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POVZETEK 

Nevajenost uporabe knjižnega jezika je v vsakdanjem življenju vedno pogostejša, zato se 

moramo kot vzgojitelji zavedati, da dajemo otroku govorni zgled in tako neposredno 

vplivamo na razvoj jezikovne zmožnosti (Kranjc in Saksida, 2001). 

V teoretičnem delu sem opisala področja jezika, govora in sporazumevanja. Predstavila sem 

vloge in zvrsti slovenskega jezika, zaključno poglavje pa namenila uporabi slovenskega jezika 

v vrtcu in šoli. Cilj mojega empiričnega dela je bil raziskati morebitne razlike v rabi 

slovenskega jezika med vzgojiteljicami, zaposlenimi v vrtcu in vzgojiteljicami, zaposlenimi v 

1. razredu OŠ. Zanimalo me je, ali so vzgojiteljice pozorne na nepravilno rabo slovenskega 

jezika v svojem delovnem okolju, ali so deležne stalnega strokovnega izpopolnjevanja s 

področja uporabe slovenskega jezika ter ali se počutijo kompetentne pri vseh oblikah 

sporočanja. Raziskati sem želela morebitne razlike v vzgojiteljičini rabi slovenskega jezika v 

vrtcu in šoli. Pri zbiranju podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga razdelila 110 

vzgojiteljicam, zaposlenim v vrtcih in 1. razredu osnovne šole. Dobljene rezultate sem 

analizirala, jih pretvorila v odstotke in jih predstavila s pomočjo stolpičnih diagramov. 

Ugotovila sem, da so vzgojiteljice pozorne na nepravilno rabo slovenskega jezika. Večina 

anketirank opaža napake pri uporabi dvojine, sklanjanju, prepogosti uporabi narečnih besed in 

izrazov iz slenga. Vzgojiteljice, zaposlene v vrtcu, so opozarjale tudi na pogosto uporabo 

pomanjševalnic. Zaznala sem razlike v pogostosti uporabe knjižnega jezika med 

vzgojiteljicami iz vrtca in 1. razreda. Vzgojiteljice iz 1. razreda pogosteje uporabljajo knjižni 

jezik in redkeje neknjižne socialne zvrsti kot vzgojiteljice iz vrtca. Večina anketiranih 

vzgojiteljic se počuti kompetentne in ne zaznava težav pri pisanju, kot tudi ne pri govorjenju. 

Vzgojiteljice iz vrtca imajo več težav pri govorjenju, vzgojiteljice iz 1. razreda pa pri pisanju. 

V večini vrtcev in šol se vzgojiteljice niso udeležile seminarjev ali izobraževanj, ki bi bila 

namenjena izključno uporabi slovenskega jezika na delovnem mestu. Premalo strokovnega 

izpopolnjevanja je drugi najpogostejši vzrok za nepravilno rabo slovenščine v vrtcu in šoli. 

Večina vzgojiteljic meni, da je glavni vzrok za nepravilno rabo slovenščine v vrtcih in šolah 

nevajenost uporabe knjižnega jezika v vsakdanjem življenju. 

 

KLJUČNE BESEDE: slovenski knjižni jezik, nepravilna raba jezika, diplomirane 

vzgojiteljice predšolskih otrok, vrtec, 1. razred OŠ 

 



  



ABSTRACT 

The use of improper language is anchored in everyday life and is becoming more and more 

common. Therefore, as educators, we must be aware that we are giving children a model of 

speech and thus directly influencing development of language ability (Kranjc and Saksida, 

2001). In the theoretical part I described language, speech and communication. I presented the 

roles and types of the Slovenian language. In the last chapter I focused on the use of the 

Slovenian language in kindergarten and school. The goal of my empirical work was to 

investigate possible differences in the use of Slovenian language among preschool teachers in 

kindergarten and 1st grade. I was interested in whether the educators are paying attention to 

the improper use of Slovenian language in their working environment, if they are 

continuously proficient in the field of using the Slovenian language and whether they feel 

competent in all forms of communication. I also wanted to explore possible differences in 

educators use of the Slovenian language in kindergarten and school. While collecting data, I 

used a survey questionnaire, which was distributed to 110 educators, kindergarten staff and 

preschool teachers in first grade of elementary school. Results were analyzed, converted into 

percentages and presented with column diagrams. I have found that educators are paying 

attention to the irregular use of the Slovenian language. Most respondents pay attention to the 

errors in the use of duality, decantation, use of dialects and slang expressions. Educators at the 

kindergarten also warned about frequent use of diminutives. I have found out the differences 

in usage frequency of the literary language between kindergarten and first grade educators. 

Compared to kindergarten preschool teachers, those in first grade are more likely to use 

literary than non-literary language. Most educators feel competent and do not detect any 

problems with their writing or speaking. Preschool teachers from kindergarten have more 

problems at speaking, while 1st grade preschool teachers have more problems at writing. In 

most kindergartens and schools educators did not attend seminars or training intended 

exclusively for the use of Slovenian language at the workplace. The lack of professional 

training is the second most common cause for the occurrence of improper use of Slovene in 

kindergartens and schools. Most educators believe that the main reason for the inappropriate 

use of Slovene in kindergartens and schools is the inability to use the literary language in 

everyday life. 

KEY WORDS: Slovenian formal language, improper use of languase, university graduate 

preschool teachers, kindergarten, first grade 
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0 UVOD 

»Jezik je za človeka temeljno sredstvo sporazumevanja«. (Križaj Ortar idr., 2009: 5) S 

pomočjo jezika se človek odziva na okolje. 

Čeprav sta jezik in govor za človeka zelo pomembna, ju imamo velikokrat za samoumevna. 

Reflektiranju rabe slovenskega jezika ne namenjamo dovolj pozornosti, saj se nam to ne zdi 

potrebno, ker je slovenščina naš materni jezik. 

Pri izbiri teme za diplomsko delo me je vodilo opažanje nepravilne rabe slovenskega jezika v 

okolju, kjer živim. Neprimerno rabo slovenskega jezika je možno zaznati tudi v množičnih 

občilih, ki smo jim izpostavljeni na vsakem koraku, zato obstaja nevarnost, da se nepravilne 

rabe slovenskega jezika sploh ne zavedamo več. Pri nekaterih vzgojiteljicah, ki so zaposlene v 

vrtcu, sem opazila, da ne evalvirajo svojega pedagoškega govora. Opazila sem nekritičnost do 

nepravilne rabe slovenskega jezika, zato sem želela spoznati vzroke za to. Zanimalo me je, ali 

se vzgojiteljice čutijo po končanem študiju dovolj usposobljene za delo na tem področju. 

V teoretičnem delu bom predstavila vloge in zvrsti slovenskega jezika ter zapisala 

pričakovano rabo slovenskega jezika v vrtcih in šolah. Cilj raziskovalnega dela je ugotoviti 

morebitne razlike v vzgojiteljičini dejanski rabi slovenskega jezika pri delu v vrtcu in 1. 

razredu osnovne šole. Ugotoviti želim, ali vzgojiteljice menijo, da so dovolj kompetentne na 

tem področju ter ali so pozorne na morebitno nepravilno rabo slovenskega jezika. Raziskati 

želim, pri katerih dejavnostih je uporaba neknjižnega jezika najpogostejša.  
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I. TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu bom najprej pisala o jeziku, govoru in sporazumevanju. V nadaljevanju 

bom predstavila vloge slovenskega jezika ter njegove zvrsti. Sklenila bom s poglavjem o 

uporabi slovenskega jezika v vrtcu in šoli, v katerem želim predstaviti pomembnost 

kvalitetnega in ustreznega pedagoškega govora.  

1 JEZIK 

Jezik je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) opredeljen kot sistem izraznih 

sredstev za govorno in pisno sporazumevanje. 

M. Križaj Ortar in drugi (2009) so zapisali, da je jezik za človeka temelj sporazumevanja. 

Ljudje uporabljamo večinoma besedni jezik, ki ga dopolnjujejo tudi prvine nebesednega 

jezika (mimika, kretnje, drža telesa, prozodične prvine besedila ... ). 

Jezik po navadi definiramo kot socializiran sistem simbolov, govor pa je individualen in 

konkreten. Jezik sestavljata dve komponenti: vsebina in oblike (Marjanovič - Umek, 1990). 

De Saussure (1997: 25, v Skubic, 2004) razmeji jezik in govor na več ravneh. Ob ločitvi 

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

naključnega. Jezik je proizvod, ki ga posameznik pasivno sprejme ter ne zahteva premisleka 

vnaprej, medtem ko je govor individualno dejanje volje in razuma. Razlikujemo kombinacije, 

s katerimi govorec uporablja jezikovni kod, s čimer izrazi svoje misli, ter psihofizični 

mehanizem, ki je pogoj za povnanjenje teh kombinacij. 

1.1 Področje jezika v Kurikulumu za vrtce 

Predšolsko obdobje je ključno za razvoj govora. Jezikovna dejavnost v tem obdobju vsebuje 

široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi in otroki, seznanjanje s pisnim jezikom 

in spoznavanje lastne in tuje kulture s pomočjo doživljanja nacionalne in svetovne 

književnosti (Kurikulum za vrtce, 1999: 31). 

Temelj vseh globalnih ciljev s področja jezika nam predstavlja trditev, da je otrokovo 

razumevanje jezika ključno za izgrajevanje lastne identitete. 

Otroci se jezika učijo ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanja literarnih 

besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi 

jezika v socialnih igrah, izmišljanju pesmic in zgodbic itn. Ključnega pomena je tudi 
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spoznavanje s knjigo kot pisnim prenosnikom. Od tretjega leta starosti dalje je bistveno, da ne 

zanemarjamo razvoja predbralnih in predpisalnih sposobnosti. 

Pomembnejši cilji, ki jih lahko povežem z raziskovanjem svojega diplomskega dela, so: 

– otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z 

otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija,  kultura komunikacije, stili 

komunikacije in vljudnost), 

– otrok doživlja status slovenskega jezika kot državnega jezika ter  

– otrok v vsakdanji komunikaciji razvija sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med 

narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim govorjenim jezikom (Kurikulum za vrtce, 1999: 

32–33). 

1.1.1 Jezikovne dejavnosti v vrtcu 

»Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju obsega širok spekter sodelovanja in 

komunikacije z drugimi otroki in odraslimi, otrokovo seznanjanje s pisnim jezikom in 

razvijanje jezikovne zmožnosti.« (Grginič, 2005: 53) 

»Področje jezika se povezuje z vsemi drugimi področji dejavnosti v vrtcu.« (Kranjc in 

Saksida, 2001: 82) 

S. Kranjc in Saksida (2001) razdelita jezikovne dejavnosti v vrtcu na štiri področja: 

– govorno vzgojo, 

– književno vzgojo, 

– predopismenjevanje ter 

– književno vzgojo. 

1.2  Opismenjevanje 

Jezik in opismenjevanje se razvijata prek interakcij (Maehr, 1991, v Hohmann in Weikart, 

2005). Jezik je interaktivni proces, ki se ga otrok lahko nauči le s posnemanjem. Otroci 

doživljajo izkušnje, ki jih želijo deliti z drugimi. Odzivni partnerji, ki se vključujejo v 

pogovore, tako omogočajo spodbudno okolje za razvoj jezika. Interakcije z ljudmi dajejo 

otrokom možnosti za grajenje razumevanja govorjenja, branja in pisanja. Ta proces se začne 

ob rojstvu, prisoten pa ostaja tudi v celotnem predšolskem obdobju. 
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M. Hohmann in Weikart (2005: 346) izpostavljata otrokove ključne izkušnje s področja 

opismenjevanja: 

– pogovarjanje o osebno pomembnih izkušnjah, 

– opisovanje predmetov, dogodkov in razmerij, 

– poigravanje z jezikom: poslušanje zgodbic in pesmic, izmišljanje zgodbic in rim, 

– pisanje na različne načine: risanje, čečkanje, črkam podobne oblike, izmišljeno črkovanje 

– branje na različne načine: branje knjig, znakov, simbolov, pisanja otrok 

– narekovanje zgodb. 
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2 GOVOR 

L. Marjanovič Umek (1990) poudarja pomen govora v človekovem razvoju. Govor oblikuje 

človeka kot posameznika, poleg tega pa je pomemben za vzpostavljanje komunikacij z 

okolico. 

Avtorica (prav tam: 49) omeni, da govor otroku omogoča, da v procesu sporazumevanja 

uporablja jezik. Hkrati opozarja, da pojmov govor in komunikacija ne smemo enačiti. Govor 

je ena od podmnožic komunikacije, saj obstaja poleg govora še veliko drugih oblik 

komunikacije.  

2.1 Teorije govornega razvoja 

Teorije govornega razvoja delimo na nativistične in empiristične. Delijo se glede na to, kateri 

dejavniki so pomembnejši pri učenju jezika in kateri bolj vplivajo na razvoj govora. 

Nativistične poudarjajo vodilno vlogo narave oziroma notranjih dejavnikov, empiristične pa 

vzgojo oziroma zunanje dejavnike. V sodobnem času prevladujejo teorije, ki združujejo tako 

naravo kot tudi vzgojo (Skubic, 2004). Tudi L. Marjanovič - Umek (1990) piše, da gre pri 

učenju govora za interakcijo med dozorevanjem in vzgojo, pri kateri je pomembno predvsem 

sporazumevanje med otroki in starši. 

2.1.1 Teorija N. Chomskega 

Nativistična teorija, ki jo postavi N. Chomsky, zagovarja dejstvo, da je za otrokovo 

pridobivanje jezika v svojem govornem okolju ključen dedni mehanizem. Jezikovno 

zmožnost si nativisti razlagajo kot biološki organ. Utemeljitelj teorije poudarja podobnost 

jezikov v globinski strukturi, čeprav so si v površinski strukturi različni. Znotraj jezikoslovnih 

teorij razlikuje dve komponenti: univerzalno slovnico in slovnice posebnih jezikov. Otrok se 

rodi z znanjem univerzalne slovnice, naučiti pa se mora slovnico posameznega jezika (Skubic, 

2004: 32–35). 

Chomsky meni, da okolje le pomaga pri poganjanju govornega organa, ki ga ima vsak 

posameznik v sebi. Chomsky zagovarja prirojenost govora, okolje naj bi predstavljalo 

sprožilca mehanizmov, ki so zapisani v možganih. 

Svoje prepričanje utemelji z dvema predpostavkama:  

– genetsko determinanto govoro, ki je lastna človeški vrsti (govor je splošna in univerzalna 

lastnost človeške vrste) in 
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– specifičnost človekovega govora; pri preučevanju živali so ugotovili obstoj komunikacijskih 

sistemov med vrstami živali (Skubic, 2004, v J.-F. Simonpoli, 1991). 

2.1.2 Teorija J. Piageta 

Piaget meni, da je jezikovni razvoj del kognitivnega razvoja in zavrača obstoj posebnih 

mehanizmov za razvoj jezika. Na otrokov kognitivni razvoj vpliva njegovo raziskovanje sveta 

s senzomotoričnimi mehanizmi čutil.  

2.1.3 Behavioristična teorija 

Jezik naj bi bil po mnenju behavioristov ena od oblik vedenja, ki je pridobljena s klasičnim 

pogojevanjem. To pomeni, da otrok usvaja jezik s posnemanjem govora odraslih z njihovimi 

nagrajevanji za uspešne približke govora odraslih. 

Zagovorniki behavioristične teorije otroški govor opišejo kot nepopolno, neizdelano, 

nesistematično in nedosledno obliko govora odraslih. Behavioristi jezika ne obravnavajo kot 

prirojenega. Po njihovem mnenju je besedno obnašanje odgovor na dražljaje, ki pa je odvisno 

od zunanjih in notranjih dejavnikov v izbranih okoliščinah (Skubic, 2004). 

2.1.4 Družbenointerakcijske teorije 

Po mnenju predstavnikov družbenointerakcijskih teorij otroci svoj jezik oblikujejo prek 

interakcijskih izmenjav. Družbenointerakcijske teorije sodijo med empiristične teorije, saj 

opisujejo pomembnost zunanjih dejavnikov pri učenju jezika. Osredinijo se na sodelovanje in 

pridobivanje izkušenj ter znanj v medsebojnih vplivanjih in ne na začeten vložek otroka v 

socialni interakciji (Skubic, 2004). 

2.1.5 Sociolingvistična smer 

Sociolingvistična smer je metodološka kritika na mišljenje Chomskega. Labov, predstavnik 

smeri, izpostavi pomen socialnih in socioloških dejavnikov, kot sta družina in družba, na 

otrokovo besedno izražanje. To pomeni, da so zunanji dejavniki pri učenju jezika 

pomembnejši (Skubic, 2004). 

2.1.6 Kognitivne teorije 

Zagovorniki kognitivnih teorij menijo, da je temelj govornega razvoja spoznavni razvoj pri 

otroku. Otroci aktivno oblikujejo svoj govor med prvim in četrtim letom starosti, zato je 
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predšolsko obdobje pomembno za razvoj pojmov in posledično razvoj mišljenja ter govora 

(Marjanovič - Umek, 1990). 

2.2 Razvoj govora  

Govor in jezikovno znanje nam nista dana že takoj ob rojstvu, temveč si ju prisvojimo po 

naravni poti. V kolikor se pojavijo težave, je osvajanje govora dolgotrajen proces. 

Predjezikovno obdobje je prvo obdobje v govornem razvoju. Vključuje jok, vokalizacijo, 

bebljanje, naključna posnemanja glasov brez razumevanja njihovega pomena in seveda 

zgodnje zaznavanje in razumevanje govora (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 15). 

Predjezikovnemu obdobju sledi jezikovno obdobje. Zanj je značilna raba prvih besed. Prva 

beseda je določena po treh kriterijih M. Whitehead (1999): 

– otrok rabi besedo spontano, 

– otrok rabi besedo stalno za isto dejavnost, predmet ali osebo 

– besedo prepozna tudi odrasla oseba (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 18). 

2.2.1 Pogoji govornega razvoja 

D. Žnidarič (1993: 39) razlaga, da za govorni razvoj nujno potrebujemo:  

–    zdrav živčni sistem (pomembna so intaktna govorna središča in živčne zveze med 

njimi, 

      saj le-te nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril), 

– pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, 

pomnenje s slušnim spominom), 

– razvita čutila, 

– zdrava govorila ter 

– pravilen in zgleden govor otrokovega okolja. 

2.2.2 Dejavniki govornega razvoja 

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006) so pod dejavnike govornega razvoja 

uvrstile: kakovost družinskega okolja, socialno-ekonomski dejavniki družine, otrokov spol, 

vrtec in vrstniško skupino ter genetske dejavnike. 
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L. Marjanovič - Umek idr. (2006: 127) pišejo o pomembnosti težnje odraslih po pripisovanju 

pomena otrokovi vokalizaciji. Za problem mojega diplomskega dela se mi zdijo izmed 

dejavnikov govornega razvoja najpomembnejša vzgojiteljičin pogled na razvoj otrokovega 

govora in njena prepričanja o pomembnosti pravilne rabe slovenskega jezika. 

V vrtcu je otrok vključen v različne dejavnosti, od proste igre pa do usmerjenih dejavnosti. 

Dejavnosti potekajo na različne načine (spremembe prostora, materiala, pravil, vključenost 

odrasle osebe ipd.), pri čemer razlike med njimi vplivajo tudi na otrokov govorni razvoj. 

Vsaka dejavnost na svoj način spodbuja otroka k sodelovanju v različnih govornih položajih. 

V raziskavah (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja in Bajc, 2005) so ugotavljali učinek 

kakovosti vrtca na otrokov govorni razvoj. Pogosto so bili s tem povezani tudi dejavniki 

družinskega okolja (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

Kakovost vrtca obsega procesne in strukturne kazalce. Med procesne uvrščamo: 

vzgojiteljičine spoznavne in govorne spodbude, vzgojiteljičino občutljivost in odzivnost, 

interakcije med otroki in strokovnimi delavci ipd. Najznačilnejša strukturna kazalca sta 

število otrok v oddelku ter razmerje med številom odraslih in otrok v oddelku. Kakovost vrtca 

predstavlja dober napovednik otrokovega poznejšega govornega in spoznavnega razvoja. 

Vpliva na manjšanje razlik v govornih sposobnostih otrok različno izobraženih staršev 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 
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3 SPORAZUMEVANJE 

Po M. Križaj Ortar idr. (2009: 29) je sporazumevanje oziroma komunikacija izmenjavanje 

besedil med ljudmi. Pri tem sta vključeni najmanj dve osebi: tista, ki govori ali piše, ter druga, 

ki posluša ali bere. Sporazumevanje predstavlja najpogostejšo obliko človekove družbene 

dejavnosti. 

»Dojenčki in malčki razvijajo svoj komunikacijski sistem gruljenja, krikov, grgranja, obrazne 

mimike, gibov in kratkih verbalnih izjav.« (Hohmann in Weikart, 2005: 343) 

Temeljno sredstvo sporazumevanja je jezik. Ljudje se sporazumevamo večinoma s pomočjo 

besednega jezika, ki ga dopolnjujemo s pomočjo raznih znamenj, kot so kretnje, drža telesa, 

slike, znaki itd. (Križaj Ortar idr., 2009: 5). Jezikovno sporazumevanje se dopolnjuje z 

nejezikovnim, s katerim včasih povemo še več kot z besedami, kljub temu je govor 

najrazvitejša oblika sporazumevanja. (Križaj Ortar idr., 2009: 5). 

Sporazumevanje obsega sporočanje in sprejemanje besedil. Ena oseba v pogovoru sporoča 

drugi osebi, ki sprejema besedilo prve osebe. Tista oseba, ki sporoča, je sporočevalec, druga 

pa prejemnik. Tisti, ki sporoča, je lahko govorec ali pisec, tisti, ki sprejema neko besedilo pa 

poslušalec ali bralec. Če se vlogi sporočevalca in prejemnika zamenjujeta, to pojmujemo kot 

dvosmerno sporazumevanje (Križaj Ortar idr., 2009: 29). 

Razlikujemo štiri sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, pisanje, poslušanje in branje. Če si 

besedila izmenjujeta govorec in poslušalec, med njima potekata govorjenje in poslušanje, v 

kolikor pa sta v proces sporazumevanja vključena bralec in pisec, gre za branje in pisanje 

(Skubic, 2004: 41). 

3.1 Sporazumevalna načela 

Človek se pogovarja z drugimi osebami, ker želi od njih nekaj izvedeti, ali ker želi uskladiti 

njuni različni mnenji, ali ker želi nekoga pripraviti do določenega dejanja, ali pa zgolj za 

ohranjanje stika s to osebo (Križaj Ortar idr., 2009: 34). 

Da bo sporočevalec dosegel svoj namen pogovora, je odvisno od tega kako se pripravi na 

sporočanje in od tega, na kakšen način sodeluje v pogovoru. Za učinkovit način pogovarjanja 

morajo sogovorci upoštevati sporazumevalna načela. 

R. Zadravec - Pešec (1994) izpostavi štiri sporazumevalna načela: načelo sodelovanja, načelo 

kakovosti, načelo količine, načelo primernosti in načelo načina. 
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Pri sporazumevanju je vodilno načelo sodelovanja. Naš prispevek mora ustrezati namenu in 

smeri pogovora ter stopnji, na kateri se pojavi. 

Načelo kakovosti nam zapoveduje, da mora biti naš prispevek resničen. V to, kar govorimo, 

moramo verjeti. Laži, obrekovanja in namigovanja kršijo to načelo. 

Načelo količine nas usmerja, da v pogovorih ne povemo premalo ali preveč. To načelo lažje 

upoštevamo, če skrbno pretehtamo svoje odgovore: koliko mora sogovorec vedeti, koliko že 

ve in koliko lahko ve. 

Načelo primernosti zahteva, da se naši prispevki navezujejo na pogovor. Načelo zagotavlja 

vezljivost v pogovoru, saj tako onemogoča nepovezanost sledečih izrek. 

Načelo načina od nas zahteva da smo jasni in določni. Svoje misli jedrnato predstavimo in ne 

ovinkarimo. V pogovoru pazimo, da nismo dvoumni, kar lahko privede do zavajanja. 
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4 VLOGA SLOVENSKEGA JEZIKA 

4.1 Materni jezik 

V maternem jeziku najlaže razmišljamo, čustvujemo, doživljamo in razumemo sebe in druge 

ter sporočamo drugim o sebi. Naučimo se ga v družini kot prvega. Dobro obvladovanje 

maternega jezika je za človeka pomembno, saj mu omogoča kakovostno sporazumevanje v 

materinščini, ki je tudi ključnega pomena za vključevanje v družbo. Znanje maternega jezika 

nam omogoča lažje učenje tujih jezikov. Bistven je ne samo za človekov osebni razvoj, 

temveč tudi za razvoj narodne zavesti (Križaj Ortar idr., 2009: 13). 

Janko Moder je leta 1975 zapisal: »... materinščino vsak še prav posebej pestuje, goji in ljubi, 

saj mu pomeni več kakor samo golo, koristno in mehanično sporazumevanje, pomeni mu tudi 

čustveno navezavo na dom, na družino, na domače, na narodnostno in vsakršno pripadnost.« 

(v Kalin Golob, 1996) 

Po M. Prebeg - Vilke (1995: 27) poteka usvajanje maternega jezika skozi štiri vidike. Najprej 

usvajamo glasovni sistem, sledi mu uporaba jezikovnih oblik lastnega jezika (slovnice), zatem 

avtorica umesti sposobnost razumevanja in sporočanja pomena ter nazadnje še sposobnost, da 

se z uporabo govora nekaj doseže, to je komunicira. 

Stabej (2010: 54) razlaga, da Slovenci na ravni zasebnega kot temeljno identifikacijsko in 

sporazumevalno sredstvo večinsko uporabljamo slovenščino in na tej ravni ne čutimo potrebe, 

da bi slovenščino zamenjali z drugimi jeziki. Avtor kljub temu opozarja, da tisti jezik, ki je v 

javnosti redko uporabljen, tudi v zasebnih okoliščinah postopoma zamre. V javnosti se kažejo 

težave s sporazumevanjem v slovenščini. 

Stabej (prav tam) izpostavi tri glavne razloge za sporazumevalne težave, povezane s 

slovenščino. Prvi problem vidi v nizki ravni jezikovne zmožnosti za tvorjenje sporočil v 

knjižnem jeziku. Za to so krivi šolanje, govorci sami ter druge jezikoslovne okoliščine. 

Rezultati raziskav M. Bešter iz let 1994 in 1995 so pokazali nerazumevanje javnih in uradnih 

besedil, kar je tudi povzročilo prenovo pouka slovenščine, s poudarkom na razvijanju 

funkcionalne pismenosti. Kot tretji problem avtor navaja problem javne rabe slovenščine in 

jeziko(slo)vne lojalnosti. Jezikovno lojalnost predstavi kot pripravljenost oziroma odločitev 

govorca, da kljub omogočeni uporabi drugih jezikov v določenih sporazumevalnih 

okoliščinah uporablja nek jezik, ki je v tem primeru slovenščina. 
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Pomanjkanje jezikovne lojalnosti pri Slovencih se kaže v opuščanju slovenskega jezika v 

nekaterih javnih govornih položajih, ko ne uporabljajo slovenščine za medsebojno 

sporazumevanje ali pa niso deležni besedil v slovenskem jeziku. Stabej (2010: 58) izpostavi, 

da je opuščanje slovenščine posledica nezavedanja vloge slovenskega jezika kot prvega in 

državnega jezika, ki ga bom opisala v nadaljevanju. 

4.2 Državni jezik 

Slovenščina je tudi državni jezik v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da Slovenijo predstavlja 

kot samostojno državo. Slovenščino pri pisnem in ustnem sporazumevanju uporabljajo vsi 

državni organi. V slovenskem jeziku se poje tudi državna himna (Križaj Ortar idr., 2009). 

4.3 Uradni jezik 

Uradovanje po vseh javnih zavodih in ustanovah mora potekati v slovenščini, saj je tudi 

uradni jezik. V slovenskem jeziku morajo biti vsi javni napisi, oglasi in imena podjetij (Križaj 

Ortar idr., 2009: 15). 

»Uradni jezik Republike Slovenije je samo knjižni jezik Republike Slovenije, saj le ta zvrst 

omogoča preverjanje svoje kakovosti v normativnih priročnikih, na katero se sklicuje zakon.« 

(Vidovič Muha, 2013: 54) 

4.4 Drugi jezik ali jezik okolja 

Otroci drugi jezik usvajajo v bolj ali manj naravnem okolju, za razliko od tujega jezika, ki se 

ga učijo v šoli ali na tečajih. Drugi jezik usvajajo v družini ali v okolju, v katerem ga 

posameznik ali skupina govore kot materni jezik oziroma je to jezik večinskega prebivalstva 

(Prebeg - Vilke, 1995: 61). 

Slovenščina predstavlja drugi jezik za predstavnike obeh avtohtonih narodnih manjšin v 

Republiki Sloveniji, za Rome ter priseljence (Križaj Ortar idr., 2009: 14). 

4.5 Tuji jezik 

Slovenščine kot tujega jezika se mnogi učijo na raznih tečajih ali celo s pomočjo študija na 

univerzah (Križaj Ortar idr., 2009: 15). 
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4.6 Eden od uradnih jezikov Evropske unije 

Slovenščina je eden od uradnih jezikov Evropske unije, kar pomeni odprto možnost pisnega 

in ustnega sporazumevanja pred organi Evropske unije v našem jeziku.  

Glede na neenakopraven položaj slovenskega jezika v preteklosti moramo biti še posebej 

pozorni na zaščito manjšinskih jezikov v Sloveniji. Rešitve glede položaja slovenskega jezika 

v Evropski uniji moramo poiskati sami. Na proces globalizacije se moramo odzvati z 

ohranitvijo in razvojem slovenske kulture in načina življenja (Kalin Golob, 2008: 103–105). 

4.7 Učni jezik 

Zavod za zakonodajo Maribor (2007) je opredelil učni jezik kot tisti jezik, v katerem se nekdo 

uči ali poučuje. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007: 3. člen) 

določa, da se vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih in šolah izvaja v slovenskem 

jeziku, na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske 

narodne skupnosti ter so opredeljena kot narodno mešana območja, se ustanavljajo vrtci in 

šole, kjer poteka vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo v italijanščini. Na območjih, 

kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki madžarske narodne skupnosti ter so 

opredeljena kot narodno mešana območja, se ustanavljajo vrtci in šole, kjer vzgojno (ter 

vzgojno-izobraževalno) delo poteka v slovenskem in madžarskem jeziku«. 

4.8 Učni predmet 

Slovenščina je kot učni predmet obvezna v osnovnih in srednjih šolah. Kot učni predmet jo 

zasledimo tudi na nekaterih fakultetah. 

V učnem načrtu za predmet slovenščine v osnovnih šolah so zapisani splošni cilji, ki 

omogočajo oblikovanje identitete učenca ter razvijanje zmožnosti vseživljenjskega učenja. 

Splošni cilji so: 

1. Učenci si oblikujejo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenščine. 

Zavedajo se vloge materinščine in slovenščine v vsakdanjem življenju. 

2. Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku. 

Razvijajo kritično sprejemanje in tvorjenje neumetnostnih in umetnostnih besedil. 

Urijo se v  vseh štirih sporazumevalnih dejavnostih – branju, pisanju, govorjenju in 

poslušanju. 
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3. Učenci razvijajo in ohranjajo pozitiven odnos do branja umetnostnih in neumetnostnih 

besedil. 

4. Učenci razvijajo sestavine sporazumevalne zmožnosti: stvarno znanje, jezikovno 

zmožnost, slogovno zmožnost, zmožnost nebesednega sporazumevanja in 

metajezikovno zmožnost. 

5. Otroci pridobivajo književnost znanje ob sprejemanju umetnostnih besedil (povzeto 

po: Program osnovna šola (Slovenščina. Učni načrt. 2011). 
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5 ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA 

Definicijo zvrsti je kot jezikoslovni strokovni izraz leta 1967 uvedel Jože Toporišič 

(Toporišič, 2008: 205). 

Slovenskega jezika ne obravnavamo samo kot jezika knjig, temveč je tudi jezik 

sporazumevanja v različnih situacijah in položajih, zato ima slovenščina več različic oziroma 

zvrsti (Križaj Ortar, 2009). 

Toporišič (2000: 13) slovenski jezik obravnava kot pojem, ki je lahko vedno le ali knjižni, ali 

narečni, ali strokovni itd. Omenjene oblike slovenščine imenujemo zvrsti. Glavni sklopi zvrsti 

so: socialne, funkcijske, prenosniški, časovne ali zgodovinske ter mernostni zvrsti. V 

nadaljevanju bom natančneje predstavila socialne zvrsti slovenskega jezika. 

5.1 Socialne zvrsti slovenskega jezika 

Socialne zvrsti delimo v dve skupini: vsenarodno ali knjižno ter nevsenarodno ali neknjižno. 

Natančnejša delitev socialnih zvrsti slovenskega jezika je predstavljena v spodnji tabeli. 

Tabela 1: Socialne zvrsti slovenskega jezika 

Knjižna zvrst (vsenarodna zvrst) Neknjižne zvrsti (nevsenarodna zvrst) 

– zborni jezik 

– knjižni pogovorni jezik 

– prostorske zvrsti 
(narečja, pokrajinski    
pogovorni jeziki) 

– interesne zvrsti 
(sleng, žargon, 
argo) 

  

5.1.1 Knjižna zvrst 

»Knjižni jezik je skupen za vse Slovence, vendar ga nihče ne govori že od rojstva, temveč se 

ga naučimo ob poslušanju pravljic, branju knjig, gledanju televizije, predvsem pa v šoli.« 

(Križaj Ortar idr., 2009: 18) 

A. Vidovič Muha (2013: 59) pravi, da knjižni jezik kot ena izmed sistemskih stilističnih 

oziroma zvrstnih variant, določenih z intelektualno vlogo, izgublja svoj družbeni prostor. 

Posledica tega je izravnavanje medzvrstne različnosti in izumiranje polne funkcionalnosti 

jezika in s tem tudi jezika samega. 
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M. Kalin Golob (2001: 66) opozarja, da se od učiteljev na delovnem mestu pričakuje, da 

obvladajo tako pisno kot tudi govorno različico knjižnega jezika. 

Pri govorjenih sporočilih imamo na voljo dve različici: knjižni (zborni) jezik in knjižno 

govorico (knjižni pogovorni jezik). Zborni jezik uporabljamo v vnaprej pripravljenih javnih 

govorih in nastopih, pogovornega pa v sproti tvorjenih govorjenih besedilih. Takrat ne 

nastopamo pred množico, temveč menjujemo vlogo poslušalca in govorečega (Kalin Golob, 

2001). 

Zborni jezik se v Sloveniji uporablja predvsem kot pisani jezik. Govorjeni zborni jezik se 

uporablja pri branju, recitiranju in deklamiranju, pomembna pa je tudi učiteljeva uporaba 

zbornega jezika v šoli. Njegove uporabe se namreč priučimo zavestno, saj se človek zbornega 

jezika nikoli ne uči kot maternega jezika. Pri zavestnem usvajanju zbornega jezika imata 

ključno vlogo vrtec in šola (Toporišič, 2000: 15). Avtor zborni jezik označi kot funkcijsko 

najbolj razčlenjenega. 

Knjižnopogovorni jezik, imenovan tudi splošnopogovorni jezik, le govorimo, najpogosteje 

brez vnaprej pripravljenega besedila. Sporočevalec knjižnopogovornega jezika je pogosto isti 

kot sporočevalec zbornega jezika, razlikuje se le njegov govorni položaj. Knjižnopogovorni 

jezik uporabljamo v neuradnih pogovorih, pogosto v zasebnih. Knjižnopogovornega jezika 

načeloma ne zapisujemo, izjemoma je uporabljen v umetnostnih besedilih (Toporišič, 2000). 

5.1.2 Neknjižne zvrsti 

Za razliko od knjižne zvrsti jezika, neknjižnih zvrsti ne zapisujemo. Uporabljamo jih v 

pogovorih s posamezniki iz iste interesne skupine oziroma istega slovenskega ozemlja. 

Neknjižne zvrsti slovenskega jezika delimo na prostorske in interesne zvrsti (Križaj Ortar 

idr., 2009). 

Med prostorske zvrsti uvrščamo narečja, ki so vezana na manjše zemljepisno področje, in 

pokrajinske pogovorne jezike,  ki jih govorijo na večjih zemljepisnih področjih. 

V Sloveniji ocenjujejo obstoj približno petdesetih narečij, kar postavlja slovenščini oznako 

enega od narečno najbolj členjenih slovanskih jezikov. Narečja so strokovnjaki povezali v 

sedem narečnih skupin, ki so predstavljene na spodnji sliki.  
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Slika 1: Narečne skupine v Sloveniji 

Pokrajinskih pogovornih jezikov je veliko manj kot narečij. Poznamo: osrednjeslovenski, 

južnoštajerski (celjski), severnoštajerski (mariborski), primorski, rovtarski, koroški in 

prekmurski pogovorni jezik (Skaza, 2010). M. Križaj Ortar in drugi (2009: 20) pa namesto 

rovtarskega omenjajo gorenjski pogovorni jezik. 

Za razliko od knjižnega pogovornega jezika vsebujejo pokrajinski pogovorni jeziki večje 

število narečnih prvin, zato jih smemo uporabljati v vsakdanjih pogovorih z ljudmi iz iste 

pokrajine, niso pa primerni za uporabo v javnih govornih nastopih (Križaj Ortar idr., 2009: 

20). 

Kot sem že omenila, spadajo med neknjižne zvrsti slovenskega jezika tudi interesne zvrsti. 

Znotraj teh ločimo tri zvrsti: sleng, žargon in argo. 

Sleng je govorica približno enako starih ljudi. Najbolj je razširjen med mladimi, ki ga 

imenujemo najstniški sleng. Zanj so značilne hitre spremembe v jeziku. Pogosta je raba 

prevzetih besed, ki v današnjem slengu izvirajo predvsem iz angleščine, nekdaj pa so bile bolj 

pogoste srbohrvaške in nemške besede (Skaza, 2010: 9). 

Žargon je govorica ljudi istega poklica ali konjička. Za žargon so značilne enopomenske 

besede, ki so nekakšni neuradni strokovni izrazi. 
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Argo, znan tudi kot latovščina, je jezik različnih skrivnih skupin, kot so prekupčevalci, 

narkomani ipd. Njihov jezik je namenoma skriven, da ga razumejo le člani skupine, okolica 

pa ne. 

6 POMEN UČENJA MATERNEGA JEZIKA V VRTCU IN ŠOLI 

V. Medved Udovič (2011: 44) trdi, da učinkovito učenje in poučevanje maternega jezika, ki 

predstavlja temelj razvijanja otrokovega sporazumevanja, zajema tudi sodobne pristope pri 

kulturni in književni vzgoji, ki nam omogočajo spodbujanje sprejemanja drugačnosti, bližnjih 

in daljnih svetov ter z njimi oblikujemo etične in estetske vrednote. 

UNESCO (Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) je leta 1953 

spodbudil učenje materinščine v zgodnjem otroštvu in začetnih letih šolanja (Ball, 2010: 1), 

saj so raziskave pokazale, da se otroci najbolje naučijo v njihovem maternem jeziku, poleg 

tega je znanje maternega jezika osnova za učenje tujih jezikov. UNESCO in druge 

mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z zgodnjim izobraževanjem, otrokovimi pravicami 

in se trudijo za jezikovno raznolikost, izpostavljajo pomembnost in hkrati nujnost 

izobraževanja v otrokovem lastnem jeziku. 

J. Ball (2010: 7) izpostavlja pomembnost obdobja od rojstva do petih let, kot obdobja v 

katerem je nevrokognitivni razvoj najhitrejši. V tem času otroci privzemajo največ 

jezikovnega znanja preko vsakodnevnih interakcij, zato je zelo pomembno, da je otrokom v 

zgodnjem otroštvu omogočeno kakovostno podajanje znanja. 

Učenje maternega jezika je eno izmed štirih področij, ki jih večina držav predlaga kot ključne 

za ocenjevanje (Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe, 

2011). Je pomembna komponenta kvalitetnega izobraževanja še posebej v zgodnjem otroštvu. 

Strokovnjaki pravijo, da bi moralo učenje maternega jezika pokriti tako učenje jezika samega 

kot tudi učenje drugih področij v maternem jeziku (J. Ball, 2010: 8). Splošno sprejeto mnenje 

pravi, da socialno okolje, v katerem živijo otroci, vpliva na njihovo sposobnost učenja 

jezikov. 

Za zagotavljanje učenja maternega jezika v zgodnjem otroštvu je npr. Švedska kot pomemben 

element kurikuluma vključila pismenost in učenje jezikov. Veliko pozornosti namenjajo 

učenju jezikov, saj sta razvoj in učenje jezika povezana z razvojem osebne identitete. Vrtec 

mora prevzeti glavno vlogo pri stimulaciji otrokovega razvoja na področju jezika in 

spodbujati njegovo zanimanje za pisano besedo. Na Švedskem pri otrocih, katerih švedščina 
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ni materni jezik, spodbujajo učenje njihovega maternega jezika. S tem si izboljšajo možnosti 

za učenje švedščine in širjenje znanja na drugih področjih (Taguma, Litjens in Makowiecki, 

2013: 45–46). 

Tudi na Norveškem veliko pozornosti namenjajo spodbujanju otrok priseljencev k učenju 

njihovega maternega jezika (Taguma,, Litjens, in Makowiecki, 2003: 36). 
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7 SLOVENSKI JEZIK V VRTCU IN ŠOLI 

7.1 Pomen vrtca in šole za uporabo knjižnega jezika 

»Šola je ključna za posredovanje temeljnega védenja o knjižnem jeziku in njegovih 

komunikacijskih razsežnostih.« (Pogorelec, 1996, v Pulko in Zemljak Jontes, 2015) 

Tudi O. Kunst Gnamuš (1992: 12) opozarja na uporabo knjižnega jezika v šoli in vrtcu, saj sta 

najpomembnejši ustanovi, ki naj bi otroka usposobili za izražanje v omenjeni socialni zvrsti 

jezika. Knjižni jezik naj bi pri vzgojiteljih in učiteljih tako krepil formalni položaj in povečal 

družbeno razdaljo med otrokom in odraslim, kar otežuje učenčevo izrazno sproščenost in 

neposrednost.  

Pri uporabi knjižnega jezika se ne smemo usmeriti le na pisno izražanje, temveč velik del časa 

in pozornosti nameniti tudi usvajanju govornega izražanja v knjižnem jeziku. Na to 

problematiko opozarja O. Kunst Gnamuš (prav tam: 14), ki izpostavlja zanemarjanje 

govornega izražanja pri učencih v šoli. Otroci se sicer srečajo tako z govornim kot tudi pisnim 

izražanjem, vendar se pisnemu izražanju posveča več skrbi in časa. Govornemu izražanju se v 

šoli posvečajo le pri urah govornega nastopanja, medtem ko pozabljajo, da je vsakdanji 

pogovor pri pouku vaja v govornem sporazumevanju. 

7.2 Vloga vzgojitelja 

S. Kranjc in Saksida (2001) opozarjata, da vzgojitelj daje otroku govorni zgled in s tem 

neposredno vpliva na razvoj njegove jezikovne zmožnosti. 

 »V vrtcu otrok razvija tudi svoj govor. Na njegov razvoj vplivajo tako zunanji kot notranji 

dejavniki. Pomembno mesto med zunanjimi dejavniki zavzema govor odraslih, kar pomeni, 

da mora vzgojiteljica dobro poznati in paziti na svoj slog komunikacije.« (Kranjc, 2011, str. 

15) »Otroci so priča različnim situacijam, v katerih opazujejo jezikovna sredstva, ki jih drugič 

uporabijo tudi sami. Posnemajo govor in obnašanje ostalih oseb in se prek tega učijo 

jezikovnih sredstev ter primernosti njihove uporabe.« (prav tam: 16–17) 

7.3 Pedagoški govor 

 »Pogovor je temeljna oblika pedagoškega govora oz. sporazumevanja v vrtcu.« (Skubic, 

2004: 50) Avtorica (prav tam: 53) pogovor v vrtcu poveže z naslednjimi prvinami: 

– stalnost udeležencev v času in prostoru,  
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– govorni položaj, ki zahteva uporabo ustrezne socialne zvrsti: v formalnem položaju naj bi 

vzgojitelj uporabljal zborni ali knjižni pogovorni jezik, medtem ko je v neformalnem položaju 

pogosta uporaba pogovornega jezika, 

– vnaprej določena in stalna tridelna pogovorna struktura (vzgojiteljev poziv, otrokov 

odziv in vzgojiteljeva povratna informacija), 

– vzgojiteljevo pozivanje otrok k odgovoru brez samopredstavitve ali s predstavitvijo otrok, 

njihovih govornih in kognitivnih dejanj, 

– vzgojiteljeva raba skromnostne množine, 

– vnaprej določen cilj: globalni cilj pogovora v vrtcu naj bi bil spodbuditi otroka k 

pridobivanju, vzdrževanju in odstopanju vloge. 

D. Skubic (prav tam: 53) z izsledki raziskave, v kateri je ugotavljala značilnosti pedagoškega 

govora v vrtcu in 1. razredu osnovne šole, opozarja na pogosto rabo pogovornega jezika 

vzgojiteljic v formalnem položaju ter neprimernost zastavljenih vprašanj otrokom. Za možne 

spremembe in izboljšave na področju pedagoškega govora v vrtcu avtorica izpostavi 

bistvenost vzgojiteljevega zavedanja glede pomembnosti obvladovanja jezikovnega sistema in 

pravil rabe.  

Majdič (2004: 157) opozarja na zelo pomanjkljivo jezikovno kultiviranost mladih učiteljev na 

strokovnih izpitih. Avtor izpostavlja izrazite primanjkljaje na področju pravopisa, pravorečja 

in zvrstnosti. Pozornost namenja tudi nezadostnemu poznavanju razlik med zbornim in 

nezbornimi socialnimi zvrstmi jezika. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri izbiri teme za diplomsko delo so me vodila opažanja nepravilne rabe slovenskega jezika v 

okolju, kjer živim. Pri nekaterih vzgojiteljicah, ki so zaposlene v vrtcu, sem zaznala 

nezavedanje o pomembnosti rabe slovenskega jezika ter neevalviranje pedagoškega govora, 

zato me je v raziskavi zanimalo, ali prihaja v rabi slovenskega jezika med vzgojiteljicami, ki 

so zaposlene v vrtcu, in tistimi, ki so zaposlene v 1. razredu osnovne šole, do razlik. 

2 CILJI RAZISKAVE 

Glede na raziskovalni problem želim z analizo anketnih vprašalnikov ugotoviti morebitne 

razlike v vzgojiteljičini dejanski rabi slovenskega jezika pri delu v vrtcu in 1. razredu osnovne 

šole. 

Ugotoviti želim, ali vzgojiteljice menijo, da so dovolj kompetentne na tem področju ter ali so 

pozorne na morebitno nepravilno rabo slovenskega jezika. Raziskati želim tudi, pri katerih 

dejavnostih je uporaba neknjižnih zvrsti slovenskega jezika najpogostejša. 

Z analizo anketnih vprašalnikov želim ugotoviti prisotnost stalnega strokovnega 

spopolnjevanja s področja slovenskega jezika. Cilj moje raziskave je raziskati, kje 

vzgojiteljice vidijo glavni vzrok za pojavljanje nepravilne rabe slovenskega jezika v vrtcu in 

1. razredu osnovne šole. 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

Ali vzgojiteljice opazijo nepravilno rabo slovenskega knjižnega jezika pri svojem delu in delu 

sodelavk? 

Ali se pojavljajo razlike v rabi slovenskega jezika med vzgojiteljicami, zaposlenimi v 1. 

razredu osnovne šole, in vzgojiteljicami, zaposlenimi v vrtcu? 

Ali vzgojiteljice menijo, da so dovolj kompetentne za uporabo slovenskega knjižnega jezika v 

vseh sporazumevalnih oblikah sporočanja; kje opazijo težave, kakšni so vzroki zanje in 

kakšne predloge za spremembe predlagajo? 
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Ali vrtci in šole zagotavljajo stalno strokovno spopolnjevanje s področja slovenskega 

knjižnega jezika oz. ali se vzgojiteljice udeležujejo stalnega strokovnega spopolnjevanja s 

področja jezikovne rabe, če jim ga vrtci in šole omogočijo? 

4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

4.1 Vzorec 

Vzorec sem vzela iz konkretne populacije, in sicer neslučajnostni vzorec, ki sem ga izbrala 

namensko in priložnostno. V raziskavo sem vključila 110 diplomiranih vzgojiteljic, ki so 

zaposlene v vrtcu ali 1. razredu osnovne šole. 

4.2 Postopek zbiranja podatkov 

Anonimni anketni vprašalnik sem razdelila med 110 diplomiranih vzgojiteljic, ki so zaposlene 

v vrtcu ali v 1. razredu osnovne šole. Anonimne anketne vprašalnike sem šolam in vrtcem 

oddala v fizični obliki ali pa sem jim anketne vprašalnike poslala po elektronski pošti po 

predhodnjem dogovoru. Razdelila sem 110 vprašalnikov, izpolnjenih sem prejela 65 

vprašalnikov. Odzivnost je bila torej 59 %. 

4.3 Opis instrumenta 

Anketni vprašalnik vsebuje štirinajst vprašanj zaprtega tipa, dve vprašanji odprtega tipa in eno 

vprašanje kombiniranega tipa. 

4.4 Metoda obdelave podatkov 

Podatke sem obdelala v programu Microsoft Excel in jih predstavila v stolpičnih diagramih. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

I. Struktura anketiranih glede na spol, starost in delovno mesto 

V nadaljevanju bom predstavila strukturo anketiranih glede na spol, starost in delovno mesto. 

 

Diagram 1: Struktura anketirancev glede na spol 

Iz diagrama je razvidno, da so vse anketiranke ženskega spola. 

  

Diagram 2: Struktura anketiranih glede na starost 

Iz diagrama lahko razberemo, da je bilo največ anketiranih vzgojiteljic starih od 31 do 40 let 

(30 %). 27 % anketiranih vzgojiteljic je bilo starih od 41 do 50 let, 21,5 % anketiranih 

vzgojiteljic od 20 do 30 let, prav tako je bilo 21,5 % anketiranih vzgojiteljic starejših od 50 

let. 
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Diagram 3: Struktura anketiranih glede na delovno mesto 

V raziskavo je bilo vključenih 51 (78 %) anketiranih vzgojiteljic, zaposlenih v vrtcu, in 14 (22 

%) anketiranih vzgojiteljic, zaposlenih v 1. razredu osnovne šole. 

II. Vzgojiteljičina nepravilna raba slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu 

Za začetek me je zanimala pogostost nepravilne rabe slovenskega jezika v delovnem okolju 

vzgojiteljic v vrtcu in 1. razredu osnovne šole. Želela sem si odgovoriti na 1. raziskovalno 

vprašanje: Ali so vzgojiteljice pozorne na nepravilno rabo slovenskega jezika pri svojih 

sodelavkah ter ugotoviti morebitne razlike v prisotnosti nepravilne rabe slovenskega jezika v 

vrtcih in šolah. 

 

Diagram 4: Pogostost nepravilne rabe slovenskega jezika v delovnem okolju anketiranih 
vzgojiteljic 
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93 % anketiranih vzgojiteljic zaposlenih v 1. razredu meni, da je nepravilna raba slovenskega 

jezika v njihovem delovnem okolju redka, preostalih 7 % pa meni, da je nepravilna raba 

pogosta. 43 % anketiranih vzgojiteljic iz vrtca meni, da je nepravilna raba slovenskega jezika 

pogosta, prav toliko jih meni tudi, da je nepravilna raba redka. 12 % anketiranih vzgojiteljic iz 

vrtca je nepravilno rabo slovenskega jezika označilo kot zelo pogosto. Le ena anketirana 

vzgojiteljica iz vrtca meni, da je raba v njenem delovnem okolju vedno pravilna. 

Za temeljitejšo raziskavo glede nepravilne rabe slovenščine v vrtcih in šolah me je zanimalo 

še, katere so najpogostejše napake pri vzgojiteljičini uporabi slovenskega jezika, ki jih 

zaznavajo anketirane vzgojiteljice (5. vprašanje). 

Najpogosteje so anketirane vzgojiteljice navajale neuporabo dvojine, pogosto uporabo 

narečnih besed in slengovskih izrazov ter napačno sklanjanje. Anketirane vzgojiteljice iz vrtca 

so izpostavile prepogosto in neustrezno uporabo pomanjševalnic. 

Navajam še nekaj preostalih redkejših odgovorov: 

– »Neustrezna uporaba izrazov: kolona, vrsta.« 

– »Pozabimo na uporabo dvojine, rodilnika.« 

– »Uporaba prevzetih besed iz angleščine in nemščine; napačna uporaba predlogov s/z, 

k/h, iz/z.« 

– »Pravopisne napake – uporaba ločil.« 

– »Sklanjanje imen, uporaba in sklanjanje besed otrok (z otroki, pri otrocih), dvojina, ne 

ločijo med kolono in vrsto, uporaba stavkov z dvema časoma BOŠ BIL.« 

– »Nepravilna uporaba določenih besed – popačenke, npr. ZRAVEN namesto POLEG.« 

– »Uporaba pomanjševalnic, napačna uporaba vikanja staršev, narečna izgovarjava in 

slengovski izrazi, mašila, napačne sklanjatve.« 

– »Nepravilna raba tožilnika ženske dvojine.« 

– »Pomanjševalnice, govorjenje v tretji osebi, narečno naglaševanje besed.« 

– »Občasno neplanirano uporabim besede – tujke (cool, ok ... ).« 

– »Sklanjanje, vejice na vabilu.« 

– »Nepravilna uporaba dvojine, zaimki. 

Z vprašanjem o pogostosti nepravilne rabe slovenskega jezika v delovnem okolju vzgojiteljic 

sem želela ugotoviti tako pogostost nepravilne rabe kot tudi pozornost anketiranih vzgojiteljic 

na nepravilno rabo knjižnega jezika pri svojem delu in delu sodelavk. Ugotovila sem, da 

večina anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda opaža redko nepravilno rabo slovenskega jezika v 
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svojem delovnem okolju. Anketirane vzgojiteljice v vrtcu so v kar 55 % opažale, da je 

nepravilna raba zelo pogosta ali pogosta. Pridobljene rezultate si lahko razložimo na dva 

načina: prvi, da so vzgojiteljice v vrtcu bolj kritične in pozorne do nepravilne uporabe 

slovenskega jezika pri svojem delu in delu sodelavk, in drugi, da je vzgojiteljičina nepravilna 

raba slovenskega jezika v vrtcih pogostejša kot v 1. razredu. V odprtem vprašanju glede 

najpogostejših napak pri rabi slovenskega jezika so anketirane vzgojiteljice podajale temeljite 

in resnične podatke, kar ne bi bilo mogoče brez kritičnosti in opažanja nepravilne rabe pri 

svojem delu in delu sodelavk. Na 1. raziskovalno vprašanje lahko odgovorim, da so 

anketirane vzgojiteljice pozorne na nepravilno uporabo slovenskega jezika. Kritično so 

ocenile neuporabo dvojine, nepravilno sklanjanje, uporabo narečij in slenga ter uporabo 

pomanjševalnic. S. Kranjc (2011: 15) poudarja, da predstavlja govor odraslih enega izmed 

pomembnejših zunanjih dejavnikov za otrokov govorni razvoj. Vzgojiteljica mora poznati in 

paziti na svoj slog komuniciranja. 

Pri raziskovanju glede morebitnih razlik med uporabo slovenskega jezika pri anketiranih 

vzgojiteljicah v vrtcu in 1. razredu sem želela najprej ugotoviti, kako pogosto anketirane 

vzgojiteljice v vrtcu in 1. razredu OŠ uporabljajo knjižni jezik. 

 

Diagram 5: Pogostost vzgojiteljičine uporabe knjižnega jezika v vrtcu/šoli 

86 % anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda je svojo uporabo knjižnega jezika označilo kot 

pogosto, 8 % jih je označilo, da vedno uporablja knjižni jezik, 7 % pa jih knjižni jezik 

uporablja le včasih. 
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Pri anketiranih vzgojiteljicah iz vrtca je največ anketirank uporabo knjižnega jezika označilo 

kot pogosto (60 %). V primerjavi z anketiranimi vzgojiteljicami iz 1. razreda, je večje število 

anketiranih vzgojiteljic iz vrtca napisalo, da knjižni jezik uporabljajo včasih (30 %). 8 % 

anketiranih vzgojiteljic iz vrtca vedno uporablja knjižni jezik. Ena anketirana vzgojiteljica iz 

vrtca nikoli ne uporablja knjižnega jezika. Izbiro odgovora je utemeljila s tem, da naj bi v 

vrtcih vedno uporabljali knjižni pogovorni jezik. 

Toporišič (2000: 15) meni, da imata vrtec in šola pomembno vlogo pri zavestnem usvajanju 

zbornega jezika. V Kurikulumu za vrtce (1999: 32–33) je zapisano, da naj bi otrok v 

vsakdanji komunikaciji razvijal sposobnost ločevanja in prepoznavanja med 

narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim govorjenim jezikom. 

 

Diagram 6: Pogostost vzgojiteljičine uporabe neknjižnih socialnih zvrsti slovenskega jezika v 

vrtcu/šoli 

Pri pogostosti uporabe neknjižnih socialnih zvrsti so vse anketirane vzgojiteljice iz 1. razreda 

izbrale odgovor včasih, kar je bil najpogostejši odgovor tudi pri anketiranih vzgojiteljicah iz 

vrtca. Te so obkrožale tudi odgovora pogosto (27 %) in nikoli (8 %). 

D. Skubic (2004: 53) je z izsledki raziskave, v kateri je ugotavljala značilnosti pedagoškega 

govora v vrtcu in 1. razredu osnovne šole, opozarjala na pogosto rabo pogovornega jezika 

vzgojiteljic v formalnem položaju. Rezultati pričujoče raziskave kažejo, da skoraj tretjino 

anketiranih vzgojiteljic iz vrtca pogosto uporablja neknjižne socialne zvrsti, medtem ko jih 

vse anketirane vzgojiteljice iz 1. razreda uporabljajo včasih. 

0 %

27 %

65 %

8 %
0 % 0 %

100 %

0 %
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Vedno. Pogosto. Včasih. Nikoli.

O
ds

to
te

k 
an

ke
tir

an
ih

 v
zg

oj
ite

lji
c

Pogostost vzgojiteljičine uporabe neknjižnih socialnih zvrsti 
slovenskega jezika v vrtcu/šoli

Anketirane vzgojiteljice v vrtcu Anketirane vzgojiteljice v 1. razredu



29 
 

 

Diagram 7: Okoliščine, v katerih anketirane vzgojiteljice v vrtcu/šoli uporabljajo neknjižne 

socialne zvrsti slovenskega jezika 

Iz zgornjega diagrama je razvidno, da največ anketirank uporablja neknjižne socialne zvrsti 

slovenskega jezika v individualnem pogovoru z otrokom, to je 35 % anketiranih vzgojiteljic iz 

1. razreda in 37,8 % anketiranih vzgojiteljic iz vrtca. Anketirane vzgojiteljice pogosto 

uporabljajo neknjižne socialne zvrsti tudi pri vključevanju v igro otrok. Odgovori so bili 

precej podobni: pri vključevanju v igro otrok 35 % anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda in 

32,9 % anketiranih vzgojiteljic iz vrtca uporablja neknjižne socialne zvrsti. 12,2 % anketiranih 

vzgojiteljic iz vrtca in 6 % anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda uporablja neknjižne socialne 

zvrsti v pogovoru s starši ob prihodu otrok v vrtec ali odhodu iz vrtca. 

Presenetilo me je, da anketirane vzgojiteljice uporabljajo vzgojiteljice neknjižne socialne 

zvrsti tudi pri vodenih dejavnostih in razlagah pojmov, in sicer 18 % anketiranih vzgojiteljic v 

1. razredu in 3,7 % anketiranih vzgojiteljic v vrtcu. 3,7 % anketiranih vzgojiteljic iz vrtca 

nikoli ne uporablja neknjižnih socialnih zvrsti. Opazila sem, da so pri prejšnjem vprašanju o 

pogostosti uporabe štiri anketirane vzgojiteljice obkrožile odgovor nikoli, pri tem vprašanju 

pa le tri, zato se mi zdijo podatki vprašljivi. Pričakovala sem, da bo več anketiranih 

vzgojiteljic obkrožilo odgovor d) − ob prepovedih in opozorilih, saj sem v praksi zaznala 

pogosto uporabo neknjižnih socialnih zvrsti ob hitrih in afektnih odzivih. 
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»Otroci so priča različnim situacijam, v katerih opazujejo jezikovna sredstva, ki jih drugič 

uporabijo tudi sami. Posnemajo govor in obnašanje ostalih oseb in se prek tega učijo 

jezikovnih sredstev ter primernosti njihove uporabe.« (Kranjc, 2011: 16–17) 

V raziskavi me je zanimalo tudi vzgojiteljičino mnenje glede vpliva nepravilne rabe 

slovenskega jezika, saj lastna prepričanja vplivajo na naše ravnanje in dojemanje nekega 

stanja kot problematičnega. 

 

Diagram 8: Mnenje o negativnem vplivu nepravilne rabe slovenskega jezika na otrokovo rabo 

in znanje jezika 

S trditvijo, da vzgojiteljičina negativna raba slovenskega jezika negativno vpliva na otrokovo 

rabo in znanje, se je strinjalo 43 % anketirank, zaposlenih v šoli, in 45 % anketiranih 

vzgojiteljic, zaposlenih v vrtcu. S trditvijo se je delno strinjalo oziroma se ni moglo opredeliti 

37 % anketirank iz vrtca in 36 % anketirank iz 1. razreda. Nestrinjanje s trditvijo je izrazilo 18 

% anketiranih vzgojiteljic iz vrtca in 21 % anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda osnovne šole.  

L. Gombač (2016) je v raziskavi ugotovila, da anketirani profesorji in anketirane profesorice  

razrednega pouka v več kot 90 % menijo, da je pravilna in dosledna raba slovenskega 

knjižnega jezika v šoli zelo pomembna ali pomembna. 
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III. Razlike v vzgojiteljičini rabi slovenskega jezika v vrtcu in šoli 

 

Diagram 9: Mnenje anketiranih vzgojiteljic o razlikah v prisotnosti rabe slovenskega jezika v 
vrtcu in šoli 

Anketirane vzgojiteljice v večini menijo, da se prisotnost rabe slovenskega jezika v vrtcu in 

šoli ne razlikuje. Za nikalen odgovor se je odločilo kar 85,7 % anketiranih vzgojiteljic iz 1. 

razreda in 61 % anketiranih vzgojiteljic iz vrtca. 39 % anketiranih vzgojiteljic iz vrtca in 14,3 

% anketiranih vzgojiteljic iz šole meni, da se pogostost rabe v vrtcih in šolah razlikuje. 

Anketiranke, ki so na vprašanje odgovorile z da, so opredelile, kje je pogostejša raba 

slovenskega jezika. Vseh 22 anketiranih vzgojiteljic je napisalo, da je raba slovenskega jezika 

pogostejša v šolah. V nadaljevanju bom izpostavila nekaj utemeljitev: 

– »Vzgojiteljice v šoli bolj ozaveščene glede pomembnosti pravilne rabe slovenskega 

jezika.« 

– »Pogostejša raba v OŠ. Povezano z opismenjevanjem, programom šole, več uporabe 

frontalnih metod. V vrtcu se odrasli kot model bolj vključuje v igro otrok, ni toliko 

»predavanja«. Otroci v vrtcu več komunicirajo z vrstniki in opazujejo.« 

– »V šoli je pogostejša raba knjižnega jezika tudi pri nevodenih dejavnostih.« 

– »Raba je verjetno pogostejša v šoli – zaradi manjše uporabe neformalnih oblik dela.« 

– »V šoli se pogosteje uporablja knjižni jezik.« 
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IV. Usvojeno znanje in kompetence vzgojitelja 

Kot sem ugotovila v teoretičnem delu, M. Kalin Golob (2001: 66) opozarja, da se od učiteljev 

na delovnem mestu pričakuje, da obvladajo tako pisno kot tudi govorno različico knjižnega 

jezika. Posledično me je zanimalo, ali se vzgojiteljice čutijo dovolj kompetentne na obeh 

področjih in katere pravopisne in pravorečne prvine jim povzročajo največ težav. Zanimalo 

me je, ali menijo, da so med študijem pridobile vso znanje, ki ga pri delu potrebujejo za 

pravilno rabo slovenskega jezika na vseh področjih sporazumevanja. 

Želela sem raziskati, katere oblike sporočanja vzgojiteljem povročajo največ težav oziroma 

pri katerih oblikah sporočanja se čutijo manj kompetentne. 

 

Diagram 10: Oblike sporočanja, ki anketiranim vzgojiteljicam pri delu povzročajo največ 
težav 

Več kot polovica anketiranih (64 % anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda in 49 % anketiranih 

vzgojiteljic iz vrtca) je odgovorila, da jim nobena od naštetih oblik sporočanja (govorjenje in 

pisanje) ne povzroča težav. Večinoma se torej anketirane vzgojiteljice pri svojem delu na 

področju sporočanja čutijo kompetentne tako na govornem kot tudi na pisnem področju. 

Anketirane vzgojiteljice iz vrtca imajo več težav z govorjenjem (33 %) kot s pisanjem (18 %), 

medtem ko je odstotek anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda višji pri pisanju (21 %) kot pri 

govorjenju (14 %). 
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K. Mihelčič (2014) je v svojem diplomskem delu pridobila podobne podatke na vprašanje o 

pojavljanju težav pri delu vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu OŠ, kjer večino 

anketirancev ni zaznavalo težav pri komunikaciji s starši, otroki, pri pisanju in branju. 

V nadaljevanju sem želela ugotoviti, kako kompetentne se počutijo vzgojiteljice pri pisnem 

sporočanju oziroma katere pravopisne prvine jim pozvročajo največ težav. 

 

Diagram 11: Pravopisne prvine, ki anketiranim vzgojiteljicam povzročajo največ težav 

Kar 66,7 % anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda pri pravopisu ne zaznava težav, medtem ko je 

večina anketiranih vzgojiteljic iz vrtca izpostavila težave pri uporabi ločil (41,1 %). 20 % 

anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda zaznava težave pri uporabi ločil, pri sklanjanju je takšnih 

anketirank 13,3 %. Pri anketiranih vzgojiteljicah iz vrtca je opaziti manj težav s sklanjanjem 

(12,5 %). Pri zapisovanju glasov in uporabi velike začetnice, kjer anketirane vzgojiteljice, ki 

so zaposlene v 1. razredu, ne zaznavajo težav, so anketirane vzgojiteljice iz vrtca označile 

zapisovanje glasov z 8,9 % in uporabo velike začetnice s 3,6 %. 

Tudi K. Mihelčič (2014) je pri anketiranih vzgojiteljih zaznala več težav pri pisanju kot pri 

govorjenju, kar se kaže tudi v rezultatih moje raziskave. 

Ker je imelo več anketiranih vzgojiteljic težave z govorjenjem kot s pisanjem, so me zanimale 

tudi pravorečne prvine, pri uporabi katerih se anketirane vzgojiteljice čutijo najmanj 

kompetentne.  
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Diagram 12: Pravorečne prvine, ki anketiranim vzgojiteljicam povzročajo največ težav 

Podobno kot pri pravopisu tudi pri pravorečju večina anketiranih vzgojiteljic ne zaznava 

težav. Takih je 66,7 % anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda in 49 % anketiranih vzgojiteljic iz 

vrtca. Anketirankam iz vrtca največ težav povzroča naglaševanje (30 %), sledita mu 

izgovarjanje polglasnika s 14 % in izgovarjanje dolgih in kratkih samoglasnikov (7 %). 

Anketirane vzgojiteljice zaposlene v 1. razredu imajo z izgovarjanjem polglasnika najmanj 

težav (6,7 %), težave pri naglaševanju in izgovarjanju dolgih in kratkih samoglasnikov ima 

13,3 % anketirank. 

Majdič (2004: 167) meni, da je za mnoge učitelje pripravnike značilno neobvladovanje zborne 

pravorečne norme. Govorno komuniciranje deloma ali v celoti poteka na splošno pogovorni 

ali celo pokrajinskopogovorni ravni. Glede na to, da sem v raziskavo vključila vrtce in šole iz 

različnih delov Slovenije, bi bilo zanimivo ugotoviti, ali je količina pravorečnih težav odvisna 

od narečja anketiranih vzgojiteljic. 

S pomočjo raziskave sem si želela odgovoriti tudi na 2. raziskovalno vprašanje o tem, ali 

obstajajo razlike v uporabi slovenskega jezika v vrtcih in šolah. Analizirala sem odgovore 

večih vprašanj v vprašalniku. Kot sem že omenila, bi lahko odgovore na 4. vprašanje glede 

pogostosti nepravilne rabe slovenščine v delovnem okolju razložili s pogostejšo nepravilno 

rabo slovenskega jezika pri vzgojiteljicah v vrtcu, te so namreč v 55 % pisale o pogosti ali 

celo zelo pogosti nepravilni rabi jezika. Z rezultati omenjenega vprašanja si lahko na 

vprašanje o obstoju razlik v uporabi slovenskega jezika v vrtcih in šolah odgovorimo 

pritrdilno. 
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Pri vprašanju o pogostosti uporabe knjižnega jezika je večji del anketiranih vzgojiteljic iz 1. 

razreda izbral odgovor pogosto. Odgovor včasih je izbralo 30 % anketiranih vzgojiteljic iz 

vrtca in le 7 % anketiranih vzgojiteljic iz šole. Razvidna je torej pogostejša uporaba knjižnega 

jezika pri anketiranih vzgojiteljicah v 1. razredu. Pri pogostosti uporabe neknjižnih socialnih 

zvrsti sem ugotovila redkejšo uporabo neknjižnih socialnih zvrsti jezika pri vzgojiteljicah v 1. 

razredu. V vprašalniku sem anketiranke povprašala za mnenje glede razlik v prisotnosti rabe 

slovenskega jezika v vrtcu in šoli. Večina jih je odgovorila, da razlik v uporabi slovenščine v 

vrtcih in šolah ni. Vse anketirane vzgojiteljice, ki so se strinjale z obstojem razlik, so 

pogostejšo uporabo knjižnega jezika povezale s šolo. Rezultati tega odgovora torej ne kažejo 

na obstoj razlik v uporabi slovenščine v vrtcih in šolah.  

Opazila sem manjše razlike med uporabo slovenskega jezika v vrtcu in šoli. V vrtcih je po 

mnenju anketiranih vzgojiteljic pogostejša uporaba pomanjševalnic. Anketirane vzgojiteljice 

v 1. razredu pogosteje uporabljajo knjižni jezik in redkeje neknjižne socialne zvrsti kot 

anketirane vzgojiteljice v vrtcu. Iz odgovorov je razvidno, da anketirane vzgojiteljice v večini 

ne zaznavajo težav pri oblikah sporočanja. Anketirane vzgojiteljice v vrtcu se pogosteje 

srečujejo s težavami pri govorjenju, anketirane vzgojiteljice v 1. razredu pa pri pisanju. Pri 

pravopisnih prvinah se anketirane vzgojiteljice iz vrtca pogosteje srečujejo s težavami pri 

uporabi ločil, prav tako zaznavajo več težav pri pravorečnih prvinah, posebej naglaševanju, 

kot anketirane vzgojiteljice iz 1. razreda. 

Čeprav po mnenju anketiranih vzgojiteljic ne obstajajo razlike med prisotnostjo rabe 

slovenskega jezika pri delu anketiranih vzgojiteljic v vrtcu in delu v 1. razredu osnovne šole, 

rezultati drugih vprašanj kažejo na pogostejšo rabo knjižnega jezika, manjšo uporabo 

pomanjševalnic in redkejšo uporabo neknjižnih socialnih zvrsti pri vzgojiteljicah v 1. razredu. 

Anketirane vzgojiteljice v vrtcu imajo več težav pri uporabi ločil in naglaševanju kot 

anketirane vzgojiteljice v šoli. Glede na dobljene rezultate lahko potrdim prisotnost razlik 

med anketiranimi vzgojiteljicami v vrtcu in anketiranimi vzgojiteljicami, zaposlenimi v 1. 

razredu. 

V raziskavi me je zanimalo tudi mnenje anketiranih vzgojiteljic o pridobljenem znanju, ki ga 

vzgojiteljice potrebujejo za pravilno rabo slovenskega jezika na vseh sporazumevalnih 

področjih. 
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Diagram 13: Mnenje anketiranih vzgojiteljic o pridobljenem znanju za pravilno rabo 

slovenskega jezika na vseh področjih sporazumevanja 

Anketirane vzgojiteljice v 1. razredu in vrtcu v večini menijo, da so pridobila vsa znanja, ki 

jih potrebujejo za pravilno rabo slovenskega jezika na vseh področjih sporazumevanja. 

Razlika med številom odgovorov da in ne je majhna. Anketirane vzgojiteljice iz 1. razreda so 

odgovor da obkrožile v 57 %, anketirane vzgojiteljice iz vrtca pa v 51 %. 

Da bi se poglobila v problem prejšnjega vprašanja glede pridobitve ustreznih znanj med 

študijem, sem v anketni vprašalnik vključila odprto vprašanje o tem, katere vsebine bi morali 

po njihovem mnenju na fakulteti temeljiteje obravnavati. Da bi se anketiranke bolje odzvale 

na vprašanje, sem jim napisala tudi nekatere predloge: tvorjenje uradnih/neuradnih besedil, 

pravorečje, pravopis in govorno nastopanje. 

Skladno z ugotovitvami O. Kunst Gnamuš (1992: 14) se tudi v izsledkih moje raziskave kaže, 

da je v šoli premalo časa namenjeno govornemu izražanju in nastopanju. Največ anketirank je 

namreč izrazilo željo po obravnavanju več vsebin s področja obravnavanja govornega 

nastopanja. Veliko odgovorov je bilo namenjeno tudi tvorjenju uradnih in neuradnih besedil 

in pravopisu. Ena od anketirank je pohvalila profesorja in njegovo temeljito obravnavanje 

snovi. 

Ena izmed anketiranih vzgojiteljic je napisala, da je uporaba jezika odvisna od vzgojiteljice 

same in da šolanje ponudi dovolj znanja ter da je znanje, uporabljeno v službi, odvisno od 

vzgojiteljice same. 
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V. Udeležba na seminarjih in izobraževanjih, namenjenih izključno uporabi 
slovenskega jezika v okviru službenih obveznosti 

 

 

Diagram 14: Udeležba na seminarjih in izobraževanjih, namenjenih izključno uporabi 

slovenskega jezika v okviru službenih obveznosti 

S 16. vprašanjem sem želela ugotoviti, ali šole in vrtci zagotavljajo stalno strokovno 

izpopolnjevanje izključno s področja uporabe slovenskega jezika. Rezultat med vrtci in 

šolami je zelo podoben. V vrtcih je na vprašanje pritrdilno odgovorilo le 27 %, v šolah pa 29 

% anketiranih vzgojiteljic. Pričakovano so pritrdilno v večjem številu odgovarjale anketirane 

vzgojiteljice, stare od 41 do 50 let, in vzgojiteljice, stare nad 50 let. Rezultati so v skladu z 

mojimi pričakovanji. 

Z rezultati, prikazanimi v diagramu 14, sem si odgovorila na 4. raziskovalno vprašanje. 46 

nikalnih odgovorov anketiranih vzgojiteljic, kar nam predstavlja 73 % vseh odgovorov, nam 

pove, da šole in vrtci v večini ne zagotavljajo stalnega strokovnega izpopolnjevanja, katerega 

namen bi bil izključno uporaba slovenskega jezika na delovnem mestu. Večina anketiranih 

vzgojiteljic se ni udeležila predavanja ali seminarja s področja uporabe slovenskega jezika. 

Udeležbo na seminarjih s področja pismenosti je raziskovala K. Mihelčič (2014), ki je 

ugotovila, da se večina anketiranih vzgojiteljev ni udeležila seminarjev, namenjenim 

pismenosti. Omenjeni rezultati so zaskrbljujoči glede na Resolucijo o Nacionalnem programu 

za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list RS, 2013, št. 62/13,), v kateri piše: »Skušala 
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(RS) bo tudi uzaveščati pomen jasnega in razumljivega uradovalnega jezika ter zagotavljati 

vseživljenjsko jezikovno izobraževanje javnih uslužbencev, da bodo odgovorno sooblikovali 

pisno in govorno podobo slovenskega jezika v javni rabi ter skrbeli za jasno in razumljivo 

izražanje in ne preveč zapleten uradovalni jezik.« 

 

VI. Vzroki za pojavljanje nepravilne rabe slovenskega jezika v vrtcu in 1. 
razredu osnovne šole 

Zanimalo me je, čemu bodo anketirane vzgojiteljice v najvišji meri pripisovale vzrok za 

pojavljanje nepravilne rabe slovenskega jezika. Glede na rezultate prejšnjih odgovorov sem 

pričakovala, da bodo anketirane vzgojiteljice pripisovale vzrok, premalo namenjenega časa 

uporabi knjižne oblike slovenščine v okviru formalnega izobraževanja ali pa premajhni 

omogočenosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 

 

Diagram 15: Mnenje anketiranih vzgojiteljic glede vzroka za pojavljanje nepravilne rabe 

slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu OŠ 

Največ anketiranih vzgojiteljic iz vrtca (51 %) meni, da je glavni vzrok za pojavljanje 

nepravilne rabe slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu OŠ nevajenost uporabe knjižnega 

jezika v vsakdanjem življenju, medtem ko anketirane vzgojiteljice iz vrtca kot največja vzroka 

vidijo premalo strokovnega izpopolnjevanja in vzgojiteljičino nezavedanje pomembnosti 

pravilne rabe slovenščine v vrtcu in šoli (36 %). To lahko povežemo z odgovorom iz 10. 

vprašanja, v katerem je anketirana vzgojiteljica napisala, da so v šoli bolj ozaveščene glede 
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pomembnosti pravilne rabe slovenskega jezika. Anketirane vzgojiteljice iz šole so nevajenost 

uporabe knjižnega jezika v vsakdanjem življenju navedle v 29 %. Odgovor, da je krivo 

vzgojiteljičino nezavedanje pomembnosti pravilne rabe slovenščine, so anketirane 

vzgojiteljice iz vrtca navedle v 18 %. 

Anketirane vzgojiteljice iz vrtca so redko izbrale tudi vzroka: prenizko postavljene standarde 

znanja slovenščine (4 %) in premalo namenjenega časa uporabi knjižne oblike slovenščine v 

okviru formalnega izobraževanja (2 %), ki pa ju anketirane vzgojiteljice iz šole niso izbrale. 

Stabej (2010: 54) izpostavi tri glavne razloge za sporazumevalne težave v slovenščini: nizka 

raven jezikovne zmožnosti za tvorjenje sporočil v knjižnem jeziku, nerazumevanje javnih in 

uradnih besedil ter problem javne rabe slovenščine in jeziko(slo)vne lojalnosti. Za to so krivi 

šolanje, govorci sami ter druge jezikoslovne okoliščine. 

V 3. raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali vzgojiteljice menijo, da so dovolj 

kompetentne za uporabo knjižnega jezika v vseh sporazumevalnih oblikah sporočanja, kje 

opazijo težave in kakšni so vzroki zanje. Večina anketiranih (64 % vzgojiteljic iz 1. razreda in 

49 % vzgojiteljic iz vrtca) je odgovorila, da jim nobena od naštetih oblik sporočanja 

(govorjenje in pisanje) ne povzroča težav. Večinoma se torej anketirane vzgojiteljice pri 

svojem delu na področju sporočanja čutijo kompetentne tako na govornem kot tudi na pisnem 

področju. Anketirane vzgojiteljice iz vrtca imajo več težav z govorjenjem (33 %) kot s 

pisanjem (18 %), medtem ko je odstotek anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda višji pri pisanju 

(21 %) kot pri govorjenju (14 %). 

Več kot polovica anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda meni, da je glavni vzrok za pojavljanje 

nepravilne rabe slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu OŠ nevajenost uporabe knjižnega 

jezika v vsakdanjem življenju, medtem ko anketirane vzgojiteljice iz vrtca kot največja vzroka 

vidijo premalo strokovnega izpopolnjevanja in vzgojiteljičino nezavedanje pomembnosti 

pravilne rabe slovenščine v vrtcu in šoli. Ena anketirana vzgojiteljica je v 10. vprašanju 

napisala, da so v šoli bolj ozaveščene glede pomembnosti pravilne rabe slovenskega jezika. 

Večina anketiranih vzgojiteljic bi si želela na fakulteti temeljiteje obravnavati govorno 

nastopanje. Želele bi si tudi več vsebin s področja tvorjenja uradnih in neuradnih besedil in 

pravopisa, saj je znanje omenjenih vsebin ključno za kakovostno obveščanje staršev (vabila, 

obvestila ... ). 
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III. SKLEP 

Zaznana pogosta nepravilna raba slovenskega jezika pri delu v vrtcu me je spodbudila k 

raziskovanju vzgojiteljičine rabe slovenskega jezika v vrtcu in šoli. Želela sem raziskati 

pozornost vzgojiteljic na nepravilno rabo slovenskega jezika v svojem delovnem okolju, 

morebitne razlike med rabo slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu osnovne šole, 

kompetentnost vzgojiteljic za pravilno rabo slovenskega jezika in raziskati po mnenju 

vzgojiteljic glavni vzrok za pojavljanje nepravilne rabe slovenskega jezika v vrtcu in 1. 

razredu osnovne šole. 

V raziskavi sem ugotovila, da so anketirane vzgojiteljice v večini pozorne na nepravilno rabo 

slovenskega jezika pri svojem delu in delu sodelavk. Kritično so ocenile neuporabo dvojine, 

napačno sklanjanje, uporabo narečnih in slengovskih besed ter uporabo pomanjševalnic. 

Večina anketiranih vzgojiteljic se čuti kompetentne tako na govornem kot tudi na pisnem 

področju. Anketirane vzgojiteljice iz vrtca imajo več težav z govorjenjem (33 %) kot s 

pisanjem (18 %), medtem ko je odstotek anketiranih vzgojiteljic iz 1. razreda višji pri pisanju 

(21 %) kot pri govorjenju (14 %). 

Čeprav po mnenju anketiranih vzgojiteljic razlike med prisotnostjo rabe slovenskega jezika 

pri delu anketiranih vzgojiteljic v vrtcu in delu v 1. razredu osnovne šole ne obstajajo, 

rezultati drugih vprašanj kažejo na pogostejšo rabo knjižnega jezika, redkejšo uporabo 

pomanjševalnic in redkejšo uporabo neknjižnih socialnih zvrsti pri anketiranih vzgojiteljicah 

v 1. razredu. Anketirane vzgojiteljice v vrtcu imajo več težav pri uporabi ločil in naglaševanju 

kot anketirane vzgojiteljice v šoli. Glede na dobljene rezultate lahko potrdim prisotnost razlik 

med anketiranimi vzgojiteljicami v vrtcu in anketiranimi vzgojiteljicami, zaposlenimi v 1. 

razredu. 

Anketirane vzgojiteljice iz 1. razreda menijo, da je glavni vzrok za pojavljanje nepravilne rabe 

slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu OŠ nevajenost uporabe knjižnega jezika v 

vsakdanjem življenju. Anketirane vzgojiteljice iz vrtca kot največja vzroka za nepravilno rabo 

vidijo premalo strokovnega izpopolnjevanja in vzgojiteljičino nezavedanje pomembnosti 

pravilne rabe slovenščine v vrtcu in šoli. 

Pri trditvi, da vzgojiteljičina nepravilna raba slovenščine negativno vpliva na otrokovo rabo in 

znanje jezika, sem pričakovala, da se bodo skoraj vse anketirane vzgojiteljice strinjale s 

trditvijo. Rezultati raziskave so pokazali, da se več kot tretjina anketiranih vzgojiteljic s 

trditvijo le delno strinja, petina se jih s trditvijo sploh ni strinjala. 
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Pomembno je, da se zavedamo, da smo vzgojitelji otrokom zgled na vseh področjih. S. Kranjc 

in Saksida (2001) opozarjata, da vzgojitelj daje otroku govorni zgled in s tem neposredno 

vpliva na razvoj njegove jezikovne zmožnosti. 

Zavedam se, da sem imela premajhen vzorec anketirank iz 1. razreda, da bi lahko ugotovitve 

posplošila na celotno populacijo. Da bi bile moje ugotovitve bolj relevantne bi potrebovala 

večji vzorec anketirank iz 1. razreda. Problem mi je predstavljala visoka nezainteresiranost 

vzgojiteljic v šolah za izpolnjevanje vprašalnika. Po analizi rezultatov so se mi porodila nova 

vprašanja glede razlik v vzgojiteljičini uporabi slovenskega jezika glede na njihovo delovno 

dobo, ki bi jih bilo zanimivo preučiti. Glede na odgovor ene izmed anketiranih vzgojiteljic, da 

moramo v vrtcu uporabljati knjižni pogovorni jezik, bi k svoji raziskavi naslednjič dodala tudi 

splošna vprašanja o razlikah med knjižnim pogovornim in zbornim jezikom. Da bi dobila 

resnične podatke, bi se ob odločitvi za nadaljnjo raziskavo odločila za snemanje uporabe 

jezika v vrtcih in šolah in analizo napisanih dokumentov vzgojiteljic (vabil, obvestil, priprav 

... ), saj me je presenetila pogostost pravopisnih napak v odgovorih, čeprav je večina 

anketiranih vzgojiteljic odgovarjala, da s pravopisom nimajo težav. 

Za izboljšanje trenutne situacije bo potrebno na področju rabe slovenskega jezika v vrtcih in 

šolah potrebno posvečati več pozornosti stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju. Menim, da 

bo potrebno bolje ozaveščati vzgojiteljice glede pomembnosti pravilne rabe slovenščine v 

vrtcu in šoli. 

Med raziskavo sem ugotovila, da tudi sama včasih uporabljam neknjižne socialne zvrsti 

slovenskega jezika. Menim, da je za izboljšanje trenutnega stanja potrebno samoreflektiranje 

uporabe slovenskega jezika pri svojem delu, saj tako postanemo bolj pozorni na nekatere 

napake. Naj sklenem z mislijo, »da bo za nadaljnje življenje slovenščine precej bolje, če bomo 

govorci slovenščino razumeli predvsem kot pravico in manj kot dolžnost« (Stabej, 2010: 

196). 
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VPRAŠALNIK O VZGOJITELJIČINI RABI SLOVENSKEGA JEZIKA V VRTCU IN 

1. RAZREDU OŠ 

Spoštovani! 

Sem Mima More, študentka tretjega letnika programa predšolska vzgoja na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Pišem diplomsko delo z naslovom Vzgojiteljičina funkcionalna raba 

slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu osnovne šole. 

Prosim Vas, da na vprašanja odgovarjate iskreno, da bom lahko uspešno ugotovila dejansko 

stanje v vrtcih in šolah ter opozorila na morebitne nujne spremembe. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

Lep pozdrav, 

                                                                                                                                   Mima More 

 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

1. Spol:  

a) Ženski. 

b) Moški. 

2. Starost: 

a) 20–30 let. 

b) 31–40 let. 

c) 41–50 let. 

č) Nad 50 let. 

3. Delovno mesto:    a) vzgojitelj v vrtcu     b) vzgojitelj v 1. razredu OŠ   

 

Obrnite. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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4. Kako pogosta je nepravilna raba slovenskega jezika v vašem delovnem okolju? 

a) Zelo pogosta. 

b) Pogosta. 

c) Redka. 

č) Raba je vedno pravilna. 

5. Katere so najpogostejše napake pri vzgojiteljičini uporabi slovenskega jezika v 
vrtcu/šoli? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Kako pogosto v vrtcu/šoli uporabljate knjižni jezik? 

a) Vedno. 

b) Pogosto. 

c) Včasih. 

č) Nikoli. 

7. Kako pogosto v vrtcu/šoli uporabljate neknjižne socialne zvrsti jezika (sleng, narečja, 

pokrajinske pogovorne jezike)? 

a) Vedno. 

b) Pogosto. 

c) Včasih. 

č) Nikoli. 

8. Kdaj uporabljate neknjižne socialne zvrsti jezika? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Pri vodenih dejavnostih, razlagah pojavov ... 

b) V pogovoru s starši ob prihodu/odhodu otrok v vrtec in iz vrtca. 

c) Pri vključevanju v igro otrok. 

č) Pri individualnem pogovoru z otrokom. 

d) Ob prepovedih in opozorilih. 

e) Nikoli. 
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9. Vzgojiteljičina nepravilna raba slovenskega jezika negativno vpliva na otrokovo rabo 

in znanje jezika. 

a) Se strinjam. 

b) Se delno strinjam oz. se ne morem opredeliti. 

c) Se ne strinjam. 

10. Ali menite, da se prisotnost rabe slovenskega jezika razlikuje pri delu vzgojiteljic v 

vrtcu in delu v 1. razredu osnovne šole? 

DA            NE 

*Če DA, kakšne so razlike po Vašem mnenju? Kje je uporaba knjižnega jezika 

pogostejša? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

11. Katera oblika sporočanja vam pozvroča največ težav? 

a) Govorjenje (roditeljski sestanki, pogovorne urice ... ). 

b) Pisanje (vabila, obvestila, evalvacije, priprave ... ). 

c) Nobena od naštetih. 

č) Drugo: ___________________ 

12. Katere pravopisne prvine vam povzročajo največ težav? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Uporaba ločil. 

b) Uporaba velike začetnice. 

c) Sklanjanje. 

č) Zapisovanje glasov. 

d) Pri pravopisu ne zaznavam težav. 

 

Obrnite. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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13. Katere pravorečne prvine vam povzročajo največ težav? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Naglaševanje. 

b) Izgovarjanje polglasnika. 

c) Izgovarjanje dolgih in kratkih samoglasnikov. 

č) Pri pravorečju ne zaznavam težav. 

14. Ali menite, da ste med študijem pridobili vsa znanja, ki jih potrebujete za pravilno 

rabo slovenskega jezika na vseh področjih sporazumevanja?  

DA           NE 

15. Katere vsebine bi morali po vašem mnenju na fakulteti temeljiteje obravnavati 

(tvorjenje uradnih/neuradnih besedil, pravorečje, pravopis, govorno nastopanje ... )?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

16. Ali ste se v okviru službenih obveznosti udeležili kakšnega seminarja in 

izobraževanja, namenjenega izključno uporabi slovenskega jezika na vašem delovnem 

mestu? 

DA                NE 

17. Kje vidite glavni vzrok za pojavljanje nepravilne rabe slovenskega jezika v vrtcu in 

1. razredu OŠ? (Obkrožite en odgovor.) 

a) V okviru formalnega izobraževanja je uporabi knjižne oblike slovenščine namenjeno 
premalo časa. 

b) Prenizko postavljeni standardi znanja slovenščine. 

c) Premalo stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 

č) Nevajenost uporabe knjižnega jezika v vsakdanjem življenju. 

d) Vzgojiteljičino nezavedanje pomembnosti pravilne rabe slovenščine v vrtcu in šoli. 

 


