opozarjam, da je tisto, kar je rekel 

napačno). 

Ste opazili napredek glede na svoje delo z njim? 

Vedno me presenečajo dvojezični otroci glede jezikovnih zmožnosti in s kakšnim napredkom 

vsrkavajo nova znanja. Jezik katerega govorimo, zelo hitro razumejo. Pri sami izgovarjavi so 

si vrstniki med seboj najboljša motivacija (primer: simbolna igre veliko doprinese k temu, da 

otrok dobro osvoji jezik). 

V katerem jeziku z otrokom komunicirajo njegovi starši? 
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Starši se običajno v vrtcu z otrokom pogovarjajo slovensko, v domačem okolju večina 

uporablja svoj jezik. 

Kako je potekalo sodelovanje s starši? 

Starši so bili vedno pripravljeni sodelovati, spodbujati otroke k uporabi slovenskega jezika, 

hkrati pa so mi povedali, da se bodo v domačem okolju pogovarjali v svojem jeziku. S tem 

sem se vedno strinjala, saj menim, da je prav, da ohranjajo svoj primarni jezik.   

Kakšno je Vaše mnenje o dvojezični vzgoji otroka? 

Če dvojezičnost poteka preko igre, na način, da je otroku prijetno, samoumevno in rutinsko 

menim, da veliko lahko pridobi, saj  na nezaveden način osvoji dva jezika. Njegovi možgani 

so tako zmožni vsrkavanja različnih jezikov, da vidim v tem vse pozitivno. 

 

VIII INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Koliko ste stari? 

Stara sem 33 let. 

Koliko časa že delate v vrtcu? 

V vrtcu delam 11 let. 

Koliko dvojezičnih otrok ste že poučevali? 

Poučevala sem 6 dvojezičnih otrok (govorili so makedonsko, albansko, bosansko, francosko, 

hrvaško). 

Kako bi definirali dvojezičnost? 

Dvojezičnost definiram kot pogovor z otrokom v njegovem maternem jeziku in v slovenščini. 

Otrok je zmožen komunicirati z ostalimi v svojem maternem jeziku, kot tudi v našem, v 

slovenščini. 

Ali jezikovni razvoj dvojezičnega otroka poteka primerljivo z razvojem enojezičnega 

otroka? 

Ne. 

Če ne, kako je potekal? 

Največja težava pri teh otrocih je, da v večini primerov v domačem okolju s starši 

komunicirajo v maternem jeziku. V vrtcu se trudimo in ga spodbujamo k pogovoru v 

slovenščini. Če je kakšna stvar nerazumljiva, mu razložimo v njemu razumljenem 

jeziku. 

Katere razlike v razvoju ste opazili? 
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Pri razvoju govora so bile razlike predvsem v tem, da je otrok komuniciral z nami in 

ostalimi otroki v mešanici obeh jezikov. Njegov besedni zaklad je bil mešan, nekatere 

besede v njegovem maternem jeziku, nekatere pa v slovenskem. 

V katerem jeziku komunicirate z dvojezičnim otrokom? 

Uporabljam slovenščino, v primeru, da otrok ne razume pa se mu približam z njegovim 

drugim jezikom. 

Kako poteka komunikacija dvojezičnega otroka z drugimi otroki? 

V večini primerov otroci s tem nimajo težav, med seboj komunicirajo normalno in se med 

seboj razumejo, kljub razhajanju v nekaterih besedah. 

Na kakšen način spodbujate razvoj jezika dvojezičnega otroka? 

Predvsem z literaturo, pravljicami, različnimi pesmimi, didaktičnimi igračami, sestavljanjem 

besed in slik ter s pogovorom. Hkrati ga tudi spodbujam, da se on potrudi in sam govori, 

pripoveduje, seveda ko ima željo, brez prisile. 

Ste opazili napredek glede na svoje delo z njim? 

Pri vsakem otroku je bil viden napredek, več časa je z nami v skupini in z otroki, bolj 

napreduje njegov govor. 

V katerem jeziku z otrokom komunicirajo njegovi starši? 

V večini primerov uporabljajo njihov materni jezik. 

Kako je potekalo sodelovanje s starši? 

Sodelovanje poteka normalno, tekoče. Trud je obojestranski, starši se trudijo, da komunicirajo 

v slovenskem jeziku, mi pa se potrudimo, da gremo staršem čim bolj nasproti. 

Kakšno je Vaše mnenje o dvojezični vzgoji otroka? 

Z dvojezičnostjo osebno nimam težav. Je tudi neka vrsta spodbude za mene, nek nov izziv. 

Razumem, da se vsak otrok uči svojega maternega jezika, vendar sem tudi mnenja, da se 

morajo na nek način tudi dvojezični vsaj malo prilagoditi okolici v kateri živijo. 

 

IX INTERVJU z vzgojiteljico v ljubljanskem vrtcu 

Koliko ste stari? 

Stara sem 43 let. 

Koliko časa že delate v vrtcu? 

V vrtcu delam 20 let. 

Koliko dvojezičnih otrok ste že poučevali? 
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V času svojega dela sem poučevala 5 dvojezičnih otrok. 

Kako bi definirali dvojezičnost? 

Otrok s starši govori dva jezika, z vsakim drug jezik. 

Ali jezikovni razvoj dvojezičnega otroka poteka primerljivo z razvojem enojezičnega 

otroka? 

Da. 

V katerem jeziku komunicirate z dvojezičnim otrokom? 

Na začetku angleški in srbohrvaški. Po potrebi tudi nemški. Kasneje slovenski. 

Kako poteka komunikacija dvojezičnega otroka z drugimi otroki? 

Na začetku neverbalno, pozneje se otrok nauči slovenskega jezika in ga brez večjih težav 

uporablja z vrstniki. 

Na kakšen način spodbujate razvoj jezika dvojezičnega otroka? 

Starše spodbujam, da občasno tudi doma uporabljajo slovenski jezik, po potrebi gredo na tečaj 

slovenskega jezika. Velika spodbuda je tudi branje knjig.  

Ste opazili napredek glede na svoje delo z njim? 

Da. 

V katerem jeziku z otrokom komunicirajo njegovi starši? 

V glavnem svoj jezik, nekateri tudi slovenskega.  

Kako je potekalo sodelovanje s starši? 

V vseh primerih pozitivno. S starši smo se sproti dogovarjali glede načina dela. 

Kakšno je Vaše mnenje o dvojezični vzgoji otroka? 

Spodbujam dvojezičnost, če ne škodi razvoju otroka na drugih razvojnih področjih. 

 

X INTERVJU s pomočnico vzgojiteljice v ljubljanskem vrtcu 

Koliko ste stari? 

Stara sem 25 let. 

Koliko časa že delate v vrtcu? 

V vrtcu delam 3 leta. 

Koliko dvojezičnih otrok ste že poučevali? 

Poučevala sem že 3 dvojezične otroke. 

Kako bi definirali dvojezičnost? 

O dvojezičnosti govorimo, ko posameznik zna več kot en jezik in lahko v obeh normalno 

komunicira. 
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Ali jezikovni razvoj dvojezičnega otroka poteka primerljivo z razvojem enojezičnega 

otroka? 

Ne, prišlo je do nekaterih odstopanj. 

Če ne, kako je potekal? 

Eden izmed otrok je imel težave pri govoru, uporabljal je le en jezik in se le s težavo učil 

besed drugega jezika. Govor je bil tudi nerazločen. 

V katerem jeziku komunicirate z dvojezičnim otrokom? 

Z dvojezičnim otrokom komuniciram v svojem jeziku. 

Kako poteka komunikacija dvojezičnega otroka z drugimi otroki? 

V prvem starostnem obdobju se pri otroku še pojavljajo besede obeh jezikov, ki jih lahko 

meša tudi znotraj enega stavka, kasneje govori v jeziku, ki ga govorijo njegovi sogovorci. 

Na kakšen način spodbujate razvoj jezika dvojezičnega otroka? 

Besedne igre, branje pravljic in spodbujanje njegovega pripovedovanja, kadar se zmoti pri 

kakšni besedi, ponovim pravilno za njim, preko socialnih iger in pogovora. 

Ste opazili napredek glede na svoje delo z njim? 

Da opazila sem uporabo več novih besed in večjo željo po govorjenju v jeziku okolja. 

V katerem jeziku z otrokom komunicirajo njegovi starši? 

Starši z otrokom govorijo v svojem jeziku. 

Kako je potekalo sodelovanje s starši? 

Starši radi sodelujejo z vzgojitelji in vprašajo za naše mnenje o dvojezični vzgoji. Delim svoje 

izkušnje in predloge, kako bi delo potekalo v vrtcu, njim pa kakšno literaturo v pomoč pri 

vzgoji doma. 

Kakšno je Vaše mnenje o dvojezični vzgoji otroka? 

Dvojezična vzgoja se mi zdi nekaj naravnega, kar je lahko kasneje v svetu le prednost. 

Večinoma otroci nimajo težav z razvojem dveh jezikov, če se le te pojavijo, pa je potrebno 

malo več pozornosti v zgodnjem otroštvu, saj ima lahko drugače v kasnejšem razvoju jezika 

in ostalih področjih težave. 


