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POVZETEK 

Razvoj govora je ena najpomembnejših  stvari pri razvoju človeka. Z njim lahko izrazimo svoje 

potrebe in želje, ima pa tudi izredno močno družbeno vlogo. Razvoj govora se začne zelo 

zgodaj, veliko pred pojavom prvih besed. Otroci imajo izjemen talent za učenje jezikov, brez 

tega se najverjetneje nikoli ne bi bili sposobni naučiti govoriti in razumeti kar drugi povedo. 

Čeprav otrok še ne govori, vseeno komunicira z nami, to pa je temelj za prvi »preskok« oz. 

prvo besedo. Ta je le začetek, saj se ji vsaki dan pridružijo nove besede, samostalnikom se 

pridružijo glagoli, zaimki, uporaba preteklika in prihodnjika, vrstni red besed ...  

Otroci se ne učijo jezika enako hitro, se pa pri vseh po navadi pojavijo preskoki v besednjaku. 

Na razvoj vplivajo različni dejavniki kot so kakovost družinskega okolja, socialno-ekonomski 

status družine, genetske značilnosti ter tudi vrtec. 

Usvajanje jezika se veliko ne veliko razlikuje v enojezičnih in dvojezičnih družinah. V slednjih 

se pojavljajo različne strategije, saj se otrok istočasno uči dva jezika. Na strategijo, preko katere 

se otrok uči jezikov, vpliva tudi to, ali je vsaj eden od roditeljev govorec jezika okolja.  

Čeprav se usvajanje drugega jezika ne bistveno razlikuje od usvajanja samo enega jezika, pa 

lahko na usvajanje drugega jezika vplivajo še dodatni dejavniki, kot so otrokova starost, 

motivacija oziroma pripravljenost za učenje, jezikovna sposobnost in dostop do jezika. Ravno 

dostop do jezika vodi do dveh različnih vrst dvojezičnosti. Nov jezikovni kod lahko obogati 

prvi jezik in tako govorimo oba jezika enakovredno, lahko je pa prvi jezik obubožan. Na vrsto 

dvojezičnosti, ki se na koncu razvije lahko vplivamo z načini razvoja dvojezičnosti. 

Še nedolgo nazaj je veljalo, da je večjezičnost lahko škodljiva. Novejše raziskave dokazujejo, 

da znanje več jezikov nima negativnega vpliva na usvajanje jezikov, prav tako tudi otroci ne 

govorijo slabše kot njihovi vrstniki. Imajo enak besednjak, dvojezičnost tudi spodbuja 

kognitivne sposobnosti otrok. 

V empiričnem delu sem s pripovedovanjem pravljice in vrednotenjem s pomočjo lestvice 

splošnega govornega razvoja (natančneje s pripovedovanjem zgodbe) ugotavljal, ali se razlikuje 

govor enojezičnih in dvojezičnih otrok. Raziskava je pokazala, da se govor bistveno ne 

razlikuje, zagotovo pa dvojezični otroci ne govorijo slabše kot enojezični. Z anketnim 

vprašalnikom sem ugotovil, da se vzgojitelji zavedajo pomena dvojezične vzgoje in da jo 

spodbujajo z različnimi dejavnostmi. 

 

Ključne besede: Govorni razvoj, dvojezičnost, vrtec in dvojezičnost, enojezični in dvojezični 

otroci, lestvice splošnega govornega razvoja.



ABSTRACT 

Speech development is one of the most crucial parts of human development. Speech allows us 

to express our needs and wishes and in addition to that it plays an important social part. The 

speech development starts very early, even before the formation of first words. Children have 

an amazing sense for learning languages, without which they would probably never learn how 

to speak and also understand what others are saying. Even when the child isn't speaking yet, he 

still communicates with us and that presents the foundation for the first »leap« meaning the first 

word. That is just the beginning because each day new words are formulated, nouns are joined 

by verbs and pronouns, they start using past and future tenses, they figure out the correct word 

order … 

Children don't learn a language with the same speed, but the »leap« in vocabulary usually 

happens with everyone. There are different factors that affect the development of speech, such 

as the quality of the family environment, social and economic status of the family, genetic 

predispositions and also the kindergarten.  

The process of learning a language in monolingual and bilingual families is not very different. 

In bilingual families they usually use different teaching strategies because the child is 

simultaneously learning two languages. Whether one of the parents speaks the language of the 

environment or not, it affects the teaching strategy.  

Even though learning a second language doesn't differentiate very much from learning one 

language, there are however other factors that also affect the learning process, for example: the 

child's age, his motivation to learn, linguistic ability and language accessibility.  

Language accessibility is one of the reasons why two different forms of bilingualism are 

formed. A new language code can enrich the first language and the knowledge of both 

languages is equivalent, or it can do just the opposite. 

The form of bilingualism that is developed is primarily affected by chosen forms for developing 

bilingualism.  

Not long ago the popular belief was that multilingualism had a bad impact on language 

development. New researches show that speaking different languages doesn't affect the 

language development and that the bilingual children’s speech isn't inferior to the speech of 

monolingual children. They have the same vocabulary and bilingualism also promotes 

children's cognitive abilities.  

In the empirical part I used storytelling and a scale of general language development to find out 

whether there are any differences between the speech of monolingual and bilingual children. 



The research showed that there aren't any crucial differences and moreover bilingual children's 

speech isn't inferior to the speech of monolingual children. I also used a questionnaire which 

showed that preschool teachers are aware of the importance of bilingual education and that they 

encourage it with different activities. 

 

Keywords: speech development, bilingualism, kindergarten and bilingualism, monolingual and 

bilingual children, scale of general speech development 
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1 UVOD 

Otroci se rodijo z zmožnostjo za učenje jezika. Starši jih ne učijo slovničnih pravil, ampak lahko 

otroci s prirojeno zmožnostjo sami razrešijo jezikovne kode in se tako začnejo učiti besed in 

posledično tudi slovnice (Pearson, 2008). 

Govor je bistven za vzpostavljanje komunikacije z okolico. Njegov razvoj se začne že z jokom 

(predjezikovno obdobje), najbolj intenzivno pa poteka v predšolskem obdobju (jezikovno 

obdobje). 

Pri tem imajo starši pomembno in aktivno vlogo, saj otrokom nudijo različne jezikovne izkušnje 

(Pearson, 2008). Kot pomemben dejavnik moramo upoštevati tudi vrtec in vrstnike. M. Prebeg 

- Vilke (1995) pravi, da se otroci naučijo govoriti, ker so z nami v govorni interakciji. Prav tako 

je ta interakcija pomembna med vrstniki. Vrtec zato omogoča veliko istočasne komunikacije 

tako z odraslimi, ki naj bi bili usposobljeni za pozitivno govorno interakcijo, kot tudi med otroki 

približno enake starosti. 

Pri dvojezičnosti je učenje in usvajanje jezika zelo podobno. Za otroke drugi jezik ne 

predstavlja dodatnega stresa, usvajanje pa poteka enako spontano, kot usvajanje enega jezika 

(Pearson, 2008). Seveda ima lahko dvojezičnost prednosti in slabosti, se pa raziskave nagibajo 

k večjim prednostim. Dvojezičnost ugodno vpliva na razvoj možganov, prav tako pa je v 

globalizacijskem svetu zaželeno, da znamo več jezikov (Steiner in Hayes, 2009). V raziskavi 

na Škotskem in na Sardiniji so dvojezični otroci pokazali boljše kognitivne sposobnosti, več 

kreativnega razmišljanja, prav tako pa tudi ni bilo dokazano, da bi dvojezični otroci imeli slabši 

delavni spomin v enem ali drugem jeziku (Lauchlan, Parisi, Fadda, 2012). 

V teoretičnem delu bom podrobneje predstavil govorni razvoj otroka, skozi katere faze v 

govornem razvoju gre in kaj vpliva nanje. Opisal bom različne jezikovne možnosti v družini, 

kako poteka govorni razvoj pri dvo- ali večjezičnih otrocih ter dejavnike, ki vplivajo na učenje 

in usvajanje drugega jezika. Na koncu teoretičnega dela bom opisal še  lestvico za merjenje 

govornega razvoja, ki sem jo uporabil tudi v empiričnem delu. 

V empiričnem delu sem raziskoval razlike v pripovedovanju pravljice pri enojezičnih in 

dvojezičnih otrocih in predstavil rezultate anketnega vprašalnika o pomenu dvojezične vzgoje 

v Vrtcu Sežana. 
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2 RAZVOJ GOVORA 

L. Marjanovič Umek (1990) izpostavi, da je govor in govorni razvoj pri človeku zelo 

pomemben, saj gre za oblikovanje človeka kot posameznika in vzpostavljanje komunikacije z 

okolico. Pri prvem se razvija individualna, pri drugem pa družbena funkcija govora. Ti dve 

funkciji sta seveda povezani in delujeta ena z drugo. Že od samega začetka preučevanja 

človekovih kognitivnih sposobnosti je bil vedno v ospredju jezik. »Moč besed«, kot jo 

poimenuje R. Javier (2007), je glavna, da realnost in občutja postanejo organizirana, postanejo 

neki sistem. Razvoj govora in jezika sta dve izredno pomembni nalogi vrtca, prilagoditi ga 

moramo njihovi kulturi in družbenemu ter jezikovnemu ozadju. 

F. de Saussure (1997, v Skubic, 2004) opiše razliko med govorom in jezikom. »Ko ločimo jezik 

od govora, hkrati ločimo: družbeno od individualnega, bistveno od drugotnega in bolj ali manj 

naključnega. Jezik ni funkcija govorca, temveč je proizvod, ki ga posameznik pasivno sprejme 

ter nikoli ne zahteva vnaprejšnjega premisleka, razmišljanje pa posega vanj le pri urejevalni 

dejavnosti.« (Saussure, 1997 v Skubic, 2004: 9) V nasprotju s tem pa je govor individualno 

dejanje volje, razuma in psihofizičnega mehanizma, s katerimi razlikujemo kombinacije 

jezikovnega koda, da bi izrazili svojo misel, ter te jezikovno kodne kombinacije pozunanjimo 

(Skubic, 2004). 

Že takoj pa se srečamo z dejstvom, da imajo otroci lahko različne materne jezike. Vrtec si mora 

prizadevati, da otrokom ponudi najboljšo možno podlago za razvijanje dvojezičnosti (Bregar - 

Golobič in Dolar Bahovec, 2004). 

2.1 FAZE GOVORNEGA RAZVOJA 

Govorni razvoj gre skozi različne faze in je zapleten dinamični proces. Začne se že z jokom in 

se nato najhitreje razvija v obdobju zgodnjega otroštva. Širše bi lahko govorni razvoj razdelili 

na dve obdobji: predjezikovno fazo govornega razvoja in jezikovno fazo govornega razvoja 

(Marjanovič Umek, 2006). 

2.1.1 Predjezikovno obdobje 

Samo učenje govora je izredno zapleten proces. B. Zurer Pearson (2008) ga primerja z 

akrobatiko in žongliranje, a vseeno pravi, da je govor in učenje govora še veliko težje. Enako 

velja tudi za razumevanje. K sreči imajo otroci vgrajen izjemen talent za jezike. 
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V to obdobje vključujemo že zgodnje zaznavanje glasov, razumevanje govora, jok, 

vokalizacijo, bebljanje in posnemanje raznih glasov. Človeški govor se od drugih glasov 

razlikuje, otrok pa to razdeli na dele ali segmente, kot so zlog, beseda, stavek. Otroci stari en 

mesec že slišijo razlike v posameznih fonemih, sploh če so iz različnih fonemskih skupin 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

M. Stoppard (1998) pravi, da je pogoj za govorni razvoj vgrajen v možgane. To potrjuje z 

brbljanjem tudi pri gluhih otrocih, torej slišanje glasov ni pogoj, da se pri otroku razvije 

možnost za proizvajanje glasov. Da bi lažje razkrili talent otrok za učenje jezika, so 

znanstveniki iznašli koncept LAD (Language Acquisition Device). To je kot nekakšna nevidna 

črna skrinjica, ki pravilno organizira vse, kar otroci slišijo, in tako ustvarja določene sisteme. 

LAD pa ne more opraviti vsega, pomembno je okolje, v katerem otrok živi (Zurer Pearson, 

2008). 

Otrokovo odzivanje na okolico se pojavi zelo zgodaj. Že novorojenček obrne glavo za zvokom, 

kmalu pa naj bi dojenčki dajali prednost maternemu jeziku, čeprav seveda še ne ločijo 

materinščine od ostalih jezikov. Razlikujejo predvsem v ritmu, kar je tudi v prvih mesecih 

najpomembnejši del otrokove vokalizacije in odzivanja na glasove v okolici (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2004 in Grilc, 2013). 

Pred pojavom prve besede, ki jo otrok spregovori okrog prvega leta, se pojavi še povezovanje 

glasov v celoto, te pa otrok zavestno uporablja v komuniciranju (Grilc, 2013). 

Odrasli in otroci najpogosteje komunicirajo po dveh modelih. Menjajoči govor pomeni, da se 

odrasel in otrok menjujeta pri govorjenju in poslušanju, torej ko eden govori, drugi posluša, 

nato pa se vlogi zamenjata. Simultani govor pa pomeni hkratno govorjenje in je pri do 

petmesečnem otroku zelo pogosto (Marjanovič Umek, 1990). 

Predgovorna faza postavi osnovo v komunikaciji. Otrok se nauči neverbalno sporočati, kaj si 

želi, nauči se poslušati in opazovati, uči se posnemanja, igre in medsebojne izmenjave (Levc, 

2014). Čeprav otrok še ne govori, pa se lahko zelo dobro sporazumeva tako z odraslimi kot z 

ostalimi otroki. Vedno poskuša nove načine, da bi lahko izrazil svoje želje in potrebe (Javier, 

2007). 

2.1.2 Jezikovno obdobje 

Jezikovno obdobje se začne s prvo besedo otroka. S. Levc (2014) opozarja, da je prva beseda 

pri otroku šele, ko med besedo in predmetom ali osebo vzpostavi določeno zvezo. Če pogleda 
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mamo ali pokaže nanjo in ob tem reče mama ter to besedo uporablja le v tem kontekstu, potem 

lahko to upoštevamo kot prvo otrokovo besedo v njegovem govornem razvoju. 

L. Marjanovič Umek (1990) opredeli prvo besedo kot skupino glasov, ki imajo neki pomen in 

jih otrok izgovarja. Tako besedo otrok govori spontano, jo uporablja za isti predmet, dejavnost 

ali osebo in to besedo prepozna odrasel, ki z otrokom komunicira v različnih okoliščinah 

(Whitehead, 1999, v Marjanovič Umek, 2006). 

Prvi besedi pa se vsak dan pridružijo nove. Vedno več gest in dejavnosti spremljajo besede. 

Otrok opisuje svoje gibanje, stvari, misli in osebe (Levc, 2014). 

Do tretjega leta je otrokov besednjak vedno bolj pester. Na začetku tega obdobja otrok zastavlja 

vprašanja, odgovarja pa z eno ali dvema besedama. Pri treh letih je govor otroka že zelo 

zanesljiv. Govori vedno bolj tekoče, uporablja veznike in zaimke. Pri 4 letih se že zelo pogumno 

loteva novih izrazov (Stoppard, 1998). Rast otrokovega besednjaka ni pogojena s starostjo, vsak 

posamezni otrok se uči jezika z drugačno hitrostjo. Pri večini otrok se pri določeni starosti 

pojavi velik skok v besednjaku. Vzporedno s tem se razvija govorno razumevanje ter seveda 

tudi slovnica jezika (Marjanovič Umek, 2006). Novih besed se otrok uči najpogosteje v 

različnih govornih funkcijah, kot so zadovoljevanje otrokovih želj, usmerjeno na vedenje, 

opisovanje dogodkov ali predlaganje, redko pa kot samostojen opis predmeta. Tako se otroci 

novih besed naučijo z razvozlavanjem zapletenih izjav, s tem pa usvajajo vse, kar slišijo, tudi 

slovnico (Zurer Pearson, 2008). 

2.1.3 Pomen prvih besed in stavkov ter njihova struktura 

V slovenskem jeziku imamo veliko besed, ki imajo več pomenov, otroci pa velikokrat eno 

besedo dodelijo kar celi skupini podobnih predmetov. Tako je recimo avto tudi tovornjak, 

traktor ... (Marjanovič Umek, 2006). Podobno velja tudi, če otrok pripisuje besedi preozek 

pomen. Reich (1976 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) opisuje primer otroka, ki se je 

najprej na vprašanje, kje so čevlji, odplazil do omarice z maminimi čevlji, po dveh tednih je 

pod tem pojmom razumel tudi očetove čevlje, šele na to pa je razširil pojem na čevlje, ki so 

ležali na tleh v prostoru. 

Otrokove posamezne besede najprej pomenijo cele stavke. L. Marjanovič Umek (2006) navaja 

primer besede »umazan«, ki za otroka pomeni, da ima umazane roke, umazano majico ali pa, 

da je jabolko, ki mu je padlo na tla, umazano od zemlje. Pomen besede je torej odvisen od 

konteksta. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Blaž Ukmar, diplomsko delo 

5 

M. Prebeg - Vilke (1995) imenuje prve besede, ki predstavljajo cele stavke holofrastična faza, 

tak govor pa poimenuje telegrafski govor, iz katerega so izločeni pomožni glagoli, zaimki ..., 

saj sami po sebi nimajo pomena. 

Velik skok v razvoju govora predstavlja združitev dveh besed v misel. Najprej te izjave 

vsebujejo premor med besedama in padlo intonacijo po vsaki posamezni besedi. Postopoma 

intonacija pade po drugi ali celo tretji besedi, premor pa izgine, a še vedno govorimo o 

telegrafskem govoru. 

Malček sestavlja vedno več besed v stavke, polnopomenskim besedam dodaja tudi predloge, 

pomožne glagole in zaimke, s sestavljanjem pa usvaja tudi besedni vrstni red, ki je značilen za 

jezik. Ta se iz jezika v jezik razlikuje in je osnovnega pomena za razumevanje pomena stavka 

(Marjanovič Umek, 2006). Otroci, ki imajo že usvojen vrstni red besed v enem jeziku, tako 

največkrat dobesedno prevajajo v drugi jezik, zato besedni vrstni red lahko ni pravilen. Otroci, 

ki pa se drugega jezika učijo vzporedno s prvim, naj bi tudi skladenjska pravila usvojili s 

poslušanjem in učenjem posameznih besed ter tvorjenjem stavkov po enaki poti, kot se učimo 

samo enega oz. prvega jezika (Crescentini in Fabbro, 2014). 

2.2 Teorije govornega razvoja 

Ker veliko raziskovalcev posveča svoje zanimanje govornemu razvoju, se je na to tematiko 

izoblikovalo veliko različnih teorij (Kranjc, 1999). 

Behavioristično stališče temelji na domnevi, da je jezik zbirka navad, otroci pa se jih naučijo 

s posnemanjem okolja in tistih, ki v tem okolju živijo. Iz te teorije je torej izključena vsaka 

intelektualna aktivnost, podpira pa mnenje, da pri otrocih vedenje o jeziku ne obstaja (Forster, 

1990, v Kranjc, 1999). Jezika se otrok uči s tem, da se izraža; to je spodbuda oziroma dražljaj, 

temu pa sledi rezultat, kar pomeni določeno okrepitev. Če je rezultat pozitiven, naj bi to 

povečalo možnost za okrepitev, če je pa negativen, se možnost zmanjša. Pri tem je težava, da 

je učenje jezika oziroma govora na tak način nepredvidljivo, znanstveno preučevanje tega pa 

nemogoče. Nihče ne ve, kaj je okrepitev za otroka, ki se uči določenega jezika (Prebeg - Vilke, 

1995). 

Piagetov pristop predvideva, da je jezikovni razvoj del splošnega kognitivnega razvoja. Otrok 

raziskuje svet s pomočjo senzomotoričnih čutil (vid, voh, dotik in okus), s tem pa pride do 

konkretnih in posebnih posplošitev o delovanju sveta. Po njegovem mnenju poseben sistem za 

razvoj jezika ne obstaja (Kranjc, 1999). 
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Menil je, da se mišljenje razvija neodvisno od govora in da omogoča govor. Svojo teorijo je 

utemeljil s konceptom otrokove egocentričnosti. Egocentrični govor je takrat, ko otrok govori 

sam s seboj, torej gre za otrokov monolog. Tak govor se pozneje nadgradi in ga zamenja 

socializirani govor (Skubic, 2004). 

Piaget opiše tri vrste govora: ponavljanje besed, samogovore in kolektivne monologe (druga 

oseba je le spodbuda za govor. Temeljna misel Piageta je, »da je otrokov jezikovni razvoj 

omejen s spoznavnim razvojem, zato bo otrok obvladal nekatera področja jezika šele potem, ko 

bo dosegel določeno stopnjo kognitivnega razvoja.« (Piaget, 1968; Prebeg - Vilke, 1995: 16). 

S Piagetom se je strinjal tudi Vigotski, a je egocentrični govor pojasnil drugače. Menil je, da je 

to zelo zgodnje sredstvo, s katerim otrok pojasnjuje svoje dejavnosti, in je izraz mišljenja. 

Prvotni govor je socialen, njegova funkcija pa sporočevalna in družbena (Skubic, 2004). 

Pozneje se govor od socialnega razdeli na egocentričnega in komunikativnega, razlikujeta pa 

se glede na različno usmerjene govorne funkcije (Javier, 2007). Egocentrični govor je prehodna 

oblika med zunanjim in notranjim govorom, notranji govor pa je po Vigotskem mišljenje 

(Prebeg - Vilke, 1995). 

Chomsky trdi, da so vsaj nekateri jeziki razloženi s posebnim mehanizmom za učenje jezika. 

To vključuje prirojeno vedenje splošne narave slovnice. Jezikovna zmožnost po njegovem 

mnenju ni v celoti rezultat narave, torej ni v celoti prirojena, taki so le vidiki, ki so podobni, 

oziroma enaki, in tisti, ki so posebni za jezike (Kranjc, 1999). Čeprav so jeziki med seboj 

različni, naj bi imeli v svoji globinski strukturi veliko skupnega. Ljudje smo razvili sistem 

komunikacije, ki ima lastnost naravnega jezika. Tako naj bi se otroci do petega leta naučili 

temeljne strukture jezika ne glede na svojo inteligentnost in na okolje, ki jih obkroža. 

Mehanizem za usvajanje jezika je torej prirojena sposobnost za učenje naravnega jezika, ki 

nima zveze s sposobnostjo za druge vrste učenja (Skubic, 2004). To teorijo so drugi raziskovalci 

ovrgli, saj je odnos med spoznavnim in jezikovnim razvojem veliko bolj zapleten. Vseeno pa 

njegova stališča predstavljajo velik napredek v teorijah o razvoju jezika, saj so pred njim otroški 

govor predstavljali kot nepravilen posnetek govora odraslih. Predstavil nam je, da je govor 

otrok aktivni proces (Kranjc, 1999). 

3 DEJAVNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 

Dejavniki, ki vplivajo na govorni razvoj otroka, so zelo raznoliki. Največkrat se omenja 

kakovost družinskega okolja, kakovost vrtca in socialno-ekonomske značilnosti družine. 
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Zagotovo pa moramo v ta sklop uvrstiti tudi genetske dejavnike, saj so ti v nenehnem 

prepletanju z otrokovim okoljem. 

3.1 Genetski dejavniki in družinsko okolje 

Genetski dejavniki imajo delni vpliv na razvoj različnih področij v govornem razvoju. 

Pomembno lahko vplivajo na razvoj slovnice in na razvoj semantike, fonologije in artikulacije. 

Na govorno kompetentnost naj bi vplivalo veliko število genov, pomembna pa je interakcija 

med njimi. Vsak posamezni gen naj bi prispeval majhen delež h končnemu rezultatu (King in 

Mackey, 2007). 

Velike razlike v govornem razvoju posameznika nastanejo prav zaradi družinskega okolja. 

Starši lahko oblikujejo bolj ali manj kakovostno okolje, zagotovo pa se vsak roditelj kar najbolj 

potrudi za govorni razvoj svojega otroka. Razlike, ki nastanejo pa so največkrat posledica 

različnih prepričanj staršev o pomembnosti spodbujanja govornega razvoja. Tako nastane 

razlika v dejavnostih, s katerimi starši vstopajo v govorno interakcijo z otrokom (Foy in Mann, 

2003; pov. po Marjanovič Umek idr., 2006). Na sam proces razvijanja govorne kompetentnosti 

vpliva tudi otrok sam s svojim zanimanjem. Na ta način posredno vpliva na izbiro dejavnosti, 

govor staršev in na vključevanje v komunikacijo z njimi. 

Kakovostno družinsko okolje je večplasten kontekst, na katerega lahko vpliva otrok, najbolj pa 

starši. Pozitiven učinek se je pokazal pri otrocih, ki so bili večkrat izpostavljeni govornim 

interakcijam s svojimi mamami, saj to vpliva na obseg otrokovega besednjaka. Taki malčki naj 

bi prej spregovorili svojo prvo besedo, prav tako pa tudi prej osvojijo prvih 50 besed (Tamis - 

LeModa, Bornstein, Kahana - Kalman, Baumwell in Cyphers, 1998; v Marjanovič Umek idr., 

2006). Ameriški avtorji naj bi dajali večji poudarek vsakodnevni rutini, v kateri starši govorijo 

in otrokom razlagajo, kaj počnejo. S tem otrokom nudijo možnost, da razvijajo razumevanje 

odnosa in pomena v jeziku (prav tam). Velik pomen ima tudi razširjanje otrokovega govorjenja 

in razlaganja, kar je otrok povedal, ter postavljanje odprtih vprašanj o neki temi, ki otroka 

zanima, ali pa o tem, kaj je počel čez dan v vrtcu ali kje drugje (King in Mackey, 2007). 

Najpogostejša interakcija med otroki in starši je ponavljanje. Odrasla oseba večkrat ponovi 

neko dejanje in s tem pri otroku utrjuje besednjak ter ga posredno uči stavčne strukture. Drugi 

način je razširjanje. Pri tem odrasla oseba razširi otrokove besede v polnopomenski stavek. 

Pomembnejša od razširjanja pa naj bi bila razlaga. Avtorica navede primer, ko otrok reče: 

»Deček joka.« Starši pa to razložijo »Da, deček je žalosten.« Tako otrok poveže jok s čustvom 

žalosti, prav tako pa sliši nove besede (Marjanovič Umek, 1990). 
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Najredkeje se pojavijo poučevalna vprašanja. Pri njih npr. starši sprašujejo otroka kaj mora 

storiti preden gre v posteljo, ali preden sede k mizi. 

Pomemben dejavnik je tudi otrokova izpostavljenost otroški literaturi. Otroci, ki so bili bolj 

izpostavljeni samostojnemu in skupnemu branju slikanic, knjig in revij imajo bolj razvite 

govorne kompetence, kot tisti, ki niso bili. V veliki meri je to odvisno od stališča staršev do 

zgodnje otrokove izpostavljenosti različni literaturi. V svoji študiji so avtorice L. Marjanovič 

Umek, U. Fekonja, S. Kranjc in P. Lešnik Musek (2003, v Marjanovič Umek idr., 2006) 

ugotovile, da materialni pogoji družinskega okolja (pod to so uvrstile število vseh knjig ter 

število in vrsto otroških knjig v družini) in dejavnosti, s katerimi starši spodbujajo otrokov 

govorni razvoj (pogostost glasnega branja otroku, otrokovo obiskovanje knjižnice in gledanje 

otroških TV-programov), pozitivno vplivajo na otrokove dosežke na lestvici govornega 

razvoja. 

3.1.1  Vpliv otroške literature na razvoj govora in besednjaka 

Raziskave, ki potrjujejo pozitiven vpliv zgodnjega seznanjanja otrok z otroško literaturo, so 

stare tudi že več kot trideset let. Vseeno pa to ostaja pomemben del raziskovanja otrokovega 

razvoja govora in širjenje otrokovega besednjaka. J. G. Foy in V. Mann (2003; v Marjanovič 

Umek idr., 2006) pravita, da starši, ki sami veliko berejo, tudi otrokom nudijo več možnosti za 

branje in zgodnje seznanjanje z otroško literaturo. Tako jim predstavijo različna besedila, dajejo 

večjo možnost izbire pri raznovrstnih knjigah in jih večkrat peljejo v knjižnico. Glasno branje 

in primeren način branja močno vplivata na otrokov razvoj govora. Otroci, ki so redko vključeni 

v proces skupnega branja, se manjkrat pogovarjajo o prebranem in tako nimajo možnosti, da bi 

se na tak način naučili novih besed, zato tudi izražajo slabšo govorno kompetentnost in slabše 

razumejo prebrana besedila. Prav tako naj bi ti otroci spregovorili prve besede pozneje kot tisti, 

ki so bili že v zgodnjem otroštvu izpostavljeni glasnemu branju otroške in druge primerne 

literature. Eden od načinov spodbujanja otrokovega govora je tudi pogovor o slikah in 

izmišljanje svojih zgodb ob slikanici, oblikovanje drugačnega zaključka zgodbe in obnavljanje 

dogodkov ob določeni sliki (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Vse to lahko okrepimo z večkratnim branjem otrokove najljubše zgodbe. Otroci tako aktivno 

sodelujejo pri branju, saj ponavljajo že usvojene besede, lahko pa tudi sami nadaljujejo zgodbo. 

Poleg samega branja se otroci lahko igrajo razne igre, v katerih ponavljajo, kar so prebrali, 

starejši otroci pa dodajo tudi že svojo domišljijo in s simbolno igro v interakciji z odraslimi ali 

svojimi vrstniki krepijo ter povečujejo svoj besednjak (Galvin, 2014). 
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3.1.2 Razlike v govornem razvoju glede na otrokov spol 

Govorni razvoj otroka naj bi bil tesno povezan tudi z njegovim spolom. Govor naj bi se glede 

na različne raziskave (Marjanovič Umek idr., 2006) pri deklicah precej razlikoval od govora 

dečkov. Deklice hitreje začnejo govoriti, prej usvojijo slovnico, pravilneje izgovarjajo besede, 

imajo širši besednjak kot dečki in dosegajo na splošno višje rezultate na lestvici govornega 

razvoja (King in Mackey, 2007). To naj bi bilo, ker deklice več berejo, pri dečkih pa se večkrat 

pojavljajo motnje branja. Prav tako se deklice pogosteje vključujejo v simbolno igro in tako 

uporabljajo jezik v funkcionalni rabi. Rezultati se niso razlikovali glede na to, kdo je podatke 

zapisoval. Pomembne razlike so se pokazale tudi pri tri- in štiriletnih otrocih (Fekonja idr., 2005 

v Marjanovič Umek idr., 2006). Deklice so se precej boljše govorno izražale, avtorice pa niso 

opazile pomembnih razlik v govornem razumevanju, koherentnosti in slovnični strukturi ob 

slikanicah pripovedovanih zgodb. Podobno pišeta tudi King in Mackey (2007), a so te razlike 

zelo majhne, lahko se zgodi, da se pri otrocih istega spola pojavljajo večje medsebojne razlike 

kot med otroki različnih spolov. 

Čeprav se v določenih letih pojavijo razlike, pa se te v določenem obdobju izenačijo. V 

zgodnjem otroštvu se pri deklicah besednjak hitreje razvija, razlog za to pa bi lahko iskali v 

različni hitrosti razvoja. Take razlike torej niso posledica razlik v govorni interakciji med mamo 

in deklico ali dečkom (King in Mackey, 2007). 

Nekaj študij je dobilo tudi različne rezultate, kot na primer, da dečki več berejo in tako tudi 

razumejo več besed. Deklice sicer pravilneje izgovarjajo besede, a pogosteje izpuščajo glasove. 

Kljub tem razlikam je večina avtorjev prepričanih, da govorne razlike oz. razlike v govornem 

razvoju niso odvisne od spola in so tako precej manjše, kot se pogosto splošno sklepa 

(Marjanovič Umek idr., 2006). Raziskava avtorice L. Marjanovič Umek (1990) prav tako 

pokaže, da se deklice in dečki statistično ne razlikujejo v govornem razvoju. Razlike se pojavijo 

v prvih letih otrokovega razvoja, pozneje pa se dečki izenačijo z deklicami. Razvoj pri obeh 

spolih vsako leto opazno napreduje (Marjanovič Umek, 1990). Crawford (2001, v Marjanovič 

Umek idr., 2006) meni, da je med deklicami in dečki več podobnosti kot razlik, tiste razlike, ki 

nastanejo, pa so odvisne od nekaterih dejavnikov socialnega okolja, v katerem otrok živi, ki so 

po njenem mnenju pomembnejši in jih bom tudi podrobneje opisal v naslednjem poglavju. 
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3.2 Socialno ekonomski dejavniki 

Browne (1996; v Marjanovič Umek idr., 2006) pravi, da ima višja stopnja izobrazbe in 

uglednejši ekonomski status pri starših pomemben vpliv, saj ti pogosteje nudijo otroku različno 

gradivo in materiale, ki dajejo možnosti za pridobivanje izkušenj o pisani in govorjeni besedi. 

Taki starši naj bi se pogosteje pogovarjali z otrokom, predvsem pa naj bi govorili veliko bolj 

raznoliko in s tem otoku dajali več možnosti, da pridobi večji besednjak kot starši z nižjimi 

dohodki in nižjo stopnjo izobrazbe. Slednji uporabljajo »omejen jezikovni kod, za katerega je 

značilno omejeno upoštevanje slovničnih pravil, raba enostavnih in nepovezanih izjav, s 

katerimi starši pogosto posredujejo implicitni pomen« (Marjanovič Umek, 2006: 54). Prav tako 

se taki starši redkeje odzivajo na izjave otrok, potrebujejo manj različnih besed, z otroki redkeje 

govorijo in jih redkeje spodbujajo k pogovoru o različnih temah (prav tam). 

Stopnja izobrazbe mame je pomemben pokazatelj socialno-ekonomskega statusa v družini. 

Veliko avtorjev je ugotovilo, da se mame z višjo stopnjo izobrazbe zavedajo, da je zgodnje 

izpostavljanje otroka različni literaturi pomembno za otrokov govorni razvoj. Prav tako se 

večkrat pogovarjajo z otrokom in menijo, da otrok prej sliši in vidi, ter tako imajo višja 

zgodnejša pričakovanja o sposobnostih svojih otrok. Poleg tega naj bi poznale več otroških 

knjig in pravljic kot mame z nižjo stopnjo izobrazbe (Marjanovič Umek, 2006). 

Po drugi strani pa očetova stopnja izobrazbe ne vpliva na otrokovo govorno kompetentnost med 

tretjim in četrtim letom starosti. Otroci so dosegali enake rezultate na lestvici govornega 

razvoja, prav tako ni bilo razlik v koherentnosti in v slovnični strukturi zgodb, ki so jih otroci 

pripovedovali ob slikanici (Fekonja idr., 2005; v Marjanovič Umek idr., 2006). Avtorice 

dobljene rezultate pripisujejo različni količini preživetega časa z otrokom. V tem obdobju 

morda mame preživijo več časa z njim in se tako tudi njihov način vključevanja v govorno 

interakcijo toliko bolj pozna v govornem razvoju otroka. Avtorice poudarjajo, da je vpliv očeta 

na govorni razvoj otroka premalo raziskan, saj se pri ostalih avtorjih kar predpostavlja, da so 

mame ključne pri vzgoji otroka, s tem pa tudi pri njegovem govornem razvoju (prav tam). 

3.3 Vrtec kot dejavnik govornega razvoja 

Tako kot družinsko okolje, je tudi vrtec pomemben dejavnik v govornem razvoju otroka. »Zlasti 

po drugem, tretjem letu so vrstniki zelo pomembni, ne le za otrokov socialni, temveč tudi 

govorni razvoj. Otrok rad posnema vedenje in govor drugih otrok, z njimi želi komunicirati, 
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zato se trudi, da bi bil njegov govor razumljiv. Še posebej so mu všeč govorne rime, pesmi, 

izštevanke« (Marjanovič Umek idr., 2006: 59). 

Otrok je kmalu po rojstvu vključen v vrtec, kjer se posredno začne izobraževanje v maternem 

jeziku. V vrtcu otrok komunicira z vzgojiteljem, ostalimi delavci vrtca, največ pa je 

komunikacije z vrstniki. Z vrstniško simbolno igro in različnimi dejavnostmi, ki jih vzgojitelji 

pripravljajo vsak dan, se govorica otrok bogati, jezik pa otroci uporabljajo vse pogosteje in za 

vse več funkcij (Prebeg - Vilke, 1995). 

Spontana igra z vrstniki močno prispeva k otrokovi govorni kompetentnosti, saj na tak način 

pridobiva govorne izkušnje. Zaradi raznolikosti so te precej bolj pisane, kot so v domačem 

okolju. V spontani igri otroci po večini vstopajo v govorne interakcije in si med seboj razdelijo 

vloge. Veliko je govora predvsem pri domišljijski igri, saj je potrebno opisati določen predmet 

s svojo novo vlogo. Tako otroci vedno podrobneje opisujejo določene predmete (Marjanovič 

Umek idr., 2006). 

Tako kot so doma starši zgled otroku, je pomemben govorni zgled v vrtcu vzgojitelj. Otroci ves 

čas poslušajo, kako se vzgojitelji pogovarjajo, s tem pa jih lahko vzgojitelji neposredno 

spodbujamo k rabi jezika za dogovarjanje in za reševanje sporov, prav tako pa lahko tudi za 

vsakdanji pogovor. Doma je otrok spoznal socialno rabo jezika, v vrtcu pa mu vzgojitelji s svojo 

strokovnostjo omogočamo, da svoje jezikovno znanje izpopolni tudi z rabo splošnega 

pogovornega jezika, s tem pa dodatno razvija svoje jezikovne zmožnosti (Pertot, 2004). 

Pri nižje in višje izobraženih starših se lahko pojavijo razlike v otrokovem razvoju govora. 

Vrtec ima tukaj pomembno nalogo, da z enakim delom do bolj in manj kompetentnih otrok 

dodatno pripomore k manjšanju razlik (Marjanovič Umek idr., 2006). Tako v Sloveniji kot tudi 

v tujini se je pokazalo, da zgodnja vključitev otrok v vrtec pozitivno vpliva na govorni razvoj 

otroka, sploh pa se je to pokazalo v kakovostnih vrtcih in pri otrocih, ki prihajajo iz socialno-

ekonomsko nižje uvrščenih družin (prav tam). 

4 ENOJEZIČNE IN DVOJEZIČNE SKUPNOSTI 

4.1 Materinščina ali prvi jezik 

Ta dva pojma sta največkrat sopomenki, lahko pa ju razumemo tudi drugače. Lewandowski 

(1994; v Pirih Svetina, 2005) pravi, da je prvi jezik tisti, ki ga otrok usvaja od zgodnjega 

otroštva in se z njim sporazumeva. Največkrat je to tudi materni jezik in je zagotovo prvi jezik, 
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ki se ga posameznik uči v svojem primarnem socializacijskem okolju. Z njim otrok usvaja vse 

vrednote v družbi in pridobiva socialno identiteto. Pri dvojezičnih otrocih je to nekoliko 

drugače, saj je tudi drugi jezik sredstvo komunikacije, ki je popolnoma enakovredno prvemu 

jeziku, lahko pa je to jezik okolja, torej sredstvo komunikacije na določenih področjih, kot so 

vrtec, šola ... (prav tam). 

4.2 Jezik okolja kot drugi/tuji jezik 

Drugi jezik je jezik okolja in se ga posameznik uči in ga usvaja poleg prvega jezika. Pri njem 

je glavna socializacijska funkcija. Tuji jezik je jezik, ki se ga posameznik uči poleg prvega 

jezika, ima v državi tudi status tujega jezika in se za to učenje sam zavestno odloči, ali ga 

opravlja v sklopu šolanja (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Kdaj je za otroka najboljše, da se uči drugi jezik? K. King in A. Mackey (2007) pravita, da 

nikoli ni prepozno in nikoli ni prezgodaj. Stalna preselitev v drugo deželo zagotovo poveča 

korist simultanemu bilingvizmu, torej da otrok govori dva jezika istočasno, saj zgodnji 

bilingvizem ni škodljiv. Prej kot se otroci učijo drugega jezika, lažje usvojijo tudi naglas. Prav 

tako znanje jezika predstavlja veliko prednost pri sekundarni socializaciji. Otroci se različno 

hitro učijo jezika, podobno pa je tudi pri učenju drugega jezika. Pomembna je podpora staršev 

in realna pričakovanja (King in Mackey, 2007). 

4.3 Učenje ali usvajanje 

Razlikovanje med usvajanjem in učenjem je posledično vodilo tudi do dveh ločenih znanj 

drugega ali tujega jezika; usvojenim in naučenim znanjem. Razlika je, da je usvajanje 

nenačrtovan proces, ki prispeva k implicitnemu znanju, učenje pa je načrtovan proces, ki temelji 

na pomnjenju in reševanju problemov in vodi k eksplicitnemu oziroma zavestnemu znanju o 

drugem jeziku (Pirih Svetina, 2005). M. Prebeg - Vilke (1995) opozarja, da je to v določenem 

obdobju vodilo do napačnih postopkov pri učenju tujega jezika, pri katerih se otrokom ne bi 

bilo treba učiti izgovarjave posameznih besed v tem jeziku in stavčne intonacije. T Pojem 

usvajanja jezika lahko apliciramo le na drugi jezik, ne tudi na tuji jezik, saj je pri tem razlika 

predvsem v času izpostavljenosti enemu ali drugemu jeziku. Razlika je zaradi časa 

izpostavljenosti tujemu ali drugemu jeziku. Drugi jezik nas obkroža in in smo tako ves čas v 

stalnem kontaktu z njim, tujega jezika pa se učimo načrtno in, v kolikor se ga učimo v domači 
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deželi, nimamo dovolj stika s tuje govorečo okolico, da bi izgovor in slovnico kar ponotranjili 

(prav tam). 

V Sloveniji se razlikovanje med tema dvema pojmoma ohranja predvsem na podlagi konteksta 

učenja. Pri učenju gre za vodeno, organizirano pridobivanje drugega jezika, usvajanje pa je 

spontano in nenačrtovano pridobivanje drugega jezika, največkrat iz okolja (Pirih Svetina, 

2005). 

4.4 Usvajanje jezika v dvojezični družini 

V dvojezični družini je pomembna izbira strategije za učenje jezika, kar pa je lažje, če je eden 

od staršev, ki govori jezik večinske skupnosti, to pa ni vedno tako, saj je lahko tudi cela družina 

preseljena (Bourgogne, 2013). 

Kombinirana strategija 

Pri tej strategiji se običajno razvije simultani bilingvizem. Roditelja uporabljata oba jezika 

izmenično. Največkrat en roditelj govori svoj jezik, drugi pa prehaja iz svojega jezika v jezik 

skupnosti. Situacije, ko starši govorijo drugi jezik, so lahko zelo različne, velikokrat pa je to 

zato, da se otrok ali celo roditelj navadita na jezik. M. Prebeg - Vilke (1995) pravi, da se lahko 

zgodi, da ta jezik zamre, saj se v družini zelo lahko sporazumevajo v svojem prvem jeziku, zato 

B. Ramjoue (1980; v Prebeg - Vilke, 1995) predlaga, da se starši dogovorijo, kdaj bodo med 

seboj uporabljali drugi jezik in tako otroku omogočili, da ga pogosteje sliši in se ga tako tudi 

nauči. 

En človek – en jezik 

V devetdesetih letih je bila ta strategija največkrat priporočana in najbolj priznana. Vsak roditelj 

je lahko z otrokom govoril v svojem prvem jeziku, kar se je vsem zdelo najbolj naravno. Še 

danes je to zelo priznana strategija. V družini ustvari naravno okolje med roditeljema in 

otrokom, s tem pa ustvari okolje, v katerem ni jezikovnega nesoglasja (Bourgogne, 2013). 

Kot pove samo ime strategije, pri njej vsak roditelj uporablja en jezik, največkrat svoj materni 

jezik. Otrok se tako nauči jezika spontano, izgovarjava je naravna, kar je tudi v skladu s teorijo, 

ki jo bom opisal v poglavju Dejavniki, ki vplivajo na učenje drugega jezika: otrokova starost.  

L. Arnberg (1987; v Prebeg – Vilke, 1995) predlaga, da se uporablja jezik, ki ga otrok manjkrat 

sliši v svojem okolju. Težava nastane pri tem, d da se težko doseže enako stopnjo govorjenja 

obeh roditeljev in s tem vnosa obeh jezikovnih kodov. Tako je vedno en jezik manjkrat v 
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uporabi, da do tega ne pride, se morajo starši izjemno potruditi, kar pa vodi v ne več naravno 

govorjenje (Bourgogne, 2013). 

Na začetku en jezik 

Glede na raziskave o simultanem bilingvizmu, je ta metoda nepriporočljiva. V tem primeru 

morata oba roditelja govoriti en jezik, to pa se največkrat zgodi, da nekje okrog otrokovega 

tretjega leta eden izmed roditeljev zaradi strahu pred otrokovo zmedenostjo zamenja svoj jezik 

v jezik okolice, to pa je za otroka lahko tudi čustveno negativno. Poleg tega se v poznejših letih 

zmanjša možnost, da bo otrok postal dvojezičen (Prebeg - Vilke, 1995). 

Novejše raziskave so to tezo zavrnile. A Bourgogne (2013) pravi, da je taka strategija zelo 

uporabna in tudi priporočljiva. Na tak način so otroci več časa izpostavljeni jeziku, s tem pa se 

ga tudi lažje naučijo. Da otroci nimajo čustvenih težav z zamenjavo jezika opisuje na osnovi 

lastne izkušnje in v raziskavi, ki je tej izkušnji sledila. Njen otrok je sam začel večkrat 

uporabljati francoščino in s tem tudi njo spodbudil, da je govorila francosko, pa čeprav to ni bil 

njen prvi jezik. Zaradi te izkušnje je A. Bourgogne sklepala, da večina staršev uporablja 

kombinirano strategijo. To je, da delno govorijo le v enem jeziku, delno pa en človek – en jezik. 

Jezik, vezan na čas oziroma kraj ali oboje 

Namesto da jezik vežemo na eno osebo, kot je to v strategiji en človek – en jezik, lahko to 

naredimo tudi, da določen jezik govorimo ob določenih priložnostih. To lahko počnemo med 

kosilom, na določene dneve v tednu ali ob določeni aktivnosti (Bourgogne, 2013). 

Mešana strategija vzpostavi jezik za točno določene teme ali dogodke. Ta strategija je 

največkrat uporabljena v afriških skupnostih, kjer imajo veliko različnih jezikov vezanih v en 

pogovor (Bourgogne, 2013). 

Ta strategija lahko ustreza tudi družinam, ki želijo, da se otroci naučijo vseh jezikov, ki so v 

družini ter znajo tudi jezik okolja (Bourgogne, 2013). 

Oba roditelja govorita jezik dva ali oba jezik ena 

Če starša govorita v svojem jeziku z otrokom ima slednji lahko težave pri sekundarni 

socializaciji, saj se bo zelo težko vključil v vrtec ali celo šolo, če ne bo znal jezika okolice (King 

in Mackey, 2007). 

Če pa starša že od začetka govorita le jezik okolice bo tako otrok težko postal dvojezičen. Kot 

je bilo omenjeno že pri strategiji »na začetku en jezik«, se tudi ta strategija uporablja, da ne bi 

bil otrok zmeden, če bi vsak roditelj govoril svoj jezik. Luknjo, ki nastane v otrokovem 
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besednjaku, lahko dopolnimo s tem, da vežemo različne dejavnosti na jezik dva, tako pa 

ustvarimo podobno strategijo, kot je en jezik – en človek, le da je jezik dva vezan na npr. branje 

zgodbic, petje pesmic ali mogoče obiske v deželi jezika dva. 

Starši imajo velik pomen pri oblikovanju otrokove dvojezičnosti. Strategije je potrebno 

prilagoditi svojim potrebam in jih uporabiti v praksi, v pogovoru. Čeprav otrok ne govori jezika 

oziroma ga govori zelo slabo, ga še vedno lahko razume, kar potrjuje tudi učenje prvega jezika, 

ko v predjezikovni fazi otroci še ne govorijo, a vseeno razumejo (King in Mackey, 2007). 

Podobno velja tudi za branje. Branje pravljic, zgodb, revij in vsega drugega, kar je primerno za 

otroka na določeni razvojni stopnji, razširja njegov besednjak, spodbuja domišljijo in mu ponuja 

nove pojme. Zgodba je lahko iztočnica za pogovor ali nastopanje, z igro pa se otrok vedno 

največ nauči (Marjanovič Umek idr., 2006). 

K. King in A. Mackey (2007) sta opisali pet možnih strategij: 

− Delamo se, kot da ga ne razumemo. Ko otrok pove v drugem jeziku, roditelj vpraša za 

pojasnilo ali mu reče, naj to še enkrat ponovi v svojem jeziku. Otrok mora tako najti 

rešitev, da ga bo roditelj razumel v določenem jeziku. 

− Ugibamo v drugem jeziku. Roditelj »ugiba«, kaj je otrok povedal v drugem jeziku, kar 

pa po navadi tvori da/ne vprašanja in odgovore. 

− Dobesedno ponovimo. Roditelj dobesedno ponovi v drugem jeziku, kar je otrok povedal 

ali vprašal. Tak način ne zahteva da/ne odgovora, prav tako ne zahteva od otroka, da 

ponavlja v drugem jeziku, kar je že vprašal oz. povedal. 

− Ignoriranje. Roditelj nadaljuje pogovor v svojem jeziku in s tem pokaže, da je razumel, 

kaj je otrok povedal. Tako roditelj ne izpostavlja enega jezika, ampak mu je dovolj 

otrokovo razumevanje. 

− Zamenjava jezikovnega koda. Roditelj lahko vključi otrokove besede iz drugega jezika 

ali pa popolnoma spremeni jezikovni sistem in nadaljuje pogovor v drugem jeziku. To 

naj bi bila najboljša strategija, saj upoštevamo otroka in izhajamo iz njegovih želja. 

5 DVOJEZIČNOST IN DVOJEZIČNA VZGOJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Izraz dvojezičnost se nanaša na obstoj dveh jezikov pri človeku ali v njegovem okolju oz. v 

družbenem kontekstu. Usvajanje treh ali več jezikov pa se bistveno ne razlikuje od usvajanja 

enega (Pertot, 2011). 
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»Dvojezičnost je pojav, do katerega prihaja v primeru stika dveh različnih jezikov. Z vidika 

posameznika pomeni dvojezičnost (bilingvizem) enakovredno obvladanje obeh jezikov 

oziroma duševno lastnost govorca, da zna dva jezika (posledično lastnost tudi skupine takih 

govorcev).« (Pirih Svetina, 2005: 10) 

V literaturi zasledimo (Pertot 2011, 2004, Marjanovič Umek idr., 2006), da poteka usvajanje 

drugega jezika zelo podobno kot usvajanje prvega, da drugi jezik ne vpliva na znanje prvega, 

če se oba jezika enakovredno uporablja, se strinja tudi N. Pirih Svetina (2005). Avtorica je 

zbrala poskuse opredelitve razlik in podobnosti, na katere različni avtorji opozarjajo v svojih 

raziskavah (prav tam). 

Tabela 1: Razlike pri usvajanju prvega in drugega jezika 

Usvajanje prvega jezika Usvajanje drugega jezika 

Socialne razlike in podobnosti  

Poteka od zgodnjega otroštva in dostop do 

jezika je neomejen. 

Poteka kadarkoli, vendar za prvim jezikom. 

Dostop ni vedno neomejen; sploh če gre za 

učenje v okolju, kjer se ciljni jezik ne 

uporablja kot sredstvo za vsakdanje 

sporazumevanje. 

Usvajanje poteka predvsem zaradi 

neposrednega in nezavednega stika s ciljnim 

jezikom; pri tem okolica otroke spodbuja in 

podpira – jih nagrajuje tudi za negativne 

poskuse. 

Podpora okolice je bistveno manjša. Učeči so 

pri rabi nenehno izpostavljeni popravljanju. 

Otroci niso pod pritiskom. Pritisk okolja je večji. 

Usvajanje prvega jezika je povezano s 

socializacijskimi procesi in pridobivanjem 

družbene identitete. 

Usvajanje drugega jezika je pogosto 

povezano s spreminjanjem družbene 

identitete, pri čemer gre lahko za izgubo ali 

redukcijo prejšnjih družbenih vlog ali 

pridobivanje novih.  

 

Kognitivne razlike in podobnosti  

Jezikovni razvoj poteka istočasno s 

kognitivnim. Za usvajanje prvega jezika je 

Kognitivni razvoj se v glavnem odvija pred 

usvajanjem drugega jezika. Pri usvajanju 
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treba usvojiti nekatere kognitivne kategorije 

(čas, prostor, naklon, vzrok ... ). 

drugega jezika se le spreminja in dopolnjuje 

z besediščem 

Usvajanje je hitro. Usvajanje se v tempu razlikuje od 

posameznika do posameznika. 

Razvoj je sistematičen, med posamezniki pa 

se način usvajanja ne razlikuje. 

Razvoj je sistematičen – odvisen je tako od 

posameznika kot tudi od načina učenja 

jezika. 

Pred tem jezikom ni usvojen še noben drugi 

jezik. 

Pri učenju si človek pomaga z znanjem 

prvega in drugih že usvojenih jezikov. 

Mentalna slovnica, ki jo otrok razvije, je po 

obsegu večja od prejetih podatkov.  

Mentalna slovnica je manjša od prejetih 

podatkov. 

Usvajanje je neizogibno in uspešno. Usvajanje ni neizogibno in ni nujno uspešno.  

Afektivne razlike in podobnosti  

Vloga motivacije, osebnostnih stališč in 

lastnosti je zanemarljiva, saj je usvajanje 

nezavedno in neizogibno.  

Prej omenjeni dejavniki so pomembni v 

procesu usvajanja in vplivajo na uspešnost. 

 

Problem, ki nastane, je tudi poimenovanje drugega jezika kot takega. V tej tabeli je drugi jezik 

mišljen kot jezik okolja in ne drugi prvi jezik, ki se ga otrok uči.  

V. Yip in S. Matthews (2007) pravita, da se pri otroku lahko en jezik bolj razvije kot drugi 

jezik. Temu pravimo prevlada enega jezika (ang. language dominance). To lahko opazimo, ko 

se en jezik razvija veliko hitreje in se otrok veliko prej nauči izrazov v njem kot pa v drugem 

jeziku. Kateri je materni jezik ali jezik okolja, pri tem ni pomembno. Prevlada enega jezika ne 

pomeni, da otrok večino časa govori v tem jeziku, ampak da ga raje uporablja in se zna v njem 

izražati v situacijah, ko imata enakovredno možnost oba ali več jezikov. 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavil dejavnike, ki vplivajo na usvajanje jezika, vrste 

dvojezičnosti, prednosti in slabosti, nazadnje pa še vlogo vrtca pri razvoju dvo- ali 

večjezičnosti. 

5.1 Dejavniki, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika 

W. Klein (1986; v Pirih Svetina, 2005) izpostavi tri temeljne sestavine, ki jih mora posameznik 

imeti za uspešno usvajanje drugega jezika. Te so: 
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− motivacija ali pripravljenost za učenje, 

− jezikovna sposobnost ali nadarjenost, 

− dostop do jezika. 

Poleg teh dejavnikov avtorji navajajo še veliko drugih. L. Knaflič (1998) dejavnike deli na 

otrokove značilnosti, pogoje za usvajanje drugega jezika in značilnosti, ki jih ima jezik. 

Nekateri dejavniki so pomembni tudi za usvajanje prvega jezika. Podrobneje bom opisal 

najpomembnejše, ki jih izpostavljajo avtorji. 

5.1.1 Otrokova starost 

Otroci naj bi lažje usvajali drugi jezik kot ga odrasli. Lahko se zgodi, da se otroci drugega jezika 

naučijo, ko s starši odidejo v neko tujo deželo. Taki otroci za nekaj časa obmolčijo, nato pa 

spregovorijo drugi jezik in se popolnoma vključijo v okolje (Prebeg - Vilke, 1995). 

Odrasli in otroci naj bi drugi jezik usvajali na enak način. Vsi gredo po nekem zaporedju 

usvajanja elementov drugega jezika, je pa od začetne starosti odvisna hitrost usvajanja drugega 

jezika (Pirih Svetina, 2005). Nevropsihološko naj bi se drugega jezika začeli učiti čim prej, 

lahko tudi že v vrtcu v prvem obdobju, če je naš cilj, da bi se otrok pospešeno učil jezika in 

dvojezične omike (Crescentini in Fabbro, 2014). Še bolj kot začetna starost pa so pomembna 

leta izpostavljenosti drugemu jeziku (Pirih Svetina, 2005). 

K. King in A. Mackey (2007) pravita, da je zgodnje obdobje za učenje tujega jezika najlažje za 

govorjenje jezika z naravnim naglasom. Če se začnemo učiti jezika po dvanajstem letu starosti, 

bomo najverjetneje za vedno obdržali naglas prvega jezika. Zavedati se moramo, da naglas ni 

toliko pomemben kot je sama zmožnost komuniciranja. Nenaraven naglas se lahko ohrani tudi 

zaradi otrokove neobremenjenosti s svojo socialno identiteto. Slovnično gledano naj bi učenje 

jezika po puberteti delalo težave le pri pravilni rabi funkcijskih besed, medtem ko samostalniki, 

pridevniki in glagoli niso starostno pogojeni in se jih enako lahko naučimo tudi v poznejših 

letih (Crescentini in Fabbro, 2014). 

5.1.2 Nadarjenost za jezike 

Pojem »smisel za jezike« je zelo težko opredeliti. Največkrat ga razumemo kot sposobnost 

pomnjenja sekvenc drugega jezika, kar pa je skoraj enako definiciji treh temeljnih komponent 

jezikovnih zmožnosti. Te so sposobnost za prepoznavanje in pomnjenje novih glasov, 
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senzibilnost za slovnico jezika in sposobnost za spoznavanje in identificiranje podobnosti in 

razlik med oblikami in pomeni (Pirih Svetina, 2005). 

P. Skehan (1991; v Pirih Svetina, 2005) opredeli jezikovno nadarjenost kot talent, ki je 

neodvisen od inteligentnosti in predhodnih izkušenj, pri posamezniku zelo različen in stabilen. 

5.1.3 Motivacija 

Motivacija je zelo zapletena družbeno-psihološka kategorija in lahko različno vpliva na učenje 

drugega jezika. To najlažje vidimo, ko primerjamo dve skupini migrantov. Prva skupina skuša 

zadržati svoj jezik in zato zavrača jezik okolja, druga pa ga sprejme do take mere, da zavrača 

svoj prvi jezik. V obeh primerih je to največkrat odvisno od staršev, saj se otroci zgledujejo po 

njih (Prebeg - Vilke, 1995). 

V motivacijo lahko uvrstimo vrsto dejavnikov, ki povzročijo, da se nekdo začne učiti tujega 

oziroma drugega jezika. Najbolj obsežne raziskave sta do zdaj opravila Gardner in Lambert. 

Razlikovala sta med integrativnim in instrumentalnim tipom motivacije (Pirih Svetina, 2005). 

Integrativna motivacija predstavlja identificiranje s kulturo drugega jezika in se pojavi pri 

učenju maternega jezika. Instrumentalna motivacija pa učencu omogoča doseganje določenih 

ciljev, npr. komuniciranje s svojim novim okoljem. Vsekakor je pomembno, da so otroci ali 

odrasli visoko motivirani za učenje drugega jezika (Prebeg - Vilke, 1995). 

5.1.4 Osebnostne lastnosti 

Enotnega odgovora, katere osebnostne značilnosti lahko pomagajo pri usvajanju drugega 

jezika, ni. Na lažje učenje drugega jezika naj bi sicer vplivala ekstravertiranost, saj taki ljudje 

lažje navežejo stike v novem okolju in so tako tudi bolj izpostavljeni novemu jeziku (Pirih 

Svetina, 2005). Nasprotno tem tezam pa sta Swan in Burnaby (1976; v Prebeg - Vilke, 1995) 

ugotovila, da družabnost in zgovornost ne vplivata posebno na hitrost učenja drugega jezika. 

5.2 Vrste dvojezičnosti 

»Bilingvistično usvajanje dveh prvih jezikov vodi v različne vrste dvojezičnosti.« (Pirih 

Svetina, 2005: 10). Izraz DVOJEZIČNOST vsebuje dve med seboj ločeni kategoriji. Diglosija 

je pojav, pri kateri je en jezik omejen oz. funkcijsko nepolno razvit, drugi jezik pa je polno 
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razvit. Bilingvizem predstavlja lastnost posameznika, da obvlada dva jezika ter da ju 

enakovredno uporablja (prav tam). 

S. Pertot (2011) deli dvojezičnost glede na obogatitev ali obubožanje jezikovnega koda. 

Aditivna dvojezičnost pomeni obogatitev prvega jezika. Pri posamezniku so kognitivne 

sposobnosti za usvajanje tako prvega kot drugega jezika razvite enakovredno. Taka spretnost 

otroku in odraslemu govorcu omogoča, da se lažje sprehaja med različnimi kulturami ter s tem 

razvija medkulturne veščine. Nasprotna aditivni pa je subtraktivna dvojezičnost in pomeni 

obubožanje prvega jezika. Temu so največkrat izpostavljeni priseljenci, saj običajno zaradi 

slabše izobrazbe in družbenih pritiskov opustijo materni jezik ter sprejmejo večinskega (prav 

tam). 

5.3 Načini razvoja in stopnje razvoja dvojezičnosti 

Otroci v dvojezični družini usvajajo oba jezika od rojstva. To imenujemo simultana ali hkratna 

dvojezičnost (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V to skupino se uvrščajo otroci, ki se 

drugega jezika naučijo med razvojem govora, to je do tretjega leta. V tem prvem obdobju poteka 

razvoj govora enako, tako v eno- kot v večjezičnem okolju. Razlike so le pri prvih besedah in 

pri združevanju dveh besed v dvobesedne stavke. Takrat lahko otrok združuje besede iz obeh 

jezikov. To se ne dogaja več po tretjem oz. četrtem letu, ko otrok sestavlja preproste stavke in 

pri tem ločuje med besediščem enega in drugega jezika (Pertot, 2011). 

Drugi način razvoja dvojezičnosti je zaporedna ali sosledna dvojezičnost. Za to skupino je 

značilno, da se otrok drugega jezika uči, ko je prvega že delno usvojil (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). S. Pertot (2011, 2004b) to obdobje poimenuje zgodnja zaporedna 

dvojezičnost. 

Jezikovni razvoj otrok pri učenju drugega jezika gre preko naslednjih faz: 

1. Otrok uporablja materinščino tudi s tistimi, ki je ne razumejo. 

2. Zaradi pomanjkanja odziva je otrok frustriran in se zato odpove rabi materinščine. Ker 

novega jezikovnega koda še ni usvojil, se sporazumeva neverbalno, tiho ponavlja 

besede in se igra z novimi glasovi. To obdobje lahko traja tudi eno leto, nekateri otroci 

pa hitro izrabijo vsako priložnost za govorjenje v novem jeziku in novem jezikovnem 

okolju.  

3. Sledijo enobesedni stavki v novem jeziku. tudi tukaj pride lahko do mešanja jezikovnih 

kodov, ki pa pri zadostni izpostavljenosti jezikom izgine. 
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4. Otrok sestavlja kratke stavke s samostalnikom in glagolom in tako doseže funkcionalno 

rabo novega jezika. Da se razvoj nadaljuje, mora otrok biti izpostavljen jeziku še naprej. 

Enako pa velja tudi za njegov prvi usvojen jezik. Otrok se vedno sporazumeva v jeziku, 

ki mu je bližje oz. ki ga boljše obvlada. Če se razvoj ustavi na določeni stopnji, govorimo 

o poljezičnosti, je pa tudi to lahko le razvojna faza in izgine pri zadostni motivaciji za 

uporabo obeh jezikov (Pertot, 2011, 2004b). 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) opisujeta razvoj dvojezičnosti v zgodnjem otroštvu 

v treh fazah: 

1. V prvi fazi je pogosto pomanjkanje diferenciacije med obema jezikoma. Otrok dojema 

kode iz obeh jezikov kot en sam leksikalni sistem in beseda v enem jeziku nima enakega 

pomena v drugem jeziku, zato prihaja v tem obdobju do mešanja pri sestavljanju 

dvobesednih stavkov. Faza se konča nekje med drugim in tretjim letom starosti. 

2. V tej fazi otrok razlikuje med besednjakoma enega in drugega jezika, ne loči pa še 

slovničnih pravil in tako uporablja enaka za oba jezika. Otroci so sposobni prevajati iz 

enega jezika v drugega, besede iz obeh jezikovnih kodov se ne pojavljajo več v istem 

stavku, za večino besed pa poznajo tudi primeren prevod v drugem jeziku. Ta faza se 

pojavi med tretjim in četrtim letom. 

3.  V zadnji fazi otroci usvojijo tudi slovnična pravila, jezika pa navadno povezujejo z 

osebo, ki ta jezik govori. 

5.4 Prednosti dvojezičnosti 

Starejše raziskave so ugotavljale, da so dvojezični otroci zaradi usvajanja več jezikov hkrati 

nižje uvrščeni na lestvici govornega razvoja. Take ugotovitve so poznejše raziskave ovrgle. 

Dvojezičnost otrok dodatno spodbuja divergentno mišljenje, razvoj socialne kognicije, vpliva 

na metalingvistično zavedanje in pospešuje zmožnost jezikovne analize, kar skupaj pozitivno 

vpliva na intelektualni razvoj otroka (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Poleg jezikovne prednosti dvojezičnosti pa C. Crescentini in F. Fabbro (2014) trdita, da imajo 

dvojezični govorci boljše spretnosti pri usmerjanju pozornosti k vsebinsko pomembnejšim 

stvarem. To zavračanje pozornosti nepomembnim podatkom pripisujeta nenehnemu urjenju 

dvojezičnih govorcev k uspešnemu nadzoru obeh jezikov. Ko tak posameznik (tako otrok kot 

odrasel) govori v enem jeziku, se aktivira možganska osnova obeh jezikov, posameznik pa del, 

ki ga ne potrebuje, uspešno delno zapre. 
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S. Pertot (2011) povzema ugotovitve o razvoju metajezikovnih kompetenc pri dvojezičnem 

otroku. Dvojezičnost spodbuja zavest o povezavi med besedami in njihovim pomenom 

dvojezični govorci pa naj bi prej odkrili, da je jezik konvencija, da lahko isti predmet 

poimenujemo na več načinov, da slovnica ureja pravila v jezikih, ta pa niso enaka za vse jezike. 

Da je dvojezičnost del nas samih, je danes potrebno zelo malo. Tehnologija nam prinaša tuja 

literarna dela, tuje filme in tudi interaktivne pogovore s tuje govorečimi ljudmi. Še vedno pa je 

večjezičnost največkrat posledica migracij. Razlogi za to so različni, vendar ostajajo več ali 

manj enaki (ekonomski, socialni, politični, religiozni in edukacijski). Pomembno je tudi, da 

države, v katere se priseljujejo ljudje, najdejo prednosti v takih pri migrantih, kar pa ni vedno 

tako (Javier, 2007). R. Javier (2007) opisuje stanje v Ameriki, kjer je Florida kot prva zvezna 

država, priznala španščino kot uradni jezik leta 1973. V Evropi je stanje nekoliko drugačno, saj 

je za več držav značilno, da imajo večjezično vodstvo. Javier opozarja, da to ne pomeni 

harmonije med jezikovnimi skupnostmi. »Delni razlog za to je dejstvo, da se jezik pogosto 

povezuje z nacionalnim ponosom in političnim ter ekonomskim položajem. /.../ V Belgiji /.../ 

je bila napetost tako velika, da je bil izoblikovan predlog, s katerim bi Belgija postala zvezna 

država s tremi avtonomnimi pokrajinami.« (prevod avtorja Javier, 2007: 105) Tako postane 

prednost, ki bi jo lahko izkoristili, slabost. Da ne bi prišlo do tega, je treba prebivalstvo osveščati 

o naravnosti pojava migracij  (Javier, 2007). 

Prav tako naj bi dvojezičnost privedla do zgodnejšega razvoja teorije o umu, to pa pomeni, da 

posamezniki lažje razumejo različna mentalna stanja in s tem lažje upoštevajo stališča drugih 

(Pertot, 2011). 

Naj omenim še prednost dvojezičnosti z vidika povezovanja in predvsem vstopanja v druge 

kulture. Dvojezični otroci veliko lažje dostopajo do več kultur, lažje potujejo in so bolj strpni 

do drugih kultur. Prav tako pa dvojezičnost prinaša določeno prednost pri zaposlitvi. Prednosti 

dvojezične vzgoje prekašajo vsakršno slabost, če gledamo in upoštevamo celo življenje 

posameznika, torej tudi dobo dvojezične odraslosti (Crescentini in Fabbro, 2014). 

5.5 Slabosti dvojezičnosti 

V prejšnjem stoletju je veljalo, da je dvojezičnost krivec za slabši umski razvoj, saj se to pojavi, 

zaradi nenehnega mešanja dveh različnih jezikovnih kodov. Prav tako naj bi to povzročalo 

slabše logično sklepanje ter naj bi dvojezični govorci vedno slabše obvladali posamezni jezik 

kot pa enojezični govorec, ki govori samo svoj prvi jezik (Crescentini in Fabbro, 2014). V 

nekaterih primerih se je o dvo- ali večjezičnosti govorilo skoraj kot o bolezni oziroma o nečem 
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nenormalnem, od leta 1960 pa je sledil niz raziskav, ki so potrdile, da dvojezičnost ne škodi 

otrokovemu razvoju (prav tam). 

»Dokazano je, da usvajanje dveh jezikov namesto enega samega ne jemlje možganske energije 

za drugo in ne povzroča nobene patologije v razvoju.« (Pertot, 2011: 26). Med dvojezičnimi 

otroki so tudi taki, ki imajo določene primanjkljaje, ki pa niso posledica večjezičnosti. 

Kakršnokoli namigovanje in spodbujanje k opuščanju enega jezika je zato popolnoma 

nepotrebno in posledica pomanjkanja strokovne podkovanosti na področju učenja jezika. Tako 

starši, kot seveda vsi strokovni delavci, ki so v vsakodnevnem stiku z otrokom, se morajo 

zavedati, da je za otrokovo socialno identiteto dobro, če govori več jezikov, sploh če so to jeziki, 

na katere je otrok čustveno navezan (materni jezik)  (prav tam). 

Vseeno pa lahko dvojezičnost lahko privede do nekaterih pojavov. 

Mešanje jezikov 

Mešanje jezikov je pojav, ki je možen tako pri simultanih, kot pri zaporednih dvojezičnih 

govorcih. Gre za mešanje dveh različnih jezikovnih kodov v isti povedi. Nekateri otroci nikoli 

oz. zelo redko mešajo jezikovne kode, drugi pa gredo postopoma k popolnemu ločevanju dveh 

jezikov (Pertot, 2011). Prav tako lahko faza mešanja dveh jezikovnih kodov traja več let, lahko 

pa se razlikovanje v jezikih pojavi zelo hitro. Vse to je odvisno od posameznega otroka in do 

zdaj še ni ugotovljeno, zakaj se sploh take razlike pojavijo. Študije so pokazale, da je mešanje 

jezikov zelo pogost pojav tudi pri odraslih, saj smo vajeni govoriti v enem določenem jeziku. 

Tako pri otrocih kot pri odraslih pa velja naslednje: 

− Mešanje jezikov je kratkočasen pojav in le faza dvojezičnega razvoja pri človeku. 

− Čeprav otrok ne zna razložiti, je vedno veliko dokazov, da otrok uporablja različne 

jezikovne sisteme in da ga to zagotovo ne more dodatno zmesti.  

− Pri dvojezičnem govorcu morata biti oba jezika stalno v aktivni rabi, da bo otrok lahko 

enako dobro govoril oba. 

− Ne pričakujmo preveč od svojega otroka, postavimo si realne cilje. Učenje jezikov je 

proces, ki poteka celo življenje (King in Mackey, 2007). 

Razlog za mešanje jezikov pri otrocih, mlajših od treh let, je v tem, da na začetku otrok 

razpolaga samo z enim jezikovnim sistemom, ki ga uporablja za oba jezika. To mu starši 

pomagajo premostiti s tem, da uporabijo sistem en človek – en jezik. Če pa otroci ne mešajo 

jezikov pred tretjim letom, je to po navadi zaradi spojenosti dveh jezikov v enega. Če mu 

zmanjka besedišča v enem jeziku, bo uporabil besedo iz drugega jezika. Če se takega govora 
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ne primerno popravlja oz. otroku pomaga, da razmeji jezikovna sistema, to lahko vodi v 

jezikovne stereotipe, ki se jih je zelo težko znebiti. Pojavi se med-jezik, ki sicer zadostuje 

potrebam otroka po sporazumevanju z okoljem, ne ustreza pa pravilom uveljavljenega 

jezikovnega sistema, ki so pomembna za otrokovo zgodnje opismenjevanje kot pripravo na šolo 

ter prihodnje sporazumevanje z okoljem (Pertot, 2004a). K. King in A. Mackey (2007) 

opozarjata, da je to le faza. Vseeno pa se lahko pojavi, da je manj uporabljen jezik tudi slabše 

govorjen. Največkrat se med-jezik pojavi, ko sta dva jezika manj uporabljena in zato ni 

primernega znanja pri nobenem od dveh. Raziskave, opravljene na Norveškem, kjer sta materna 

jezika staršev angleščina in norveščina, so pokazale, da otroci v domačem okolju, kjer sta starša 

govorila vsak svoj jezik, niso imeli težav pri govorjenju ne enega, ne drugega jezika. Zelo hitro 

so začeli upoštevati sistem, da z materjo govorijo angleško, z očetom pa norveško (King in 

Mackey, 2007). 

V. Yim in S. Matthews (2007) sta raziskovala, kdaj otrok sploh loči med dvema jezikoma, ki 

ju govori. Prva razlikovanja jezika se pojavijo že pri 4–5 mesecih, temeljijo pa na drugačni 

ritmiki enega in drugega jezika. Čeprav sta španščina in katalonščina podobna jezika, ju otrok 

vseeno loči in se na enega drugače odziva, kot na drugega. Razlika naj bi se pojavila tudi tik 

pred prvo besedo, ko otroci veliko bebljajo. Takrat se pri otroku razvije določen način 

izgovarjave, ki je značilen za njegov jezik. Avtorja sta to utemeljila s primerom deklice, ki je 

pri približno enem letu določene besede drugače izgovarjala. Avtorja sta to upoštevala kot 

dokaz, da je otrok že ločeval med jezikoma, čeprav tega še ni vedel. 

Mešanje jezikovnih kodov vsekakor ni pokazatelj pomanjkljivega znanja ali pa zmedenosti 

otroka. Vsak otrok bo prej ali slej v spodbudnem okolju začel pravilno uporabljati in ločevati 

oba jezika (Pertot, 2004a). Permanentna poljezičnost je zelo redek pojav, pomeni pa 

neizboljšljivo slabo poznavanje obeh jezikov in je nasprotje absolutne dvojezičnosti, kjer 

posameznik govori in razume oba jezika enakovredno (prav tam). 

5.6 Vloga staršev in vrtca pri dvojezičnosti 

Cilji Kurikuluma za vrtce (1999) predvidevajo tudi oblikovanje boljših pogojev za izražanje in 

ozaveščanje razlik. Med take razlike lahko uvrščamo tudi različno govoreče posameznike. Prav 

tako je jezik, enake možnosti in spodbujanje medsebojnega sodelovanja na temelju sprejemanja 

individualnih razlik velikokrat omenjen v načelih vrtca. Pri delu z dvojezičnimi otroki moramo 

upoštevati načelo multikulturalizma, omogočanja in drugačnosti, uravnoteženosti, sodelovanja 

s starši in okoljem ter načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih 
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načinov izražanja. Posredno pa se uporabljajo tudi druga načela, npr. načela horizontalne in 

vertikalne povezanosti (prav tam). 

Razumevanje jezika kot temelja lastne identitete je glavni cilj, ki opredeli vse globalne cilje, s 

tem pa tudi celotno jezikovno delo vzgojiteljev v vrtcu. Otrok v sodelovanju in pogovoru z 

odraslimi ter vrstniki spoznava lastno in tujo kulturo. Uči se izražanja in se srečuje z vsemi 

jezikovnimi ravninami, tj. fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko in pragmatično, prav 

tako pa razvija tudi predbralne in predpisalne zmožnosti. To pridobiva ob poslušanju 

pogovorov, pravljic, ob izmišljanju svojih zgodb, pesmic ali rim, ob različnih ugankah, 

opisovanju slik, dokončevanju zgodb itn. »Pri otrocih, ki jim slovenščina ni materni jezik, mora 

vrtec prispevati k oblikovanju dobre podlage za kolektivno dvojezičnost na narodnostno 

mešanih področjih na Obali in v Prekmurju ter podlago za posameznikovo dvojezičnost« ... »na 

ostalih področjih v Sloveniji.« (Kurikulum za vrtce, 1999: 32) 

Večina vrtcev v Sloveniji ima samo en učni jezik z izjemo dvojezičnih območji. Tako se otroci 

znajdejo v novem okolju, kjer je tudi jezik za njih lahko popolnoma tuj. V skupini nastane 

mešanica otrok, kjer se nekateri sporazumevajo z maternim jezikom, ki je hkrati jezik okolja, 

drugi s tujim, za nekatere pa je jezik okolja tuji jezik. Poznamo različne jezikovne tehnike, s 

katerimi lahko pomagamo otrokom, da izboljšajo svoje jezikovno izražanje in razumevanje 

(Pertot, 2004b). 

5.6.1 Naravni pristop 

Ta pristop je po mnenju avtorjev in raziskovalcev primeren na začetku, torej, ko pride otrok 

prvič v stik z novim jezikom. Pravilne oblike na začetku niso pomembne. Najprej je treba 

postaviti dober način sporazumevanja, ko pa bo posameznik pridobil dovolj izkušenj, bo sam 

sposoben razmišljati o pravilnih oblikah. Načela, ki jih je treba pri tem upoštevati, so (Pertot, 

2004b): 

1. Vzgojitelj mora posredovati svoje besede na razumljiv način. Otrok mora pri tem 

razumeti navodila oz. bistvo tega, kar mu je bilo povedano. 

2. Sporočila o jezikovnih pravilih otroku ne pomagajo, najprej mora dobiti pomembne 

informacije v trenutkih, ko jih potrebuje. 

3. Vsak otrok se mora počutiti sprejetega, še posebno tisti, ki jezika ne razume. Poskrbeti 

moramo za sproščeno vzdušje. 

4. Otroka ne silimo k uporabi jezika. 
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5.6.2 Reaktivni pristop 

Ob pomanjkanju povratne informacije o napačni rabi jezika to privede do med-jezika, zato je 

ta nujno potrebna. Tak pristop imenujemo reaktivni pristop. Avtorica opisuje šest 

najpogostejših načinov popravljanja jezikovnih napak: 

1. Eksplicitni ali neposredni popravki. Ko otrok uporabi besedo iz drugega jezika, mu 

povemo, da je zamenjal besedo in ga popravimo. 

2. Če otrokovo poved ponovimo in popravimo napačno rabljeno besedo, govorimo o 

preoblikovanju. Sem uvrščamo tudi prevode iz enega v drugi jezik. 

3. Otroku povemo, da ga ne razumemo ali pa zahtevamo popravek napake. 

4. Metajezikovni napotek. Povemo, da je napaka, ne pa tudi katera. 

5. Iz otroka poskušamo izvleči pravilno besedo oz. obliko. To lahko naredimo z 

neposrednim vprašanjem, z zahtevo, da otrok dopolni manjkajočo besedo, ali z zahtevo, 

da preoblikuje poved. 

6. Za otrokom ponovimo, kar je povedal, in ga popravimo. 

Najuspešnejše so strategije, ki zahtevajo aktivnost otrok. Samo ponavljanje je tako najmanj 

uspešno. Prav tako se priporoča pomoč slovensko govorečih otrok. S tem spodbujamo 

sodelovanje med otroki, slovensko govoreči otroci pa pridobivajo določena znanja o jeziku, saj 

morajo poslušati in razmišljati o napakah, ki jih slišijo pri drugih, s tem pa tudi podzavestno 

ozaveščajo, kar sami govorijo (Pertot, 2004b). 

Otrokova osnovna potreba je potreba po igri. Če opazujemo otroke, lahko takoj ugotovimo, da 

se veliko gibajo in da imajo radi gibanje. Dejavnost, ki jo izvajamo, se bo veliko bolj vtisnila v 

spomin, če bo podkrepljena z gibi, zato je medpodročno povezovanje gibanja z jezikom 

zagotovo primeren način za usvajanje drugega jezika (Videmšek idr., 2003). 

5.7 Lestvice splošnega govornega razvoja 

Lestvice splošnega govornega razvoja so slovenski pripomoček, s katerim psihologi ocenjujejo 

splošne govorne kompetence otrok med drugim in šestim letom starosti. Avtorice lestvice so S. 

Kranjc, L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2007), z njo pa se preverja tri področja v treh 

lestvicah: preizkušanje se vedno začne z lestvico govornega razumevanja, nadaljuje z lestvico 

govornega izražanja in v primeru ocenjevanja govorne kompetentnosti tudi z lestvico 
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metajezikovnega zavedanja. Prvi dve skupini sta razdeljeni v podskupine besede, izjave in 

besedilo, pri vsaki od teh se preverja vsebina in struktura z različnimi nalogami: 

Tabela 2: Lestvica splošnega govornega razvoja 

 Lestvica govornega razumevanja Lestvica govornega izražanja 
Besede   
Vsebina − Prepoznavanje predmetov 

(besednjak) 

− Razumevanje besed, s katerimi 
poimenujemo lastnosti 

− Razumevanje besed, s katerimi 
poimenujemo količino 

− Razumevanje besed, s katerimi 
poimenujemo prostorske 
odnose 

− Razumevanje besed, s katerimi 
poimenujemo dele telesa 

− Razumevanje besed, s katerimi 
poimenujemo osebe in svojino 

− Razumevanje besed, s katerimi 
poimenujemo odnose med 
osebami oziroma predmeti 

− Razumevanje besed, s katerimi 
poimenujemo barve 

− Raba besed, s katerimi 
poimenujemo barve 

− Raba besed, s katerimi 
poimenujemo lastnosti 

− Raba besed, s katerimi 
poimenujemo količino 

− Raba besed, s katerimi 
poimenujemo prostorske 
odnose  

− Raba besed, s katerimi 
poimenujemo dele telesa 

− Raba besed, s katerimi 
poimenujemo osebe in 
svojino (zaimki in pridevniki, 
ki izražajo svojino) 

− Raba besed, s katerimi 
poimenujemo socialne 
odnose 

− Pojasnjevanje besed 

− Poimenovanje skupin 
(nadpomenke) 

Struktura − Razumevanje stopnjevanih 
pridevnikov 

− Raba množine, dvojine 

− Sklanjanje 

− Stopnjevanje pridevnikov 
Izjave   
Vsebina − Sledenje navodilom 

(enostavnim in celostnim) 

− Razumevanje uporabnosti 
predmetov 

 

Struktura − Razumevanje enostavnih in 
zloženih izjav 

− Razumevanje nikalnih izjav 

− Razumevanje rezultata dejanja 
in dejanja samega 

− Tvorjenje enostavnih izjav 

− Izražanje dejanja in stanja v 
sedanjosti, preteklosti in 
prihodnosti 

− Tvorjenje zloženih izjav 
(priredja in podredja) 
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− Zanikanje 

− Spraševanje 

− Raba premega in odvisnega 
govora 

Besedilo   
Vsebina 

− Razumevanje besedila − Pripovedovanje zgodbe 
Struktura 

 

V lestvico govornega izražanja spada tudi otrokovo pripovedovanje zgodb, o čemer 

spregovorim v nadaljevanju.  

5.7.1 Govorni razvoj in pripovedovanje zgodb 

Pripovedovanje je ena izmed pragmatičnih govornih spretnosti. V to uvrščamo še konverzacijo 

in dialog. Pripovedovanje zgodb mora biti strukturirano in vsebovati problem, konverzacija in 

dialog pa sta največkrat le izmenjava kratkih stavkov v določeni situaciji. Prav tako bo pri 

pripovedovanju otrok zelo redko oziroma nikoli odgovoril z ne vem, je pa to pogost odgovor 

pri direktivnih vprašanjih (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003). 

Mendler (1984, v Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2004) deli pripovedovanje zgodbe na 

otrokovo opisovanje nekega dogodka (event schema) in na pravo zgodbo (story schema). Prva 

vsebuje le nizanje dogodkov, pri drugi, ki je razvojno višja, »pa otrok na predstavni ravni išče, 

ustvarja in povezuje različne možnosti, kako bi se zgodba začela, smiselno nadaljevala in 

končala, kar je v veliki meri povezano z zmožnostjo miselnih in govornih pretvorb.« 

(Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2004: 44) 

Otroci za pripovedovanje vsakodnevnih zgodb oz. zgodb iz njihovega življenja uporabljajo 

drugačen slog kot pa za domišljijske zgodbe. Slednje je povezano z dekontekstualizacijo in 

domišljijo. Razvoj zgodbe poteka od enostavnega opisovanja predmetov in nizanja dogodkov 

iz realnosti do vse bolj strukturirane zgodbe. Slednje lahko pripovedujejo otroci stari štiri in več 

let. Po Applebeeju (1978, v Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2004) nižja razvojna raven 

zgodbe vsebuje nizanje elementov zgodbe okrog enega osrednjega elementa, razvojno višja 

stopnja pripovedovanja vsebuje tudi smiselne povezave pri nizanju različnih elementov, tretja 

stopnja pa je pripovedovanje na osnovi komplementarnosti. 
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5.7.2 Koherentnost in kohezivnost zgodbe 

Za povedano zgodbo sta ključna dva kriterija, to sta koherentnost in kohezivnost. Koherenca je 

način povezanosti besedila oziroma kako ga vsebinsko razumemo. Pri tem gre za načine 

povezanosti komponent besedila. Kohezivnost pa je kriterij, ki določa načine povezovanja 

posameznih delov zgodbe tako, da so logično povezani znotraj določene vsebine (Kranjc, 

Marjanovič Umek in Fekonja, 2003). 

L. Marjanovič Umek (2004) je oblikovala pet kriterijev za ocenjevanje koherentnosti zgodbe 

(zgodba brez strukture; zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij; zgodba s 

strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov; zgodba s strukturo, ki vsebuje opise 

misli in čustev junakov in odnosov med njimi ter zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-

posledičnih odnosov). 

Prav tako je oblikovala tudi kriterije za ocenjevanje kohezivnosti (linearna razporeditev s 

tematskimi preskoki in linearna razporeditev brez tematskih preskokov ter dobesedno 

ponavljanje in ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami ...).  
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Opredelitev problema 

Za govorni in jezikovni razvoj otroka so njegova zgodnja leta zelo pomembna, kar je 

znanstveno preverjeno in dokazano. Poleg tega je pomembna tudi naloga vrtca, da ob družbeni, 

kulturni in jezikovni inkluziji, povezani z fizičnim razvojem, otroka nauči in ga pripravi na 

aktivno rabo jezika. 

Slovenske vrtce vedno pogosteje obiskujejo otroci, ki govorijo poleg slovenščine še vsaj en 

drugi jezik (lahko tudi več). Otroci v vrtcu imajo zelo raznovrstne jezikovne zmožnosti. 

Skupnosti z manjšinskim jezikom (na nemanjšinskem območju, npr. italijanski priseljenci v 

Sežani) se lahko slovenskega jezika učijo le v vrtcih. Tako se moramo v vrtcu zavedati svoje 

naloge, da otroke kar se le da pripravimo na življenje v naši kulturi in prostoru z rabo 

slovenskega jezika. Čeprav je naloga vrtca, da otroka čim bolj uspešno integrira v novo okolje, 

moramo to početi z obzirom in spoštovanjem do materne kulture otroka in njegove družine. 

Jeziki se v vrtcu lahko zelo prepletajo, otroci med seboj govorijo v njim bližnjem jeziku, med 

govorjenjem lahko mešajo dva jezikovna koda, lahko pa govorijo tako en kot drugi jezik 

popolnoma brez težav. 

V diplomskem delu sem želel raziskati, kakšne so jezikovne razlike pri pripovedovanju 

pravljice pri enojezičnih in pri dvojezičnih otrocih. Poleg tega sem z anketnim vprašalnikom 

poskušal raziskati, kakšne poglede imajo vzgojiteljice na dvojezično vzgojo ter kako 

spodbujajo dvojezičnost v vrtcu. 

6.2 Cilji  

V diplomskem delu sem želel ugotoviti, ali obstajajo razlike v govornem razvoju in če obstajajo, 

kakšne so te razlike pri otrocih, ki govorijo le en jezik, in kakšne pri tistimi, ki govorijo dva 

jezika ali celo tri. Zanimalo me je, kakšen je razvoj slovenskega jezika v prvi in drugi skupini, 

kakšne so strategije staršev, ali upoštevajo načelo, da doma govorijo materni jezik, ali mogoče 

poskušajo govoriti slovenščino v vseh govornih položajih, da se je tudi otrok prej nauči. 

Raziskavo sem opravljal v Vrtcu Sežana. 
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6.3 Raziskovalni vprašanji 

Postavil sem si naslednji raziskovalni vprašanji: 

RV 1: Ali in kako drugi jezik vpliva na razvoj oziroma na otrokovo učenje slovenščine? 

RV 2: Ali in kako se v vrtcih spodbuja dvojezičnost otrok? 

6.4 Raziskovalna metoda 

Na prvo raziskovalno vprašanje sem odgovoril z eksperimentalnim raziskovanjem. Otroci so 

mi pripovedovali njim znano pravljico, jaz pa sem jih opazoval pri njihovem pripovedovanju. 

Za vrednotenje in analizo sem uporabil lestvico kriterijev za koherentnost in kohezivnost 

pripovedovane zgodbe (Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2004), ki pa je del veliko 

obsežnejše lestvice splošnega govornega razvoja avtoric S. Kranjc L. Marjanovič Umek, in U. 

Fekonja (S. Kranjc idr., 2007). 

Za drugo raziskovalno vprašanje sem uporabil anketni vprašalnik za vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelje. Sestavljen je iz 8 vprašanj, od tega 2 odprtega tipa in 6 zaprtega tipa. 

6.5 Raziskovalni vzorec 

Vzorec je bil namenski in neslučajnostni, predstavljajo pa ga otroci in vzgojitelji v Vrtcu 

Sežana, kjer se je v zadnjih letih povečalo število priseljencev tako iz bližnje Italije, kot tudi iz 

drugih držav Evrope (balkanskih, prav tako pa tudi iz zahodne Evrope, npr. Belgije, Francije 

...). Podatke sem obdelal s pomočjo programov Excel in Word ter jih v diplomskem delu 

predstavil grafično in opisno. Za vsakega otroka tujca, ki sem ga opazoval, sem za kontrolno 

skupino vzel dva slovenska otroka. Ti otroci so iz istega oddelka v vrtcu, tako da drugačno delo 

vzgojitelja ni vplivalo na dobljeni rezultat.  

V raziskavi je sodelovalo 10 otrok, ki sem jih razdelil v dve skupini glede na njihovo starost. V 

skupini od 5 do 6 let so bili trije otroci, dva izmed njih enojezična, eden pa dvojezičen. V 

skupini od 4 do 5 let je bilo sedem otrok, dva enojezična, pet dvojezičnih. Otroci so bili iz dveh 

vrtčevskih skupin v isti enoti vrtca. 

Med anketirane vzgojiteljice sem razdelil 80 vprašalnikov, vrnjenih sem dobil 57. Zanimali so 

me vzgojiteljičina starost, delovna doba in stopnja izobrazbe. 
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Tabela 3: Starost 

Starost f f % 

Od 21 do 30 8 14  

Od 31 do 40 13 22,8  

Od 41 do 50 25 43,9  

Od 51 do 65 11 19,3  

 

Tabela 4: Delovna doba 

Delovna doba f f % 

Do 10 let 20 35,1  

Od 11 do 20 let 7 12,3  

Od 21 do 30 20 35,1  

Več kot 30 let 10 17,5  

 

Tabela 5: Stopnja izobrazbe 

Stopnja izobrazbe f f % 

Srednješolska izobrazba 22 38,6  

Višješolska izobrazba 9 15,8  

Visoko strokovna oz. 

univerzitetna izobrazba 

26 45,6  

Magisterij znanosti / / 

Doktorat znanosti / / 

6.6 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke sem pridobil z anketo in z eksperimentom, ki sem ga opravil v skupinah v Vrtcu 

Sežana.  

Eksperiment sem opravljal v dveh skupinah Vrtca Sežana ter v skupini Pravljice in slovenščina, 

ki ga za tujejezične otroke vodi ena izmed podravnateljic. Pogovore z otroki sem snemal zaradi 

poznejšega lažjega zapisa podatkov. Za zvočne posnetke, ki sem jih po obdelavi uničil, sem 

predhodno pridobil soglasja staršev. Podatke sem predstavil opisno in v grafih.  
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Ankete sem oddal tako v spletni kot v tiskani obliki, za odgovore pa sem prosil 80 vzgojiteljic, 

zaposlenih v Vrtcu Sežana. Prejel sem 57 odgovorov. Odgovore sem predstavil v tabelah, grafih 

in opisno. 

6.7 Rezultati in interpretacija 

Predšolsko obdobje je izrednega pomena za govorni razvoj otroka, zato je pomembno, da 

vzgojitelji omogočajo optimalne pogoje vsem otrokom, ne glede na njihov materni jezik. 

Slovenske vrtce obiskuje vedno več otrok, ki ne govorijo samo enega jezika ali pa ki sploh ne 

govorijo slovenskega jezika. Predvsem za drugo skupino je vrtec edini vir in edina možnost, da 

se pred šolo naučijo slovenščine. Znano je, da tako za vrtce, kot tudi za šole, velja načelo 

slovenskega jezika kot učnega jezika, in ne sme priti do situacije, ko bi neki drug jezik prevzel 

vlogo jezika za komunikacijo, je pa problematika vedno večjega števila otrok, negovorcev 

slovenščine, v vrtcih stvar diskusije in zahteva pravilne odzive. V Vrtcu Sežana je vedno več 

italijanskih otrok in otrok iz bivše Jugoslavije. 

V nadaljevanju bom predstavil rezultate, pridobljene v opravljeni raziskavi, in rezultate 

vprašalnikov. Rezultate bom interpretiral z dodatno strokovno literaturo in s podobnimi 

raziskavami. 

6.7.1 Interpretacija prvega raziskovalnega vprašanja: Ali in kako drugi jezik vpliva na 

razvoj oziroma na otrokovo učenje slovenščine? 

Otrokom sem prebral pravljico LOV NA MEDVEDA avtorice Anje Štefan. Zatem sem jim dal 

navodila, naj pravljico še enkrat sami povedo. Ob pripovedovanju so imeli knjigo lahko pred 

seboj. Preizkušanje je potekalo posamezno, v enem od praznih prostorov vrtca. Nekaj dni pred 

opravljanjem raziskave sem prišel v skupino, v kateri me otroci še niso poznali, in se tako 

poskušal približati otrokom pred samim eksperimentom, sicer bi bili ob moji prisotnosti lahko 

precej negotovi. Zgodbe sem zapisal, popravil sem le slovnično izgovarjavo posameznih besed. 

V prvi skupini so otroci stari 5–6 let, v drugi pa 4–5. V analizi sem uporabil kriterije za 

koherentnost in kohezivnost zgodbe. 

V nadaljevanju je predstavljena analiza pripovedovanja zgodbe posameznega otroka in 

primerjava med enojezičnim in dvojezičnim otrokom. 
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Otrok A: Skupina 5–6, dvojezični otroci 

To je Lov na medveda. Tukaj grejo čez travo in nad njo ne morajo it, pod njo tudi ne, naravnost 

skoznjo, to pa ja. So se spustili, kot bi šli po toboganu dol. Pol so šli naprej. Mi gremo na 

medveda, velikega medveda, prekrasen dan. O, reka, visoka reka, pod njo se ne da, nad njo 

nihče ne zna, naravnost čez, to pa ja. In pol so šli kar čez, čof čof. Mi gremo na medveda, 

velikega medveda, res prekrasen dan. Ojoj, blato, globoko blato, pod njim se ne da, nad njim 

nihče ne zna. Naravnost skozi, to pa ja. Mi gremo na medveda, velikega medveda, res prekrasen 

dan. Ojoj, gozd, velik gozd. Nad njim se ne da, pod njim nihče ne zna, naravnost skozi, to pa 

ja. In pol so kar tekli skozi, ker jih je blo strah, ker je bla tema. Mi gremo na medveda, velikega 

medveda, res prekrasen dan. Ojoj, snežni metež. Nad njim se ne da, pod njim nihče ne zna, 

naravnost skozi, to pa ja. Brrrrr, se stiskajo ker jih zebe. Mi gremo na medveda, velikega 

medveda, res prekrasen dan. Ojoj, jama, temna jama, nad njo se ne da, pod njo nihče ne zna, 

naravnost skozi, to pa ja. Tukaj je blo dojenčka strah v jami. Ojoj, mogoče smrček, ušesa, oči, 

medved se jezi. Pol so šli iz jame in skozi sneg in skozi gozd in skozi blato in skozi reko in 

skozi travo in pol so prišli v hišo. In so pozabili zaklenit vrata in so tekli nazaj dol in pol gor in 

so se skrili v posteljo. In so rekli zdaj bomo pa kar doma. 

Analiza: Zgodba ima strukturo in je v časovnem zaporedju. Med pripovedovanjem otrok 

opisuje misli in čustva junakov. Zaslediti je tudi opise vzročno-posledičnih odnosov. Je pa pri 

pripovedovanju otroka zaslediti veliko dobesednega ponavljanja prebranega besedila, ki se je 

otroku, zaradi ponavljajočih se dogodkov, vtisnilo v spomin. Linearna razporeditev je brez 

tematskih preskokov, pri ponavljanju pojmov in literarnih oseb otrok uporablja zaimke, 

nadpomenke in podpomenke. 

Otrok B: Skupina 5–6, enojezični otroci 

Naslov je Lov na medveda. Grejo čez travo. Nad njo se, žal, ne da, pod njo nihče ne zna, 

naravnost skoznjo to pa ja. In je lep sončen dan. So šli dol, kot bi se spuščali po toboganu. Mi 

gremo na medveda, velikega medveda, zares prekrasen dan. Ojoj, reka, velika reka, pod njo se, 

žal, ne da, nad njo nihče ne zna, naravnost skoznjo, to pa ja. In ta je nesel dojenčka čez reko. 

Ker je majhen. Copate pa so nesli v rokah, hlače pa so se posušile, če je prekrasen dan. Mi 

gremo na medveda, velikega medveda, zares prekrasen dan, ojoj, blato, čez njega se ne da, pod 

njim nihče ne zna naravnost skozenj, to pa ja, comp, cmok. Mi gremo na medveda, velikega 

medveda, res prelepi dan. Ojoj, gozd nad njim se žal ne da, pod njim nihče ne zna, naravnost 

skozenj, to pa ja. Mi gremo na medveda, velikega medveda, res prekrasen dan. Ojoj, metež, 

snežni metež, nad njim se žal ne da, pod njim nihče ne zna, naravnost skozenj, to pa ja. Brrrrrrr, 
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brrrrrrrr. Mi gremo na medveda, velikega medveda, res prekrasen dan. Ojoj, jama, mrzla jama, 

ozka jama, pod njo se, žal, ne da, nad njo nihče ne zna, skozi njo, to pa ja. Mogoče smrček, 

mogoče košata ušesa, mogoče čudna očesa. Ojoj, medved, se  jezi. Skozi jamo. Skozi metež, 

brrrrr. Skozi gozd, comp comp, skozi blato, cop cop, skozi morje, čof čof, skozi travo, šššššk 

ššššk, najprej gor, ojoj, vrata smo pozabili zapreti, nazaj dol, spet nazaj gor pod žimnico spat. 

So se stisnili. Nič več ven. Raje bomo kar doma. 

Analiza: Zgodba ima strukturo, pripovedovana je v časovnem zaporedju, otrok poleg 

opisovanja slik opisuje tudi misli in čustva junakov. Medmeti, ki jih je otrok dodal, so zapisani 

tudi v zgodbi, ampak jih je nekoliko spremenil. Torej ni le pomnil slišanega, ampak je medmete 

povezal z zgodbo. Prav tako so tudi v tej zgodbi že vzročno-posledični odnosi. Zgodba je 

linearno razporejena, brez tematskih preskokov, ponavljanje pojmov in literarnih oseb otrok 

nadomesti z zaimki, nadpomenkami in podpomenkami, razen pri opisu jame, kjer pa bi to bil 

lahko del njegovega stopnjevanja zgodbe. 

Otrok C: Skupina 5–6, enojezični otroci 

To je tista knjiga Lov na medveda. Najprej grejo skozi travo. In se kar spuščajo dol po hribu, 

pod njo ne morajo it, nad njo tudi ne in grejo kar skozi njo. In pol so šli naprej na velikega 

medveda in je bil lep sončen dan. In so prišli do reke. Ojoj! Nad njo se ne da, pod njo tudi ne, 

naravnost skozi, to pa ja. In so kar šli skozi po reki. In pol so prišli do blata in spet čez niso 

mogli, spodaj tudi ne in so šli kar skozi. In so se jim noge tako noter. In pol so šli naprej na 

medveda in so prišli do temnega gozda. In tudi tukaj niso mogli it čez in spodaj in so šli kar 

skozi in so tekli, ker so se bali, da bo padal dež. In pol so prišli do snega. In se je tako vrtelo in 

pihalo. In so šli skozi in jih je zeblo in pol so prišli do ozke jame in so šli noter. In drugi noter 

niso opazili medveda, pes pa ga je opazil. In so videli smrček in pol ušesa in pol oči in pol se je 

medved razjezil. In so tekli nazaj ven iz jame in skozi sneg in skozi gozd in skozi morje in po 

travi in v hišo gor in nazaj dol, so zaprli vrata, so zaklenili in tekli nazaj gor in so šli pod pernico. 

In pol so rekli da ne grejo več ven, da bojo kar doma. 

Analiza: Zgodba ima strukturo in je v časovnem zaporedju. Pripovedovanje je bilo krajše, 

vseeno pa je otrok opisoval čustva junakov (so tekli, ker so se bali, da bo dež), dodal pa je nekaj 

svojih delov, za katere je sklepal iz opisovanja slik, torej vzročno posledičnih odnosov (videl 

je, da ima pes velike oči in je zato sklepal, da je prvi videl medveda). Med pripovedjo je več 

naštevanja in njegovega pripovedovanja (opisoval in pripovedoval s svojimi besedami). Zgodba 

je brez tematskih preskokov, ponavljanje pojmov in literarnih oseb nadomesti z zaimki, 

nadpomenkami in podpomenkami. 
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Otrok Č: Skupina 4–5, enojezični otroci 

Najprej je bila visoka trava. In so prišli čez tako, da so kar s palico mahali. In so šli kot po 

toboganu. Jaz bi se kar kotalil. Pol so prišli k reki. Je bla mrzla in globoka. In pol tam so si 

sezuli čevlje in so šli kar čez njo. In so rekli, gremo po medveda in nič se ne bojimo. Pol so šli 

čez blato, je blo lepljivo. Meni zgleda kot živi pesek. Pol so prišli do gozda. Je bil temen in se 

lahko zgubiš. In je blo dosti dreves. In pol so šli kar skozi gozd. In pol so prišli do snega. In je 

bil mrzel in je pihal veter. In so šli kar čez na drugo stran. In pol so prišli do jame. In je bla 

temna jama z največjim medvedom noter. In tam se dojenček boji. In noter so zbudili medveda, 

najprej ga je vidu kuža, pol pa drugi so videli celega medveda. In pol so zbežali, so najprej šli 

skozi jamo, pol skozi sneg, pol skozi gozd, pol čez blato in čez globoko vodo in čez travo. In 

pol so zaprli medvedu vrata. In pol so tekli v posteljo se skrit in niso več šli na medveda. 

Medved pa je šel domov pol. 

Analiza: Zgodba ima strukturo in je v časovnem zaporedju. Po večini gre za nizanje dogodkov, 

vseeno pa je otrok opisal tudi čustva nekaterih junakov (tam se dojenček boji). Med 

pripovedovanjem je na nekaterih delih dodal svoja videnja in vpletel sebe v zgodbo, kako bi se 

sam odzval v taki situaciji. Pripovedoval je na podlagi slik, opazil je, da je kuža prvi zagledal 

medveda. Nekatere podrobnosti je spustil (opisovanje, kaj so najprej videli in šele nato celega 

medveda). Zgodba je brez tematskih preskokov, pri ponavljanju pojmov in literarnih oseb 

uporablja zaimke, ampak ne v vseh primerih. 

Otrok D: Skupina 4–5, enojezični otroci 

Naslov je Lov na medveda. Najprej so šli skozi travo. In so rekli da jih ni strah. In da pod njo 

noben ne more it, nad njo pa lahko. Pole so šli čez reko. In so šli kar naravnost, čof, čof, čof. In 

pol so šli čez blato in se nič niso bali. In so šli v nogavicah čez, ker tukaj nosijo copate. In pol 

so šli čez gozd in se spet niso nič bali. In pol so šli kar naravnost v sneg in jih je zeblo. In pol 

so prišli do jame in so šli noter. In so prišli do medveda. Najprej so videli smrček in pole ušesa 

in pole oči. In pol so šli nazaj v hišo ker so se bali. Najprej so mogli it ven iz jame, pole skozi 

sneg, pol skozi gozd, čez blato čez reko in čez travnik. Pol so šli v hišo in so videli da niso 

zaprli vrat in so šli hitro dol in pol so šli v spalnico. In pole so rekli da če še enkrat gremo in so 

rekli ne. Medved pa je šel nazaj. Ker je bil utrujen. 

Analiza: Zgodba je strukturirana, vsebuje pa večinoma enostavno časovno nizanje dogodkov. 

Na dveh delih opiše čustva junakov (se nič niso bali), opisuje tudi slike in dodaja, kar v pravljici 

ni bilo povedano. Pripovedovanje je razčlenjeno, vsebuje tudi podrobnosti, s katerimi stopnjuje 

dogajanje (najprej ušesa, nato oči ...). Linearna razporeditev zgodbe je brez tematskih 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Blaž Ukmar, diplomsko delo 

37 

preskokov, dobesednega ponavljanja ni, prav tako ne uporablja zaimkov in nadpomenk, 

podpomenk kot nadomestila za določene samostalnike, saj to zaradi načina pripovedovanja ni 

bilo potrebno. 

Otrok E: Skupina 4–5, dvojezični otroci 

To je lov na medveda. Gremo na medveda. Velika trava. In nič se ne bojimo. Kako skozi travo? 

Kar skozi gremo, pod njo ne gremo. Pol je pa reka. Gremo kar skozi reko. In pol pa grejo po 

blatu. Kar po blatu čof, čof, čof. Pol so šli pa po gozdu, pod vejami. In pol so šli skozi snežni 

metež in jih je zeblo. Pol so pa prišli v jamo. In so videli smrček in pol medveda. In so tekli 

skozi jamo in skozi metež in skozi gozd in pol skozi morje in na koncu skozi travo. In so prišli 

domov in so zaprli vrata in pol so spet zaprli vrata in so šli pod deko. In so se stisnili in niso 

več šli ven, ker so se ustrašili. In medved je šel v svojo jamo spat. 

Analiza: Zgodba ima strukturo, ki vsebuje enostavno nizanje dogodkov. V določenem delu 

besedila se struktura nekoliko poruši (dvakrat zaprejo junaki v zgodbi vrata). Le na dveh delih 

opiše čustva junakov. Pripovedovanje je krajše, vsebuje pa stopnjevanje (najprej videli smrček, 

nato šele medveda). Tematskih preskokov v pripovedovanju ni, pojavlja pa se dobesedno 

ponavljanje pojmov. 

Otrok F: Skupina 4–5, dvojezični otroci 

To je knjiga Lov na medveda. So šli čez visoko travo. Ker so hoteli ujet velikega medveda in 

se niso nič bali. In pol so šli kar skozi reko čof, čof. Pol so videli blato, so šli kar skozi. Pol so 

pa prišli do gozda. In so šli kar skozi in se niso bali. In je bil črn in temni gozd. In pol so šli 

skozi snežni metež. In pol so prišli v jamo. In so videli smrček in ušesa in pol medveda. In pol 

so šli ven iz jame. In pol skozi metež in pol po blatu in pol čez morje in čez travo. In so šli v 

hišo in so tekli gor po stopnicah in pol dol in nazaj gor in pol so šli pod deko. In niso več šli 

ven. In medved je šel domov. 

Analiza: Zgodba ima strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov. Vsebuje tudi 

stopnjevanje in opisovanje s pridevniki (kakšen je bil gozd, najprej so videli smrček, nato ušesa 

in potem medveda), prav tako vsebuje nekatere medmete, ki so bili zapisani v knjigi. Veliko je 

nizanja zaporednih dogodkov, vzročno-posledičnih odnosov med junaki ni zaslediti v 

otrokovem pripovedovanju. Zgodba je brez tematskih preskokov, vsebuje pa dobesedno 

ponavljanje (beseda pol/potem). 

Otrok G: Skupina 4–5, dvojezični otroci 
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Naslov je Lov na medveda. Je šel na travnik. In so šli lovit kužeta. A ne medveda. In so šli 

najprej skozi travo. In dela fantek cika caka, cika caka. Pol so prišli pred reko. In so šli skozi 

reko. In pol so prišli do blata in so se tam umazali. Pol so prši do gozda. In so šli v gozd in so 

prišli pol skozi njega. In pol so prišli do dežja. In pol so prišli do jame. In so videli medveda. 

In najprej so videli nos in ušesa in pol oči. Pol so tekli ven iz jame, skozi sneg in skozi gozd in 

čez blato in čez reko in travo. In pol so šli gor in so pustili odprta vrata in so tekli dol in so 

zaprli vrata in so se skrili v posteljo. In niso več sli za medvedom. In medved je šel nazaj. 

Analiza: Zgodba ima strukturo, ki vsebuje največ enostavnega časovnega nizanja dogodkov. 

Vsebuje tudi vzročno-posledični odnos (so prišli do blata in so se tam umazali). Misli in čustva 

junakov niso opisana, čeprav so bila v knjigi večkrat omenjena. Prav tako zgodba vsebuje 

stopnjevanje, temelji pa na opisovanju slik v knjigi. Pripovedovanje je brez tematskih 

preskokov in vsebuje dobesedno ponavljanje samostalnikov in že zaimke, ki nadomestijo 

določene samostalniške besede. 

Otrok H: Skupina 4–5, dvojezični otroci 

Gremo na velikega medveda, ker je bil lep dan. Najprej so šli čez visoko travo. In so se splazili 

skozi njo. So se kar spustili dol kot po toboganu. In ko so se spustili dol je bla reka. Pod njo se 

ne da, čez njo, to pa ja. In so šli čof čof čof čez reko. In so prišli do blata. Fuuuj, je blo zelo 

spolzko. In lepljivo, pod njim se ne da, čez njega se ne da, naravnost skozi, to pa ja. Cmok cmok 

cmok. Uuu, gozd. Je bil temen in strašen. In pol so prišli do snežnega meteža. Je bil mrzel. In 

so šli skozi njega in so se tako stiskali. In pol so prišli v jamo. In so v njej videli medveda, 

strašnega medveda. In so šli čez jamo in čez metež in čez gozd in čez blato in čez reko in travo 

in so prišli domov. In so hitro sem stekli. In niso zaklenili vrata. In pol so se crtkali doma. In 

ne bi šli spet na medveda. 

Analiza: Zgodba ima strukturo ter vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov. V nekaterih 

delih je otrok opisal tudi misli in čustva junakov s svojega stališča. Dogodkov ni opisal tako, 

kot so bili zapisani v knjigi, ampak je sklepal iz svojih izkušenj (lepljivo blato, je bilo fuj). Med 

opisom slik je dodajal v zgodbo tudi svoje vsebinske elemente, ki pred tem v zgodbi niso bili 

vključeni. Pripovedovanje nima tematskih preskokov, pojavlja se popolna pojavitev ter tudi 

anafore in katafore. 

Otrok I: Skupina 4–5, dvojezični otroci 

Je bil lep sončen dan in so šli na medveda. Naslov pa je lov na medveda. Najprej so prišli do 

visoke trave in so šli kar skozi njo tako dol po hribu. In so prišli do reke. In nad njo niso znali, 
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pod njo se ne da, naravnost čez, to pa ja. In pol so prišli do blata. In niso znali it čez, spodaj tudi 

ne in so šli kar skozi. In so se jim noge lepile, ko so hodili čez. In pol so prišli do gozda, je bil 

temen in brezkončen. In so šli kar skozi mimo dreves. In jih je blo strah. In pol so prišli do 

meteža. Mene me je strah medveda, jaz bi se šel kar skrit. In pol so prišli v jamo, in so videli 

najprej ene oči in ušesa in pol so videli celega medveda. In so tekli takoj ven in čez metež in 

gozd in blato in reko in travo in so prišli domov. In pol so tekli takoj nazaj dol, so zaprli vrata 

in tekli nazaj gor v posteljo. In so rekli, da zdaj bomo pa kar doma. 

Analiza: Zgodba ima strukturo in vsebuje opise misli in čustev. Otrok opisuje dogodke v 

časovnem zaporedju. Je edini otrok, ki je izrazil svoja čustva ob poslušanju zgodbe (se boji 

medveda). Prav tako je edini otrok, ki je uporabil veliko podobnih besed kot jaz pri 

pripovedovanju. Pripoved nima tematskih preskokov in nima popolnih pojavitev. Uporablja 

zaimke, nadpomenke in podpomenke. 

6.7.1.1 Razlike v pripovedovanju zgodbe med otroki, starimi od 4 do 5 let, in otroki, starimi od 

5 do 6 let 

Za lažjo statistično analizo sem uporabil kriterije koherentnosti in kohezivnosti zgodbe, avtoric 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. Kranjc (2004). 

Tabela 6: Koherentnost 

Kriteriji Število točk 

Zgodba brez strukture 1 

Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise ilustracij 2 

Zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov 3 

Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov in odnosov med 

njimi 

4 

Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov 5 

 

Tabela 7: Kohezivnost – tematska razporeditev 

Kriteriji Število točk 

Linearna razporeditev s tematskimi preskoki 1 

Linearna razporeditev brez tematskih preskokov 2 
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Tabela 8: Kohezivnost – sredstva, s katerimi ohranjamo referenco 

Kriteriji Število točk 

Dobesedno ponavljanje 1 

Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami 2 

 
Graf 1: Primerjava med starostnima skupinama 

 

Razlika med aritmetično sredino ene in druge skupine je pri koherentnosti 1,43. Medtem ko so 

vsi otroci, stari od 5 do 6 let, dosegli največje število točk (5) in so zgodbo pripovedovali s 

strukturo in opisi vzročno-posledičnih odnosov, pa niti en otrok, star od 4 do 5 let, ni dosegel 

te stopnje. Razlika torej potrjuje razvojno stopnjo pripovedovanja. Podobne rezultate so 

predstavile tudi avtorice L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. Kranjc (2004). V njihovi 

raziskavi so štiriletniki najpogosteje pripovedovali zgodbo z opisovanjem slik, starejši otroci 

pa so pripovedovali zgodbo na razvojno višji stopnji in so jo oblikovali ob časovnem nizanju 

dogodkov. V moji raziskavi so štiri do petletniki najpogosteje pripovedovali zgodbo, ki vsebuje 

opise misli in čustev junakov, nekateri pa so le enostavno časovno nizali dogodke, pet do 

šestletniki so dosegli razvojno višjo stopnjo, ki je ustrezna njihovi starosti. Menim, da je razlika 

med mojo raziskavo in raziskavo treh avtoric posledica različnega pristopa vzgojiteljic in 

vzorca otrok. Ta je bil naključen in so lahko vzgojiteljici predlagali otroke, za katere so vedele, 

da so jezikovno na višji ravni. Prav tako je povprečna starost otrok, ki so jih avtorice 

obravnavale v svoji raziskavi, nižja od starosti otrok, ki sem jih sam zajel (za do pol leta v obeh 

skupinah). 
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Pri kohezivnosti so razlike med obema skupinama manjše. Tematska razporeditev je pri obeh 

skupinah dosegla enako število točk. Vsi otroci, stari od 4 do 5 let in od 5 do 6 let, so 

pripovedovali zgodbo brez tematskih preskokov. Večje razlike bi mogoče lahko dobil, če bi 

bila pravljica zahtevnejša. V izbrani zgodbi je namreč veliko ponavljanja in tako so si otroci 

lažje zapomnili potek zgodbe v primerjavi z drugo, zahtevnejšo izbiro, Tudi iz tega lahko 

sklepamo, da se razlika v dobljenih rezultatih raziskave kaže kot višja sposobnost 

pripovedovanja starejših otrok, in sicer pri štiriletnikih še na prvi stopnji, medtem ko so 

šestletniki pripovedovali že brez tematskih preskokov. 

Razlike pri referenci so sicer izjemno majhne, ampak glede na majhen vzorec menim, da vseeno 

pomembne. Vsi otroci iz skupine od 5 do 6 let so ponavljanje nadomestili z zaimki, 

nadpomenkami, podpomenkami ..., medtem ko so otroci, stari od 4 do 5 let, večkrat dobesedno 

ponavljali oziroma se je pri nekaterih pojavljalo oboje, tako dobesedno ponavljanje kot 

nadomestitev z zaimki, največkrat pa so dobesedno ponavljanje uporabili na začetku stavka. 

6.7.1.2 Razlike med enojezičnimi in dvojezičnimi otroki pri pripovedovanju zgodbe 

V prejšnjih poglavjih sem že omenil, da se otroci, stari od 5 do 6 let, ne razlikujejo v 

pripovedovanju pravljice, ki so jo pred tem slišali. Tako dvojezičen otrok kot dva, ki govorita 

le en jezik, so na testu dosegli enako število točk. Prav tako so si vsi trije izredno dobro 

zapomnili pripovedovano zgodbo in jo tekoče pripovedovali, ob tem pa dodajali še svoje 

razmišljanje in komentarje na zgodbo. Statistična analiza je torej pokazala, da so vsi na enaki 

razvojni stopnji, kar je potrdilo enako število doseženih točk pri posameznih kriterijih 

ocenjevanja. Vseeno pa se njihove zgodbe nekoliko razlikujejo. Otrok A je večino svojega 

pripovedovanja usmeril na dobesedno ponavljanje za menoj, kar najboljše, kot si je to lahko 

zapomnil. Otrok B je veliko bolj opazoval tudi slike. Zgodbo je enako povedal tudi on, veliko 

podrobnosti je ponovil za menoj, dodal pa je še opise slik, ki so bili popolnoma v kontekstu z 

zgodbo. Otrok C je pripovedoval najkrajšo pravljico, ki je kljub temu imela začetek, glavni del, 

ki ga je stopnjeval, in konec. Več je pripovedoval s svojimi besedami z opazovanjem slik. 
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Graf 2: Razlika med enojezičnimi in dvojezičnimi otroki, starimi od 4 do 5 let 

 

Otroci, stari od 4 do 5 let, ki govorijo dva jezika, so pri koherentnosti (aritmetična sredina) 

dosegli višji rezultat kot pa enojezični otroci, in sicer za 0,1. Razlika je zelo majhna in ne 

potrjuje, da dvojezični otroci boljše pripovedujejo pravljice, ob tem pa zagotovo potrjuje, da ti 

otroci ne pripovedujejo slabše od enojezičnih otrok. Upoštevati moramo tudi to, da en 

dvojezični otrok ne govori slovensko od rojstva, ampak najmanj leto manj oz. odkar je v vrtcu. 

Tematska razporeditev je bila pri obeh, tako enojezičnih kot dvojezičnih otrocih, brez tematskih 

preskokov. Edina razlika, ki pa tudi ni bila vezana na skupino otrok, ampak je bila odvisna od 

posameznega otroka, je, da so nekateri otroci večkrat delali premore med pripovedovanjem, 

vendar vseeno v logičnem zaporedju in povezano. 

Pri referenci je v aritmetični sredini razlika 0,4. Dvojezični otroci so bolj pogosto dobesedno 

ponavljali kot enojezični otroci. Menim, da se to pojavlja zaradi tega, ker so se dvojezični otroci 

večkrat ustavljali med svojim pripovedovanjem. Opazil sem namreč, da se ponavljanje lahko 

pojavi tudi pri enojezičnih otrocih, ko naredijo relativno daljši premor in nato nadaljujejo s 

pripovedovanjem. 

Razlike med otroki drugih starostnih skupin so zagotovo večje in bolj opazne. Razlik med 

enojezičnimi in dvojezičnimi otroki v isti starostni skupini pa skoraj nisem opazil. Iz tega lahko 

sklepamo, da poteka razvoj jezika za obe skupini otrok enako, pomembno pa je, da imajo otroci 

spodbudno okolje, čemur zagotovo lahko pritrdim. Vsi otroci so imeli veliko možnosti, da so 

lahko sodelovali v različnih govornih situacijah in pri različnih dejavnostih, ki so spodbujale 

njihov govorni, socialni in kognitivni razvoj. 
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Ena izmed raziskav, v kateri so poskušali raziskati značilnosti dvojezičnega govornega razvoja 

pri priseljencih, je bila opravljena leta 1993/94, jezikovne sposobnosti pa so ugotavljali pri 

učencih prvega razreda s testom za ugotavljanje zmožnosti razumevanja in sporočanja v 

slovenskem jeziku. Avtorica te raziskave je ugotovila, da imajo otroci priseljencev v povprečju 

slabše govorne sposobnosti in manjši besednjak kot pa otroci, ki govorijo samo en jezik. 

Ugotovila je tudi, da nekateri priseljenci boljše govorijo slovenski jezik kot pa materni jezik. 

Razlog za to naj bi bil, da priseljenci pogosto raje uporabljajo jezik okolja, saj naj bi s tem 

preprečili poznejše težave pri govorjenju slovenskega jezika (Knaflič, 1998). 

V članku ni navedeno, koliko časa so otroci priseljencev govorili slovenski jezik. Razkorak 

med avtoričinimi rezultati in rezultati moje raziskave bi se lahko iskal ravno v tem razlogu. 

Prav na to opozarja tudi B. Zurer Pearson (2008), ki za primerjavo izbere svoje znanje ruščine. 

Ta po dveh letih učenja zagotovo ni primerljiva z znanjem nekoga, ki govori tekoče rusko že 

več let. V raziskavi pa se lahko pojavi ravno nasprotno, torej da so dvojezični otroci veliko 

boljši od enojezičnih, to pa je lahko zaradi izbranega vzorca. S tem lahko primerjam tudi svojo 

raziskavo, saj so anketirane vzgojiteljice izbrale otroke, ki so bolje govorili slovenski jezik. 

Ko je bila raziskava L. Knaflič (1998) izvedena, vrtci niso delovali po sedanjem Kurikulumu 

za vrtce (1999), zavedanje o pomenu zgodnjega učenja jezika pa je bilo tudi manjše, kot je 

danes. V vrtcih imajo otroci veliko podpore in možnosti, da lahko razvijejo znanje slovenskega 

jezika, v moji raziskavi pa so sodelovali otroci, ki so enako dolgo govorili oba jezika. 

A. De Houwer (2013) je raziskovala razlike v obsegu besednjaka med enojezičnimi in 

dvojezičnimi 13-mesečnimi in 20-mesečnimi otroki. Rezultati so pokazali, da so 13-mesečni 

dvojezični otroci (nizozemsko in francosko govoreči) poznali 71 % več besed v obeh jezikih, 

kot so jih poznali enako stari le nizozemsko govoreči otroci. Prav tako je večina dvojezičnih 

otrok imela obsežnejši besednjak od enojezičnih (primerjali so nizozemščino), a se je pojavila 

tudi večja razlika med posameznimi otroki. 13-mesečni enojezični otroci so poznali od 25 do 

328 besed, dvojezični pa so poznali v nizozemščini od 28 do 309 besed. Razlika se pojavi pri 

otrocih starih 20 mesecev, kjer so enojezični poznali od 122 do 656 besed, dvojezični pa od 44 

do 702 besed. Vse družine v raziskavi so uporabljale strategijo »En človek – en jezik«. A. De 

Houwer (2013) opisuje tudi raziskavo E. Hoff in drugi (2012, v De Houwer, 2013), kjer so 

rezultati pri starejših otrocih, starih med 22 in 30 mesecev, pokazali, da imajo enojezični 

angleško govoreči otroci večji besednjak, kot ga imajo dvojezični otroci v angleškem jeziku. 

Na podlagi tega A. De Houwer (2013) ugotavlja, da obstajajo tri pojasnila za razlike v raziskavi. 

Možno je, da starejši otroci večkrat uporabljajo en jezik in čeprav slišijo tudi drugega, to nima 
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enakega vpliva nanje, kot pa ga ima pri mlajših otrocih. Druga možnost je, da je bila ena 

raziskava opravljena pri otrocih, ki niso imeli starejših bratov ali sester, v drugi pa tega podatka 

ni, torej gre lahko za vpliv starejših sorojencev v besednjaku mlajših v enem jeziku kot v 

drugem. Tretja razlika je v zbiranju podatkov. V svoji raziskavi je De Houwer (2013) imela tri 

osebe, ki so neodvisno ena od druge zapisale podatke. V drugi raziskavi pa ni podatkov o tem, 

kdo je zapisoval, torej bi bil lahko razlog tudi v raziskovalcu. 

Odgovore na prvo raziskovalno vprašanje, ali in kako drugi jezik vpliva na razvoj oziroma na 

otrokovo učenje slovenščine, lahko potrdim z veliko tujimi raziskavami. Otroci, ki so istočasno 

izpostavljeni dvema jezikoma (poleg slovenščine še vsaj enemu jeziku), nimajo nobenih večjih 

težav pri učenju slovenščine kot tisti, ki govorijo in slišijo le slovenski jezik. Pri otrocih, starih 

od 5 do 6 let, so dvojezični otroci dosegli celo višji rezultat v pripovedovanju pravljic kot 

njihovi enojezični vrstniki. Raziskava je pokazala, da dvojezičnost pozitivno vpliva na otrokov 

govorni razvoj ali pa nima nobenega posebnega vpliva in tako govorni razvoj poteka enako kot 

pri enojezičnih otrocih. 

6.7.2 Rezultati in interpretacija drugega raziskovalnega vprašanja: Ali in kako se v vrtcih 

spodbuja dvojezičnost otrok? 

Tabela 9: Najpogosteje uporabljene oblike dela v procesu učenja slovenščine neslovensko 
govorečih otrok: od najbolj do najmanj uporabljene pri dvojezičnih otrocih 

Oblike dela f f % 

Najpogosteje uporabljene oblike dela anketiranih 

vzgojiteljic 

  

Individualno delo 48 84,2 

Skupinsko delo 9 15,8 

Drugo najpogosteje uporabljene oblike dela anketiranih 

vzgojiteljic 

  

Delo v dvojicah 30 52,6 

Skupinsko delo 15 26,3 

Skupno delo 6 10,5 

Individualno delo 3 5,3 

Tretje najpogosteje uporabljene oblike dela anketiranih 

vzgojiteljic 
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Skupinsko delo 36 63,2 

Delo v dvojicah 6 10,5 

Individualno delo 5 8,8 

Skupno delo 4 7 

Četrto najpogosteje uporabljene oblike dela anketiranih 

vzgojiteljic 

  

Skupno delo 35 61,4 

Delo v dvojicah 14 24,6 

 

Individualno delo je kot najpogosteje uporabljeno ocenilo 48 anketiranih vzgojiteljic (84,2 %), 

od tega jih je šest (10,5 %) ocenilo kot edino primerno delo z dvo- ali večjezičnimi predšolskimi 

otroki. Devet anketiranih vzgojiteljic (15,8 %) pa je ocenilo, da najpogosteje delajo v skupinah. 

Drugo najpogosteje uporabljeno je delo v dvojicah. Tega se poslužuje 30 anketiranih 

vzgojiteljic (52,6 %). 15 (26,3 %) jih uporablja skupinsko delo, šest (10,5 %) skupno delo in tri 

(5,3 %) individualno delo. V treh vprašalnikih (5,3 %) odgovor ni bil opredeljen. 

Kot tretje najpogosteje uporabljeno je bilo opredeljeno skupinsko delo, in sicer je tako ocenilo 

36 (63,2 %) anketiranih vzgojiteljic. Šest (10,5 %) jih uporablja delo v dvojicah, pet (8,8 %) 

individualno delo, štiri (7 %) pa skupno delo. Šest anketiranih vzgojiteljic (10,5 %) je bilo 

neopredeljenih. 

Četrto najpogostejše pa je bilo skupno delo. Tako je odgovorilo 35 vprašanih (61,4 %), 14 (24,6 

%) pa jih je odgovorilo, da je četrto najpogosteje uporabljeno delo v dvojicah. Osem anketiranih 

vzgojiteljic (14 %) je bilo neopredeljenih. 

Tabela 10: Najpogosteje uporabljene metode dela v procesu učenja slovenščine neslovensko 
govorečih otrok: od najbolj do najmanj uporabljene pri dvojezičnih otrocih 

Metode dela f f % 

Najpogosteje uporabljene metode dela anketiranih 

vzgojiteljic 

  

Metoda poslušanja 22 38,6 

Metoda pogovora 22 38,6 

Metoda otrokovega razumevanja 9 15,8 

Metoda lastne aktivnosti otrok 9 15,8 

Metoda pojasnjevanja 3 5,3 
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Metoda pripovedovanja 3 5,3 

Metoda demonstracije 3 5,3 

Metode lastne aktivnosti otrok, pogovora in poslušanja 3 5,3 

Metode pripovedovanja, spodbujanje otrokovega 

razumevanja, poslušanja, pogovora in pojasnjevanja 

3 5,3 

Drugo najpogosteje uporabljene metode dela anketiranih 

vzgojiteljic 

  

Metoda lastne aktivnosti otrok 21 36,8 

Metoda demonstracije 12 21,1 

Metoda razlaganja 6 10,5 

Metoda spodbujanja otrokovega razumevanja 6 10,5 

Metoda pojasnjevanja 4 7 

Metoda pripovedovanja 4 7 

Metoda demonstracije 4 7 

Metode lastne aktivnosti otrok, pogovora in poslušanja 2 3,5 

Metode pripovedovanja, spodbujanje otrokovega 

razumevanja, poslušanja, pogovora in pojasnjevanja 

3 5,3 

Tretje najpogosteje uporabljene metode dela anketiranih 

vzgojiteljic 

  

Metoda spodbujanja otrokovega razumevanja 15 26,3 

Metoda demonstracije 9 15,8 

Metoda razlaganja 6 10,5 

Metoda lastne aktivnosti otrok 6 10,5 

Metoda pogovora 3 5,3 

Metoda pripovedovanja 3 5,3 

Metoda poslušanja 3 5,3 

Četrto najpogosteje uporabljene metode dela anketiranih 

vzgojiteljic 

  

Metoda pojasnjevanja 9 15,8 

Metoda lastne aktivnosti otrok 9 15,8 

Metoda pripovedovanja 6 10,5 

Metoda razlaganja 6 10,5 
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Metoda pogovora 3 5,3 

Metoda demonstracije 3 5,3 

Metoda spodbujanje otrokovega razumevanja. 3 5,3 

 

Kot najpomembnejšo metodo so anketirane vzgojiteljice izbrale metodo poslušanja in metodo 

pogovora. Ta dva odgovora je izbralo 22 anketiranih vzgojiteljic (38,6 %). Devet anketiranih 

vzgojiteljic (15,8 %) je izbralo kot najpomembnejšo metodo otrokovega razumevanja in 

metodo lastne aktivnosti otrok, štiri (7 %) pa metode pojasnjevanja, pripovedovanja in 

demonstracije. Dve anketirani vzgojiteljici (3,5 %) sta kot enako pomembne ocenili metode 

lastne aktivnosti otrok, pogovora in poslušanja, tri anketirane vzgojiteljice (5,3 %) pa so za 

enako pomembne ocenile metode pripovedovanja, spodbujanja otrokovega razumevanja, 

poslušanja, pogovora in pojasnjevanja. 

Kot drugo najpomembnejšo je 21 (36,8 %) anketiranih vzgojiteljic izbralo metodo lastne 

aktivnosti otrok, 12 (21,1 %) anketiranih vzgojiteljic je izbralo metodo demonstracije, šest (10,5 

%) metodi razlaganja in spodbujanja otrokovega razumevanja, tri (5,3 %) pa metodi pogovora 

in pojasnjevanja. 

Kot tretjo najpomembnejšo je 15 anketiranih vzgojiteljic (26,3 %) izbralo metodo spodbujanja 

otrokovega razumevanja, devet (15,8 %) se jih je odločilo za metodo demonstracije. Šest (10,5 

%) jih je izbralo metodo razlaganja in metodo lastne aktivnosti otrok, tri (5,3 %) metodo 

pogovora, tri (5,3 %) metodo pripovedovanja in tri (5,3 %) metodo poslušanja. 

Kot četrto najpomembnejšo je devet anketiranih vzgojiteljic (15,8 %) ocenilo metodi 

pojasnjevanja in lastne aktivnosti otrok, šest (10,5 %) je ocenilo metodi pripovedovanja in 

razlaganja, tri (5,3 %) pa metode pogovora, demonstracije in spodbujanja otrokovega 

razumevanja. 

Kot najpomembnejšo metodo dela z dvojezičnimi otroki je najmanj anketiranih vzgojiteljic 

izbralo metodo pojasnjevanja, le dve vzgojiteljici (3,5 %).  

Tabela 11: Prilagoditve dela za tuje in dvojezične otroke 

Načini prilagajanja dela za otroke tujcev (dvojezične otroke) f f % 

Individualne prilagoditve dela 45 78,9 

Pomoč z likovnim materialom 15 26,3 

Kretnje in dodatna pojasnila 9 15,8 

Pomoč drugih otrok, medvrstniško učenje 30 52,6 
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Sodelovanje s starši 30 52,6 

Lažje naloge za otroke 3 5,3 

Nobenih posebnih prilagoditev 2 3,5 

 

Na vprašanje odprtega tipa, na kakšne načine prilagajate delo otrokom tujcev, tj. otrokom, 

katerih slovenščina ni prvi oz. materni jezik, je 45 anketiranih vzgojiteljic (78,9 %) odgovorilo, 

da delo individualno prilagajajo. 15 anketiranih vzgojiteljic (26,3 %) si pomaga z likovnim 

materialom, 9 anketirank (15,8 %) pa s kretnjami in z dodatnimi pojasnili. 30 anketiranih 

vzgojiteljic (52,6 %) je tudi zapisalo, da so si ali pa bi si pomagale z drugimi otroki, ki govorijo 

isti jezik oziroma z nekom v vrtcu, da jim pomaga pri delu (drugi vzgojitelj, vodstvo). Prav tako 

jih je 30 (52,6 %) omenilo pomembnost sodelovanja s starši. Tri (5,3 %) so zapisale, da otrokom 

najprej dajejo lažje naloge ter jih postopoma prilagajajo in učijo novih vsebin in s tem jezika, 

dve (3,5 %), da je otrok popolnoma enako vključen v skupino kot ostali otroci, prilagoditve so 

le pri navodilih, tako da se prepriča, da je razumel povedano, dve (3,5 %) na vprašanje nista 

odgovorili. 

Tabela 12: Spodbujanje otrok pri ohranjanju njihovega prvega/maternega jezika 

Načini spodbujanja otrok pri ohranjanju prvega/maternega 

jezika 

  

Sodelovanje s starši 40 70,2 

Spodbude niso potrebne 11 19,3 

Nima takega primera 2 3,5 

 

40 odgovorov (70,2 %) predvideva sodelovanje s starši. Ti lahko pridejo v skupino, povedo 

pravljico, pesmico, predstavijo svojo državo. Z otrokom se sporazumevajo v svojem jeziku, 

vzgojitelj pa govori tuji jezik, če ga otrok ne razume. Prav tako se jezik otrok vključuje v dnevno 

rutino, v jutranji pozdrav ali kakšno dejavnost. 

11 anketiranih vzgojiteljic (19,3 %) je odgovorilo, da se jim ne zdi potrebno spodbujanje 

otrokovega maternega jezika, saj imajo takih spodbud dovolj že doma in je naloga vrtca, da 

otroke nauči slovenskega jezika. Dve (3,5 %) sta odgovorili, da takega primera trenutno nimata, 

štiri pa na vprašanje niso odgovorile. 
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Tabela 13: Najpomembnejša področja dejavnosti za učenje slovenščine pri dvo- ali večjezičnih 
otrocih. 

Področje dejavnosti F f % 

Matematika 19 11,1  

Jezik 37 21,8  

Narava 20 11,8  

Družba 32 18,8  

Umetnost 22 13  

Gibanje  40 23,5  

 

Možnih je bilo več ogovorov. 20 anketiranih vzgojiteljic (35,1 %) je ocenilo, da je treba vsa 

področja enakomerno prepletati in da so vsa področja enako učinkovita pri učenju. 17 

anketiranih vzgojiteljic (29,8 %) meni, da je najučinkovitejše področje dejavnosti za učenje 

slovenščine pri dvo- ali večjezičnih otrocih gibanje, 11 anketiranih vzgojiteljic (19,3 %) lažje 

to počne preko jezika, 7 anketiranih vzgojiteljic (12,3 %) je ocenilo, da je to najlažje preko 

družbe, 7 (12,3 %) preko umetnosti, prav tako 7 (12,3 %) preko umetniškega izražanja in 

gibanja, dve (3,5 %) z jezikom, naravo in družbo, ena (1,8 %) pa z jezikom, družbo in gibanjem. 

Spodbudno je, da so vse poudarile, da je treba prepletati vsa področja dejavnosti, čeprav po 

njihovem mnenju nekatera področja, zaradi narave dela v vrtcu, prevladajo. 

Tabela 14: Najučinkovitejše področje dejavnosti za ohranjanje otrokove jezikovne identitete 
pri dvo- ali večjezičnih otrocih. 

Področje dejavnosti f f % 

Matematika / / 

Jezik 35 50 

Narava 2 2,9 

Družba 16 22,9 

Umetnost 2 2,9 

Gibanje  5 7,1 

Vsa področja enako pomembna 10 14,3 

 

17 anketiranih vzgojiteljic (29,8 %) je opredelilo vsa področja kot enako pomembna. 25 

anketiranih vzgojiteljic (43,9 %) je za najpomembnejše področje izbralo jezik, to pa zato, ker 

mora otrok vedeti, od kod prihaja, kar najlažje doseže z jezikom. Sedem (12,3 %) jih je 
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opredelilo kot najpomembnejše področje družbo, saj je pri tem lahko največ dejavnosti za 

spodbujanje in ohranjanje otrokove identitete. Štiri (7 %) so opredelile za enako pomembno 

jezik, družbo in umetnost, dve (3,5 %) jezik, družbo in gibanje, ena (1,8 %) pa jezik, naravo, 

družbo in gibanje. Pet anketiranih vzgojiteljic (8,8 %) na vprašanje ni odgovorilo. 

Tabela 15: Dejavniki, ki po mnenju anketiranih vzgojiteljic najbolj vplivajo na usvajanje 
drugega jezika 

Razlog  f f % 

Socialni položaj družine 7 9  

Okolje, iz katerega otrok prihaja 35 44,9 

Stopnja razumevanja maternega jezika / / 

Uporaba maternega jezika 7 9 

Starost otroka 16 20,5 

Individualne lastnosti otroka 13 16,6 

 

Deset anketiranih vzgojiteljic (17,5 %) je kot enako pomembna dejavnika, ki najbolj vplivata 

na usvajanje drugega jezika, opredelilo okolje in starost otroka, dve (3,5 %) socialni položaj, 

starost otroka in njegove individualne lastnosti, prav tako dve (3,5 %) okolje, uporabo 

maternega jezika in otrokovo starost. 13 anketiranih vzgojiteljic (22,8 %) je kot dejavnik, ki 

najbolj vpliva na usvajanje drugega jezika, izbralo individualne lastnosti, 23 anketiranih 

vzgojiteljic (56,1 %) pa otrokovo okolje. 

Tabela 16: Pomembnost spodbujanja dvojezične vzgoje v vrtcu 

Pomembnost spodbujanja 

dvojezične vzgoje v vrtcu 

F f % 

Nepomembna  / / 

Manj pomembna 5 8,8 

Pomembna 11 19,3 

Zelo pomembna 41 71,9 
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Tabela 17: Stališča anketiranih vzgojiteljic o dvojezični vzgoji 

Stališče Število odgovorov 

z DA 

f % Število odgovorov 

z NE 

f % 

Dvojezičnost zavira 

učenje slovenščine 

4 7,4 50 92,6 

Starši morajo z otrokom 

govoriti le slovensko 

1 1,9 53 98,1 

Ali je za otroka dobro 

načelo ena oseba – en 

jezik? 

32 62,7 19 37,3 

Ali se sporazumevate z 

otrokom v tujem jeziku? 

50 92,6 4 7,4 

Ali imate dovolj znanja 

za spodbujanje 

dvojezične vzgoje? 

13 22,8 44 77,2 

 

Na predzadnje podvprašanje so skoraj vse anketirane vzgojiteljice odgovorile, da se 

sporazumevajo v tujem jeziku, če ga znajo, dve pa sta poudarili, da se ne sporazumevata v tujem 

jeziku, saj ga ne razumeta. Največ anketiranih vzgojiteljic se sporazumeva v italijanščini, 

pogovarjajo pa se tudi v angleščini, hrvaščini in srbščini, makedonščini in nemščini.  

Pri zadnjem podvprašanju je 25 anketiranih vzgojiteljic (43,9 %) izrazilo željo in potrebo po 

znanju jezikov za boljše delo pri spodbujanju dvojezične vzgoje. Med 17 anketirankami (29,8 

%), ki so odgovorile, da imajo dovolj znanja za spodbujanje dvojezične vzgoje, je 5 (8,8 %) 

izrazilo željo po tem, da bi imele več znanja o pedagoških pristopih in primerih dobre prakse 

ter organizirane posvete o delu v oddelkih. Dve (3,5 %) sta izrazili željo po več znanja, saj 

slednjega ni nikoli preveč, in se vedno znova učimo iz novih primerov in situacij. Pet anketnih 

vprašalnikov (8,8 %) ni bilo popolnih. 
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6.7.3 Interpretacija drugega raziskovalnega vprašanja 

Dvojezičnost posameznika je danes postala tako osebna kot tudi družbena vrednota (Pertot, 

2004b). Ali je pomembna ter koliko je pomembna dvojezična vzgoja, prikazuje spodnji graf. 

Graf 3: Pomen spodbujanja dvojezične vzgoje 

 

Drugi graf prikazuje stališča anketiranih vzgojiteljic o dvojezični vzgoji v vrtcu. 

Graf 4: Stališča anketiranih vzgojiteljic o dvojezični vzgoji v vrtcu 
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71,93 % vprašanih meni, da je dvojezična vzgoja v vrtcu zelo pomembna, 19,3 % meni, da je 

dvojezična vzgoja pomembna. Za nepomembnost dvojezične vzgoje v vrtcu se ni opredelila 

nobena od anketiranih vzgojiteljic. Iz tega sklepam, da je funkcionalna dvojezičnost pomembna 

anketiranim vzgojiteljicam v Vrtcu Sežana. To trditev potrdi tudi zadnje vprašanje. Več kot 90 

% vprašanih vzgojiteljic namreč meni, da učenje drugega jezika ne zavira učenja slovenščine 

ter da govorjenje dveh jezikov za otroka ni škodljivo, prav to pa tudi potrjujejo novejše 

raziskave s tega področja (Pižorn, 2009). Dvojezičnost spodbuja otrokovo divergentno 

mišljenje, ima pozitiven učinek na otrokov splošni razvoj, metajezikovno zavedanje in spodbuja 

socialne kognicije. Prav tako povečuje fluentnost jezika in zmožnost jezikovne analize ter 

vpliva na pozitivno dojemanje samega sebe (Pižorn, 2009). 

Vprašane vzgojiteljice poznajo določena načela in imajo po njihovem mnenju dovolj znanja za 

spodbujanje dvojezične vzgoje. Ugotovitve iz odgovorov na vprašanja potrjujejo teorijo o 

dvojezični vzgoji. Jezik je del kulture in zato je pomembno, da omogočamo otrokom, da se ga 

lahko učijo. Dvojezična vzgoja se torej zdi pomembna, oziroma če izhajam iz predzadnjega 

vprašanja, zelo pomembna, in se jo v Vrtcu Sežana zelo spodbuja. 

Ostala vprašanja so temeljila na pristopih, oblikah dela in tehnikah, ki jih anketirane 

vzgojiteljice najpogosteje uporabljajo. Najpomembnejši metodi dela sta po njihovem mnenju 

poslušanje in pogovor, oblika dela pa individualna. V predšolskem obdobju je za učenje 

najpomembnejša igra (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011 in Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). Če se le da, naj bi znanje, izkušnje in nova spoznanja posredovali otrokom z 

igro. Pogovor je torej manj pomemben kot pa aktivnost otrok, predvsem pa njihova igra pri 

novem spoznavanju (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011). Druge raziskave so tudi pokazale, 

da je naravno in sproščeno okolje glavni temelj, da se razvijejo komunikacijske sposobnosti v 

drugem jeziku. Pesmi, igre, igranje vlog in podobne dejavnosti močno pripomorejo k učenju 

drugega jezika in jih je priporočeno uporabljati v zgodnjem poučevanju in usvajanju jezika 

(Burelli, 1994). Da je sproščeno okolje pomemben dejavnik pri učenju, sklepam tudi iz lastnih 

izkušenj, ki sem jih pridobil v krožku, v katerem sem opravljal del svoje raziskave za diplomsko 

delo. Vanj so bili vključeni otroci iz tujejezičnih družin, taki, ki so govorili dva jezika, tri jezike 

ali pa so poznali le materni jezik in niso znali skoraj niti besede jezika okolja. Pri delu so 

sodelovali tudi otroci iz osnovne šole, s tem pa je bilo otrokom omogočeno, da so se lahko 

izražali v svojem jeziku, starejši otroci so jim pomagali pri razumevanju in sporazumevanju. 

Da so se otroci sprostili v novem okolju in pri dejavnostih, so potrebovali štiri mesece. Takrat 

se je šele začel pogovor, otroci so pripovedovali o dogodkih, ki so se jim zgodili, sproščeno so 
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izvajali dejavnosti (likovne, gibalne), ki so bile pripravljene zanje, prav tako pa so tudi sami 

začeli izražati svoje želje. Za začetek se je izkazalo, da je boljša skupinska oblika z 

individualnimi navodili. Tako se otrok ni počutil izpostavljenega, ampak so vsi prejeli določeno 

nalogo, navodilo, zaposlitev. Posameznikom se je ob pomoči pri izvedbi podalo dodatna 

navodila o nalogi (tudi v otrokovem prvem jeziku), če je to bilo potrebno. Čeprav so torej 

anketirane vzgojiteljice mnenja, da večinoma ne potrebujejo dodatnega izobraževanja oz. imajo 

veliko znanja na področju dvojezične vzgoje, ostale raziskave, ki so bile izvedene na tem 

področju, predvidevajo drugačne metode dela s poudarkom na igri. Pomen nezavednega učenja 

v sproščenem okolju je opisal tudi S. Borg (2009, v Pižorn, 2009) s primerom dobre prakse v 

osnovni šoli. Učenci so se učili slovnice pri angleškem jeziku, opazovalec pa tega sploh ni 

opazil. Učiteljica je pojasnila, da tega ne počne po tradicionalni metodi, ampak se slovnico 

naučijo pri praktični uporabi pisanja svoje predstavitve ali predstavitve nekoga drugega. Tako 

se naučijo uporabe ednine, množine, tretje osebe ednine ali množine ... Znanje o slovničnih 

pravilih vedno izhaja iz konteksta rabe jezika (Pižorn, 2009). Menim, da bi se otroci veliko več 

naučili, če bi tudi v naših vrtcih tradicionalno učenje jezika zamenjali z učenjem med igro, v 

kateri bi bilo npr. ravno prav gibanja, umetnosti, jezika in matematike. 

Podobne rezultate je dobila tudi L. Grbec (2016) v svojem diplomskem delu. V anketiranih 

ljubljanskih vrtcih strokovne delavke največkrat uporabljajo metodi uporabe literature v 

slovenščini in pogovora, sledijo pa jim uporaba pesmi, smešnih rim in opis okolice. 

Raziskava je pokazala, da je v Vrtcu Sežana najpogostejša strategija za ohranjanje maternega 

jezika sodelovanje s starši. Enako pogosto vprašane vzgojiteljice uporabljajo jezik otroka, če 

ga znajo govoriti. A to se zmanjša, če otrok razume tudi slovensko. Poleg dnevne rutine jezik 

vključujejo tudi v dejavnosti, kakšne so dejavnosti pa niso zapisale. Najpogostejši kurikularni 

področji, ki sta vključeni v načrtovane in nenačrtovane dejavnosti, sta jezik in družba, 

količinsko enako pozornosti/pomembnosti namenjajo tudi ohranjanju jezikovne identitete 

otrok. Glede na to, da so cilji v Kurikulumu za vrtec (1999) ravno iz teh dveh področij, 

predvidevam, da je to glavni razlog, da sta prevladovali. Nekatere anketirane vzgojiteljice so 

navedle, da uporabljajo vsa področja. V predšolskem obdobju je pomembno, da različno 

povezujemo vsa področja. Razumljivo je, da nekatera prevladujejo za določene cilje, ne smemo 

pa pozabiti otrokom pripraviti dejavnosti, pri katerih se bodo zabavali. Čeprav se učijo jezika, 

lahko to učenje vključimo tudi v druge dejavnosti, kot je gibanje ali dramska igra. To spodbuja 

čutila, pri tem pa so nove spoznave neposredne (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). L. Čok 

(1994) poudarja pomen gibalne igre za razvijanje otrokove ustvarjalnosti in domišljije, pri 
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gibanju pa se otroci tudi učijo novega jezika. Tako spoznavanje novih besed otroka motivira, 

poleg tega pa z gibalno izkušnjo utrjuje jezikovno usvajanje, ko z besedo pove in z gibom 

ponazori (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). 

Pri prilagoditvah za delo z dvojezičnimi otroki je prevladovalo individualno prilagajanje in 

sodelovanje s starši. 

Izredno pomembno se mi zdi, da je skoraj tri četrtine anketiranih vzgojiteljic dvojezično vzgojo 

otrok ocenilo kot zelo pomembno. Čeprav lahko kateri izmed odgovorov sodi v skupino t. i. 

želenih odgovorov, pa je vseeno velik odstotek tistih, ki so takega mnenja. Menim, da to 

potrjuje zavedanje anketiranih vzgojiteljic o prednostih dvojezične vzgoje in v tej smeri se 

rezultati raziskave povezujejo s teoretsko zasnovo. Metode dela bi bile po mojem mnenju lahko 

drugačne, torej da bi namesto tradicionalnih metod dela bolj poskušali spodbujati, da bi se otrok 

počutil sprejetega v skupini in ne izpostavljenega, ker še ne zna govoriti slovensko oziroma 

slovenski jezik slabše razume. To pa bi pomenilo, da je treba spremeniti uvodno delo – uvajanje 

otrok v skupino. Ko se bo otrok počutil sprejetega, bo tudi lažje deloval v skupini v vrtcu. 
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7 SKLEP 

V raziskavi sem ugotavljal razlike v pripovedovanju pravljice pri enojezičnih in dvojezičnih 

otrocih, poleg tega pa sem preverjal še, kako pomembna se zdi vzgojiteljicam dvojezična vzgoja 

ter kako jo izvajajo v Vrtcu Sežana. 

Iz prebrane literature sem sklepal, da se pripovedovanji ene in druge skupine ne bosta bistveno 

razlikovali. Zanimivi so se mi zdeli pogledi avtorjev na večjezičnost v slovenski in v tuji 

literaturi. V tujini namreč veliko bolj spodbujajo večjezičnost že v zgodnjem otroštvu, več je 

tudi raziskav, ki obravnavajo to temo. Čeprav je veliko literature, ki opisuje dvojezičnost tudi 

v slovenskem jeziku, sem imel veliko težav pri iskanju strokovne literature, ki obravnava 

primerjavo enojezičnih in dvojezičnih otrok, v slovenskem jeziku. Zaradi večje količine 

opisanih praktičnih primerov v tujini in večjega števila raziskav, so ljudje bolj osveščeni o 

pomenu in strategijah pri učenju drugega jezika pri dvojezičnih otrocih. Slednji so v moji 

raziskavi dosegli izjemno visoke rezultate. Tako v koherentnosti kot tudi v kohezivnosti imajo 

primerljive dosežke z enojezičnimi otroki. Pri mlajših otrocih lahko celo opazimo, da so v 

povprečju dvojezični dosegli višje rezultate kot enojezični. Seveda teh ugotovitev ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo, saj je bil vzorec dokaj majhen, vseeno pa se usklajujejo z 

drugimi raziskavami (Lauchlan, Parisi in Fadda, 2012; Marjanovič Umek, idr. 2006; King in 

Mackey, 2007). 

Izpostaviti velja tudi pomen vrtca v dvojezični vzgoji. Otroci, ki so sodelovali v raziskavi, so 

bili v skupinah, v katerih so anketirane vzgojiteljice intenzivno spodbujale njihov govorno-

jezikovni, gibalni, socialni in kognitivni razvoj. Tudi zaradi tega razloga je raziskavo težko 

posplošiti na celotno populacijo, saj so tako vzgojiteljeve kot roditeljeve strategije spodbujanja 

otrokovega razvoja zelo pomembne v njegovem razvoju. Posplošitve tudi niso možne zaradi 

izbora otrok, saj so lahko sodelovali ravno tisti otroci, ki so bili govorno in jezikovno boljši, 

torej so rezultati lahko pokazatelj jezikovne nadarjenosti otroka. Vseeno pa moramo upoštevati, 

da so anketirane vzgojiteljice po enakem ključu predlagale tudi enojezične otroke, kar pomeni, 

da so v raziskavi sodelovali tisti enojezični kot tudi dvojezični otroci, ki so jezikovno in govorno 

boljši. Tako sem prišel do sklepa, da izpostavljenost predšolskega otroka več jezikom ne vpliva 

negativno na njegove govorno-jezikovne zmožnosti. Učinek je lahko celo pozitiven, saj naj bi 

dvojezičnost spodbujala tudi druge kognitivne sposobnosti, povečevala naj bi se otrokova 

ustvarjalnost in vzpostavljale dodatne sinaptične povezave v njegovih možganih (Javier, 2007; 

Yip in Matthews, 2007). 
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Dodatne podatke, ki bi pokazali, ali dvojezični otroci res pripovedujejo pravljice enako oziroma 

boljše od enojezičnih, bi lahko pridobili, če bi tako raziskavo izvedli v več vrtcih po Sloveniji. 

Zanimivo bi bilo tudi izvesti longitudinalno raziskavo in ugotavljati, kako jezikovne strategije 

vplivajo na govorni razvoj pri dvojezičnih otrocih ter kako dejavniki, ki vplivajo na usvajanje 

drugega jezika, spreminjajo njihov govorni razvoj. 

Čeprav so skoraj vse anketirane vzgojiteljice odgovorile, da se jim zdi dvojezična vzgoja zelo 

pomembna, pa odgovori na druga vprašanja tega niso tako pokazali. Prav tako praksa ne 

posplošuje ugotovitev, pridobljenih iz vprašalnikov, saj imajo anketirane vzgojiteljice zelo 

različne tehnike spodbujanja otrokovega razvoja. Podobnost rezultatov je lahko tudi posledica 

skupnega reševanja anketnega vprašalnika. Prepričan sem, da se spodbuja otrokov razvoj otrok 

po vzgojiteljevih najboljših zmožnostih, bi pa dodal, da se pristopi razlikujejo med seboj, kar 

je tudi razumljivo, saj imamo različne poglede na posamezno strategijo. Ne glede na različne 

poglede anketiranih vzgojiteljic sem mnenja, da jezikovni razvoj preveč povezujejo z jezikom 

in govorom otroka, ne pa tudi z igro. Simbolna igra je neposredno povezana z otrokovim 

mišljenjem, socialnimi kompetencami in tudi z govorom in njegovim razvojem. Otrokove 

dejavnosti v simbolni igri dobijo pomen prav z rabo govora in s praktično upodobitvijo različnih 

situacij v simbolni igri otroci tudi širijo svoj besednjak (Marjanovič Umek, 2006). Govorni 

razvoj poteka enako pri enojezičnih in pri večjezičnih otrocih. Simbolna igra otrokom pomaga 

pri povezavah predmetov z besedo, učijo se v svojih aktivnostih in igri, ta pa omogoča otrokovo 

hitrejše učenje novih besed in ostalih jezikovnih spretnosti. Gibalno igro kot sredstvo za 

seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju so predstavili avtorji M Videmšek, 

A Drašler in R. Pišot (2003). Tudi tuji avtorji npr. A. Bourgogne (2013) in B. Zurer Pearson 

(2008) opisujeta teorijo dvojezičnosti, od različnih vrst dvojezičnosti do različnih strategij 

učenja drugega jezika, opisujeta pa tudi praktične primere in ideje kako postati dvojezičen, kako 

spodbujati drugi jezik in kako to vpliva na otroka. 

Možno je, da imajo anketirane vzgojiteljice v svojem praktičnem delu veliko spodbud za 

govorni razvoj tako enojezičnih kot tudi dvojezičnih otrok. Da bi to lažje ugotovili, bi morali 

dalj časa opazovati delo v skupini, veliko pa bi lahko izvedeli tudi iz priprav in evalvacij. Take 

raziskave bi nam lahko dale podrobnejši vpogled in širšo sliko dela vzgojiteljic, s čimer bi 

ugotovitve raziskave lažje posploševali na večji vzorec populacije. 

Zagotovo je dvojezična vzgoja zelo pomembna, otrokom odpira več možnosti, jih pri učenju 

jezikov ne omejuje oz. jih še dodatno opremi za usvajanje slovničnih struktur in besednjaka 

tudi drugih jezikov.  
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9 Prilogi 

Anketni vprašalnik 

Spoštovani! 

Sem Blaž Ukmar, študent predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem 

diplomsko delo Dvojezičnost v predšolskem obdobju in me zanima, kako vzgojitelji in 

vzgojiteljice spodbujajo dvojezičnost otrok v vrtcih ter kakšna so njihova stališča glede dvo- in 

večjezičnosti otrok pred vstopom v šolo. Z vprašalnikom bi rad pridobil podatke za svojo 

raziskavo v diplomskem delu, zato Vas vljudno prosim, da čim boj iskreno odgovorite na 

postavljena vprašanja. Vprašalnik je anonimen, vsi zbrani podatki pa bodo uporabljeni le za 

raziskovalne potrebe mojega diplomskega dela. 

OSNOVNI PODATKI O VZGOJITELJU 

1. Spol 

a) M  b)  Ž 

2. Starost 

a) 21–30 

b) 31–40 

c) 41–50 

č)   51–65 

3. Delovna doba 

a) Do 10 let 

b) Od 11 do 20 let 

c) Od 21 do 30 let 

č)   Več kot 30 let 

4. Stopnja izobrazbe  

a) Srednješolska izobrazba (V. stopnja) 

b) Višješolska izobrazba (VI. stopnja) 

c) Visoko strokovna oz. univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) 

č)   Magisterij znanosti 

d) Doktorat znanosti 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Katere metode in oblike dela najpogosteje uporabljate v procesu učenja slovenščine 

neslovensko govorečih otrok (označite odgovore s številkami, 1 je najpogostejše 

uporabljena)? 

OBLIKE DELA: 

__ Skupno delo. 

__ Individualno delo. 

__ Skupinsko delo. 

__ Delo v dvojicah. 

METODE DELA: 

__ Metoda demonstracije. 

__ Metoda razlaganja. 

__ Metoda pripovedovanja. 

__ Metoda lastne aktivnosti otrok. 

__ Metoda spodbujanja otrokovega razumevanja. 

__ Metoda poslušanja. 

__ Metoda pogovora. 

__ Metoda pojasnjevanja. 

 

2. Na kakšne načine prilagajate delo otrokom tujcev, tj. otrokom, katerih slovenščina ni 

prvi oz. materni jezik? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Kako spodbujate otroke tujcev, tj. otroke, katerih slovenščina ni prvi oz. materni jezik, 

pri ohranjanju njihovega prvega/maternega jezika? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Katero področje dejavnosti je po Vašem mnenju najučinkovitejše za učenje 

slovenščine pri dvojezičnih otrocih in zakaj? 

a) Matematika. 

b) Jezik. 

c) Narava. 

č)   Družba. 

d) Umetnost. 

e) Gibanje. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Katero področje je po Vašem mnenju najučinkovitejše za ohranjanje otrokove 

jezikovne identitete in zakaj? 

a) Matematika. 

b) Jezik. 

c) Narava. 

č)   Družba. 

d) Umetnost. 

e) Gibanje. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Kaj po Vašem mnenju pri otroku najbolj vpliva na usvajanje drugega jezika? 

a) Socialni položaj družine. 

b) Okolje, iz katerega otrok prihaja. 

c) Stopnja razumevanja maternega jezika. 

č)   Uporaba maternega jezika. 
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d) Starost otroka. 

e) Individualne lastnosti otroka. 

7. Kako pomembna je po Vašem mnenju Vaša vloga pri spodbujanju dvojezičnosti pri 

otrocih v vrtcu? 

a) Nepomembna 

b) Manj pomembna 

c) Pomembna 

č)   Zelo pomembna  

 

8. Obkrožite odgovor glede na lastno stališče o dvojezični vzgoji: 

Ali menite, da dvojezičnost zavira učenje slovenščine v predšolskem obdobju? 

DA.  NE. 

Ali menite, da morajo starši z otrokom govoriti le slovensko? 

DA.  NE. 

Ali menite, da je za otroka dobro, če se starši z njim pogovarjajo vsak v svojem jeziku, 

in sicer po načelu ena oseba – en jezik? 

DA.  NE. 

Ali se, glede na svoje znanje, kdaj z otrokom sporazumevate tudi v njegovem jeziku? 

DA.  NE. 

Če se, v katerem, če se ne, zakaj ne? 

_____________________________________________________________________ 

Ali menite, da imate dovolj znanja, s katerim lahko spodbujate dvojezično vzgojo otrok 

v vrtcu? 

DA.  NE. 

Katera znanja bi še želeli pridobiti? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Soglasje staršev 

Spoštovani! 

Sem Blaž Ukmar, študent predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem 

diplomsko delo Dvojezičnost v predšolskem obdobju in me zanima, kako drugi jezik vpliva na 

razvoj oziroma na otrokovo učenje slovenščine. Te podatke bi pridobil tako, da bi vašega otroka 

za od 10 do 15 minut vzel iz skupine ter z njim prebral in obnovil eno pravljico. Glede na to bi 

ocenil oz. analiziral otrokovo uporabo slovenščine z lestvico govornega razvoja slovenske 

avtorice L. Marjanovič Umek s sodelavkami, opazoval pa bi koherentnost in kohezivnost 

otrokovega pripovedovanja. Rezultati raziskave bodo uporabljeni samo v mojem diplomskem 

delu, sodelovanje pa je seveda anonimno.  

Prosim vas, da s podpisom potrdite sodelovanje otroka v raziskavi, ter da odgovorite na spodnja 

vprašanja. Za sodelovanje se vam zahvaljujem. 

 

Ime in priimek otroka: 

___________________________________________________________________________ 

Ali kdo, ki je v vsakodnevnem stiku z otrokom, govori slovensko (vi, partner/-ka, stari starši 

...)? 

DA    NE 

Ali kdo, ki je v vsakodnevnem stiku z otrokom, govori kateri tuji jezik (vi, partner-ka, stari 

starši ...)? 

DA    NE 

Koliko let je otrok že v stiku s slovenščino (zapišite koliko časa v letih in mesecih je z otrokom 

v vsakodnevnem stiku nekdo, ki govori slovensko; vi, partner-ka, stari starši ...).  

 

____________________________ 

Podpis staršev oz. skrbnikov 

______________________ 

 


