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POVZETEK
Na obisku ene izmed dvojezičnih ljudskih šol na avstrijskem Koroškem smo zaznali, da
se večina otrok, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, na koncu ljudske šole ni
sposobna sporazumevati v slovenskem (knjižnem) jeziku – kljub temu da je učni načrt
za dvojezične šole zasnovan tako, da poučevanje vseh učnih predmetov poteka v
približno enakem obsegu ur v nemščini in slovenščini. Zelo pomemben se zdi odnos do
slovenskega jezika pri učiteljih in ravnateljih dvojezičnih šol.
V raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšna je sporazumevalna zmožnost dvojezičnih
učencev ob koncu ljudske šole (4. razred) in v kolikšni meri lahko učitelj z dobrim
zgledom in s svojim zanimanjem za slovenski jezik pripomore k napredku pri njenem
razvijanju. S tem namenom smo sestavili pisne in ustne preizkuse znanja, ki preverjajo
vse sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje). Preizkuse
znanja je rešilo 21 učencev 4. razreda dvojezične ljudske šole. Nato je en razred (1.
skupina) dva meseca poučevala učiteljica iz Slovenije, drugega (2. skupina) pa učiteljica
iz Avstrije. Po dveh mesecih smo z enakimi preizkusi ponovno preverili sporazumevalno
zmožnost pri učencih obeh skupin.
Pri 1. preverjanju smo ugotovili, da je sporazumevalna zmožnost učencev na splošno
zelo šibka in da se sporazumevalna zmožnost učencev razlikuje glede na skupino.
Učenci 1. skupine so bili v povprečju pri vseh sporazumevalnih dejavnostih boljši od
učencev 2. skupine. 1. skupina je bila najuspešnejša pri poslušanju, 2. pa pri branju,
obe skupini pa sta v povprečju dosegli najslabši rezultat pri govorjenju (pogovarjanju).
Predvidevali smo, da je sporazumevalna zmožnost učencev odvisna od kakovostnega
pouka in učiteljevega zanimanja za jezik.
Rezultati 2. preverjanja so pokazali, da so učenci, ki jih je dva meseca poučevala
učiteljica iz Slovenije, napredovali pri vseh sporazumevalnih dejavnostih, največji
napredek pa so dosegli pri govorjenju (pogovarjanju). Učence, ki jih je poučevala
učiteljica iz Slovenije, so v povprečju pri posamezni sporazumevalni dejavnosti
napredovali za 18,7 % do 42,0 %, učenci, ki jih je v tem času poučevala učiteljica iz
avstrijske šole, so napredovali za 2,0 % do 6,6 %. To pomeni, da je z obvladovanjem
slovenskega jezika in vključevanjem učencev v vse sporazumevalne dejavnosti ter z
interesom za kakovosten pouk slovenskega jezika mogoče napredovati pri
sporazumevalni zmožnosti v slovenščini tudi v zelo kratkem časovnem obdobju.
KLJUČNE BESEDE: dvojezična ljudska šola, avstrijska Koroška, slovenščina kot učni
jezik, dvojezični pouk, sporazumevalna zmožnost v slovenščini

ABSTRACT
Visiting a bilingual primary school in Carinthia, we noticed that the majority of pupils
enrolled in bilingual classes cannot communicate in (standard) Slovene language when
they finish primary school. This is the case although the curriculum of bilingual schools
sets a rule that all subjects are taught in German and Slovene in approximately the same
amount. It seems that the teachers and headteachers' relation to Slovene language is
very important.
The research tries to find out what the bilingual students' communication ability is like at
the end of primary school (grade four). We have also tried to find out how much can a
teacher add to developing this ability with his/her example and interest for Slovene. This
in mind, we made oral and written tests which check all communication skills (listening,
speaking, reading, writing). The tests were taken by 21 fourth graders of a bilingual
primary school. Then one class (group 1) was taught by a Slovene teacher and another
(group 2) by an Austrian teacher. After two months we checked their communication
ability again with the same tests.
The first test showed that the students have low communication ability in general and
that it is different in the two groups. In average, the first group was better at all
communication activities than the second group. The first group was more successful at
listening, the second at reading. Both groups had the worst average result at speaking.
We have assumed that the students' communication ability depends on the quality of
lessons and the teacher's interest in the language itself.
The results of the second test have shown that the students taught by a Slovene teacher
for two months improved at all communication activities. The biggest progress was
achieved at speaking. The progress of students taught by the Slovene teacher was from
18,7 % to 42,0 %. The progress of students taught by the Slovene teacher was from
2,0 % to 6,6 %. This means that mastering the language, including the students to all
communication activities, and having interest in the language can bring improvement in
communication ability in Slovene even in a very short period of time.
KEY WORDS: bilingual primary school, Carinthia, Slovene as a teaching language,
bilingual lessons, communication ability in Slovene
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UVOD
Na avstrijskem Koroškem so na območju veljavnosti manjšinskega šolskega zakona za
Koroško poleg šol z nemškim učnim jezikom tudi dvojezične šole z nemškim in
slovenskim učnim jezikom. Po zakonu je dvojezični pouk pravica, ki jo za vsakega
šoloobveznega otroka lahko pisno ali ustno uveljavijo starši. To pomeni, da naj bi
prijavljeni učenci1 k dvojezičnemu pouku imeli v prvih štirih razredih pouk pri vseh
predmetih v približno enakem obsegu ur v slovenskem in nemškem jeziku. Dvojezični
pouk lahko poteka na dva načina, in sicer v integriranih razredih, v katerih so učenci, ki
so prijavljeni k dvojezičnemu pouku in učenci, ki k temu niso prijavljeni, ali v razredih, v
katerih so samo učenci, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku. V integriranih razredih
poučujeta dvojezični razredni učitelj in enojezični/timski učitelj, v dvojezičnih razredih pa
le dvojezični učitelj. Dvojezični učitelj je moral opraviti dodatno izobraževanje. Zakonsko
določilo, da pouk za prijavljene učence k dvojezičnemu pouku poteka v približno enakem
obsegu ur v slovenskem in nemškem jeziku, nas je vodilo k temu, da se prepričamo, ali
je v praksi res tako.
Teoretični del magistrskega dela je sestavljen iz šestih poglavij. Na začetku sta
predstavljena dvojezično šolstvo na avstrijskem Koroškem včasih in danes ter izobrazba
dvojezičnih učiteljev. V nadaljevanju je predstavljen učni načrt dvojezičnih ljudskih šol.
Nato so razloženi temeljni pojmi, kot npr. sporazumevalna zmožnost in sporazumevalne
dejavnosti. Na koncu teoretičnega dela je predstavljena definicija različnih vrst jezika
(materni/prvi, drugi, tuji) in nazadnje še dvojezičnost.
V empiričnem delu predstavljamo, kakšna je sporazumevalna zmožnost v slovenskem
jeziku pri učencih 4. razreda, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku na eni izmed
dvojezičnih ljudskih šol na avstrijskem Koroškem, in tudi, ali lahko v kratkem časovnem
obdobju učiteljica iz Slovenije z dobrim zgledom in interesom za slovenski jezik
pripomore k napredku njihove sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku. S to
raziskavo želimo ozavestiti učitelje in ravnatelje dvojezičnih šol o tem, da sta zelo
pomembna njihov interes za kakovosten pouk in napredek učencev ter načrtovanje
pouka slovenskega jezika, upoštevati pa je treba tudi smernice za poučevanje na
dvojezični šoli, tj. enakovredno izobraževanje učencev v obeh jezikih.

1

Izraz učenec velja enakovredno za učenke in učence, učitelj pa za učiteljice in učitelje.

1
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TEORETIČNI DEL
1 DVOJEZIČNO ŠOLSTVO NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
1.1 ZGODOVINA
1.1.1 KRATEK POGLED V ZGODOVINO SLOVENSTVA NA AVSTRIJSKEM
KOROŠKEM
Naši predniki so se v zgodovini na svojem ozemlju borili, da bi obdržali svoj jezik in da
bi bila slovenščina enakopravna drugim jezikom. Že stari Slovani so v 6. stoletju naselili
alpske predele in niso prevzeli jezika staroselcev, ampak so zaradi svoje številčnosti
obdržali svoj jezik (Sienčnik, 1984). Leta 1592 je Hieronim Magiser v Gradcu izdal svoj
znameniti slovar v nemškem, latinskem, italijanskem in slovenskem jeziku. Prav tako je
leta 1777 na Koroškem izšla Slovenska slovnica, ki jo je napisal Ožbalt Gutsman
(Sienčnik, 1984). Kljub temu da je slovenski koroški rod zaradi nasilne in nenasilne
germanizacije izgubil več kot polovico zemlje svojih prednikov, se je kulturno še vedno
uveljavljal. Zgodovinsko slovenskemu Korotanu ni bilo moč izbrisati slovenske besede
tudi zaradi Marije Terezije, ki je dala nalogo, da naj vse njene podložnike naučijo jezika,
ki so ga govorili na dvoru (Sienčnik, 1984). Dokler Marija Terezija ni uredila ljudskega
šolstva, je bila šola stvar Cerkve in ne države (Feinig, 2008).
Pomembno vlogo za obstoj slovenščine na območju tedanje avstrijske Koroške je imela
tudi Mohorjeva družba. Družbo sv. Mohorja so leta 1851 na pobudo škofa Antona
Martina Slomška ustanovili koroški slovenski domoljubi kot (bralno) društvo sv. Mohorja
(Smolik, 1992). Je najstarejša slovenska založba, prav tako pa jo uvrščamo med
najstarejše avstrijske založbe (Celjska Mohorjeva družba, b. d.). Omenjena založba je
nekajkrat na leto vsem svojim članom pošiljala nekaj knjig v slovenskem jeziku. Število
članov je iz leta v leto raslo in s tem so dokazali, da si želijo svojega jezika, ki ga jim je
avstrijska politika želela vzeti (Sienčnik, 1984). Leta 1918 je imela Mohorjeva družba
90 512 članov in jim je razposlala 543 072 knjig. Vse do omenjenega leta (1918) je
vsega skupaj izšlo okrog 19 milijonov slovenskih knjig. Podatki kažejo na to, da je bila
Mohorjeva družba ena od osrednjih in najmočnejših slovenskih narodnih vezi
(Grafenauer, 1945).
Po 1. svetovni vojni so nastale nove nacionalne države, zaradi katerih se je Mohorjeva
družba razcepila na tri dele. En del se je preselil najprej na Prevalje v današnjo Slovenijo
in nato leta 1927 v Celje. Iz tega dela je nastala današnja Celjska Mohorjeva družba
(Smolik, 1992). Leta 1924 je v Italiji, kjer je živela Slovenska narodna manjšina, nastala
Goriška Mohorjeva družba. Matična hiša Mohorjeve družbe je bila še vedno v Celovcu.
Leta 1940 so nacionalisti zaplenili celotno premoženje Mohorjeve družbe, ki je ostalo v
Avstriji in ga vrnili šele čez 7 let (1947). Celotna dejavnost je lahko ponovno začela
delovati leta 1955, ko je bila podpisana Avstrijska državna pogodba. Mohorjeva družba
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se ravna po krščanskih vrednotah, zato so bile knjige v času komunizma vse do
osamosvojitve Slovenije (1991) prepovedane (Smolik, 1992).
1.1.2

DVOJEZIČNO ŠOLSTVO NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM

Za šolstvo na avstrijskem Koroškem je bila pomembna prelomnica leta 1869, ko je bil v
Avstriji izdan Državni zakon o osnovnem šolstvu, s katerim so določili, da je učni jezik v
šoli tisti, ki ga določi deželna šolska oblast (Broman idr., 1985). Takrat so ustanovili t. i.
utrakvistične šole, v katerih naj bi se v južnem delu Koroške poučevalo v obeh deželnih
jezikih. Cilj koroških Slovencev je bila slovenska šestletna šola z nemščino kot učnim
predmetom (Broman idr., 1985). T. Feinig (2008) navaja, da učitelji, ki so učili
slovenščino v utrakvističnih šolah, pogosto slovensko sploh niso znali ali pa je bilo
njihovo znanje pomanjkljivo. C. Broman idr. (1985) pravijo, da so v avstro-ogrski
monarhiji kmalu dosegli, da so v 1. in 2. razredu vpeljevali oba jezika, od tretjega razreda
naprej pa je bila slovenščina v vseh oddelkih na urniku le po tri ure na teden.
Slovenščina v teh šolah je bila v podrejenem položaju in je v prvih dveh letih šolanja
služila le kot pripomoček pri učenju nemščine (Broman idr., 1985).
Na južnem Koroškem med 2. svetovno vojno (od leta 1941 naprej) ni bilo več pouka v
slovenskem jeziku. Po koncu 2. svetovne vojne je kljub ugodnim političnim razmeram
manjkalo učiteljev (Broman idr., 1985). Leta 1945 je bila sklenjena šolska odredba, ki je
obvezovala vse otroke osnovnih šol južne Koroške, ne glede na jezikovno in narodno
pripadnost, da obiskujejo pouk v obeh jezikih, v nemškem in slovenskem (Broman idr.,
1985). Ozemlje je bilo natančno določeno in je določevalo 62 občin. Odredba je
določala, da se na prvih treh šolskih stopnjah (tj. v 1., 2. in 3. razredih) poučuje v
maternem jeziku, vsaj 6 ur na teden pa tudi v drugem deželnem jeziku (Nećak, 1985).
Na četrti šolski stopnji (tj. 4. razred) naj bi se poučevalo v slovenščini le tri ure na teden,
preostale ure pa potekajo v nemščini. Od četrte stopnje naprej je bil učni jezik le
nemščina in je ostal do konca šolske obveznosti. Izjema je bil verouk, ki naj bi potekal v
maternem jeziku (Nećak, 1985). Kljub temu se je kakovost dvojezičnega pouka
razlikovala glede na lego in znanje slovenščine pri učiteljih, ki so ga poučevali (Broman
idr., 1985). Že po treh letih od sprejete odredbe je bilo mogoče zaslediti odločne glasove
nemško govorečih prebivalcev proti dvojezičnemu šolstvu, ki so se kasneje le še
stopnjevali (Nećak, 1985).
Poleg šolske odredbe ima pomembno vlogo v zgodovini šolstva na omenjenem ozemlju
tudi Avstrijska državna pogodba (1955). Sedmi člen Avstrijske državne pogodbe določa
pravni položaj slovenske manjšine in predpisuje pravico do dvojezičnih krajevnih
napisov in označb, do rabe slovenščine v upravnih in sodnih ustanovah, do rabe
slovenščine na kulturnih prireditvah in do rabe slovenščine kot učnega jezika v šolah
(Feinig, 2008). Na območju veljavnosti manjšinskega šolskega zakona za Koroško je
Avstrijska državna pogodba temeljna pravna osnova za izvajanje dvojezičnega
poučevanja in izobraževanja. V njej je napisano, da je mogoče ustanavljati ljudske šole,
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ljudskošolske razrede in ljudskošolske oddelke s slovenskim in nemškim učnim jezikom
(Ogris, 2001).
Zadovoljstvo Slovencev na avstrijskem Koroškem kljub odredbi in pomembnega člena
v Avstrijski državni pogodbi ni trajalo dolgo, ker je koroški deželni glavar Ferdinand
Wedenig leta 1958 popustil nemško nacionalističnim pritiskom in izdal odlok, ki je
omogočil odjavo od slovenskega pouka. Z odlokom je bil odpravljen obvezni dvojezični
pouk, hkrati pa je bil odpravljen tudi obvezen pouk slovenščine na višjih stopnjah
osnovne šole (Nećak, 1985). Prišlo je do številnih odjav, svoje otroke je odjavilo tudi
veliko koroških Slovencev, ki so podlegli nemškemu nacionalističnemu pritisku. Od
13 000 otrok je bilo vpisanih le še 1 300. Naslednje leto (1959) je bil sprejet zakon o
manjšinskem šolstvu za Koroško, ki je predpisoval, da morajo starši svoje otroke k
dvojezičnemu pouku v ljudske2 in glavne3 šole prijaviti. Učenci so se na ta način ločili
glede na učni jezik oz. na svoje etnično poreklo (Broman idr., 1985).
Leta 1983 so nemške nacionalistične sile formalno zahtevale odpravo dvojezičnega
jezika v prvih treh razredih osnovne šole, leta 1986/87 so podali predlog koroškega
pedagoškega modela (Devetak, Šulc in Jesih, 1988). Manjšinski šolski zakon za
Koroško je leta 1988 doživel tri bistvene spremembe. V dvojezičnih razredih se je
znižalo najvišje možno število učencev, uvedli so paralelne razrede, v integriranih
razredih pa je bil uveden sistem pouka z dvema učiteljema (Predlog, 2017). Najvišje
število učencev, prijavljenih k dvojezičnemu pouku, je bilo znižano na 20. Če ima vsaka
od skupin (prijavljeni ali neprijavljeni) najmanj 7 učencev, se oblikuje paralelni razred.
To pomeni, da se v tem primeru pouk za prijavljene in neprijavljene učence vodi ločeno
(Devetak idr., 1988). Če število prijavljenih in neprijavljenih učencev ne zadostuje za
ustanovitev paralelnih razredov (manj kot 7 prijavljenih ali neprijavljenih učencev), so v
razredu skupaj prijavljeni in neprijavljeni učenci. Razred, v katerem so skupaj prijavljeni
in neprijavljeni učenci, se imenuje integriran razred (Devetak idr., 1988).
Cilj reforme je bilo kvalitetno izboljšati pouk na dvojezičnih šolah, tako za prijavljene kot
tudi neprijavljene učence, in preurediti učni načrt, ga prilagoditi dvojezičnim ljudskim
šolam ter poudariti pojem medkulturnega učenja (Devetak idr., 1988). Naslednja
sprememba je sledila leta 1990 in je določala, da je pouk možen tudi zunaj območja, na
katerem je bila slovenska narodna skupnost tradicionalno naseljena, če obstaja
utemeljena potreba po dvojezičnem pouku (Predlog, 2017).
V integriranih razredih sta poučevala in še vedno poučujeta dva učitelja, in sicer
dvojezični učitelj in enojezični/timski učitelj (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih
razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001). V
»Ljudske šole na Koroškem ustrezajo razredni stopnji nekdanje slovenske osemletke – od prvega do
četrtega razreda osnovne šole.« (Kern, 2009: 192).
3 »Glavne šole na Koroškem ustrezajo predmetni stopnji nekdanje slovenske osemletke – od petega do
osmega razreda osnovne šole, lahko pa se na tej stopnji otroke vpiše tudi v nižjo stopnjo gimnazije.«
(Kern, 2009:192).
2
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času, ko poteka pouk v slovenskem jeziku, dvojezični učitelj poučuje prijavljene učence
v slovenščini, medtem ko enojezični učitelj poučuje neprijavljene učence v nemškem
jeziku. Le na ta način je mogoče zagotoviti, da imajo vsi učenci najboljšo podporo z
upoštevanjem posameznikovih učnih danosti (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih
razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001). V
času, ko pouk poteka v obeh jezikih, so učenci lahko v skupnem prostoru ali pa se
prostorsko ločijo (fleksibilna stena). Sistem dveh učiteljev v integriranih razredih naj bi
omogočal večjo fleksibilnost, diferenciacijo, individualizacijo, kvalitetnejši pouk in večjo
možnost realizacije sodobnih organizacijskih in didaktičnih oblik pouka (Devetak idr.,
1988). Poleg tega bi omogočili obojestransko spoštovanje med večino in manjšino,
medkulturno učenje in odpravili predsodke. Namen naj ne bi bila prostorska ločitev
prijavljenih in neprijavljenih, temveč naj bi se s tem povečala možnost diferenciacije in
individualizacije vseh učencev (Devetak idr., 1988).
Ta sprememba se je ohranila še do šolanja danes in velja, da naj bi prijavljeni otroci k
dvojezičnemu pouku v prvih štirih letih imeli pouk v slovenščini in nemščini v približno
enakem obsegu, poleg tega pa naj bi sodelovanje obeh učiteljev pripomoglo do večje
aktivnosti učencev ter omogočalo boljšo pomoč posameznim učencem (Učni načrt
ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim
učnim jezikom, 2001). D. Kern (2009) dodaja: »Poleg prijave k dvojezičnemu pouku
obstaja tudi možnost, da v ljudskih šolah starši svoje otroke prijavijo k pouku slovenščine
kot neobvezne vaje, kar pomeni, da znanja slovenščine ne ocenjujejo, udeležba pri
pouku pa se vpiše v polletno šolsko obvestilo oziroma letno spričevalo« (str. 192).
1.1.3

USTANOVITEV SLOVENSKIH GIMNAZIJ IN VIŠJIH ŠOL

Pomembni mejniki v razvoju šolstva za slovensko narodno manjšino na avstrijskem
Koroškem so tudi ustanovitve slovenskih gimnazij in višjih šol (Broman idr., 1985). Poleg
dvojezičnih ljudskih in glavnih šol sta bili leta 1957 na Koroškem ustanovljeni slovenska
Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence, leta 1989 pa so ustanovili
še dvojezično privatno Višjo šolo za gospodarske poklice Šentpeter v Šentjakobu v
Rožu. Leto kasneje (1990) je vrata odprla tudi Dvojezična zvezna trgovska akademija v
Celovcu (Broman idr., 1985).
1.1.4 SLOVENSKO PREBIVALSTVO NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
Pred približno 150 leti je je bil delež slovensko govorečega prebivalstva na avstrijskem
Koroškem kar 90 odstotkov (Feinig, 2008). Ljudsko štetje je bilo nazadnje izvedeno leta
2001, prvo pa leta 1864 (Lenk, 2011). Leta 2017 je bilo na avstrijskem Koroškem 4 607
slovenskega prebivalstva (Graf, Hlatky, Leiner, Sternath in Weghofer, 2017). Podatki ne
nudijo primerljivih rezultatov, ker so bile metode pridobivanja podatkov ljudskega štetja
iz leta v leta različne. V nekaterih letih se je spraševalo o materinščini, spet v drugih o
jeziku mišljenja, nato o pripadnosti kulturnemu krogu in o rabi pogovornega jezika (Graf
idr., 2017). Leta 2006 je začel veljati zakon o registrskem štetju, ki je omogočil pravno
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podlago za tajno ugotovitev maternega jezika. Jezikovno življenjsko okolje se je skozi
leta na narodno mešanem območju na avstrijskem Koroškem močno spremenilo, zato
je prišlo do sprememb jezikovnih in govornih navad koroških Slovencev. K temu je
pripomogla tudi redka možnost videnja in slišanja slovenskega jezika v javnosti ter
pritisk po prilagoditvi večinskemu prebivalstvu (Poročilo o položaju slovenske narodne
skupnosti na avstrijskem Koroškem, 2019).
1.2 SODOBNI POLOŽAJ
Vrtci, ki so sicer del predšolske vzgoje, na dvojezičnem območju v Avstriji niso del šolske
vzgoje, zato so dvojezični vrtci samo zasebni (Kern, 2009). Ker niso del šolske vzgoje,
jim ne pripadajo enake pravice, zato so odvisni od zasebnih investitorjev, lokalnih
oblasti, slovenskih organizacij in posameznikov, ki si želijo slovenskih vrtcev.
Ustanovljene otroške vrtce naj bi dežela finančno podpirala, če je najmanj 15 prijavljenih
otrok v skupini (Kern, 2009).
Prvi slovenski vrtec Št. Peter je bil odprt leta 1946 v Šentjakobu v Rožu. Dvojezični vrtci
občasno tudi sodelujejo z dvojezičnimi ljudskimi šolami. Kot primer navajamo triletno
sodelovanje med tremi slovenskimi vrtci in dvojezičnimi ljudskimi šolami, ki se je začel
v šolskem letu 2015/16. Njihov namen je bil izboljšati kakovost izobraževanja in povečati
jezikovno kompetenco na območju manjšinskega izobraževanja (Poročilo o položaju
slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, 2018).
Vzgojiteljice, ki delajo v dvojezičnem vrtcu, morajo poleg potrebne osnovne izobrazbe
opraviti tudi dodatno izobraževanje za usposobljenost z delom z dvojezičnimi otroki
(Poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, 2019). V
šolskem letu 2018/19 je bilo na Koroškem 24 dvojezičnih vrtcev, obiskovalo pa jih je
1 109 otrok. Vsi ti vrtci so bili deležni delnega subvencioniranja države (Poročilo o
položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, 2019).
Splošna šolska obveznost se v Avstriji začne tako kot v Sloveniji po dopolnjenem
šestem letu starosti, ko otroci vstopijo v ljudsko šolo, ki traja štiri leta (Kern, 2009). Tisti
učenci, ki se prijavijo k dvojezičnemu pouku, naj bi v prvih štirih razredih imeli pouk v
približno enakem obsegu v slovenskem in nemškem jeziku (Kern, 2009). V šolskem letu
2018/19 je bilo na območju manjšinskega šolstva na avstrijskem Koroškem 59
dvojezičnih ljudskih šol, od tega ena podružnična (Dvojezična izobrazba na Koroškem,
2019). V omenjenem šolskem letu je bilo v 1. razredu dvojezičnih ljudskih šol vpisanih
618 otrok, od teh pa jih je 219 že prej obiskovalo dvojezični vrtec (Bildunsdirektion
Kärnten, 2019). Število prijavljenih otrok v dvojezične ljudske šole po razredih je bilo
sledeče: 2. razred 553, 3. razred 561 in 4. razred 506 otrok (Poročilo o položaju
slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, 2019). Vseh otrok, ki so bili
vpisani k dvojezičnemu pouku v dvojezične ljudske šole v šolskem letu 2018/19, je bilo
2 238. V omenjenem šolskem letu je na dvojezičnih ljudskih šolah poučevalo 229
dvojezičnih učiteljev (Bildunsdirektion Kärnten, 2019).
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Po ljudski šoli se šolarji lahko odločijo za štiriletno glavno šolo ali za gimnazijo, tu pa se
slovenščina največkrat izključi, ker zakon predvideva dvojezično izobrazbo samo prva
štiri leta (Kern, 2009). Na nobeni glavni šoli slovenščina ni učni jezik, izjema je le nižja
stopnja na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, kjer je
slovenščina tudi učni jezik pri vseh predmetih (Bildunsdirektion Kärnten, 2019). V letu
2018/19 se je po ljudski šoli na naslednjo stopnjo šolanja vpisalo 261 učencev, ki so
izbrali slovenščino kot del pouka. Od teh se je 109 učencev vpisalo v novo srednjo šolo,
51 v splošno izobraževalno višjo šolo in 101 v Zvezno gimnazijo oz. Zvezno realno
gimnazijo za Slovence. Statistike kažejo, da se je število prijavljenih k dvojezičnemu
pouku tako v prejšnjem kot tudi omenjenem šolskem letu na 2. stopnji (od ljudske šole
naprej) povečalo (Bildunsdirektion Kärnten, 2019).
Po zaključenem četrtem razredu glavne šole ali gimnazije učenci lahko nadaljujejo
izobraževanje na različnih šolah, ki nudijo splošen ali poklicni nivo izobrazbe (Kern,
2009). Če želijo dvojezično šolanje nadaljevati, se lahko vpišejo na višjo stopnjo Zvezne
gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu, Višjo šolo za gospodarske
poklice Šentpeter v Šentjakobu v Rožu in Dvojezično zvezno trgovsko akademijo v
Celovcu. Na Višji šoli za gospodarske poklice Šentpeter v Šentjakobu v Rožu in
Dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu sta slovenščina in nemščina
enakovredna jezika in se mesečno izmenjujeta (Bildunsdirektion Kärnten, 2019).
V dvojezičnih ljudskih in srednjih šolah na Koroškem je bilo v šolskem letu 2018/19
4 110 vseh učencev, ki so bili vpisani v dvojezično izobraževanje (Bildunsdirektion
Kärnten, 2019). Do nedavnega so se slovenščino učili le otroci iz družin, ki so želeli
ohraniti svoj jezik, od začetka 21. stoletja pa se je zanimanje za učenje slovenščine
razširilo tudi v nemško govoreče družine (Feinig, 2008). Statistični podatki kažejo, da
vpis v dvojezične ljudske šole narašča, ker starši razumejo večjezičnost kot prednost
jezikovne kompetence (Poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem
Koroškem, 2019). D. Kern (2009) dodaja, da kljub temu, da v zadnjih letih zanimanje za
slovenščino narašča tudi pri nemško govorečih, po eni strani slovenščina pridobiva
ugled, po drugi strani pa jo v zunajšolskem okolju slovenskega sogovorca komaj slišimo.
Poleg dvojezičnih šol je slovenščina vidna in slišna tam, kjer so koroški Slovenci
ustanovili društva ali podjetja (Feinig, 2008).

2 IZOBRAZBA DVOJEZIČNIH UČITELJEV
2.1 VČASIH
Enojezični (timski) učitelji so imeli prednost poučevanja na dvojezičnih šolah, če so
prihajali z območja, na katerem je veljal manjšinski zakon. Za te učitelje naj bi se
organizirali tudi prostovoljni tečaji slovenskega jezika (Devetak idr., 1988). Prav tako so
imeli prednost za poučevanje na dvojezičnih šolah tudi dvojezični učitelji, ki so prihajali
iz Koroške in so zadostno obvladali slovenščino. Če jih je primanjkovalo, so jih naselili.
Prav tako je veljalo, da naj bi bili ravnatelji in nadzorniki na dvojezičnih šolah le tisti, ki
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obvladajo slovenščino (Nećak, 1985). Po 2. svetovni vojni so se učitelji sestajali na
posebnih konferencah in se soočali s problematiko dvojezičnega šolstva, ustanavljali so
delovne krožke dvojezičnih učiteljev in pripravljati učbenike za pouk slovenščine
(Broman idr., 1985). Kljub vsem omenjenim dejavnikom se je kakovost dvojezičnega
pouka razlikovala glede na lego in znanje slovenščine pri učiteljih, ki so ga poučevali
(Broman idr., 1985).
Kasneje so morali biti dvojezični učitelji za poučevanje na dvojezičnih ljudskih šolah
dodatno usposobljeni. Pred ustanovitvijo pedagoških akademij (1966/67) so morali
učitelji, ki so želeli delati na dvojezični ljudski šoli, končati petletno (višjo) gimnazijo in
opraviti maturo (Bildunsdirektion Kärnten, 2019). Po opravljenih obveznostih so dobili
naziv začasnega učitelja in so lahko začeli poučevati na eni izmed dvojezičnih ljudskih
šol. Po štirih letih je moral začasni učitelj opraviti izpit iz slovenščine pred strokovno
komisijo, če je želel svoj naziv nadgraditi in postati dvojezični učitelj (Bildunsdirektion
Kärnten, 2019). Za pouk na srednjih šolah je bil predviden nadaljnji študij in nato šolska
praksa. Učiteljska kvalifikacija za slovenščino je bila dodeljena po opravljenem izpitu iz
slovenščine. To pomeni, da je dvojezični učitelj opravil vse obveznosti kot ostali
enojezični učitelj, le da je moral na koncu opraviti še izpit iz slovenščine (Bildunsdirektion
Kärnten, 2019).
Z ustanovitvijo pedagoških akademij (1966/67) izobraževanje dvojezičnih učiteljev ni
bilo več del sekundarne izobrazbe, temveč terciarne. Izobraževalni zavodi so učiteljem
nudili obvezno izpopolnjevanje splošne izobrazbe. Študij na pedagoški akademiji je na
začetku obsegal štiri semestre, po letu 1982 pa so ga razširili na šest semestrov
(Bildunsdirektion Kärnten, 2019). Dvojezično izobraževanje je potekalo na pedagoški
akademiji vzporedno z osnovnim usposabljanjem, le da je vključevalo različne dodatne
predmete (jezikoslovje, književnost, didaktiko, šolsko prakso). Po uspešno zaključenem
izobraževanjem in opravljenem izpitu iz slovenščine je pridobil kandidat naziv dvojezični
učitelj (Bildunsdirektion Kärnten, 2019). Dvojezičnim učiteljem so bile na voljo različne
oblike usposabljanja, in sicer: različni seminarji, izobraževalni tedni, sestanki slovenskih
okrožij, delovne skupine … (Bildunsdirektion Kärnten, 2019).
2.2 ZDAJŠNJE IZOBRAŽEVANJE DVOJEZIČNIH UČITELJEV
Leta 2007 je bila ustanovljena Pedagoška visoka šola na Koroškem, ki je zamenjala
pedagoške akademije. Namenjena je bila izobraževanju bodočih dvojezičnih učiteljev v
ljudskih in srednjih šolah ter bodočih timskih učiteljev v ljudskih šolah (Bildunsdirektion
Kärnten, 2019). Do leta 2015 je bil za vse dvojezične in timske učitelje, ki so želeli
poučevati na dvojezični ljudski ali srednji šoli, potreben diplomski študij, od leta 2015
naprej pa je za poučevanje na dvojezičnih ljudskih in srednjih šolah potrebna izobrazba
magisterija. S to spremembo se je spremenilo izobraževanje za dvojezične in timske
učitelje. Študij za bodoče dvojezične učitelje v ljudskih in srednjih šolah se je razširil iz
šestih semestrov na osem, v ospredju pa je večji poudarek v povezovanju teorije in
prakse (Bildunsdirektion Kärnten, 2019).
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Bodoči učitelji, ki želijo poučevati na dvojezičnih ljudskih in srednjih šolah na območju
veljavnosti manjšinskega šolskega zakona, na Pedagoški visoki šoli na Koroškem lahko
izbirajo med tremi različnimi programi:
1. timski učitelj,
2. dvojezični pouk na ljudskih šolah z nemškim in slovenskim učnim jezikom,
3. slovenščina na območju veljavnosti manjšinskega šolskega zakona (Institut za
večjezičnost in transkulturno izobraževanje, 2019).
Program timski učitelj ne pogojuje jezikovnega znanja slovenskega jezika in se zaključi
v 4 semestrih. Po opravljenem izobraževanju študent pridobi kvalifikacijo za timsko
poučevanje na ljudskih šolah na območju veljavnega manjšinskega šolskega zakona
(Institut za večjezičnost in transkulturno izobraževanje, 2019).
Pogoj za vpis na programa 2 (dvojezični pouk na ljudskih šolah z nemškim in slovenskim
učnim jezikom) in 3 (slovenščina na območju veljavnosti manjšinskega šolskega) je
obvladovanje slovenskega jezika, ki ustreza ravni B2 v Skupnem evropskem jezikovnem
okviru (Institut za večjezičnost in transkulturno izobraževanje, 2019). Program
dvojezični pouk na ljudskih šolah z nemškim in slovenskim učnim jezikom je namenjen
vsem študentom, ki želijo pridobiti kvalifikacijo za poučevanje na dvojezičnih ljudskih
šolah na območju veljavnosti manjšinskega šolskega zakona, program slovenščina na
območju veljavnosti manjšinskega šolskega zakona pa je namenjen študentom, ki želijo
pridobiti kvalifikacijo za poučevanje na novih srednjih šolah na območju veljavnosti
manjšinskega šolskega zakona (Institut za večjezičnost in transkulturno izobraževanje,
2019). Po doseženi ravni znanja slovenskega jezika, ki ustreza ravni C1 v Skupnem
evropskem jezikovnem okviru in uspešno opravljenem visokošolskem izobraževalnem
programu v obsegu 8 semestrov študent pridobi dodatno kvalifikacijo za poučevanje v
slovenskem jeziku na ljudskih oz. novih srednjih šolah na območju veljavnosti
manjšinskega šolskega zakona na Koroškem (Institut za večjezičnost in transkulturno
izobraževanje, 2019).
Skupno vsem trem programom je, da morajo študenti opraviti vse obveznosti ter napisati
zaključno nalogo in jo predstaviti. Kot dokazilo o zaključku visokošolskega študija dobijo
spričevalo o opravljenih predmetih in certifikat za dodatno usposobljenost. Pridobitev
tega certifikata jim omogoča poučevanje na dvojezičnih šolah z učnima jezikoma
nemščina in slovenščina na veljavnem območju manjšinskega šolstva na Koroškem
(Institut za večjezičnost in transkulturno izobraževanje, 2019).
Poleg dodatne usposobljenosti učiteljev za poučevanje dvojezičnih učencev mora biti
tudi vodstvo šole dvojezično, ker le tako lahko opravlja vse naloge tako v nemškem kot
tudi v slovenskem jeziku. Če kandidat ne izpolnjuje pogojev in ni na voljo nobenega
drugega, vodstvo šole lahko opravlja tudi ta, ki ne izpolnjuje pogojev, vendar mora
manjkajočo kvalifikacijo pridobiti v določenem roku (Poročilo o položaju slovenske
narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, 2019).
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3 UČNI NAČRT DVOJEZIČNIH LJUDSKIH ŠOL
Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in
slovenskim učnim jezikom (2001) je napisan v nemškem in slovenskem jeziku in
obsega: splošno izobraževalne cilje; splošna določila; splošna didaktična načela;
predmetnik; učni načrt za verouk; izobraževalne in učne naloge; učno snov in didaktična
načela; glosar; na koncu pa je pripisan tudi manjšinski šolski zakon za Koroško, ki pa ni
preveden v slovenščino. Zanimivo je tudi to, da je učni načrt na spletu lahko dostopen
le v nemškem jeziku, brez slovenskega prevoda.
V Učnem načrtu ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z
nemškim in slovenskim učnim jezikom (2001) je opaziti enak splošno-izobraževalni cilj
kot v učnem načrtu za slovenščino v slovenski OŠ (Program osnovna šola, 2018), tj.
razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini. Pomembno vlogo za jezikovni
razvoj učencev ima učitelj, ki učinkuje kot zgled, hkrati pa mora učence usmerjati k
zbornemu jeziku. Učenje jezika naj bi bilo v smiselnih povezavah, ki imajo prednost pred
prevajanjem. Učitelj mora pri svojem govoru upoštevati, da ta pospešuje otrokov
jezikovni razvoj, hkrati pa morajo biti govorna dejanja otrokom razumljiva (Učni načrt
ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim
učnim jezikom, 2001). Poleg tega je med splošno izobraževalnimi cilji navedeno tudi, da
je potrebno spoznati življenjske navade, običaje, besedila (npr. povesti, pravljice,
pripovedke), izročila, pesmi itd. obeh kultur. Gre za skupno učenje, doživljanje in
sooblikovanje kulturnih vrednot, pri tem pa ima posebno vlogo vzor učitelja (Učni načrt
ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim
učnim jezikom, 2001).
V poglavju Splošna didaktična načela (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov,
ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001) ima svoje
mesto tudi upoštevanje individualizacije, diferenciacije in pospeševanje. Navedenih je
nekaj možnih oblik individualizacije, hkrati pa je omenjen tudi dopolnilni pouk, ki
posameznim učencem zagotavlja, da zapolnijo nastale primanjkljaje, in jim omogoča
kontinuirani razvoj (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih
oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001). Dopolnilni pouk v slovenščini
je potrebno ponuditi vsem učencem, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, vendar
nimajo zadostnega znanja slovenščine (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov,
ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001). Ta se lahko
izvaja, če se ga udeležujejo najmanj 3 učenci, ki pa so lahko združeni iz različnih
razredov (Devetak idr., 1988).
Ker je osrednja tema tega magistrskega dela razvijanje sporazumevalne zmožnosti v
slovenskem jeziku pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole, v nadaljevanju
predstavljamo predmetnik za 4. razred in število ur na teden:
– verouk (2 uri)
– stvarni pouk (3 ure)
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–
–
–
–
–
–
–

nemščina, slovenščina, branje, pisanje (9–11 ur)
matematika (4 ure)
glasbena vzgoja (1 ura)
likovna vzgoja, pisanje (1–2 uri)
tehnično oblikovanje (1–2 uri)
telovadba (3 ure)
dopolnilni pouk (1uro za slovenščino in 1 uro za ostale predmete) (Učni načrt ljudskih
šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim
učnim jezikom, 2001).

Če ure niso natančne določene, lahko šola sama določi, koliko ur bodo v tem obsegu
namenili določenemu predmetu. Pri vseh predmetih je polovica ur namenjena
poučevanju v nemščini, polovica ur pa poučevanju v slovenščini (Učni načrt ljudskih šol
(ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim
jezikom, 2001). Predmet s štiribesednim imenom nemščina, slovenščina, branje,
pisanje se v nižjih razredih (1., 2., 3. razred) izvaja po 7 ur tedensko, v 4. razredu pa je
za omenjen predmet predvidenih od 9 do 11 ur tedensko. Učitelj v okviru tega predmeta
poučuje slovenščino in nemščino (polovica ur je namenjena poučevanju nemščine,
polovica pa poučevanju slovenščine) (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov,
ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001).
V sklopu Izobraževalne in učne naloge, učna snov in didaktična načela za jezikovni pouk
(Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in
slovenskim učnim jezikom, 2001) je opredeljeno, da se učni predmet s štiribesednim
imenom nemščina, slovenščina, branje, pisanje deli na področja: ustno sporočanje,
branje, pisno sporočanje, pravopis in spoznavanje jezika. Za 1. in 2. razred se
predvideva še področje pisanje (področje namenjeno opismenjevanju) (Učni načrt
ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim
učnim jezikom, 2001). V razdelku Učna snov je učna vsebina za omenjeni predmet
razdeljena po posameznih razredih (1.–4. razred). Vsa opredeljena področja (branje,
pisno sporočanje, pravopis, spoznavanje jezika) znotraj predmeta za vsak posamezen
razred vsebujejo dva stolpca. Izjema je pisanje, ki je le v 1. in 2. razredu. Na levi strani
je napisana groba struktura snovi oz. vsebina predmeta, na desnem pa so konkretizirani
zgledi, ki so velikokrat ponazorjeni s primeri (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih
razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001). Npr.
v 4. razredu je pri ustnem sporočanju cilj, da »učenci jezikovno obvladajo realne
situacije, razširjajo pravila in tehnike pogovorov ter vadijo in razširjajo govor v zbornem
jeziku« (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z
nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001, str. 63). Pri branju je zapisano, da naj bi
učenci v 4. razredu pri tem predmetu brali različna književna besedila, besedila za
vsakdanjo rabo in jih primerjali ter brali z vedno večjo bralno gladkostjo in hitrostjo (Učni
načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredo, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in
slovenskim učnim jezikom, 2001). Pri pisnem sporočanju naj bi v obeh jezikih pisali o
lastnih doživetjih, osebah, živalih, stvareh in poteku dogodkov ter razlikovali pomembno
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od manj pomembnega. Poleg tega naj bi oblikovali tudi besedila na osnovi skupnih
izkušenj. Pri pravopisu naj bi v slovenskem in nemškem jeziku poznali razlike v
pravopisu pri obeh jezikih (pisanje male in velike začetnice, pisanje soglasniških sklopov
itd.), spoznali posebnosti zapisa samoglasnikov v slovenščini (pes – psi, močan –
močna). Pri spoznavanju jezika je navedeno, da naj bi učenci v 4. razreda prepoznali
stavčne člene (osebek, povedek), poznali najpomembnejše besedne vrste (glagol,
samostalnik, pridevnik, zaimek), tvorili nove besede s priponami in predponami in
poiskali besede z določenim korenom. Do podajanja slovničnih pravil naj ne bi prišlo
(Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in
slovenskim učnim jezikom, 2001).
Na koncu sklopa Izobraževalne in učne naloge, učna snov in didaktična načela za
jezikovni pouk je zapisano, da je učencem, ki so prijavljeni in nimajo predhodnega
znanja slovenščine ali pa imajo le šibko znanje, potrebno zagotoviti osnovno znanje.
Potrebno jim je pomagati, da čim prej sledijo pouku, izoblikovati možnost
sporazumevanja in jih motivirati (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov,
ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001). Slovenščino
je potrebno povezati z otrokovimi interesi (pesmi, uganke, rime, igre … ) in jih pripraviti
na konkretne vsakdanje situacije. Poleg tega naj bi prijavljenim učencem k
dvojezičnemu pouku s slabim ali pomanjkljivim znanjem slovenskega jezika omogočili
dopolnilni pouk slovenščine (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov,
ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001).
V razdelku Učna snov je ta predstavljena z vsebinsko usmeritvijo in konkretnimi zgledi.
Hkrati je zapisano, da naj slušno razumevanje in govorna spretnost sprva izhajata iz
položajev pri pouku (navodila, vprašanja ipd.), šele nato pa jih realiziramo na drugih
področjih, ki jih predvideva učni načrt: pouk, učilnica, šolske stvari, družina in prijatelji,
vsakdanjik, prazniki in veselice, delo in prosti čas, jed in pijača, nakupovanje, obleka,
čas, vreme, živali ipd. (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih
oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001). S pomočjo omenjenih tem
naj bi učenci postopoma razširjali besedišče, slušno razumevanje in govorno spretnost
ter postopoma dosegli govorno sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku. Pri
pridobivanju osnovnega znanja jezika naj bi bili posebno pozorni na intenzivne vaje (vaje
za razlikovanje glasov, ritmične izgovorne vaje enostavne rime, pregovori), ki bi
pospešile pravilno izgovorjavo glasov v slovenščini (Učni načrt ljudskih šol
(ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim
jezikom, 2001).
V razdelku Didaktična načela so za vsako posamezno področje (ustno sporočanje,
branje, pisanje, pravopis in spoznavanje jezika) napisana priporočila, kako se
postopoma lotimo obravnave vsebin, na kaj moramo biti pozorni, vsebuje pa tudi nekaj
primerov (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z
nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001).
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Dvojezična vzgoja in izobraževanje na Koroškem je predstavljena kot spretnost za
medčloveško sporazumevanje, ki dobiva nove razsežnosti v Evropi, hkrati pa je
dragocena tudi v poklicnem življenju, odpira nove poti do izobrazbe, kulture, družbe,
načina življenja, širi obzorja in ustvarja osnovo za dobre sosedske odnose (Učni načrt
ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim
učnim jezikom, 2001). Poleg tega se predpostavlja, da dvojezični pouk ni podvajanje
pouka v slovenskem in nato v nemškem jeziku ter obratno, temveč gre za uporabo jezika
v konkretnih izkušnjah, ki izhajajo iz pouka in se razširjajo na širše situacije, s katerimi
se srečujemo v vsakdanjem življenju (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov,
ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001). Predpostavlja
se, da za nekatere učence težko vemo, kateri je prvi in drugi jezik, medtem pa ne
zanemarjajo različnega jezikovnega znanja posameznika. Naloga šole je, da izhaja iz
trenutnega jezikovnega znanja otroka in kontinuirano širi njegove sposobnosti.
Navedeno je tudi, da razne dejavnosti ne smejo povzročiti skrajšanje dvojezičnega
pouka (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z
nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001).

4 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST
Eden temeljnih ciljev pouka slovenščine na vseh stopnjah šolanja v Republiki Sloveniji
je razvijanje sporazumevalne zmožnost (Program osnovna šola, 2018) in nič drugače ni
v dvojezičnih šolah na avstrijskem Koroškem – slovenščino se učenci učijo zato, da bi
se v njej lahko sporazumevali. V UN za slovenščino (Program osnovna šola, 2018) je
sporazumevalna zmožnost opredeljena kot zmožnost kritičnega sprejemanja besedil
raznih vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil
raznih vrst.
N. Pirih Svetina (2005) opredeljuje sporazumevalno zmožnost kot znanje in vedenje, ki
posamezniku omogoča, da lahko ustrezno in učinkovito (kot poslušalec in govorec,
bralec in pisec) uporablja jezik in sposobnosti, da to znanje uporablja v realni situaciji.
K. Pižorn (2009) je napisala, da je sporazumevalna zmožnost oprema posameznika z
jezikovnim znanjem in zmožnosti, medosebnim strategijam in spretnostmi, ki jih
potrebuje, da se lahko sporazumeva s pripadniki, ki uporabljajo določen jezikovni kod
za sporazumevanje. Dodaja, da je sporazumevalna zmožnost sredstvo in produkt, saj
se učenci učijo sporazumevanje s pomočjo sporazumevalnih dejavnosti pri pouku. M.
Bešter Turk (2011) je definirala sporazumevalno zmožnost kot to, »kar človek zna (ima
na razpolago) za sporazumevanje (za opravljanje govornih dejanj) v raznih
sporazumevalnih okoliščinah« (str. 115). Z razvijanjem sporazumevalne zmožnosti je
povezano tudi krepitev posameznikove nacionalne in jezikovne identitete (Knez, Pirih
Svetina, Motik, Steiner, 2016).
Sporazumevalna zmožnost je kompleksna, njene sestavine so: motiviranost za
sprejemanje (poslušanje in branje) in sporočanje (pisanje in govorjenje);
stvarno/enciklopedično znanje (znanje o bitjih, predmetih, pojavih, procesih naravnega
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in socialnega okolja in njihovih odnosih) prejemnika in sporočevalca; jezikovna
zmožnost (poimenovalna/besedna/slovarska, upovedovalna/skladenjska/slovnična,
pravorečna
in
pravopisna
zmožnost)
prejemnika
in
sporočevalca;
pragmatična/slogovna/empatična (ustrezni odzivi v različnih okoliščinah) zmožnost
prejemnika in sporočevalca; zmožnost nebesednega sporazumevanja (nebesedna
sporočila) prejemnika in sporočevalca; metajezikovna zmožnost (teoretično znanje o
jeziku) prejemnika in sporočevalca (Bešter Turk, 2011).
Sporazumevalno zmožnost razvijamo s sporazumevalnimi dejavnostmi, tj. s
poslušanjem, govorjenjem, branjem in pisanjem (Bešter Turk, 2011). Razvijanje
sporazumevalne zmožnosti v šoli poteka sistematično in načrtno ter vključuje čim večjo
aktivnost učencev. Učitelj vodi delo in ga problemsko usmerja, spodbuja učence k
samostojnemu in aktivnemu razvijanju različnih vrst zmožnosti, skrbi za dobre odnose
v razredu ter načrtuje in izvaja preverjanje in ocenjevanje sporazumevalne zmožnosti
(Bešter Turk, 2011). Da bi zagotovili čim uspešnejše razvijanje sporazumevalne
zmožnosti, naj bi učenci pri pouku: sodelovali v vodenih pogovorih o sebi, narodih,
državi in jezikih (oblikujejo osebno, narodno in državljansko identiteto); sprejemajo
(poslušajo/berejo/gledajo), razčlenjujejo in vrednotijo dvogovorna in enogovorna
besedila raznih vrst; tvorijo (pišejo/govorijo) dvogovorna in enogovorna besedila raznih
vrst; sistematično razvijajo sestavine sporazumevalne zmožnosti (za boljše
razumevanje tujih besedil in razumljivejše, pravilnejše, učinkovitejše in ustreznejše
tvorjenje besedil) (Bešter Turk, Križaj Ortar, 2009).
V Učnem načrtu za predmet slovenščina kot dodatni jezik na primarni stopnji Evropske
šole v Ljubljani (2018) je navedeno, da sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku
temelji na razvoju:
– glasoslovnega, oblikoslovnega, skladenjskega, besedoslovnega in besediloslovnega
znanja;
– sporazumevalnih dejavnosti (branje, poslušanje, govorjenje, pisanje);
– (med)kulturnega zavedanja in sporazumevanja (učenec razvija zmožnost za uspešno
sprejemanje, tvorjenje in posredovanje govorjenih in pisnih besedil v dodatnem jeziku,
izraža čustva, pričakovanja, svojega notranjega sveta, pridobiva informacije ter
spoznava kulturne in družbene norme).
4.1 SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI
Kot smo že omenili je M. Bešter Turk (2011) napisala, da sporazumevalno zmožnost
razvijamo s sporazumevalnimi dejavnostmi (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje).
V nadaljevanju predstavljamo vse 4 sporazumevalne dejavnosti in njihove značilnosti.
4.1.1 POSLUŠANJE
Zvok ima pomembno vlogo v življenju vseh živih bitij, med najpomembnejšimi zvoki za
ljudi pa sta glas in govorjeni jezik. V vseh življenjskih obdobjih je poslušanje poglavitna
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dejavnost za ustvarjanje medosebnih odnosov in osebnega zadovoljstva (Plut Preglej,
2012).
Poslušanje je pomembno že pri otrocih v predšolskem obdobju, ker so ti odvisni od
slušnega zaznavanja sveta, hkrati pa se s poslušanjem učijo jezika (Plut Preglej, 2012).
V šoli je poslušanje pogosta dejavnost učencev in je pomemben vir znanja. Poslušanje
jezika je jezikovna, miselna, čustvena in socialna dejavnost, ki ustvarja odnos med
poslušalcem in govorcem ter omogoča učenje, znanje in osebni razvoj posameznika
(Plut Preglej, 2012). Poslušanje v šoli se razvija z govorjenjem učenca, ki ga učitelj
posluša in je hkrati zgled poslušalca. Kljub temu da je zgled učitelja eden izmed
učinkovitih sredstev za vzgojo dobrega govorca in poslušalca, je pri učencih potrebno
poslušanje utrditi z neposrednim pristopi učiteljev k razvijanju te dejavnosti (Plut Preglej,
2012).
4.1.2 GOVORJENJE
Govorjenje in poslušanje sta med seboj zelo povezana, saj je govorjenje namenjeno
poslušanju, in sicer govorec govori, da bi bil poslušan. Majhen otrok najprej posluša,
nato pa začne govoriti (Plut Preglej, 2012). Za govorjenje je posebno pomembno
jezikovno okolje, ki ga poleg vrstnikov ustvarjajo tudi starši in učitelji. Predvsem učitelj
ima pomembno vlogo pri razvijanju govorjenja v šoli, saj je le-ta učencem vzor (Plut
Preglej, 2012).
Ustno sporočanje je opredeljeno kot eno najpomembnejše področje v dvojezični ljudski
šoli, tako v nemškem kot tudi slovenskem jeziku (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih
razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001).
Bistvena naloga je pripraviti in usposobiti učence za ustno sporazumevanje v obeh
jezikih in omogočiti čim boljšo rabo obeh zbornih jezikov. Učenci naj bi pri dvojezičnemu
pouku uporabljali naraven in spontan govor v obeh jezikih. Poleg omenjenega naj bi
učitelj postopoma spodbujal rabo zborne zvrsti obeh jezikov (Učni načrt ljudskih šol
(ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim
jezikom, 2001).
4.1.3 BRANJE
Poslušanje ustvarja podlago za branje. Skupna značilnost branja in poslušanja je sistem
simbolov in strukture, ki jo človek razbira in vključuje v kognitivno strukturo. Tako pri
poslušanju kot branju mora biti človek miselno in čustveno dejaven. Kljub temu da so
pri obeh dejavnostih dejavni možgani, je razlika je v tem, da je pri branju dejavno oko,
pri poslušanju pa uho (Plut Preglej, 2012). L. Marjanovič Umek in S. Pečjak (2012) sta
mnenja, da je razumevanje pri branju eden od glavnih ciljev šole, saj bralec bere, da bi
prebrano razumel. Bralno razumevanja omogoča tudi boljše znanje, ki se odraža v učni
uspešnosti pri jezikovnih predmetih in splošnem učnem uspehu. V Učnem načrtu
ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim
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učnim jezikom (2001) je napisano tudi, da naj bi raznoliko branje in obravnavanje besedil
različnih vrst v slovenskem in nemškem jeziku pripomoglo k uvajanju v samostojno
branje, razširjanju življenjskih izkušenj, poglabljanju razumevanja samega sebe in
sposobnost informirati in zabavati sebe in druge.
4.1.4 PISANJE
Pisanje se je v zgodovini človeštva razvilo pozneje kot govor in je tudi v razvoju otroka
poznejša jezikovna dejavnost kot govor, je pa povezana tudi z motoriko in vidom.
Fiziološko zrelost za pisanje otroci dosežejo med 6. in 7. letom (Plut Pregelj, 2012).
Spretnosti, ki so potrebne za pisanje se ne razvijajo hkrati, ampak postopno. Te
razvijamo z različnimi dejavnostmi, s katerim se otrok začne ukvarjati že pred vstopom
v šolo. S pisanjem si pomagamo pri usvajanju znanja, hkrati pa s pisanjem uredimo in
opredmetimo misli (Plut Pregelj, 2012). S pisanjem pri dvojezičnemu pouku
pripomoremo, da se učenci usposobijo za uporabo obeh sistemov pisnih znakov in da
dosežejo zanesljivo rabo obeh pisnih sistemov. Poleg tega je pomembno, da se otroci,
ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, naučijo osnovnega pravopisnega znanja v obeh
jezikih in ga nadalje postopoma razširjajo in privedejo do čim bolj učinkovite uporabe
slovarja (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z
nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001). Z dostopom do pisnega jezika se poleg
omenjenega bogati tudi besedišče in pospešuje učenje (Knez idr. 2016).

5 JEZIK
V Slovenskem pravopisu (2010) je jezik razložen kot sistem izraznih sredstev za
govorno in pisno sporazumevanje. M. Grgič (b. d.) je napisala, da je jezik v splošnem
kakršenkoli sistem znakov, ki jih uporabljamo za sporazumevanje (besedni, verbalni,
glasbeni …). L. Plut Pregelj (2012) pravi: »Jezik ni samo posrednik informacij, ampak je
tudi sredstvo mišljenja in ustvarjanje medosebnih odnosov« (str. 60). I. Ferbežar (1997)
opredeljuje jezik kot družbeni pojav in najpomembnejše sporazumevalno sredstvo, od
katerega je odvisna tudi socializacija. Jezik lahko razumemo kot modularni pojav, ki ga
sestavljajo med seboj povezane štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje in
govorjenje ter branje in pisanje. Kljub temu da so vse omenjene dejavnosti med seboj
tesno povezane, pa je vsaka lahko tudi samostojna (Plut Pregelj, 2012). Jezik je
sredstvo, ki je potrebno za učinkovito človeško interakcijo in omogoča boljše
razumevanje lastnega jezika in kulture (Moeller Kramer in Catalano, 2015).
Jezik, ki prevladuje v določenih okoliščinah v stalni vsakdanji uporabi in v določenih
življenjskih obdobjih, imenujemo dominantni jezik. Izraz manjšinski jezik pa uporabljamo
takrat, kadar ga govorec uporablja manj. Raba jezikov se lahko skozi različna življenjska
obdobja spremeni (Pertot, 2011). L. Knaflič (2010) navaja, da vsakdanja praksa kaže,
da se materni in drugi jezik uporabljata v različnih življenjskih situacijah. Večinoma se
prvi jezik uporablja doma in v interakciji z vrstniki, drugi jezik pa v šoli in službi.
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5.1 MATERNI JEZIK/PRVI JEZIK (J1)
Materni jezik je jezik, ki se ga otrok nauči od svojega okolja, zlasti od svoje matere. V
literaturi je materni jezik sopomenka za prvi jezik (J1) (Pirih Svetina, 2005). Klein (1986)
v Pirih Svetina (2005) opredeljuje prvi jezik kot tisti, ki se ga človek začne učiti prvega v
času primarne socializacije in je tudi najpomembnejši. I. Ferbežar (1997) dodaja, da je
prvi jezik tisti, ki ima prednost v večjezikovni skupnosti, npr. slovenščina v Sloveniji (s
stališča posameznika tudi med slovenskimi izseljenci, zdomci in zamejci) ali italijanščina
in madžarščina na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji. I. Ferbežar v
knjižici Sporazumevanje v maternem jeziku (2016) navaja, da je besedna zveza
»materni jezik« manj primerna s strokovnega stališča, saj lahko posameznik kot svoj
prvi jezik občuti očetov jezik.
N. Pirih Svetina (2005) piše, da prvi jezik poteka vse življenje in je sredstvo identifikacije
z določeno jezikovno in družbeno skupnostjo. Učenje prvega jezika je nujno in je
podvrženo vsakemu normalnemu posamezniku, ki živi v običajni (eno)jezikovni
skupnosti. Učenje prvega jezika je del otrokovega razvoja, ki ga kasneje načrtno in
vodeno izpolnjuje (v času šolanja) (Pirih Svetina, 2005). Gre za dve različici usvajanja
prvega jezika: monolingvistično ali bilinivistično. Za monolingvistično usvajanje jezika
gre, kadar se usvaja en prvi jezik, o bilingvističnemu usvajanju jezika pa govorimo, kadar
sta prva jezika dva (starša sta govorca dveh različnih jezikov) (Klein, 1986, v Pirih
Svetina, 2005).
Sporazumevanje v maternem jeziku ena ključnih kompetenc, ki jo državljani potrebujejo
za svojo osebno izpolnitev, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja.
Področja, ki sestavljajo temeljno zmožnost sporazumevanja v maternem jeziku, so vse
štiri sporazumevalne dejavnosti (branje, pisanje, poslušanje in govorjenje) (Veldin
Bednjanič idr., 2016).
5.2 DRUGI JEZIK (J2)
Drugi jezik lahko poimenujemo tudi jezik okolja (Febrežar, 1997). Drugi jezik je jezik, ki
se ga posameznik nauči/uči poleg prvega (ali za njim). Po navadi se ga človek nauči
zaradi komunikacijskih potreb. Lahko se ga nauči v šoli ali pa iz okolja, saj je lahko ta
jezik uradni jezik in jezik iz javnega življenja neke države (Febrežar, 1997). Drugi jezik
je v večjezikovni kulturi enakovreden prvemu. Slovenščina je na primer jezik okolja v
Republiki Sloveniji na narodnostno mešanih območjih za pripadnike italijanske in
madžarske narodnosti ali pa za tuje državljane, ki začasno ali stalno pridejo živet v
Slovenijo (Febrežar, 1997).
5.3 TUJI JEZIK (JT)
»Tuji jezik (JT) ) je neprvi jezik, ki se ga posameznik uči/nauči v šoli in ima v neki deželi
zares status tujega jezika (ni sredstvo sporazumevanja), na primer slovenščina na tujih
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univerzah« (Ferbežar, 1997, str. 279). M. Križaj idr. (2018) opredeljujejo tuji jezik kot
neprvi jezik, ki se ga posameznik uči v šoli in ni uradni jezik države, v kateri živi. Kot
primer navajajo slovenščino, ki je tuji jezik za tujce, ki začasno bivajo v Sloveniji (turisti,
poslovneži, študentje na izmenjavah). O. Veldin Bednjanič idr. (2016) dodajajo, da je
sporazumevanje v tujih jezikih ena temeljnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. K.
Pižorn (2009) je mnenja, da poučevanje tujih jezikov v otroški dobi razvija jezikovne
zmožnosti, empatijo do kulture, prispeva k državljanski vzgoji, spodbuja strpnost do
večkulturnosti v domačem okolju in razvija pozitiven odnos do človeške različnosti.
5.4 PRAVILNI IZGOVOR
Pravilni izgovor je nekaj najtežjega pri učenju tujega jezika (Mildner, 1999), isto pa velja
tudi za učenje drugega jezika. I. Ferbežar idr. (2004) so zapisali, da je slovenščina v
precejšni meri fonetični jezik, vendar ne vedno in povsod. Govorcem slovenščine kot
tujega jezika povzroča veliko težav naglaševanje besed, saj naglas ni vedno na istem
zlogu v besedi. V. Mildner (1999 ) navaja, da morajo biti učitelji zato še posebno pozorni,
da pri učenju jezika pravilno izgovarjajo besede, paziti je treba še posebno takrat, kadar
se glasovi artikulirajo drugače od tistih v maternem jeziku. Do nepravilnega izgovora
lahko pride tudi zato, ker učitelji ne usvojijo popolnoma tujega jezika, ki ga poučujejo,
zato izgovora ne znajo popraviti (Mildner, 1999). Pomembno je, da učitelj v razredu
govori v knjižnem (zbornem) jeziku, seveda pa je učence potrebno opozarjati tudi na
zvrstno raznolikost slovenskega jezika. Potrebno se je zavedati, da je za tujca težko
izgovarjati glasove kot rojeni govorec. Kljub temu moramo kot učitelji v čim večji meri
stremeti k cilju, da bodo učenci čim bolj pravilno izgovarjali besede in s tem namenom
načrtujemo različne vaje, ki bodo to pospešile. Pri vajah je potrebno posvečati posebno
pozornost predvsem tistim primerom, ki so specifično problematični zaradi izgovarjave
v maternem jeziku govorca (Mildner, 1999).

6 DVOJEZIČNOST
V Slovenskem pravopisu (2010) je dvojezičnost razložena kot znanje in redna raba dveh
jezikov. S. Pertot (b. d.) navaja, da se termin dvojezičnosti uporablja za govorce dveh
kot tudi za prisotnost dveh jezikov na nekem območju ali v družbenem kontekstu. L.
Knaflič (2010) opredeljuje dvojezičnost kot rezultat izpostavljenosti otroka dvema
jezikoma hkrati. »Nastanki« dvojezičnosti so različni: lahko se starši z otrokom od rojstva
pogovarjajo v različnih jezikih (simultani nastanek dvojezičnosti), pogosto pa se otrok z
drugim jezikom sreča šele v šoli ali po zamenjavi okolja (sekvencialni nastanek
dvojezičnosti). Toda vsak posameznik ima svojo zgodovino dvojezičnosti, zato težko
uvrstimo nastanek dvojezičnosti v omenjene kategorije (Knaflič, 2010).
6.1 ZAPOREDNA IN SIMULATIVNA DVOJEZIČNOST
Govorimo lahko o zaporedni in simulatani dvojezičnosti. Izraz simultana dvojezičnost se
uporablja, ko je govorec od rojstva izpostavljen dvema jezikoma in ju usvaja med
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razvojem govora (do 3. leta starosti) (Pertrot, b. d.). Zaporedna dvojezičnost pa se deli
na dva dela, in sicer: zgodnja in pozna zaporedna dvojezičnost. O zgodnji zaporedni
dvojezičnosti govorimo, ko otrok med 3. in 5.–6. letom usvaja drugi jezik, medtem ko je
prvega že usvojil. Kadar je govorec usvojil drugi jezik, ko je mimo t. i. kritično obdobje
za usvajanje drugega jezika, pa govorimo o pozni zaporedni dvojezičnosti (Pertrot, b.
d.).
6.1 NARAVNI DVOJEZIČNI GOVOREC
Naravni dvojezični govorec je tisti, ki je naravno v primarni socializaciji usvojil dva jezika
ali več. To pomeni, da je jezik usvojil med otroštvom, zunaj šole (Pertot, 2011). Kadar
govorec razvije visoko raven sporazumevalne zmožnosti in v enaki meri obvlada oba
jezika, govorimo o uravnoteženi dvojezičnosti. Obstajajo le redke osebe (izjeme), ki
odlično obvladajo oba jezika in se ustno in pisno izražajo enako kot enojezični govorec
(Pertot, 2011). Dvojezičnega posameznika ne zaznamuje le stopnja kompetence,
temveč tudi način uporabe jezikov, ki jih obvlada. Kadar dvojezični govorec ne uporablja
obeh jezikov kjerkoli in s komerkoli, govorimo o funkcionalni dvojezičnosti (Pertot, 2011).
D. Mertelj (2017) je mnenja, da se danes funkcionalna dvojezičnost zazna tudi med
mladimi generacijami v slovenskem prostoru. To utemeljuje z dejstvom, da mladi
uporabljajo slovenščino kot J1 in angleščino kot izvenšolski J2. Sama vsako leto
zaznava, da se med študenti tujih jezikov na Filozofski fakulteti UL pojavlja vedno večje
število le-teh, ki uporabljajo angleščino na zasebni ravni, pri študiju in tudi pri delu.
6.2 POZITIVNI IN NEGATIVNI UČINKI DVOJEZIČNOSTI
Dvojezičnost ima pozitivne kot tudi negativne učinke. O pozitivnih govorimo, kadar so
posamezniki dosegli uravnoteženo dvojezičnost in obvladajo oba jezika v takšni meri,
da se lahko primerjajo z enojezičnimi posamezniki (Pertot, 2011). Poleg tega
dvojezičnost zbližuje ljudi, nudi možnost identifikacije s kulturami, nudi posamezniku
razvoj medkulturnih veščin, pripomore k bogatejšim otrokovim izkušnjam (stik dveh
kultur, jezikovno in nejezikovno izkustvo). Dvojezični govorec naj bi se lažje naučil tudi
drugih jezikov iste jezikovne družine (Pertot, 2011).
O negativnih učinkih dvojezičnosti govorimo, ko posameznik obvlada prvi in drugi jezik
v manjši meri kot enojezični posameznik. V tem primeru posameznik nima možnosti za
uspešno izvajanje spoznavnih procesov v obeh jezikih (Pertot, 2011). Dvojezičnost
lahko tudi ni prednost v primeru, ko družbeno-kulturno okolje ne upošteva obeh jezikov
kot enakovrednih in je zato usvajanje drugega jezika podrejeno prvemu, ki ga govorec
sčasoma opušča. Za dvojezičnost namreč občasen in nekontinuiran stik z drugim
jezikom ni dovolj (Pertot, 2011).
Nevtralni učinki dvojezičnosti pa so v primeru, kadar so nekatere sporazumevalne
danosti v enem jeziku primerno razvite, v drugem pa še ne (Pertot, 2011).
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EMPIRIČNI DEL
7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Na obisku ene izmed dvojezičnih ljudskih šol na avstrijskem Koroškem smo zaznali, da
se večina otrok, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, na koncu ljudske šole ni
sposobna sporazumevati v slovenskem (knjižnem) jeziku – kljub temu da je učni načrt
za dvojezične šole zasnovan tako, da poučevanje vseh učnih predmetov poteka v
približno enakem obsegu ur v nemščini in slovenščini. Prav zaradi tega smo z raziskavo
želeli ugotoviti, kakšna je sporazumevalna zmožnost dvojezičnih učencev v slovenščini
ob koncu ljudske šole (4. razred) in v kolikšni meri lahko z dobrim zgledom učitelja in
njegovim interesom za slovenski jezik, pripomoremo k napredku. Zelo pomemben se
zdi odnos do slovenskega jezika pri učiteljih in ravnateljih dvojezičnih šol.

8 CILJI RAZISKAVE
Glavni cilj raziskave je ugotoviti
 razvitost sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku pri učencih 4. razreda ene
izmed dvojezičnih ljudskih šol na avstrijskem Koroškem in nato
 napredek učencev v sporazumevalni zmožnosti v slovenskem jeziku, potem ko so jo
dva meseca sistematično razvijali tri do štiri ure tedensko pod vodstvom učiteljice iz
Slovenije.

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Kakšna je sporazumevalna zmožnost učencev v 4. razredu dvojezične ljudske šole
na avstrijskem Koroškem v slovenskem jeziku?
2. Pri kateri sporazumevalni dejavnosti v slovenskem jeziku (branje, pisanje,
poslušanje, govorjenje) imajo učenci 4. razreda dvojezične ljudske šole največ težav
in pri kateri najmanj?
3. Pri kateri sporazumevalni dejavnosti bodo učenci 4. razreda dvojezične ljudske šole
napredovali najbolj, če jih bo dva meseca poučevala učiteljica iz Slovenije?
4. V kolikšni meri bodo učenci 4. razreda dvojezične ljudske šole napredovali pri
posamezni sporazumevalni dejavnosti v slovenskem jeziku (branje, pisanje,
poslušanje, govorjenje), če jih bo dva meseca poučevala učiteljica iz Slovenije?

10 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP
Raziskava temelji na kvantitativni raziskovalni paradigmi. V raziskavi sta bili uporabljeni
deskriptivna in kavzalna-eksperimentalna metodo kvantitativnega pedagoškega
raziskovanja.
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11 VZOREC
Raziskava temelji na neslučajnostnem namenskem vzorcu učencev 4. razreda ene
izmed dvojezičnih šol na avstrijskem Koroškem v šolskem letu 2018/19, ki so bili
prijavljeni k dvojezičnemu pouku. V raziskavi je sodelovalo 21 učencev, od tega 14
deklic in 7 dečkov (Graf 1). Od teh je bilo v raziskavo zajetih 12 učencev, prijavljenih k
dvojezičnemu pouku (7 deklic in 5 dečkov), ki so v dvojezičnem razredu z eno
dvojezično učiteljico in 9 učencev, prijavljenih k dvojezičnemu pouku (7 deklic in 2
dečka), ki so v integriranem oddelku z dvojezično in enojezično/timsko učiteljico.
Povprečna starost učencev je bila 10 let. Razred 12 učencev je avtorica raziskave in
magistrskega dela dva meseca poučevala slovenščino, in sicer tri do štiri ure tedensko.

33 %
67 %

Dečki

Deklice

Graf 1: Odstotek sodelujočih učencev v raziskavi glede na spol

12 UPORABLJENI MERSKI INSTRUMENTI
Za preverjanje sporazumevalne zmožnosti učencev v slovenskem jeziku smo pripravili
preizkuse znanja, ki so preverjali pisanje, poslušanje, branje in govorjenje. Pri sestavi
preizkusov znanja smo se opirali na Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov,
ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom (2001), na učbenik, ki
ga uporabljajo v 4. razredu na izbrani šoli ter na opis konkretne situacije na šoli (ravnatelj
izbrane dvojezične šole in učiteljici, ki poučujeta ta dva oddelka).
12.1 Pisni preizkus znanja (Priloga 1)
Ta je obsegal 5 nalog. Za prvo nalogo smo sestavili kratko besedilo na temo vsakdana.
Nanj sta se nanašali naslednji nalogi. Druga naloga je vsebovala 5 vprašanj o besedilu
(odprti tip nalog s kratkimi odgovori), tretja naloga pa je od učencev zahtevala, da
prirejeno besedilo dopolnijo (naloga dopolnjevalnega tipa). Pri drugi nalogi smo
namenoma uporabili različne vprašalnice (kaj, kje, kdaj), pri tretji nalogi pa smo
manjkajoče dele besedila načrtovali tako, da so bili nekateri podatki v besedilu izraženi
neposredno, nekateri pa posredno. Na ta način smo preverili bralno razumevanje, hkrati
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pa smo preverjali skladenjsko in pravopisno zmožnost učencev. Četrta naloga je
vsebovala sliko mize z raznimi šolskimi predmeti na mizi, pod mizo in ob mizi. Pri tej
nalogi so morali učenci dopolniti poved glede na sliko. Učenci so morali prepoznati te
predmete in predlog pod ter pravilno zapisati poved (preverjanje poimenovalne,
skladenjske in pravopisne zmožnosti). Pri zadnji (5.) nalogi so učenci morali napisati pet
povedi o sebi (preverjanje skladenjske in pravopisne zmožnosti).
12.2 Ustni preizkusi znanja (Priloga 2)
Za namen raziskave smo sestavili 3 ustne preizkuse znanja. Eden je preverjal zmožnost
govorjenja (pogovarjanja), drugi zmožnost (glasnega) branja in tretji zmožnost
poslušanja (razumevanja navodil). Ustni preizkus znanja, s katerim smo preverili
zmožnost govorjenja (pogovarjanja) je obsegal 6 vprašanj o učencu in 7 vprašanj, ki
so se nanašala na določeno sliko o dogajanju pri pouku4 (preverjanje slovarske,
skladenjske in pravorečne zmožnosti). Pri ustnem preizkusu, s katerim smo preverjali
zmožnost (glasnega) branja, smo uporabili enako besedilo, ki smo ga sestavili za
namen pisnega preizkusa (preverjanje zmožnosti branja). Za zmožnost poslušanja
(razumevanja) navodil smo sestavili 9 praktičnih navodil, povezanih s poukom. Z njimi
smo preverjali razumevanje le-teh.

13 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV
Podatke smo zbirali na izbrani dvojezični ljudski šoli na avstrijskem Koroškem. Najprej
smo pridobili soglasje ravnatelja (Priloga 5) in nato soglasje vseh staršev učencev
(Priloga 6), ki so sodelovali v raziskavi.
Pisne preizkuse znanja so učenci vsak zase reševali v razredu, ustne preizkuse pa so
opravljali individualno v razredu, v katerem je bila prisotna samo avtorica raziskave.
Ustne preizkuse znanja smo zvočno posneli s telefonom. Učenci so vse preizkuse
znanja opravljali dvakrat pod enakimi pogoji. Omeniti je treba, da so učenci pri 1. in 2.
preverjanju vsa navodila za reševanje nalog in potek preverjanja znanja najprej dobili v
nemščini. Na začetku raziskave smo pridobili podatke o sporazumevalni zmožnosti v
slovenščini v obeh razredih. Nato je avtorica raziskave razred 12 učencev, prijavljenih k
dvojezičnemu pouku, dva meseca tri do štiri ure tedensko sistematično poučevala
slovenščino. Poučevanje je potekalo tako, da smo en teden prej izvedeli, katero temo
bodo obravnavali, glede na temo smo sestavili učno pripravo in jo poskušali čim bolj
popestriti z različnimi dejavnostmi (Priloga 4), ki so pripomogle, da so bili učenci v čim
večji meri jezikovno aktivni. Poleg tega smo uporabljali enak učbenik, kot ga uporabljajo
v 3. in 4. razredu na izbrani šoli. To pomeni, da učenci v 3. in 4. razredu berejo enaka
besedila in obravnavajo enake teme, le da nekaj nalog pustijo za 4. razred. Po dveh
mesecih smo identično kvantitativno raziskavo ponovili in s tem preverili napredek
Slika se nahaja v učbeniku, ki so ga učenci uporabljali. Vir slike: Opetnik, J., Sabotnik, E., Zidej, M.
(2015). Berem – pišem – govorim, slovensko se učim. Celovec: Mohorjeva založba.
4
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učencev pri sporazumevalni zmožnosti v slovenščini. Primerjali smo napredek v
sporazumevalni zmožnosti v slovenščini pri učencih 4. razreda, ki jih je poučevala
učiteljica iz Slovenije, s tistimi, ki jih je v omenjenem času poučevala dvojezična
učiteljica iz Avstrije. Za izvedbo testiranja smo obakrat potrebovali 3 dni.
Preglednica 1: Potek dela z učenci
Datum izvajanja
25. 2. 2019
27. 2. 2019
4. 3. 2019
6. 3. 2019
7. 3. 2019
8. 3. 2019
8. 3. 2019
12. 3. 2019
14. 3. 2019
15. 3. 2019
15. 3. 2019
19. 3. 2019
21. 3. 2019
22. 3. 2019
26. 3. 2019
28. 3. 2019
29. 3. 2019
29. 3. 2019
2. 4. 2019
4. 4. 2019
5. 4. 2019
10. 4. 2019
11. 4. 2019
12. 4. 2019
15.–23. 4. 2019
25. 4. 2019
26. 4. 2019
26. 4. 2019
30. 4. 2019
2. 5. 2019
3. 5. 2019
3. 5. 2019
7. 5. 2019
8. 5. 2019
10. 5. 2019
10. 5. 2019
7. 5. 2019
9. 5. 2019

Dejavnost
Hospitacija v 2. oddelku
Hospitacija v 1. oddelku
Prvo preverjanje znanja
Prvo preverjanje znanja
Prvo preverjanje znanja
Zimski športi
Bralna ura
Oblačila
Oblačila
Odpadlo (vaja za koncert)
Bralna ura
Odpadlo (praznik sv. Jožefa)
Odpadlo (učenci odšli v Planico)
Odpadli sta slovenščina in branje (projekt v času teh
dveh ur)
Vreme
Vreme
Vreme
Bralna ura
Pnovitev vremena in oblačil
Pomlad
Odpadli sta slovenščina in branje (snemanje
zgoščenke)
Pomlad
Pomlad
Dan dejavnosti (odpadli sta slovenščina in branje)
Počitnice
Predlogi
Predlogi
Odpadla bralna ura (imeli so jo v nemščini)
Odpadlo (bolezen)
Predlogi
Odpadla bralna ura (projekt)
Ponovitev predlogov in vprašalnic
Šolske potrebščine
Šolske šotrebščine
Šolske potrebščine
Bralna ura
Ponovitev (predlogi, pomlad in šolske potrebščine)
Poklici
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10. 5. 2019
Poklici
10. 5. 2019
Bralna ura
14. 5. 2019
Ponovitev barv
15. 5. 2019
Drugo preverjanje znanja
16. 5. 2019
Drugo preverjanje znanja
17. 5. 2019
Drugo preverjanje znanja
Opomba: Poučevanje učencev, prijavljenih k dvojezičnemu pouku, naj bi trajalo 2,5
meseca, vendar je bilo skrajšano na 2 meseca (počitnice in druge dejavnosti/projekti v
času ur slovenščine). V Učnem načrtu ljudskih šol (ljudskošolskih razredov,
ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom (2001) piše, da razne
dejavnosti ne smejo povzročiti skrajšanje dvojezičnega pouka. V praksi se je pogosto
dogajalo, da so se ure slovenščine skrajšale v prid drugim predmetom (Učiteljica, ki je
poučevala pred slovenščino, je poučevanje velikokrat nadaljevala v učno uro
slovenščine, včasih pa je bilo treba uro slovenščine prej zaključiti, ker so imeli
preostanek dela pri drugih nemških predmetih.). To je velikokrat pomenilo, da je bila ura
slovenščine krajša za 10 min.

14 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV
Podatke, pridobljene s pomočjo ustnih in pisnih preizkusov znanja, smo dobesedno
prepisali in jih točkovno ovrednotili glede na smiseln in jezikovno pravilni odgovor. Pri
ustnem preizkusu znanja, v katerem smo preverjali zmožnost poslušanja (razumevanja
navodil), smo si vnaprej pripravili preglednico, s pomočjo katere smo točkovno
ovrednotili razumevanje navodil za posameznega učenca. Preverjanje zmožnosti
(glasnega) branja in zmožnosti govorjenja (pogovarjanja) smo zvočno snemali s
telefonom. Pridobljene podatke smo točkovno ovrednotili, izračunali povprečne
vrednosti posamezne naloge in preizkusa ter jih prikazali s preglednicami ali grafi.
Opisno smo izpostavili napake, ki so se pojavljale pri preizkusih znanja. S pridobljenimi
podatki smo primerjali napredek skupine glede na določeno sporazumevalno zmožnost
in naredili primerjavo napredka med obema razredoma.
Točkovanje preizkusov znanja je potekalo po naslednjih merilih:
14.1 Pisni preizkus znanja
14.1.1 Odgovarjanje na vprašanja o prebranem besedilu
1 T (točka) za smiseln odgovor, 1 točka za jezikovno pravilnost, torej 2 točki ali manj za
vsak odgovor.
Če je odgovor deloma smiseln, učenec dobi 0,5 točke. Če je odgovor nesmiseln, četudi
je jezikovno pravilen, učenec ne dobi nobene točke. Vsaka jezikovna napaka je 0,5
točke manj pri jezikovni pravilnosti. Če sta dve jezikovni napaki, je to 0 točk. Če je
začetek povedi napisan z malo začetnico, nismo upoštevali jezikovne napake, saj je
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veliko učencev odgovarjalo smiselno in včasih le z eno besedo. Pri tej nalogi je 5
vprašanj in je mogoče doseči 10 točk.
14.1.2 Smiselno dopolnjevanje povedi o prebranem besedilu
1 točka za smiseln odgovor, 1 točka za jezikovno pravilnost, torej 2 točki ali manj za
vsak odgovor.
Če je odgovor deloma smiseln, učenec dobi 0,5 točke za smiseln odgovor. Če je
odgovor nesmiseln, četudi je jezikovno pravilen, učenec ne dobi nobene točke. Vsaka
jezikovna napaka je 0,5 točke manj (napačno zapisana beseda, napačen sklon … ). Če
sta dve jezikovni napaki je to 0 točk. Naloga obsega besedilo z 9 dopolnitvami, zato je
pri tej nalogi mogoče doseči največ 18 točk.
14.1.3 Smiselno dopolnitev povedi glede na sliko
1 točka za smiseln odgovor, 1 točka za jezikovno pravilnost, torej 2 točki ali manj za
celotno poved.
Točkovanje za smiseln odgovor je potekalo po naslednjih merilih:
Odziv je smiseln, če so navedene le stvari, ki so pod mizo. To pomeni, da učenec pozna
predlog pod in pravilno poimenuje stvari, ki jih vidi na sliki pod mizo. Če so napisane
stvari, ki so na mizi ali zraven mize, se smiseln odziv točkuje z 0 točkami. V takšnem
primeru se ne točkuje niti jezikovna pravilnost.
Točkovanje za jezikovno pravilnost je potekala po naslednjih merilih:
– 0,5 točke za pravilno uporabljen glagol biti (3. oseba množine)
– 0,5 točke za pravilen zapis stvari (Če je ena beseda zapisana napačno, učenec dobi
vse točke, če sta dve besedi zapisani napačno, učenec dobi 0,25 točke manj. Če sta
dve ali je več besed napačno zapisanih, učenec dobi 0 točk za nepravilen zapis
stvari.).
14.1.4 Pet povedi o sebi
0 točk, 1 točka ali 2 točki pri vsakem merilu: število povedi, smiselnost/razumljivost
povedi, jezikovna pravilnost povedi. Pri celotni nalogi je mogoče doseči največ 6 točk.
 Število: je 5 povedi, ki so smiselne glede na navodilo (2 točki) – manj kot 5 povedi (1
točka) – ni povedi (0 točk).
 Smiselnost: povedi so smiselne/razumljive (2 točki) – nekatere niso (1 točka) –
nobena ni (0 točk)
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 Jezikovna pravilnost: povedi so jezikovno pravilne/ena jezikovna napaka (2 točki) –
2 do 5 jezikovnih napak (1 točka) – več kot pet jezikovnih napak (0 točk)
Opomba: Če je učenec napisal pet nesmiselnih povedi, ne dobi nobene točke. Če je
učenec napisal dve povedi, prav tako ni mogoče dobiti vseh točk za smiselnost in
jezikovno pravilnost. V tem primeru ima ta učenec 1 točko manj pri smiselnosti in
jezikovni pravilnosti. To utemeljujemo z dejstvom, da bi drugače lahko učenec zapisal
le eno poved, ki bi bila jezikovno pravilna in bi zato dobil le 1 točko manj od vseh možnih.
Če je učenec zapisal le eno poved, ima možnost dobiti za smiselnost in jezikovno
pravilnost le 0,5 točke.
14.2 Ustni preizkusi znanja
14.2.1 Govorjenje (pogovarjanje)
14.2.1.1 Odgovarjanje na vprašanja o sebi
Točkovanje je potekalo po naslednjih merilih:
1 točka za smiseln odgovor, 1 točka za jezikovno pravilnost, torej 2 točki ali manj za
vsak odgovor.
Opomba: Če je učenec odgovarjal v nemščini, ni dobil nobene točke. Če je učenec
uporabil vmes kakšno nemško besedo, je dobil 0,5 točke manj za jezikovno pravilnost.
Če so učenci napačno izgovarjali nezložne predloge in napačno naglaševali besede,
nismo odštevali točk. 0,5 točke smo odšteli pri prvem vprašanju, če učenec ni znal
odgovoriti na vprašanje Kdo si pa ti? V tem primeru smo postavili vprašanje: Kako ti je
ime? Če je učenec znal odgovoriti na slednje vprašanje in ne na prvo, smo mu odšteli
0,5 točke za smiseln odziv.
14.2.1.2 Ogled slike in dogovarjanje na vprašanja o sliki
Točkovanje je potekalo po naslednjih merilih:
1 točka za smiseln odgovor, 1 točka za jezikovno pravilnost, torej 2 točki ali manj za
vsak odgovor.
Opomba: Za odgovore v nemščini ali rabo nekaterih besed v nemščini, je točkovanje
potekalo tako kot pri odgovarjanju na vprašanja o sebi.
14.2.2 Poslušanje (razumevanje) navodil
Točkovanje je potekalo po naslednjih merilih:
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1 točka za smiseln odziv, torej 1 točka ali manj za vsako navodilo.
Opomba: Če učenec navodilo razume in naredi, tako kot zahteva navodilo, dobi 1 točko.
Pri navodilu Usedi se na tla učenec, ki se usede npr. na stol namesto na tla, dobi 0,5
točke. Razume usedi se, vendar ne razume, kam se mora usesti. Prav tako pri navodilu
Dvigni roko učenci, ki so dvignili obe roki, dobijo 0,5 točke. Pri navodilu Odpri učbenik
na strani 26 učenec dobi 1 točko, če odpre učbenik na pravilni strani. Če odpre učbenik,
vendar na napačni strani, dobi 0,5 točke. Če učenec ne razume, da mora odpreti
učbenik, ne dobi nobene točke. Pri navodilu Glasno preberi navodilo 2. naloge učenec,
ki glasno prebere npr. prvi primer pri tej nalogi, dobi 0,5 točke. Razume, da mora glasno
prebrati nekaj pri drugi nalogi, vendar ne razume besede navodilo. Pri navodilu Pospravi
svinčnik v peresnico učenci, ki so svinčnik dali npr. na peresnico ali ob peresnico, dobijo
0,5 točke. Razumeli so besedo svinčnik in peresnica, vendar niso prepoznali predloga
v. Tisti učenec, ki je svinčnik samo prijel v roke, ni dobil nobene točke. Pri navodilu
Vstani in pobriši tablo je polovica točke dodeljena, če učenec vstane, polovica točke pa,
če pobriše tablo. Če učenec na tablo začne pisati ali risati, ni razumel drugega dela
navodila, zato mu druga polovica točke ni dodeljena.
14.2.3 Branje
Točkovanje je potekalo po naslednjih:
2 točki za tehniko branja, 1,5 točka za ritem, 1 točka za natančnost, 1 točka za izraznost,
1 točka za glasnost, 1 točka za hitrost)
– tehnika branja: črkovanje (prepoznavanje črk brez vezave) = 0 točk; glaskovanje
(izgovarjanje glasov brez vezave) = 1 točka; zlogovanje (tj. po zlogih) = 1,5 točke;
vezano (upoštevanje poudarkov, branje smiselnih skupin besed) = 2 točki;
– ritem (tekoče = 1,5 točke (ponovitve do dvakrat), redke 1 točka (od 2 do 5), pogoste
ponovitve = 0,5 točke (več kot 5), predolgi premori = 0 točke);
– natančnost (redke napake = 1 točka, občasne napake = 0,5 točke, pogoste napake
= 0 točk). Vseh skupaj je 75 besed. Če napačno prebere več kot 37 (približno 50 %)
besed je to 0 točk. Če napačno prebere od 16 do 37 besed, dobi 0,5 točke (od 50 %
do 80 %). Če napačno prebere 15 besed ali manj, dobi 1 točko.);
– izraznost (ustrezno izrazno = 1 točka, nekaj izraznosti 0,5 točke, monotono = 0 točk);
– glasnost (glasno = 1 točka, srednje glasno = 0,5 točke, tiho = 0 točk);
– hitrost (primerna = 1 točka, delno primerna = 0,5 točke, neprimerna = 0 točk).
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15 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Rezultati raziskave in interpretacija so navedeni v enakem zaporedju kot raziskovalna
vprašanja in so prikazana v nadaljevanju. Poimenovanje »1. skupina« se nanaša na
oddelek učencev, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku in jih je v nadaljevanju
poučevala avtorica raziskave (gre za učence, ki so v raziskavi poimenovani s številkami
1–12), »2. skupina« pa predstavlja oddelek učencev, prijavljenih k dvojezičnemu pouku,
ki jih je ves čas poučevala dvojezična učiteljica iz Avstrije (gre za učence, ki so v
raziskavi poimenovani s številkami 13–21).
RV 1: Kakšna je sporazumevalna zmožnost učencev v 4. razredu dvojezične
ljudske šole na avstrijskem Koroškem v slovenskem jeziku?
Da bi lahko odgovorili na 1. raziskovalno vprašanje, najprej predstavljamo dosežke
učencev, tj. število točk, ki so jih dosegli pri posameznem preizkusu znanja, skupno
število točk in skupne odstotke posameznega učenca glede na vse preizkuse znanja.
Poleg tega so v preglednicah prikazani tudi povprečni odstotki posamezne naloge pri
obeh skupinah (1. skupina in 2. skupina) in skupno povprečje obeh skupin glede na
določeno sporazumevalno dejavnost (branje, pisanje, poslušanje, govorjenje).
Opomba: Učenka št. 5 prihaja iz Bosne in Hercegovine, učenec št. 11 ima dedka, s
katerim se občasno pogovarja slovensko, učenka št. 20 ima mater, ki prihaja iz Slovenije
in se doma z njo večino časa pogovarja v slovenščini. Učenec št. 21 je šibek pri vseh
predmetih, problem pa ima tudi z branjem v prvem (nemškem) jeziku. Vsi ostali učenci
nimajo nobenega stika s slovenščino, razen v šoli.
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Preizkus znanja iz pisanja
Preglednica 2: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 1. skupine pri 1. pisnem
preizkusu znanja
VRSTA NALOGE
ŠT.
Odgovarjanje Smiselno
UČENCA na vprašanja dopolnjevanje
o prebranem povedi o
besedilu
prebranem
besedilu

SKUPAJ SKUPAJ
(točke)
(%)

Smiselno Pet
dopolnitev povedi
povedi
o sebi
glede na
sliko

1

(0–10)
6

(0–18)
15,5

(0–2)
0

(0–6)
6

(0–36)
27,5

76,4

2

6

9,5

0

0

15,5

43,1

3

5,5

8

0

5

18,5

51,4

4

7,5

15

0

5,5

28

77,8

5

7,5

16

1,5

5

30

83,3

6

8

15,5

0

5

28,5

79,2

7

5,5

15

0

5

25,5

70,8

8

6

0

0

5

11

30,6

9

4

7,5

0

6

17,5

48,6

10

6

11,5

0

5

22,5

62,5

11

5,5

12

1,5

5

24

66,7

12

6

9,5

0

4

19,5

54,2

Iz Preglednice 2 lahko razberemo, da je največ točk dosegla učenka št. 5 (30 T), najmanj
pa učenec št. 8 (11 T). Trije učenci (št. 2, 8 in 9) niso dosegli niti polovice možnih točk.
Povprečno število doseženih točk učencev 1. skupine je bilo 22,3 T (62,1 %).
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Preglednica 3: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 2. skupine pri 1. pisnem
preizkusu znanja
VRSTA NALOGE
ŠT.
Odgovarjanje Smiselno
UČENCA na vprašanja dopolnjevanje
o prebranem povedi o
besedilu
prebranem
besedilu

SKUPAJ SKUPAJ
(točke)
(%)

Smiselno Pet
dopolnitev povedi
povedi
o sebi
glede na
sliko

13

(0–10)
6

(0–18)
8

(0–2)
0

(0–6)
3

(0–36)
17

47,2

14

5,5

4

0

2

11,5

31,9

15

2

12

0

3

17

47,2

16

4,5

12

0

2

18,5

51,4

17

6

4

0

5

15

41,7

18

6

10,5

0

4

20,5

56,9

19

5

0

0

0

5

13,9

20

9

13

1,25

4

27,25

75,7

21

2

0

0

1

3

8,3

Iz Preglednice 3 lahko razberemo, da je največ točk dosegla učenka št. 20 (27,25 T),
najmanj pa učenec št. 21 (3 T). Šest učencev (št. 13, 14, 15, 17, 19 in 21) ni doseglo
polovico vseh možnih točk, to pa je več kot polovica vseh učencev 2. skupine.
Povprečno število doseženih točk učencev 2. skupine je bilo 15,0 T (41,6 %).
V nadaljevanju predstavljamo in komentiramo rešena pisna preizkusa znanja, in sicer z
največ in najmanj doseženih točk.
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Pisni preizkuz z največ doseženih točk

31

Krek, Š. (2020). Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole
na avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL.

Slika 1: Rešen pisni preizkus učenke št. 5 z največ doseženih točk pri 1. preverjanju
pisanja
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Napake, zaradi katerih je učenka izgubila točke:
2. naloga:
– nerazumevanja vprašanja c (– 2 T)
– napačen zapis besedne zveze palačinke z marmelado (učenka je zapisala palačinke
z marmeladom) (– 0,5 T)
3. naloga:
– napačen zapis besede avbusom namesto avtobusom (– 0,5 T)
– napačen zapis besede slovenčino namesto slovenščino (– 0,5 T)
– napačen zapis besedne zveze palačinke z marmelado (učenka je zapisala palačinke
z marmeladom) (– 0,5 T)
– napačna raba časovnega prislova zjutraj namesto jutra (– 0,5 T)
4. naloga
– napačno sklanjanje besede miza (mizi namesto mizo) in jabolko (jabolka namesto
jabolko) (– 0,5 T manj za jezikovno nepravilnost)
5. naloga
– napačen zapis zadnje črke pri besedi let (led namesto let), napačna raba pridevnikov
(moj najljubša namesto moje naljubše), raba ednine namesto množine (žival namesto
živali), zapis besede lazanja po nemško (Lasagnie) (– 1 T)
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Pisni preizkus z najmanj doseženih točk
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Slika 2: Rešen pisni preizkus učenca št. 21 z najmanj doseženih točk pri 1. preverjanju
pisanja
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Učenec je dobil 2 T za smiselno in jezikovno pravilen odgovor pri 2. nalogi (odgovor b)
in 1 T za vsaj eno smiselno poved, ki sicer ni popolnoma jezikovno pravilna (jas namesto
jaz) pri 5. nalogi.
V nadaljevanju predstavljamo rezultate posameznih nalog (od 2. do 5.) v pisnem
preizkusu znanja, in sicer primerjalno po skupinah (1. skupina, 2. skupina).
Preglednica 4: Skupno doseženo povprečje učencev obeh skupin, izraženo v %, in sicer
glede na rešitev 2. naloge pri 1. pisnem preizkusu znanja
SKUPINA

VPRAŠANJE
a)

b)

c)

d)

e)

1.

87,5 %

98,0 %

0,0 %

19,0 %

98,0 %

Skupno
povprečje
60,5 %

2.

75,0 %

89,0 %

11,0 %

22,0 %

58,5 %

51,1 %

Iz Preglednice 4 lahko razberemo, da so v povprečju učenci iz 1. skupine bolje
odgovarjali na vprašanje a, b in e, medtem, ko so učenci 2. skupine bolje odgovarjali pri
c in d vprašanju. Učenci 1. skupine so bili v povprečju za 9,4 % uspešnejši od učencev
2. skupine.
Vsa vprašanja skrivajo odgovor neposredno v besedilu, pri vprašanju c pa je odgovor
posredno izražen v besedilu. Učenci so pri tem vprašanju v povprečju najslabše
odgovarjali, kar kaže na to, da celotnega besedila ali vprašanja niso razumeli.
Najpogostejše napake, ki so se pojavljale pri tej nalogi:
– napačen prepis besed (zjutrai in zjutra namesto zjutraj, zajtrg namesto zajtrk, rleko
namesto mleko, kniga in knig namesto knjiga, žvečer namesto zvečer, sestih
namesto šestih);
– nerazumevanje vprašanj in prepisovanje nesmiselnih besednih zvez iz besedila;
– pisanje samostalnikov z veliko začetnico v povedi (Kruh, Knjiga).
Preglednica 5: Skupno doseženo povprečje učencev obeh skupin, izraženo v %, in sicer
glede na rešitev 3. naloge pri 1. pisnem preizkusu znanja
SKUPINA
1.
2.

1.

2.

3.

81,5
%
53,0
%

31,5
%
11,0
%

83,5
%
58,5
%

DOPOLNITEV
4.
5.
6.
66,5
%
47,0
%

37,5
%
19,5
%

87,5
%
44,5
%

7.

8.

9.

83,5
%
55,5
%

83,5
%
64,0
%

6,5
%
5,5
%

Skupno
povprečje
62,4 %
39,8 %

Iz Preglednice 5 lahko razberemo, da so bili učenci 1. skupine v povprečju pri vseh
dopolnitvah 3. naloge uspešnejši od učencev 2. skupine.
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Dopolnitev besedila na 1., 3., 6., 7. in 8. črti je enako kot v prebranem besedilu.
Dopolnitev besedila na 2., 4., 5. in 9. črti pa je zasnovana tako, da je spremenjen
besedni red ali pa je rešitev dopolnitve besedila izražena posredno v besedilu. Rezultati
so pokazali, da je pri posredno izraženih dopolnitvah besedila opaziti nižje povprečje
doseženih rezultatov. Vsi učenci so v povprečju najslabše rešili 9. dopolnitev, ki je
zahtevala besedo (časovni prislov), ki ni izražena v besedilu.
Najpogostejše napake, ki so se pojavile pri tej nalogi:
– nerazumevanje vprašanja in prepisovanje nesmiselnih besednih zvez iz besedila;
– napačen zapis besed: avbusem, avbuson, avtobusem, avtobusum namesto
avtobusom; slovenščin, slovenscina, slovenočina, slovenčina, slowenčina namesto
slovenščina; prijateljiv, priateljev, priatelev, prijatelji, brijateljih, prijatelj namesto
prijateljev: z marmeladom, z mamelado, z marmelad namesto z marmelado;
– pisanja začetka povedi z malo začetnico;
– prazen prostor zaradi nerazumevanja besedila.
Preglednica 6: Skupno doseženo povprečje učencev obeh skupin, izraženo v %, in sicer
glede na rešitev 4. naloge pri 1. pisnem preizkusu znanja
SKUPINA

Skupno
povprečje v %

1.

12,5

2.

7,0

Iz Preglednice 6 lahko razberemo, da so učenci v povprečju zelo slabo reševali 4.
nalogo. Učenci 1. skupine so bili v povprečju za 5,5 % boljši od učencev 2. skupine.
Napake, ki so se pojavljale pri tej nalogi:
– Učenci so napisali stvari, ki so jih prepoznali na sliki, ne glede na kraj pod mizo.
– Le učenka št. 5 in 20 ter učenec št. 11 so zapisali glagol biti. Učenka št. 20 in učenec
št. 11 sta ga napačno zapisala v ednini, učenka št. 5 pa je napisala 4 povedi ločeno
in ga uporabila smiselno in jezikovno pravilno (v ednini). Preostali so samo naštevali
stvari in niso uporabili glagola biti.
– Besede za predmete so pisali napačno (barbica, barbico, parvice, parbica barve
namesto barvica; svesek, zvesek, zvecek, zvežek namesto zvezek; svinžnik,
svinšnik, swinsznik namesto svinčnik; beresnica namesto peresnica; scholska
dorba/torbo, solšska torba namesto šolska torba).
– Uporaba napačnega sklona samostalnika (Na mizi je knjigo/šolsko torbo namesto
knjiga in šolska torba).
– Pisanje nekaterih besed v nemščini (Apfel, Lineal, Scuhltasche).
– Pisanje samostalnikov z veliko začetnico.
– Uporaba samostalnikov v ednini namesto v množini in obratno.
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Glede na to, da so učenci pisali stvari, ki so jih prepoznali na sliki, lahko sklepamo, da
ne poznajo vseh osnovnih šolskih potrebščin, s katerimi se srečujejo vsak dan. Poleg
tega, da je bila večina besed napačno zapisanih, sklepamo, da učiteljici dajeta premalo
poudarka na razliko v izgovoru in zapisu besede. Učenci so namreč zapisali črko š po
nemško (sch) ali pa tako, kot se sliši, ko besedo izgovorimo. Prav tako lahko sklepamo,
da učenci besedo knjiga in šolska torba slišijo v navodilih, npr. Vzemi knjigo/šolsko
torbo. Prav zaradi tega teh besed ne znajo dati v pravilni sklon (v tem primeru
imenovalnik), ampak jih zapišejo tako, kot jih največkrat slišijo. Iz rezultatov lahko tudi
sklepamo, da učenci ne znajo uporabljati glagola biti v različnih številih.
Poleg tega nam je bilo povedano, da učenci poznajo osnovne predloge, hkrati pa imajo
mize v šoli oblikovane tako, da pod mizo lahko odlagajo stvari, ki jih pri uri ne
potrebujejo. Če bi učiteljici pri slovenščini ves čas govorili slovensko, bi zagotovo kdaj
slišali, da naj vzamejo neko stvar izpod mize ali dajo nekaj pod mizo in bi vsi poznali
predlog pod.
Preglednica 7: Skupno doseženo povprečje učencev obeh skupin, izraženo v %, in sicer
glede na rešitev 5. naloge pri 1. pisnem preizkusu znanja
SKUPINA
1.
2.

Skupno povprečje
v%
78,5
44,5

Iz Preglednice 7 lahko razberemo, da so bili učenci 1. skupine v povprečju boljši od
učencev 2. skupine za 34,0 %. Učenci 2. skupine v povprečju niso zbrali polovice vseh
možnih točk.
Napake, ki so se pojavljale pri tej nalogi:
– Zapis nekaterih glagolov v 3. osebi namesto v 1. (pije, bere, je).
– Namesto da bi napisali nekaj o sebi, so pisali, kaj oseba Janez dela v prebranem
besedilu iz 1. naloge.
– Nekatere besede so pisali v nemščini (Lasagnie, Pizza, ime kraja).
– Nekatere samostalnike so pisali z veliko začetnico (Pizza, Brat).
– Nekatere besede so pisali tako, kot jih izgovorimo (led namesto let, razret namesto
razred, desed namesto deset).
– Napačna raba glagola biti (V šoli so računam in telovadim.;Jaz sem vstanem ob
sedmih zjutraj.;V šoli je berem.).
– Napačna raba sklona samostalnika (večina samostalnikov je zapisanih v
imenovalniku).
– Ime kraja, v katerem živijo, so nekateri zapisali z malo začetnico.
– Pisali so, kako je ime ravnatelju in učiteljici. Ta podatka nista o učencih, zato smo ti
povedi šteli kot nesmiselni.
– Pri navedbi starosti, nekateri niso zapisali besede let (Stara sem 9.).
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– Učenka št. 14 je na začetku vsake povedi napisala tudi predlog V (V stara destet
osmi., V _ kraj, kjer živi po slovensko in po nemško., V oči reavo., V lasje reavo.).
– Učenka št. 15 je povedi napisala takole: Ime mi je dva pes., Ime mi je oče __., Ime
mi je mam __.
– Učenka št. 20 je vse povedi začela z malo začetnico.
– Učenec št. 21 je pisal vse v nemščini, le poved Jaz sem __ je zapisal po slovensko,
vendar je besedo jaz zapisal tako, kot jo izgovorimo (jas).
V 1. skupini je večina učencev znala napisati pet povedi o sebi. Učenka št. 1 in učenec
št. 9 sta dobila vse točke. Učenka št. 2 je vse povedi prepisala iz besedila v 1. nalogi in
jih pisala o Janezu, zato ni dobila nobene točke. V vseh ostalih besedilih pa je bilo nekaj
jezikovnih napak, ki so omenjene zgoraj.
2. skupina je imela mnogo več težav pri zapisu povedi o sebi. Nihče ni dosegel vseh
točk, edina je bila učenka št. 17, ki je dosegla eno točko manj od vseh možnih. Učenka
št. 19 ni napisala nobene povedi, zato posledično ni dobila nobene točke. Učenci so v
tej skupini večinoma pisali nesmiselne povedi in naredili veliko več jezikovnih napak kot
učenci 1. skupine.
Naloge pri pisnem preizkusu so bile zelo enostavne, zato smo pričakovali boljše
rezultate. To, da učenci po štirih letih učenja slovenščine v ljudski šoli ne znajo napisati
pet smiselnih povedi o sebi, se nam zdi zelo slabo. Menimo, da je bistveno pri učenju
»tujega« jezika, da v njem čim prej znaš napisati in povedati vsaj nekaj krajših povedi o
sebi.
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Preizkus znanja iz govorjenja (pogovarjanja)
Preglednica 8: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 1. skupine pri 1.
preverjanju zmožnosti govorjenja (pogovarjanja)
VRSTA NALOGE
ŠT.
UČENCA

SKUPAJ

SKUPAJ
(%)

Odgovarjanje na
vprašanja o sebi

Ogled slike in
odgovarjanje na
vprašanja o sliki

(0–12)

(0–14)

(0–26)

1
2
3
4
5
6
7
8

8
7,5
6,5
9
9
8,5
7,5
5,5

5
0
4
5
9
5,5
3
0

13
7,5
10,5
14
18
14
10,5
5,5

50,0
28,8
40,4
53,8
69,2
53,8
40,4
21,2

9
10
11
12

5
7
9,5
7,5

6
5
4,5
1

11
12
14
8,5

42,3
46,2
53,8
32,7

Iz Preglednice 8 je razvidno, koliko točk so dosegli učenci 1. skupine pri 1. preverjanju
zmožnosti govorjenja (pogovarjanja). Razberemo lahko, da je največ točk dosegla
učenka št. 5 (18 T), najmanj pa učenec št. 8 (5,5 T). Sedem učencev je doseglo manj
kot 50 % vseh možnih točk. Povprečno število točk učencev 1. skupine je bilo 11,5 T
(44,4 %).
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Preglednica 9: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 2. skupine pri 1.
preverjanju zmožnosti govorjenja (pogovarjanja)
VRSTA NALOGE
ŠT.
UČENCA

SKUPAJ

SKUPAJ
(%)

Odgovarjanje na
vprašanja o sebi

Ogled slike in
odgovarjanje na
vprašanja o sliki

(0–12)

(0–14)

(0–26)

13
14
15
16
17
18
19
20

0
3
1,5
4
9,5
5
3
10

0,5
1
0,5
3
6,5
5
0
11,5

0,5
4
2
7
16
10
3
21,5

1,9
15,4
7,7
26,9
61,5
38,5
11,5
82,7

21

3

0

3

11,5

Iz Preglednice 9 je razvidno, koliko točk so dosegli učenci 2. skupine pri 1. preverjanju
zmožnosti govorjenja (pogovarjanja). Največ točk je dosegla učenka št. 20 (21,5 T),
najmanj pa učenka št. 1 (0,5 T). Samo dve učenki sta dosegli več kot 50 % vseh točk.
Povprečno število doseženih točk učencev 2. skupine je bilo 7,4 T (28,6 %).
V nadaljevanju predstavljamo rezultate posameznih sklopov vprašanj.
Preglednica 10: Skupno doseženo povprečje učencev obeh skupin pri 1. preverjanju,
izraženo v %, in sicer glede na odgovore v 1. sklopu govorjenja (pogovarjanja)
SKUPINA

VPRAŠANJE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

75,0 %

0,0 %

91,5 %

100 %

79,0 %

31,5 %

Skupno
povprečje
62,8 %

2.

58,5 %

0,0 %

44,5 %

22,0 %

55,5 %

36,0 %

36,0 %

Iz Preglednice 9 lahko razberemo, da učenci obeh skupin na 2. vprašanje Kako se
pišeš? niso znali odgovoriti. Učenci 1. skupine so na vprašanja v povprečju odgovarjali
bolje kot učenci 2. skupine. Učenci 2. skupine so le na zadnje vprašanje Katera je tvoja
najljubša žival? v povprečju odgovorili bolje kot učenci 1. skupine. Učenci 1. skupine
znajo popolnoma (100 %) smiselno in jezikovno pravilno odgovoriti na 4. vprašanje (Kje
si doma?). Glede na to, da so to osnovna vprašanja, ki se nanašajo na učence, so
rezultati slabši, kot smo jih pričakovali. Predvidevali smo, da bodo učenci na ta
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vprašanja zagotovo odgovarjali bolje in v povprečju dosegali boljše rezultate. Menimo,
da bi na ta vprašanja morali učenci po 4 letih dvojezične ljudske šole odgovoriti skoraj
povsem pravilno. Najbolj sporno se nam zdi, da nekateri učenci (učenci št. 8, 13, 14 in
15) niso znali odgovoriti na najosnovnejše vprašanje Kako ti je ime?.
Napake, ki so se pojavljale pri govorjenju (pogovarjanju) so sledeče:
– nerazumevanje vprašanj;
– neločevanje ednine in množine (Moja najljubša žival so pes, mačka in delfin.);
– spuščanje zaimkov (npr. Ime je __.);
– spuščanje glagola biti (Učiteljici ime __.; Moja najljubša žival pes.);
– namesto 1. osebe je učenec št. 7 uporabil vprašalnico kdo (Kdo sem (svoje ime.));
– vrivanje nemških besed v odgovore (a so, und, ich, zehn, Frau);
– ugibanje, kaj vprašanje pomeni, in odgovarjanje v nemščini;
– na vprašanje Kako se pišeš? so odgovarjali: pišeš je sok, črkovanje imena po
nemško, rad pišem sok, kaj radi jejo ali pa niso odgovorili ničesar. Na to vprašanje ni
znal pravilno odgovoriti nihče.
Preglednica 11: Skupno doseženo povprečje učencev obeh skupin pri 1. preverjanju,
izraženo v %, in sicer glede na odgovore v 2. sklopu govorjenja (pogovarjanja)
SKUPINA
1.
2.

1.

2.

37,5
%
22,0
%

8,5
%
22,0
%

VPRAŠANJE
3.
4.
5.
27,0
%
11,0
%

17,0
%
22,0
%

62,5
%
22,0
%

6.

7.

29,0
%
36,0
%

23,0
%
28,0
%

Skupno
povprečje
29,2 %
20,1 %

Iz Preglednice 11 lahko razberemo skupno povprečje obeh skupin glede na posamezno
vprašanje, ki se je nanašalo na sliko, ter skupno povprečje vseh odgovorov iz 2. sklopa
govorjenja (pogovarjanja). Učenci 2. skupine so bolje odgovarjali na 2., 4., 6. in 7.
vprašanje, medtem ko so učenci 1. skupine bolje odgovarjali na ostala vprašanja.
Napake, ki so se pojavljale pri vprašanjih, ki so se nanašale na sliko, so sledeče:
– nezmožnost sestavljanja jezikovno pravilnih povedi;
– nepoznavanje vprašalnic (kdo, kje, koliko, kaj dela(-jo));
– nerazumevanje vprašanj;
– odgovarjanje na vprašanja v nemščini;
– napačno sklanjanje samostalnikov (V razred(u); Otroci so v šolo; Na mizi je košaro.);
– raba glagolov v ednini namesto množini in obratno (piše namesto pišejo, riše namesto
rišejo, otroci bere ipd.);
– napačna raba glagolov v 1. in 2. osebi namesto v 3. (Otroci piše; Učiteljica rišeš itd.);
– vrivanje glagola biti ali delati pred ostale glagole (Otroci je piše; Otroci delajo pišejo
itd.);
– nepoznavanje predloga pred;
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– namesto besednega odgovora nekateri učenci le pokažejo odgovor na sliki;
– nepoznavanje barv: Tisti, ki so znali odgovoriti na vprašanje Kakšna barve so vrata
na sliki? so barve poimenovali s končnico -o. Predvidevamo, da so učitelji učence
učili To je rumeno/zeleno …
Glede na to, da je bila slika iz učbenika, ki ga učenci uporabljajo in da so to tematiko v
3. razredu že jemali, brali besedilo o sliki, si sliko ogledali in odgovorili na nekaj vprašanj,
ki se nanašajo na sliko, so rezultati slabši, kot bi jih pričakovali. Poleg tega je to slika
razreda in učencev, to pa pomeni, da so na sliki samo stvari, ki jih vsakodnevno vidijo
in naj bi jih slišali pri pouku slovenščine tudi v slovenščini. Kot vidimo iz rezultatov, temu
očitno ni tako. Več kot očitno pa lahko sklepamo na podlagi rezultatov, da učenci pri
pouku govorijo v slovenščini zelo malo. Učenci so namreč pri tvorjenju preprostih povedi
zelo okorni, delajo veliko napak, hkrati pa veliko besed napačno naglašujejo in v-kajo,
česar nismo šteli kot napake, saj bi bilo v tem primeru večina učencev ocenjena še
veliko slabše.
Preizkus znanja iz poslušanja (razumevanja) navodil
Preglednica 12: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 1. skupine pri 1.
preverjanju zmožnosti poslušanja (razumevanja) navodil
NAVODILO

SKUPAJ SKUPAJ
(%)

ŠT.
UČENCA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–9)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

0
0
0,5
1
0,5
0
1
0
1
1
0
1

0,5
0
0
1
1
0,5
1
0
0
1
1
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0,5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0
0
0
0,5
0,5
0
0
1
0,5
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

1
1
0,5
1
1
1
1
0
0
1
1
1

5,5
4
3,5
6,5
8
5,5
7,5
2,5
5,5
7
5,5
6,5

61,1
44,4
38,9
72,2
88,9
61,1
83,3
27,8
61,1
77,8
61,1
72,2

Iz Preglednice 12 je razvidno, da so učenci 1. skupine dosegli od 2,5 do 8 točk. Nihče
ni dosegel vseh točk, trije učenci so dosegli manj kot 5 točk, štirje učenci pa so dosegli
5,5 točke. Peto navodilo (Usedi se na stol.) so razumeli vsi učenci, najslabše pa so
razumeli 8. navodilo Zapri učbenik.
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Preglednica 13: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 2. skupine pri 1.
preverjanju zmožnosti poslušanja (razumevanja) navodil
NAVODILO

SKUPAJ SKUPAJ
(%)

ŠT.
UČENCA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–9)

13
14
15
16
17
18
19
20
21

0
1
1
1
1
1
0
1
1

0
1
1
1
1
1
0
1
0,5

1
0
1
1
1
1
0
1
0

0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0
1
0,5

1
1
1
1
1
1
0
1
1

0
0
1
0,5
0
1
0
1
1

0,5
0
0,5
0
0
0
0
0,5
0

0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
1
1
1
0
1
0

3
3,5
5,5
6
6,5
6,5
0
8,5
4

33,3
38,9
61,1
66,7
72,2
72,2
0,0
94,4
44,4

Iz Preglednice 13 je razvidno, da so učenci 2. skupine dosegli od 0 do 8,5 točk. Nihče
ni dosegel vseh točk, štirje učenci pa so dosegli manj kot 5 točk. Najbolje so razumeli 5.
navodilo (Usedi se na stol.), najslabše pa so razumeli 7. navodilo Glasno preberi
navodilo 2. naloge.
Najpogostejše napake, ki so se pojavljale pri razumevanju navodil, so bile sledeče:
– Nerazumevanje oz. površno razumevanje navodil.
– Pri navodilu Usedi se na tla so se nekateri učenci usedli na mizo ali stol.
– Pri navodilu Dvigni roko so nekateri učenci dvignili obe roki, eden pa je pomahal.
– Pri navodilu Vstani in pobriši tablo je večina učencev vstala in šla do table, drugi pa
so na tablo začeli pisati in risati. Samo dva učenca sta tablo tudi pobrisala.
– Pri navodilu Odpri učbenik na strani 26 nekateri učenci niso razumeli številke, eden
pa je odprl učbenik na strani 62 namesto 26.
– Pri navodilu Glasno preberi navodilo 2. naloge je samo en učenec razumel navodilo,
preostali pa ga niso razumeli ali pa so prebrali prvi primer naloge namesto navodila.
– Pri navodilu Svinčnik pospravi v peresnico je nekaj učencev svinčnik samo prijelo v
roke, eden pa ga je položil na peresnico namesto v peresnico.
Preglednica 14: Skupno povprečje učencev obeh skupin, izraženo v %, in sicer glede 1.
preverjanja razumevanja slišanih navodil
SKUPINA
1.
2.

Skupno
povprečje
62,5 %
53,7 %
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Iz Preglednice 14 lahko razberemo, da je bila 1. skupina pri razumevanju danih navodil
v povprečju za 8,9 % uspešnejša od 2. skupine.
Glede na pridobljene rezultate o razumevanju navodil lahko sklepamo, da učitelji ne
dajejo vseh navodil v slovenščini. Predvidevali smo, da so učitelji pri pouku slovenščine
boljši zgled od predvidenega in uporabljajo slovenski jezik za dajanje (osnovnih) navodil.
Prav tako bi lahko preprosta navodila dajali v slovenskem jeziku tudi pri drugih
predmetih. Na žalost očitno to ni tako, saj so povprečno doseženi rezultati slabši od
pričakovanih, predvsem glede na to, da so navodila preprosta in vsakdanja.
Preizkus znanja iz (glasnega) branja
Preglednica 15: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 1. skupine pri 1.
preverjanju zmožnosti (glasnega) branja
MERILA OCENJEVANJA
ŠTEVILKA Tehnika Ritem Natančnost Izraznost Glasnost Hitrost SKUPAJ %
UČENCA branja
branja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(0–2)

(0–1,5)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–7,5)

2
1,5
1,5
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1

1
0
0,5
0,5
1
1,5
0,5
0,5
0,5
0
1
0,5

0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5

0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
0
0,5
0,5

1
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1

0,5
0
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5

5,5
2
5
5
5,5
6
3,5
3,5
4
3
6
4

Iz Preglednice 15 je razvidno, da so učenci 1 skupine dosegli pri branju od 2 do 6 točk.
Največ točk sta dosegla učenka št. 6 in učenec št. 11, najmanj pa učenka št. 2.
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73,3
26,7
66,7
66,7
73,3
80,0
46,7
46,7
53,3
40,0
80,0
53,3
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Preglednica 16: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 2. skupine pri 1.
preverjanju zmožnosti (glasnega) branja
MERILA OCENJEVANJA
ŠTEVILKA Tehnika Ritem Natančnost Izraznost Glasnost Hitrost SKUPAJ %
UČENCA branja
branja
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(0–2)

(0–1,5)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–7,5)

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5

0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0

0
0
0
0
0,5
0
0
1
0

0,5
0,5
0
0
1
0,5
0
1
0

1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5

0,5
0,5
0,5
0
1
1
0,5
1
0

4
4
3
2,5
6
4,5
3,5
7
2

Iz Preglednice 16 je razvidno, da so učenci 2. skupine pri 1. preverjanju branja dosegli
od 2 do 7 točk. Največ točk je dosegla učenka št. 20, najmanj pa učenec št. 21.
Preglednica 17: Skupno povprečje učencev obeh skupin, izraženo v %, in sicer pri
(glasnem) branju pri 1. preverjanju
SKUPINA
1.
2.

Skupno
povprečje v %
58,9
54,1

Iz Preglednice 17 lahko razberemo, da so bili učenci 1. skupine v povprečju uspešnejši
od učencev 2. skupine, vendar le za 4,8 %.
Pri prvem preverjanju (glasnega) branja je bila večina učencev na frustracijski stopnji
(Marjanovič Umek, Fekonja, Peklaj, Pečjak, 2012), saj so večinoma brali počasi,
netekoče, pri branju so bili nenatančni, besede so napačno naglaševali, jih napačno
prebrali in izpuščali črke. Nekaj črk so tudi napačno prebrali (črko v kot f), niso popravljali
lastnih napak, niso upoštevali ločil, večino pozornosti so posvečali prepoznavanju
besed, zato je bilo tudi branje večinoma monotono. Glede na to, da je bilo besedilo
preprosto in da učenci pri pouku, ko obravnavajo novo temo, preberejo kratko besedilo,
bi predvidevali, da bo branje bolj tekoče z manjšimi napakami in napačnimi naglasi.
Rezultati branja so slabši od pričakovanih in menimo, da bi učitelji omenjeno
sporazumevalno dejavnost morali bolj razvijati tudi pri pouku slovenščine.
Kot je razvidno iz vseh preglednic, ki prikazujejo dosežene rezultate obeh skupin pri 1.
preverjanju, so rezultati slabši, kot jih je bilo pričakovati. Zato lahko na RV 1 odgovorimo,
da je sporazumevalna zmožnost učencev ob koncu dvojezične ljudske šole na
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avstrijskem Koroškem šibka. Za vzorec iz pridobljenih podatkov to lahko trdimo, ne
moremo pa trditi, da to velja za vse dvojezične ljudske šole. Zajeti vzorec je premajhen,
da bi to lahko posplošili na osnovno množico. V Učnem načrtu ljudskih šol (2001) je
napisano, da se predpostavlja, da za nekatere učence težko vemo, kateri je prvi in drugi
jezik. To razumemo, da se predpostavlja, da je v ljudskih šolah nekaj dvojezičnih otrok,
ki obvladajo nemščino in slovenščino v enaki meri. To za vzorec ne moremo trditi.
Teoretična zasnova dvojezične ljudske šole je zasnovana povsem drugače, kot je videti
in občutiti v praksi. Če bi imeli učenci slovenščino v obsegu polovice vseh učnih ur, bi
bile naloge, ki so jih reševali, zelo enostavne oz. prelahke. Kljub temu da vsi preizkusi
preverjajo osnovno znanje, ki naj bi ga učenci že usvojili, lahko vidimo, da to ne drži.
Več kot očitno je, da pouk slovenščine poteka le v obsegu 3 ur na teden, kar je veliko
manj od predvidenih. To lahko potrdimo sami, ker smo bili na tej šoli prisotni 3 mesece.
Kot primer navajamo izsek iz učne ure v 4. razredu, pri katerem smo hospitirali. Pri
pouku je bilo veliko dobesednega prevajanja iz nemščine v slovenščino, nekaj besed je
bilo izrečenih tudi v narečju. Ko so učenci brali kratko besedilo v slovenščini, smo opazili,
da ga niso razumeli. Učiteljica jim je povedala prevod nekaterih besed v nemščini, nato
pa so skupaj odgovarjali na vprašanja. Vprašanje so prevedli v nemščino in nato v
nemščini odgovorili, nato pa jim je učiteljica narekovala odgovor v slovenščini. Vsi ostali
predmeti so potekali samo v nemščini, le naslove so pri nekaterih predmetih napisali v
obeh jezikih. Dopolnilni pouk, ki naj bi bil namenjen slovenščini, je za vse ostale
predmete razen slovenščino, kljub temu da bi bil za slovenščino zelo potreben.
Razlog za šibko sporazumevalno zmožnost učencev je po našem mnenju predvsem v
zgledu in interesu vodstva in dvojezičnih učiteljev. Iz prakse lahko trdimo, da učitelji v
veliki meri pri pouku slovenščine uporabljajo nemščino, hkrati pa je v uporabi tudi kar
nekaj narečnega jezika. Poleg tega je kakovost dvojezičnega pouka v veliki meri odvisna
od učiteljeva znanja slovenskega jezika. Rezultati kažejo na to, da je sporazumevalna
zmožnost v povprečju pri vseh sporazumevalnih dejavnostih pri učencih 1. skupine
boljša od učencev 2. skupine. Učiteljica, ki poučuje 2. skupino, ne obvlada dobro
slovenskega jezika in se tudi z avtorico raziskave v večini primerov ni znala pogovarjati
v slovenščini, kljub temu da naj bi bila kot dvojezična učiteljica usposobljena govorka
slovenščine. Očitno je mogoče dobiti dodatno kvalifikacijo, čeprav ima oseba
nezadostno znanje slovenskega jezika. Neobvladovanje in strah pred govorjenjem v
slovenskem jeziku se zato odraža pri učencih. Poleg omenjenega sklepamo, da je tudi
interes učiteljice 2. skupine za slovenščino manjši od interesa učiteljice 1. skupine.
Učiteljica 1. skupine je koroška Slovenka in iz rezultatov lahko posledično
predvidevamo, da je zato tudi boljši zgled za učence in ima večji interes za slovenščino.
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RV 2: Pri kateri sporazumevalni dejavnosti v slovenskem jeziku (branje, pisanje,
poslušanje, govorjenje) imajo učenci 4. razreda dvojezične ljudske šole največ
težav in pri kateri najmanj?
1. skupina

2. skupina
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Graf 2: Primerjava povprečnih rezultatov 1. in 2. skupine pri 1. preverjanju znanja,
izražena v %, in sicer pri vseh sporazumevalnih dejavnostih
Iz Grafa 2 lahko razberemo, da so učenci pri 1. preverjanju v povprečju dosegli slabe
rezultate, saj nobena od skupin v povprečju ni dosegla več kot 62,5 % vseh točk. V
povprečju je bila 1. skupina pri vseh sporazumevalnih dejavnostih (pisanje, govorjenje,
poslušanje in branje) uspešnejša od 2. skupine. 1. skupina je bila v povprečju
najuspešnejša pri sporazumevalni dejavnosti poslušanja (62,5 %), za 0,4 % manj
uspešna pa pri pisanju. Pri branju je 1. skupina v povprečju dosegla 58,9 % vseh točk,
najslabše povprečje (44,4 %) pa je dosegla pri zmožnosti govorjenja (pogovarjanja).
Govorjenje (pogovarjanje) v povprečju obema skupinama (1. in 2.) povzroča največ
težav. Nobena od skupin pri tej dejavnosti ni v povprečju dosegla niti 50 % vseh možnih
točk, medtem ko je bila pri omenjeni sporazumevalni dejavnosti 2. skupina v povprečju
slabša od 1. skupine za 15,8 %. Kot je razvidno, se povprečni rezultati 1. skupine pri
sporazumevalnih dejavnostih pisanja, poslušanja in branja gibljejo okrog 60 %, medtem
ko se rezultati 2. skupine najvišji pri sporazumevalni zmožnosti branja (54,1 %), za
0,4 % pa so v povprečju slabši pri sporazumevalni zmožnosti poslušanja. Najslabši
rezultat je 2. skupina dosegla pri govorjenju (pogovarjanju), in sicer 28,6 %.
Predvidevanje, da bodo učenci imeli največ težav pri sporazumevalni dejavnosti
govorjenja (pogovarjanja), lahko potrdimo. Izhajale smo iz dejstva, da je ta
sporazumevalna dejavnost pri učenju tujega jezika najtežja. Kot smo že omenili, je le
ena učenka (št. 20) dvojezična, ostali učenci pa slovenščino slišijo le v šoli. Le učenec
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št. 11 ima dedka, ki govori slovensko, zato ima ta stike s slovenščino občasno tudi v
domačem okolju. Poleg tega smo predvidevali, da bo učencem najmanj težav
povzročala sporazumevalna dejavnost poslušanja. Izhajali smo iz dejstva, da učitelji pri
poučevanju slovenskega jezika večinoma uporabljajo jezik, ki ga poučujejo, zato smo
menili, da bi učenci morali razumeti navodila, ki se uporabljajo pri vsakdanjem
poučevanju. Rezultati so pokazali, da so v povprečju učenci 1. skupine pri tej dejavnosti
dosegli najboljše rezultate, učenci 2. skupine pa so v povprečju dosegli za 0,4 % boljše
rezultate pri dejavnosti branja kot pri dejavnosti poslušanja.
Glede na prikazane rezultate lahko sklepamo, da je slovenščina v dvojezični ljudski šoli
na avstrijskem Koroškem prisotna v zelo majhnem obsegu. Če bi se ravnali v skladu z
Učnim načrtom ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z
nemškim in slovenskim učnim jezikom (2001) in bi imeli polovico vseh ur pri vseh
predmetih v enakem obsegu v obeh jezikih, bi učenci vse preizkuse zagotovo opravili z
odliko.
Kot odgovor na RV 2 lahko rečemo, da imajo učenci v povprečju največ težav pri
govorjenju (pogovarjanju), najmanj pa pri poslušanju in branju. Kot je razvidno iz
dobljenih rezultatov, je to odvisno tudi od dvojezičnega učitelja, njegovega zgleda in
interesa za jezik ter znanja slovenščine. Povzamemo lahko, da imajo učenci ne glede
na zgled učitelja težave pri vseh sporazumevalnih dejavnostih, vendar so te pri boljšem
zgledu in večjem interesu za jezik prisotne v manjši meri.
RV 3: Pri kateri sporazumevalni dejavnosti bodo učenci 4. razreda dvojezične
ljudske šole napredovali, če jih bo dva meseca poučevala učiteljica iz Slovenije?
Menimo, da bi z večjim interesom učiteljev dvojezične ljudske šole lahko izboljšali
sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku pri učencih, ki so prijavljeni k
dvojezičnemu pouku. Sporazumevalno zmožnost razvijamo s sporazumevalnimi
dejavnostmi (pisanje, poslušanje, branje in govorjenje), vendar ni dovolj, da učenci te le
opazujejo (Bešter Turk, 2011). Pomembno je, da učne ure načrtujemo sistematično,
smo dober zgled učencem in jih načrtno v čim večji meri vključujemo v vse aktivnosti.
Želimo dokazati, da učitelj v veliki meri lahko pripomore k izboljšanju sporazumevalne
zmožnosti učencev. Prav s tem namenom je avtorica raziskave 1. skupino dva meseca
poučevala slovenščino, medtem ko je učence 2. skupine še naprej poučevala njihova
učiteljica.
Trdimo lahko, da so bile obravnavane teme v tem obdobju enake v obeh razredih, prav
tako je avtorica raziskave uporabljala enak učbenik. Največja razlika pri poučevanju 2.
skupine v dveh mesecih je bila, da je avtorica načrtovala ure sistematično, večinoma
uporabljala slovenski jezik (le pri težje razumljivih navodilih ne), vključevala različne
dejavnosti in na ta način aktivirala vse učence in poskušala v vsako uro vključiti vse štiri
sporazumevalne dejavnosti. Poleg tega smo po 1. preverjanju iz rezultatov predvideli,
katerega znanja jim primanjkuje, zato smo v ure poskušali vključiti čim več podobnih
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stvari, ki bi pripomogle, da bi se napake izboljšale. Poudariti pa je potrebno, da nikoli
nismo obravnavali tistih primerov, ki so jih vsebovali preizkusi znanja.
Razlika med 1. in 2 skupino v času avtoričinega poučevanja slovenščine, je bila tudi ta,
da so učenci 1. skupine dodatno 5-krat v 2 mesecih brali kratke odlomke v slovenščini
in preverjali razumevanje prebranega. Vse bralne ure so potekale ob različnih kratkih
besedilih glede na obravnavano temo pri pouku. V besedilo smo poskušali v čim večji
meri vključiti tudi podobne ali enake besede, ki so se nahajale v besedilu pri pisnem
preizkusu znanja. Včasih smo vključili tudi slikopis. Vedno smo se najprej pogovorili o
neznanih besedah, ki smo jih predvideli vnaprej. Neznane besede je avtorica raziskave
glasno izgovorila, učenci pa so jih ponovili in zapisali ter napisali prevod. Nato je avtorica
raziskave besedilo interpretativno prebrala. Sledilo je tiho branje vsakega posameznika.
Sledilo je skupno branje, nazadnje pa je vsak učenec glasno prebral po eno poved. Vse
skupaj smo izvedla 5 bralnih ur. Na začetku smo predvidevali, da bo bralnih ur več,
vendar so nekajkrat odpadle, vmes pa so imeli učenci tudi počitnice.
V nadaljevanju bomo predstavili rezultate 2. preverjanja sporazumevalne zmožnosti v
slovenščini pri obeh skupinah in jih primerjala z rezultati 1. preverjanja.
[%]

1. preverjanje

2. preverjanje

100
96,3

90
80
70
60
50

88,9

86,4

80,8

62,5

62,1

40

58,9

44,4

30
20
10
0

Pisanje

Govorjenje
Poslušanje
Branje
(pogovarjanje)
Graf 3: Primerjava povprečnih rezultatov 1. skupine pri 1. in 2. preverjanju znanja,
izražena v %, in sicer pri vseh sporazumevalnih dejavnostih
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Graf 4: Primerjava povprečnih rezultatov 2. skupine pri 1. in 2. preverjanju znanja,
izražena v %, in sicer pri vseh sporazumevalnih dejavnostih
Iz Grafa 3 in 4 lahko razberemo, da so učenci (1. skupina), ki jih je dva meseca
poučevala avtorica raziskave, v povprečju napredovali pri vseh sporazumevalnih
dejavnostih v večji meri kot učenci 2. skupine. Učenci 2. skupine (Graf 4), ki jih je
poučevala učiteljica iz Avstrije so prav tako napredovali pri vseh sporazumevalnih
dejavnostih, ampak je njihov napredek veliko manjši v primerjavi s 1. skupino (Graf 3).
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Graf 5: Primerjava povprečnih rezultatov 1. in 2. skupine pri 2. preverjanju znanja,
izražena v %, in sicer pri vseh sporazumevalnih dejavnostih
Iz Grafa 5 lahko razberemo, da je bila 1. skupina pri 2. preverjanju znanja v povprečju
boljša od 2. skupine pri vseh sporazumevalnih dejavnostih. Največja povprečna razlika
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med 1. in 2. skupino pri 2. preverjanju je bila pri govorjenju (pogovarjanju) (53,5 %), sledi
razlika v dosežku pri poslušanju (38,3 %), nato razlika pri pisanju (37,2 %) najmanjša
razlika med 1. in 2. skupino pa je bila pri branju (28,2 %).
Glede na pridobljene rezultate iz raziskave lahko potrdimo, da ima pomembno vlogo pri
poučevanju dvojezičnih učencev prav učitelj. Potreben je dober zgled učitelja v rabi
slovenščine in njegov interes za slovenščino. Menim, da če bi učitelji dvojezične ljudske
šole imeli ti dve kompetenci bolj razviti, bi bila uspešnost učencev pri učiteljici iz Avstrije
zelo podobna. Potek poučevanja slovenščine je prikazan pri dogovoru na 2.
raziskovalno vprašanje, tu pa bi utemeljili, zakaj menimo, da je napredek 1. skupine pri
govorjenju (pogovarjanju) (42,0 %) največji. Sistematično načrtovano poučevanje je v
veliki meri spodbujalo govorjenje (pogovarjanje) v slovenščini. Z različnimi dejavnostmi
smo učence motivirali in spodbujali, da so povedali čim več v slovenskem jeziku in da
so se pri pouku slovenščine pogovarjali le v slovenščini. Sprva je bilo učencem težko,
ker tega niso bili vajeni, kasneje pa se je začel kazati napredek tudi pri pouku, saj so bili
učenci samozavestnejši, več so govorili v slovenščini, radi so se igrali različne igre,
hkrati pa so večinoma vzljubili slovenščino in se veselili naslednjih ur. Če povzamemo,
so učenci v povprečju najbolj napredovali pri pogovarjanju, ker so bili pri pouku
slovenščine aktivni govorci v pogovorih.
Rezultati iz Grafa 3 kažejo na to, da so bili učenci 1. skupine za 33,8 % uspešnejši pri
2. preverjanju poslušanja. Ta preizkus je obsegal razumevanje vsakdanjih navodil pri
pouku, to pa so med poučevanjem razvijali pri vsaki uri slovenščine. Na začetku smo
uporabljali slike z napisi (Priloga 3), s katerimi so si učenci pomagali razumeti navodilo.
Postopoma smo pri navodilih odstranili napis, ga povedali in pokazali le še sliko. Proti
koncu smo pokazali na sliko, naloga učencev pa je bila, da navodilo povedo. To smo
urili vsako uro, ko smo dajali navodila ali jih na to le opozarjali. Učencem je šlo vedno
bolje in bili smo veseli, ko smo opazili, da je bil napredek zelo velik, saj od začetka
nekaterih navodil sploh niso poznali v slovenščini, na koncu pa je to postalo že rutinsko.
Pred začetkom izvedbe raziskovalne naloge smo predvidevali, da bodo učenci z
učiteljico iz Slovenije najbolj napredovali pri pisanju in pogovarjanju. Izhajali smo iz tega,
da bo učiteljica večino ure slovenščine uporabljala slovenski jezik in učence vključevala
v pogovor in dala možnost vsem, da se izražajo. Pri pisanju pa smo predvidevali, da
bodo učenci najbolj napredovali, ker so pri vsaki temi prebrali besedilo, izpisali neznane
besede, jih ponovili za učiteljico in odgovarjali na vprašanja, ki se nanašajo na dano
temo. Poleg tega smo poudarili besede, ki se drugače izgovorijo, kot zapišejo. Kljub
temu da smo pisanje z učenci urili, se opazi, da iz prejšnjih let nimajo dobre podlage za
pravilno zapisovanje besed. Menimo, da bi bil napredek pri pisanju boljši, če bi z njimi
to razvijali dlje časa.
Kot odgovor na 3. raziskovalno vprašanje lahko povemo, da so učenci, ki jih je dva
meseca poučevala učiteljica iz Slovenije, v povprečju napredovali pri vseh
sporazumevalnih dejavnostih, medtem ko so učenci, ki jih je poučevala učiteljica iz
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Avstrije prav tako napredovali pri vseh sporazumevalnih dejavnostih, vendar manj.
Napredek učencev pri 1. skupini je bil veliko večji od napredka učencev pri 2. skupini.
Kot razlog za boljši napredek 1. skupine navajamo sistematično poučevanje
slovenščine, dober zgled učiteljice v rabi slovenščine, spodbujanje in vključevanje
učencev v vse sporazumevalnih dejavnostih in interes učiteljice do predmeta.
RV 4: V kolikšni meri bodo učenci 4. razreda dvojezične ljudske šole napredovali
pri posamezni sporazumevalni dejavnosti v slovenskem jeziku (branje, pisanje,
poslušanje, govorjenje), če jih bo dva meseca poučevala učiteljica iz Slovenije?
Iz Grafa 3 lahko razberemo, v kolikšni meri so učenci 1. skupine v povprečju napredovali
pri posamezni sporazumevalni dejavnosti. Največ (za 42,0 %) so napredovali pri
govorjenju (pogovarjanju), pri poslušanju so napredovali za 33,8 %, pri branju za
30,0 %, najmanj pa so napredovali pri pisanju (za 18,7 %). Učenci 1. skupine so pri 2.
preverjanju v povprečju dosegli rezultate od 80,8 % do 96,3 %, medtem ko je bil pri 1.
preverjanju najvišji povprečen rezultat te skupine 62,5 %. Najbolj so učenci 1. skupine
v povprečju napredovali pri govorjenju (za 42,0 %), najmanj pa pri pisanju (za 18,7 %).
Če primerjamo 1. in 2. preverjanje 1. skupine, lahko trdimo, da je napredek pri
sporazumevalni zmožnosti v slovenščini v kratkem časovnem obdobju izjemen, saj smo
s tem dokazali, da je vse mogoče, kjer sta volja in interes učitelja.
Graf 4 prikazuje povprečne rezultate 2. skupine pri 1. in 2. preverjanju znanja. Tudi ti
učenci so v povprečju napredovali pri vseh sporazumevalnih dejavnostih, vendar v
manjši meri. Pri govorjenju in poslušanju so v povprečju doseli za 4,3 % boljši rezultat v
primerjavi s 1. preverjanjem, pri pisanju pa so v primerjavi s 1. preverjanjem napredovali
za 2,0 %. Največja razlika med 1. in 2. preverjanjem je bila pri branju, tu so učenci v
povprečju dosegli za 6,6 % boljši rezultat. Predvidevali smo, da bodo tudi učenci 2.
skupine v povprečju napredovali pri vseh sporazumevalnih dejavnostih, saj je razvijanje
sporazumevalne zmožnosti eden glavnih ciljev v učnem načrtu.
V nadaljevanju predstavljamo rezultate učencev obeh skupin pri posameznem
preizkusu 2. preverjanja in primerjavo napak s 1. preverjanjem. Za lažjo predstavo
prilagamo tudi nekaj slik pisnega preverjanja, ki kažejo napredek 1. skupine pri pisnem
preizkusu.
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Preizkus znanja iz pisanja
Preglednica 18: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 1. skupine pri 2. pisnem
preizkusu znanja
VRSTA NALOGE
ŠT.
Odgovarjanje Smiselno
UČENCA na vprašanja dopolnjevanje
o prebranem povedi o
besedilu
prebranem
besedilu

SKUPAJ SKUPAJ
(točke)
(%)
Smiselno Pet
dopolnitev povedi
povedi
o sebi
glede na
sliko

1

(0–10)
7

(0–18)
12

(0–2)
2

(0–6)
6

(0–36)
27

75,0

2

6

10,5

2

5,5

24

66,7

3

7,5

16

1,5

5,5

30,5

84,7

4

8

15,5

2

5,5

31

86,1

5

7,5

17

2

6

32,5

90,3

6

9

18

2

6

35

97,2

7

6,5

14

2

5

27,5

76,4

8

4

10

1,5

5

20,5

56,9

9

6,5

17

1,5

6

31

86,1

10

6

13,5

2

6

27,5

76,4

11

10

15,5

2

6

33,5

93,1

12

7

15

2

5

29

80,6
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Preglednica 19: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 2. skupine pri 2. pisnem
preizkusu znanja
VRSTA NALOGE

SKUPAJ SKUPAJ
(točke)
(%)

ŠT.
Odgovarjanje Smiselno
UČENCA na vprašanja dopolnjevanje
o prebranem povedi o
besedilu
prebranem
besedilu

Smiselno Pet
dopolnitev povedi
povedi
o sebi
glede na
sliko

13

(0–10)
2

(0–18)
6

(0–2)
0

(0–6)
3

(0–36)
11

30,6

14

8

5,5

0

2

15,5

43,1

15

3,5

2

0

2

7,5

20,8

16

6

12

0

5

23

63,9

17

8

13

0

6

27

75,0

18

6

11,5

0

5

22,5

62,5

19

4

0

0

2

6

16,7

20

9,5

14

0

4

27,5

76,4

21

0

0

0

1

1

2,8

Iz Preglednic 18 in 19 lahko razberemo, da so učenci 1. skupine pri 2. preverjanju
pisanja dosegli od 56,9 % do 97,2 % vseh točk, medtem ko so učenci 2. skupine dosegli
od 2,8 % do 76,4 % vseh točk. Pri 2. skupini so le štirje učenci pisali nad 50,0 %.
Povprečno število točk učencev 1. skupine je bilo 29,1 T (80,8 %), 2. skupine pa 15,7 T
(43,6 %). Rezultati kažejo na to, da je bila 1. skupina pri 2. preizkusu pisanja bistveno
boljša od 2. skupine (v povprečju za 37,2 %).
Pri učencih 2. skupine so se pojavljale podobne napake, ki smo jih omenili za obe
skupini pri 1. preverjanju. Učenec št. 21 je pri nalogi dopolnjevanja v nemščini in
angleščini napisal, da nima interesa do reševanja preizkusa (Slika 3). Menimo, da to
kaže tudi na celoten interes za jezik. Nezainteresiranost učiteljev za slovenščino se
odraža tudi pri odnosu učencev do tega predmeta.
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Slika 3: Učenec št. 21 in njegov odnos do slovenščine pri 2. pisnem preizkusu
Učenci 1. skupine so se pri pisnem preizkusu izboljšali pri odgovarjanju na vprašanja o
prebranem besedilu in pri smiselnem dopolnjevanju povedi o prebranem besedilu.
Večinoma so razumeli vprašanja in smiselno odgovarjali nanje, a nekaj je bilo še vedno
takih, ki vprašanj niso razumeli, zato je bilo tudi nekaj nesmiselnih odgovorov. Napredek
je bil predvsem v tem, da se je število teh in drugih napak bistveno zmanjšalo.
Napake, ki so se pojavljale pri omenjenih dveh nalogah so bile:
– nerazumevanje, napačen prepis besed (zjutrai namesto zjutraj; sestih namesto šestih;
slovenščin, slowenčina namesto slovenščina; priateljev in priateljv namesto prijateljev);
– zapis samostalnikov z veliko začetnico (Kruh, Knjiga);
– napačna raba krajevnega prislova (domov namesto doma) in časovnega prislova (jutra
in zjutrja namesto zjutraj).
Učenci 1. skupine so pri smiselni dopolnitvi povedi glede na sliko prepoznali predlog
pod, pravilno uporabili glagol biti ter pravilno zapisali besede za stvari, ki so se nahajale
na sliki pod mizo. Eden od učencev je napačno uporabil glagol biti (v ednini namesto
množini), nekaterim učencem pa je sklon samostalnika še vedno povzročal težavo
(tožilnik namesto imenovalnika).
V nalogi, v kateri so učenci napisali 5 povedi o sebi, so seučenci 1. skupine izboljšali pri
zapisu, nekateri pa so še vedno pisali ime ravnatelja in učiteljice, zato smo odšteli točke
pri smiselni pravilnosti. Nekaj težav je bilo še vedno pri rabi glagola v 1. osebi (pije
namesto pijem), zapisu besed (led namesto let), napačna raba števnikov (glavni
namesto vrstilni – štiri namesto četrti). Učenci, ki so prej pisali besedilo o Janezu iz
prebranega besedila, so zdaj pisali besedilo o sebi.
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Slika 4: Primerjava 2. naloge pisnega preizkusa učenca št. 11 pri 1. in 2. preverjanju

Slika 5: Primerjava 3. naloge pisnega preizkusa učenca št. 9 pri 1. in 2. preverjanju

Slika 6: Primerjava 4. naloge pisnega preizkusa učenke št. 4 pri 1. in 2. preverjanju
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Slika 7: Primerjava 5. naloge pisnega preizkusa učenke št. 2 pri 1. in 2. preverjanju
Iz Slik 4, 5, 6 in 7 lahko vidimo napredek nekaterih učencev pri nalogah pisnega
preizkusa znanja. Izbrane so primerjave, pri katerih je bil napredek največji glede na
posamezno nalogo.
Preizkus znanja iz govorjenja (pogovarjanja)
Preglednica 20: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 1. skupine pri 2.
preverjanju zmožnosti govorjenja (pogovarjanja)
VRSTA NALOGE
ŠT.
UČENCA

Odgovarjanje na
vprašanja o sebi

SKUPAJ
(točke)

SKUPAJ
(%)

(0–12)

Ogled slike in
odgovarjanje na
vprašanja o sliki
(0–14)

(0–26)

1
2
3
4
5
6
7
8

12
12
11
10
11,5
12
8,5
10,5

13
12
11,5
11
12,5
10,5
8
10,5

25
24
22,5
21
24
22,5
16,5
21

96,2
92,3
86,5
80,8
92,3
86,5
63,5
80,8

9
10
11
12

11,5
11
12
12

12
12
11
11,5

23,5
23
23
23,5

90,4
88,5
88,5
90,4
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Preglednica 21: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 2. skupine pri 2.
preverjanju zmožnosti govorjenja (pogovarjanja)
VRSTA NALOGE
ŠT.
UČENCA

Odgovarjanje na
vprašanja o sebi

SKUPAJ
(točke)

SKUPAJ
(%)

(0–12)

Ogled slike in
odgovarjanje na
vprašanja o sliki
(0–14)

(0–26)

13
14
15
16
17
18
19
20

0
3,5
1,5
5
7,5
10
3,5
10

0,5
2,5
0
3,5
9,5
5,5
0
13

0,5
6
1,5
8,5
17
15,5
3,5
23

1,9
23,1
5,8
32,7
65,4
59,6
13,5
88,5

21

3,5

1,5

5

5,8

Iz Preglednic 20 in 21 lahko razberemo, da so učenci 1. skupine dosegli od 63,5 % do
96,2 % vseh točk. Učenci 2. skupine so dosegli od 1,9 % do 88, 5 % vseh točk. Učenci
1. skupine so dosegli boljši rezultat v primerjavi z učenci 2. skupine.
Za govorjenje je posebno pomembno jezikovno okolje, ki ga poleg vrstnikov ustvarjajo
tudi starši in učitelji (Plut Preglej, 2012). Predvsem učitelj ima pomembno vlogo pri
razvijanju govorjenja v šoli, ker je le-ta učencem vzor (Plut Preglej, 2012). Ustno
sporočanje je opredeljeno kot eno najpomembnejših delnih področja pouka nemščine
in slovenščine (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov)
z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001). Bistvena naloga je pripraviti in
usposobiti učence za ustno sporazumevanje v obeh jezikih in omogočiti čim boljšo rabo
obeh zbornih jezikov. Učenci naj bi pri dvojezičnem pouku uporabljali naraven in
spontan govor v obeh jezikih. Poleg omenjenega naj bi jih učitelj postopoma spodbujal
rabo zbornega jezika (Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih
oddelkov) z nemškim in slovenskim učnim jezikom, 2001).
Pri govorjenju (pogovarjanju) so se učenci 1. skupine izboljšali predvsem v razumevanju
vprašanj in smiselnim odgovarjanju nanje. Kljub temu da so se nekatere napake še
vedno pojavljale, je bilo število le-teh bistveno manjše.
Napake, ki so se še vedno pojavljale:
– vrivanje nemških besed (ich);
– napačna raba glagola v 2. osebe namesto v 3. (Otroci pišeš.);
– spuščanje »se« pri glagolu v povedi (Pišem __.);
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– napačna raba ednine in množine pri samostalnikih (Moja najljubša žival so pes,
mačka in delfin.);
– vrivanje glagolov biti in delati pred ostale glagole (Otroci je rišejo, pišejo in berejo.;
Otroci delajo pišejo, rišejo, berejo in gledajo.; Učiteljica dela piše.);
– napačna raba sklona samostalnika (tožilnik namesto imenovalnika) (košaro
namesto košara, knjigo namesto knjiga);
– napačna raba glagola v 1. osebi namesto v 3. (pišem namesto pišejo);
– namesto odgovora nekateri učenci le pokažejo odgovor na sliki;
– pri odgovarjanju na vprašanje Kakšna barve so vrata na sliki? je 8 učencev še
vedno poimenovalo barvo s končnico -o.
Preizkus znanja iz poslušanja (razumevanja) navodil
Preglednica 22: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 1. skupine pri 2.
preverjanju zmožnosti poslušanja (razumevanja) navodil
NAVODILO

SKUPAJ SKUPAJ
(%)

ŠT.
UČENCA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–9)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5
1
1
0,5
1
1
0,5
0
1
1
1
0,5

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8,5
9
9
8,5
9
9
8,5
7
9
9
9
8,5
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94,4
100,0
100,0
94,4
100,0
100,0
94,4
77,8
100,0
100,0
100,0
94,4
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Preglednica 23: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 2. skupine pri 2
preverjanju zmožnosti poslušanja (razumevanja) navodil
ŠTEVILKA NAVODILA
ŠT.
1
UČENCA (0–1)
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0
1
1
1
1
1
0
1
1

SKUPAJ SKUPAJ
(%)

2

3

4

5

6

7

8

9

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–9)

0
0
0,5
0,5
1
1
0
1
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
1
1

0
1
1
1
1
1
0
1
1

0
0,5
1
0,5
1
1
0
1
1

0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
1
1
1
1
1
0

1,5
4
5
5,5
8,5
6,5
2
9
5

16,7
44,4
55,6
61,1
94,4
72,2
22,2
100,0
55,6

Iz Preglednice 22 je razvidno, da so učenci 1. skupine dosegli od 77,8 % do 100 % točk.
Sedem učencev je doseglo vse točke. Iz Preglednice 23 lahko razberemo, da so učenci
2. skupine dosegli od 16,7 % do 100 % točk. Samo učenka št. 20 je dosegla vse točke.
Učenci 1. skupine so v večini razumeli vsa navodila, nekaj učencev pa je imelo težavo
z razumevanjem navodila Glasno preberi navodilo 2. naloge. Učenci št. 1, 4, 7 in 12 so
prebrali 1. primer 2. naloge, učenec št. 8 pa navodila ni razumel.
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Preizkus znanja iz (glasnega) branja
Preglednica 24: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 1. skupine pri 2.
preverjanju zmožnosti (glasnega) branja
Številka
učenca

Tehnika
branja

MERILA OCENJEVANJA
Ritem Natančnost Izraznost Glasnost Hitrost Skupaj
branja
(točke)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(0–2)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(0–1,5)
1,5
1
1
0,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1,5
0,5

(0–1)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(0–1)
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5

(0–1)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(0–1)
1
1
1
0,5
1
1
1
0,5
1
1
1
1

%

(0–7,5)

7
6,5
7
5,5
7,5
7
7
6
6,5
6,5
7,5
6

93,3
86,7
93,3
73,3
100,0
93,3
93,3
80,0
86,7
86,7
100,0
80,0

Preglednica 25: Število točk in odstotki, ki so jih dosegli učenci 2. skupine pri 2.
preverjanju zmožnosti (glasnega) branja
Merila ocenjevanja
Natančnost Izraznost
branja

Številka
učenca

Tehnika
branja

Ritem

(0–2)

(0–1,5)

(0–1)

13
14
15
16
17
18
19
20
21

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
2
1,5

0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0

0,5
0,5
0
0,5
0,5
0
0,5
1
0

Glasnost

Hitrost

Skupaj

(0–1)

(0–1)

(0–1)

(0–7,5)

0,5
0,5
0
0,5
1
0,5
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0
1
1
0,5
1
0

4,5
4,5
3,5
4
6
5
4
7
2,5

%

60,0
60,0
46,7
53,3
80,0
66,7
53,3
93,3
33,3

Iz Preglednic 24 in 25 je razvidno, da so učenci 1. skupine pri 2. preizkusu iz (glasnega)
branja dosegli od 73,3 % do 100 % vseh točk. Dve učenki (št. 5 in 11) sta dosegli vse
možne točke. Učenci 2. skupine so pri 2. preizkusu branja dosegli od 33,3 % do 93,3 %
točk. Večina učencev 1. in 2. skupine, ki so napredovali pri branju, je poleg manj
napačno prebranih besed izboljšala tudi hitrost in glasnost branja.
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Pri drugem preizkusu so bili učenci 1. skupine na stopnji branja, ki omogoča pouk
(Marjanovič Umek idr., 2012). Za to stopnjo se predvideva, da učenec bere tekoče, z
naglaševanjem, še vedno pa ima težave pri branju zahtevnejših in manj znanih besed,
vendar se pri napačno prebranih besedah popravi sam.
Kot odgovor na 4. raziskovalno vprašanje lahko rečemo, da so učenci, ki jih je dva
meseca poučevala učiteljica iz Slovenije, pri pisanju napredovali za 18,7 %. Pri branju
so se v povprečju izboljšali za 30,0 %, za 3,8 % več kot pri branju pa so se izboljšali pri
poslušanju. Najboljše rezultate so dosegli pri govorjenju, tu so v povprečju dosegli za
42,0 % boljši rezultat kot pri 1. preverjanju. Učence, ki jih je poučevala učiteljica iz
Slovenije, so v povprečju pri posamezni sporazumevalni dejavnosti napredovali za
18,7 % do 42,0 %. Skupina 2, ki jo je v tem času poučevala učiteljica iz Avstrije, je pri
posameznih sporazumevalni dejavnosti v povprečju napredovala za 2,0 % do 6,6 %.
Razlike v povprečno doseženih rezultatih med 1. in 2. skupino so več kot očitne. Kljub
temu da znanje še vedno ni bilo popolno in so učenci še vedno delali napake in so na
vprašanja nekateri še vedno nesmiselno odgovarjali oz. jih niso razumeli, je bilo vsega
naštetega pri 2. preverjanju veliko manj. Verjamemo, da bi bil rezultat lahko še veliko
boljši, če bi poučevanje potekalo dlje časa.
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16 ZAKLJUČEK
Z raziskavo, ki smo jo opravili v okviru magistrskega dela, smo ugotovili, da je teoretična
zasnova dvojezične ljudske šole drugačna, kot je to zaznati v praksi. V Učnem načrtu
ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in slovenskim
učnim jezikom (2001) je zapisano, da se uporabljata oba jezika (slovenščina in
nemščina) v približno enakem obsegu pri vseh predmetih. V praksi smo ugotovili, da to
ne drži. Več kot očitno je to določilo odvisno od vodstva šole in učiteljevega znanja
slovenščine ter njegovega interesa za slovenski jezik. Učenci imajo v vzorčeni dvojezični
ljudski šoli pouk slovenščine le 3-krat tedensko. Vsi ostali predmeti potekajo izključno v
nemščini. Učenci pri vseh ostalih predmetih dvojezično zapišejo le naslove
obravnavanih tematik.
Sporazumevalna zmožnost je eden od glavnih ciljev pouka slovenščine. Kljub temu da
je v praksi drugače kot v teoriji, smo pričakovali, da morajo imeti učenci ob koncu
dvojezične ljudske šole vsaj deloma razvito sporazumevalno zmožnost v slovenščini.
Sestavili smo enostavne preizkuse znanja, ki preverjajo vse sporazumevalne dejavnosti
(pisanje, branje, govorjenje, poslušanje), in pričakovali boljše rezultate, kot smo jih nato
dobili. Želeli bi si, da bi bila sporazumevalna zmožnost učencev ob koncu ljudske šole
boljša, kot so pokazali izsledki rezultatov 1. preverjanja.
Po 1. preverjanju sporazumevalne zmožnosti učencev 4. razreda smo ugotovili, da
nekateri učenci ne znajo odgovoriti na najosnovnejše vprašanje Kako ti je ime?. Nihče
od učencev ni znal odgovoriti na vprašanje Kako se pišeš?. Učenci 1. skupine so v
povprečju pri pisanju dosegli 62,1 % točk, učenci 2. skupine pa 41,6 %. Pri govorjenju
(pogovarjanju) je 1. skupina v povprečju dosegla 44,4 % točk, medtem ko jih je 2.
skupina 28,6 %. Pri poslušanju so v 1. skupini v povprečju dosegli 62,5 % točk, v 2.
skupini pa 53,7 %. Najbolj podobni rezultati v obeh skupinah so bili pri branju, in sicer je
1. skupina učencev v povprečju dosegla 58,9 % točk, 2. skupina pa 54,1 %.
Rezultati pri 1. preverjanju so pokazali, da je sporazumevalna zmožnost v slovenščini
pri učencih dvojezične ljudske šole šibka. Obe skupini sta imeli največ težav pri
govorjenju (pogovarjanju). To smo tudi predvidevali, ker je to ena izmed najtežjih
sporazumevalnih dejavnosti za tiste, ki jim slovenščina ni prvi/materni jezik. Na to pa
vpliva tudi učiteljev jezik in opozarjanje na izgovarjavo. V bistvu je razvijanje vseh
sporazumevalnih dejavnosti odvisno od učitelja; ta naj bi vse štiri dejavnosti razvijal v
približno enaki meri in skrbel, da bi bili učenci pri tem čim bolj aktivni. Rezultati 1.
preverjanja so pokazali, da se sporazumevalna zmožnost učencev razlikuje glede na
skupino. Učence 1. skupine je poučevala dvojezična učiteljica, ki je koroška Slovenka,
medtem ko je učence 2. skupine poučevala dvojezična učiteljica, ki ji je materni jezik
nemščina. Učenci 1. skupine so bili v povprečju pri vseh sporazumevalnih dejavnostih
boljši od učencev 2. skupine. Povprečni rezultati med skupinama so se razlikovali tudi
za 20,5 %.
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Rezultati 1. preverjanja so pokazali, da imajo učenci 1. skupine v povprečju najmanj
težav pri poslušanju, učenci 2. skupine pa so dosegli najboljše povprečne rezultate pri
branju. To še zdaleč ne pomeni, da ti dve sporazumevalni dejavnosti učenci v povprečju
obvladajo.
Z raziskavo smo dokazali, da so učenci, ki jih je dva meseca poučevala učiteljica iz
Slovenije, bolj napredovali pri vseh sporazumevalnih dejavnostih kot učenci, ki jih v tem
času poučevala učiteljica iz Avstrije. To pomeni, da je z obvladovanjem jezika,
vključevanjem učencev v vse sporazumevalne dejavnosti in z učiteljičinim interesom za
kakovosten pouk mogoče doseči, da učenci napredujejo pri sporazumevalni zmožnosti
v slovenščini v zelo kratkem časovnem obdobju. Učenci 1. skupine, ki jih je poučevala
učiteljica iz Slovenije so v povprečju pri posamezni sporazumevalni dejavnosti
napredovali za 18,7 % do 42,0 %. Učenci 2. skupine, ki jo je v tem času poučevala
učiteljica iz Avstrije, so pri posameznih sporazumevalnih dejavnostih v povprečju
napredoval za 2,0 % do 6,6 %. Verjamemo, da bi bil rezultat lahko še boljši, če bi
poučevanje učiteljice iz Slovenije potekalo dlje časa.
Rezultati 2. preverjanja so pokazali, da so učenci, ki jih je dva meseca poučevala
učiteljica iz Slovenija, pri pisanju napredovali za 18,7 %. Pri branju so se v povprečju
izboljšali za 30,0 %, za 33,8 % pa pri poslušanju. Najboljše rezultate so dosegli pri
govorjenju (pogovarjanju); tu so v povprečju dosegli za 42,0 % boljši rezultat kot pri 1.
preverjanju. Potrditi moramo, da so učenci sicer še delali napake in so nekateri še vedno
nesmiselno odgovarjali na vprašanja ali pa jih niso razumeli. Pomembnejše se nam zdi,
da je bilo napak in nerazumevanja pri 2. preverjanju veliko manj.
Najpomembnejši rezultat te raziskave je po našem mnenju ta, da je učiteljica iz Slovenije
s kakovostnim poukom slovenščine dokazala, da je sporazumevalno zmožnost v
slovenščini pri učencih, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, mogoče bolje razvijati in
v kratkem časovnem obdobju napredovati pri vseh sporazumevalnih dejavnostih.
S to raziskavo želimo ozavestiti učitelje in ravnatelje dvojezičnih ljudskih šol na
avstrijskem Koroškem o tem, da je zelo pomemben njihov interes za kakovosten pouk
slovenskega jezika in napredek učencev ter načrtovanje pouka slovenskega jezika,
obvladovanje jezika in upoštevanje smernic za poučevanje na dvojezični šoli, tj.
enakovredno izobraževanje učencev pri vseh predmetih v obeh jezikih.

65

Krek, Š. (2020). Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole
na avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL.

17 VIRI IN LITERATURA
Bildunsdirektion Kärnten (2019). Das Minderheitenschulwesen. Pridobljeno
13. 10. 2019 s https://www.bildung-ktn.gv.at/dam/jcr:4c0ad272-cfcf-4330-83f298a460cc2765/110319_Druck-BD-Chronik-MSW.pdf.
Bešter Turk, M., Križaj Ortar, M. (2009). Priročnik za učitelje – uvod. Za slovenščino v
4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: Založba Rokus Klett.
Pridobljeno
7.
11.
2019
s
https://www.devetletka.net/?r=downloadMaterial&id=2612&file=1.
Bešter Turk, M. (2011). Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih ciljev pouka
slovenščine. Jezik in slovstvo, 56, 3–4, 111–130.
Broman, C., Bruckmüller, I., Haas, H., Inzko, V., Lukan, J., Lukan, W., … Zerzer, J.
(1985). Zgodovina koroških Slovencev: od leta 1918 do danes z upoštevanjem
vseslovenske zgodovine. Celovec: Mohorjeva založba.
Celjska Mohorjeva družba. Prva slovenska založba. (b. d.). Pridobljeno 19. 12. 2019 s
https://www.mohorjeva.org/o-nas/o-nas_39.
Devetak, S., Šulc, M., Jesih, B. (1988). Šolstvo za Slovence na Koroškem – sožitje ali
ločevanje? Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.
Dvojezična izobrazba na Koroškem/Zweisprachige Bildung in Kärnten. (2019).
Bundesministerium: Bildung, Wissesnschaft und Forschung, Mohorjeva založba.
Feinig, T. (2008). Slovenščina v šoli. Celovec: Drava.
Ferbežar, I. (1997). Jezikoslovno testiranj na tečajih slovenščine kot drugega/tujega
jezika: teoretični okvir: prva spoznanja. Jezik in slovstvo, 42 (7), 279–292.
Ferbežar, I., Knez, M., Markovič, A., Pirih Svetina, N., Schlamberger Brezar, M., Stabej,
M., … Zemljarič Miklavčič, J. (2004). Sporazumevalni prag za slovenščino.
Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete v Univerze v Ljubljani in Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport.
Graf, T., Hlatky, A., Leiner, E., Sternath, A., Weghofer, W. (2018). Statistisches
Handbuch
des
Landes
Kärnten.
Pridobljeno
5.
11.
2019
s
https://www.ktn.gv.at/DE/repos/files/ktn.gv.at/Abteilungen/Abt1/Dateien%283%29
/PDF/Statistik/Publikationen_Stat/Statistisches_Handbuch/Statistische%20Handb
uch%20K%C3%A4rnten%202018%20Daten%202017.pdf?exp=490474&fps=df5
dbe9402b708bbd13a02dfa72239e92ed7064f.
Grafenauer, B. (1945). Koroški Slovenci v zgodovini. Ljubljana: Znanstveni institut pri
predsedstvu NSOS.

66

Krek, Š. (2020). Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole
na avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL.

Grgič, M. (b. d.). Jezik in jezikovni pojavi, vezani na dvo-jezičnost. Pridobljeno
8. 11. 2019 s http://www.jezik-lingua.eu/sl/13999/Kaj-pomeni-termin-jezik.
Institut za večjezičnost in transkulturno izobraževanje (2019). Visokošolski programi na
veljavnostnem območju manjšinskega šolstva. Pridobljeno 6. 11. 2019 s
https://www.phkaernten.ac.at/fileadmin/media/mehrsprachigkeit/2019Bogen_Zweisprachigkeit.p
df.
Kern, D. (2009). Slovenski jezik v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v manjšinskem
prostoru. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Pridobljeno 19. 9. 2019 s
https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/28-Kern.pdf.

Klein, W. (1996). Language Acquisition at different ages. V: D. Magnusson (ur.),
Individual Development over the Lifespan: Biological and Psychosocial
Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. 88–108. Pridobljeno 20. 9.
2019
s
https://www.mpi.nl/world/materials/publications/Klein/118_1996_Language_acqui
sition_at_different_ages.pdf.
Knaflič, L. (2010). Pismenost in dvojezičnost. Pridobljeno 1. 10. 2019 s
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-DT178ZVE/363131de-8326-443699f1-f6c355c343ae/PDF.
Knez, M., Klemen, M., Alič, T., Kern, D. (2017). Križ kraž. Učbenik za začetno učenje
slovenščine kot drugega tujega jezika za neopismenjene otroke. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Knez, M., Pirih Svetina, N., Motik, D., Steiner, M. (2016). Dopolnilni pouk slovenščine v
tujini. Učni načrt. V. Jurman, E., Jurkovič T.(ur.). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Zavod RS za šolstvo.
Križaj, M., Bešter Turk, M., Končina, M., Bavdek, M., Poznanovič, M., Ambrož, D., Židan
S. (2018). Na pragu besedila 1 – izdaja s plusom. Priročnik za učitelje. V: A.
Ponikvar (ur.), Ljubljana: Založba Rokus Klett, d. o. o. Pridobljeno 24. 2. 2020 s:
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GY9M0DRX/5e18a84e-40d3-49a59a72-0bdca6a3bfb1/PDF.
Lenk, M. (2011). Von der traditionellen Volkszählung zur Registerzählung./Od
tradicionalnega štetja do registrskega popisa prebivalstva. V: M. J. Ogris. (ur.),
Kärnten dokumentation. Band 27. Zahlen Minderheiten? – Volksgruppen zählen!
Klagenfurt am Wörthersee: Land Kärnten. 83–89. Pridobljeno 5. 11. 2019 s
https://www.ktn.gv.at/DE/repos/files/ktn.gv.at/Abteilungen/Volksgruppenb%C3%B
Cro/Dateien/PDF/K%C3%A4rnten%20Dokumentation%20Band%2027.pdf?exp=
320871&fps=401aa02104d8345a59b48f60ed56b66bbc60ecac.
Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Pečjak, S. (2012). Govor in branje otrok:
ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

67

Krek, Š. (2020). Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole
na avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL.

Mertelj, D. (2017). Raznojezičnost in medjezikovno razumevanje ter nujno vključevanje
v učenje tujih jezikov. Vestnik, 9, 201–217.
Mildner, V. (1999). Odpravljanje izgovornih napak v maternem in tujem jeziku. V: M.
Bešter (ur.), Skripta 3. Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika.
Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 13–21.
Moeller Kramer, A., Catalano, T. (2015). Foreign Language Teaching and Learning.
Pridobljeno
18.
2.
2020
s
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1195&context=teachle
arnfacpub.
Nećak, D. (1985). Koroški Slovenci v drugi avstrijski republiki (1945–1976). Osnutek za
politično zgodovino. Ljubljana: Založba Borec.
Ogris, T. (2001). Dvojezična vzgoja in izobraževanje na Koroškem. V: I. Žele (ur.), Iz
šole v življenje. Celovec: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik. 24–28.
Opetnik, J., Sabotnik, E., Zidej, M. (2015). Berem – pišem – govorim, slovensko se učim.
Celovec: Mohorjeva založba.
Poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem (2019).
Pridobljeno
5.
11.
2019
s
https://www.ktn.gv.at/DE/repos/files/ktn.gv.at/Abteilungen/Volksgruppenb%c3%b
cro/Dateien/Art%2069%20a%20-%202019/Art%2069a%20KLVG%20Bericht%202019%20printversion.pdf?exp=579733&fps=d048e2e0f1739
6a0c7795520fc9c9e8d6bc95ae0.
Poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem (2018).
Pridobljeno
5.
11.
2019
s
https://www.ktn.gv.at/SI/repos/files/ktn.gv.at/Abteilungen/Volksgruppenb%c3%bc
ro/Dateien/PDF/sloSLOWENISCHE%20VOLKSGRUPPEBERICHT%20an%20den%20LANDTAG.pdf%282%29?exp=498503&fps=97616f
5292df1783ee1b77ef57968db1072c55a6.
Pertot, S. (2011). Dvojezično otroštvo: navodila za uporabo. L'infanzia bilingue:
istruzioni per l'uso. Trst: Založništvo tržaškega tiska.
Pertot, S. (b. d.). Dvojezičnost in vrste dvojezičnosti. Pridobljeno 10. 11. 2019 s
http://www.jezik-lingua.eu/code/13944/Kaj-je-dvojezicnost.
Pirih Svetina, N. (2005). Slovenščina kot tuji jezik. Domžale: Založba Izolit.

68

Krek, Š. (2020). Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole
na avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL.

Pižorn, K. (2009). Dodatni tuji jeziki v otroštvu (Pregledna evalvacijska študija).
Pridobljeno
24.
2.
2020
s
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tujjezikvprvemtriletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/dodatni%20tuji%20je
ziki%20v%20otro%C5%A1tvu%20(eval.studija)_%20pizorn.pdf.
Plut Pregelj, L. (2012). Poslušanje. Način življenja in vir znanja. Ljubljana: DZS.
Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2018). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 22. 12. 2019 s
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucninacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske
in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja – prva
obravnava. (2017). Vlada Republike Slovenije. Pridobljeno 12. 9. 2019 s
https://imss.dz-rs.si/imis/05b21039d86a3c3db8a0.pdf.
Sienčnik, L. (1984). Koroški Slovenci v boju za svojo šolo. Celovec: Drava.
Slovenski pravopis. (2010). Ljubljana: Založba ZRC SAZU. Pridobljeno 15. 9. 2019 s
https://fran.si/.
Smolik, M. (1992). Oris zgodovine Mohorjeve družbe. Celje: Mohorjeva družba.
Učni načrt ljudskih šol (ljudskošolskih razredov, ljudskošolskih oddelkov) z nemškim in
slovenskim učnim jezikom (2001). Celovec: Zvezno ministrstvo za pouk, znanost in
kulturo in Deželni šolski svet za Koroško.
Veldin Bednjanič, O., Chvatal, M., Fišer, L., Olenik, D., Šubic, J., Javrh P., … Možina, E.
(2016). Sporazumevanje v maternem jeziku. Opisniki temeljne zmožnosti. Ljubljana:
Narodna in univerzitetna knjižnica.
Žveglič, M., Stanonik, M., Kernd, M., Hedžet Krkač, M., Rot Vrhovec, A., Robnik, N.
(2018). Učni načrt za predmet slovenščina kot dodatni jezik na primarni stopnji
Evropske
šole
Ljubljana.
Pridobljeno
21.
2.
2020
s
https://euprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/347979?disposition=attac
hment.

69

Krek, Š. (2020). Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole
na avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL.

PRILOGE
Priloga 1: Pisni preizkus znanja

Ime in priimek: ____________________________________
1. Preberi besedilo.
Janez vsak dan vstane ob šestih zjutraj. Zbudi ga mama. Za zajtrk je kruh in mleko.
Ko poje zajtrk, gre v šolo. V šolo se pelje z avtobusom. V šoli ima veliko prijateljev.
Njegov najljubši predmet je slovenščina. Ko pride domov, Janeza čaka oče.
Pripravi mu kosilo. Danes mu je pripravil najljubšo jed. To so palačinke z
marmelado. Popoldne naredi domačo nalogo. Nato s prijateljem Marjanom
igrata tenis. Zvečer bere knjigo. Ob devetih gre spat.
2. Odgovori na vprašanja.
a)

Kdaj vstane Janez?

________________________________________________________________________.
b)

Kaj je za zajtrk?

________________________________________________________________________.
c)

Kje Janez je kosilo?

________________________________________________________________________.
d)

Kaj je Janezova najljubša jed?

_______________________________________________________________________.
e)

Kaj dela Janez zvečer?

_______________________________________________________________________.
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3. Dopolni stavke5. Pomagaj si z besedilom.
Janez

se

v

šolo

pelje

z

______________________________.

Rad

se

uči

______________________________. V šoli ima veliko ______________________________.
Oče

___________________

Janeza

doma.

Skupaj

jesta

______________________________.
______________________ Janez napiše domačo nalogo. Nato Janez in prijatelj
Marjan _______________________ tenis. Zvečer Janez _______________________
knjigo. To je Janezov dan od ________________ do večera.
4.

Dopolni stavek.

Pod mizo
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Beseda stavek je uporabljena izključno zato, ker besede poved učenci, ki so prijavljeni k dvojezičnemu
pouku, ne poznajo.
5

71

Krek, Š. (2020). Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole
na avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL.

5. Napiši 5 stavkov o sebi.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Priloga 2: Ustni preizkusi znanja
Govorjenje (pogovarjanje)
1. sklop
Učiteljica: »Dober dan.«
Učiteljica: »Sem Špela, kdo pa si ti?« Če ne zna odgovoriti, vpraša: »Kako ti je ime?«
Učiteljica: »Kako se pišeš?
Učiteljica: »Koliko si star/-a?«
Učiteljica: »Kje živiš?«
Učiteljica: »Kako je ime tvoji učiteljici?«
Učiteljica: »Katera je tvoja najljubša žival?
2. sklop
Oglej si sliko in odgovori na vprašanja.

Vir slike: Opetnik, J., Sabotnik, E., Zidej, M. (2015). Berem – pišem – govorim, slovensko
se učim. Celovec: Mohorjeva založba.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kje so učenci?
Koliko je učencev?
Kaj delajo učenci?
Kdo stoji pred tablo?
Kaj dela učiteljica?
Kaj je na učiteljičini mizi?
Kakšne barve so vrata?
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Poslušanje (razumevanje) navodil
Potek: Učenec sedi stolu. Pred seboj ima učbenik, svinčnik in peresnico. Pred njim je
tabla, na kateri je napisano Dober dan.
Navodila:
1.»Vstani.«.
2. »Usedi se na tla.«
3. »Dvigni roko.«
4. »Vstani in pobriši tablo.«
5. »Usedi se na stol.«
6. »Odpri učbenik na strani 26. Glasno preberi navodilo 2. naloge.« (Navodilo se glasi:
»Odgovori na vprašanja.«)
7. »Zapri učbenik.«
8. »Svinčnik pospravi v peresnico.«

Branje
Glasno preberi besedilo.
Janez vsak dan vstane ob šestih zjutraj. Zbudi ga mama. Za zajtrk je kruh in mleko.
Ko poje zajtrk, gre v šolo. V šolo se pelje z avtobusom. V šoli ima veliko prijateljev.
Njegov najljubši predmet je slovenščina. Ko pride domov, Janeza čaka oče.
Pripravi mu kosilo. Danes mu je pripravil najljubšo jed. To so palačinke z
marmelado. Popoldne naredi domačo nalogo. Nato s prijateljem Marjanom
igrata tenis. Zvečer bere knjigo. Ob devetih gre spat.
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Priloga 3: Navodila

POSLUŠAJ.

DVIGNI ROKO.

TIŠINA.

VSTANI.

USEDI SE NA STOL.
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PREBERI.

POBRIŠI TABLO.

ODPRI UČBENIK.

ZAPRI UČBENIK.

PIŠI V ZVEZEK.
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VZEMI SVINČNIK IZ PERESNICE.

DELO V PARU

DELO V SKUPINI
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Priloga 4: Predstavitev nekaterih dejavnosti in kratka analiza o njihovi izvedbi
1. Neznane besede
Učna enota: Oblačila, obutev in modni dodatki
Operativni učni cilji:
Učenci
– dobro poslušajo drug drugega in ugotavljajo, kaj jim je sošolec povedal;
– spoznajo nove neznane besede na temo oblačila (kapa, kavbojke, škornji, bunda,
pižama, krilo, rokavice, nogavice, kopalke, plašč, pas, čevlji, sandali).
– nove besede črkujejo in jih pravilno zapišejo.
Učencem naročim, da naj pridejo pred tablo in naredijo krog. Povem, da se bomo igrali
telefončke. Razložim pravila igre. Besedo si izmislim jaz (oblačila), jo povem na uho
naslednjemu učencu in beseda tako potuje naprej, dokler ne pride do zadnjega učenca.
Ta jo pove na glas.
Vprašam jih, na kaj pomislijo, ko zaslišijo to besedo. Besede niso prepoznali, zato sem
začela naštevati različna oblačila (pulover, majica, hlače … ). Učenci so tako prepoznali
pomen besede in mi ga povedali v nemščini.
Učencem naročim, da naj se usedejo na svoje mesto. Enemu naročim, da naj razdeli
zvezke in učbenike za slovenščino. Naročim jim, da naj odprejo zvezek za slovenščino
in napišejo naslov Oblačila. Tudi sama ga napišem na tablo.
Razdelim slike z novimi neznanimi besedami. Naročim jim, da naj list s slikami nalepijo
v zvezek in zraven napišejo besede. Tudi sama jih napišem na tablo. Nato vsak učenec
prebere eno besedo. Besedo pravilno artikuliram, učenci pa jo ponovijo. Besede, ki jim
povzročajo težave in jih drugače zapišemo kot izgovorimo, črkujemo. Pri nekaterih
besedah, si pomagamo z deli telesa: roka – rokavica, noga – nogavica.

Slika 8: Neznane besede oblačil, obutve in modnih dodatkov
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Analiza dejavnosti:
Igra telefončki jim je bila zelo všeč. Neznano besedo so si morali zapomniti in jo pravilno
povedati naprej. Besedo, ki jo je glasno povedal zadnji, je bila pravilna.
Učenci so kar nekaj besed že poznali, opazila sem le, da so jih veliko napačno zapisali
(kavpojke, škorni, cobati itd.). Prav zato smo besedo črkovali, pri besedah, ki pa so bile
še posebno problematične za zapis, smo podčrtali črko, ki se drugače prebere kot
zapiše. Črkovanje v slovenščini jim je bilo tuje in opazila sem, da tega prej niso velikokrat
počeli. Črkovali so večinoma v nemščini, zato smo ponovili tudi črke v slovenščini.
Navadno so le v nemščini povedali črko, ki se je razlikovala od glasu. Smiselno se mi
zdi, da bi bili učenci že od začetka vajeni črkovanja besed, saj bi lažje usvojili pravilen
zapis.
2. Oblačenje dečka in deklice
Učna enota: Oblačila, obutev in modni dodatki
Operativni učni cilji:
Učenci
– ponovijo besedišče na temo oblačil, obutve in modnih dodatkov;
– s pomočjo izdelanih likov, oblačil, obutve in modnih dodatkov iz papirja slačijo in
oblačijo dečka in deklico ter ob tem samostojno tvorijo preproste povedi;
– v povedih uporabljajo glagole sleči/obleči, obuti/sezuti, sneti/nadeti si v 3. osebi
ednine;
– tvorijo preproste povedi in pri tem upoštevajo pravilno sklonsko obliko samostalnika.
Na sredino kroga položim sliki deklice in dečka, ki sta gola. Zraven položim še iz papirja
izrezanih nekaj oblačil, obutev in modnih dodatkov. Deklico poimenujemo Ana, dečka
pa Miha. Na začetku dam zgled (Miha obleče dolge modre hlače.) Dolge modre hlače
dam na dečka. Nadaljuje naslednji. Vsak mora povedati, kdo (Miha ali Ana) obleče
katero oblačilo, obuje obutev ali si nadene pokrivalo/modni dodatek. Zraven tudi pove,
kakšne barve je. Ko pride do situacije, da je nekdo preveč oblečen in se mora najprej
sleči, vskočim v igro in učence vprašam, kaj lahko naredimo. Povem, da je npr. Miha
preveč oblečen in se mora najprej sleči. Pomagam pri prvem primeru, npr. Miha sleče
dolge hlače. Nato obleče kratke hlače. Učenci uporabljajo že znane glagole (sleči,
obleči, sezuti, obuti, nadeti si, sneti). Učence spodbujam in jih sproti popravljam.
Nadaljujemo toliko časa, da vsak pride na vrsto in pove dva primera.
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Slika 9: Oblečena Miha in Ana

Slika 10: Različna oblačila, obutev in modni dodatki

Analiza izvedene dejavnosti:
Igra z likoma Ane in Mihe je bila učencem zelo všeč in bila sem začudena, ko sem
opazila, kako učenci napredujejo pri tvorjenju novih povedi. Seveda so se napake še
vedno pojavljale, vendar manj. Najbolj sem bila vesela, da je prav vsak poskušal
sestaviti poved, pri tem pa pazil, da bo poved čim bolj pravilna. Učenci so si med seboj
tudi pomagali. Bila sem navdušena, ker nisem pričakovala, da bodo pri tvorjenju povedi
tako napredovali in bili vedno bolj samostojnejši.
3. Igrajmo se poklice
Učna enota: Poklici
Operativni učni cilji:
Učenci
– spoznavajo in poimenujejo nove in poznane poklice ter iščejo moške in ženske pare
imen poklicev;
– povedi, povezane s poklici, ustrezno uredijo v pravilen vrstni red in ugotovijo njihov
pomen;
– tvorijo povedi z rad/-a bi bil/-a in poimenujejo ustrezen poklic;
– ponovijo vprašalnice in odgovarjajo na vprašanja, povezana s poklici;
– tvorijo povedi in ustrezno spregajo glagole.
Učence vprašam, katere poklice že poznajo. Ker opazim, da jim beseda poklic ni znana,
naštejem nekaj poklicev v nemščini. Nato učenci ugotovijo, kaj se skriva za to besedo
in naštejejo že poznane poklice (gasilec, ravnatelj, učiteljica … ).
Vsakega učenca vprašam, kaj bi rad bil po poklicu. Pozorna sem, da učenci odgovarjajo
jezikovno pravilno (Rad/-a bi bil/-a … ). Če ne znajo ustrezno poimenovati poklica, jim
pomagam.
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Nato učencem naročim, da naj se usedejo v krog. Vsak dobi sliko poklica in ga
poimenuje. Sama dam zgled (Na sliki je gasilec.). Vprašam naslednjega učenca: »Kateri
poklic je na tvoji sliki?« Tako nadaljujemo v krogu, da pride na vrsto vsak učenec.

Slika 11: Različne vrste poklicev
Nato učenci dobijo nekaj napisanih imen poklicev za moški spol. Njihova naloga je, da
prevedejo poklice v nemščino (preverim poznavanje) in nato napis dajo na sredino
kroga. Nato dobijo tudi imena ženskih poklicev. Tisti, ki je na vrsti, prebere, kaj piše na
listu in poišče par (mizar/mizarka, učitelj/učiteljica itd.).

Slika 12: Imena poklicev za moški in ženski spol
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Naslednjo nalogo učenci opravijo v paru. Vsak par dobi 3 kartončke. Njihova naloga je,
da jih sestavijo v pravilen vrstni red (kuhar – kuhati – jedi). Ko je par na vrsti, mora eden
iz para prebrati poved, nato pa drugi iz para pravilno spregati glagol in samostalnik
postaviti v pravilen sklon. Pri tem jih popravljam in pomagam. Da je poved pravilna,
moramo spremeniti končnice.

Slika 13: Tvorjenje povedi
Analiza izvedene dejavnosti:
Kar nekaj poklicev učenci niso znali poimenovati v slovenščini (natakar, poštar, čistilka
… ), vendar so poklic prepoznali in njegovo poimenovanje povedali v nemščini. Nove
neznane besede o poklicih sem nazorno artikulirala, učenci pa so jih ponovili.
Naloga iskanja parov je bila učencem zelo zanimiva in tudi sami so predlagali nekaj
različic ženskih poklicev, za katere so menili, da so zagotovo pravilni (primer:
kirurg/kirurgka).
Aktivnost, pri kateri so morali učenci tvoriti poved, jim je delala največ težav. Učenci niso
vajeni, da dobijo glagol v nedoločniku, ker glagolov ne znajo spregati, prav tako pa je
zanje težka naloga, ko morajo samostalnik povedati v pravilnem sklonu.
Že na začetku prakse sem opazila, da učenci niso vajeni spregati glagolov. Zelo čudno
se mi zdi, da z učiteljico niso nikoli spregali glagolov. Le kar so obravnavali pri uri, so
večkrat ponovili, da kadar govoriš o sebi, daš končnico -m na koncu. Kljub temu tudi
tega niso usvojili vsi učenci, zato bi bili po mojem mnenju učenci uspešnejši, če bi bili
spreganja glagolov vajeni že od začetka.
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4. Vreme včeraj, danes in jutri
Učna enota: Vreme
Operativni učni cilji
Učenci
–
–
–
–

ponovijo besedišče o vremenu;
sprašujejo se, kakšno vreme je danes, kakšno je bilo včeraj in kakšno bo jutri;
odgovarjajo na vprašanja o vremenu v sedanjiku, pretekliku in prihodnjiku;
opazujejo, kaj se spreminja pri glagolih v pretekliku in prihodnjiku.

Učenci so vajeni, da vsak dan nekdo 1. uro zjutraj pove v nemščini in slovenščini, kateri
dan v tednu je, datum in kakšno je vreme.
Učencem naročim, da naj vstanejo in se usedejo v polkrog. Vsakemu dam najprej sliko
o vremenu. Naloga učenca je, da pove najprej, kaj je na sliki (npr. Na sliki je oblak.).
Vprašam, kakšno vreme je, če so na nebu oblaki? Ko učenec odgovori na vprašanje,
da sliko na tla, v sredino. Ko to naredi, vpraša naslednjega (Kaj imaš na sliki? Kakšno
vreme je to?). Učencem pomagam in jih spodbujam. Na koncu imamo v sredini polkroga
na tleh slike o vremenu.
Nato vsak učenec dobi po eno poved o vremenu v sedanjiku. Naloga učencev je, da
vprašajo sošolca, kakšno vreme je danes. Učenec, ki je vprašan, prebere poved in jo
položi k pripadajoči sliki. Nato ta učenec vpraša naslednjega itd. Ko končamo, vsi skupaj
preberemo vse povedi.
Učence vprašam, kakšno vreme je bilo včeraj. Predvidevam, da ne bom dobila jezikovno
pravilnega odgovora. Njihov odgovor popravim. Vsak učenec dobi eno poved v
pretekliku. Sama dam zgled; vprašam se: »Kakšno vreme je bilo včeraj?« Pogledam,
kaj imam napisano. Včeraj je bilo deževno. Poved dam k pripadajoči sliki. Vprašam
naslednjega učenca: »Kakšno vreme je bilo včeraj?« Učenec prebere in da poved k
pripadajoči sliki. Nato ta učenec vpraša naslednjega učenca. Igra se nadaljuje toliko
časa, dokler ne pridejo vsi na vrsto. Enako naredimo še za prihodnjik, in sicer da se
vprašamo, kakšno vreme bo jutri. Učenci dobijo povedi in jih enako kot prej razvrstijo k
pripadajoči sliki.
Na koncu preberem nekaj primerov (Včeraj je bilo oblačno. Danes je oblačno. Jutri bo
oblačno.) Vprašam, kaj opazijo. Povedi zapišemo v zvezek.
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Slika 14: Vreme danes, včeraj in jutri
Analiza izvedene dejavnosti:
Učencem je bilo najtežje postaviti vprašanje in nanj jezikovno pravilno odgovoriti. Ker
smo to delali v krogu, so vprašanje večkrat slišali, prav tako tudi odgovore. Opazilo se
je, da so bili na koncu uspešnejši. Učenci so še vedno imeli nekaj težav s postavljanjem
vprašanj o vremenu v pretekliku in prihodnjiku ter s pravilnimi odgovori na zastavljena
vprašanja. Glede na to, da so že obravnavali nekaj osnov o prihodnjiku in pretekliku,
sem predvidevala, da bo naloga lažja in bo manj težav.
5. Ponovimo barve
Učna enota: Barve
Operativni učni cilji:
Učenci
– ponovijo barve in jih pravilno poimenujejo;
– povedo, kakšne barve so gumbi in lesene palčke;
– v razredu poiščejo čim več predmetov enake barve in se jih dotaknejo.
Učencem naročim, da naj pridejo pred tablo in se usedejo na tla v polkrog. Nato z učenci
ponovimo, katere letne čase poznajo. Vprašam jih, kateri letni čas je sedaj. Prav tako
jih vprašam, katerega meseca smo in kateri dan je danes. Ponovimo tudi mesece in
dneve. Povem, da se bomo pogovarjali o pomladi. Ker pa pomladi vse cveti in je narava
pisana, bomo najprej ponovili barve. Vsakemu dam list, na katere so različne barve.
Najprej pokažem barvo, učenci pa povedo, katera barva je to. Besedo glasno
artikuliram, učenci pa jo ponovijo.
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Slika 15: Barve (Vir: Knez, M., Klemen, M., Alič, T., Kern, D. (2017)).
Nato pokažem kozarec, v katerem so majhni pisani gumbi. Naloga učencev je, da
vzamejo dva gumba in povedo, kakšne barve sta. Sama dam zgled. Ko pridemo
naokrog, učenci oba gumba dajo nazaj v kozarec in ponovno poimenujejo barvo. Nato
pokažem še en kozarec, v katerem so lesene palčke. Vsakemu učencu rečem, katero
barvo naj izbere. Naloga učencev je, da morajo prepoznati barvo in vzeti iz kozarca
slišano barvo palčke. Ko pridemo naokrog, palčko dajo nazaj v kozarec in glasno
povedo, kakšne barve je. Nato sprašujem učence: Kakšne barve so vrata, okno, tabla,
miza, tla, strop itd.? Vsakič pokličem drugega učenca.
Pri zadnji aktivnosti učenci sedijo v krogu in so tiho. Glasno povem eno barvo, naloga
učencev je, da v učilnici poiščejo in se dotaknejo čim več predmetov določene barve.
Ko se dotaknejo, preverim, ali so se dotaknili prave barve.
Analiza izvedene dejavnosti:
Opazila sem, da učenci ne poznajo vseh barv in da jih poimenujejo z napačno končnico,
in sicer s končnico -o. Predvidevam, da so se učenci učili, npr. To je rumeno, zeleno itd.
Učencem so bile aktivnosti zelo všeč. Opazno je bilo, da so tisti učenci, ki so prišli na
vrsto na koncu in so pozorno poslušali drug drugega, povedali popolnoma pravilno
poved. Najbolj mi je bilo všeč, ker so se učenci resnično trudili, da bi naredili čim manj
napak.
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6. Urimo besedišče s spominom
Učna enota: Pomlad
Operativni učni cilji:
Učenci
– z igro spomin utrjujejo besedišče na temo pomladi.
Najprej povem pravila igre spomin. Učenci morajo pravilno poimenovati sliko in poiskati
pravilen zapis. Če učenec ne zna poimenovati slike, je na vrsti naslednji. Zmaga tisti
učenec, ki ima največ parov.

Slika 16: Spomin na temo pomladi
Analiza izvedene dejavnosti:
Učenci so se zelo radi igrali spomin. Med seboj so se spodbujali in pomagali. Všeč mi
je bilo, ker so se držali dogovorjenih pravil. Nekaj pravil sem prevedla v nemščino za
lažje razumevanje. Pri igri je moral pogovor potekati samo v slovenščini, zato sem jim
pomagala in jih opozarjala. Če je učenec dvignil kartico s sliko in je ni znal poimenovati,
sem vstopila jaz in vprašala, ali kdo izmed ostalih ve, katera žival/rastlina/predmet je na
sliki. Če se ni javil nihče, sem jaz povedala pravilno poimenovanje slike, z namenom,
da bi učenci čim večkrat slišali besedo. Nato so to besedo za menoj ponovili tudi oni.
Učenci so bili pri tem zelo pozorni in motivirani, ker so si morali zapolniti imena besed,
če so želeli biti v igri boljši.
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7. Predlogi
Učna enota: Pomlad
Operativni učni cilji:
Učenci
–
–
–
–

spoznajo predloge (na, pod, med, nad, v, /desno/ ob, /levo/ ob);
tvorijo enostavne povedi s predlogi;
stvari dajejo tja, kot določa navodilo;
upoštevajo navodila s predlogi in se po njih ravnajo.

Učencem pokažem različne slike z različnimi položaji miške. Sama dam primer za eno
sliko (Miška je na škatli.). Ostale predloge preberemo skupaj. Nato pokličem
naključnega učenca, mu pokažem sliko in vprašam, kje je miška. Učenec mora
odgovoriti na vprašanje, pomaga pa si lahko s sliko. Nato izbere drugo sliko in vpraša
naslednjega učenca. Nadaljujemo toliko časa, da pride na vrsto vsak, četudi se slike
ponovijo.

Slika 17: Miška in predlogi
Vsakemu učencu dam eno sliko o že znanih besedah o pomladi. Naloga učencev je, da
dobro prisluhnejo zgodbi in postavijo sliko tako, kot preberem. Preberem po eno poved:
Pomlad je tu. Desno na travniku cveti regrat. Levo ob regratu cveti marjetica. Nad
marjetico cveti mačica. Desno ob marjetici se skriva zajček. Na levi strani po zraku leta
metulj. Pod metuljem cveti rumena narcisa. Desno ob rumeni narcisi cveti bela narcisa.
Pod belo narciso cveti zvonček. Desno ob pikapolonici cveti vijolica. Žafran in trobentica
rasteta ob poti na vrh hriba.
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Slika 18: Dopolnjena slika po koncu prebrane zgodbe
Nato razumevanje predlogov preverim tako, da učencem dajem različna navodila, npr.
Ulezite se na tla. Usedite se pod mizo. Usedite se na mizo. Stol je med dvema
učencema.
Analiza izvedene dejavnosti:
Učenci so predloge že obravnavali, vendar so jih znali zelo slabo, zato je bilo videti, kot
da so zanje vsi predlogi novi. Na začetku, ko so morali tvoriti poved o sliki in vprašati
sošolca, jim je to povzročalo težave. Večkrat ko so primere slišali, bolje jim je šlo. Ko
sem brala zgodbo o pomladi, so bili učenci zelo pozorni na prebrane predloge. Nekateri
učenci niso znali postaviti sličic na pravo mesto, vendar so si med seboj pomagali, zato
je na koncu uspelo vsem. Ko sem učencem dajala navodila, so se na začetku med seboj
spogledovali in včasih naredili tudi kaj napačno. Glede na to, da predlogov niso še
popolnoma utrdili, sem bila z izvedenimi dejavnostmi zadovoljna, saj so vsi učenci
sodelovali, si med seboj pomagali in tudi popravljali drug drugega.
8. Modna predstava
Učna enota: Oblačila, obutev in modni dodatki
Operativni učni cilji:
Učenci
– tvorijo enostavne povedi o tem, kako so oblečeni in obuti.
Predstavim navodila za igro modna predstava. Za ozadje dam tudi spodbudno glasbo.
Povem, da bo vsak učenec prišel pred tablo in povedal, kaj ima obuto ali oblečeno. Pove
naj tudi, kakšne barve so oblačila in obutev. Tudi sama dam zgled (Danes imam oblečen
roza pulover in črne dolge hlače. Obute imam sive čevlje. Kot modni dodatek nosim
očala in uhane.). Učenci se med seboj spodbujajo z aplavzom.
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Analiza izvedene dejavnosti:
Igra jim je bila zelo všeč, saj so se vživeli v vlogo. Če so bile povedi napačne, sem jih
sproti popravljala. Ker sem to dejavnost izvedla na koncu ure, nam je zmanjkalo časa,
da bi vsi prišli na vrsto. Naslednjo uro so me vsi spraševali, kdaj bomo lahko spet izvedli
to dejavnost. Poleg tega so se zelo potrudili in opazen je bil napredek na koncu ure
(učenci so bili bolj suvereni, ko so glasno predstavljali svojo obleko). Poleg tega so delali
tudi manj napak. Predvsem mi je bilo najbolj všeč, ko sem videla, kako učenci
napredujejo.
9. Igralna plošča
Operativni učni cilji:
Učenci
– s pomočjo igralnega polja utrjujejo že usvojeno znanje določene tematike.
Igro sem izvajala ob koncu obravnavane teme za ponovitev snovi. Pri tej uri sem vedno
naredila 3 skupine (po 4 učence), ki so se menjavali po postajah. Ena postaja je
vključevala igralno polje. Pri tej igri je zraven prisotna učiteljica, da preverja pravilnost
rešitev.
Navodilo: Vsak učenec ima svojo figuro. Nekdo od učencev začne z metom kocke. Po
slovensko poimenuje število na kocki in se premakne za toliko mest, kot ima številko na
kocki. Medtem ko svojo figuro premika, šteje po slovensko. Polja so označena z
različnimi barvami. Če pride učenec na roza barvo, vzame roza kartico in poimenuje,
kar je na sliki (ponovitev obravnavanih neznanih besed). Če je učenec uspešen, ostane
na tem polju. Če ni, se vrne na polje, na katerem je bil. Prav tako velja za modro in
zeleno polje. Na modrih karticah so vprašanja, na katere mora odgovoriti. Na zeleni
kartici so glagoli na določeno temo, s pomočjo katerih učenec tvori preprosto poved. Če
je poved smiselna, četudi ne popolnoma jezikovno pravilna, je učenec opravil nalogo.

Slika 19: Igralna plošča
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Priloga 5: Prošnja za soglasje ravnatelja izbrane šole
PROŠNJA ZA SOGLASJE RAVNATELJA
Avstrija, _____________
Spoštovani _________________,

Na dvojezični ljudski šoli ___________ želim izvesti raziskavo o sporazumevalni zmožnosti v
slovenskem jeziku pri učencih, ki obiskujejo 4. razred dvojezične ljudske šole, zato Vas prosim za
dovoljenje.
Raziskavo bom uporabila v svojem magistrskem delu pod vodstvom mentoric izr. prof. dr. Marje
Bešter Turk in asist. dr. Alenke Rot Vrhovec.
Namen raziskave je ugotoviti, ali lahko učitelj razrednega pouka iz Slovenije pripomore k
napredku učencev pri sporazumevalnih zmožnostih v slovenskem jeziku.
Zaradi varovanja osebnih podatkov ne bodo objavljena imena otrok, prav tako tudi ne ime šole,
ki jo otroci obiskujejo. Avdio in video posnetki ter izdelki otrok se bodo uporabili le za raziskovalne
namene in bodo spravljeni pri izvajalki te raziskave.
Raziskava bo potekala v letu 2019, in sicer od marca do maja. Potekala bo v času pouka.
Predvideva se manjša dodatna obremenjenost 12-ih četrtošolcev, ki so prijavljeni k dvojezičnemu
pouku.
Vaše sodelovanje je prostovoljno in ga lahko kadar koli prekinete brez posledic.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na izvajalko raziskave Špelo Kos.

Špela Kos
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Priloga 6: Prošnja za soglasje za učence
Liebe Eltern!
Seit vergangenem Montag ist die Erasmus-Studentin der Universität Ljubljana, Frau Špela Kos,
an unserer Schule. Im verlauf ihrer Praxis möchte sie eine, über einen längeren Zeitraum
verlaufende Erhebung betreffend Slowenischkenntnisse der Schülerinnen und Schüler
durchführen. Die Daten werden in Ihre Masterarbeit einfließen, selbstverstandlich wird
Anonymität gehwährleistet.

Ich, ______________________________, bin damit einverstanden.

Unterschrift: ________________________
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