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POVZETEK 

Branje (pismenost) in jezik sta temeljni orodji učenja in pridobivanja znanja. Skozi 

stoletja se je vsebina šolskih sistemov precej spreminjala, branje pa ostaja kot 

najpomembnejši gradnik pismenosti in sredstva učenja temeljna sestavina vseh 

šolskih programov. Na branje vplivajo številni dejavniki – percepcijski, kognitivni, 

socialno-kulturni ter čustveno-motivacijski dejavniki – in učitelj mora pri poučevanju 

poleg vseh naštetih dejavnikov upoštevati tudi učenčeve okoliščine, h katerim med 

drugimi spada dvojezičnost. 

Branje ima tekom šolanja torej pomembno vlogo. Načrtnega procesa opismenjevanja 

so učenci deležni že takoj ob vstopu v šolo, kjer je ena osrednjih učnih dejavnosti razvoj 

temeljnih bralnih spretnosti in zmožnosti. Raziskave kažejo, da zaostanki v 

avtomatizaciji in tehniki branja, nastali v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

pozneje ne izzvenijo in ti učenci med izobraževanjem nikoli ne dohitijo vrstnikov, zato 

je spremljanje razvoja bralnih zmožnosti učencev ena glavnih dejavnosti učiteljev in 

svetovalnih delavcev. 

V magistrskem delu smo ugotavljali bralne zmožnosti enojezičnih učencev v primerjavi 

z dvojezičnimi (pri slednjih tudi med učenci, ki so glede na prvi/materni jezik Slovenci 

ali Madžari). Namen raziskave je bil ugotoviti, ali se bralne zmožnosti enojezičnih 

učencev razlikujejo od bralnih zmožnosti dvojezičnih učencev, in raziskati naravo teh 

razlik. V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja in kvantitativni raziskovalni pristop. Način vzorčenja je bil 

neslučajnostni, namenski. V vzorec smo zajeli 46 učencev 4. razreda dveh 

prekmurskih osnovnih šol. Za ugotavljanje profila bralnih zmožnosti smo uporabili dva 

standardizirana merska instrumenta, in sicer Bralni test ter Ocenjevalno shemo bralnih 

zmožnosti učencev 3. razreda. Ugotovili smo, da se bralne zmožnosti enojezičnih 

učencev razlikujejo od bralnih zmožnosti dvojezičnih učencev, do razlik v bralnih 

zmožnostih pa prihaja tudi med učenci s slovenščino ali madžarščino kot prvim jezikom 

znotraj dvojezične osnovne šole. Boljše rezultate so dosegli učenci enojezične 

osnovne šole in učenci s slovenščino kot prvim jezikom, razlike so bile statistično 

pomembne predvsem na področju pokazateljev kakovosti glasnega branja in 

motivacije za glasno branje. Rezultati učencev z madžarščino kot prvim jezikom pa so 

bili statistično pomembno slabši tudi pri hitrosti tihega branja in bralnem razumevanju. 

Rezultati raziskave bodo pripomogli k boljšemu razumevanju vpliva dvojezičnosti na 

učenje branja ter k načrtovanju dela z dvojezičnimi učenci pri doseganju razvoja 

avtomatizirane tehnike branja ob ustreznem bralnem razumevanju. V pomoč bodo tudi 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, ki bodo na ta način lažje identificirali rizične 

učence, stopili v stik z učitelji in jih podprli pri strategijah dobre poučevalne prakse ter 

navsezadnje izdelali individualni načrt pomoči in obravnave razvijanja zmožnosti 

branja. 
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ABSTRACT 

Reading (literacy) and language are basic tools of learning and proficiency. Through 

centuries the content of school systems changed, whereas reading remains the most 

important part of literacy and as means of learning the basic component of all school 

programmes. Reading is influenced by various perceptive, cognitive, social-cultural 

and emotionally-motivational factors. The educating teacher has in addition to all 

named factors also to consider the pupils circumstances which among others 

bilingualism is part of. 

Reading has an important role during education. Pupils are involved in a planned 

process of becoming literate promptly after starting school, where the development of 

basic reading abilities is one of the main learning activities. Researches show that 

delays in the automatization and decoding skills achieved during the first educational 

period are durable and these pupils never catch up with their peers during education. 

Monitoring of the development of reading abilities is therefore one of the essential 

activities of teachers and advisory workers. 

In the Master's thesis research we determined the reading abilities of monolingual 

pupils compared with bilingual (also considering among those pupils, if their first 

language/mother tongue is Slovenian or Hungarian). The purpose of the research was 

to determine whether the reading abilities of monolingual pupils differ from the reading 

abilities of bilingual pupils and to determine the nature of the differences. In the 

research we used the descriptive and causal nonexperimental method of pedagogic 

research and quantitative research approach. The sampling method was non-random, 

purposive sampling. We included 46 fourth grade pupils into the sample from two 

primary schools in Prekmurje. We used two standardised measuring instruments to 

determine the profile of reading abilities, "The reading test" and "The reading abilities 

evaluation scheme" to evaluate the reading abilities of 3rd grade pupils. We found out 

that the reading abilities of monolingual pupils differ from the abilities of bilingual pupils, 

differences in their reading abilities also occur among pupils with Slovenian or 

Hungarian language as first language within the bilingual school. Pupils at monolingual 

schools and those with Slovenian as first language achieved better results. The 

differences were statistically significant on the indicators of quality of loud reading and 

motivation for reading loud. The results of the pupils with Hungarian as first language 

were significantly lower also in silent reading speed and reading comprehension. 

The research results will contribute to a better understanding of the influence of 

bilingualism on learning to read and planning working methods for bilingual pupils to 

reach reading fluency with an adequate level of reading comprehension. It will also 

help special and rehabilitation pedagogues, who will identify pupils at risk easier, get 

in touch with the teachers and support them with strategies of good teaching practice 

and finally develop an individual educational plan and training for the development of 

reading abilities. 
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I. UVOD 

Na narodno mešanem območju v delu Prekmurja je poleg slovenskega jezika uradni 

jezik tudi madžarščina. Tukaj učenci, katerih prvi oz. materni jezik je slovenščina ali 

madžarščina, obiskujejo dvojezično osnovno šolo, kjer se oboji učijo oba jezika (Bešter 

Turk, Križaj Ortar, Končina, Bavdek, Poznanovič, Ambrož idr., 2004). Tudi sama sem 

obiskovala dvojezično osnovno šolo v Lendavi in tako kot številne raziskovalce je tudi 

mene zanimalo, ali je dvojezičnost prednost ali pomanjkljivost in ali dosegamo na 

področju opismenjevanja posamezniki iz dvojezičnih šol enake rezultate kot enojezični 

vrstniki. 

V preteklosti je bil odnos širše javnosti do dvojezičnosti negativen, saj so menili, da 

negativno vpliva na posameznikove kognitivne sposobnosti. Zgodnje raziskave so 

nizko šolsko učinkovitost dvojezičnih učencev pojasnjevale z njihovim inteligenčnim 

potencialom, ki bi naj bil ravno zaradi dvojezičnosti nižji kot pri enojezičnih vrstnikih 

(Nećak Lük, 2009). Z novejšimi raziskavami pa se ta odnos spreminja v korist 

dvojezičnosti – slednje so pokazale pozitiven učinek dvojezičnosti na posameznikove 

splošne intelektualne sposobnosti ter na psihološki, socialni in kognitivni razvoj (Špes 

Skrbiš, 2000), po drugi strani pa lahko dvojezični učenci zaradi različnih razlogov 

narave jezika naletijo na ovire v procesu opismenjevanja (Gidney, 2005). 

V teoretičnem delu magistrske naloge predstavljamo splošne ugotovitve o 

dvojezičnosti in dvojezičnem šolstvu na narodno mešanem območju Prekmurja ter o 

branju, bralnih zmožnostih in o težavah pri opismenjevanju dvojezičnih učencev. 

V empiričnem delu pa predstavljamo rezultate naše raziskave, znotraj katere smo 

primerjali bralne zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole v 

začetku četrtega razreda. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 JEZIK 

Za lažje razumevanje pojma dvojezičnosti moramo najprej razumeti pojem jezik – kaj 

je jezik, kakšen pomen ima za posameznika in kako ga uporabljamo. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2005) je jezik opredeljen kot »/…/ sistem 

izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje« (str. 365). 

Za človeka je jezik temeljno sredstvo komuniciranja in sporazumevanja, s katerim 

lahko tvori besedila (jih piše oz. govori), jih sprejema (bere oz. posluša) in razume 

besedila okolice (Bešter Turk idr., 2004). 

Z jezikom izražamo svoja čustva, v njem razmišljamo, načrtujemo, vzpostavljamo in 

ohranjamo stike z drugimi, sporočamo svojo vednost, izražamo svoje doživljanje in 

svoje hotenje ter ubesedujemo predmetnost okrog sebe (npr. roža, sonce) … S 

pomočjo jezika pa ne razodevamo le sebe, temveč odkrivamo tudi mnenja, doživljanja, 

hotenja in prepričanja drugih in z njim vplivamo na spremembe v družbi (prav tam). 

Socialno okolje ima pomembno vlogo pri jezikovnem razvoju otroka (McLean, 1999). 

Jezika se naučimo v okolju in ga uporabljamo pri svojem vsakodnevnem 

sporazumevanju, v šoli pa ga načrtno opazujemo, se urimo v sprejemanju ter tvorbi 

različnih besedil in spoznavamo njegova pravila. Na ta način si bogatimo jezikovno 

znanje in usvajamo uspešnejšo rabo jezika (Bešter Turk idr., 2004). Učenje jezika ne 

zajema zgolj učenja jezikovnih struktur, ampak tudi učenje o tem, kako funkcionirati v 

vsakdanjem življenju s pripadniki določene družbe. Človek se jezika uči v družbi in z 

učenjem prevzema družbene vrednote, družbena razmerja in spoznavne postopke 

(McLean, 1999). 

Temeljna enota besednega jezika je beseda in z njo tvorimo besedila. Besedni jezik 

pogosto dopolnjujemo s prvinami nebesednega jezika (pri govorjenju s hitrostjo, 

glasnostjo, mimiko, držo telesa, kretnjami ...; pri pisanju pa npr. s fotografijami, raznimi 

grafi in preglednicami) (Bešter Turk idr., 2004). 

Posameznega jezika se naučimo, ko smo vešči pomenov določenih kombinacij glasov 

in določenih odnosov med temi kombinacijami. To nam omogoča sporazumevanje. Pri 

tem sta pomembna procesa kodiranja in dekodiranja (Jelenc, 1998). Pri kodiranju 

pretvarjamo pojme ali ideje v verbalno simbolično reprezentacijo (v besede in stavke), 

pri dekodiranju pa gre za pretvarjanje besed in stavkov oziroma verbalne simbolične 

reprezentacije v pojme in ideje. Ko pa med sogovorniki poteka usklajen sistem 

procesov kodiranja in dekodiranja, pride do uspešne komunikacije (prav tam). 
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1.1 Prvi/materni jezik  

Prvi jezik je opredeljen kot tisti jezik, ki ima prednost v posameznikovi večjezikovni 

skupnosti (Ferbežar, 1996) in ki se ga glede na začetek učenja človek najprej uči 

oziroma nauči. Prvi/materni jezik je torej tisti, ki se ga otrok uči v prvih letih v svojem 

primarnem socializacijskem okolju (Pirih Svetina, 2005). 

Prvi oz. materni jezik ima v posameznikovem življenju zelo pomembno vlogo. Pravimo 

mu tudi izvorni jezik. Kot sredstvo čustvovanja, mišljenja, interpretacije in prenosa misli 

vpliva na oblikovanje posameznikove osebnosti in na dogajanje v zunanjem svetu 

(Čok, 2009). V prvem jeziku najlažje čustvujemo, doživljamo, razmišljamo, razumemo 

sebe in druge ter sporočamo drugim o sebi in nasploh o svetu (Bešter Turk idr., 2004). 

Usvajanje jezika se prične, ko mati in otrok vzpostavita medsebojno vez, še pred 

otrokovo prvo izrečeno besedo (Prebeg-Vilke, 1995). Pomembno je, da prvi jezik dobro 

usvojimo in obvladamo. Kdor ima namreč težave pri sporazumevanju v maternem 

jeziku, ima običajno težave tudi pri delovanju v vsakdanjem življenju, pri vključevanju 

v socialno okolje pa tudi pri usvajanju in učenju tujih jezikov. Materni jezik ima 

pomembno vlogo tako pri posameznikovi osebni rasti, kot tudi pri razvoju narodne 

zavesti, saj z njegovo pomočjo utrjujemo mesto v kulturi naroda, ki mu pripadamo 

(Bešter Turk idr., 2004). 

Večina prebivalstva v Republiki Sloveniji govori slovenski jezik oziroma slovenščino in 

zanje je slovenščina materni oz. prvi jezik. Slovenščina pa ni materni jezik le 

prebivalcem znotraj naše države, temveč je tudi materni jezik Slovencev, ki živijo v 

sosednjih državah, tj. na Hrvaškem, Madžarskem, v Avstriji in Italiji, kjer so Slovenci 

avtohtoni/domači prebivalci (t. i. zamejci), ter v vseh tistih državah, kamor so se izselili 

(t. i. izseljenci) (Bešter Turk idr., 2004). 

1.2 Drugi jezik ali jezik okolja  

Drugi jezik ali jezik okolja je tisti jezik, ki se ga posameznik uči iz okolja in v šoli ter 

velja za uradni jezik in/ali jezik javnega življenja določene države, posameznik pa ga 

usvoji zaradi potrebe po sporazumevanju (Ferbežar, 1999). 

Za prebivalce Republike Slovenije, katerih prvi/materni jezik ni slovenski jezik, je 

slovenščina drugi jezik ali jezik okolja. Slovenski jezik je drugi jezik ali jezik okolja 

pripadnikom italijanske in madžarske narodne manjšine na narodno mešanih območjih 

Slovenije, za Rome ter za priseljence. Ker je slovenski jezik v Republiki Sloveniji 

državni in uradni jezik ter tudi zaradi nenehnega stika s slovenskim jezikovnim okoljem, 

se morajo vsi ti prebivalci ob svojem maternem jeziku naučiti tudi slovenščino (Bešter 

Turk idr., 2004), kar praviloma vodi do dvojezičnosti (Prebeg-Vilke, 1995). 

Na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske in italijanske narodne skupnosti, se 

položaj jezika okolja uresničuje v funkcionalni dvojezičnosti (Čok, 2009).  
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2 DVOJEZIČNOST 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2005) je dvojezičnost opredeljena kot »/…/ 

znanje in redna raba dveh jezikov« (str. 184). Izraz dvojezičnost se torej nanaša na 

obstoj dveh jezikov (Pertot, 2011) in pomeni zmožnost sporazumevanja v dveh jezikih 

(Baloh, 2004). Dvojezičnost zajema možnost enakovredne izbire jezikovnih kodov v 

vseh govornih položajih, hkrati pa sposobnost poistovetiti se z obema jezikovnima 

skupnostma tako, da se lastni kulturni identiteti doda drugojezična kultura (Bernjak, 

1990). 

Pri dvojezičnosti gre za obvladovanje obeh jezikov do take mere, ki omogoča gladko 

sporazumevanje v obeh jezikih. Dvojezičnost predstavlja enega od temeljev sodobnih 

odnosov med večinskim narodom in narodnostno manjšino, ki mora tej med drugim 

zagotoviti narodnostni obstoj in integriteto (Enciklopedija Slovenije, 1988). 

Obvladovanje dveh jezikov včasih doseže enako kakovostno stopnjo – v tem primeru 

govorimo o bilingvizmu. Bilingvistični posameznik glede na govorni položaj samodejno 

preklaplja iz jezika v jezik in oba jezika obvlada enako kompetentno. Večina pa 

dvojezičnosti ne obvlada in obeh jezikov ne uporablja v enaki meri. Enega uporablja 

npr. na ravni knjižnega jezika, drugega pa samo na ravni narečja ali pogovornega 

jezika. Takšni vrsti dvojezičnosti pravimo diglosija (Enciklopedija Slovenije, 1988). 

Definicije dvojezičnosti so se skozi čas spreminjale. Obstajajo namreč razlike med 

starejšimi in novejšimi razlagami tega pojma. Starejše opredelitve dvojezičnosti 

vključujejo znanje obeh jezikov na nivoju rojenega govorca, novejša pojmovanja pa 

dopuščajo v stopnji jezikovnega znanja obeh jezikov velike razlike. Razlika med 

starejšimi in novejšimi definicijami je tudi ta, da starejše zahtevajo zmožnost rabe obeh 

jezikov za vse funkcije, novejše pa so bolj stvarne in ohlapne, saj pravijo, da le redki 

posamezniki razvijejo oba jezika do te mere, da ju lahko uporabljajo v vseh položajih 

(funkcijah). Novejše definicije pravijo, da dvojezični posamezniki uporabljajo en jezik 

za nekatere, drugega pa za druge funkcije. Po starejših definicijah dvojezičnosti sta 

dvojezičnemu govorcu oba jezika enako blizu, po novejših pa mu je en jezik bližje kot 

drugi. Razlika med starejšimi in novejšimi definicijami pa je tudi v tem, da se po 

starejših definicijah dvojezični posameznik počuti kot pripadnik obeh jezikovnih 

skupnosti, po novejših pa mu je ena jezikovna skupnost bližje kakor druga (Nećak Lük, 

2009). 

Dvojezičnost torej ni preprosto seštevek dveh maternih jezikov (kot so to opisovale 

starejše definicije), saj so mnoge raziskave dokazale, da le res redki posamezniki 

odlično obvladajo dva ali celo več jezikov in se v njih ustno in pisno izražajo enako 

suvereno kot enojezični govorci. Izraz dvojezičnost se nanaša na obstoj dveh jezikov, 

vendar ne nudi nikakršne informacije o jezikovnem vedenju dvojezičnih govorcev: izraz 

nam namreč ne pove, s kom, kje, kako, kdaj, za koliko časa in zakaj uporabljamo 

določene jezike (Pertot, 2011). 
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Znotraj Republike Slovenije obstaja dvojezičnost na obalnem območju slovenske Istre 

(npr. Koper, Izola, Piran), kjer živi italijanska narodna skupnost, in v delu Prekmurja ob 

slovensko-madžarski meji, kjer živi madžarska narodna skupnost (Enciklopedija 

Slovenije, 1988). Gre za območje blizu tromeje med Slovenijo, Madžarsko in Avstrijo 

ter zajema naslednje občine: Lendava, Dobrovnik, Hodoš, Moravske Toplice in 

Šalovci. Poleg tega živijo Madžari tudi v Občini Murska Sobota in še v trinajstih drugih 

občinah v Republiki Sloveniji. Lendava je narodnostno, upravno, kulturno in 

gospodarsko središče prekmurskih Madžarov (Bernjak, 2004). 

Na narodno mešanih območjih v delu Prekmurja in slovenske Istre, kjer živita 

madžarska ali italijanska narodna skupnost, je poleg slovenščine uradni jezik tudi 

madžarščina ali italijanščina (Ustava Republike Slovenije, 1991).  

2.1 Dvojezičnost manjšinskih skupnosti 

Pojem narodne manjšine opredeljuje Girasoli (1996, v Bernjak, 2007) kot skupino 

državljanov neke države, ki je glede na ostalo prebivalstvo manj številčno, ni v 

dominantnem položaju, njeni pripadniki ne živijo v matični državi, a so ohranili njene 

verske, jezikovne in kulturne značilnosti ter si s skupnimi močmi prizadevajo za svojo 

ohranitev in enako obravnavo z večino. 

Ob slovensko-madžarski meji razlikujemo tri tipe dvojezičnosti. Za prekmursko 

dvojezično jezikovno skupnost je značilen tip, po katerem je večina pripadnikov 

skupnosti dvojezična le na določeni stopnji. Pri porabski jezikovni skupnosti na 

Madžarskem govorimo o t. i. izolirani oz. enostranski dvojezičnosti, kjer je ena skupina 

enojezična, druga pa dvojezična in ima v dani skupnosti status manjšine. V zamejstvu 

ima madžarski oz. slovenski jezik položaj manjšinskega jezika, medtem ko je glede na 

druge jezikovne skupnosti v Sloveniji in na Madžarskem slovenska oz. madžarska 

enojezična skupnost sociolingvistično dominantna (Appel in Muysken, 1987, v Bernjak, 

2007).  

Za prekmursko madžarsko narodno skupnost je glede na vloge stičnih jezikov značilen 

komplementaren tip dvojezičnosti, ki predstavlja stabilno dvojezično diglosijo, kar 

pomeni, da imata oba jezika kljub funkcionalni delitvi v življenju skupnosti pomembno 

vlogo (Haugen, 1973, v Bernjak, 2007). 

2.2 Usvajanje drugega jezika 

Pri razvoju dvojezičnosti uporabljamo izraza usvajanje in učenje, ki pa imata različen 

pomen. Usvajanje drugega jezika pomeni njegovo spontano obvladovanje v 

vsakodnevnih stikih z drugim jezikom, ki poteka v bolj naravnem okolju (npr. v družini). 

Pri učenju jezika pa gre za načrtno usvajanje znanja znotraj bolj ali manj strukturiranih 

situacij (specializirana ustanova, šola ipd.), ki je največkrat omejeno na nekaj ur 

organiziranega jezikovnega pouka na teden in zato večinoma poteka nenaravno. V 
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vsakdanjem življenju se usvajanje in učenje prepletata in ju ni možno vedno razlikovati 

(Knaflič, 2010).  

Na usvajanje drugega jezika vplivajo otrokova starost, motivacija in njegove 

osebnostne značilnosti, inteligentnost pa nima odločilnega vpliva in je manj pomembna 

(Knaflič, 2010). Starost, pri kateri se začne usvajanje drugega jezika, je pomembna 

predvsem pri izgovorjavi. Le-ta je povezana s psihomotorično veščino in raziskave 

(Baker 2001, v Knaflič, 2010) kažejo, da je izgovorjavo mogoče usvojiti bolje in z manj 

napora v otroštvu kot v odrasli dobi. Otroci, ki začnejo z učenjem drugega jezika dovolj 

zgodaj (pred šestim letom starosti), dosežejo v izgovorjavi stopnjo izvirnega govorca 

oziroma usvojijo jezik brez tujega naglasa (Prebeg-Vilke, 1995). Usvajanje drugega 

jezika je povezano tudi z motivacijo, saj pozitivna naravnanost in posameznikova 

motiviranost pospešujeta tako usvajanje kot tudi učenje drugega jezika. Vpliv 

osebnostnih značilnosti na usvajanje drugega jezika pa ni dovolj raziskan (Knaflič, 

2010). 

Na usvajanje drugega jezika pa ne vpliva samo otrok s svojimi značilnostmi, ampak 

tudi (Knaflič, 2010): 

 značilnosti okolja ali življenjske razmere, ki usvajanje bodisi pospešujejo bodisi 

zavirajo, 

 čas izpostavljenosti drugemu jeziku – daljša izpostavljenost drugemu jeziku namreč 

zvišuje možnosti njegovega uspešnega usvajanja, 

 družina s svojim socialnim, ekonomskim in kulturnim položajem – z boljšim 

družinskim položajem je na splošno povezano tudi uspešnejše usvajanje 

drugega jezika ter 

 šola in širši družbeni okoliš, ki lahko preko svojih pričakovanj, vrednot in stališč 

spodbudno vplivata na usvajanje drugega jezika. 

Ko poteka usvajanje drugega jezika v prvih treh letih otrokovega življenja, govorimo o 

simultanem učenju obeh jezikov (tj. učenje jezikov, ki poteka hkratno in je vezano na 

zgodnje obdobje, ki pa ni nujno takoj od rojstva). Če se otrok nauči drugega jezika med 

tretjim in petim letom starosti, ga imenujemo zgodnji zaporedni dvojezični govorec. 

Usvajanje drugega jezika, ki poteka med šestim in dvanajstim letom, pa opredeljujemo 

kot pozno zaporedno dvojezičnost (Pertot, 2011).  

Številne sodobne raziskave kažejo, da otroci, ki usvojijo drugi jezik do petega oz. 

šestega leta starosti, lahko dosežejo v vsakem od jezikov enako raven jezikovne 

veščine kot njihovi sovrstniki, ki so dvojezični govorci že od rojstva naprej. Poleg 

starosti pa govorimo še o drugih dejavnikih, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika. 

Posebno pomembni so že prej omenjen čas in značilnosti izpostavljenosti jeziku (prav 

tam). 
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2.2.1 Bilingvizem  

Dvojezičnosti, pri kateri obvladamo dva jezika do enake kakovostne stopnje, pravimo 

bilingvizem (Enciklopedija Slovenije, 1988). 

Pri bilingvizmu lahko prihaja do »interference«, kadar en jezik vpliva na drugega. Po 

navadi je to tisti jezik, ki ga govorec bolje obvlada in poteka na ravni podzavestnih 

jezikovnih procesov (Prebeg-Vilke, 1995). 

Glede na način usvajanja obeh jezikov ločimo simultani in sukcesivni bilingvizem. 

Zaenkrat še ni dokazano, kateri bilingvizem bolj pozitivno vpliva na otrokov razvoj, pri 

katerem prihaja do manjše interference in ali je za otroka lažji simultani ali sukcesivni 

bilingvizem. Tistim dvojezičnim otrokom, ki se učijo obeh jezikov od rojstva, pravimo 

sočasni (simultani) bilingvisti. Tisti otroci, ki pa se najprej naučijo en jezik in šele nato 

usvajajo drugega, pa so zaporedni (sukcesivni) bilingvisti (prav tam). 

Do simultanega bilingvizma torej prihaja ob sočasni izpostavljenosti dvema jezikoma, 

ki ju otrok hkrati usvaja od rojstva ali pred tretjim letom starosti. Prednost takšnega 

bilingvizma je, da uporablja prirojene otrokove sposobnosti oblikovanja različnih 

glasov, preden izginejo iz njegovega glasovnega repertoarja in se mu jih na ta način 

pri drugem jeziku ni potrebno ponovno učiti. Prednost je tudi, da otrok še ne ve, da je 

izpostavljen dvema jezikoma, s čimer se ognemo njegovemu morebitnemu odklanjanju 

učenja novega jezika (prav tam). 

Pri sukcesivnem bilingvizmu je otrok od rojstva izpostavljen enemu jeziku, drug jezik 

pa začne usvajati po tretjem letu starosti. Primer sukcesivnega bilingvizma je, kadar 

se otrokovi starši sporazumevajo v jeziku manjšine, otrok pa začne z učenjem jezika 

večinskega prebivalstva v vrtcu. Tako kot simultani, ima tudi sukcesivni bilingvizem 

svoje prednosti. Mednje štejemo to, da ima otrok po tretjem letu starosti že več vedenja 

o svetu in dalj časa pomni ter učinkoviteje sprejema in predaja informacije. To pa lahko 

po drugi strani privede do situacije, ko otrok odklanja učenje še enega jezika, saj svoj 

prvi jezik dobro uporablja in ga obvlada (prav tam). 

Gidney (2005) ugotavlja, da je manj tistih, ki se učijo dveh jezikov simultano, pri večini 

priseljenih otrok gre namreč za sukcesivno usvajanje obeh jezikov (otroci se najprej 

naučijo en jezik in šele nato drugega). Razlike v simultanem in sukcesivnem 

bilingvizmu lahko postavijo učitelje pri poučevanju pred izziv, saj prihaja med otroki do 

razhajanj v njihovih jezikovnih zmožnostih – otroci, ki sočasno usvajajo dva jezika, 

imajo v obeh jezikih enako ali podobno razvite jezikovne zmožnosti. Pri otrocih, ki se 

obeh jezikov učijo zaporedno, pa so jezikovne zmožnosti bolje razvite v njihovem 

prvem jeziku (prav tam). 

2.3 Značilnosti govora dvo- ali večjezičnih oseb 

Pri oblikovanju pravilnega izražanja je zelo pomembno, kakšnemu govornemu vzorcu 

je izpostavljen otrok, ki usvaja nov jezik. Otrok mora slišati pravilen in ustrezen govor, 
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ne pa jezikovne mešanice, ki povzroča oblikovanje govornih ter jezikovnih napak 

(Pertot, 2004).  

Psiholingvistične empirične študije izpostavljajo dva načina vedenj v govoru dvo- ali 

večjezičnih posameznikov. Pri prvem gre za neodvisnost jezikovnih sistemov, ki 

omogoča dvojezičnemu govorcu preklapljanje iz enega v drugi jezik z uspešno 

uporabo obeh jezikov. Pri tem se oba jezika le minimalno ovirata. Pri drugem načinu 

obnašanja gre za mešanje glasoslovnega, skladenjskega in pomenskega sistema 

enega jezika v sistem drugega jezika (Bernjak, 1990).  

Pri dvojezičnih osebah ločimo naslednje oblike govornih značilnosti (Bernjak, 2004): 

a) Menjava jezikov oz. menjava kodov 

Menjava koda je pri dvojezičnem posamezniku odvisna od dveh dejavnikov – od 

dvojezičnega sogovornika ter od stopnje sporazumevalne zmožnosti govorca v obeh 

jezikih. Do menjave kodov prihaja: 

 zaradi spremenjene situacije: javni govorni položaj običajno poteka v večinskem 

jeziku, zasebni pa v manjšinskem; 

 zaradi solidarnosti z naslovnikom: trenutek odločitve je sogovornikovo jezikovno 

znanje; 

 zaradi družbene in kulturne razdalje med naslovnikom in sporočevalcem (višje 

družbene funkcije zahtevajo uporabo jezika večine); 

 zaradi večjega vpliva in moči večinskega jezika pri utemeljevanju; 

 zaradi šibkosti ali izgubljanja kompetentnosti v enem od jezikov, kar privede do 

nastajanja vmesnega sistema in kompenzacije v manjšinskem jeziku; 

 zaradi spremembe v temi pogovora, ki je vezana na metaforične in funkcijske 

razlage; 

 menjava koda se velikokrat pojavlja v primerih, ko preide pogovor iz intimnega 

dialoga v formalni monolog. 

 

b) Mešanje kodov  

Poleg menjave koda je pogost pojav tudi mešanje kodov, ki velikokrat nastane v 

jezikovno nediferenciranih govornih položajih, kadar sta oba jezika enako dosegljiva 

(Bernjak, 2004). Izraz mešanje kodov se uporablja za različne fenomene, ko dvojezični 

posameznik v govor vpleta še tretji kod, ki vsebuje prvine obeh jezikov, zanj pa so 

značilne tudi različne oblike prevzemanja (tujke, hibridne tvorbe) ter različni tipi 

interferenc, kar je odvisno od socialnih razmerij med sogovorci. Mešanje kodov je 

največkrat posledica reducirane sporazumevalne zmožnosti in se pojavlja v položajih, 

v katerih se lahko uporabljata oba jezika (prav tam). 
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2.4 Razlike v kognitivnem funkcioniranju med eno- in dvojezičnimi učenci – 

ugotovitve raziskav 

Pri ugotavljanju razlik med eno- in dvojezičnimi učenci se nam odpirajo številna 

vprašanja, npr. kako dvojezičnost vpliva na otrokov kognitivni razvoj, ali je biti 

dvojezičen prednost ali pomanjkljivost, ali prepletanje dveh jezikov na začetku 

govornega razvoja otežuje sporazumevanje z okolico, ali je res, da ima dvojezični otrok 

pomanjkljiv besedni zaklad itn. Med strokovnjaki se pojavljajo različna mnenja glede 

vpliva dvojezičnosti na kognitivne procese. 

Cummins (1984) zagovarja »teorijo praga«, ki na kontinuumu dvojezičnosti 

predpostavlja dva praga oz. dve prelomnici, ki ločujeta negativne, nevtralne in 

pozitivne vplive dvojezičnosti na kognitivne procese. Pod prvim pragom se nahajajo 

posamezniki, ki slabo oz. v manjši meri obvladajo oba jezika (tako prvega kot drugega). 

Ker v tem primeru dvojezični posamezniki nimajo na razpolago dovolj dobrega 

»orodja« za uspešno izvajanje kognitivnih procesov v nobenem od jezikov, govorimo 

o negativnih učinkih dvojezičnosti na kognitivni razvoj. Med prvim in drugim pragom so 

posamezniki, ki imajo v enem od jezikov primerno razvite jezikovne veščine, v drugem 

jeziku pa še ne. Kognitivni procesi potekajo pri slednjih podobno kot pri enojezičnih 

vrstnikih in v tem primeru ne moremo govoriti niti o pozitivnih niti negativnih učinkih 

dvojezičnosti; ta vpliv je opisan kot nevtralen. Nad drugim pragom pa se nahajajo 

posamezniki, ki so svoji starosti primerno usvojili uravnoteženo dvojezičnost in se 

lahko v obvladanju obeh jezikov enačijo s svojimi enojezičnimi vrstniki. V tem primeru 

govorimo o pozitivnih učinkih dvojezičnosti na kognitivne procese (prav tam).  

Cumminsovo teorijo podpira tudi A. Nećak Lük (1995), ki pravi, da je vpliv dvojezičnosti 

na kognitivni razvoj odvisen od ravni sporazumevalne zmožnosti dvojezičnega otroka 

v obeh jezikih. Otrok, ki uporablja samo prvi/materni jezik, ima za organizacijo in 

raziskovanje okolja na voljo le en instrument, otrok, ki pa uporablja še drugi jezik ali 

jezik okolja, pa ima za ta namen na voljo dva instrumenta, ki pa sta zahtevnejša in 

kompleksnejša, a ponujata večjo možnost za kognitivni razvoj in napredek. Za razvoj 

bralne pismenosti je tako odločilnega pomena, v kolikšni meri je otrok usvojil jezik 

opismenjevanja. Če se otrok šola in uči v jeziku, ki ga ne obvlada dovolj dobro, obstaja 

velika verjetnost tveganja za šolski neuspeh (Knaflič, 2010).  

V preteklosti (konec 19. in prva polovica 20. stoletja) je bil odnos širše javnosti do 

dvojezičnosti negativen, povezovali so jo s siromaštvom, nemočjo, podrejenim 

družbenim položajem, lenobo, neumnostjo, osebnostno deviacijo, nezanesljivostjo ipd. 

Dvojezično je veljalo za drugačno, za slabše. Verjeli so, da dvojezičnost negativno 

vpliva na posameznikov kulturni, komunikacijski in kognitivni razvoj. Začetne raziskave 

so nižjo šolsko storilnost dvojezičnih otrok pripisovale njihovemu inteligenčnemu 

potencialu, ki bi naj bil prav zaradi dvojezičnosti nižji kot pri enojezičnih vrstnikih (Nećak 

Lük, 2009). Z novejšimi raziskavami pa se ta odnos spreminja v korist dvojezičnosti – 

slednje so pokazale pozitivni vpliv dvojezičnosti na posameznikove splošne 

intelektualne funkcije ter na kognitivni (kamor sodi tudi branje), psihološki in socialni 

razvoj (Špes Skrbiš, 2000).  
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Raziskave kažejo, da imajo lahko osebe z uravnoteženo dvojezičnostjo torej bolj 

fleksibilno mišljenje in nekatere kognitivne prednosti (Bernjak, 1990). Dvojezičnost 

prispeva k bogatejšim nejezikovnim in jezikovnim izkušnjam. Dvojezični posameznik 

lahko ugotavlja pomen posameznih pojmov v obeh jezikih in primerja različne 

jezikovne strukture obeh jezikov (Knaflič, 2010). Pozitivni učinki dvojezičnosti na 

kognitivne procese pa se kažejo tudi pri spoznavanju sveta dvojezičnega otroka v 

smislu, da slednji zelo hitro ugotovi, da uporabljamo za poimenovanje enakega 

predmeta v različnih jezikih različne izraze ter da ime predmeta ne pomeni njegove 

značilnosti (Bialystok 2001, v Knaflič, 2010). 

V literaturi najdemo številne raziskave na temo dvojezičnosti v povezavi s kognitivnim 

funkcioniranjem, in sicer o zgodnjem bilingvizmu in njegovih prednostih (Carlson in 

Meltzoff, 2008; Kovács in Mehler, 2009; Byers-Heinlein in Lew-Williams, 2013), o 

vplivu dvojezičnosti na razvoj ustvarjalnosti (Simonton, 2008; Kharkhurin, 2010a; 

Leikin, 2012) ter o spoznavni in jezikovni prednosti bilingvizma (Bialystok, 2011; 

Marian in Shook, 2012; Lauchlan, 2014). Peal in Lambert (1962, v Lauchlan, 2014) sta 

v eni izmed zgodnjih raziskav ugotovila morebitne prednosti dvojezičnosti pri 

ustvarjalnosti in reševanju problemov. Dvojezični otroci so bili v primerjavi s svojimi 

enojezičnimi vrstniki namreč uspešnejši pri besednih in nebesednih meritvah, za boljše 

pa se je izkazalo tudi njihovo metajezikovno zavedanje (Peal in Lambert, 1962, v 

Lauchlan, 2014). Dvojezičnost torej spodbuja metajezikovne kompetence, ki zajemajo 

sposobnost razmišljanja o jeziku. Pri dvojezičnem otroku naj bi se v primerjavi z 

enojezičnim vrstnikom ta sposobnost prej razvila. Dvojezični otrok naj bi na primer prej 

ugotovil, da ima lahko enak predmet več imen in da jezike ureja slovnica, ki pa ni enaka 

za vse jezike ipd. (prav tam). Po mnenju avtorja Bialystoka (2001, v Knaflič, 2010) 

dvojezičnost spodbuja zavest o povezavi med besedami in njihovim pomenom. Ker so 

jezikovne zmožnosti v prvem in drugem jeziku medsebojno povezane, lahko torej 

dvojezičnost pozitivno vpliva na posameznikov kognitivni razvoj (Magajna, 1994).  
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3 DVOJEZIČNO ŠOLSTVO NA NARODNO MEŠANEM 

OBMOČJU PREKMURJA  

Izvorno naselitveno območje Madžarov v Sloveniji se nahaja v severovzhodnem delu 

države ob slovensko-madžarski državni meji. Pripadniki madžarske narodne skupnosti 

živijo v petih občinah, in sicer v Lendavi, Dobrovniku, Hodošu, Moravskih Toplicah in 

Šalovcih. Za tu živeče Madžare uporabljamo izraz prekmurski Madžari, za samo 

območje pa avtohtono naselitveno območje Madžarov v Prekmurju. Izraza sta prišla v 

uporabo po drugi svetovni vojni, ko se je pojavila potreba po enotnem poimenovanju v 

Sloveniji živečih Madžarov oziroma območja, kjer so živeli. Razen tega pa sta za to 

območje v uporabi tudi izraza dvojezično oziroma narodno mešano območje (Komac, 

1999).  

Narodno mešano območje Prekmurja prvotno ni bilo dvojezično. Vasi in naselja so 

veljala izključno za bodisi madžarska ali za slovenska. Ozemlje je tisoč let pripadalo 

Madžarski. Etnolingvistična podoba tega dela Prekmurja se je začela spreminjati šele 

po trianonski mirovni pogodbi in po priključitvi k Jugoslaviji, s čimer so nekoč povsem 

madžarske vasi postajale vse bolj dvojezične (prav tam). Na narodno mešanem 

območju naj bi javni uslužbenci razumeli jezik manjšine, v katerem morajo biti zapisana 

tudi imena uradov, obvezni pa so tudi dvojezični krajevni napisi (Sajer, 2003). 

Tukaj živeča narodna skupnost ima v skladu s 64. členom Ustave RS pravico do 

razvijanja in oblikovanja vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku. Zakon prav tako 

določa območja, kjer je obvezno dvojezično šolstvo (Ustava Republike Slovenije, 

1991). 

6. člen Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 

področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) določa, da se pri vzgojno-izobraževalnem 

delu v dvojezičnih šolah uporabljajo dvojezična učila in učbeniki (Uradni list RS, št. 

35/2001). 

»Dvojezično šolstvo je šolstvo na narodnostno mešanem območju, kjer vzgojno-

izobraževalno delo poteka dvojezično« (Enciklopedija Slovenije, 1988, str. 408). 

Začetki dvojezičnega šolstva pri nas segajo v leto 1959. Od leta 1945 do leta 1959 sta 

bili slovenska in madžarska osnovna šola ločeni. Dvojezično šolstvo se je uvajalo 

postopno. Najprej so ga uvedli v osnovnih šolah, leta 1976 je bil uveden izbirni 

nadaljevalni pouk madžarskega jezika v srednji šoli, leta 1981 pa se je v Lendavi 

pričela razvijati tudi dvojezična srednja šola. V Prekmurju se je razvil t. i. dvosmerni 

model dvojezičnega šolstva, kjer sta slovenščina in madžarščina enakovredna pri 

sporazumevanju in poučevanju. Danes delujejo v Prekmurju tudi dvojezični vrtci 

(Lukšič, 2010). 

Narodno mešano območje Prekmurja obsega pet dvojezičnih osnovnih šol, ki se 

nahajajo v Genterovcih, Prosenjakovcih, Dobrovniku ter v Lendavi, kjer poleg dveh 

osnovnih šol deluje tudi ena dvojezična srednja šola, ki ponuja več različnih 

izobraževalnih programov. V dvojezičnih šolah na narodno mešanem območju 
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Prekmurja učenci pri pouku spoznavajo (poleg učenja obeh jezikov) tudi zgodovinske 

in kulturne razsežnosti obeh narodov (Varga, 2002). 

3.1 Modela dvojezičnega izobraževanja na območju Prekmurja in slovenske 

Istre 

Izobraževalna programa na narodno mešanih območjih Slovenije v Prekmurju in v 

slovenski Istri predstavljata dve neprimerljivi različici dvojezičnega modela 

izobraževanja, ki sta podobni le v splošnih in posebnih izobraževalnih ter 

socializacijskih ciljih, razlikujeta pa se predvsem v jezikovni organizaciji pouka. Pouk 

poteka na šolah s slovenskim učnim jezikom v Slovenski Istri v slovenščini, na šoli z 

italijanskim učnim jezikom pa v italijanščini. V šolah na narodno mešanem območju 

Prekmurja pa poteka pouk v dveh jezikih – slovenščini in madžarščini. Te šole so 

dvojezične (Čok, 2008).  

Prekmurski model se zaradi mešane sestave oddelkov razlikuje od istrskega modela. 

Razlike med njima se kažejo v številu učnih jezikov; v različnem številu ur pri prvem 

jeziku; v številu jezikov, ki se poučujejo na ravni prvega/maternega jezika ter 

posledično v prilagojenih učnih načrtih. Razlike se kažejo tudi pri organizaciji pouka 

slovenskega jezika kot drugega jezika otrok, čigar materni jezik je madžarščina, 

pripadnikov manjšine, ki se poučuje na ravni drugega jezika samo v prvem triletju, 

potem pa vsi učenci preidejo na učni načrt za slovenščino kot prvi jezik. To predstavlja 

učencem z madžarskim maternim jezikom večjo zahtevnost v primerjavi z učenci, ki 

se drugi jezik učijo po manj zahtevnem programu, kot je program prvega jezika. Razlike 

med modeloma se kažejo tudi v družbenem položaju jezikov, saj sta v prekmurskem 

primeru v šoli kot enakovredno sredstvo pisnega in ustnega sporazumevanja 

zastopana tako slovenski kot madžarski jezik. Oddelki so mešani, kar pomeni, da so v 

istem oddelku tako učenci s slovenskim kot tudi učenci z madžarskim prvim jezikom. 

Otroci na narodno mešanem območju Prekmurja že pred vstopom v šolo živijo izkušnjo 

dvojezičnosti in dvokulturnosti (oz. večjezičnosti in večkulturnosti). Otrokom v 

slovenski Istri pa je ta izkušnja odvzeta, poznana jim je le iz širšega socialnega okolja 

(Čok, 2008). 

Kljub naštetim razlikam pa oba modela temeljita na izobraževanju, ki mora na narodno 

mešanih območjih zagotoviti temelje enakovrednega razvoja madžarske in italijanske 

narodne skupnosti ter slovenskega naroda (prav tam). 

Slovenska izobraževalna modela sta po analizi mednarodnih raziskav in modelov ter 

po rezultatih slovenskih raziskovanj ustrezna in primerljiva z ustaljeno dobro prakso 

drugih držav (Bela knjiga, 2011). 
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3.2 Primerjava med enojezično in dvojezično osnovno šolo na narodno 

mešanem območju Prekmurja 

3.2.1. Primerjava predmetnika 

Predmetnika eno- in dvojezične osnovne šole na narodno mešanem območju 

Prekmurja se nekoliko razlikujeta. 

Število ur je v obeh predmetnikih enako pri matematiki, tujem jeziku, geografiji, 

zgodovini, fiziki, biologiji in kemiji. Enako je tudi število ur za dneve dejavnosti ter 

število tednov pouka (začetek in konec pouka) (Izvedbena navodila, 2016). 

Predmetnik dvojezične osnovne šole je za razliko od predmetnika enojezičnih šol 

dopolnjen še s slovenščino kot drugim jezikom v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, madžarščino kot materinščino (prvi jezik) in madžarščino kot drugim jezikom. 

Te dopolnitve vplivajo na spremenjen obseg ur predmetov iz temeljnega predmetnika, 

in sicer pri slovenščini kot prvem/maternem jeziku, madžarščini kot prvem/maternem 

jeziku, likovni umetnosti, glasbeni umetnosti, družbi, spoznavanju okolja, državljanski 

vzgoji in etiki, naravoslovju, naravoslovju in tehniki, tehniki in tehnologiji, gospodinjstvu 

in pri športni vzgoji. Učenci izbirajo v dvojezičnih šolah zaradi prilagojenega števila ur 

dva izbirna predmeta, in sicer enega iz družboslovno-humanističnega sklopa, drugega 

pa iz naravoslovno-tehničnega (prav tam). 

Na dvojezičnih šolah so prilagojeni tudi učni načrti pri geografiji, zgodovini, družbi, 

likovni in glasbeni umetnosti ter pri državljanski vzgoji in etiki, saj so dopolnjeni z 

vsebinami iz madžarske kulture, zgodovine in zemljepisa (prav tam). 

Učenci lahko opravijo ocenjevanje znanja pri vseh predmetih (razen pri jezikih) v jeziku, 

ki ga sami izberejo. Običajno izberejo njihov prvi jezik oz. jezik, v katerem se lažje 

ustno in pisno izražajo. Naloga učiteljev pri tem je, da vsa pisna gradiva (vključno z 

delovnimi listi in pisnimi ocenjevanji znanja) pri vseh predmetih, razen pri jezikih, 

pripravijo dvojezično – v slovenščini in madžarščini (prav tam). 

3.2.2. Primerjava obsega ur za slovenščino  

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju obstajata za pouk slovenščine v eno- in 

dvojezični osnovni šoli različna učna načrta, in sicer učni načrt za slovenščino ter učni 

načrt za slovenščino kot drugi jezik (na dvojezičnih šolah). V drugem in tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju pa poteka pouk slovenskega jezika v dvojezičnih 

šolah po enotnem učnem načrtu za slovenščino kot prvi jezik (Izvedbena navodila, 

2016). Različen pa je tudi obseg ur na eno- in dvojezični osnovni šoli pri slovenščini 

kot prvem jeziku. Učenci imajo v enojezičnih osnovnih šolah do 4. razreda 70 ur pouka 

slovenščine več kot učenci pri slovenščini kot prvem jeziku v dvojezičnih osnovnih 

šolah v Prekmurju. Do razlik v obsegu med eno- in dvojezičnimi šolami pride v 2. in 3. 

razredu, saj imajo na enojezičnih šolah v drugem in tretjem razredu 35 ur več 
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slovenščine, kot jih imajo učenci na dvojezičnih osnovnih šolah (Učni načrt za 

slovenščino, 2011). 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so operativni cilji iz učnega načrta za 

slovenščino v eno- in dvojezični osnovni šoli enaki, do razlik prihaja le znotraj 

posameznega cilja, enoten temeljni cilj obeh učnih načrtov za slovenščino pa je 

razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku. Standardi znanja so prav 

tako v obeh učnih načrtih enaki, razlikujejo se le nekateri minimalni standardi znanja 

pri slovenščini kot drugem jeziku (prav tam). 

3.3 Jezikovna organizacija pouka v dvojezični osnovni šoli 

Na dvojezičnih osnovnih šolah poteka pouk pri vseh nejezikovnih predmetih 

dvojezično, v slovenščini in madžarščini. Za pouk slovenskega oz. madžarskega jezika 

je bistvenega pomena sporazumevalna zmožnost ob vstopu otrok v šolo, ki slovenski 

ali madžarski jezik glede na njihov materni jezik različno obvladajo. Jezikovni pouk je 

zato zastavljen tako, da omogoča optimalno razvijanje sporazumevalne zmožnosti 

otrok v njihovem prvem jeziku, medtem ko se jim drugi jezik približa po ustreznih 

metodičnih poteh. Tak način dela omogoča učencem aktivno sodelovanje pri pouku in 

raznih dejavnostih tudi takrat, ko te potekajo v njihovem drugem oz. šibkejšem jeziku 

(Izvedbena navodila, 2016). 

Poučevanje je na dvojezičnih osnovnih šolah urejeno z učnimi načrti za slovenščino in 

madžarščino kot prvi ter slovenščino in madžarščino kot drugi jezik (prav tam). 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju poteka pouk slovenščine na dveh ravneh – 

slovenščina kot prvi jezik in slovenščina kot drugi jezik. V drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju pa preidejo učenci od slovenščine kot drugega jezika k 

slovenščini kot prvemu jeziku in s tem na enoten učni načrt za slovenščino kot prvi 

jezik. Šola mora zato učencem 4. razreda ponuditi možnost obiskovanja dodatnega 

pouka slovenščine v obsegu do dveh ur tedensko. Šola je prav tako dolžna učencem 

4. razreda pri slovenščini omogočiti postopen prehod iz dveh učnih načrtov na enoten 

učni načrt za slovenščino. Da bi bil ta prehod čim lažji, morajo učitelji v prvem in drugem 

ocenjevalnem obdobju nameniti posebno pozornost odpravi morebitnih primanjkljajev 

v pisnem in ustnem izražanju učencev. V drugem ocenjevalnem obdobju 4. razreda ter 

v 5., 6. in 7. razredu poteka pri pouku slovenščine kot prvega jezika fleksibilna 

diferenciacija. V 8. in 9. razredu pa tako kot v enojezičnih šolah poteka pouk 

slovenščine kot prvega jezika po modelu zunanje diferenciacije in z enakimi kriteriji 

delitve na manjše učne skupine (prav tam). 

Pouk madžarščine (za razliko od slovenščine) poteka na dveh ravneh; madžarščina 

kot prvi jezik in madžarščina kot drugi jezik, v vseh treh vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih. Učenci imajo možnost, da na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja izberejo, ali se bodo madžarščino učili na ravni drugega jezika ali pa bodo 

prešli k madžarščini kot prvemu jeziku. V drugem ocenjevalnem obdobju 4. razreda ter 

v 5., 6. in 7. razredu poteka fleksibilna diferenciacija pri pouku madžarščine kot prvega 
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jezika, v 8. in 9. razredu pa poteka pouk madžarščine kot prvega jezika po modelu 

zunanje diferenciacije tako kot v enojezičnih šolah (prav tam). 

3.4 Dvojezični pouk na osnovnih šolah v Prekmurju 

Prilagojeni predmetnik dvojezične osnovne šole ima pri nekaterih predmetih 

prilagojeno število ur. Kljub temu pa mora dvojezična šola realizirati cilje, ki so 

predpisani z učnim načrtom. Cilji teh učnih predmetov se uresničujejo z 

medpredmetnim povezovanjem pri slovenščini ter madžarščini. Učitelj v svojih 

pripravah predvidi in upošteva uresničevanje le-teh. Pri pouku nejezikovnih predmetov 

sta oba jezika (tako slovenščina kot madžarščina) učna jezika. Razmerje med njima 

se prilagaja konkretni situaciji, ki upošteva narodnostno sestavo učencev (Izvedbena 

navodila, 2016). 

Dvojezične šole morajo za poučevanje jezikov (pri prvem/maternem jeziku in pri 

drugem jeziku ali jeziku okolja) zagotoviti dodatnega učitelja. V prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju sta na dvojezičnih osnovnih šolah tako pri pouku prisotna dva 

učitelja – eden, ki je visoko kompetenten v slovenskem in drugi z visoko kompetenco 

v madžarskem jeziku. Učitelja skupaj načrtujeta delo v razredu ter prav tako skupaj 

poučujeta. V vseh pripravah načrtujeta tudi jezikovno izvajanje pouka (prav tam). 

V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju sta pri pouku nejezikovnih 

predmetov oba jezika učna jezika, v razredu pa je prisoten samo en učitelj, ki razmerje 

med jezikoma prilagaja konkretni situaciji, upoštevajoč narodnostno sestavo učencev 

(prav tam). 

Šola lahko pri določenih predmetih oblikuje učne skupine, znotraj katerih poteka pouk 

pretežno v slovenskem oziroma madžarskem jeziku. Take skupine imenujemo 

jezikovne učne skupine. Šola jih lahko v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

oblikuje pri največ dveh, v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa pri treh 

predmetih. Učenci lahko v jezikovnih učnih skupinah učinkoviteje razvijajo jezikovne 

zmožnosti v slovenskem ali madžarskem jeziku. Starši učencev morajo podati soglasje 

za tovrstno organizacijo pouka in v primeru njihovega nestrinjanja se slednje ne 

oblikujejo (prav tam). 

3.5 Priporočila za poučevanje dvojezičnih učencev v enojezičnem okolju 

Učitelj ima pri poučevanju dvojezičnih učencev zelo pomembno vlogo. Zaradi prej 

opisanih razlik med eno- in dvojezičnimi osnovnimi šolami v Prekmurju mora biti učitelj 

pri svojem poučevanju še posebej pozoren na dvojezične učence, kadar ti iz 

dvojezičnega okolja preidejo v enojezično okolje (oz. v enojezično osnovno šolo) in 

kadar učni jezik ni njihov materni jezik. 

Pri poučevanju dvojezičnih učencev na šolah, kjer učni jezik ni njihov materni jezik, je 

zato pomembno, da učitelji (Vuleta, 2016): 
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 omogočijo učencu, da sedi na takem mestu, kjer dobro sliši učitelja in dobro vidi na 

tablo, 

 

 namenijo pozornost razvijanju strategij poslušanja, 

 

 omogočijo učencu dodaten čas za postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje in s 

tem hkrati preverjajo učenčevo razumevanje jezika, 

 

 uporabljajo čim več vizualnih opor (npr. slike, videoposnetki, konkretni predmeti 

ipd.), 

 

 poudarjajo ključne besede/podatke in spodbujajo učenca, da naj z vrstniki izdela 

slovar pomembnih in pogosto uporabljenih besed, 

 

 sproti preverjajo učenčevo razumevanje novih besed in pojmov, 

 

 poenostavljajo besedilo in uporabljajo enostavnejšo jezikovno strukturo ter bolj 

znano besedišče, 

 

 spodbujajo rabo maternega jezika tudi v razredu in motivirajo učenca za pisanje v 

maternem jeziku, če učnega jezika ne obvlada dovolj dobro, 

 

 organizirajo sodelovalno učenje v manjših skupinah, znotraj katerih bodo učenci 

oblikovali skupne zapiske, obnove ipd., 

 

 ponudijo učencu pri pisanju različne opore (ključne besede, dodatna vprašanja, 

miselne vzorce ipd.), 

 

  sodelujejo s svetovalnim delavcem, ki učencu pri pouku pomaga z raznimi vajami 

za razvoj besedišča, z dodatno razlago, vključevanjem v socialno okolje ipd., 

občasno pa mu lahko izven razreda nudijo tudi individualno pomoč, 

 

 pomagajo z nasveti tudi staršem (npr. pri pripravi okolja za učenje, starši naj otroka 

poslušajo med glasnim branjem ipd.) in 

 

 omogočijo učencu, da ohranja svojo kulturo in zavest (npr. da v svojem jeziku 

predstavi svojo kulturo, navade …). 

Učitelji se morajo tekom svojega poučevanja približati učencem in pri tem uporabiti 

takšne pristope, ki spodbujajo razvoj učenčevih sposobnosti preko njihovih izkušenj in 

socialno-kulturnega okolja, iz katerega izhajajo. Bistvenega pomena je, da učitelji 

pridejo do spoznanja, da je učinkovita poučevalna praksa primerna za vse učence in 

ne le za dvojezične (Saravia-Shore, 2008). 
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4 BRALNA PISMENOST IN BRANJE 

Bralna pismenost je v raziskavi PISA (OECD, 2009) opredeljena kot zmožnost 

uporabe, razumevanja ter odzivanja na pisno gradivo, kar omogoča bralcu, da razvija 

lastno znanje in svoje potenciale, dosega postavljene cilje ter učinkovito participira v 

družbi. V PIRLS (OECD, 2009) pa je bralna pismenost razložena kot sposobnost 

posameznika, da razume in uporabi takšne oblike pisnega jezika, ki so pomembne 

tako zanj kot tudi za njegovo delovanje v družbi. 

 

V rezultatih raziskave PISA 2009 in PISA 2012 se je bralna pismenost slovenskih 

učencev izkazala kot šibko področje njihovih spretnosti in njihovega znanja, saj so 

dosegli rezultate pod povprečjem OECD. Leta 2015 so se njihovi dosežki v primerjavi 

z letom 2012 občutno izboljšali, povprečni dosežek slovenskih učencev pri bralni 

pismenosti je bil namreč za 24 točk višji kot leta 2012, ko je ta bil 481 točk. Dosežek 

iz leta 2015 je bil tudi nad povprečjem OECD. Dosežki slovenskih učencev so se 

zvišali na vseh ravneh mednarodne lestvice bralne pismenosti. 85 % slovenskih 

učencev dosega temeljne bralne kompetence, najvišjo bralno kompetentnost pa 

dosega 9 % slovenskih učencev, kar je za 4 % boljši rezultat v primerjavi z letom 2012. 

Slovenija je edina država, kjer so se med letoma 2012 in 2015 znižali deleži učencev 

z nizkimi dosežki in hkrati zvišali deleži učencev z najvišjimi dosežki (PISA, 2015). 

 

Bralno pismenost preverjamo v slovenskem prostoru vsako šolsko leto v okviru 

nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu pri predmetu slovenščina. Analiza 

dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine v 6. in v 9. razredu v 

šolskem letu 2016/2017 kaže, da dosega pomurska regija rezultate pod državnim 

povprečjem (državno povprečje je v šolskem letu 2016/2017 v 6. razredu znašalo 

51,61 %, povprečni dosežek učencev pomurske regije v 6. razredu pa je znašal 48,55 

%; državno povprečje je v istem šolskem letu v 9. razredu znašalo 46,38 %, povprečni 

dosežek učencev pomurske regije v 9. razredu pa je znašal 41,25 %). Trend 

podpovprečnih rezultatov učencev pomurske regije v 6. razredu pri slovenščini se 

kaže že od leta 2014, ko so preizkusi na nacionalnem preverjanju znanja obvezni tudi 

v 6. razredu. Podoben trend kaže tudi primerjava rezultatov v 9. razredu med leti od 

2014 do 2017, kjer dosega pomurska regija pri slovenščini rezultate pod državnim 

povprečjem. Predmetne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v 

osnovni šoli ugotavljajo, da imajo slovenski učenci največ težav z nalogami, ki 

vključujejo branje z razumevanjem. Težave z branjem in razumevanjem prebranega 

so pogosto tudi razlog nižje uspešnosti reševanja nalog pri drugih predmetih, ne le pri 

slovenščini (Nacionalno preverjanje znanja, 2017).  

 

Učenci na narodno mešanem območju Prekmurja lahko v okviru nacionalnega 

preverjanja znanja preverijo svojo bralno pismenost tudi iz madžarskega jezika. 

Madžarski jezik izberejo praviloma učenci, katerih prvi jezik je madžarščina. V šolskem 

letu 2016/2017 so učenci 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz 

madžarščine dosegli povprečno 76,62 %, kar velja za najboljši povprečni dosežek v 
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zadnjih desetih letih. Učenci 9. razreda pa so v istem šolskem letu na nacionalnem 

preverjanju znanja iz madžarščine dosegli povprečno 64,92 %. Ker je nacionalno 

preverjanje znanja iz madžarščine v 6. in 9. razredu opravljalo malo učencev v eni 

sami regiji, podatki ne omogočajo analize po regijah (Nacionalno preverjanje znanja, 

2017). Za primerjavo podatkov pa smo pridobili interne rezultate dvojezične osnovne 

šole, ki smo jo zajeli v raziskavo, in jih primerjali z rezultati državnega povprečja. 

Rezultati nacionalnega preverjanja znanja iz madžarščine v 6. razredu za obdobje 

zadnjih petih let (od leta 2013 do leta 2017) kažejo, da so učenci dvojezične osnovne 

šole, ki smo jo zajeli v raziskavo, v zadnjih štirih letih dosegli višje povprečne rezultate 

od državnega povprečja dvojezičnih osnovnih šol v regiji (le eno leto je bil njihov 

dosežek pod državnim povprečjem) (Rezultati DOŠ na NPZ, 2017). Tudi državno 

povprečje je sicer vsako leto zelo visoko, in sicer nad 60 % (Nacionalno preverjanje 

znanja, 2017). Tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja iz madžarščine v 9. 

razredu za obdobje zadnjih petih let (od leta 2013 do leta 2017) kažejo dobre 

povprečne rezultate učencev dvojezične osnovne šole, ki smo jo zajeli v raziskavo. Ti 

učenci so leta 2013, 2016 in 2017 dosegli višje povprečne rezultate od državnega 

povprečja dvojezičnih šol v regiji, leta 2014 in 2015 pa so bili njihovi povprečni dosežki 

nekoliko nižji od državnega povprečja, a še vedno višji od 50 % (Rezultati DOŠ na 

NPZ, 2017). 

Bralna pismenost je dolgotrajen proces, ki se sistematično razvija že, še preden otrok 

vstopi v šolo, in se nadaljuje tekom šolanja ter še kasneje v življenju. Visoko razvito 

pismenost lahko dosežemo s sistematičnim opismenjevanjem preko različnih načinov 

branja raznovrstnih besedil na različnih predmetnih področjih. Učitelj, ki torej pozna 

bralne zmožnosti svojih učencev ter stopnje bralnega razvoja, veliko bolje razume 

težave, s katerimi se ti učenci spopadajo (Grosman, 2007).  

V literaturi najdemo več opredelitev branja in ena izmed njih pravi, da je branje globalni, 

interaktivni in razvojni proces, ki zajema procese učenja, pri čemer je pomembno 

posameznikovo znanje jezika (Leu in Kinzer, 1987, v Lipec Stopar, 1999). Branje je 

zmožnost, ki jo otrok začne razvijati po tem, ko ima že izoblikovane navade 

govorjenega jezika, ki vplivajo na branje (Plut Pregelj, 1990). Pri branju prepoznavamo 

črke (grafeme) v pisani ali tiskani obliki, pretvarjamo znake pisanega jezika v znake 

govornega jezika in sprejemamo informacije iz besedila (Pedagoška enciklopedija, 

1989). Branje je torej komunikacijski proces, v katerem se preko besedila prenaša 

sporočilo, ki ga mi (bralci) sprejemamo (prav tam). 

Branje je poleg poslušanja, govorjenja in pisanja ena izmed najpomembnejših 

komunikacijskih dejavnosti, ki jih učenci (tako eno- kot tudi dvojezični) usvajajo v 

procesu začetnega opismenjevanja (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 

2012). 

Na branje vplivajo mnogi dejavniki, ki se med seboj povezujejo in prepletajo ter vplivajo 

na uspešnost oz. neuspešnost branja. To so percepcijski dejavniki, med katere 

štejemo vidno in slušno diskriminacijo; kognitivni dejavniki, ki vključujejo dekodiranje, 

hitrost branja in bralno razumevanje; socialno-kulturni dejavniki, ki so odvisni od 

socialno-ekonomskega statusa in vplivov okolja; ter čustveno-motivacijski dejavniki, 
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kamor sodijo motivacija, interes za branje in odnos do branja (Pečjak, 1993, v Pečjak, 

1999). 

Branje ima v procesu šolanja pomembno vlogo in učenčeva dobro razvita bralna 

zmožnost, tj. hitro/avtomatizirano branje z razumevanjem, je eden od temeljnih 

dejavnikov njegove učne uspešnosti. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

poteka intenzivni razvoj temeljnih bralnih zmožnosti in cilj bralnega pouka je razviti 

avtomatizirano tehniko branja z ustreznim bralnim razumevanjem (Pečjak, Magajna in 

Podlesek, 2012a).  

Razvoj branja in bralnih zmožnosti je sestavljen iz treh hierarhičnih stopenj, ki vodijo k 

bralni pismenosti. Te so avtomatizirana tehnika branja, branje z razumevanjem in 

fleksibilno branje. Stopnje so medsebojno povezane in soodvisne. Zmožnost hitrega 

branja z razumevanjem in fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu je najvišja stopnja 

v razvoju bralnih zmožnosti. Pravimo, da je bralec s temi zmožnostmi bralno pismen 

(Pečjak, 1999).  

4.1 Usvajanje bralne pismenosti pri dvojezičnih otrocih 

Pri razvoju bralne pismenosti je pomembno, v kolikšni meri otrok obvlada jezik, v 

katerem se uči branja in pisanja. L. Knaflič (2010) meni, da je otrok izpostavljen 

tveganju za šolski neuspeh, če se uči in šola v jeziku, ki ga ne obvlada najbolje. Med 

izobraževanjem postane drugi jezik velikokrat orodje učenja, prvi jezik pa obstane na 

ravni vsakdanje uporabe, če ga ne urimo dovolj. To pogosto pripelje do tega, da 

postane znanje prvega jezika preskromno in otroku ne omogoča kompleksnejšega 

mišljenja in njegove rabe. Otrokom postane drugi jezik pomembnejši od prvega. 

Ohranjanje prvega jezika je koristno in lahko pozitivno vpliva na usvajanje drugega 

jezika, saj se tekom usvajanja drugega jezika znanje prvega jezika (jezikovne 

strukture, konceptualno znanje, sintaksa) prenese v drugi jezik. V primeru, da otrok 

tekom govornega razvoja meša prvi in drugi jezik, ne bo zmogel razviti ustrezne 

jezikovne osnove za usvajanje drugih jezikov (Knaflič, 1998). Jezikovne spretnosti so 

torej v prvem in drugem jeziku medsebojno povezane, kar pomeni, da lahko 

dvojezičnost pozitivno vpliva na otrokov kognitivni razvoj (Magajna, 1994). Cummins 

(1981, v Magajna, 1994) to razlaga s principom medsebojne odvisnosti, kar pomeni, 

da v kolikor poučevanje v jeziku X učinkovito spodbuja zmožnosti jezika X, bo prišlo 

do transferja v jezik Y, ampak le v primeru, kadar je bil posameznik v šoli ali okolju 

dovolj izpostavljen učenju jezika Y, in v primeru prisotnosti ustrezne motivacije za 

učenje jezika Y. 

Učenci, ki se opismenjujejo v drugem jeziku, torej potrebujejo ustrezno oporo, 

spodbude in izkušnje prvega jezika istočasno, kot se odvija razvoj drugega jezika 

(Sullivan Hammadou, 2002). 
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4.2 Opismenjevanje in učenje dvojezičnih otrok 

Opismenjevanje je ključ do šolanja v določenem jeziku, saj je velika večina šolskega 

dela in pridobivanja znanja povezana s pismenostjo (Knaflič, 2010). Opismenjevanje 

zajema učenje branja in pisanja, učenci pa so načrtnega procesa opismenjevanja 

deležni že takoj ob vstopu v šolo, kjer je ena osrednjih učnih dejavnosti v tem obdobju 

razvoj temeljnih bralnih spretnosti in zmožnosti – tj. usvajanje in avtomatizacija tehnike 

branja ter razvoj bralnega razumevanja (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012b).  

Opismenjevanje je odvisno od (Knaflič, 1997): 

 stopnje obvladovanja jezika, v katerem poteka proces opismenjevanja – 

poznavanje fonetičnih, semantičnih in sintaktičnih značilnosti; 

 jezikovne razdalje – sorodnost jezikov v ustni in pisni obliki olajša opismenjevanje; 

 razlike med pogovornim in knjižnim jezikom – večja, kot je razlika, večje so težave. 

Pogoj uspešne vključitve v vzgojno-izobraževalni proces in tudi nadaljnjega šolanja je 

ustrezno začetno opismenjevanje učencev, ki prihajajo iz kulturno, socialno in 

jezikovno deprivilegiranih družin (Krek in Vogrinc, 2005). Če začetno opismenjevanje 

ni ustrezno zastavljeno, se razkorak med dejanskim in predpostavljenim jezikovnim 

znanjem le še poglablja in neznanje sporazumevalnega jezika postane z vidika 

šolskega dela bistvena ovira pri učenju in poučevanju (prav tam). 

Opismenjevanje in učenje v jeziku, ki ga otrok še ni usvojil, pomeni, da je otrok 

postavljen pred dva izziva hkrati, in sicer pred učenje nove snovi v jeziku, ki ga še ne 

obvlada, in posredno pred učenje jezika – kar pa ni enako kot učenje nove snovi. 

Učenje jezika namreč vključuje pridobivanje jezikovnih sposobnosti in poteka pred 

vstopom v šolo (če je to mogoče). Učenje nove snovi in seznanjanje z novim jezikom 

(drugim jezikom ali jezikom okolja) sta za otroka težavni nalogi in ga postavljata pred 

velik izziv na poti do uspeha (Knaflič, 2010). 

Med dvojezičnimi otroki priseljencev je nemalokrat prisoten šolski neuspeh. 

Pomembno je natančno ugotoviti, kje se nahajajo vzroki neuspeha, saj je možno, da 

so ti zunaj otroka ali pa so odvisni od drugih dejavnikov, ki niso neposredno povezani 

z dvojezičnostjo. Dobra dvojezičnost je namreč prednost, pospešuje fleksibilnost 

kognitivnih procesov ter širi obzorja, tako da neuspeh sam po sebi ni posledica 

dvojezičnosti. Če otrok ne usvoji dveh jezikov v zadostni meri, je potrebno raziskati 

vzroke za to. Natančna diagnostika bo strokovnjake usmerila k iskanju ustreznih 

rešitev (prav tam). 

4.2.1 Težave pri opismenjevanju dvojezičnih otrok 

Dvojezični učenec s težavami na področju pisanja in branja ima lahko izmaličen priklic 

fonemov, grafemov, besed ali pravil v obeh jezikih. Specifične napake dvojezičnega 

učenca z učnimi težavami pri branju in pisanju se ne razlikujejo od specifičnih napak 

enojezičnega učenca z učnimi težavami na teh področjih. Največkrat so pri 
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posamezniku v obeh jezikih enake, in sicer slušnega, vidnega ali vidno-slušnega tipa 

(Štrkelj in Ozbič, 2011). Tudi L. Magajna (1994) povzema ugotovitve raziskav, ki jasno 

zavračajo domnevo, da je dvojezičnost sama po sebi vzrok šolskih težav učencev, ki 

izhajajo iz jezikovnih manjšin. S. Pertot (2011) je podobnega mnenja, saj pravi, da 

učenje enega jezika (kadar je ta jezik dobro usvojen) ne zavira učenja drugega jezika 

in tako učne težave pri branju in pisanju ne izvirajo iz dvojezičnosti. 

Dvojezični otroci pa lahko naletijo na težave tekom opismenjevanja tudi zaradi različnih 

razlogov narave jezika. Sem sodijo (Gidney, 2005): 

 razlike v glasovnem sistemu jezikov: vsak jezik vsebuje svoj glasovni sistem s 

pripadajočimi glasovnimi podskupinami. Po abecednem sistemu je za učenje branja 

potrebno razumevanje odnosa med grafemi in fonemi. Dvojezični otroci, katerih prvi 

jezik ni učni jezik, po vsej verjetnosti ne bodo razlikovali vseh glasovnih posebnosti 

jezika; 

 različen sistem črkovanja: pomembno je, da otrok pri usvajanju drugega jezika 

dodobra spozna nova pravila črkovanja in pravopisa; 

 različen sistem pisanja, kjer ločimo alfabetsko (abecedno), zlogovno ter logografsko 

pisanje. Pomembno pri abecednem pisanju je, da otroci razumejo odnos črka-glas 

in to svoje znanje prenesejo na učenje branja v drugem jeziku; 

 različno poimenovanje: posebno pozornost je potrebno nameniti temu, da otroci ne 

mešajo jezikovnih kodov, saj govoriti v več jezikih pomeni uporabljati drugačne 

besede za nek predmet. Besedišče dvojezičnih otrok ni tako obsežno kot pri 

enojezičnih otrocih, biti dvojezičen pa pomeni biti dvokulturen. 

Težave v procesu opismenjevanja pa lahko dvojezičnim otrokom (poleg zgoraj naštetih 

razlogov narave jezika) povzročajo tudi razlike v fonološki strukturi med jezikoma – 

madžarska abeceda je črkovno obsežnejša od slovenske, saj vsebuje 39 fonemov oz. 

40 črk in ima v primerjavi s slovensko abecedo več samoglasnikov kot tudi soglasnikov 

(Zágorec-Csuka, 2010). 

4.3  Bralna zmožnost učencev kot dejavnik njihove učne uspešnosti 

Stopnja napredka učenca v njegovih bralnih in pisnih zmožnostih predstavlja enega 

najboljših napovedovalcev učenčevega kompetentnega funkcioniranja v šoli in aktivne 

udeležbe v širšem literarnem okolju. To je tudi razlog, zakaj spada opismenjevanje 

med temeljne cilje osnovnošolskega izobraževanja (Pečjak idr., 2012b). 

Načrtnega procesa opismenjevanja so učenci deležni že takoj ob vstopu v šolo, kjer je 

ena osrednjih učnih dejavnosti v tem obdobju razvoj temeljnih bralnih spretnosti in 

zmožnosti – tj. usvajanje in avtomatizacija tehnike branja ter razvoj bralnega 

razumevanja (prav tam). Raziskave kažejo, da zaostanki v avtomatizaciji in tehniki 

branja, nastali v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, kasneje ne izzvenijo in ti 

učenci tekom izobraževanja ne uspejo nikoli dohiteti svojih vrstnikov (Magajna, 

Gradišar, Mesarič, Pečjak in Pust, 1999, v Pečjak idr., 2012b). Tudi učni načrt za 

slovenščino poudarja pomembnost razvite bralne zmožnosti kot osrednje učne 
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spretnosti, od katere je v veliki meri odvisna ne le nadaljnja učna, temveč tudi 

posameznikova izobrazbena in poklicna pot (Učni načrt za slovenščino, 2011). 

Spremljanje razvoja bralnih zmožnosti učencev je zato v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju ena glavnih dejavnosti učiteljev in svetovalnih delavcev in je 

pomembno iz več razlogov (Pečjak idr., 2012b):  

 učiteljem daje povratne informacije o tem, kako in v kolikšni meri dosegajo 

učenci cilje bralnega pouka;  

 pomaga jim pri odkrivanju učenčevih močnih in šibkih področij v razvoju bralnih 

zmožnosti, kar je zelo pomembno, kadar se pri branju pojavijo težave;  

 omogoča jim učinkovitejše poučevanje in prilagajanje dela z učencem ter jim 

nudi izhodišče za učinkovito pomoč učencem;  

 pomaga jim presoditi, kdaj je potrebno učenca napotiti k drugim strokovnjakom 

(npr. k svetovalnemu delavcu na šoli ali pa v druge specializirane ustanove). 

4.3.1 Razvoj bralnih zmožnosti 

Številne teorije branja pravijo, da poteka razvoj opismenjevanja na različnih stopnjah 

razvoja, kjer pristopi otrok k branju in pisanju s povsem različnimi strategijami, dokler 

ne doseže stopnje, za katero je značilno tekoče branje z razumevanjem (Magajna, 

1994). Poznamo več različnih modelov branja, med katerimi je najbolj znan model 

razvoja bralnih sposobnosti avtorice J. Chall (1983 , 1996, v Pečjak, 2007), ki opisuje 

razvoj branja preko različnih faz. Velja za tipičen psihološki model razvoja bralnih 

sposobnosti, ki vključuje tudi bralno razumevanje, ki ga nekateri drugi modeli ne 

obravnavajo. Opisan je kot vseživljenjski proces od začetnega obdobja pa do zrelega 

bralca. Napredovanje po stopnjah je odvisno od okolja in od posameznikovega 

kognitivnega razvoja. Prve tri stopnje predstavljajo fazo učenja branja, končna, peta 

stopnja pa predstavlja fazo zrelega kritičnega branja (Chall, 1983, 1996, v Pečjak, 

2007). 

Model avtorice J. Chall (1983, v Magajna, 1994; Grginič, 2005) vsebuje pet stopenj in 

dodano predstopnjo branja. 

Stopnja 0: predbralno obdobje oziroma priprava na branje: traja od otrokovega rojstva 

do približno šestega leta starosti. V tem obdobju otroci v svojem knjižnem in kulturnem 

okolju pridobivajo znanje o govornem in pisnem jeziku, črkah, besedah in knjigah ter 

spoznavajo skladenjske in pomenske vidike jezika in pridobivajo znanje o naravi 

besed. Slednjim iščejo rime, določajo prvi in zadnji glas, jih razčlenjujejo na glasove 

ipd. Spoznajo se z osnovnim konceptom branja, med katerega sodi pravilno rokovanje 

s knjigo, listanje po njej, uporaba prsta pri sledenju branja in povzemanje zgodbe ob 

pomoči slik ter po spominu. V predšolskem obdobju se razvijajo tudi zaznavne 

sposobnosti, pomembno vlogo za razvoj asociativne zveze črka-glas igrata razvoj 

vidnega in slušnega zaznavanja. 

Stopnja 1: obdobje začetnega branja in dekodiranja, ki je značilno za šest in sedem 

let stare otroke. V stopnji dekodiranja otroci spoznajo in se naučijo vse črke s 
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pripadajočimi glasovi. Pomembno je pretvarjanje vidnega v slušni znak (asociativna 

zveza črka-glas), saj se s tem ponotranji kognitivno znanje o jeziku in dekodiranje 

postane še natančnejše. Ob zaključku te stopnje naj bi otroci razvili sposobnost 

vizualnega in delno auditivnega razločevanja. Otrok gre v obdobju začetnega branja 

in dekodiranja skozi tri faze: 

 v prvi fazi je v ospredju otrokova osredotočenost na pomen besed in ne toliko na 

njihovo obliko; 

 v drugi fazi osredotoča otrok svojo pozornost na grafično podobo besed in manj na 

njihov pomen; 

 tretja faza pa predstavlja sintezo prvih dveh – otrokova pozornost se usmeri tako na 

obliko kot tudi na pomen besed, zato je lahko njegovo branje gladko in natančno. 

Stopnja 2: utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje), ki traja med sedmim in osmim 

letom starosti. Ključni cilj je avtomatizacija bralne tehnike, ki je rezultat vaje in urjenja. 

Posledično se izboljša hitrost branja, branje postaja bolj tekoče in vse to vodi bralca k 

boljšemu razumevanju prebranega. 

Stopnja 3: branje za učenje – branje za odkrivanje pomena, ki traja med devetim in 

štirinajstim letom in na kateri se nahajajo tudi učenci, zajeti v našo raziskavo. V tem 

obdobju pride do premika od dekodiranja tiska do razumevanja vsebine. Poveča se 

tako razumevanje posameznih besed (pojmi, besednjak) kot tudi razumevanje 

odstavkov, kar omogoča razširitev in obogatitev osnovnega znanja posameznika. Na 

tej stopnji se prepoznajo učenčeve bralne zmožnosti, kjer slednji preko branja 

pridobiva informacije ter novo znanje. Branje postane poleg gledanja in poslušanja 

temeljno sredstvo pridobivanja znanja – govorimo o branju za učenje. Na tej stopnji je 

za starost od devetega do enajstega leta značilna sposobnost branja s prevladujočim 

egocentričnim namenom, kjer učenec sporočila presoja le z vidika avtorja. Svojega 

odnosa do prebranega večinoma še ne izraža, informacije pa sprejema nekritično. Od 

dvanajstega do štirinajstega leta pa se učenec približa branju, značilnemu za 

odraslega bralca. Do besedila že vzpostavi določeno razmerje, prebrano analizira in 

sintetizira ter razvija kritično mišljenje. 

Stopnja 4: večstranski pogled na prebrano, kjer so v ospredju bralčeva stališča in 

njegovi odnosi, se razvija med štirinajstim in osemnajstim letom starosti. Učenec je 

tukaj že sposoben sprejemanja, primerjanja in presoje prebranega z več vidikov. Na 

tej stopnji je v ospredju učenčeva metakognicija, ki zajema spremljanje, nadzorovanje 

in samovrednotenje branja ob zavedanju lastnih dejavnosti. 

Stopnja 5: konstrukcija in rekonstrukcija (pogled na svet), ki traja od osemnajstega 

leta naprej in pomeni zrelo obdobje pri branju. Tukaj je poudarek na kakovosti branja, 

bralec pa si znanje izgrajuje ob pomoči višjih miselnih procesov analize, sinteze, 

presojanja ter vrednotenja. Branje na tej stopnji zahteva obširno poznavanje visoko 

specializiranih vsebinskih področij in je rezultat intenzivnega preučevanja določenega 

vsebinskega področja. Izoblikuje se izgradnja lastnega sistema znanja in oblikovanje 

lastne resnice na podlagi resnice drugih. 
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Poznavanje poteka procesov branja in zavedanje o tem, da bralni razvoj poteka po 

stopnjah v povezavi s kognitivnim razvojem učencev, je zelo pomembno, saj pomaga 

učitelju podpirati in upoštevati učence ter okoliščine, v katerih se ti nahajajo. Učitelj, ki 

torej pozna bralne zmožnosti svojih učencev in stopnje bralnega razvoja, veliko bolje 

razume težave učencev, znanje o stopnjah bralnega razumevanja pa mu dopušča 

organiziranje zanimivega pouka branja ob nudenju raznolikih možnosti pozitivnih 

doživetij ob branju (Grosman, 2007). 

4.3.2 Bralne dimenzije – napovedniki bralnih zmožnosti učencev 

Poznavanje bralnih dimenzij je zelo pomembno, saj podatki o stopnji razvitosti bralnih 

zmožnosti učencev služijo na eni strani načrtovanju učiteljevega dela z vsemi učenci 

in na drugi strani bolj intenzivni pomoči tistim učencem, pri katerih so prisotne določene 

šibkosti (Pečjak idr., 2012b). 

Med napovednike bralnih zmožnosti učencev sodijo naslednje bralne dimenzije: 

 sposobnosti fonološkega zavedanja, 

 poznavanje črk, 

 poznavanje koncepta knjige in pravil o branju, 

 sposobnost predvidevanja (uporaba semantičnega, sintaktičnega in fonološkega 

ključa pri branju), 

 hitrost tihega branja, 

 kakovost glasnega branja, 

 razumevanje prebranega, 

 motivacija za branje. 

Zgoraj našteti elementi oz. bralne dimenzije so najboljši napovedniki bralnih zmožnosti 

učencev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Vsi ti elementi sestavljajo prvi 

slovenski standardizirani merski instrument, imenovan Ocenjevalna shema bralnih 

zmožnosti učencev, ki učiteljem pomaga določiti bralne zmožnosti učencev v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju (Pečjak idr., 2012b) in ki smo ga uporabili tudi v naši 

raziskavi. 

V nadaljevanju je na kratko predstavljena povezava med posameznimi sposobnostmi 

(preizkusi) in njihovim pomenom za učinkovito branje. 

Fonološko zavedanje 

Fonološko zavedanje označuje sposobnost manipuliranja z glasovi in odkrivanja le-teh 

(Marjanovič Umek idr., 2012). Rayner in Pollastek (1989, v Magajna, 1994) 

opredeljujeta fonološko zavedanje kot zavedanje odnosa med tiskano besedo in njeno 

glasovno reprezentacijo. Dekodiranje ima dva elementa, ki sta jedro same sposobnosti 

fonološkega zavedanja, in sicer znanje o glasovih in črkah ter odnosu črka-glas ter 

sposobnost sintetiziranja glasov, predstavljenih s črkami (Leu, Kinzer, Wilson in Hall, 

2006, v Pečjak idr., 2012b).  
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Med spretnosti fonološkega zavedanja avtorja Bell in McCallum (2008, v Marjanovič 

Umek idr., 2012) navajata izolacijo glasov v besedah, prepoznavanje več glasov v 

različnih besedah (prepoznati skupni glas v več besedah), povezovanje glasov v 

besedo, razvrščanje glasov, odstranjevanje glasov iz besed in razčlenjevanje besed 

na posamezne glasove. 

Fonološko zavedanje vpliva na sposobnost dekodiranja, kjer mora učenec črke 

(grafeme) pretvoriti v foneme (glasove), pri pisanju pa slišane glasove v črke. Če otrok 

v besedah ne sliši oz. ne zaznava posameznih glasov, bo imel težave tudi pri 

identifikaciji zveze med glasovi in črkami (glas-črka-glas) (Pečjak idr., 2012b). 

Fonološko zavedanje je zelo pomembno za branje alfabetskih jezikov, saj je zanje 

značilna visoka stopnja abstrakcije odnosov med pisnimi simboli in njihovim pomenom 

(Magajna, 1994).  

Poučevanje fonološkega zavedanja je naravnano na razvoj otrokovih sposobnosti 

prepoznavanja glasov, zlogov in rim v govorjenem jeziku in zmožnosti miselnega 

manipuliranja s temi fonološkimi enotami. Z vajami fonološkega zavedanja se 

izboljšuje učenčeva sposobnost branja in povečuje njegovo bralno razumevanje 

(Pečjak idr., 2012b). 

Fonološko zavedanje je izrednega pomena za uspešen začetek branja in pisanja, kar 

potrjujejo številne študije (Adams, 1990; Snow, Burns in Griffin, 1998; Hatcher, Hulme, 

Snowling, 2004, v Pečjak idr., 2012b). Juel (1998, v Pečjak idr., 2012b) je ugotovil, da 

je slabo fonološko zavedanje najboljši napovednik slabega bralnega dosežka v prvem 

razredu in da hkrati napoveduje težave pri branju v četrtem razredu. Strokovnjaki 

pravijo, da spada sposobnost fonološkega zavedanja med tiste dejavnike, ki napovejo 

nadaljnji bralni razvoj in je tudi eden najboljših napovednikov kasnejše učenčeve 

uspešnosti pri branju (Stahl in Murray, 1994, v Pečjak idr., 2012b). Številne raziskave 

so prav tako pokazale, da so dobro razvite sposobnosti fonološkega zavedanja 

najmočneje povezane z bralno zmožnostjo (Melby-Lervag, Lyster in Hulme, 2012, v 

Bider Petelin, 2013).  

Poznavanje črk 

Poznavanje črk zajema 1) poimenovanje črk, tj. pripisovanje slušne podobe k dani 

vidni podobi, 2) prepoznavanje črk, kamor sodi poznavanje vidne podobe 

poimenovanih glasov, ter 3) pisanje črk, ki zajema poznavanje vidne podobe ali celo 

povezave črka-glas. Poznavanje črk pomeni vzpostavljene asociativne povezave med 

črkami in glasovi. Vzpostavljene povezave omogočajo abecedno branje in zaradi 

pravopisne pravilnosti slovenskega jezika najbolj racionalen pristop k učenju branja. 

Fonološka pot, ki vključuje pretvarjanje črk v glasove in nato spajanje glasov, je zelo 

pomembna v začetni fazi usvajanja branja. Otrokom pomaga razvijati ustrezne 

strategije prepoznavanja besed in skladiščenje povezav med vidno in slušno podobo 

besede v dolgotrajni spomin. Poznavanje črk omogoča napredovanje po razvojnih 

stadijih v učenju branja (Pečjak idr., 2012b) in je močan napovednik posameznikove 

bralne uspešnosti (Ehri, 1991; Ehri, 2002, v Pečjak idr., 2012b). 
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Poznavanje koncepta knjige, pojmovanje branja in poznavanje pravil o branju 

Neločljivi del razvijanja bralne zmožnosti predstavlja poznavanje koncepta knjige/tiska 

in branja. Znanja o knjigah, tisku ter o branju otrok oblikuje na osnovi lastnih izkušenj 

s tiskom. Za otrokovo znanje o oblikah in funkcijah tiska se v literaturi pojavlja tudi izraz 

»zavedanje tiska«. Boljše zavedanje o tisku otrok razvija ob spoznavanju in 

manipuliranju z raznolikim tiskanim gradivom (Pečjak idr., 2012b).  

Poznavanje pravil in dogovorov o branju (npr. da beremo od leve proti desni), sodi k 

znanju o oblikah branja, znanje o funkcijah tiska pa vključuje poznavanje smisla branja 

in rabe branja za različne namene (Grosman, 2007). 

Za razvoj poznavanja koncepta o knjigi je zelo koristno glasno branje, tekom katerega 

izkušeni bralec med odmorom pojasni pomen neznanih besed in se po končanem 

branju z otrokom o vsebini prebranega tudi pogovori (Vuleta, 2016). Otroci prihajajo v 

šolo z različnimi bralnimi izkušnjami, ker so med njimi razlike v količini in kakovosti 

podpore okolja pri spoznavanju tiska. Ravno zaradi tega mora učitelj znati oceniti 

otrokovo raven razumevanja različnih konceptov, ki so povezani s tiskom in branjem, 

ter načrtovati poučevanje, ki temelji na razvijanju teh znanj (Grosman, 2007). 

Sposobnost predvidevanja 

Sposobnost predvidevanja sodi med pomembne strategije razumevanja prebranega. 

Učenec še pred začetkom branja predvideva, o čem bo besedilo govorilo, in si pri tem 

pomaga z naslovom besedila, s slikami, platnico knjige, s prebranim uvodnim stavkom 

ipd. (Duke in David-Pearson, 2002). 

Sposobnost predvidevanja je pokazatelj učenčeve sposobnosti uporabe pomenskega, 

skladenjskega in glasovnega ključa pri razumevanju besedil. Pri učinkovitem branju 

bralec usklajuje tri vrste informacij: semantično ali pomensko; sintaktično ali 

skladenjsko ter grafo-fonetično. Pri tem pa si pomaga še s poznavanjem pomena 

besed v različnih kontekstih, z znanjem o vplivu vrstnega reda besed na pomen in z 

znanjem o povezavah med črkami in glasovi ter z znanjem fonetičnih pravil. Učinkovito 

branje pomeni uporabo in usklajevanje vseh teh informacij med branjem. Učinkoviti 

bralci kar v največji meri uporabljajo sintaktične in semantične ključe ter tako zmanjšajo 

količino dekodiranja, medtem ko začetniki ali slabi bralci svojo pozornost namenjajo 

dekodiranju in posledično ne morejo hkrati predvidevati in spremljati pomena 

prebranega. Sintaktični in semantični ključ torej olajšujeta proces dekodiranja (Pečjak 

idr., 2012b). 

Hitrost tihega branja 

Hitrost tihega branja je pokazatelj avtomatiziranosti tehnike branja. Hitro/tekoče branje 

je pomembno iz treh bistvenih vzrokov (Dally III, S Chafouleas in Skinner, 2005, v 

Pečjak idr., 2012b): 

 Tekočnost branja je povezana z bralnim razumevanjem – bralci, ki berejo tekoče, 

bolje razumejo prebrano. Tekoče branje sicer samo po sebi še ni dovolj za 
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razumevanje, je pa nujen predpogoj dobrega razumevanja. Ko učenčev delovni 

spomin ni več toliko obremenjen z dekodiranjem, se lahko osredotoči na 

razumevanje prebranega. 

 Tekočnost branja zagotavlja bralcu, da je zanj branje užitek, in s tem povečuje 

verjetnost pogostejšega branja v prostem času. 

 Branje je za učenca, ki bere tekoče, manj stresna in naporna dejavnost, kar ponovno 

povečuje verjetnost večkratnega poseganja po branju, za katerega je bolj motiviran. 

Kadar branje ni tekoče, mora bralec vanj vlagati več napora in to nadvlada užitku, 

kar velikokrat vodi v izogibanje branju. 

Ker se tekočnost branja in bralno razumevanje povezujeta, je pomembno, da smo na 

hitrost branja pozorni že pri učenju branja v drugem razredu. Hitrost branja je namreč 

pomemben pokazatelj bralnega razumevanja v tretjem razredu osnovne šole (Lesgold 

in Resnick, 1982; Magajna, 1994). Poznavanje besedišča in bogat besedni zaklad 

pozitivno vplivata na hitrost branja, zato bi učitelji morali pri domačih zadolžitvah in 

izbiri bralnih gradiv upoštevati tudi razlike v besednem zakladu učencev (Gabrijelčič, 

1993). 

Kakovost glasnega branja 

Ocena kakovosti glasnega branja sporoča, kje se učenec nahaja v razvoju bralne 

zmožnosti, oziroma kako dobro je razvita njegova bralna zmožnost pri glasnem branju. 

Glede na stopnjo razvitosti bralne spretnosti govorimo o treh stopnjah, pri katerih je 

najnižja stopnja značilna za frustracijsko branje, kjer ima učenec pri branju velike 

težave, ki se kažejo kot počasno branje z neenakomernim ritmom in veliko napakami 

pri branju. Branje je netekoče. Vmesna stopnja branja je stopnja, ki jo omogoča pouk, 

in na tej stopnji branja lahko učenec z učiteljevo pomočjo izboljša kakovost glasnega 

branja. Najvišja pa je stopnja samostojnega branja, kjer učenec bere tekoče, z veliko 

natančnostjo in dobro izraznostjo. Tekoče glasno branje kaže na določeno stopnjo 

avtomatizacije tehnike branja (Pečjak idr., 2012b) ter zveni naravno, ekspresivno in 

hitro (Samuels, 2006). Bralci, ki berejo tekoče, osredotočajo svojo pozornost na 

razumevanje prebranega. Pri tekočnosti branja gre za to, da je posameznik besede 

sposoben hitro prepoznati in da razume prebrano. Tekočnost branja lahko razvijamo 

z različnimi strategijami, kot so branje v paru, partnersko branje, branje v skupini, 

branje ob pomoči, ponavljajoče glasno in tiho branje ipd. (Samuels, 2006). 

Razumevanje prebranega 

Razumevanje prebranega vključuje integracijo sposobnosti besednjaka, dekodiranja 

ter predznanja o obravnavani temi in relevantnih strategijah, ki bralcu omogočajo, da 

prebrano besedilo osmisli in ga hkrati razume (Kintsch in Kintsch, 2005, v Košak 

Babuder, 2012). 

Bralno razumevanje je osnovni cilj branja, saj beremo zato, da bi prebrano razumeli in 

pridobljeno védenje prenesli v nove situacije. Razumevanje prebranega vključuje tako 

neposredno razumevanje besed in sporočil, ki so v besedilu jasno prepoznavna, kot 

tudi razumevanje, ki je posledica sklepanja bralca (npr. povezovanje prebranih 
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informacij v končni sklep). Razumevanje prebranega je odvisno od bralčevega 

predznanja in tudi od vrste besedila (po navadi so pripovedna besedila lažje razumljiva 

kot razlagalna). Pri ocenjevanju razumevanja je pomembno upoštevati kvantitativno 

raven razumevanja (koliko posameznik razume) in tudi kvalitativno raven (kaj iz 

besedila razume in na kakšni ravni je to razumevanje). Ocena bralnega razumevanja 

je pomembna pri izbiri in uporabi strategij, ki izboljšujejo bralno razumevanje 

posameznega učenca, ki ima na tem področju težave (Pečjak idr., 2012b). 

Tekočnost branja neposredno vpliva na bralno razumevanje, saj mora učenec brati 

tekoče in relativno hitro, da bi prebrano dobro razumel. Ob začetnem poučevanju 

branja je zelo pomembna sposobnost hitrega in natančnega dekodiranja, saj to 

predstavlja osnovo bralnega razumevanja. Šibki bralci morajo svojo pozornost 

osredotočati predvsem na dekodiranje besed in zato niso zmožni brati z 

razumevanjem (Magajna, 1994). Da bi lahko bralec dosegel najvišjo stopnjo v razvoju 

bralnih zmožnosti, mora biti sposoben hitrega branja z razumevanjem ter fleksibilnega 

pristopa k bralnemu gradivu. Bralno pismeni posamezniki imajo ti dve zmožnosti dobro 

razviti (Pečjak, 1999; Košak Babuder, 2012).  

Motivacija za branje 

Obstajajo številni razlogi za to, zakaj posameznik bere. Te razloge/dejavnike uvrščamo 

v dve skupini: notranjemotivacijske in zunanjemotivacijske. Notranjemotivacijski 

izhajajo iz posameznika in zajemajo učenčev interes, njegovo vključenost in 

kompetentnost. Pri zunanjemotivacijskih dejavnikih pa na pobudo za branje delujejo 

neki zunanji vplivi (materialne nagrade, pohvale učitelja, dobre ocene ...). 

Notranjemotivacijski dejavniki delujejo dolgoročneje kot zunanjemotivacijski, ki 

delujejo le kratkotrajno. To védenje je pomembno za učitelja, saj učenec, ki je notranje 

motiviran, ne potrebuje toliko zunanjih spodbud za branje kot učenec, ki je zunanje 

motiviran in ima nizek interes ali kompetentnost za branje. Tega učenca lahko k branju 

spodbudimo z zunanjimi dejavniki, kot so pohvale, nagrade in dobre ocene. Pri tem pa 

se je potrebno zavedati kratkotrajnega učinka zunanjih motivatorjev (Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006). 

4.4 Prepoznavanje in ocenjevanje težav na področju branja 

Zgodnje prepoznavanje in premagovanje primanjkljajev na področju branja je zelo 

pomembno, saj bodo sicer učenci s primanjkljaji na posameznih področjih branja imeli 

kasneje velike težave z razvojem branja. Dalj ko čakamo s premagovanjem 

primanjkljajev, težje se kasneje učenci spopadejo z naraščajočimi zahtevami 

pismenosti v višjih razredih osnovne šole (Chall in Jacobs, 2003, v Košak Babuder, 

2012). 

Ključni primanjkljaji, ki jih lahko prepoznamo pri branju (Magajna idr., 2015): 

 težave s sintezo, analizo in manipulacijo (zamenjevanjem, odstranjevanjem) glasov;  

 težave pri usvajanju povezav med črkami in glasovi; 
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 neustrezno ali napačno zaznavanje zaporedja in oblike ter simbolov; 

 počasno branje z naporom ali napakami, ki vpliva na natančnost branja – 

neavtomatizirana bralna tehnika branja, težave v prepoznavanju in dekodiranju 

besed; 

 težave s hitrostjo branja, ki se odražajo v počasnem, neustreznem branju (problem 

tekočnosti); 

 težave z bralnim razumevanjem na ravni razumevanja povedi in krajših ter daljših 

sestavkov, razumevanje pragmatičnega jezika. 

Za učinkovito prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje težav na področju branja (in 

pisanja) je danes v ospredju model, v katerem se upošteva odziv na obravnavo in nizki 

dosežki učenca (Fletcher, Reid Lyon, Fuchs in Barnes 2007, v Košak Babuder, 2014). 

Za prepoznavanje sledimo trem kriterijem: učenčevemu odzivu na poučevanje, ob 

katerem upoštevamo učenčevo rizičnost za težave na področju branja in pisanja; 

formativnemu ocenjevanju in spremljanju učnega napredka na področju branja in 

pisanja, ki temelji na kurikulu; ter evalvaciji učinkovitosti poučevanja. Če učenčevi 

dosežki niso v skladu s pričakovanim glede na njegovo starost, se bolj natančno 

ocenijo področja, na katerih zaostaja za svojimi vrstniki. Prav tako je potrebno 

ovrednotiti tudi socialne dejavnike, ki lahko prispevajo k nižjim dosežkom (nižji 

socialno-ekonomski status družine ipd.) (Bradley idr., 2002, v Fletcher idr., 2007, v 

Košak Babuder, 2014). 

Za ugotavljanje stopnje razvitosti bralnih zmožnosti na ravni osnovnošolskega 

izobraževanja obstajajo v tujini številni merski instrumenti. Tudi v slovenskem prostoru 

imamo nekaj preizkusov, s pomočjo katerih ugotavljamo težave na področju branja in 

pisanja in s katerimi preverjamo različne elemente branja in pisanja: fonološko 

zavedanje, hitrost tihega in glasnega branja, pravilnost prebranega, avtomatizacijo 

branja, razumevanje prebranega, pisno izražanje, pisanje po nareku (v Košak 

Babuder, 2014):  

 Test v motenosti branja in pisanja oz. Šalijev test, (Šali, 1972) – test je le delno 

standardiziran za populacijo otrok drugega razreda;  

 SNAP – profil ocene posebnih potreb (Weedon idr., 2009); 

 Enominutni test branja (Pečjak in Gradišar, 1991);  

 Preizkus bralnega razumevanja (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995); 

 Bralni test (Pečjak in Potočnik, 2012);  

 Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti od 1. do 3. razreda (Pečjak, Magajna in 

Potočnik, 2012);  

 Preizkus tekočnosti branja po modelu, ki temelji na kurikulumu za 2., 3. in 4. razred 

(Košir, 2011). 

Poleg zgoraj naštetih formalnih preizkusov pa lahko branje (in pisanje) preverjamo 

tudi s številnimi neformalnimi preizkusi, med katere sodi tudi ocenjevanje in merjenje, 

ki temelji na kurikulumu (Fuchs in Fuchs, 1999, v Pečjak idr., 2012b).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Na področju dvojezičnosti, predvsem v povezavi med dvojezičnostjo in inteligentnostjo, 

so bile narejene že številne raziskave, ki kažejo, da imajo lahko osebe z uravnoteženo 

dvojezičnostjo bolj fleksibilno mišljenje in nekatere kognitivne prednosti (Bernjak, 

2004). V tuji literaturi najdemo številne raziskave o zgodnjem bilingvizmu in njegovih 

prednostih (Carlson in Meltzoff, 2008; Kovács in Mehler, 2009; Byers-Heinlein in Lew-

Williams, 2013), o vplivu dvojezičnosti na razvoj ustvarjalnosti (Simonton, 2008; 

Kharkhurin, 2010a; Leikin, 2013) ter o spoznavni in jezikovni prednosti bilingvizma 

(Bialystok, 2011; Marian in Shook, 2012; Lauchlan, 2014). Tudi v domačem prostoru 

zasledimo raziskave na temo dvojezičnosti. L. Magajna (1994) je preučevala vlogo 

kognitivnih in fonoloških sposobnosti v razvoju branja pri enojezičnih in dvojezičnih 

otrocih na narodno mešanem območju slovenske Istre in podobno kot številne sorodne 

študije ugotovila, da bi šole morale spodbujati zmožnosti dvojezičnega otroka v 

maternem jeziku zato, da se spodbuja transfer v drugi jezik, kar vpliva na uspešnost 

začetnega učenja branja in pisanja. A. Nećak Lük (2009) je proučevala 

sporazumevalno zmožnost v etnično mešanih okoljih in ugotovila, da na razvijanje 

dvojezične zmožnosti v največji meri vplivata trajanje in intenzivnost otrokove potrebe 

po sporazumevanju v dveh (ali več) jezikih. E. Bernjak (2004) je raziskovala 

primanjkljaje dvojezičnih govorcev na etnično mešanem območju Madžarske ob 

slovensko-madžarski meji, kjer živijo prebivalci z madžarščino ali slovenščino kot 

materinščino, in ugotovila, da tamkajšnje večinsko prebivalstvo slovenskega jezika niti 

pasivno ne obvlada in da je njegova raba zelo okrnjena. S. Vuleta (2016) je preverjala 

vpliv dobre poučevalne prakse in treninga bralne tekočnosti na spodbujanje tekočnosti 

branja pri enojezičnih in dvojezičnih tretješolcih in na osnovi dobljenih rezultatov 

ugotovila, da je trening bralne tekočnosti učinkovit pri šibkih bralcih, še posebej pri 

dvojezičnih učencih z bralnimi težavami. A. Rot Vrhovec (2016) pa je ugotavljala 

sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni 

slovenski, in dokazala, da lahko z različnimi metodami dela in s pogostejšim 

vključevanjem sodelovalnih oblik učenja pripomoremo k razvoju sporazumevalne 

zmožnosti v slovenskem knjižnem jeziku, k boljši socialni vključenosti, k bolj 

sproščenemu učenju in tudi k strpnejšemu vrstniškemu odnosu. 

Manj pa so bile raziskane bralne zmožnosti enojezičnih učencev v primerjavi z 

dvojezičnimi na narodno mešanem območju Prekmurja ter tudi model dvojezičnega 

izobraževanja, ki se razlikuje od modela dvojezičnega izobraževanja na narodno 

mešanem območju Slovenske Istre. Primerjava ter določitev profila bralnih zmožnosti 

eno- in dvojezičnih učencev na začetku 4. razreda je smiselna, ker se učenci v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju pri slovenščini (za razliko od madžarščine, ki poteka 

na dveh ravneh (madžarščina kot prvi in madžarščina kot drugi jezik) v vseh treh 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih) združijo v eno skupino (slovenščino kot prvi jezik) 

(Izvedbena navodila, 2016) in je pomembno, da učitelji poznajo izhodiščno stanje. To 
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je tudi eden izmed razlogov, zakaj je potrebno nameniti posebno pozornost bralni 

zmožnosti učencev, saj Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti ter Bralni test učiteljem 

med drugim »dajeta povratno informacijo, kako in koliko njihovi učenci dosegajo z 

učnim načrtom zastavljene cilje bralnega pouka« (Pečjak idr., 2012b). Različen pa je 

tudi obseg ur na eno- in dvojezični osnovni šoli pri slovenščini kot prvem jeziku. Učenci 

imajo v enojezičnih osnovnih šolah do 5. razreda 70 ur slovenščine več kot učenci pri 

slovenščini kot prvem jeziku v dvojezičnih osnovnih šolah na narodno mešanem 

območju Prekmurja (Učni načrt za slovenščino, 2011). 
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6 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

6.1 Cilji raziskave  

Osrednji cilj magistrskega dela je proučiti, ali se prekmurski učenci, ki obiskujejo eno- 

ali dvojezično osnovno šolo, razlikujejo v bralni zmožnosti na začetku drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja in kako se razlikujejo. V skladu s tem smo si zastavili 

naslednje cilje raziskave in s tem tudi magistrskega dela, ki so: 

 primerjati bralne zmožnosti (fonološko zavedanje, hitrost tihega branja, kakovost 

glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacijo za branje) prekmurskih 

učencev glede na slovenske norme; 

 primerjati bralne zmožnosti (fonološko zavedanje, hitrost tihega branja, kakovost 

glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacijo za branje) učencev, ki 

obiskujejo enojezično in dvojezično osnovno šolo; 

 primerjati bralne zmožnosti (fonološko zavedanje, hitrost tihega branja, kakovost 

glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacijo za branje) učencev s 

slovenščino kot prvim jezikom, ki obiskujejo enojezično ali dvojezično osnovno šolo; 

 primerjati bralne zmožnosti (fonološko zavedanje, hitrost tihega branja, kakovost 

glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacijo za branje) učencev 

dvojezične osnovne šole, katerih prvi jezik je slovenščina ali madžarščina. 

6.2 Raziskovalna vprašanja  

Na osnovi ciljev raziskave smo si zastavili sledeča raziskovalna vprašanja: 

 Kakšna je stopnja razvitosti bralnih zmožnosti (fonološko zavedanje, hitrost tihega 

branja, kakovost glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacijo za branje) 

prekmurskih učencev v primerjavi z normami slovenske populacije? 

 Kakšne so razlike v stopnji razvitosti bralnih zmožnosti (fonološko zavedanje, hitrost 

tihega branja, kakovost glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacijo za 

branje) med prekmurskimi učenci, ki obiskujejo enojezično in dvojezično osnovno 

šolo? 

 Kakšne so razlike v stopnji razvitosti bralnih zmožnosti (fonološko zavedanje, hitrost 

tihega branja, kakovost glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacijo za 

branje) med učenci s slovenščino kot prvim jezikom, ki obiskujejo enojezično ali 

dvojezično osnovno šolo? 

 Kakšne so razlike v stopnji razvitosti bralnih zmožnosti (fonološko zavedanje, hitrost 

tihega branja, kakovost glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacijo za 

branje) med učenci dvojezične osnovne šole, katerih prvi jezik je slovenščina ali 

madžarščina? 
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7 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja in kvantitativni raziskovalni pristop. 

7.1 VZOREC 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni, namenski. Vključenih je bilo 46 prekmurskih 

učencev 4. razreda iz ene enojezične in ene dvojezične osnovne šole v Prekmurju, 

starih od 9 let in dveh mesecev do 9 let in enajst mesecev. Podvzorec 1 je tvorilo 23 

učencev iz enojezične osnovne šole, in sicer 12 fantov in 11 deklet, katerih prvi jezik 

je slovenski, podvzorec 2 pa je tvorilo 23 učencev iz dvojezične osnovne šole, kjer je 

sodelovalo 12 deklet in 11 fantov. Učenci iz dvojezične osnovne šole so se razlikovali 

tudi po svojem prvem jeziku – petnajstim je prvi jezik slovenski, osmim pa madžarski. 

 

Graf 1: Vzorec glede na spol in obiskovano OŠ 
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Graf 2: Vzorec glede na prvi jezik 

V vzorec, ki smo ga enakomerno razdelili glede na obiskovano osnovno šolo (v vsaki 

šoli po 23 učencev), smo zajeli 23 učencev in 23 učenk. V vzorcu je 38 učencev s 

prvim jezikom slovenščino ter 8 učencev, katerih prvi jezik je madžarščina. 

7.2 MERSKI INSTRUMENTI 

Za ugotavljanje bralnih zmožnosti učencev smo v raziskavi uporabili dve 

standardizirani diagnostični preizkušnji, in sicer Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti 

učencev 3. razreda – konec ter Bralni test.  

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti 3. razreda – konec avtoric S. Pečjak, L. 

Magajna in N. Potočnik (2012) meri naslednje bralne dimenzije: fonološko zavedanje, 

hitrost tihega branja, kakovost glasnega branja, razumevanje branja in motivacijo za 

branje. 

V raziskavi smo uporabili vseh 5 podtestov: 

 Podtest Hitrost tihega branja: Hitrost tihega branja kaže na avtomatiziranost tehnike 

branja in se meri v številu besed, ki jih učenec potiho prebere v eni minuti (Pečjak 

idr., 2012b). 

 Podtest Kakovost glasnega branja: S podtestom merimo naslednje značilnosti 

glasnega branja učencev: hitrost branja, ritem branja, število napak, pomoč učitelja 

pri branju, natančnost branja in izraznost. Hitrost branja smo izmerili v številu 

prebranih besed na minuto od trenutka, ko je učenec začel brati, do takrat, ko je z 

branjem končal (če učenec po 7 minutah besedila ni prebral, smo branje prekinili in 

označili, do kod je prišel). Ritem branja smo ocenili na lestvici od 1 do 2, kjer 

vrednost 1 označuje neenakomeren ritem branja (zatikajoče in zaletavajoče branje 

s postanki), vrednost 2 pa enakomeren ritem (tekoče branje). Število napak nam 

pove, koliko besed so učenci prebrali napačno. Manjše število napak pomeni boljše 

madžarski jezik; 8

slovenski jezik; 15

slovenski jezik; 23
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glasno branje. Pomoč učitelja pri branju smo merili v številu besed, ki jih je učenec 

prebral ob naši pomoči. Besede, ki smo jih učencu pomagali prebrati, smo 

upoštevali pri izračunu natančnosti branja učenca, kjer smo od skupnega števila 

besed (skupno število vseh besed je 370) odšteli napačno prebrane besede in 

besede, ki jih je učenec prebral ob naši pomoči. Tako smo dobili natančnost branja, 

ki je merjena v številu pravilno prebranih besed. Zadnji element pri preverjanju 

kakovosti glasnega branja je izraznost. Ta se meri na 3-stopenjski lestvici, pri čemer 

ocena 1 pomeni slabšo izraznost branja, pri kateri učenec pogosto ne upošteva ločil 

in besed ne naglašuje pravilno; 2 pomeni povprečno izraznost, kjer učenec 

večinoma upošteva ločila in pravilno naglašuje, le redko ne; ocena 3 pa pomeni 

dobro izraznost, kjer učenec skoraj vedno oz. vedno upošteva ločila in besede 

pravilno naglašuje (prav tam).  

 Podtest Fonološko zavedanje: Podtest preverja slušno analizo, slušno sintezo, 

odstranjevanje glasov iz besed in odstranjevanje zlogov iz besed. Vsako pravilno 

rešeno nalogo smo točkovali z 1 točko. Višje število doseženih točk pri posameznem 

podtestu pomeni bolje razvito specifično sposobnost (prav tam). 

 Podtest Razumevanje prebranega: Učenci najprej besedilo pozorno tiho preberejo, 

po branju pa pisno odgovorijo na zastavljena vprašanja. Pravilnost odgovorov smo 

točkovali s točkami. Najvišje možno število točk je 9, pri čemer večje število 

doseženih točk kaže na boljše razumevanje prebranega (prav tam). 

 Podtest Motivacija za branje: Lestvica je sestavljena iz 25 postavk, ki merijo 

motiviranost učencev za branje. Tvorijo jo 4 podlestvice, in sicer: interes za branje; 

primerjava s sošolci; težavnost branja ter glasno branje. Za dobljen dosežek na 

posamezni podlestvici smo sešteli točke. Pri interesu za branje je najvišje možno 

število točk 18, pri čemer višji dosežek pomeni višji interes za branje. Pri primerjavi 

s sošolci je najvišje možno število točk 6 in višji dosežek pomeni, da učenec zaznava 

sebe v primerjavi s sošolci kot dobrega bralca. Najvišje možno število točk je pri 

težavnosti branja 18, pri čemer višji dosežek pomeni, da učenec zaznava branje kot 

težko, naporno dejavnost. Pri glasnem branju pa je najvišje možno število točk 8. 

Višji dosežek pomeni, da učenec rad in dobro glasno bere, nižji pa kaže na to, da 

učenec glasno ne bere rad oz. da glasno slabo bere (prav tam). 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti zahteva individualen pristop izvedbe, izjema so 

le podtesti Hitrost tihega branja, Razumevanje prebranega in Motivacija za branje, ki 

jih lahko izvajamo individualno ali skupinsko. Vsi podtesti, razen podtestov Hitrost 

tihega branja in Kakovost glasnega branja, ki sta časovno omejena, so časovno 

neomejeni. Dosežki posameznega učenca se ovrednotijo po danem ključu in se jih 

pretvori v percentilne norme, ki omogočajo umestitev učenca glede na dosežek pri 

branju v skupino vrstnikov (Pečjak idr., 2012b).  

Bralni test  

Bralni test avtoric S. Pečjak, in N. Potočnik (2012) sestavljata dva podtesta: Hitrost 

razumevanja in Stopnja razumevanja. 
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V raziskavi smo uporabili oba podtesta: 

 Podtest Hitrost razumevanja: Ugotavlja hitrost procesiranja informacij učenca, ki je 

pokazatelj avtomatiziranosti njegovega branja. Podtest je sestavljen iz 25 nalog oz. 

kratkih besedil, v katerih manjka ena beseda, ki jo mora učenec dopolniti tako, da 

med petimi ponujenimi besedami izbere eno. Vsak pravilen odgovor je vreden 1 

točko. To je t. i. »surovi« dosežek učenca, ki kaže na število pravilno rešenih nalog. 

Najprej pa smo poiskali številko naloge, ki jo je učenec zadnjo rešil, in ta številka 

kaže število vseh rešenih nalog na podtestu Hitrost razumevanja. Razkorak med 

številom vseh in številom pravilno rešenih nalog kaže, da učenec hitreje bere, kot 

pa je sposoben prebrano razumeti, ali drugače povedano, učenec ima večje težave 

kot s tehniko branja z bralnim razumevanjem (Pečjak idr., 2012a). 

 

 Podtest Stopnja razumevanja: Podtest kaže na kvalitativni vidik razumevanja – 

katero vsebino učenec razume – in kvantitativni vidik – koliko vsebine razume. S 

kvalitativnega vidika ločimo samostojno stopnjo razumevanja, stopnjo razumevanja, 

ki jo omogoča pouk, in frustracijsko stopnjo razumevanja. S kvantitativnega vidika 

pa lahko govorimo o razumevanju jasno prepoznanih dejstev, razumevanju s 

pomočjo sklepanja in razumevanju na osnovi analize ter vrednotenja prebranega. 

Podtest je sestavljen iz 5 različnih besedil, kjer so v okviru vsakega besedila 4 

naloge. Učenec izmed štirih ponujenih odgovorov izbere pravilnega. Vsak pravilen 

odgovor je vreden 1 točko. Učenec lahko zbere maksimalno 20 točk, ki kažejo na 

število pravilno rešenih nalog. Zadnja rešena naloga pa kaže na število vseh rešenih 

nalog. Razkorak med številom vseh in številom pravilno rešenih nalog nam pove, 

da učenec hitreje bere, kot pa je sposoben prebrano razumeti (prav tam). 

Bralni test omogoča individualno ali skupinsko izvedbo. Z njim pridobimo informacije o 

hitrosti branja in stopnji razumevanja prebranega posameznega učenca ali pa vseh 

učencev enega oddelka. Oba podtesta Bralnega testa sta časovno omejena, njuno 

vrednotenje pa poteka s pomočjo šablone, ki omogoča pretvorbo števila točk v 

ustrezen percentilni rezultat (Pečjak idr., 2012a). 

Obe diagnostični preizkušnji sta standardizirani na slovenskem vzorcu otrok in imata 

ustrezne merske karakteristike (veljavnost, zanesljivost, objektivnost). 

7.3 OSNOVNE SKUPINE SPREMENLJIVK 

V preglednici 1 predstavljamo spremenljivke z njihovimi kraticami in opisom merjenja. 
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Preglednica 1: Opis spremenljivk 

Ime manifestne 

spremenljivke 

Okrajšava Opis merjenja 

Tiho branje 

Hitrost tihega 

branja 

(besed/minuto) 

TB_hitrost število tiho prebranih besed v 1 minuti 

Kakovost glasnega branja 

Hitrost glasnega 

branja 

(besed/minuto) 

GB_hitrost število prebranih besed na minuto 

Ritem branja GB_ritem 
 
število doseženih točk  
(lestvica od 1 do 2) 

Število napak GB_št_napak število napačno prebranih besed 

Pomoč učitelja pri 

branju (število 

besed) 

GB_pomoč število besed prebranih ob pomoči testatorja 

Natančnost branja 

(št. pravilno 

prebranih besed) 

GB_natančnos

t 

število pravilno prebranih besed 

Izraznost GB_izraznost 
 
število doseženih točk  
(lestvica od 1 do 3) 

Fonološko zavedanje 

Slušna analiza FZ_sl_analiza  število doseženih točk 

Slušna sinteza FZ_sl_sinteza število doseženih točk 

Odstranjevanje 

glasov iz besed 

FZ_odstr_glas

ov 

število doseženih točk 

Odstranjevanje 

zlogov iz besed 

FZ_odstr_zlog

ov 

število doseženih točk 
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Fonološko 

zavedanje – 

seštevek 

FZ_seštevek skupno število doseženih točk na vseh štirih 

podtestih fonološkega zavedanja  

Razumevanje prebranega 

Razumevanje 

prebranega 
OSBZ_razum  

število doseženih točk 

Hitrost 

razumevanja 

(število vseh 

rešenih nalog) 

BT_hitrost_raz

um_št_vseh  

število vseh rešenih nalog 

Hitrost 

razumevanja  

(število pravilno 

rešenih nalog) 

BT_hitrost_raz

um_št_pravilni

h  

število doseženih točk 

Stopnja 

razumevanja 

(število vseh 

rešenih nalog) 

BT_stopnja_ra

zum_št_vseh  

število vseh rešenih nalog 

Stopnja 

razumevanja 

(število pravilno 

rešenih nalog) 

BT_stopnja_ra

zum_št_praviln

ih  

število doseženih točk 

Motivacija za branje 

Interes za branje Mot_interes  število doseženih točk 

Primerjava s 

sošolci 

Mot_primerjav

a  

 
število doseženih točk 

Težavnost branja Mot_težavnost  
 
število doseženih točk 

Glasno branje Mot_Gbranje 
 
število doseženih točk 
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7.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

V drugi polovici šolskega leta 2014/2015 smo vzpostavili stik z ravnateljicama dveh 

osnovnih šol in jima predstavili potek in cilje raziskave. Obe sta se z raziskavo strinjali 

ter nam omogočili sodelovanje. Nato smo na obeh šolah učencem še takratnih tretjih 

razredov razdelili soglasja za starše, v katerih smo pojasnili, da bodo testiranja 

potekala v prihodnjem šolskem letu, na začetku 4. razreda. Tako dobljeni rezultati bodo 

pokazatelji bolj realnega stanja, saj med počitnicami učenci ne vadijo, test pa verjetno 

pri dvojezičnih učencih in tudi glede na okolje ni prelahek. Za čas in točen potek 

izvajanja testiranj smo se septembra 2015 individualno dogovorili z učitelji/-icami 

posameznega razreda. Učiteljem smo podrobneje predstavili raziskavo ter jim pojasnili 

njen namen. 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 3. razreda – konec je bila aplicirana 

individualno v izenačenih pogojih za vse učence. Izjema so le podtesti Hitrost tihega 

branja, Razumevanje prebranega in Motivacija za branje, ki smo jih izvedli skupinsko. 

Bralni test je bil izveden skupinsko. Testiranje je potekalo na začetku 4. razreda, od 

sredine septembra do sredine oktobra 2015. 

7.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Za analiziranje podatkov smo uporabili statistični paket za analizo podatkov SPSS 20.0 

in Microsoft Office – Excell, s katerim smo podatke prikazali tabelarično. Pri statistični 

obdelavi smo za prikaz povprečnih dosežkov in standardnega odklona uporabili 

metode deskriptivne statistike. Za ugotavljanje razlik smo uporabili t-test in Mann-

Whitney U test za neodvisne vzorce. 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1 OPISNA STATISTIKA 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate opisne statistike celotnega vzorca po 

posameznih sklopih nalog, ki so jih reševali učenci.  

Preglednica 2: Opisna statistika spremenljivk posameznih testov za celotni vzorec 

Sklopi nalog Spremenljivka N Min Max M SD Me 

Tiho branje TB_hitrost  46 54 263 138,30 46,77 134 

Kakovost 

glasnega 

branja 

GB_hitrost  46 53 151 98,13 26,33 104 

GB_ritem  46 1 2 1,87 0,34 2 

GB_št_napak 46 0 18 5,09 4,41 4 

GB_pomoč  46 0 6 0,54 1,28 0 
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GB_natančnost 46 352 370 364,37 5,16 366 

GB_izraznost 46 1 3 2,57 0,65 3 

Fonološko 

zavedanje 

FZ_sl_analiza  46 3 4 3,87 0,34 4 

FZ_sl_sinteza  46 2 5 4,37 0,83 5 

FZ_odstr_glasov  46 0 6 4,96 1,53 6 

FZ_odstr_zlogov  46 0 6 5,09 1,38 6 

FZ_seštevek 46 8 21 18,28 3,06 19 

Razumevanje 

prebranega 

OSBZ_razum  46 2 9 7,24 1,43 7 

BT_hitrost_razum_št_vseh  46 8 25 18,07 4,73 18 

BT_hitrost_razum_št_pravilnih  46 4 25 15,74 5,48 16 

BT_stopnja_razum_št_vseh  46 6 20 14,59 4,03 15 

BT_stopnja_razum_št_pravilnih  46 3 19 10,09 4,39 10 

Motivacija za 

branje 

Mot_interes  46 5 18 11,70 3,41 12 

Mot_primerjava  46 0 6 3,72 1,63 4 

Mot_težavnost  46 0 17 6,63 3,69 6 

Mot_Gbranje 46 0 8 3,54 2,38 3 

N … numerus   Min … minimum  Max … maksimum  

M … aritmetična sredina SD … standardni odklon  ME … mediana 

V preglednici 2 so prikazane ocene osnovnih parametrov posameznih spremenljivk za 

celoten vzorec učencev. Izračunali smo minimum, maksimum, povprečno oceno, 

standardni odklon in mediano. Rezultate smo v preglednici prikazali po posameznih 

sklopih spremenljivk in na ta način jih bomo tudi interpretirali.  

Iz rezultatov na podtestu tihega branja je razvidno, da prihaja med nekaterimi učenci 

do precejšnjih razlik, saj najnižje število prebranih besed v 1 minuti znaša 54, najvišje 

pa 263. V povprečju so učenci prebrali 138 besed na minuto.  

V okviru preverjanja kakovosti glasnega branja je bilo pri spremenljivki hitrost glasnega 

branja (GB_hitrost) v povprečju prebranih manj besed kot pri tihem branju, in sicer 98 

besed na minuto. Pri tej isti spremenljivki so učenci dosegli največji razpon med 

minimalnim in maksimalnim rezultatom, ki se giblje med 53 in 151 prebranih besed v 

eni minuti, ter tudi največjo razpršenost podatkov (SD = 26,33). Tudi vrednosti pri 

spremenljivki število napak (GB_št_napak) kažejo na dokaj veliko razpršenost 

rezultatov (SD = 4,41) in dokaj velik razpon med minimalnim in maksimalnim 

rezultatom števila napak, in sicer med 0 in 18 napak, kjer so v povprečju učenci naredili 

5 napak. Natančnost branja (GB_natančnost) kaže na dokaj majhno razpršenost 

podatkov, saj znaša pri povprečni oceni 364 vrednost standardne deviacije 5.  

V okviru preverjanja fonološkega zavedanja pri spremenljivki fonološko zavedanje – 

seštevek (FZ_seštevek) predstavlja rezultat skupno število doseženih točk vseh štirih 

podtestov, na katerih so učenci dosegli povprečno 18,28 točk, število točk pa se je 

gibalo v razponu od 8 do 21 točk. Pri slušni analizi (FZ_sl_analiza) so učenci dosegali 



Sandra Pentek: Profil bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku 

drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

41 

zelo dober rezultat, ki se giblje med 3 in 4 točkami od skupno 4 možnih točk. Pri slednji 

je razpršenost rezultatov najmanjša (SD = 0,34). Dobre rezultate so učenci dosegli tudi 

pri slušni sintezi (FZ_sl_sinteza), kjer je ob majhni razpršenosti podatkov (SD = 0,83) 

povprečna vrednost znašala 4,37 doseženih točk. Največjo in tudi zelo podobno 

razpršenost podatkov so učenci dosegli pri dveh spremenljivkah, in sicer pri 

odstranjevanju glasov iz besed (FZ_odstr_glasov) (SD = 1,53) ter pri odstranjevanju 

zlogov iz besed (FZ_odstr_zlogov) (SD = 1,38). Pri obeh spremenljivkah so dosegli 

tudi največji razpon med minimalnim in maksimalnim rezultatom, in sicer od 0 do 6 

točk. 

Pri razumevanju prebranega (OSBZ_razum) iz Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti 

so učenci dosegli dobre rezultate, saj so v povprečju zbrali 7,24 točk od možnih 9 točk. 

Pri tej isti spremenljivki so dosegli najmanjši razpon med minimalnim in maksimalnim 

rezultatom, saj je na podtestu možno doseči le 9 točk, ter najmanjšo razpršenost 

rezultatov (SD = 1,43). Najslabše povprečne rezultate so učenci dosegli pri 

spremenljivki stopnja razumevanja (število pravilno rešenih nalog) 

(BT_stopnja_razum_št_pravilnih), kjer so v povprečju zbrali 10 od 20 možnih točk. 

Interval pravilnih odgovorov se je pri tej spremenljivki gibal od tistih učencev, ki so 

zbrali 3 pravilne odgovore, do tistih, ki so jih zbrali 19. Največji razpon med minimalnim 

in maksimalnim rezultatom (Min = 4, Max = 25) ter največjo razpršenost rezultatov (SD 

= 5,48) so učenci dosegli pri spremenljivki hitrost razumevanja (število pravilno rešenih 

nalog) (BT_hitrost_razum_št_pravilnih). Najmanjšo razpršenost rezultatov so učenci 

dosegli pri spremenljivki stopnja razumevanja (število vseh rešenih nalog) 

(BT_stopnja_razum_št_vseh) (SD = 4,03). 

Pri zadnjem sklopu preverjanja učenčevih bralnih zmožnosti smo ugotavljali njihovo 

motivacijo za branje. Največji razpon med minimalnim in maksimalnim rezultatom (Min 

= 0, Max = 17) ter največjo razpršenost podatkov (SD = 3,69) so učenci dosegli pri 

spremenljivki težavnost (Mot_težavnost), skoraj enako razpršenost (SD = 3,41) in le 

nekoliko manjši razpon med minimalnim in maksimalnim rezultatom (Min = 5, Max = 

18) pa so dosegli pri spremenljivki interes za branje (Mot_interes). Pri interpretaciji 

spremenljivke težavnost branja (Mot_težavnost) je potrebno upoštevati, da višji 

rezultat pomeni, da učenec zaznava branje kot težko, naporno dejavnost. Iz 

povprečnega števila doseženih točk (M = 6,63) lahko sklepamo, da učenci branja v 

povprečju ne zaznavajo kot težkega. Pri spremenljivki primerjava s sošolci 

(Mot_primerjava) so učenci dosegli najmanjšo razpršenost podatkov (SD = 1,63). 

Za normalnost porazdelitve vrednosti spremenljivk, kot jo zahteva večina metod 

analize intervalnih in razmernostnih podatkov, smo opravili test normalnosti 

porazdelitev vseh merjenih spremenljivk. 
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Preglednica 3: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve spremenljivk 

Sklopi nalog Spremenljivka Kolmogorov-

Smirnov Z 
p 

Tiho branje TB_hitrost  0,639 0,809 

Kakovost 

glasnega branja 

GB_hitrost  0,737 0,649 

GB_ritem  3,518 0,000 

GB_št_napak 1,251 0,088 

GB_pomoč 2,887 0,000 

GB_natančnost 1,431 0,033 

GB_izraznost 2,705 0,000 

Fonološko 

zavedanje 

FZ_sl_analiza  3,518 0,000 

FZ_sl_sinteza  2,176 0,000 

FZ_odstr_glasov 1,993 0,001 

FZ_odstr_zlogov  2,041 0,000 

FZ_seštevek* 1,513 0,021 

Razumevanje 

prebranega 

OSBZ_razum  1,467 0,027 

BT_hitrost_razum_št_vseh  0,575 0,896 

BT_hitrost_razum_št_pravilnih  0,521 0,949 

BT_stopnja_razum_št_vseh  0,866 0,441 

BT_stopnja_razum_št_pravilnih  0,640 0,808 

Motivacija za 

branje 

Mot_interes  0,628 0,826 

Mot_primerjava  1,499 0,022 

Mot_težavnost  0,902 0,389 

Mot_Gbranje 0,759 0,611 

*Spremenljivko smo izračunali sami kot seštevek vseh štirih nalog. 

Kot lahko razberemo iz preglednice 3, so rezultati normalno porazdeljeni (p > 0,05) pri 

desetih spremenljivkah: hitrost tihega branja (besed/minuto) (p = 0,809), hitrost 

glasnega branja (p = 0,649), število napak (p = 0,088), interes (p = 0,826), težavnost 

branja (p = 0,389), glasno branje (p = 0,611), hitrost razumevanja – število vseh 

rešenih (p = 0,896), hitrost razumevanja – število pravilno rešenih (p = 0,949), stopnja 

razumevanja – število vseh rešenih (p = 0,441), stopnja razumevanja – število pravilno 

rešenih (p = 0,808). Pri nadaljnjih analizah smo pri teh spremenljivkah za ugotavljanje 

statistično pomembnih razlik uporabili t-test za dva neodvisna vzorca.  

Spremenljivke ritem branja (p = 0,000), pomoč učitelja pri branju (število besed) (p = 

0,000), natančnost branja (št. pravilno prebranih besed) (p = 0,033), izraznost (p = 

0,000), slušna analiza (p = 0,000), slušna sinteza (p = 0,000), odstranjevanje glasov iz 

besed (p = 0,001), odstranjevanje zlogov iz besed (p = 0,000), fonološko zavedanje – 

seštevek (p = 0,021), razumevanje prebranega (p = 0,027), primerjava s sošolci (p = 
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0,022) se ne porazdeljujejo normalno, zato smo pri nadaljnjih analizah za ugotavljanje 

statistično pomembnih razlik uporabili Mann-Whitney U test.  
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8.2 Stopnja razvitosti bralnih zmožnosti prekmurskih učencev v primerjavi z 

normami slovenske populacije 

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kakšna je stopnja razvitosti 

bralnih zmožnosti (fonološko zavedanje, hitrost tihega branja, kakovost glasnega 

branja, razumevanje prebranega in motivacija za branje) prekmurskih učencev v 

primerjavi z normami slovenske populacije. 

Preglednica 4: Primerjava bralnih zmožnosti prekmurskih učencev s slovenskimi normami 
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Percentili 

prekmurs

ki učenci 

 

5 65 53 1 0 0 352 1 3 2 1 1 4 6 0 1 0 

10 77 58 1 0 0 356 2 3 3 2 3 6 7 1 3 0 

20 101 72 2 1 0 360 2 4 4 4 5 6 9 3 4 1 

25 106 75 2 2 0 361 2 4 4 5 5 7 9 3 4 2 

30 109 79 2 2 0 362 2 4 4 5 5 7 10 3 4 2 

40 120 94 2 3 0 365 3 4 4 5 5 7 11 4 5 3 

50 134 104 2 4 0 366 3 4 5 6 6 7 12 4 6 3 

60 142 109 2 5 0 367 3 4 5 6 6 8 13 4 7 4 

70 163 117 2 7 0 368 3 4 5 6 6 8 13 5 8 5 

75 166 120 2 8 0 368 3 4 5 6 6 8 14 5 9 6 

80 175 123 2 10 1 369 3 4 5 6 6 9 15 5 9 6 

90 200 125 2 11 2 370 3 4 5 6 6 9 17 6 12 7 

95 234 143 2 15 4 370 3 4 5 6 6 9 18 6 15 8 

Percentili 

slovensko 

povprečje 

 

5 41 42 1 18 6 185 1 2 3 2 2 4 6 1 14 0 

10 49 47 1 15 3 240 2 3 3 3 3 4 9 2 13 1 

20 68 57 2 10 1 312 2 3 4 4 4 5 11 2 11 2 

25 75 61 2 8 1 344 2 3 4 4 4 6 12 3 10 2 

30 82 64 2 8 1 353 3 3 4 4 4 6 12 3 9 3 

40 95 72 2 6 0 358 3 3 4 5 5 7 14 3 7 4 

50 107 78 2 5 0 360 3 3 4 5 5 7 15 4 6 5 

60 121 86 2 4 0 362 3 4 5 5 5 7 16 4 5 5 

70 136 96 2 3 0 364 3 4 5 6 6 8 16 5 4 6 

75 145 102 2 3 0 365 3 4 5 6 6 8 17 5 3 6 

80 165 107 2 2 0 365 3 4 5 6 6 9 17 5 2 6 

90 198 120 2 1 0 367 3 4 5 6 6 9 18 6 1 7 

95 228 130 2 1 0 368 3 4 5 6 6 9 18 6 0 8 
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Podatke iz preglednice 4 smo uporabili za izračun primerjav med rezultati vzorca 

prekmurskih učencev in rezultati slovenskega povprečja. Ker primerjamo zbrane 

podatke v percentilih, smo uporabili Mann-Whitney U test (neparametrični test razlik 

med medianama za neodvisne vzorce). 

Preglednica 5: Rezultati Mann-Whitney U testa med povprečnimi rezultati vzorca prekmurskih 

učencev in slovenskim povprečjem 

 

Sklopi nalog Spremenljivka 
Mann-Whitney 

U 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Tiho branje TB_hitrost 63,000 0,270 

 

 

 

Kakovost 

glasnega branja 

GB_hitrost  56,000 0,144 

GB_ritem  84,500 1,000 

GB_št_napak 72,000 0,520 

GB_pomoč 76,500 0,628 

GB_natančnost 42,500 0,031 

GB_izraznost 77,000 0,648 

 

 

Fonološko 

zavedanje 

FZ_sl_analiza  51,000 0,039 

FZ_sl_sinteza  80,000 0,800 

FZ_odstr_glasov 72,000 0,496 

FZ_odstr_zlogov  70,000 0,434 

Razumevanje 

prebranega 
OSBZ_razum 74,000 0,584 

 

Motivacija za 

branje 

Mot_interes  55,000 0,129 

Mot_primerjava  83,000 0,938 

Mot_težavnost  82,500 0,918 

Mot_Gbranje 71,500 0,502 

Pri spremenljivki natančnost branja, ki se meri v številu prebranih besed (p = 0,031), 

ter spremenljivki slušna analiza (p = 0,039) se vzorec prekmurskih učencev statistično 

pomembno razlikuje od slovenskega povprečja (preglednica 5). Pri ostalih 

spremenljivkah med primerjanima skupinama ni statistično pomembnih razlik. 

Rezultati naše raziskave so bistveno boljši od rezultatov, ki jih za pomursko okolje 

predstavljajo statistični podatki, saj kažejo, da učna uspešnost ni nujno pogojena z 

okoljem, iz katerega prihajajo učenci. Dosežki pomurskih učencev na nacionalnem 

preverjanju znanja spadajo po regijah med najnižje v državi (Žakelj, 2010). Podobni so 

tudi rezultati drugih raziskav (PISA, PIRLS, TIMSS), ki kažejo, da socialno-ekonomski 

status družine in izobrazba staršev statistično pomembno vplivata na izobrazbene 

možnosti učencev in njihovo učno uspešnost (Slavinec, 2009). Pomurje spada med 

regije z najnižjo povprečno stopnjo izobrazbe in najnižjo povprečno plačo (SURS, 

2018) in ugotovitve številnih raziskav kažejo, da je uspeh, ki ga dosegajo učenci v 
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posamezni regiji, v neposredni povezavi s stopnjo povprečne izobrazbe in povprečno 

plačo v tej regiji (Slavinec, 2009). Rezultat naše raziskave pa je pokazal nasprotno od 

ugotovitev številnih raziskav. Vzorec prekmurskih učencev iz naše raziskave je namreč 

pri osmih spremenljivkah (hitrost tihega branja, hitrost glasnega branja, število napak, 

natančnost, slušna analiza, slušna sinteza, odstranjevanje glasov iz besed in 

odstranjevanje zlogov iz besed) dosegel boljše povprečne rezultate v primerjavi s 

slovenskim povprečjem – od tega so bile pri dveh spremenljivkah (natančnost branja 

in slušna analiza) razlike med skupinama v povprečnih rezultatih statistično 

pomembne. Pri šestih spremenljivkah (ritem branja, pomoč učitelja pri branju, 

izraznost, razumevanje prebranega, primerjava s sošolci in težavnost branja) so 

povprečni rezultati med skupinama izenačeni, prekmurski učenci pa so v primerjavi s 

slovenskim povprečjem dosegli slabše povprečne rezultate le pri dveh spremenljivkah 

(interes za branje in glasno branje) v okviru preverjanja motivacije za branje. Rezultati 

naše raziskave kažejo, da prihaja med raziskovanimi področji do precejšnjih razlik, in 

sicer na področju tehnike branja (hitrost tihega branja, hitrost glasnega branja, število 

napak in natančnost branja) ter na področju fonološkega zavedanja (slušna analiza, 

slušna sinteza, odstranjevanje glasov iz besed in odstranjevanje zlogov iz besed), kjer 

je vzorec prekmurskih učencev iz naše raziskave v primerjavi s slovenskim povprečjem 

dosegel boljše povprečne rezultate. Pri razumevanju prebranega med vzorcem 

prekmurskih učencev iz naše raziskave in slovenskim povprečjem ni tolikšnih razlik, 

pri motivaciji za branje pa so prekmurski učenci pri dveh spremenljivkah dosegli slabše 

povprečne rezultate od slovenskega povprečja. 

Statistično pomembno boljše rezultate našega vzorca učencev pri spremenljivki slušna 

analiza lahko pripisujemo temu, da so učenci iz naše raziskave nekoliko starejši od 

učencev, ki so tvorili slovenske norme. Slušna analiza spada med predbralne 

zmožnosti, katerih razvoj se začne že v predšolskem obdobju, kjer se otrok najprej 

zaveda dolžine besed, nato se zaveda zlogov, iz katerih je beseda sestavljena, in 

nazadnje še glasov v besedi (Pečjak, 1999). Otroci razvijejo zmožnost fonološke 

analize po petem ali šestem letu starosti (Jerman, 2000). Pri starejših otrocih je razvoj 

predbralnih zmožnosti (kamor sodi tudi slušna analiza) že zaključen (Bider Petelin, 

2014). Učenci iz naše raziskave pa so stari od 9 let in dveh mesecev do 9 let in enajst 

mesecev. Lyytinen (2009) pravi, da osnovno fonološko zavedanje (slušna analiza in 

slušna sinteza) otrokom ne povzroča večjih težav.  

Statistično pomembne boljše rezultate našega vzorca učencev pri spremenljivki 

natančnost branja pa lahko pripisujemo temu, da dajejo na obeh prekmurskih šolah 

velik poudarek začetnemu opismenjevanju in zgodnjemu odpravljanju težav, ki se 

pojavijo pri učencih. Učenci obeh prekmurskih osnovnih šol so namreč deležni 

učinkovite mreže pomoči že od vstopa v šolo. Tudi sicer pa je povprečno število besed, 

ki so jih učenci, ki tvorijo slovenske norme, prebrali natančno, zelo visoko, in sicer 360 

besed od skupno 370 besed. 

Poleg neposrednega vpliva učiteljev (njihove dobre poučevalne prakse, obvladovanja 

pedagoškega procesa, načinov in pristopov dela itn.) ima tudi vodstvo šole velik vpliv 

na znanje učencev in na njihovo uspešnost. Čim bolj intenzivno in aktivno spodbuja 
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učitelje k strokovnemu delu, tem višji so dosežki učencev, ki hkrati kažejo tudi na 

uspešnost dela šole kot celote (Čebašek-Travnik, 2009).To se kaže tudi v primeru naše 

raziskave, kjer vodstvo obeh šol nudi svojim učiteljem veliko podporo pri spoprijemanju 

s težavami, ki jih izkazujejo njihovi učenci. Zagotavlja jim dobre kadrovske in 

materialne pogoje dela (javne delavce, konkretne pripomočke, stalna strokovna 

izpopolnjevanja učiteljev na temo učenci z učnimi težavami in posebnimi potrebami, 

delavnice znotraj šole itn.). 

Boljše (ali izenačene) povprečne rezultate prekmurskih učencev pri večini spremenljivk 

v primerjavi z normami slovenske populacije pripisujemo temu, da sta v raziskavo 

vključeni samo dve prekmurski šoli in znotraj obeh izvajajo učitelji dejavnosti, preko 

katerih načrtno in sistematično zmanjšujejo težave z bralno pismenostjo učencev. Za 

spoprijemanje s specifičnimi učnimi težavami na področju branja je namreč pomembno 

zgodnje odkrivanje primanjkljajev in zgodnja obravnava otrok s slabše razvitimi 

predbralnimi zmožnostmi (Jurišić, 2001). To počno na obeh v raziskavo zajetih šolah 

na različne načine, in sicer z dobro poučevalno prakso; dodatnim in dopolnilnim 

poukom, ki je obvezen za učence s težavami, in z obvezno bralno značko. Učenci 

imajo možnost obiskovanja učnega kotička, kjer se po pouku z učitelji učijo in delajo 

naloge; na izbiro imajo interesne dejavnosti, kjer preko igre in različnih aktivnosti 

razvijajo osnovne veščine branja in pisanja; pri slovenščini izdelujejo bralno mapo, 

kamor zbirajo povzetke prebranih bralnih gradiv; obe šoli imata za učence s težavami 

na voljo pomoč javnih delavcev in na obeh šolah se izvaja petstopenjski model pomoči 

učencem s težavami. Že takoj na začetku šolanja, ko učitelji opazijo, da dosegajo 

učenci slabše dosežke ali določenih veščin ne usvojijo ter v primerjavi z vrstniki ne 

napredujejo, o tem obvestijo šolsko svetovalno službo, ki se vključi v obravnavo. Po 

potrebi se vključi tudi specialni pedagog, ki učencu v sodelovanju s šolsko svetovalno 

službo na različne načine in z različnimi strategijami pomaga, da usvoji potrebne 

predpogoje, veščine in znanja za lažje doseganje ciljev začetnega opismenjevanja. 

Šolska svetovalna služba in specialni pedagog z različnimi strategijami dela podpreta 

tudi učitelja (z namenom, da bo učencu lahko čim učinkoviteje pomagal) in učenčeve 

starše. Takim učencem se namreč dodeli učitelj »tutor«, ki z njimi razvija osnovne 

veščine branja in pisanja. Zanje pa se izdela tudi individualni načrt pomoči, ki se sproti 

evalvira. Na obeh šolah je vzpostavljena zelo močna in dobro delujoča mreža načrtne 

pomoči učencem s težavami, kar se odraža na njihovih dobrih povprečnih rezultatih v 

naši raziskavi, njihovih dosežkih na tekmovanjih in dobrih učnih dosežkih pri 

ocenjevanjih znanja ipd. S preventivnimi programi in programi zgodnje pomoči lahko 

omilimo primanjkljaje učencev in hkrati zmanjšujemo število tistih, ki bodo kasneje 

potrebovali dodatne oblike pomoči (Bider Petelin, 2014). 

Naše prvo raziskovalno vprašanje se glasi: Kakšna je stopnja razvitosti bralnih 

zmožnosti prekmurskih učencev v primerjavi z normami slovenske populacije? 

Ugotavljamo, da se skupina prekmurskih učencev statistično pomembno razlikuje od 

slovenskega povprečja pri natančnosti branja, ki se meri v številu prebranih besed (p 

= 0,031), ter v sklopu fonološkega zavedanja pri slušni analizi (p = 0,039). V obeh 

primerih je skupina prekmurskih učencev dosegla v povprečju boljše rezultate od 

slovenskega povprečja. Tudi sicer pa so prekmurski učenci v primerjavi s slovenskim 
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povprečjem dosegli boljše povprečne rezultate še pri šestih drugih spremenljivkah 

(hitrost tihega branja, hitrost glasnega branja, število napak, slušna sinteza, 

odstranjevanje glasov iz besed in odstranjevanje zlogov iz besed) s področja tehnike 

branja in fonološkega zavedanja. Pri razumevanju prebranega in pri dveh 

spremenljivkah (primerjava s sošolci in težavnost branja) s področja motivacije za 

branje so rezultati med raziskovanima skupinama izenačeni, pri spremenljivkah interes 

za branje in glasno branje s področja motivacije za branje pa so prekmurski učenci 

dosegli slabše povprečne rezultate. Dosežke prekmurskih učencev s področja 

motivacije za branje lahko pojasnimo s tem, da je nekaterim učencem iz naše 

raziskave slovenščina njihov drugi jezik ali jezik okolja in za branje niso tako motivirani 

kot učenci, ki jim je slovenščina prvi oz. materni jezik. Bralna motivacija je namreč eden 

ključnih dejavnikov bralne učinkovitosti učencev in tudi ena ključnih sestavin 

pismenosti. Motivirani bralci so za branje bolj angažirani in imajo do branja bolj 

pozitiven odnos ter stališča in posledično več berejo (Eccles, Wigfield in Schiefele, 

1998). Na področju razumevanja prebranega pa so prekmurski učenci v primerjavi z 

normami slovenske populacije dosegli izenačen rezultat, a bi glede na njihovo 

uspešnost na področju tehnike branja in na njihove boljše povprečne rezultate s 

področja fonološkega zavedanja pričakovali boljše povprečne rezultate tudi na 

področju razumevanja prebranega. 
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8.3 Razlike v stopnji razvitosti bralnih zmožnosti med prekmurskimi učenci, ki 

obiskujejo enojezično in dvojezično osnovno šolo 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšne so razlike v stopnji razvitosti bralnih zmožnosti 

(fonološko zavedanje, hitrost tihega branja, kakovost glasnega branja, razumevanje 

prebranega in motivacija za branje) med prekmurskimi učenci, ki obiskujejo enojezično 

in dvojezično osnovno šolo. 

Preglednica 6: Opisna statistika posameznih spremenljivk glede na šolo, ki jo učenec obiskuje 

 

 

Sklopi 

nalog 

 

 

Spremenljivka 

Osnovna šola, ki jo otrok obiskuje 

enojezična dvojezična 

N M SD Me N M SD Me 

Tiho branje TB_hitrost * 23 146,91 42,86 140 23 129,70 49,82 119 

Kakovost 

glasnega 

branja 

GB_hitrost* 23 107,74 25,42 115 23 88,52 24,07 93 

GB_ritem** 23 1,96 0,21 2 23 1,78 0,42 2 

GB_št_napak*  23 3,91 4,11 3 23 6,26 4,46 5 

GB_pomoč** 23 0,13 0,46 0 23 0,96 1,66 0 

GB_natančnost** 23 365,96 4,17 367 23 362,78 5,63 364 

GB_izraznost**  23 2,83 0,39 3 23 2,30 0,76 2 

Fonološko 

zavedanje 

FZ_sl_analiza** 23 3,87 0,34 4 23 3,87 0,34 4 

FZ_sl_sinteza**  23 4,30 0,82 4 23 4,43 0,84 5 

FZ_odstr_glasov**  23 4,87 1,77 6 23 5,04 1,30 5 

FZ_odstr_zlogov** 23 5,22 1,28 5 23 4,96 1,49 6 

FZ_seštevek**  23 18,26 3,39 19 23 18,30 2,77 19 

Razumevanje 

prebranega 

OSBZ_razum**  23 7,22 1,51 7 23 7,26 1,39 7 

BT_hitrost_razum_št_vseh*  23 17,96 4,72 18 23 18,17 4,83 18 

BT_hitrost_razum_št_pravilni

h*  
23 15,96 5,48 16 23 15,52 5,60 15 

BT_stopnja_razum_št_vseh*  23 15,13 3,36 15 23 14,04 4,62 14 

BT_stopnja_razum_št_praviln

ih*  
23 10,61 4,32 11 23 9,57 4,48 9 

Motivacija za 

branje 

Mot_interes**  23 12,35 3,54 13 23 11,04 3,21 11 

Mot_primerjava**  23 4,22 1,35 4 23 3,22 1,76 4 

Mot_težavnost*  23 5,83 3,77 5 23 7,43 3,50 7 

Mot_Gbranje*  23 4,61 2,19 4 23 2,48 2,11 2 

N … numerus   Min … minimum  Max … maksimum  

M … aritmetična sredina SD … standardni odklon  ME … mediana 

 

* Vrednosti spremenljivke se porazdeljujejo normalno – za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinama smo v nadaljevanju uporabili t-test za dva neodvisna vzorca. 
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** Vrednosti spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno – za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinama smo v nadaljevanju uporabili Mann-Whitney U test za dva neodvisna vzorca. 

V preglednici 6 so prikazane ocene osnovnih parametrov za skupino učencev, ki 

obiskujejo enojezično osnovno šolo, in skupino učencev, ki obiskujejo dvojezično 

osnovno šolo. Rezultate bomo na kratko povzeli po sklopih spremenljivk. 

Pri tihem branju so učenci enojezične OŠ v primerjavi z učenci iz dvojezične OŠ v 

povprečju dosegli višje rezultate (M enojezična OŠ = 146,91; M dvojezična OŠ = 129,70).  

Pri preverjanju kakovosti glasnega branja so učenci enojezične OŠ dosegli višje 

povprečne rezultate pri spremenljivkah hitrost glasnega branja (M = 107,74), 

natančnost branja (št. pravilno prebranih besed) (M enojezična OŠ = 365,96) ter izraznost 

(M = 2,83). Precej izenačene rezultate pa sta skupini dosegli tudi pri spremenljivki ritem 

branja (M enojezična OŠ = 1,96; M dvojezična OŠ = 1,78). Več napak smo v povprečju zabeležili 

pri učencih dvojezične OŠ (M dvojezična OŠ = 6,26).  

Rezultati iz podtesta fonološko zavedanje so med skupinama precej izenačeni. Učenci 

iz dvojezične osnovne šole dosegajo nekoliko boljše povprečne rezultate pri 

spremenljivkah odstranjevanje glasov iz besed (M dvojezična OŠ = 5,04; M enojezična OŠ = 

4,87) in slušna sinteza (M dvojezična OŠ = 4,43; M enojezična OŠ = 4,30), učenci iz enojezične 

osnovne šole pa dosegajo nekoliko boljše povprečne rezultate pri spremenljivki 

odstranjevanje zlogov iz besed (M enojezična OŠ = 5,22; M dvojezična OŠ = 4,96). Pri 

spremenljivki slušna analiza dosegata obe skupini enako povprečno oceno (M enojezična 

in dvojezična OŠ = 3,87).  

Učenci iz enojezične in dvojezične osnovne šole dosegajo precej podobne rezultate 

tudi pri večini spremenljivk iz podtesta razumevanje prebranega, kjer bi izpostavili le 

spremenljivko stopnja razumevanja (število vseh rešenih nalog), kjer prihaja do 

največjih razlik med povprečnimi rezultati. Učenci iz enojezične osnovne šole so v 

povprečju rešili več nalog kot učenci iz dvojezične osnovne šole (M enojezična OŠ = 15,13; 

M dvojezična OŠ = 14,04).  

Pri podtestu motivacija za branje dosegajo učenci enojezične osnovne šole pri vseh 

ocenjevanih elementih boljši povprečni rezultat. Do največjih razlik med povprečnimi 

rezultati prihaja pri spremenljivki glasno branje (M enojezična OŠ = 4,61; M dvojezična OŠ = 

2,48), skupini pa sta v povprečnih rezultatih najbolj izenačeni pri spremenljivki 

primerjava s sošolci (M enojezična OŠ = 4,22; M dvojezična OŠ = 3,22). 

Razloge za boljše rezultate učencev iz enojezične osnovne šole lahko pojasnimo z 

različnim obsegom ur na eno- in dvojezični osnovni šoli pri slovenščini kot prvem 

jeziku. Učenci imajo v enojezičnih osnovnih šolah do 4. razreda 70 ur slovenščine več 

kot učenci pri slovenščini kot prvem jeziku v dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju. 

Do razlik v obsegu med eno- in dvojezičnimi šolami pride v 2. in 3. razredu, saj imajo 

na enojezičnih šolah v drugem in tretjem razredu 35 ur več slovenščine, kot jih imajo 

učenci na dvojezičnih osnovnih šolah (Učni načrt za slovenščino, 2011). Medtem ko je 

obseg ur pri slovenščini na eno- in dvojezični šoli različen, pa so operativni cilji v učnem 
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načrtu za slovenščino v eno- in dvojezični osnovni šoli v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju enaki (do razlik prihaja le znotraj posameznih ciljev), enoten 

temeljni cilj obeh učnih načrtov za slovenščino pa je razvijanje sporazumevalne 

zmožnosti v slovenščini (Učni načrt za slovenščino, 2011). Učenci iz dvojezične 

osnovne šole imajo za dosego operativnih ciljev na razpolago manj ur slovenščine kot 

učenci iz enojezične osnovne šole, zato lahko slabše rezultate pripisujemo tudi temu. 

Slabše povprečne rezultate učencev iz dvojezične osnovne šole lahko pripišemo tudi 

temu, da skupino učencev iz dvojezične osnovne šole sestavljajo poleg učencev, 

katerih prvi jezik je slovenščina, tudi učenci, katerih prvi jezik je madžarščina. Zanje je 

slovenščina drugi jezik ali jezik okolja in se pri njih do tretjega razreda dela po učnem 

načrtu za slovenščino kot drugi jezik (Izvedbena navodila, 2016). Diagnostični 

preizkušnji, s katerima smo ocenjevali njihove bralne zmožnosti, sta zanje pretežki, saj 

sta sestavljeni v njihovem nedominantnem oz. drugem jeziku – slovenščini.  

Razlike med prekmurskimi učenci 4. razreda iz enojezične osnovne šole s slovenščino 

kot prvim jezikom in učenci iz dvojezične osnovne šole s slovenščino ali madžarščino 

kot prvim jezikom je v svoji raziskavi dokazala tudi L. Brodar (2015), ki je v svojem 

magistrskem delu ugotavljala razlike v kakovosti pripovedovalnih besedil (doživljajskih 

spisov) med omenjenima skupinama. Višje točke so pri pisnem izražanju v povprečju 

dosegli učenci iz enojezične osnovne šole, ki so v primerjavi z učenci iz dvojezične 

osnovne šole napisali tudi daljša in skladenjsko zahtevnejša besedila (Brodar, 2015). 

Statistično pomembnost razlike med skupinama učencev, ki obiskujejo enojezično in 

dvojezično osnovno šolo, smo testirali s t-testom za neodvisna vzorca pri 

spremenljivkah, pri katerih se rezultati normalno porazdeljujejo. 

Preglednica 7: Testiranje homogenosti varianc in t-test za spremenljivke apliciranih preizkušenj, 

ki se porazdeljujejo normalno glede na šolo, ki jo obiskujejo učenci 

Sklop nalog Spremenljivka  

Levenov test 
homogenosti 

variance t-test 

F p t df 
p (2-

tailed) 

Tiho branje 
TB_hitrost  

Privzeti enaki varianci 0,284 0,597 1,256 44 0,216 

Privzeti različni varianci   1,256 43,040 0,216 

Kakovost 

glasnega branja GB_hitrost  
Privzeti enaki varianci 0,010 0,921 2,633 44 0,012 

Privzeti različni varianci   2,633 43,869 0,012 

GB_št_napak 
Privzeti enaki varianci 2,178 0,147 -1,855 44 0,070 

Privzeti različni varianci   -1,855 43,705 0,070 

Motivacija za 

branje Mot_interes 
Privzeti enaki varianci 0,755 0,390 1,309 44 0,197 

Privzeti različni varianci     1,309 43,597 0,197 

Mot_težavnost  
Privzeti enaki varianci 0,224 0,638 -1,499 44 0,141 

Privzeti različni varianci   -1,499 43,755 0,141 

Mot_Gbranje  
Privzeti enaki varianci 0,085 0,772 3,362 44 0,002 

Privzeti različni varianci   3,362 43,936 0,002 
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Razumevanje 

prebranega 
BT_hitrost_razum_

št_vseh  

Privzeti enaki varianci 0,032 0,860 -0,154 44 0,878 

Privzeti različni varianci   -0,154 43,978 0,878 

BT_hitrost_razum_

št_pravilnih  

Privzeti enaki varianci 0,025 0,876 0,266 44 0,791 

Privzeti različni varianci   0,266 43,980 0,791 

BT_stopnja_razum

_št_vseh  

Privzeti enaki varianci 5,015 0,030 0,913 44 0,366 

Privzeti različni varianci   0,913 40,208 0,367 

BT_stopnja_razum

_št_pravilnih  

Privzeti enaki varianci 0,272 0,605 0,804 44 0,426 

Privzeti različni varianci   0,804 43,945 0,426 

Levenov test v preglednici 7 kaže, da se varianci vzorcev statistično pomembno 

razlikujeta le pri spremenljivki stopnja razumevanja (število vseh rešenih nalog), pri 

ostalih spremenljivkah pa se varianci vzorcev statistično pomembno ne razlikujeta. Pri 

omenjeni spremenljivki smo uporabili rezultate t-testa za privzeti različni varianci, pri 

ostalih pa rezultate za privzeti enaki varianci. 

Rezultati t-testa so pokazali, da se skupini statistično pomembno razlikujeta pri dveh 

spremenljivkah: hitrost glasnega branja (besed/minuto) (t = 2,662; p = 0,012) iz sklopa 

spremenljivk kakovosti glasnega branja in glasno branje (t = 3,362; p = 0,002), ki spada 

v sklop motivacije za branje. V obeh primerih so statistično pomembno boljši rezultat 

dosegli v skupini učencev, ki obiskujejo enojezično osnovno šolo.  

Ker pri spremenljivkah ritem branja (p = 0,000), pomoč učitelja pri branju (število 

besed) (p = 0,000), natančnost branja (št. pravilno prebranih besed) (p = 0,033), 

izraznost (p = 0,000), slušna analiza (p = 0,000), slušna sinteza (p = 0,000), 

odstranjevanje glasov iz besed (p = 0,001), odstranjevanje zlogov iz besed (p = 0,000), 

fonološko zavedanje – seštevek (p = 0,021), razumevanje prebranega (p = 0,027) in 

primerjava s sošolci (p = 0,022) porazdelitev rezultatov pomembno odstopa od 

normalne porazdelitve, smo razlike med skupinama učencev, ki obiskujejo enojezično 

in dvojezično osnovno šolo, testirali z Mann-Whitney U testom. 

Preglednica 8: Rezultati Mann-Whitney U testa glede na šolo, ki jo obiskujejo učenci 

 Sklopi nalog 

 

Spremenljivka 
Mann-

Whitney U 
Asymp. p 

(2-tailed) 

Kakovost glasnega branja 

 

GB_pomoč 182,000 0,015 

GB_ritem 218,500 0,083 

GB_izraznost 164,500 0,009 

GB_natančnost 171,000 0,039 

Fonološko zavedanje  

 

FZ_sl_analiza 264,500 1,000 

FZ_sl_sinteza 234,500 0,462 

FZ_odstr_glasov 257,500 0,867 

FZ_odstr_zlogov 252,500 0,774 
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FZ_seštevek  251,000 0,763 

Razumevanje prebranega  OSBZ_razum  263,000 0,973 

Motivacija za branje  Mot_primerjava 183,000 0,065 

Rezultati Mann-Whitney U testa v preglednici 8 kažejo, da se skupini statistično 

pomembno razlikujeta pri treh spremenljivkah (pomoč učitelja pri branju, izraznost in 

natančnost branja), ki spadajo v sklop kakovosti glasnega branja. Pri vseh treh 

spremenljivkah so statistično pomembno boljši rezultat dosegli učenci iz enojezične 

osnovne šole, saj so potrebovali pomoč pri manjšem številu besed (p = 0,015) in so 

besedilo prebrali z boljšo izraznostjo (p = 0,009) ter z večjo natančnostjo (p = 0,039).  

Učenci iz enojezične OŠ so dosegli statistično pomembno boljše rezultate na petih 

podtestih, in sicer pri štirih, ki sodijo h kakovosti glasnega branja (hitrosti glasnega 

branja (besed/minuto), pomoč učitelja pri branju, izraznost in natančnost), ter pri 

podtestu glasno branje, ki sodi v sklop motivacije za branje. Razlog za boljše rezultate 

učencev iz enojezične osnovne šole je slovenščina, ki je njihov materni jezik, in so zato 

bolj spretni v glasnem branju ter tudi bolj motivirani za glasno branje kot učenci iz 

dvojezične osnovne šole, med katerimi so tudi tisti, ki jim slovenščina ni materni jezik, 

in zato njihovo glasno branje ni tako dobro. Motivirani bralci so namreč za branje bolj 

angažirani (Eccles idr., 1998) in pogosteje berejo ter zato bolje utrdijo tehniko branja, 

kar vpliva na izboljšanje njihovega bralnega razumevanja (Hidi, 2001). Raziskave 

kažejo, da imajo učenci v drugem jeziku ali jeziku okolja manj interesa za branje in so 

za branje manj motivirani, če ga ne obvladajo dovolj dobro (Mori, 2002; Takase, 2007; 

Mao, 2011; Jihye in Chon, 2016), kar smo potrdili tudi v naši raziskavi. Ker učenci 

nimajo tolikšnega interesa za branje, manj berejo in ne razvijejo bralnega 

razumevanja. Interes za branje pa pomembno vpliva na bralno razumevanje, kar je v 

svoji raziskavi potrdila tudi S. Hidi (2001), ki pravi, da je ravno interes tisti, ki motivira 

bralca, da poskuša besedilo bolje razumeti ter se vanj poglobiti. Boljše rezultate 

učencev iz enojezične osnovne šole pa lahko pojasnimo tudi s tem, da učence, katerih 

materni jezik je madžarščina, pri branju ovirajo tudi razlike v glasovnem sistemu obeh 

jezikov (razlike v odnosih med črkami in glasovi v madžarskem in slovenskem jeziku). 

Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, se glasi: Kakšne so razlike v stopnji 

razvitosti bralnih zmožnosti med prekmurskimi učenci, ki obiskujejo enojezično in 

dvojezično osnovno šolo? 

Rezultati naše raziskave kažejo, da so učenci iz enojezične OŠ dosegli pri večini 

merjenih spremenljivk v povprečju boljše rezultate od učencev iz dvojezične šole. 

Dokaj izenačene rezultate so dosegli na področju fonološkega zavedanja, kjer so 

učenci iz dvojezične osnovne šole pri spremenljivkah odstranjevanje glasov in slušna 

sinteza dosegli celo boljši povprečni rezultat od učencev iz enojezične osnovne šole. 

To sta tudi edini spremenljivki, kjer je bila skupina učencev iz dvojezične osnovne šole 

boljša od učencev iz enojezične osnovne šole.  

Na petih podtestih pa so učenci iz enojezične OŠ dosegli tudi statistično pomembno 

boljše rezultate, in sicer pri štirih, ki sodijo h kakovosti glasnega branja (hitrosti 
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glasnega branja (besed/minuto), pomoč učitelja pri branju, izraznost in natančnost), ter 

pri podtestu glasno branje, ki sodi v sklop motivacije za branje. 

Cummins (1984) je ugotovil, da dvojezični učenci hitreje usvajajo pogovorni jezik kot 

akademski (šolski) jezik, ki pri njih v primerjavi z enojezičnimi vrstniki zaostaja. Pri 

mnogih dvojezičnih učencih so prisotne vrzeli v akademskem (šolskem) znanju, ki 

otežkočajo šolsko učenje, kamor sodi tudi branje. Dvojezičnost pa sama po sebi ni 

vzrok šolskih težav učencev, ki pripadajo jezikovnim manjšinam. Otrok, ki ne razume 

pomena določenih pojmov v prvem oz. maternem jeziku, bo težje usvajal te pojme v 

drugem jeziku, zato mora šolski sistem spodbujati zmožnosti dvojezičnega učenca v 

maternem jeziku, da se spodbuja transfer v drugi jezik (Magajna, 1994). 
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8.4 Razlike v stopnji razvitosti bralnih zmožnosti med učenci s slovenščino kot 

prvim jezikom, ki obiskujejo enojezično ali dvojezično osnovno šolo 

Pri našem tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšne so razlike v stopnji 

razvitosti bralnih zmožnosti (fonološko zavedanje, hitrost tihega branja, kakovost 

glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacija za branje) med učenci s 

slovenščino kot prvim jezikom, ki obiskujejo enojezično ali dvojezično osnovno šolo. 

Preglednica 9: Opisna statistika posameznih spremenljivk za skupino učencev, katerih prvi jezik 

je slovenščina in obiskujejo enojezično OŠ, in skupino učencev, katerih prvi jezik je slovenščina 

in obiskujejo dvojezično OŠ 

 

 

Sklopi nalog 

 

 

Spremenljivka 

OŠ, ki jo otrok obiskuje 

enojezična dvojezična 

N M SD Me N M SD Me 

Tiho branje TB_hitrost* 23 146,91 42,86 140 15 148,13 50,11 136 

Kakovost 

glasnega 

branja 

GB_hitrost* 23 107,74 25,42 115 15 99,67 20,03 102 

GB_ritem** 23 1,96 0,21 2 15 1,93 0,26 2 

GB_št_napak* 23 3,91 4,11 3 15 5,20 4,18 5 

GB_pomoč** 23 0,13 0,46 0 15 0,67 1,35 0 

GB_natančnost** 23 365,96 4,17 367 15 364,13 5,01 365 

GB_izraznost** 23 2,83 0,39 3 15 2,47 0,74 3 

Fonološko 

zavedanje 

FZ_sl_analiza** 23 3,87 0,34 4 15 3,93 0,26 4 

FZ_sl_sinteza** 23 4,30 0,82 4 15 4,33 0,90 5 

FZ_odstr_glasov** 23 4,87 1,77 6 15 5,20 1,01 5 

FZ_odstr_zlogov** 23 5,22 1,28 5 15 5,13 1,60 6 

FZ_seštevek** 23 18,26 3,39 19 15 18,60 2,90 20 

Razumevanje 

prebranega 

OSBZ_razum** 23 7,80 1,21 8 15 7,22 1,51 7 

BT_hitrost_razum_št_v

seh* 
23 20,13 4,36 22 15 17,96 4,72 18 

BT_hitrost_razum_št_

pravilnih* 
23 17,60 5,17 17 15 15,96 5,48 16 

BT_stopnja_razum_št_

vseh* 
23 15,93 4,17 16 15 15,13 3,36 15 

BT_stopnja_razum_št_

pravilnih* 
23 11,13 4,64 11 15 10,61 4,32 11 

Motivacija za 

branje 

Mot_interes** 23 12,35 3,54 13 15 11,80 3,34 11 

Mot_primerjava** 23 4,22 1,35 4 15 3,47 1,46 4 

Mot_težavnost* 23 5,83 3,77 5 15 6,67 3,27 6 

Mot_Gbranje* 23 4,61 2,19 4 15 2,33 1,88 2 
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N … numerus   Min … minimum  Max … maksimum  

M … aritmetična sredina SD … standardni odklon  ME … mediana 

 

* Vrednosti spremenljivke se porazdeljujejo normalno – za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinama smo v nadaljevanju uporabili t-test za dva neodvisna vzorca. 

** Vrednosti spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno – za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinama smo v nadaljevanju uporabili Mann-Whitney U test za dva neodvisna vzorca. 

V preglednici 9 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike spremenljivk 

posameznih testov učencev s slovenščino kot prvim jezikom glede na šolo, ki jo 

obiskujejo. 

Primerjava rezultatov po sklopih kaže, da je povprečna hitrost tihega branja nekoliko 

višja pri učencih dvojezične osnovne šole (M dvojezična OŠ = 148,13; M enojezična OŠ = 146,9).  

Pri nalogah, ki preverjajo kakovost glasnega branja, so boljše rezultate dosegli učenci 

enojezične OŠ. Hitrejši so bili pri merjenju hitrosti glasnega branja (M enojezična OŠ = 

107,74; M dvojezična OŠ = 99,67), imeli so boljši ritem branja (M enojezična OŠ = 1,96; M dvojezična 

OŠ = 1,93), naredili so manj napak kot učenci dvojezične OŠ (M enojezična OŠ = 3,91; M 

dvojezična OŠ = 5,20), manjkrat so potrebovali pomoč učitelja pri branju (M enojezična OŠ = 

0,13; M dvojezična OŠ = 0,67), besedilo so prebrali nekoliko bolj natančno (M enojezična OŠ = 

365,96; M dvojezična OŠ = 364,13) in tudi z nekoliko boljšo izraznostjo (M enojezična OŠ = 2,83; 

M dvojezična OŠ = 2,47).  

Pri fonološkem zavedanju so povprečni rezultati obeh skupin pri vseh spremenljivkah 

zelo podobni. Tudi skupni rezultat fonološkega zavedanja (FZ_seštevek) kaže, da sta 

skupini med seboj zelo izenačeni (M enojezična OŠ = 18,26; M dvojezična OŠ = 18,60). Učenci 

dvojezične osnovne šole so v primerjavi z učenci iz enojezične osnovne šole dosegli 

nekoliko boljše povprečne rezultate pri spremenljivkah slušna analiza (M dvojezična OŠ = 

3,93; M enojezična OŠ = 3,87), slušna sinteza (M dvojezična OŠ = 4,33; M enojezična OŠ = 4,30) in 

odstranjevanje glasov iz besed (M dvojezična OŠ = 5,20; M enojezična OŠ = 4,87). Pri 

spremenljivki odstranjevanje zlogov iz besed pa so boljši povprečni rezultat dosegli 

učenci enojezične osnovne šole (M enojezična OŠ = 5,22; M dvojezična OŠ = 5,13). 

Pri preverjanju razumevanja prebranega so pri vseh spremenljivkah boljše rezultate 

dosegli v skupini otrok iz enojezične osnovne šole. Največje razlike med skupinama 

se pojavljajo pri spremenljivki hitrost razumevanja (število vseh rešenih nalog) (M 

enojezična OŠ = 20,13; M dvojezična OŠ = 17,96) ter pri spremenljivki hitrost razumevanja 

(število pravilno rešenih nalog) (M enojezična OŠ = 17,60; M dvojezična OŠ = 15,96). Pri 

spremenljivkah razumevanje prebranega, stopnja razumevanja (število vseh rešenih 

nalog) in stopnja razumevanja (število pravilno rešenih nalog) pa so razlike med 

skupinama v prid učencem iz enojezične osnovne šole nekoliko manjše. 

Tudi pri sklopu nalog, ki se vežejo na motivacijo za branje, so boljše rezultate dosegli 

učenci enojezične osnovne šole. Do največjih razlik med skupinama prihaja pri 

spremenljivki glasno branje (M enojezična OŠ = 4,61; M dvojezična OŠ = 2,33), kjer so se učenci 

enojezične osnovne šole opredelili za občutno boljše bralce pri glasnem branju. Učenci 
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enojezične osnovne šole imajo tudi večji interes za branje (M enojezična OŠ = 12,35; M 

dvojezična OŠ = 11,80) in se v primerjavi s sošolci zaznavajo kot uspešnejši bralci (M 

enojezična OŠ = 4,22; M dvojezična OŠ = 3,47). Učenci iz dvojezične osnovne šole pa zaznavajo 

branje kot bolj težavno, naporno dejavnost (M dvojezična OŠ = 6,67; M enojezična OŠ = 5,83). 

Povzamemo lahko, da so v povprečju boljše rezultate pri večini spremenljivk dosegli 

učenci iz enojezične osnovne šole. Boljše povprečne rezultate so dosegli pri treh 

sklopih nalog, in sicer pri kakovosti glasnega branja (hitrost glasnega branja, ritem 

branja, število napak, pomoč učitelja pri branju, natančnost branja in izraznost), pri 

razumevanju prebranega (razumevanje prebranega, stopnja razumevanja (št. vseh 

rešenih nalog), stopnja razumevanja (število pravilno rešenih nalog), hitrost 

razumevanja (št. vseh rešenih nalog), hitrost razumevanja (št. pravilno rešenih nalog)) 

ter pri motivaciji za branje (interes za branje, primerjava s sošolci, težavnost branja in 

glasno branje). Pri hitrosti tihega branja so boljše povprečne rezultate dosegli učenci 

iz dvojezične osnovne šole, saj je njihova povprečna hitrost tihega branja nekoliko višja 

v primerjavi z učenci iz enojezične osnovne šole. Pri sklopu nalog, ki se vežejo na 

fonološko zavedanje, pa so povprečni rezultati obeh skupin zelo podobni, nekoliko 

boljše rezultate so pri spremenljivkah slušna analiza, slušna sinteza in odstranjevanje 

glasov iz besed ter pri skupnem seštevku nalog fonološkega zavedanja dosegli učenci 

dvojezične osnovne šole. 

Boljše povprečne dosežke učencev iz enojezične osnovne šole lahko pojasnimo z 

večjim obsegom ur pri slovenščini kot prvem jeziku na enojezičnih osnovnih šolah, saj 

imajo učenci do 4. razreda v enojezičnih osnovnih šolah 70 ur slovenščine več kot 

učenci pri slovenščini kot prvem jeziku na dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju. 

Operativni cilji pa so kljub manjšemu obsegu ur slovenščine kot prvem jeziku na 

dvojezičnih šolah v obeh učnih načrtih enaki – in enoten temeljni cilj obeh učnih načrtov 

za slovenščino je razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini (Učni načrt za 

slovenščino, 2011). Učenci imajo na enojezičnih osnovnih šolah za dosego ciljev in 

standardov znanja ter tudi za razvoj temeljnih veščin opismenjevanja (in s tem tudi 

bralnih zmožnosti) na razpolago več ur pouka slovenščine, kar zagotovo doprinaša k 

njihovim boljšim povprečnim dosežkom. Razlike med skupinama pa lahko izhajajo tudi 

iz individualnih razlik med učenci, ki jih lahko pripišemo različnemu predznanju, različni 

motiviranosti za branje, različnim izkušnjam z bralnim gradivom, različni količini časa, 

ki ga porabijo za branje, ipd. Na bralne dosežke pa vpliva tudi odnos učencev do 

branja. Rezultati raziskave bralne pismenosti PIRLS (2001, 2006 in 2011) kažejo, da 

dosegajo četrtošolci, ki imajo pozitiven odnos do branja, v primerjavi z mednarodnimi 

povprečnimi rezultati višje bralne dosežke. Skupina učencev enojezične osnovne šole 

iz naše raziskave dosega višje povprečne dosežke pri sklopu nalog iz motivacije za 

branje, kar se lahko povezuje z njihovimi boljšimi povprečnimi rezultati pri ostalih 

spremenljivkah v naši raziskavi. 

Statistično pomembnost razlik med skupinama učencev s slovenščino kot prvim 

jezikom, ki obiskujejo enojezično ali dvojezično osnovno šolo, smo testirali s t-testom 

za neodvisna vzorca. 
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Preglednica 10: Testiranje homogenosti varianc in t-test za spremenljivke apliciranih 

preizkušenj, ki se porazdeljujejo normalno, pri skupini učencev, katerih prvi jezik je slovenščina 

na enojezični OŠ, in skupini učencev, katerih prvi jezik je slovenščina na dvojezični OŠ  

 

 

 

 

Sklop nalog Spremenljivka  

Levenov test 

homogenosti 

variance t-test 

F p t df 

P (2-

tailed) 

 

Tiho branje TB_hitrost  

Privzeti enaki 

varianci 
0,382 0,540 -0,080 36 0,936 

Privzeti različni 

varianci 
  -0,078 26,682 0,939 

 

Kakovost 

glasnega branja 
GB_hitrost  

Privzeti enaki 

varianci 
1,102 0,301 1,036 36 0,307 

Privzeti različni 

varianci 
  1,090 34,574 0,283 

GB_št_napak 

Privzeti enaki 

varianci 
0,984 0,328 -0,937 36 0,355 

Privzeti različni 

varianci 
  -0,934 29,721 0,358 

 

 

Motivacija za 

branje 

Mot_interes 

Privzeti enaki 

varianci 
0,252 0,618 0,477 36 0,636 

Privzeti različni 

varianci 
    0,483 31,294 0,633 

Mot_težavnost  

Privzeti enaki 

varianci 
0,311 0,580 -0,707 36 0,484 

Privzeti različni 

varianci 
  -0,729 33,049 0,471 

Mot_Gbranje  

Privzeti enaki 

varianci 
0,915 0,345 3,306 36 0,002 

Privzeti različni 

varianci 
  3,417 33,222 0,002 

 

 

 

Razumevanje 

prebranega 

BT_hitrost_razum_

št_vseh  

Privzeti enaki 

varianci 
0,074 0,787 -1,431 36 0,161 

Privzeti različni 

varianci 
  -1,456 31,802 0,155 

BT_hitrost_razum_

št_pravilnih  

Privzeti enaki 

varianci 
0,004 0,948 -0,924 36 0,362 

Privzeti različni 

varianci 
  -0,936 31,351 0,357 

BT_stopnja_razum

_št_vseh  

Privzeti enaki 

varianci 
1,082 0,305 -0,655 36 0,517 

Privzeti različni 

varianci 
  -0,625 25,491 0,537 

BT_stopnja_razum

_št_pravilnih  

Privzeti enaki 

varianci 
0,331 0,568 -0,355 36 0,725 

Privzeti različni 

varianci 
  -0,350 28,518 0,729 
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Rezultati Levenovega testa v preglednici 10 kažejo, da se varianci obeh vzorcev ne 

razlikujeta statistično pomembno pri nobeni od spremenljivk, zato smo pri vseh 

uporabili rezultate za privzeti enaki varianci. 

Rezultati t-testa so pokazali, da se skupini učencev (skupina učencev s prvim jezikom 

slovenščine, ki obiskuje enojezično OŠ, in skupina učencev s prvim jezikom 

slovenščine, ki obiskuje dvojezično OŠ) statistično pomembno razlikujeta le pri 

spremenljivki glasno branje (t = 3,306; p = 0,002), ki spada v sklop motivacije za branje. 

Boljši rezultat je dosegla skupina učencev, ki obiskuje enojezično OŠ.  

Ker pri spremenljivkah ritem branja (p = 0,000), pomoč učitelja pri branju (število 

besed) (p = 0,000), natančnost branja (št. pravilno prebranih besed) (p = 0,033), 

izraznost (p = 0,000), slušna analiza (p = 0,000), slušna sinteza (p = 0,000), 

odstranjevanje glasov iz besed (p = 0,001), odstranjevanje zlogov iz besed (p = 0,000), 

fonološko zavedanje – seštevek (p = 0,021), razumevanje prebranega (p = 0,027) in 

primerjava s sošolci (p = 0,022) porazdelitev rezultatov pomembno odstopa od 

normalne porazdelitve, smo razlike med skupinama učencev, ki obiskujejo enojezično 

in dvojezično OŠ, testirali z Mann-Whitney U testom. 

Preglednica 11: Rezultati Mann-Whitney U testa za skupino učencev, katerih prvi jezik je 

slovenščina in obiskujejo enojezično OŠ, in skupino učencev, katerih prvi jezik je slovenščina 

in obiskujejo dvojezično OŠ 

 Sklopi nalog 

 

Spremenljivka 
Mann-Whitney 

U 
Asymp. p 

(2-tailed) 

Kakovost glasnega branja  

GB_ritem  168,500 0,906 

GB_pomoč 130,000 0,060 

GB_natančnost  134,500 0,253 

GB_izraznost  129,500 0,095 

Fonološko zavedanje  

FZ_sl_analiza  161,500 0,537 

FZ_sl_sinteza  165,000 0,805 

FZ_odstr_glasov  170,500 0,948 

FZ_odstr_zlogov  152,500 0,504 

FZ_seštevek 168,000 0,891 

Razumevanje prebranega  OSBZ_razum  129,000 0,179 

Motivacija za branje Mot_primerjava 128,000 0,167 

Rezultati Mann-Whitney U testa so pokazali, da se skupini ne razlikujeta statistično 

pomembno v nobeni izmed merjenih spremenljivk.  

Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, se glasi: Kakšne so razlike v stopnji 

razvitosti bralnih zmožnosti med učenci s slovenščino kot prvim jezikom, ki obiskujejo 

enojezično ali dvojezično OŠ? 
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Iz rezultatov je razvidno, da so pri večini spremenljivk boljše povprečne rezultate 

dosegli učenci iz enojezične OŠ. Boljše rezultate so dosegli na treh področjih – 

kakovost glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacija za branje. Učenci iz 

dvojezične OŠ so dosegli boljši povprečni rezultat le pri spremenljivki hitrost tihega 

branja ter pri spremenljivkah fonološkega zavedanja (kjer so razlike med skupinama 

majhne). Statistično pomembno pa se skupini razlikujeta le pri spremenljivki glasno 

branje (t = 3,306; p = 0,002) iz sklopa motivacije za branje, kjer je boljši rezultat dosegla 

skupina učencev, ki obiskuje enojezično OŠ. Motivacija in interes za branje imata 

pomembno vlogo pri razvoju bralnega razumevanja. Motivirani bralci bolj pogosto 

posegajo po bralnem gradivu in več berejo, kar posledično vpliva na njihovo bralno 

razumevanje. S. Hidi (2001) pravi, da je ravno interes tisti, ki motivira bralca, da se 

poglobi v besedilo ter ga skuša bolje razumeti. Če želimo pri učencih razviti bralni 

interes, jim moramo ponuditi svobodo pri izbiri bralnega gradiva. Na ta način bodo imeli 

možnost izbrati takšno gradivo, ki izhaja iz njihovega interesnega polja in je primerno 

njihovim bralnim zmožnostim. To pozitivno vpliva na njihovo bralno motivacijo, saj 

besedilo razumejo in v njem uživajo (Pečjak, 1999). 
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8.5 Razlike v stopnji razvitosti bralnih zmožnosti med učenci dvojezične 

osnovne šole, katerih prvi jezik je slovenščina ali madžarščina 

Nazadnje nas je zanimalo tudi, kakšne so razlike v stopnji razvitosti bralnih zmožnosti 

(fonološko zavedanje, hitrost tihega branja, kakovost glasnega branja, razumevanje 

prebranega in motivacija za branje) med učenci dvojezične OŠ, katerih prvi jezik je 

slovenščina ali madžarščina. 

Preglednica 12: Opisna statistika posameznih spremenljivk glede na prvi jezik učenca na 

dvojezični OŠ 

 

 

Sklopi nalog 

 

 

Spremenljivka 

Prvi jezik otroka 

slovenščina madžarščina 

N M SD Me N M SD Me 

Tiho branje TB_hitrost* 15 148,13 50,11 136 8 95,13 26,16 96 

Kakovost 

glasnega branja 

GB_hitrost* 15 99,67 20,03 102 8 67,63 15,88 63 

GB_ritem** 15 1,93 0,26 2 8 1,50 0,53 2 

GB_št_napak* 15 5,20 4,18 5 8 8,25 4,56 9 

GB_pomoč** 15 0,67 1,35 0 8 1,50 2,14 1 

GB_natančnost** 15 364,13 5,01 365 8 360,25 6,18 361 

GB_izraznost** 15 2,47 0,74 3 8 2,00 0,76 2 

Fonološko 

zavedanje 

FZ_sl_analiza** 15 3,93 0,26 4 8 3,75 0,46 4 

FZ_sl_sinteza** 15 4,62 0,74 5 8 4,33 0,90 5 

FZ_odstr_glasov** 15 5,20 1,01 5 8 4,75 1,75 6 

FZ_odstr_zlogov** 15 5,13 1,60 6 8 4,63 1,30 5 

FZ_seštevek** 15 18,88 2,90 20 8 17,46 2,60 18 

Razumevanje 

prebranega 

OSBZ_razum** 15 7,80 1,21 8 8 6,25 1,16 7 

BT_hitrost_razum

_št_vseh* 
15 20,13 4,36 22 8 14,50 3,42 15 

BT_hitrost_razum

_št_pravilnih* 
15 17,60 5,17 17 8 11,63 4,31 12 

BT_stopnja_razu

m_št_vseh* 
15 15,93 4,17 16 8 10,50 3,21 11 

BT_stopnja_razu

m_št_pravilnih* 
15 11,13 4,64 11 8 6,63 2,20 7 

Motivacija za 

branje 

Mot_interes** 15 11,80 3,34 11 8 9,63 2,56 10 

Mot_primerjava** 15 3,47 1,46 4 8 2,75 2,25 3 

Mot_težavnost* 15 6,67 3,27 6 8 8,88 3,68 8 

Mot_Gbranje* 15 2,75 2,60 3 8 2,33 1,88 2 
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N … numerus   Min … minimum  Max … maksimum  

M … aritmetična sredina SD … standardni odklon  ME … mediana 

 

* Vrednosti spremenljivke se porazdeljujejo normalno – za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinama smo v nadaljevanju uporabili t-test za dva neodvisna vzorca. 

** Vrednosti spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno – za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinama smo v nadaljevanju uporabili Mann-Whitney U test za dva neodvisna vzorca. 

V preglednici 12 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike 

spremenljivk za izbrane podatke učencev dvojezične osnovne šole glede na njihov prvi 

jezik, ki je slovenščina ali madžarščina. 

Primerjava rezultatov kaže, da so pri vseh vključenih spremenljivkah boljše rezultate 

dosegli učenci, katerih prvi jezik je slovenščina.  

Učenci s slovenščino kot prvim jezikom so pri spremenljivki hitrost tihega branja v 

povprečju prebrali 53 besed več kot učenci z madžarščino kot prvim jezikom (M 

J1slovenščina = 148,13; M J1madžarščina = 95,13). 

Pri rezultatih podtesta kakovost glasnega branja je največja razlika med skupinama pri 

spremenljivki hitrost glasnega branja – učenci s slovenščino kot prvim jezikom 

preberejo v povprečju 100 besed/minuto, učenci z madžarščino kot prvim jezikom pa 

68 besed/minuto, kar je za 32 besed/minuto manj. Skupini pa se med seboj najmanj 

razlikujeta pri spremenljivki izraznost, kjer so učenci s slovenščino kot prvim jezikom v 

povprečju dosegli 2,47 točk, učenci z madžarščino kot prvim jezikom pa 2 točki.  

Pri fonološkem zavedanju se skupini v povprečju najbolj razlikujeta pri spremenljivki 

odstranjevanje zlogov iz besed, kjer so učenci s slovenščino kot prvim jezikom v 

povprečju dosegli 5,13 točk, učenci z madžarščino kot prvim jezikom pa 4,63 točk. 

Najmanjše razlike med skupinama s slovenščino kot prvim jezikom in madžarščino kot 

prvim jezikom pa so pri spremenljivki slušna analiza (M J1slovenščina = 3,93; M J1madžarščina 

= 3,75) v povprečni vrednosti 0,18 točk.  

Pri preverjanju razumevanja prebranega prihaja pri vseh spremenljivkah (razen pri 

spremenljivki razumevanje prebranega (OSBZ_razum)) do velikih povprečnih razlik 

med skupinama. Učenci s slovenščino kot prvim jezikom so v povprečju dosegli od 4,5 

do 5,97 točk več od učencev z madžarščino kot prvim jezikom. Največje razlike med 

skupinama so pri spremenljivki hitrost razumevanja (št. pravilno rešenih nalog), skupini 

pa se najmanj razlikujeta pri spremenljivki razumevanje prebranega (M J1slovenščina = 

7,80; M J1madžarščina = 6,25). 

V okviru motivacije za branje se skupini najbolj razlikujeta pri spremenljivki težavnost 

branja. Branje zaznavajo v povprečju kot težjo, napornejšo dejavnost učenci z 

madžarščino kot prvim jezikom (M J1slovenščina = 6,67; M J1madžarščina = 8,88). Skupini 

učencev s slovenščino kot prvim jezikom in madžarščino kot prvim jezikom pa se 

najmanj razlikujeta pri spremenljivki glasno branje, kjer se rezultati med skupinama v 

povprečju razlikujejo za samo 0,42 točk. 
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Statistično pomembnost razlik med skupinama učencev iz dvojezične OŠ, katerih prvi 

jezik je slovenščina in katerih prvi jezik je madžarščina, smo preverjali s t-testom za 

neodvisne vzorce. 

Preglednica 13: Testiranje homogenosti varianc in t-test za spremenljivke apliciranih 

preizkušenj, ki se porazdeljujejo normalno glede na prvi jezik učenca na dvojezični OŠ 

 

 

 

 

 

Sklop nalog Spremenljivka  

Levenov test 

homogenosti 

variance t-test 

F p t df 

p (2-

tailed) 

 

Tiho branje TB_hitrost  

Privzeti enaki 

varianci 
2,926 0,102 2,776 21 0,011 

Privzeti različni 

varianci 
  3,333 20,998 0,003 

 

 

Kakovost 

glasnega branja 

GB_hitrost  

Privzeti enaki 

varianci 
0,337 0,568 3,903 21 0,001 

Privzeti različni 

varianci 
  4,197 17,588 0,001 

GB_št_napak 

Privzeti enaki 

varianci 
0,040 0,844 -1,617 21 0,121 

Privzeti različni 

varianci 
  -1,572 13,337 0,139 

 

 

 

 

Motivacija za 

branje 

Mot_interes 

Privzeti enaki 

varianci 
0,590 0,451 1,601 21 0,124 

Privzeti različni 

varianci 
  1,739 18,053 0,099 

Mot_težavnost  

Privzeti enaki 

varianci 
0,004 0,949 -1,479 21 0,154 

Privzeti različni 

varianci 
  -1,424 12,967 0,178 

Mot_Gbranje  

Privzeti enaki 

varianci 
1,167 0,292 -0,443 21 0,662 

Privzeti različni 

varianci 
  -0,400 10,993 0,697 

 

 

 

 

 

 

Razumevanje 

prebranega 

BT_hitrost_razum_

št_vseh  

Privzeti enaki 

varianci 
0,509 0,484 3,162 21 0,005 

Privzeti različni 

varianci 
  3,410 17,712 0,003 

BT_hitrost_razum_

št_pravilnih  

Privzeti enaki 

varianci 
0,875 0,360 2,787 21 0,011 

Privzeti različni 

varianci 
  2,951 16,889 0,009 

BT_stopnja_razum

_št_vseh  

Privzeti enaki 

varianci 
0,664 0,424 3,205 21 0,004 

Privzeti različni 

varianci 
  3,477 17,984 0,003 
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BT_stopnja_razum

_št_pravilnih  

Privzeti enaki 

varianci 
3,921 0,061 2,576 21 0,018 

Privzeti različni 

varianci 
  3,155 20,871 0,005 

 

Rezultati Levenovega testa v preglednici 13 kažejo, da se varianci obeh vzorcev ne 

razlikujeta statistično pomembno pri nobeni spremenljivki, zato smo pri vseh uporabili 

rezultate za privzeti enaki varianci. 

Rezultati t-testa so pokazali statistično značilne razlike med skupinama pri šestih 

spremenljivkah. Pri spremenljivki hitrost tihega branja (besed/minuto) so se opazno 

boljše odrezali učenci, katerih prvi jezik je slovenščina (t = 2,776; p = 0,011). Enako 

velja za spremenljivko hitrost glasnega branja (besed/minuto) (t = 3,903; p = 0,001). 

Statistično pomembne razlike smo ugotovili tudi pri spremenljivkah v sklopu 

razumevanja prebranega, in sicer pri spremenljivkah hitrost razumevanja (število vseh 

rešenih nalog) (t = 3,162; p = 0,005), hitrost razumevanja (število pravilno rešenih 

nalog) (t = 2,787; p = 0,011), stopnja razumevanja (število vseh rešenih nalog) (t = 

3,205; p = 0,004) ter stopnja razumevanja (število pravilno rešenih nalog) (t = 2,576; p 

= 0,018). Pri vseh navedenih spremenljivkah so statistično pomembno boljši rezultat 

dosegli v skupini učencev s slovenščino kot prvim jezikom.  

Pri spremenljivkah, pri katerih porazdelitev pomembno odstopa od normalne 

porazdelitve, smo razlike med skupinama učencev s slovenščino in madžarščino kot 

prvim jezikom testirali z Mann-Whitney U testom. 

Preglednica 14: Rezultati Mann-Whitney U testa glede na prvi jezik učenca na dvojezični OŠ 

 Sklopi nalog 

 

Spremenljivka 
Mann-

Whitney U 
Asymp. p (2-

tailed) 

Kakovost glasnega branja 

GB_ritem 34,000 0,019 

GB_pomoč 46,000 0,303 

GB_natančnost 35,500 0,113 

GB_izraznost 39,000 0,140 

Fonološko zavedanje 

FZ_sl_analiza 49,000 0,224 

FZ_sl_sinteza 48,000 0,373 

FZ_odstr_glasov 56,000 0,779 

FZ_odstr_zlogov 38,500 0,131 

FZ_seštevek 46,500 0,375 

Razumevanje prebranega OSBZ_razum 19,500 0,007 

Motivacija za branje Mot_primerjava 47,500 0,407 
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Iz preglednice 14 lahko vidimo, da se skupini statistično pomembno razlikujeta v dveh 

spremenljivkah, in sicer v spremenljivki ritem branja (p = 0,016) ter spremenljivki 

razumevanje prebranega (p = 0,007). Pri obeh so bistveno boljši rezultat dosegli 

učenci, katerih prvi jezik je slovenščina. 

Zadnje raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, se glasi: Kakšne so razlike v 

stopnji razvitosti bralnih zmožnosti med učenci dvojezične osnovne šole, katerih prvi 

jezik je slovenščina ali madžarščina? 

Že rezultati osnovnih parametrov za vsako skupino posebej, ki so prikazani v 

preglednici 12, kažejo, da je na vseh raziskovanih področjih boljše povprečne rezultate 

dosegla skupina učencev, katerih prvi jezik je slovenščina. Pri osmih spremenljivkah 

pa so se pokazale tudi statistično pomembne razlike med skupinama, in sicer pri 

spremenljivkah hitrost tihega branja (besed/minuto), hitrost glasnega branja 

(besed/minuto), razumevanje prebranega, hitrost razumevanja (število vseh rešenih 

nalog), hitrost razumevanja (število pravilno rešenih nalog), stopnja razumevanja 

(število vseh rešenih nalog), stopnja razumevanja (število pravilno rešenih nalog) in 

ritem branja. 

Boljše rezultate učencev s slovenščino kot prvim jezikom lahko pojasnimo z različnima 

učnima načrtoma pri slovenščini, saj učenci, katerih prvi jezik je madžarščina, do 

tretjega razreda delajo po učnem načrtu za slovenščino kot drugi jezik. V prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju obstajata namreč za pouk slovenščine dva različna 

učna načrta, in sicer učni načrt za slovenščino kot prvi jezik (po katerem delajo učenci 

s slovenščino kot prvim jezikom) ter učni načrt za slovenščino kot drugi jezik (po 

katerem delajo učenci z madžarščino kot prvim jezikom). V drugem in tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju pa poteka pouk slovenščine po enotnem učnem načrtu za 

slovenščino kot prvi jezik (Izvedbena navodila, 2016). V prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju poteka torej pouk slovenščine na dveh ravneh – slovenščina 

kot prvi jezik in slovenščina kot drugi jezik. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

pa učenci prehajajo od slovenščine kot drugega jezika k slovenščini kot prvemu jeziku. 

Takšna organizacija pouka predstavlja učencem z madžarskim maternim jezikom 

večjo zahtevnost. Razlike v prid učencem s slovenščino kot prvim jezikom lahko 

pripišemo tudi nekaterim razlikam v standardih znanja, saj se pri slovenščini kot 

drugem jeziku nekateri minimalni standardi znanja razlikujejo od tistih pri slovenščini 

kot prvem jeziku (Učni načrt za slovenščino, 2011).  

Pri interpretaciji rezultatov pa je pomembno, da upoštevamo tudi, da so učenci, katerih 

prvi jezik je madžarščina, v naši raziskavi reševali preizkuse v njihovem drugem jeziku 

ali jeziku okolja – torej v šibkejšem jeziku oz. jeziku, ki ga ne obvladajo tako dobro kot 

njihov materni jezik – madžarščino (pri dvojezičnih učencih iz naše raziskave namreč 

ne gre za uravnoteženo dvojezičnost, saj učenci en jezik obvladajo na nivoju prvega 

jezika, drugega pa na nivoju jezika okolja). Boljše rezultate bi verjetno dosegli, če bi 

bile diagnostične preizkušnje v njihovem maternem jeziku, kar dokazujejo tudi njihovi 

dosežki na nacionalnem preverjanju znanja v 6. in 9. razredu, ki poteka v njihovi 

materinščini. V naši raziskavi so učenci z madžarščino kot prvim jezikom v primerjavi 

z učenci, katerih prvi jezik je slovenščina, dosegli slabše rezultate pri vseh merjenih 
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spremenljivkah, če pa pogledamo rezultate nacionalnega preverjanja znanja, ki je v 

njihovem maternem jeziku (madžarščini), pa dosegajo ti učenci zelo dobre povprečne 

rezultate (Nacionalno preverjanje znanja, 2017). Učenci iz dvojezičnih osnovnih šol 

izbirajo, ali bodo znanje jezika na nacionalnem preverjanju znanja preverjali v 

madžarščini ali slovenščini, in učenci, katerih prvi jezik je madžarščina, praviloma 

izberejo svoj materni jezik – madžarščino. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja 

iz madžarščine v 6. razredu za obdobje zadnjih petih let (od leta 2013 do leta 2017) 

kažejo, da so učenci dvojezične osnovne šole, ki smo jo zajeli v raziskavo, v zadnjih 

štirih letih dosegli višje povprečne rezultate od državnega povprečja dvojezičnih šol v 

regiji (le eno leto je bil njihov dosežek pod državnim povprečjem). Tudi državno 

povprečje je sicer vsako leto zelo visoko, in sicer nad 60 % (Nacionalno preverjanje 

znanja, 2017). Na podlagi analize rezultatov nacionalnega preverjanja znanja v 6. 

razredu iz madžarščine vidimo, da dosegajo učenci v svojem maternem jeziku zelo 

dobre rezultate in da je največja težava pomanjkanje ustreznih merskih instrumentov 

za preverjanje obvladanja jezika v maternem jeziku učencev.  

Pri interpretaciji rezultatov učencev z madžarščino kot prvim jezikom pa moramo 

upoštevati tudi nekatere značilnosti madžarskega jezika, ki povzročajo učencem pri 

opismenjevanju največ težav. Raziskava A. Kolláth (2005) kaže, da imajo učenci pri 

opismenjevanju v madžarskem jeziku največ težav pri fonološkem razlikovanju 

podobnih glasov (npr. i-í, u-ú, j-ly), pri zapomnitvi simbolov za podobne glasove, pri 

tvorbi preteklega časa ter pri določanju končnic za prislovno določilo kraja in časa. Za 

interpretacijo rezultatov našega zadnjega raziskovalnega vprašanja pa je najbolj 

pomembno, da pogledamo, katere so tiste razlike med slovenskim in madžarskim 

jezikom, ki povzročajo učencem z madžarščino kot prvim jezikom težave pri 

opismenjevanju v slovenskem jeziku. 

Madžarski jezik sodi v ugrofinsko jezikovno skupino in se od slovenskega jezika 

razlikuje v oblikoslovju, skladnji in fonologiji, tako da lahko iščemo možne razloge za 

razlike v bralnih zmožnostih med skupinama predvsem v fonološki strukturi obeh 

jezikov. Spodaj predstavljamo tiste razlike med jezikoma, ki povzročajo učencem, 

katerih prvi jezik je madžarščina, težave pri opismenjevanju v slovenskem jeziku. 

Najpomembnejše razlike, ki vplivajo na opismenjevanje učencev, so med abecedama 

– madžarska abeceda je črkovno obsežnejša od slovenske in vsebuje 39 fonemov oz. 

40 črk. Od tega ima 14 samoglasnikov, medtem ko jim imamo v slovenskem jeziku 

samo 5 (Zágorec-Csuka, 2010). Posebnost samoglasnikov v madžarskem jeziku je, 

da ima vsak glas svoj simbol in učenci s fonološkimi primanjkljaji imajo težave pri 

razlikovanju in zapomnitvi simbolov za podobne glasove. Madžarski jezik ima tako dva 

različna a-ja (a, á), dva različna e-ja (e, é), dva različna i-ja (i, í), štiri različne o-je (o, 

ó, ö, ő) in štiri različne u-je (u, ú, ü, ű). Posebnost madžarske abecede je tudi v tem, 

da je 9 soglasnikov sestavljenih iz dveh oz. treh črk/grafemov (cs, dz, dzs, gy, ly, ny, 

sz, ty, zs), česar v slovenskem jeziku ne poznamo. Učencem povzroča pri branju in 

pisanju v slovenskem jeziku težave predvsem to, da se nekatere črke v slovenščini 

zapišejo drugače kot v madžarščini: č se v madžarskem jeziku zapiše kot cs, s se v 

madžarščini zapiše kot sz in ž kot zs. Učenci, katerih prvi jezik je madžarščina, se 

veliko motijo tudi pri branju črke s v slovenskem jeziku, saj v madžarskem jeziku črki s 
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pripada fonem š, tako da jo v madžarskem jeziku izgovarjajo in berejo kot š. Poleg 

zgoraj opisanih razlik med jezikoma pa povzroča učencem, katerih prvi jezik je 

madžarščina, v slovenščini težave tudi dvojina, ki je madžarski jezik ne pozna, prav 

tako pa madžarščina ne pozna sklanjanja samostalnikov in ne loči moškega in 

ženskega spola (Kolláth, 2005).  

Ugotavljamo torej, da so učenci z madžarščino kot prvim jezikom postavljeni pred izziv, 

saj morajo poleg maternega jezika usvojiti tudi slovenščino, ki je njihov drugi jezik ali 

jezik okolja in se od njihovega maternega jezika precej razlikuje. Transfer v drugi jezik 

pri njih ni tako enostaven, saj razlike med slovenskim in madžarskim jezikom niso le 

na ravni fonološke strukture jezika, temveč tudi pri oblikoslovju in skladnji (prav tam). 

Tudi L. Brodar (2015) je v svoji raziskavi ugotovila razlike znotraj dvojezične osnovne 

šole med učenci, katerih prvi jezik je slovenščina ali madžarščina, in sicer v prid 

učencem s slovenščino kot prvim jezikom. Slednji so pri doživljajskih spisih glede na 

dana merila (zgradba besedilne vrste, jezikovna pravilnost in slogovna ustreznost) 

dosegli pri vsakem merilu v povprečju višje število točk kot učenci, katerih prvi jezik je 

madžarščina. 

Učitelji morajo biti pri svojem poučevanju pozorni na širok spekter značilnosti učencev 

(upoštevati njihovo predznanje, jezikovne zmožnosti, stil učenja itn.). Ustrezno začetno 

opismenjevanje učencev iz socialno, kulturno in jezikovno deprivilegiranih družin je 

pogoj za njihovo uspešno vključitev v vzgojno-izobraževalni proces in tudi nadaljnje 

šolanje (Krek in Vogrinc, 2005). Če začetno opismenjevanje ni ustrezno zastavljeno, 

se neskladje med dejanskim in predpostavljenim jezikovnim znanjem le še krepi in z 

vidika šolskega dela postane neznanje sporazumevalnega jezika ključna ovira pri 

učenju in poučevanju (prav tam). Tako pri enojezičnih kot pri dvojezičnih učencih je z 

metodo ponavljajočega branja možno izboljšati tekočnost branja in vplivati na bralno 

razumevanje. S. Vuleta (2016) je v svoji raziskavi s pomočjo ponavljajoče metode 

branja tudi pri dvojezičnih učencih izboljšala tekočnost branja in ugotovila, da mora biti 

poučevanje branja otrok, katerih materni jezik ni učni jezik (v našem primeru pri 

predmetu slovenščina, kjer učencem, katerih prvi jezik je madžarščina, učni jezik pri 

tem predmetu ni materni jezik), pomembna učiteljeva naloga, da bi pripomogli k 

izboljšanju tekočnosti branja in k razvoju ostalih bralnih zmožnosti. Tudi raziskava M. 

Taforiji Yeganeh (2012, v Vuleta, 2016) je pokazala, da metoda ponavljajočega branja 

poveča tekočnost branja in razumevanje prebranega tako pri eno- kot tudi dvojezičnih 

študentih. Metoda ponavljajočega branja je torej koristna pri razvijanju tekočnosti 

branja (prav tam).  
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9 ZAKLJUČEK 

Sodobni jezikovni pouk je usmerjen v učenca, ki je v vlogi aktivnega udeleženca 

procesa in ob učiteljevem sistematičnem vodenju gradi svoje znanje. Eden temeljnih 

ciljev pouka je razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku oz. razvoj 

štirih sporazumevalnih dejavnosti, kamor sodi tudi branje (Rot Vrhovec, 2016). Učni 

načrt poudarja pomembnost razvite bralne zmožnosti kot osrednje učne spretnosti, od 

katere je v veliki meri odvisna ne le nadaljna učna, temveč tudi posameznikova 

izobrazbena in poklicna pot (Učni načrt za slovenščino, 2011). Spremljanje razvoja 

bralnih zmožnosti učencev je zato v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ena 

glavnih dejavnosti učiteljev in svetovalnih delavcev. 

V magistrskem delu smo preučevali, ali se prekmurski učenci, ki obiskujejo eno- ali 

dvojezično osnovno šolo, razlikujejo v bralni zmožnosti na začetku drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja in kako se razlikujejo. V dvojezični osnovni šoli smo nadalje 

preučili razlike med učenci glede na njihov prvi/materni jezik. Bralne zmožnosti, ki smo 

jih merili, so sposobnosti fonološkega zavedanja, hitrost tihega branja, kakovost 

glasnega branja, razumevanje prebranega in motivacija za branje.  

Za ugotavljanje profila bralnih zmožnosti smo uporabili dve standardizirani diagnostični 

preizkušnji, in sicer Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti učencev 3. razreda – konec 

ter Bralni test, s katerima si lahko učitelji pomagajo pri načrtovanju dela v slovenskem 

jeziku za doseganje ciljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Ocenjevalna 

shema bralnih zmožnosti učencev 3. razreda – konec meri naslednje bralne dimenzije: 

fonološko zavedanje, hitrost tihega branja, kakovost glasnega branja, razumevanje 

prebranega in motivacijo za branje (Pečjak idr., 2012b). Bralni test pa je sestavljen iz 

dveh podtestov, tj. hitrost razumevanja in stopnja razumevanja (Pečjak idr. 2012a).  

V naši raziskavi smo najprej primerjali stopnjo razvitosti bralnih zmožnosti prekmurskih 

učencev v primerjavi z normami slovenske populacije in ugotovili, da so rezultati, ki so 

jih dosegli učenci našega vzorca, bistveno boljši od rezultatov, ki jih za pomursko okolje 

kažejo statistični podatki, saj so prekmurski učenci dosegli izenačene ali pa boljše 

rezultate v primerjavi z normami slovenske populacije. Na osnovi tega lahko sklepamo, 

da učna uspešnost ni nujno v vsakem primeru pogojena z okoljem, iz katerega 

prihajajo učenci, in da na razvoj bralnih zmožnosti pomembno vpliva tudi šolsko okolje 

in aktivnosti, preko katerih učitelji načrtno in sistematično zmanjšujejo težave z bralno 

pismenostjo učencev. Analize rezultatov nacionalnega preverjanja znanja namreč 

kažejo, da je uspeh, ki ga dosegajo učenci v posamezni regiji, v neposredni povezavi 

s povprečno plačo in stopnjo povprečne izobrazbe v tej regiji (Slavinec, 2009), Pomurje 

pa spada med regije z najnižjo povprečno plačo in najnižjo povprečno stopnjo 

izobrazbe (SURS, 2018). Rezultati številnih raziskav (PISA, PIRLS, TIMSS) kažejo, da 

socialno-ekonomski status družine in izobrazba staršev statistično pomembno vplivata 

na učenčeve učne dosežke in njihove izobrazbene možnosti (Slavinec, 2009). 

Rezultati naše raziskave teh navedb ne potrjujejo, saj smo pri dveh spremenljivkah 

potrdili statistično pomembno razliko med obema skupinama, in sicer pri natančnosti 

glasnega branja, ki se meri v številu pravilno prebranih besed, ter v sklopu fonološkega 
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zavedanja pri slušni analizi. V obeh primerih so statistično pomembno boljše rezultate 

dosegli prekmurski učenci. Prekmurski učenci so v primerjavi s slovenskim povprečjem 

dosegli boljše povprečne rezultate še pri šestih drugih spremenljivkah: hitrost tihega 

branja, hitrost glasnega branja, število napak, slušna sinteza, odstranjevanje glasov iz 

besed in odstranjevanje zlogov iz besed. Boljše (ali izenačene) povprečne rezultate 

prekmurskih učencev pri večini spremenljivk v primerjavi z normami slovenske 

populacije pripisujemo vsem dejavnostim, ki jih znotraj obeh šol v okviru zgodnje 

obravnave izvajajo učitelji v sodelovanju s šolsko svetovalno službo in usposobljenim 

kadrom (specialnimi pedagogi). Dejavnosti so usmerjene v zgodnje odkrivanje ter 

odpravo težav pri začetnem opismenjevanju. S preventivnimi programi in programi 

zgodnje pomoči lahko omilimo primanjkljaje učencev in hkrati zmanjšujemo število 

tistih, ki bodo kasneje potrebovali dodatne oblike pomoči (Bider Petelin, 2014). Poleg 

neposrednega vpliva učiteljev (njihove dobre poučevalne prakse, obvladovanja 

pedagoškega procesa, načinov in pristopov dela itn.) ima tudi vodstvo šole velik vpliv 

na uspešnost učencev in na njihovo znanje. Čim aktivneje spodbuja učitelje k 

strokovnemu delu, tem višji so dosežki učencev, ki hkrati kažejo tudi na uspešnost dela 

šole kot celote (Čebašek-Travnik, 2009). Tudi v naših dveh primerih šol daje vodstvo 

šole učiteljem veliko podporo pri spoprijemanju s težavami, ki jih izkazujejo učenci. 

Nadalje smo primerjali razlike v stopnji razvitosti bralnih zmožnosti med prekmurskimi 

učenci, ki obiskujejo enojezično in dvojezično osnovno šolo, in ugotovili statistično 

pomembne razlike v prid učencem iz enojezične osnovne šole na petih raziskovanih 

področjih (na štirih podtestih, ki sodijo h kakovosti glasnega branja (hitrosti glasnega 

branja (besed/minuto), pomoč učitelja pri branju, izraznost in natančnost), ter na 

podtestu glasno branje, ki sodi v sklop motivacije za branje). Razloge za boljše 

rezultate učencev iz enojezične osnovne šole pojasnjujemo z različnim obsegom ur na 

eno- in dvojezični osnovni šoli pri slovenščini kot prvem jeziku, in sicer imajo učenci do 

4. razreda v enojezičnih osnovnih šolah 70 ur slovenščine več kot učenci pri 

slovenščini kot prvem jeziku v dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju (Učni načrt za 

slovenščino, 2011). Učenci iz dvojezične osnovne šole imajo za dosego ciljev in 

potrebnih standardov znanj na razpolago manj ur slovenščine kot učenci iz enojezične 

osnovne šole. Slabše povprečne rezultate učencev iz dvojezične osnovne šole lahko 

pojasnimo tudi s tem, da skupino učencev iz dvojezične osnovne šole tvorijo poleg 

učencev s slovenščino kot prvim jezikom tudi učenci, katerih prvi jezik je madžarščina. 

Zanje je slovenščina drugi jezik ali jezik okolja in so zato za branje manj motivirani. 

Bralna motivacija pa je eden ključnih dejavnikov bralne učinkovitosti in vpliva na 

angažiranost za branje ter posledično na razvoj tehnike branja in bralno razumevanje 

(Eccles idr., 1998). Slabše povprečne rezultate učencev iz dvojezične osnovne šole 

lahko pojasnimo tudi s tem, da učenci, katerih prvi jezik je madžarščina, do tretjega 

razreda delajo po učnem načrtu za slovenščino kot drugi jezik (Izvedbena navodila, 

2016). Diagnostični preizkušnji, s katerima smo ocenjevali njihove bralne zmožnosti, 

sta zanje pretežki, saj sta sestavljeni v njihovem nedominantnem oz. drugem jeziku – 

slovenščini.  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali prihaja do razlik v stopnji 

razvitosti bralnih zmožnosti med učenci s slovenščino kot prvim jezikom, ki obiskujejo 
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enojezično ali dvojezično osnovno šolo, in kakšne so te razlike. Rezultati naše 

raziskave so pokazali eno statistično pomembno razliko med raziskovanima 

skupinama, in sicer pri spremenljivki glasno branje, ki spada v sklop motivacije za 

branje, kjer so boljši rezultat dosegli v skupini učencev iz enojezične osnovne šole. 

Primerjava povprečnih rezultatov posameznih spremenljivk opisne statistike pa je še 

bolje osvetlila razlike med učenci s slovenščino kot prvim jezikom iz eno- in dvojezične 

osnovne šole. Boljše rezultate so v povprečju pri več spremenljivkah dosegli učenci iz 

enojezične osnovne šole, in sicer pri treh sklopih nalog: pri kakovosti glasnega branja, 

razumevanju prebranega ter pri motivaciji za branje. Pri hitrosti tihega branja so boljše 

povprečne rezultate dosegli učenci iz dvojezične osnovne šole, pri fonološkem 

zavedanju pa so povprečni rezultati med skupinama zelo izenačeni; nekoliko boljše 

rezultate so pri spremenljivkah slušna analiza, slušna sinteza in odstranjevanje glasov 

iz besed ter pri skupnem seštevku nalog fonološkega zavedanja dosegli učenci 

dvojezične osnovne šole. Boljše rezultate učencev iz enojezične osnovne šole lahko 

pojasnimo z večjim obsegom ur pri slovenščini kot prvem jeziku na enojezičnih 

osnovnih šolah, kjer imajo učenci za dosego ciljev in standardov znanja ter tudi za 

razvoj temeljnih veščin opismenjevanja (in s tem tudi bralnih zmožnosti) na razpolago 

več ur pouka slovenščine kakor učenci na dvojezičnih osnovnih šolah, kar zagotovo 

doprinaša k njihovim boljšim povprečnim dosežkom. Razlike med skupinama pa 

verjetno izhajajo tudi iz individualnih razlik med učenci (različnega predznanja, različne 

motiviranosti za branje, različnih izkušenj z bralnim gradivom, različno količino časa, ki 

ga porabijo za branje, ipd.), ki pa jih v naši raziskavi nismo preverjali. Na bralne 

dosežke pa vpliva tudi odnos učencev do branja. Rezultati raziskave bralne pismenosti 

PIRLS (2001, 2006 in 2011) kažejo, da dosegajo četrtošolci, ki imajo pozitiven odnos 

do branja, v primerjavi z mednarodnimi povprečnimi rezultati višje bralne dosežke. 

Skupina učencev enojezične osnovne šole iz naše raziskave dosega višje povprečne 

dosežke pri sklopu nalog iz motivacije za branje, kar se lahko povezuje z njihovimi 

boljšimi povprečnimi rezultati v naši raziskavi. 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju pa nas je zanimalo, kakšne so razlike v stopnji 

razvitosti bralnih zmožnosti med učenci dvojezične osnovne šole, katerih prvi jezik je 

slovenščina ali madžarščina. Že rezultati opisne statistike posameznih spremenljivk 

glede na prvi jezik otroka na dvojezični OŠ kažejo, da so na vseh raziskovanih 

področjih boljše povprečne rezultate dosegli v skupini otrok, katerih prvi jezik je 

slovenščina. Pri osmih spremenljivkah pa so rezultati pokazali na statistično 

pomembne razlike med skupinama, in sicer pri: hitrost tihega branja (besed/minuto), 

hitrost glasnega branja (besed/minuto), razumevanje prebranega, hitrost razumevanja 

(število vseh rešenih nalog), hitrost razumevanja (število pravilno rešenih nalog), 

stopnja razumevanja (število vseh rešenih nalog), stopnja razumevanja (število 

pravilno rešenih nalog) in ritem branja. 

Boljše rezultate učencev s slovenščino kot prvim jezikom lahko pojasnimo z različnima 

učnima načrtoma pri slovenščini, saj učenci, katerih prvi jezik je madžarščina, do 

tretjega razreda delajo po učnem načrtu za slovenščino kot drugi jezik. V prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju obstajata namreč za pouk slovenščine dva različna 

učna načrta, in sicer učni načrt za slovenščino kot prvi jezik (po katerem delajo učenci 
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s slovenščino kot prvim jezikom) ter učni načrt za slovenščino kot drugi jezik (po 

katerem delajo učenci z madžarščino kot prvim jezikom) (Izvedbena navodila, 2016). 

Boljše rezultate učencev dvojezične osnovne šole s slovenščino kot prvim jezikom 

lahko pripišemo tudi nekaterim razlikam v standardih znanja, saj se pri slovenščini kot 

drugem jeziku nekateri minimalni standardi znanja razlikujejo od tistih pri slovenščini 

kot prvem jeziku (Učni načrt za slovenščino, 2011). Pri interpretaciji rezultatov pa 

moramo upoštevati tudi dejstvo, da so učenci, katerih prvi jezik je madžarščina, v naši 

raziskavi reševali preizkuse v njihovem drugem jeziku ali jeziku okolja – torej v 

šibkejšem jeziku, ki ga ne obvladajo tako dobro kot madžarščino, ki je njihov materni 

jezik. Ti učenci dosegajo povsem drugačne rezultate na nacionalnem preverjanju 

znanja pri madžarščini, ki poteka v 6. in 9. razredu osnovne šole. Njihovi dosežki so 

pri madžarščini v 6. razredu v zadnjih štirih letih nad državnim povprečjem (Nacionalno 

preverjanje znanja, 2013–2017).  

Pri interpretaciji rezultatov učencev z madžarščino kot prvim jezikom pa moramo 

upoštevati tudi tiste razlike med slovenskim in madžarskim jezikom, ki povzročajo 

učencem z madžarščino kot prvim jezikom težave pri opismenjevanju v slovenskem 

jeziku. To so predvsem razlike v fonološki strukturi obeh jezikov, madžarski jezik je 

namreč črkovno obsežnejši od slovenskega. Vsak glas vsebuje svoj simbol, kar 

povzroča učencem s fonološkimi primanjkljaji težave pri razlikovanju in zapomnitvi 

simbolov za podobne glasove. Učenci z madžarščino kot prvim jezikom so tako 

postavljeni pred izziv, saj morajo poleg maternega jezika usvojiti tudi slovenščino, ki je 

njihov drugi jezik ali jezik okolja in se od njihovega maternega jezika precej razlikuje.  

Poučevanje jezikovnega pouka v razredu z otroki, katerih raven obvladanja 

slovenščine je različna, zahteva program, ki je premišljeno zasnovan. Učitelj mora 

organizirati čim boljši komunikacijski model pouka slovenskega jezika, kjer bo učenec, 

katerega učni jezik ni prvi/materni jezik, čim bolj izpostavljen jeziku in ga bo imel 

možnost čim več uporabljati. Na ta način bo lažje in hitreje napredoval v učenju jezika. 

Kako bo učitelj dosegel cilje pri poučevanju učencev, katerih raven obvladovanja 

učnega jezika je različna, pa je prepuščeno njegovi presoji, saj oblike in metode dela 

izbira avtonomno (Rot Vrhovec, 2014). 

Tudi rezultati naše raziskave so pokazali, da je primerjava ter določitev profila bralnih 

zmožnosti eno- in dvojezičnih učencev na začetku 4. razreda smiselna in potrebna, 

ker se učenci v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pri slovenščini (za razliko od 

madžarščine, ki poteka na dveh ravneh (madžarščina kot prvi jezik in madžarščina kot 

drugi jezik) v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih) združijo v eno skupino 

(slovenščino kot prvi jezik) (Izvedbena navodila, 2016) in je pomembno, da učitelji 

poznajo njihovo izhodiščno stanje. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj je potrebno 

nameniti posebno pozornost bralni zmožnosti učencev, saj Ocenjevalna shema bralnih 

zmožnosti ter Bralni test učiteljem med drugim »dajeta povratno informacijo, kako in 

koliko njihovi učenci dosegajo z učnim načrtom zastavljene cilje bralnega pouka« 

(Pečjak idr., 2012b). 

Dvojezičnost pa ni enoznačna raziskovalna kategorija. Največja težava je pomanjkanje 

ustreznih merskih inštrumentov za preverjanje stopnje obvladanja jezika. Uporabnost 
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testov za preverjanje jezikovnega znanja v maternem jeziku je pri dvojezičnosti 

vprašljiva, ker z istim merskim inštrumentom merimo enojezične in dvojezične 

posameznike. Ena od kritik dosedanjega raziskovanja dvojezičnosti je tudi, da 

raziskovalci največ pozornosti namenjajo samo podobnostim med eno- in 

dvojezičnostjo ali večjezičnostjo, razlikam pa ne. Otroci, ki usvajajo en jezik, se 

razlikujejo od tistih, ki usvajajo dva jezika (ti si pridobivajo izkušnje v dveh jezikovnih 

okoljih, pri komuniciranju izbirajo med različnimi jezikovnimi »orodji« ipd.), in kar je 

bistveno, niso »seštevek dveh enojezičnih govorcev« (Bialystok, 2001, v Knaflič, 

2010). 

Ena izmed omejitev raziskave izhaja iz metodološkega problema študije dvojezičnosti, 

saj so pri raziskovanju dvojezičnosti na razpolago le majhni, heterogeni vzorci, kakršen 

je bil tudi naš. Podvzorec učencev iz dvojezične osnovne šole je bil premajhen in 

preveč heterogen, za ugotavljanje razlik v profilu bralnih zmožnosti med eno- in 

dvojezičnimi učenci in tudi znotraj dvojezičnih učencev pa bi bilo bolje, da bi imeli večji 

vzorec dvojezičnih učencev, ki bi jih razvrstili v različne kategorije dvojezičnosti 

(simultani bilingvizem, sukcesivni bilingvizem). Dobro bi bilo tudi, če bi v celoten vzorec 

zajeli več prekmurskih osnovnih šol – tako dvojezičnih kot tudi enojezičnih, saj bi tako 

imeli bolj reprezentativen vzorec in bi rezultate lahko posplošili na celotno populacijo. 

Naslednja omejitev izhaja iz pomanjkanja ustreznih merskih inštrumentov za 

preverjanje stopnje obvladanja jezika dvojezičniih posameznikov. Omejitev naše 

raziskave je tudi, da učence med seboj nismo primerjali po nekaterih značilnostih, ki 

vplivajo na branje in usvajanje drugega jezika, in sicer po spolu, socialno-ekonomskem 

statusu družine, časovni izpostavljenosti drugemu jeziku, prav tako pa nismo imeli 

podatkov o njihovem verbalnem dolgotrajnem polnjenju ipd. Vsi ti podatki bi pripomogli 

k primerjavi in interpretaciji rezultatov v povezavi s številnimi že izvedenimi 

raziskavami. 

Ob upoštevanju omejitev iz prejšnjega odstavka bodo dobljeni rezultati raziskave 

pripomogli k izboljšanju načinov pomoči pri opismenjevanju eno- in dvojezičnih 

učencev. Prav tako bodo učiteljem pomagali odkrivati močna in šibka področja 

učencev v razvoju bralne zmožnosti, kar je zelo pomembno ob pojavljanju težav pri 

branju, ter učiteljem nudili izhodišče za učinkovito pomoč učencem v okviru pouka. 

Rezultati bodo predstavljali doprinos tudi za specialno pedagoško področje, saj imajo 

dvojezični učenci nemalokrat učne težave ali pa primanjkljaje na posameznih področjih 

učenja in tako potrebujejo učinkovito zgodnjo intervencijo, identifikacijo težav ter tudi 

učinkovito obravnavo za odpravo primanjkljajev. Prispevek bo pomemben tako za 

učitelje kot tudi svetovalne delavce, pripomogel pa bo tudi k dvigu kvalitete poučevanja 

slovenščine.  
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