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POVZETEK
V diplomskem delu sem raziskovala rabo narečja v podeželskih in mestnih primorskih vrtcih.
V teoretičnem delu sem opredelila govor in jezik. Opisala sem jezikovne funkcije in socialne
zvrsti slovenskega jezika. Tu sem izpostavila narečja, njihov nastanek in tipe raziskovanja.
Podrobneje sem opisala tudi primorsko narečje. Večji poudarek sem dala na rabo narečja v
vrtcu, na koncu teoretičnega dela pa sem predstavila še rabo narečja v vzgojno-izobraževalnih
institucijah skozi oči nekaterih evropskih dokumentov.
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali se mestni in podeželski vrtci razlikujejo v rabi
narečja. V empiričnem delu sem to ugotovila s pomočjo anketnega vprašalnika, sestavljenega
iz vprašanj različnega tipa in trditev Likertove lestvice stališč. Vzorec je sestavljal 59
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, ki so anketni vprašalnik anonimno izpolnili.
Raziskava je pokazala, da se v mestnem in podeželskem primorskem vrtcu ne pojavljajo
bistvene razlike v rabi narečja. Anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja po narečni
različici slovenskega jezika ne posegajo pogosto. Narečje najpogosteje uporabljajo v
pogovorih, prosti igri in dnevni rutini. Kot razlog za rabo narečja največ anketirancev navaja
ustvarjanje pristnejšega odnosa, ki ga raba te zvrsti omogoči. Večina anketiranih vzgojiteljev
in pomočnikov vzgojitelja se zaveda pomena knjižnega jezika, hkrati pa menijo, da je tudi
raba narečja v določenih okoliščinah primerna in zaželena. Prav tako so anketiranci mnenja,
da otroke spodbujajo k rabi knjižnega jezika. Največ jih to počne s spodbujanjem otrok k
opisovanju, pripovedovanju, razlaganju in utemeljevanju v knjižni slovenščini in tako, da
otrokom predstavljajo dober govorni zgled.
Ključne besede: jezik, narečje, knjižni jezik, spodbujanje, primorska narečna skupina.

ABSTRACT
In my diploma thesis I researched the use of dialect in rural areas and in the urban
kindergartens of primorska region. In the theoretical part, I defined speech and language. I
described the linguistic functions and social genres of the Slovenian language. Here I have
highlighted dialects, their origins and types of research. I have also described the primorska
dialect in more detail. I put more emphasis on the use of dialect in kindergartens, and at the
end of the theoretical part I presented the use of dialect in educational institutions through the
eyes of some European documents.
The aim of the thesis was to find out whether urban and rural kindergartens differ in their use
of dialect. In the empirical part, I found this out by means of a questionnaire consisting of
different types of questions and Likert scale statements. The sample consisted of 59 teachers
and assistant teachers who completed the questionnaire anonymously.
The survey showed that there are no significant differences in the use of dialect between
urban and rural kindergartens. The interviewed educators and assistant educators do not often
use dialect versions of the Slovene language. The dialect is most often used in conversation,
free play and daily routines. Most respondents cite the more authentic relationship that dialect
use enables as a reason for using it. The majority of the teachers and assistant teachers
interviewed are aware of the importance of the literary language, but also believe that the use
of dialect is appropriate and desirable in certain circumstances. Responders also think that
children are encouraged to use the literary language. Most of them do this by encouraging
children to describe, narrate, explain and justify in literary Slovene and by setting a good
speaking example for children.
Keywords: language, dialect, literary language, encourage, dialect group of Primorska region.
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UVOD
Jezik je temeljno sredstvo sporazumevanja. Ljudje z njim oblikujemo besedila, hkrati pa nam
jezik omogoča tudi sprejemanje in razumevanje besedil drugih ljudi (Podvršnik idr., 2015).
Slovenski jezik obsega več oblik, ki jim pravimo zvrsti. Deli se na knjižno in neknjižno
socialno zvrst. Vsaka socialna zvrst ima svojo vlogo in je namenjena sporazumevanju v
določenem govornem položaju (Toporišič, 2000, str. 13–14).
Otroci prihajajo iz različnih družin in družinskih okolij. V nekaterih družinah je raba narečja
bolj, v drugih manj pogosta, dejstvo pa je, da otroci najprej usvojijo svoj materni jezik, ki je
po navadi pogovorna oz. narečna različica slovenskega jezika. Pomembno vlogo pri
postopnem učenju in seznanjanju otrok s knjižnim jezikom imajo vzgojno-izobraževalne
institucije.
Bistveno je, da vzgojitelji v vrtcu govorijo knjižno, saj otrokom predstavljajo pomemben
govorni zgled. Poleg tega je pomembno, da so otroci deležni različnih izkušenj, s katerimi se
učijo razlikovati knjižni in neknjižni jezik, in spoznajo, kdaj je določena socialna zvrst jezika
za uporabo primernejša.
Ker sem med opravljanjem pedagoške prakse in dela v vrtcu opazila, da je raba narečja med
vzgojitelji in otroci pogosta in ker je predšolsko obdobje pomembno za usvajanje knjižnega
jezika, sem se usmerila k raziskovanju rabe narečja v vrtcu.
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I TEORETIČNI DEL
1 GOVOR IN JEZIK
Govor je zapleten psihofiziološki proces, na katerega vplivajo biološki in psihološki dejavniki
ter socialno okolje. Je ena od oblik človekovega vedenja, ki pa nam ni naravno dana, temveč
jo moramo usvojiti. Pogoji za razvoj govora so:
– zdrav živčni sistem,
– ustrezen razvoj psihičnih funkcij, kot so: zaznavanje, mišljenje, pozornost, pomnjenje,
– razvoj čutil,
– zdrava govorila,
– pravilen govorni model (Žnidarič, 1993, str. 39).
Za govor in govorni razvoj veljajo določene splošne značilnosti, vendar lahko kljub temu
rečemo, da je govor edinstven produkt vsakega posameznika. Je način posameznikovega
mišljenja in delovanja (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 7). Govor je ena od možnosti
sporazumevanja. Z njim izražamo svoje misli, čustva, potrebe, želje, znanje in izkušnje.
Vedno se uresničuje subjektivno in to je tudi ena glavnih lastnosti, ki ga ločuje od jezika, ki je
objektivna družbena tvorba. Govor je na nek način sporazumevanje z jezikom (Žnidarič,
1993, str. 13).
V govoru ločimo različne kombinacije, ki govorcu omogočajo uporabo jezikovnega koda in s
tem izražanje misli, ter psihofizični mehanizem, ki poskrbi za ponotranjenje teh kombinacij
(Saussure, 1997, v Skubic, 2004, str. 9).
Govora in jezika ne smemo enačiti. Medtem ko je govor funkcija govorca, za jezik velja, da je
družbeni proizvod. Posameznik ga sprejme pasivno (Skubic, 2004, str. 9).

1.1 Razvoj govora
Govor se razvija postopoma. Začne se v obdobju novorojenčka, ko ta zazna in razumeva
govor, joče, vokalizira, beblja in naključno posnema glasove. Temu obdobju pravimo
predjezikovno obdobje. Sledi mu jezikovno obdobje, za katerega je značilna raba besed.
Zgodi se hiter skok v otrokovem besednjaku, postopoma malček začne tudi z oblikovanjem
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enostavnih in sestavljenih stavkov ter s poznavanjem slovničnih pravil. Otrokov govor je vse
bolj razumljiv in tekoč, kaže se tudi napredek v sporazumevalnih spretnostih. Po šestem letu
starosti otrok oblikuje celovite stavke, kaže metajezikovno zavedanje in uporablja govor v
različnih govornih položajih (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 8–11).
Govor se začne intenzivneje razvijati po drugem letu starosti. Pomembno je, da vzgojitelj
ustrezno spodbuja govorni razvoj otrok in otrokom omogoča čim večjo vpetost v
komunikacijo. Dobro je, da pozna govorni razvoj otrok, mejnike, značilnosti in njegove
posebnosti, saj mu prav to omogoča ustrezno delovanje (Skubic, 2004, str. 21).
Z razvojem govora je močno povezana tudi sposobnost poslušanja. Otrok je na začetku
osredotočen predvsem na poslušanje glasov in govora okrog sebe. Govor najprej razume, šele
čez čas ga lahko sam producira (Vizjak Kure, 2010, str. 11).

1.2 Spodbujanje govora
Najobčutljivejše obdobje za razvoj govora je obdobje od otrokovega šestega meseca do
petega leta starosti, zato je spodbujanje govora v tem času zelo pomembno. Odrasli morajo
otroku ponuditi spodbudno in simbolno bogato okolje, v katerega se otrok aktivno vključuje.
Govorna kompetentnost otroka je v veliki meri odvisna od interakcij, ki jih ima z drugimi.
Ker je ena od osnovnih funkcij govora sporazumevanje, mora biti to otroku omogočeno v čim
večji meri (Marjanovič Umek idr., 2012, str. 12).
Pomembno je, da se odrasli že v predjezikovnem obdobju, ko otrok vokalizira, odzivajo na
otrokov govor, mu odgovarjajo oz. prigovarjajo, ponavljajo slišane glasove itn. S tem ga
spodbujajo k pogostejši vokalizaciji in raziskave kažejo, da imajo takšne spodbude
pomemben vpliv tudi na poznejši besednjak otrok. Odzivanje na otrokov govor je zelo
pomembno tudi v jezikovnem obdobju, kjer ima velik pomen zgled govora, ki ga ima otrok v
svojem okolju (Nemec in Krajnc, 2013, str. 103–105). Priporočljivo je, da se odrasli z
otrokom pogovarjajo, ga poslušajo in tudi slišijo, mu postavljajo različna vprašanja, ki
spodbujajo njegov govor in se vključujejo v njegovo igro, predvsem simbolno (Marjanovič
Umek idr., 2012, str. 16).
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Iste avtorice pravijo, da na otrokov govorni razvoj pomembno vplivata socialno-ekonomski
status družine in kulturne značilnosti družinskega okolja. Izpostavljajo več dejavnikov, ki
imajo pozitiven učinek na govor otrok:
– dostop do različnega književnega gradiva,
– obiski knjižnice, gledališča, lutkovnih predstav,
– skupno branje odraslih in otrok,
– pogovori med dejavnostmi (Marjanovič Umek idr., 2012, str. 15–16).
Pomemben vpliv na razvoj otrokovega govora imajo tudi prepričanja in znanje staršev o
govornem razvoju otrok in njihov način govora. Na navedeno vpliva predvsem stopnja
izobrazbe. Govor staršev z višjo stopnjo izobrazbe je kompleksnejši in celovitejši; ti starši
imajo širši besednjak in pri govoru uporabljajo bolj sestavljene povedi. Otrokovemu govoru
dajejo večjo pozornost in se zavedajo njegovega pomena, zato se ga na različne načine trudijo
spodbujati (Nemec in Krajnc, 2013, str. 103–105).
Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999, str. 18) je zapisano, da je prav predšolsko obdobje zelo
pomembno za razvoj govora. V vrtcu otrok posluša govor odraslih in otrok, prav tako pa je
aktivno vključen v sporazumevanje. Vse to vpliva na razvoj njegovega govora.

1.3 Jezik
Za ljudi je jezik temelj sporazumevanja. Z njim tvorimo, to pomeni govorimo ali pišemo, in
sprejemamo, torej poslušamo ali beremo, besedila. Ljudje največkrat uporabljamo besedni
jezik, ki ga dopolnjujejo elementi nebesednega jezika, kot so mimika, drža telesa, hitrost,
glasnost itn. Z nebesednim jezikom velikokrat sporočamo več kot z besednim (Križaj idr.,
2009, str. 5).
Jezik ima v življenju ljudi zelo pomembno vlogo. V njem razmišljamo, čustvujemo, z njim
vzpostavljamo stike, sporočamo svoja mnenja, prepričanja, doživljanja in vednost, prav tako
pa z jezikom spoznavamo mnenja, prepričanja, doživljanja in vednost drugih. Z jezikom se iz
roda v rod prenašajo različni kulturni, civilizacijski, mišljenjski, doživljajski, vrednotenjski in
vedenjski vzorci določene skupnosti (Križaj idr., 2009, str. 5).
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Jeziku, ki ga govori večina prebivalcev Republike Slovenije, pravimo slovenski jezik oz.
slovenščina (Toporišič, 2000). Je dobro razvit in notranje razčlenjen južnoslovanski jezik.
Prostorsko je obdan s slovansko, romansko, germansko in ugro-finsko jezikovno skupino.
Slovenski jezik ima narodnoohranjevalno in narodnopovezovalno vlogo, saj povezuje vse
Slovence (Kalin Golob idr., 2007, str. 7).
V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 19) je jezik obravnavan kot temelj posameznikove
identitete, iz česar so izpeljani tudi vsi globalni cilji. Otroci se v vrtcu učijo jezika z različnimi
dejavnostmi, ki so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami. Pomembno vlogo imajo
pogovori, branje, pripovedovanje in opisovanje. Otroci imajo možnost poslušanja jezika in so
vključeni v sporazumevanje, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi spodbude strokovnih
delavcev. Ti otrokom ponudijo različne igre, dramatizacije, zgodbe, izštevanke, rime, uganke
itn., predvsem pa je pomembno, da so otrokom dober govorni model.
Jezikovne dejavnosti so v Kurikulumu za vrtce razdeljene na štiri glavne ravni, in sicer:
govorna vzgoja, književna vzgoja, predopismenjevanje in knjižna vzgoja. Omenjene ravni so
med seboj povezane. Prav tako so jezikovne dejavnosti povezane tudi z drugimi področji
dejavnosti. Rečemo lahko, da je jezik v kurikulumu vez med vsemi šestimi področji
dejavnosti, prav tako pa tudi povezovalec celotnega dela v vrtcu. Na navedenih ravneh
dejavnosti se uresničujejo štirje glavni globalni cilji:
– spodbujanje besedne in nebesedne komunikacije,
– otrokova aktivna udeležba v sporazumevalnem procesu,
– seznanjanje s konceptom tiska,
– spoznavanje slovenščine kot državnega jezika (Kroflič idr., 2001, str. 80–81).
Otrok se jezika uči postopno. Ločimo globalno in lokalno učenje jezika. Pri globalnem učenju
odrasli ustvarjajo optimalne pogoje, ki omogočajo in spodbujajo otrokov razvoj jezika, pri
lokalnem pa je poudarek na vzgojiteljevih specifičnih posredovanjih. Globalno učenje
izpostavlja vzgojiteljevo vlogo. Vzgojitelj je za otroke jezikovni model, ki s svojim
ravnanjem spodbuja govorni razvoj otrok. Poskrbeti mora za okoliščine, ki otroke spodbujajo
h komunikaciji z ostalimi, prav tako pa je pomembno, da njihov govor tudi spremlja in
vrednoti. Oblikovanje sporazumevalne mreže v skupini in skrb za pozitivno klimo znotraj nje
je še ena pomembna funkcija, ki jo ima odrasli v spodbujanju govornega razvoja otrok. Kot
sem že omenila, zajema lokalno učenje jezika določena posredovanja, ki jih vzgojitelj opravi
5

v različnih situacijah, npr. med igro otrok, pogovorom itn. Sem spadajo tudi različne
jezikovne dejavnosti, ki jih načrtuje vzgojitelj (Hibon, 1994, v Skubic, 2004, str. 28–31).
Eden od pomembnejših ciljev zgodnjega otroštva je, da otrok razvija jezikovno zmožnost, kar
ne vpliva zgolj na njegov govorni, temveč tudi na socialni, čustveni in spoznavni razvoj
(Kroflič idr., 2001, str. 105).

2 JEZIKOVNE FUNKCIJE
2.1 Materni jezik
Maternemu jeziku pravimo tudi prvi jezik. Posameznik se ga začne učiti kot prvega v času in
se ga uči vse življenje, zato je izredno pomemben. Materni jezik je sredstvo identifikacije z
jezikovno in družbeno skupnostjo. Je tudi temeljno sredstvo sporazumevanja. Preden
posameznik usvoji materni jezik, je tako rekoč brez jezika, zato je njegovo učenje nujno (Pirih
Svetina, 2005, str. 11). Materni jezik je tisti, ki se ga naučimo v družini kot prvega, torej že v
otroštvu. To je jezik, v katerem razmišljamo, čustvujemo, sanjamo, razumevamo sebe in o
sebi sporočamo drugim. Materni jezik ima pomembno vlogo pri osebnem razvoju
posameznika ter pri razvoju narodne zavesti. Dobro usvojen materni jezik je pomemben za
sporazumevanje in vključevanje v družbo. Če ima posameznik težave z materinščino, je večja
verjetnost, da bo imel težave tudi pri učenju tujih jezikov (Križaj idr., 2009, str. 13).
Terminološko je materni jezik opredeljen kot jezik, ki se ga otrok spontano oz. nagonsko
nauči od svoje matere v zgodnjem obdobju življenja. Gre torej za jezik, ki ga otrok pridobi od
govornega okolja in ljudi, s katerimi je najpogosteje v stiku (Stabej, 2010, str. 53).
Za večino Slovencev je materni jezik slovenščina. Prav tako je slovenščina materni jezik za
slovenske zamejce, ki živijo v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem, ter za slovenske
izseljence po vsem svetu (Križaj idr., 2009, str. 14).

2.2 Drugi jezik ali jezik okolja
Drugi jezik ali jezik okolja je tisti, ki ga posameznik uporablja vzporedno s prvim jezikom in
zanj predstavlja sredstvo komunikacije. Navadno se ljudje drugega jezika učijo v okolju, kjer
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se ta jezik večinsko uporablja (Pirih Svetina, 2005, str. 12). Slovenščina je drugi jezik za vse
pripadnike avtohtonih narodnih manjšin v Sloveniji, torej za italijanske in madžarske narodne
manjšine, Rome in priseljence. Zanje velja, da se morajo poleg svojega maternega jezika, ki je
pri vsakem drugačen, naučiti tudi slovenskega, saj je slovenščina v Republiki Sloveniji tudi
uradni in državni jezik. Znanje slovenščine jim omogoča lažje in uspešnejše delovanje v
okolju in družbi. Podobno velja tudi za Slovence zunaj slovenskih meja, ki se morajo za
uspešno udejstvovanje v tuji državi naučiti tamkajšnjega uradnega in državnega jezika, ki je
zanje drugi jezik (Podvršnik idr., 2015, str. 9).

2.3 Tuji jezik
Tuji jezik je tisti, ki se ga ljudje naučijo v okolju, kjer ta jezik navadno ni v uporabi. Ljudje ga
za sporazumevanje ne uporabljajo v vsakodnevnih situacijah in rutinah, temveč se uporablja
kot sredstvo komunikacije le na določenih področjih (Pirih Svetina, 2005, str. 12–13).
Slovenščina je tuji jezik za tiste, ki se je učijo pri študiju v Sloveniji ali na tujih univerzah in
na različnih tečajih (Križaj idr., 2009, str. 15). Slovenščina je uradni jezik Republike
Slovenije in jezik Evropske unije, zato je razumljivo, da jo govorijo tudi tuji govorci. Tem je
potrebno zagotoviti ustrezne pogoje, ki jim omogočajo razvijanje jezikovne zmožnosti in
sporazumevanja v slovenskem jeziku (Stabej, 2010, str. 169).

2.4 Državni jezik
Slovenščina je državni jezik Republike Slovenije od 25. 6. 1991. Uporabljajo jo vsi državni
organi in predstavniki države, kot so: predsednik, poslanci, sodišče, vojska, policija itn. V
slovenščini je napisana slovenska himna, ustava, prav tako pa so v slovenščini tudi zapisi na
našem denarju (Podvršnik, idr., 2015, str. 10).

2.5 Uradni jezik
Slovenščina je uradni jezik Republike Slovenije, kar pomeni, da se uradovanje na občinah,
upravnih enotah, javnih zavodih in ustanovah izvaja v slovenščini. V slovenščini so vsi javni
napisi, oglasi, imena podjetij in napisi na prometnih tablah. Slovenski jezik je v Sloveniji
jezik politike, šolstva, znanosti, kulture itn. Poleg slovenščine sta na območju italijanske in
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madžarske narodne manjšine uradna jezika še italijanščina oz. madžarščina. Raba jezikov je
na teh območjih enakopravna (Križaj idr., 2009, str. 15).
Tudi v Zakonu o javni rabi slovenščine (2004) je zapisano, da je slovenščina uradni jezik
Republike Slovenije in da v njej poteka sporazumevanje v javnem življenju.

2.6 Jezik Evropske unije
1. maja 2004 je slovenski jezik postal eden izmed uradnih jezikov Evropske unije.
Slovenščina je enakopravna vsem drugim jezikom Evropske unije, kar pomeni, da so nastopi
predstavnikov Republike Slovenije vedno prevedeni v druge jezike in obratno. Tudi različni
dokumenti se redno prevajajo v slovenščino (Podvršnik idr., 2015, str. 10).

2.7 Učni jezik
V 3. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) je
slovenščina opredeljena kot učni jezik. Vzgoja in izobraževanje v vseh javno veljavnih
programih potekata v slovenskem jeziku. Na območju italijanske narodne manjšine se
ustanavljajo vrtci in šole, kjer vzgojno-izobraževalno delo poteka v jeziku narodne skupnosti,
torej v italijanskem jeziku. Prav tako se na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske
narodne manjšine, ustanavljajo dvojezični vrtci in šole, kjer vzgojno-izobraževalno delo
poteka v slovenščini in madžarščini. Pomembno je, da že v predšolskem obdobju razvijamo
sporazumevalno zmožnost otrok, saj slovenščina v šolah ni le učni predmet, temveč predvsem
učni jezik (Pulko in Zemljak Jontes, 2017, str. 49).

2.8 Učni predmet
Slovenščina je obvezni učni predmet in temeljni splošnoizobraževalni predmet v osnovnih in
srednjih šolah ter na nekaterih fakultetah v Sloveniji. Osrednji namen tega predmeta je
usposabljanje učencev in učenk za uspešno govorno in pisno sporazumevanje v slovenščini, s
poudarkom na ustrezni rabi knjižnega jezika. Otroci razvijajo tudi zavest o pomenu
materinščine, spoznavajo, da je slovenščina državni in uradni jezik Republike Slovenije,
seznanjajo se s položajem slovenščine v Evropski uniji ter z izrazno razvitostjo slovenskega
jezika na vseh področjih življenja (Program osnovna šola slovenščina. Učni načrt, 2018).
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2.9 Znakovni jezik
Znakovni jezik je jezik sporazumevanja gluhih in naglušnih. Je vizualno-znakovni jezikovni
sistem, ki se izraža s postavitvijo, lego, gibi rok in prstov ter z obrazno mimiko. Gluhi in
naglušni imajo pravico do uporabe znakovnega jezika na vseh področjih javnega in zasebnega
življenja (Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 2002).

3 SOCIALNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA
Kdor govori slovenski jezik, govori poseben in sebi lasten jezik, ki se v mnogih pogledih
razlikuje od drugih. Posameznik lahko govori ali piše knjižno, narečno, strokovno,
praktičnosporazumevalno itn. V vsakem primeru gre za slovenski jezik, saj ta obsega več
oblik, ki jih imenujemo zvrsti. Poznamo več snopov zvrsti:
– socialne, med katere spadata knjižni in neknjižni jezik,
– funkcijske, med katere spadajo praktično sporazumevalni, strokovni, publicistični in
umetnostni jezik,
– časovne, med katere spadata sodobni in zgodovinski jezik,
– mernostne, med katere spadata vezana in nevezana beseda,
– prenosniške, med katere spadata govorjeni in zapisani jezik (Toporišič, 2000, str. 13).
Čeprav vsi prebivalci Slovenije živimo v isti državi in na istem zemljepisnem ozemlju, to še
ne pomeni, da je slovenski jezik vseh Slovencev enak. Zaradi bivanja v različnih pokrajinskih
enotah in dela v različnih interesnih združbah pri sporazumevanju uporabljamo različne zvrsti
oz. različice slovenskega jezika. Prostorsko oz. interesno pogojenim različicam jezika
pravimo socialne zvrsti (Križaj idr., 2009, str. 17).
Najosnovnejšo delitev socialnih zvrsti sestavljata knjižni in neknjižni jezik, pri čemer knjižni
obsega zborni in knjižnopogovorni jezik, neknjižni pa se deli na prostorske in interesne
govorice (Toporišič, 2000, str. 14).
Petek (2018, str. 55) izpostavlja, da slovenski jezikoslovci v zadnjem desetletju opažajo
potrebe po spremembi oz. nadgradnji Toporišičeve delitve socialnih zvrsti, saj sta se jezik in
njegova raba od takrat precej spremenila. Do omenjene delitve socialnih zvrsti je kritična tudi
V. Smole. Pravi, da Toporišičeva delitev ni osredinjena na slovenski jezik v celoti, temveč so
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zvrsti opredeljene predvsem z vidika knjižnega jezika. Nadalje predlaga drugačno delitev
slovenščine na sistemske in nesistemske zvrsti. Omenja dve obliki slovenskega jezika, in sicer
naravni narečni krajevni govor in normirani knjižni jezik, med katerima so vse različice
pogovornega jezika (Smole, 2004, v Petek, 2018, str. 57).
Na izbiro socialne zvrsti vplivajo okoliščine oz. govorni položaj (Podvršnik idr., 2015, str.
14). Ko govorimo o govornem položaju, mislimo na sporazumevalno situacijo, določeno z
zunajjezikovnimi okoliščinami. Te so:
– čas in kraj poteka komunikacije,
– navzočnost oseb, o katerih je govora,
– navzočnost ali odsotnost naslovnika.
Glede na kraj odvijanja komunikacije lahko ta poteka v instituciji ali zunaj nje in lahko je
zasebna ali javna (Kroflič idr., str. 80).
V nadaljevanju bom opisala posamezne socialne zvrsti jezika po J. Toporišiču, saj je kljub
zgoraj omenjenim pomislekom njegova delitev še vedno aktualna.

3.1 Knjižne zvrsti
Knjižni jezik je namenjen sporazumevanju na celotnem slovenskem ozemlju. Zanj je značilna
vsenarodna in narodnoreprezentativna vloga (Toporišič, 2000, str. 14). Za knjižni jezik veljajo
natančno določena pravila, ki so zapisana v različnih jezikovnih priročnikih. Deli se na zborni
in knjižni pogovorni jezik (Podvršnik idr., 2015, str. 15). V Sloveniji je prišlo do
standardizacije in poenotenja slovenskega knjižnega jezika v drugi polovici 19. stoletja. Pred
tem sta bila med Slovenci v rabi nemški kulturni jezik za prebivalce višjega sloja in slovenska
narečja za prebivalce nižjega sloja. Z letom 1848 je v ospredje prišlo zavedanje, da jezik ni
samo sredstvo sporazumevanja, temveč tudi del posameznikove narodne pripadnosti. Širila se
je potreba po enotnem slovenskem jeziku (Stabej, 2010, str. 31–33).
3.1.1

Zborni jezik

Najstrožji in natančno predpisani različici knjižnega jezika pravimo zborni jezik.
Najpogosteje se uporablja pri pisanju in branju ter za sporazumevanje v javnosti, ko je
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sporočilo namenjeno širšemu krogu ljudi, npr. pri recitaciji, deklamaciji, radijskem in
televizijskem poročanju, predavanju na vseh stopnjah poučevanja itn. (Križaj idr., 2009, str.
18). Zborni jezik je največkrat v rabi, ko je pred govorcem javen zbor poslušalcev. To še
posebej velja, če se poslušalci med seboj razlikujejo v izobrazbi, narečju ali socialnem
položaju. Poslušalci oz. naslovniki zbornega jezika so lahko pred govorcem prisotni
neposredno, lahko pa gre za posredne poslušalce različnih sredstev za prenos govorne besede,
kot so radio, televizija itn. Zbornega jezika se posameznik navadno ne nauči kot maternega,
temveč se ga postopoma priuči v vrtcu in šoli (Toporišič, 2000, str. 15).
3.1.2 Knjižni pogovorni jezik
Knjižnopogovorni jezik velja za manj strogo različico zbornega knjižnega jezika. Opira se na
govorico ljudi s celotnega slovenskega ozemlja, ki ne govorijo narečno. Najpogosteje je
izražen v ustni obliki pri zasebnem in neuradnem sporazumevanju (Skaza, 2010, str. 9). Za
knjižnopogovorni jezik je značilen drugačen govorni položaj kot pri zbornem jeziku. Nosilec
knjižnopogovornega jezika si namreč s poslušalcem ves čas govora izmenjuje vlogo. Poleg
navedenega se opisana zvrst jezika od zbornega ločuje še v glasoslovju, oblikoslovju,
naglaševanju, besedju, skladnji in pisavi. Knjižnopogovornega jezika ne moremo povsem
razmejiti. Vsebuje značilnosti zbornega jezika in zemljepisnih narečij (Toporišič, 2000, str.
16–18).

3.2 Neknjižne zvrsti
Za neknjižne socialne zvrsti je značilno, da jih ne pišemo, temveč govorimo v pogovorih na
določenih delih slovenskega ozemlja ali v določenih interesnih skupinah. Od tod tudi delitev
neknjižnih zvrsti jezika na prostorske in interesne (Križaj idr., 2009, str. 19).
Interesne zvrsti so značilne za posamezne interesne skupnosti. Delimo jih na sleng, žargon in
argo (Toporišič, 2000, str. 25).
Med prostorske socialne zvrsti spadajo pokrajinski pogovorni jezik, mestne govorice in
narečja (Skaza, 2010, str. 9).
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Pokrajinski pogovorni jeziki se govorijo na večjih zemljepisnih enotah, nastanejo pa kot
zemljepisno nadnarečje. Ločimo več vrst pokrajinskih pogovornih jezikov: osrednjeslovenski,
južnoštajerski, severnoštajerski, primorski, rovtarski, koroški. Za vse je značilna uporaba
izposojenk, ki jih knjižni jezik ne pozna, in preprostejša skladnja. Pokrajinski pogovorni jezik
se navadno ne zapisuje, temveč se govori predvsem v pogovorih v ožjem krogu, družini, na
delovnem mestu itn. (Toporišič, 2000, str. 21).
Narečja so razvita tako na podeželju kot tudi v mestih, pri čemer so v mestih poimenovana kot
mestne govorice in so nekoliko bolj približana slovenskemu knjižnemu jeziku (Toporišič,
1995, str. 51). Za mestne govorice veljajo določene posebnosti v besedju, skladnji in naglasu
(Skaza, 2010, str. 9).

3.3 Narečja v republiki Sloveniji
Narečje je ena od socialnih zemljepisih zvrsti s številnimi posebnostmi in lastnostmi na
različnih jezikovnih ravninah, zlasti v glasoslovju, naglaševanju, skladnji, oblikoslovju in
besedah (Toporišič, 1992, str. 122). Velja za posebno obliko jezika, ki se govori na točno
določenem manjšem zemljepisnem področju (Toporišič, 2000, str. 23). Slovenski jezik skupaj
z narečji predstavlja posameznikovo kulturno identifikacijo (Furlan, 2016, str. 630).
Narečje najpogosteje uporabljajo manjše skupine ljudi za medsebojno sporazumevanje v
neformalnih položajih. Za narečno zvrst jezika je značilna ožja zemljepisna zamejenost
(Smole, 2009, str. 558). Narečje se najpogosteje izraža z govorom, pri čemer je v ospredju
dialog (Unuk, 1998, str. 307).
Slovenija je kljub svoji majhnosti narečno zelo razčlenjena. Z delitvijo in opisovanjem
slovenskih narečij se je ukvarjalo več jezikoslovcev, naštela bom nekaj ključnih: Kopitar,
Sreznjevski, Miklošič, Oblak, Baudouin de Courtenay, Ramovš idr. Sreznjevski je leta 1841
slovenščino ločil na 18 narečij. Prav to leto velja za začetek znanstvenega proučevanja
slovenskih narečij in govorov. Leta 1845 je Sreznjevski število narečij zmanjšal na osem
(Logar, 1996, str. 359).
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Zelo pomemben jezikoslovec in dialektolog je bil tudi Fran Ramovš, ki je oblikoval
kvalifikacijo slovenskih narečij, ki je z nekaj dodanimi spremembami in dopolnitvami v rabi
še danes. Navedel je naslednjih sedem narečnih skupin:
– koroška,
– primorska,
– rovtarska,
– gorenjska,
– dolenjska,
– štajerska,
– panonska (Logar, 1996, str. 3).
Toporišič (2000, str. 23) je poskusil vpeljati še osmo, nekoliko mlajšo in mešano kočevsko
narečno skupino. Te se zaradi njenih posebnosti in značilnosti ne uvršča med obstoječe
narečne skupine, temveč jo pojmujemo kot mešane kočevske govore (Šekli, 2009, str. 292).
Jezikoslovec Fran Ramovš je sedem prej omenjenih narečnih skupin razdelil na več manjših
skupin oz. narečij in govorov. Ločil je šest koroških, osem primorskih, deset rovtarskih, deset
dolenjsko-notranjskih, pet štajerskih in pet panonskih narečij in govorov. Nadaljnje raziskave
so Ramovševo klasifikacijo narečja nekoliko spremenile. Jezikoslovca Tine Logar in Jakob
Rigler sta predstavila drugačne meje narečij. Po njuni delitvi ima slovenski jezik 37 narečij in
12 podnarečij (Toporišič, 2000, str. 781).
Na tem mestu bi bilo smiselno pojasniti razmerje med terminoma narečje in govor. Izraz
govor je bil v rabi nekoč, v novejšem času pa ga je zamenjal termin podnarečje. Rečemo
lahko, da je podnarečje del nekega narečja, celotno slovensko narečje pa je sestavljeno iz več
podnarečij (Šekli, 2009, str. 292). Po letu 1997 se je uveljavil tudi izraz krajevni govor, ki
velja za »najmanjšo sistemsko enoto narečja« (Smole, 2017, str. 130). Do sprememb v
terminologiji je prišlo predvsem zaradi izogiba nejasnosti med izrazoma govor in krajevni
govor (Smole, 2017, str. 130).
Vsaka narečna skupina se deli na več manjših podskupin oz. podnarečij, toda to še niso
najmanjše enote. Značilno je, da imajo tudi prebivalci posameznih občin, mest in vasi svoj
govor oz. govorne odtenke (Toporišič, 2000, str. 24). Ker ima vsako narečje svoje značilnosti,
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včasih pride do tega, da se govorci iz različnih narečnih skupin med seboj težko razumejo, če
v govoru ne uporabljajo knjižne slovenščine (Kalin Golob idr., 2007, str. 19).
Zemljepisna narečja včasih ne sovpadajo s pokrajinskimi enotami (to so: Primorska,
Štajerska, Dolenjska, Gorenjska, Koroška itn.). V Slovenskih goricah, ki se nahajajo na
Štajerskem, prebivalci govorijo govor, ki spada v panonsko narečno skupino. Rovtarsko
narečno skupino najdemo v različnih slovenskih pokrajinah, in sicer na Primorskem,
Notranjskem in Gorenjskem. V okolici Ljubljane so prebivalci po pokrajinski pripadnosti ali
Gorenjci ali Dolenjci, vendar lahko na tej pokrajinski enoti poleg gorenjskega in dolenjskega
narečja najdemo tudi rovtarsko (Toporišič, 2000, str. 24).
3.3.1

Zgodovinski pregled narečij

Narečja so avtohtona in zemljepisna zvrst. Rečemo jim tudi geolekti, saj imajo na določenem
prostoru svoj neprekinjen razvoj skozi dolgo časovno obdobje. Približno do leta 800 je bil za
Slovensko ozemlje značilen sorazmerno enoten jezik, in sicer praslovanščina (Smole, 2019,
str. 20). To je bil skupni oz. zelo podoben jezik vseh Slovanov. Sledile so različne inovacije,
ki so trajale do 11. stoletja, ko se je oblikoval jezik, ki ni bil več povsem praslovanski, pa tudi
še povsem slovenski ne. Gre za alpsko slovanščino. Ta se je v 13. stoletju oblikovala v precej
samostojen jezik, razcepljen na dve osnovni slovenski narečji: severozahodno in jugovzhodno
(Logar, 1996, str. 331–338). Severozahodno narečje je bilo bolj arhaično, jugovzhodno pa
bolj inovativno. Konec 13. stoletja sta se omenjeni ploskvi razdelili in tako je prišlo do štirih
narečij: južno, zahodno, severno in vzhodno. Zaradi velikega števila sprememb v južnem
narečju se je to razcepilo na gorenjsko, dolenjsko in južnoštajersko narečje. Nekaj manj
sprememb je bilo v vzhodnem narečju, ki je razpadlo na severnoštajersko in panonsko
narečje, ter v zahodnem narečju, ki se je razdelilo na obsoško-idrijsko in beneško-kraško.
Severno narečje so inovacije zajele v celoti in do delitve ni prišlo. Kot lahko vidimo, je bilo že
v 14. stoletju na slovenskem ozemlju osem narečnih ploskev (Smole, 2019, str. 20).
Do 16. stoletja so bila razvita že vsa osnovna slovenska narečja. Prav tako je v tem času
slovenščina postala knjižni jezik, zasluge za to pa gredo predvsem Primožu Trubarju. Do 19.
stoletja se je slovenski jezik izoblikoval do oblike, ki jo poznamo danes (Logar, 1996, str.
335).
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Nekateri avtorji opisujejo, da je v slovenskem jeziku prišlo do večje narečne razčlenjenosti
med sredino 18. in 19. stoletja, ko so bile slovenske dežele pod habsburško monarhijo.
Razdeljene so bile na tri območja: Koroško, Štajerko in Kranjsko. Ločeno se je razvijal
prekmurski jezik, saj je Prekmurje spadalo pod ogrsko kraljestvo. Tako so se razvile štiri
narečne oblike slovenščine (Kalin Golob idr., 2007, str. 9–15).
V Brižinskih spomenikih, ki so nastali med letoma 972 in 1039, še ni moč zaznati
slovenskega narečja oz. kakršnihkoli značilnosti tega narečja. Slednje lahko opazimo v
Rateškem in Stiškem rokopisu iz 14. oz. 15. stoletja (Podvršnik idr., 2015, str. 41).
Narečja imajo pomembno vlogo pri preučevanju razvoja slovenskega jezika, saj je starejših
pisnih virov o slovenskem jeziku malo. Strokovnjaki lahko z raziskovanjem slovenskih
narečij odkrivajo pomembne faze različnih inovacij v razvoju slovenskega jezika, narečja pa
jim to v veliki meri omogočajo predvsem zato, ker so se do danes pristno ohranila v svoji
prvotni obliki. Razlog za to tiči v tem, da se Slovenci niso selili, temveč so živeli ves čas na
isti zemlji, v istem kraju. Med seboj se niso mešali, zato so narečja in narečne razlike toliko
izrazitejše (Logar, 1996, str. 338).
3.3.2 Vzroki za nastanek narečja
Na nastanek narečij je vplivalo veliko znotrajjezikovnih in zunajjezikovnih dejavnikov. Za
najpomembnejši vzrok narečne členitve veljajo takratne zemljepisne razmere (gorovja,
hribovja, obsežni gozdovi, močvirja), ki so preprečevale pogoste stike ljudi med seboj. Prav
tako so na nastanek narečij vplivale politične, fevdalne in cerkvenoupravne organizacije, ki so
veliko let vodile medsebojno sporazumevanje ljudi in njihovo gibanje. Najprej je bilo
slovensko ozemlje razdeljeno na pokrajine. Ko je prišlo do cerkvenoupravne organizacije, se
je delilo na fare in prafare. Oboje je omejevalo stike med prebivalci in povečalo narečno
razčlenjenost slovenskega jezika (Logar, 1996, str. 382).
Značilne za tisti čas so bile selitve ljudstva. Naselitev slovenskega ozemlja je potekala iz dveh
različnih smeri, kar je vplivalo na oblikovanje narečij. Prav tako so na to vplivale nekatere
spremembe, izhajajoče iz današnjega hrvaškega in srbskega jezikovnega ozemlja, ki so se
širile k nam in zajele jugovzhodni del slovenskega ozemlja. Od sredine 11. stoletja je na
slovensko ozemlje prihajalo veliko neslovenskih prebivalcev. Ti so se sčasoma poslovenili,
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vendar so sledovi njihove prvotne govorice postali narečna posebnost v nekaterih današnjih
govorih. Na nastanek narečij je vplival tudi stik slovenskega jezika z neslovenskimi, npr.
nemškim, italijanskim, madžarskim itn. ter stiki med osnovnimi, a med seboj različnimi
narečji. Prav ti medsebojni stiki so povzročili nastanek prehodnih govorov vzdolž stičišč
(Logar, 1996, str. 3–4).
3.3.3

Raziskovanje narečja

Jezikoslovni disciplini, ki se ukvarja z znanstvenim raziskovanjem narečij, pravimo
dialektologija ali narečjeslovje. Razvila se je v drugi polovici 19. stoletja. Ima svoj predmet
raziskovanja, zanjo pa je značilna tudi posebna metodologija. Eden od glavnih ciljev
dialektologije je raziskovanje jezikovnih pojavov, ki se pojavljajo na določenem
zemljepisnem področju. Dialektologija narečja raziskuje sinhrono in diahrono, pri tem pa se
povezuje tudi z ostalimi jezikoslovnimi in nejezikovnimi disciplinami (Unuk, 1998, str. 308–
310).
Dialektologija se ukvarja z različnimi nalogami in dejavnostmi, naštela bom nekaj osnovnih:
popisovanje in opisovanje posameznega narečja, določanje narečnih mej, izdelava narečnih
zemljevidov in narečnih atlasov, pisanje narečnih slovarjev itn. Vse našteto je namenjeno
predstavitvi in razlagi narečja in narečnih značilnosti (prav tam).
Raziskovanje narečij zahteva obsežno in skrbno načrtovano delo, ki se začne z empiričnim
delom. To zajema načrtovanje, pripravo in izvedbo zbiranja narečnega gradiva. Sledi
teoretični del. Pomembno je, da raziskovalec zbere vse potrebno gradivo, ki mora biti
zanesljivo in kakovostno (prav tam). Prenos zbranega narečnega gradiva za interpretacijo je
eden od ključnih korakov, ki osmisli vse poprejšnje delo dialektologa, hkrati pa prav ustrezna
in smiselna interpretacija omogoča širjenje spoznanj med ljudi (Furlan, 2016, str. 630).
Pri raziskovanju narečij dialektologi uporabljajo različne metode raziskovanja. To so: metoda
neposrednega stika, metoda skritega stika, metoda posrednega stika. Metoda neposrednega
stika poteka neposredno ob pomoči informatorja (nosilec informacij), pri čemer se
raziskovanje posname, da lahko raziskovalec gradivo večkrat pregleda. Metoda skritega stika
se od prejšnje razlikuje v tem, da informator pri omenjeni metodi ne ve, da je sneman.
Snemanje lahko namreč vpliva na informacije, vendar se kljub temu metoda skritega stika
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uporablja zelo redko. Metoda posrednega stika poteka z vnaprej pripravljenimi vprašalniki, ki
so omejeni na zbiranje informacij s točno določenega področja (Unuk, 1998, str. 310–311).
Pri zbiranju gradiva je pomembna tudi izbira informatorja. Raziskovalci morajo poskrbeti, da
informator razume zastavljena vprašanja in da so njegovi odgovori verodostojni. Navadno je
več jezikovnih sredstev, značilnih za narečja, prisotnih pri starejši generaciji nad 65. letom
starosti (prav tam).
Ločimo opisno dialektologijo, ki opisuje trenutno stanje, in zgodovinsko dialektologijo, ki
orisuje razvoj narečij (Logar, 1996, str. 400).

3.4 Primorsko narečje
Primorska narečna skupina obsega sedem narečij:
– rezijansko,
– obsoško,
– tersko,
– nadiško,
– briško,
– kraško,
– istrsko,
– notranjsko,
– čiško (Škofič idr., 2016, str.10).
Severozahodnim primorskim narečjem pravimo tudi beneškoslovenska narečja. Mednje se
uvršča briško narečje, ki je predvsem na slovenskem ozemlju, nadiško narečje, ki se
razprostira tudi v breginjsko-borjanski kot, in tersko narečje, ki je v rabi predvsem v sosednji
Italiji. Poleg naštetih sodi k beneškoslovenskim narečjem na svoj način tudi rezijansko
narečje. Za navedene govore so značilne prevzete besede iz romanskih jezikov, predvsem iz
italijanščine (Toporišič, 1995, str. 54).
Rezijansko narečje je izmed vseh slovenskih narečij najbolj posebno, hkrati pa tudi najbolj
oddaljeno. Sprva je to narečje spadalo med koroške ziljske govore, v svojem razvoju pa je
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ohranilo in dodatno razvilo veliko tipično rezijanskih narečnih značilnosti (Logar, 1996, str.
406).
Istrsko narečje na severu obsega rižanski, na jugu pa šavrinski govor. Rižanski govor se
govori do črte Koper – Marezige – Zazid, šavrinski pa se od tod razteza južno. Istrski govor je
poznan po različnih romanskih sposojenkah, zanj pa je značilna tudi izguba dvojine pri
glagolih (Logar, 1996, str. 404).
Kraško narečje meji od Kanala na zahodu preko Gorice do italijanskega Proseka, od vzhoda k
severu pa obsega še Spodnjo Vipavsko dolino. Nekateri od glavnih krajev kraškega narečja
so: Deskle (najbolj severno), Lokve, Nova Gorica, Doberdob, Branik, Komen, Štanjel,
Prosek. Na razvoj kraškega narečja so vplivale predvsem selitve notranjskega prebivalstva na
beneškoslovensko površje (Toporišič, 1995, str. 55–56).
Notranjsko narečje je razčlenjeno na veliko govorov, med njimi pa so precej izrazite razlike,
kar je razumljivo, saj se to narečje govori na obsežnem območju. Na vzhodu se razteza »do
črte Streliški vrh – Hrušica – Št. Lovrenc – Koliševka – Javorniki, na severu do Streliškega
vrha, Cola in Sinjega vrha, na jugu pa do kraških vzpetin na nekdanji deželni meji severne
Istre, na črti Škocjan – Jelšane (Ramovš, 1935, v Pregelj, 2013, str. 29). Kot pravi Logar
(1996, str. 65), sega notranjsko narečje bolj proti zahodu, in sicer v Vipavski dolini do kraja
Vrtovin, na Krasu pa do Krajne vasi. Do opisane meje se v notranjskem narečju da zaznati
tudi dolenjske značilnosti, zahodno od omenjene meje pa kraške.

4 RABA NAREČJA V VRTCU
Narečje je ena izmed socialnih zvrsti slovenskega jezika. Kot sem že zapisala, sega razvoj
narečnega govora daleč v zgodovino, z začetkom industrializacije pa se je začela pojavljati
trditev, da narečja vse bolj izginjajo iz našega jezika. V. Smole (2019, str. 21) pravi, da
omenjena teza ne drži povsem, saj naj bi v nekaterih primerih raba narečja prešla tudi v
dejavnosti, za katere je značilnejši knjižni jezik. Ista avtorica našteva več področij, kjer
narečja prevzemajo oz. se zamenjujejo s knjižnim jezikom: umetnost (leposlovje, gledališče,
film, glasba …), javni mediji, politika in vzgojno-izobraževalne institucije (Smole, 2009, str.
559).
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Knjižni jezik in narečje ter njuna raba so med seboj povezani, vendar moramo ti dve socialni
zvrsti jezika med seboj znati ločevati. Posameznikov materni jezik je po navadi narečje in ne
knjižni jezik. To pomeni, da se otrok najprej nauči govora v narečju, postopoma pa usvaja in
se uči tudi knjižni jezik (Pregelj, 2013, str. 27). Narečni govor je lahko tako izhodišče za
učenje knjižnega jezika, pri čemer vsak strokovni delavec izhaja iz narečja, ki je zanj značilno
(Jan, 2009, str. 499).
Otrok v vsakdanjem življenju uporablja različne socialne zvrsti. V pogovorih z družino in
svojimi vrstniki uporablja neknjižni jezik, navadno je to narečje. Vrtec velja za eno temeljnih
institucij, v kateri se otrok uči jezika. Je prostor, kjer se otrok konkretneje sreča s knjižnim
jezikom (Skubic, 2004, str. 51). Pri tem ima pomembno vlogo vzgojitelj, ki otrokom
predstavlja zgled dobrega govorca. Imeti mora ustrezno znanje slovenskega knjižnega jezika
in se zavedati njegovega pomena (Pregelj, 2013, str. 27).
Otroke je potrebno seznaniti z različnimi socialnimi zvrstmi in jim predstaviti razlike med
njimi (Bahovec idr., 1999, str. 31). To lahko strokovni delavci storijo z načrtovanjem
različnih jezikovnih dejavnosti, v katere so otroci aktivno vključeni. Prav tako lahko
omenjena spoznanja otroci pridobijo v vsakdanjih situacijah in pogovorih z odraslimi in
sovrstniki (Pulko in Zemljak Jontes, 2017, str. 48–49). Pomembno je, da vzgojitelj otrokom
omogoči srečanje z različnimi govornimi položaji, ki zahtevajo rabo ustrezne socialne zvrsti.
Priporočljivi so konkretni primeri pri sporazumevanju, obiski gledališč, razstav, knjižnice itn.,
prav tako pa je pomemben tudi govorni zgled odraslega (Kroflič idr., 2001, str. 80–84). Z
aktivno udeležbo se otroci ne naučijo samo ločevati socialnih zvrsti med seboj, temveč se z
lastno vključenostjo v sporazumevanje naučijo socialne zvrsti tudi ustrezno uporabljati glede
na govorni položaj. Ko otrok usvoji opisano, je izražanje v knjižnem jeziku zanj enostavneje
in bolj sproščeno, kar vpliva tudi na odnos med njim in vzgojiteljem (Skubic, 2004, str. 51).
Usvajanje knjižnega jezika v vrtcu naj bi potekalo postopoma in neprisiljeno. Otroci prihajajo
iz različnih družinskih okolij in do rabe knjižnega oz. neknjižnega jezika ima vsak drugačen
odnos in drugačne izkušnje. Raba določene socialne zvrsti jezika je odvisna od govornega
položaja. Pri pogovorih in dnevni rutini raba narečja ni sporna, vzgojitelji pa lahko omenjene
situacije izkoristijo tudi za postopno uvajanje in seznanjanje otrok s knjižnim jezikom. Če
otrok med pogovori, vsakodnevnimi dejavnostmi in dnevno rutino uporablja narečne izraze,
jim lahko vzgojitelj ob tem pove oz. predstavi knjižno izreko. Prepoved rabe narečij in
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nenehno popravljanje govora otrok, ki pri sporazumevanju uporabljajo narečne besede, ni
potrebna niti zaželena. Pri določenih dejavnostih, kot je npr. branje, je izbira socialne zvrsti
veliko natančneje določena. Vzgojitelji naj bi pri branju in interpretaciji različnih besedil
uporabljali slovenski knjižni jezik. Pri tem je pomembno, da si vzamejo čas in se na dejavnost
pripravijo, tako da si besedilo večkrat preberejo, označijo naglasna mesta in so pozorni na
kakršne koli posebnosti. To jim omogoča kakovostno branje oz. interpretacijo (Pulko in
Zemljak Jontes, 2017, str. 48–49)
Raba knjižnega jezika pa naj ne bo vezana le na jezikovne dejavnosti. Tudi pri ostalih
načrtovanih dejavnostih odrasli opisujejo, razlagajo in pojasnjujejo, podajajo navodila,
sprašujejo otroke in vodijo pogovor. Pri vsem navedenem otrokom poleg vsebine predajajo
tudi obliko oz. način govora. Tako imajo otroci možnost tudi pri dejavnostih, katerih cilj ni
spoznavanje knjižnega jezika, slišati omenjeno socialno zvrst in jo na spontan način usvajati
(Godec Soršak in Metljak, 2020, str. 195–196).
Raba knjižnega jezika v vrtcu je torej zaželena in priporočljiva, kljub temu pa ne smemo
pozabiti, da so tudi narečja del slovenščine. Povezana niso samo z jezikom, temveč tudi z
zemljepisnimi območji oz. kraji (Jan, 2009, str. 500). Vrtec poskuša otrokom približati in
omogočiti spoznavanje domačega okolja, k čemur prištevamo tudi odkrivanje domačega kraja
in značilnosti, povezanih z njim (Bahovec idr. 1999, str. 50–51). Ena od takih značilnosti je
tudi govor prebivalcev. Narečja so del jezikovne dediščine in njeno ohranjanje bi, kot pravi V.
Smole (2009, str. 560–561), moral postati eden od pozitivno naravnanih ciljev, podobno kot
to velja za ohranjanje materialne in naravne dediščine. K temu dodaja, da je obravnavanje in
odnos do narečja v veliki meri odvisen od posameznikov.
Vzgojitelji naj bi znali opaziti narečno raznolikost v skupini. Pomembno je načrtovanje in
izvajanje dejavnosti, ki otrokom širijo spoznanja o narečjih, njihovih značilnostih in razlikah.
Najboljši način za spoznavanje narečne pestrosti so konkretni primeri – otroci morajo imeti
možnost poslušati različna narečja in se v svojem narečju tudi izražati. Če gre za skupino, kjer
je raba narečja zelo izrazita, naj vzgojitelj izvaja različne dejavnosti, kjer otroci spoznavajo,
kdaj je ustrezna raba knjižnega jezika in kdaj narečja, npr. branje knjig, lutkovne predstave,
igre vlog itn. (Cheatham idr., 2009, str. 8–9).
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V vzgoji in izobraževanju se raba jezika pri poučevanju izraža v treh oblikah. Poučevanje
lahko poteka v knjižnem jeziku, neknjižnem jeziku ali v kombinaciji obojega, čemur pravimo
bidialektalno poučevanje. Pri slednjem gre za hkratno rabo knjižnega jezika in narečja, ki se
sicer v marsičem razlikujeta, a imata tudi nekaj skupnih oz. podobnih lastnosti.. Vzgojnoizobraževalni sistem, ki zatira narečje in spodbuja samo rabo knjižnega jezika kot
dominantnega, vpliva na uspešnost oz. neuspešnost tistih otrok, ki so govorci narečij. Razlog
za to je predvsem v odnosu, ki ga imajo pedagoški delavci do narečja, razlikah v
sporazumevalnih navadah otrok in stopnji razhajanja med narečjem in knjižnim jezikom.
Bidialektalni pristop je osredotočen predvsem na seznanjanje otrok o narečni raznolikosti.
Raziskave so pokazale, da ima omenjen pristop kar nekaj prednosti tako za govorce narečij
kot tudi za tiste otroke, pri katerih raba narečja ni tako izrazita. Otroci, ki govorijo narečje,
postanejo aktivnejši, bolj sodelujejo in se pogosteje vključujejo v komunikacijo z ostalimi.
Izboljša se jim tudi kakovost jezika. Prav tako vključitev obeh socialnih zvrsti v vzgojnoizobraževalno delo otrokom omogoča lažje razlikovanje med njima in ustrezno rabo.
Vključitev narečja mora biti vedno zavestna in predvsem dobro načrtovana (Yiakoumetti,
2007).
Raba narečja otroku ne zavira usvajanja knjižnega jezika in tujih jezikov, temveč mu lahko
omenjeno celo olajša. Prav tako ima raba narečja pozitivne učinke na otrokov kognitivni
razvoj. S tega vidika je otrokova raba narečja priporočljiva, vendar v ustreznih govornih
položajih (Vangsnes idr., 2017)
Zavedati se je potrebno, da je za otroke vključenost v sporazumevalni proces izrednega
pomena, pretirana raba in vsiljevanje knjižne izreke pa jim lahko oteži ali celo onemogoči
aktivno vključenost v komunikacijo. Prav zato je v primerih, ko v skupini raba narečja vidno
izstopa, dobro, da knjižni jezik na začetku uporabljamo zgolj na omejenem številu govornih
položajev in njegovo rabo postopno povečujemo in razširjamo. V drugem starostnem obdobju
naj bi bila raba knjižnega jezika prisotna na večjem številu govornih položajev (Kroflič idr.,
2001, str. 84).
Najpomembnejše, na kar mora vzgojitelj misliti pri izbiri socialne zvrsti v skupini, je
čustveno-socialna klima. Spodbudna klima pozitivno vpliva na odnose v skupini, na aktivno
udeležbo otrok, sodelovanje itn. (Kroflič idr., 2001, str. 105). Iz tega lahko sklepamo, da je
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raba socialne zvrsti zelo odvisna od skupine otrok in njihovih značilnosti, ki jih mora
vzgojitelj poznati in glede na te ustrezno ravnati.

4.1 Evropski dokumenti in raba narečja
O rabi različnih socialnih zvrsti jezika govorijo tudi različni evropski dokumenti. Skupni
evropski jezikovni okvir (2011, str. 26–27) poudarja, da je pri učenju jezika pomembno
razvijanje raznojezičnosti. Raznojezičnost ni enaka večjezičnosti. Pri slednji gre za
posameznikovo znanje več jezikov, raznojezičnost pa gre nekoliko dlje. Pomeni, da ima
posameznik izkušnje z različnimi jeziki in zvrstmi jezika (materni jezik, tuji jeziki, narečja
itn.), ki jih med seboj »ne ločuje kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi
sporazumevalno zmožnost, h kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z jezikom ter v
kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo.« To posamezniku omogoča, da lahko v
različnih okoliščinah in govornih položajih uporablja različne zvrsti jezika in med njimi
suvereno preklaplja. Navedeno od vzgojiteljev zahteva, da otrokom ponudijo raznoliko in
pestro vsebino jezikovnih dejavnosti, ki jim omogočajo razvoj raznojezične zmožnosti.
Jezik, ki ga otroci govorijo doma, se razlikuje od jezika, ki je večinoma v rabi v vrtcu in šoli
(knjižni jezik), ne gre pa zanemariti dejstva, da se otroci knjižnega jezika in tudi drugih tujih
jezikov najbolj kakovostno učijo takrat, ko so dobro usvojili materni jezik. Pomen maternega
jezika in njegove raznolikosti poudarja tudi UNESCO, ki pojasnjuje, da jezik ni samo
sredstvo komunikacije, temveč tudi del posameznikove identitete. Za spodbudno klimo v
skupini je pomembno spoštovanje posameznikovega jezika, torej tudi sprejemanje in
spoštovanje otrokovega narečja (Ball, 2011, str. 2).
Raba narečja ne zavira otrokovega usvajanja knjižnega jezika in tujih jezikov, temveč mu
lahko proces celo olajša. Prav tako ima raba narečja pozitivne učinke na otrokov kognitivni
razvoj. S tega vidika je otrokova raba narečja priporočljiva, vendar v ustreznih govornih
položajih (Vangsnes idr., 2017)
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II

EMPIRIČNI DEL

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Vrtec ima pomembno vlogo pri otrokovem usvajanju knjižnega jezika. Priporočljivo je, da
otroci že v predšolskem obdobju pridobijo čim več različnih izkušenj, ki jim omogočajo
prepoznavanje ter ločevanje knjižnega jezika in narečja. Pri tem ima pomembno vlogo govor
vzgojiteljev. Med opravljanjem pedagoškega usposabljanja in dela v vrtcu sem opazila, da
vzgojitelji pogosto uporabljajo narečje, prav tako sem rabo narečja zaznala tudi pri otrocih,
zato sem se odločila raziskati, kako pogosta je raba narečja v primorskih podeželskih in
mestnih vrtcih.

6 RAZISKOVALNI CILJI
Glavni cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v rabi narečja v mestnem in
podeželskem primorskem vrtcu. Ugotoviti želim, kako pogosto in v katerih situacijah
vzgojitelji najpogosteje uporabljajo narečja in kakšna so njihova stališča do omenjene
socialne zvrsti. Zanima me tudi, ali in na kakšne načine vzgojitelji spodbujajo otroke k rabi
knjižnega jezika.

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Raziskovalna vprašanja diplomskega dela so:
 RV 1: Ali se raba narečja razlikuje v mestnem in podeželskem primorskem vrtcu?
 RV 2: Ali se vzgojitelji v vrtcu izražajo v narečju?
 RV 3: Kakšna stališča imajo vzgojitelji do rabe narečja v vrtcu?
 RV 4: Ali vzgojitelji spodbujajo otroke k rabi slovenskega knjižnega jezika?

8 METODOLOGIJA
Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo
znanstvenega raziskovanja.
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8.1 Vzorec
V vzorec sem vključila 59 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja Vrtca Sežana in Vrtca
Koper.

8.2 Instrument oz. pripomoček
Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik. Prvi del anketnega vprašalnika je
sestavljen iz 4 vprašanj zaprtega tipa, vezanih na demografske podatke anketirancev. V
nadaljevanju je 7 vprašanj zaprtega tipa, 2 vprašanji odprtega tipa, 3 vprašanja kombiniranega
tipa in 11 trditev na Likertovi lestvici stališč.

8.3 Postopek zbiranja podatkov
Anketni vprašalnik sem sestavila v spletnem programu 1ka. Povezavo do njega sem po
elektronski pošti posredovala ravnateljicama vrtcev. Anketni vprašalnik je bil anonimen in
dostopen od februarja do maja 2021. Klikov na anketo je bilo 94, anketni vprašalnik pa je
izpolnilo 59 anketirancev.

8.4 Postopek obdelave podatkov
Podatke sem obdelala s programoma Microsoft Office Word in Microsoft Office Excel.
Predstavila sem jih grafično oz. tabelarično in jih interpretirala s sodobno domačo in tujo
strokovno in znanstveno literaturo.

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
9.1 Vzorec anketirancev
Najprej me je zanimal spol anketirancev.
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Spol anketirancev
5,1 %

93,2 %

moški spol

ženski spol

Graf 1: Spol anketirancev
Vzorec anketirancev predstavlja 59 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja predšolskih otrok.
Iz grafa je razvidno, da je 55 (93,2 %) anketirancev ženskega spola, 3 (5,1 %) anketiranci so
moškega spola, 1 anketiranec pa na prvo vprašanje ni odgovoril. 1
Potem me je zanimala delovna doba anketirancev.

Delovna doba anketirancev
11,9
%
27,1 %
18,6 %
25,4 %

16,9 %

Do 5 let

Od 6 do 15 let

Od 16 do 25 let

Od 26 do 35 let

Nad 36 let

Graf 2: Delovna doba anketirancev
Z grafa je razvidno, da ima 16 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja delovno
dobo do 5 let (27,1 %). Sledijo anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja z delovno dobo
1

Uporabljala bom moško obliko za oba spola anketiranih.
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od 6 do 15 let (25,4 %). 11 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (18,6 %) ima
delovno dobo od 26 do 35 let, 10 (16,9 %) pa od 16 do 25 let. V raziskavi je sodelovalo 7
(11,9 %) vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja z delovno dobo nad 36 let.
V nadaljevanju me je zanimal kraj bivanja vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja.

Kraj bivanja anketirancev

30,5 %
69,5 %

Mesto

Vas

Graf 3: Kraj bivanja anketirancev
Kot je razvidno z grafa, 41 anketirancev prebiva na vasi (69,5 %), 18 pa jih živi v mestu (30,5
%).
Zanimalo me je tudi, kje se nahaja vrtec, v katerem so anketirani zaposleni.
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Graf 4: Lokacija vrtca, v katerem so anketiranci zaposleni
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Z grafa je razvidno, da je 31 (52,5 %) anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja
zaposlenih v mestnem, 28 (47,5 %) pa v podeželskem vrtcu.

9.2 Odgovori anketirancev in interpretacija rezultatov
Najprej me je zanimalo, katero socialno zvrst jezika vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja
najpogosteje uporabljajo pri svojem delu.
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Graf 5: Najpogosteje uporabljena socialna zvrst jezika
V mestnih vrtcih je najpogosteje uporabljena socialna zvrst jezika knjižnopogovorni jezik, v
katerem govori 22 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (70,97 %). 5
anketiranih (16,1 %) pri svojem delu najpogosteje uporablja zborni knjižni jezik, 4 (12,9 %)
pa pokrajinski pogovorni jezik. Zemljepisna narečja niso za nikogar od anketiranih
najpogosteje uporabljena socialna zvrst jezika pri vzgojno-izobraževalnem delu.
V podeželskih vrtcih 17 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (60,7 %)
najpogosteje govori v knjižnopogovornem jeziku. Sledi govor v pokrajinskem pogovornem
jeziku, ki ga uporablja 6 anketiranih (21,4 %), 5 anketirancev (17,9 %) pa pri svojem delu
uporablja zborni knjižni jezik. Tudi v podeželskih vrtcih ni nihče od anketiranih odgovoril, da
pri govorjenju najpogosteje uporablja narečno različico slovenskega jezika.
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Z grafa je razvidno, da so bili anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja iz mestnih in
podeželskih vrtcev pri svojih odgovorih precej enotni. Tako v mestnih kot podeželskih vrtcih
anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja pri govoru najpogosteje uporabljajo
knjižnopogovorni jezik. Vrtec je ključen za učenje knjižnega jezika (zbornega in
knjižnopogovornega), zato naj bi vzgojitelji pri svojem delu uporabljali pretežno omenjeno
socialno zvrst jezika (Skubic, 2004, str. 51). Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da se
večina anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja tega zaveda in se v knjižnem
jeziku tudi najpogosteje izraža, s tem pa predstavlja otrokom dober govorni zgled.
Nato me je zanimalo, kako pogosto vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja uporabljajo narečje.
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Graf 6: Pogostost rabe narečja
Opazimo, da 12 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja iz mestnih vrtcev pri
svojem delu narečje uporablja včasih (38,7 %). 9 anketiranih (29,0 %) v svojem govoru
narečno različico slovenskega jezika uporablja redko, 7 (22,6 %) pogosto, 2 (6,5 %)
anketirana sta odgovorila, da narečja nikoli ne uporabljata, 1 (3,2 %) pa, da ga uporablja
vedno. V podeželskih vrtcih 14 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (50,0 %)
narečje uporablja le včasih, 7 anketiranih (25,0 %) pa uporablja narečje pogosto. 3 anketiranci
(10,7 %) v narečju govorijo redko, enako število (10,7 %) jih je odgovorilo, da narečja ne
uporabljajo nikoli. 1 vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja (3,6 %) je odgovoril, da narečno zvrst
slovenskega jezika pri svojem delu vedno uporablja.
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Dobljeni rezultati se mi zdijo spodbudni, saj kažejo na to, da med anketiranci ne prevladuje
raba narečja, prav tako pa slednje ni povsem izključeno iz vzgojno-izobraževalnega dela. Z
občasno in premišljeno rabo narečja vzgojitelj spodbudi otroke, ki so govorci narečij, k večji
aktivnosti in boljšemu sodelovanju. Hkrati lahko vključenost narečja v vzgojno-izobraževalni
sistem izboljša kakovost jezikovnega izražanja otrok (Yiakoumetti, 2007).
Zanimalo me je, v katerih govornih položajih vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja
najpogosteje uporabljajo narečje.
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Graf 7: Govorni položaj, v katerem je narečje najpogosteje uporabljeno
V mestnih vrtcih anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja narečje najpogosteje
uporabljajo pri prosti igri (54,8 %). Sledita dnevna rutina (45,2 %) in pogovor (32,2 %). 2
anketirana (6,5 %) narečja ne uporabljata v nobenem govornem položaju, trije (9,7 %) pa so
navedli, da omenjeno socialno zvrst slovenskega jezika uporabljajo v drugih govornih
položajih. npr. pri spoznavanju nove besede in v primerih, ko narečne besede uporabi otrok,
čemur sledi pogovor o tem in iskanje drugih narečnih besed. Pri vodenih dejavnostih nihče od
anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja ne govori v narečju. Podobno velja tudi
za podeželske vrtce. Anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja narečje najpogosteje
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uporabljajo v pogovorih (60,7 %) in dnevni rutini (53,6 %). 46,4 % anketiranih narečje
uporablja pri prosti igri. 4 anketiranci (14,3 %) so odgovorili, da narečja nikoli ne uporabljajo,
eden (3,6 %) pa, da ga uporablja tudi pri vodenih dejavnostih. Dva anketirana vzgojitelja oz.
pomočnika vzgojitelja podeželskih vrtcev (7,1 %) sta med drugimi govornimi položaji, v
katerih uporabljata narečje, navedla tudi bivanje na prostem, ki ga sicer uvrščamo v dnevno
rutino.
Ugotovila sem, da v mestnih in podeželskih vrtcih izstopajo tri govorni položaji, v katerih je
raba narečja izrazitejša: pogovor, prosta igra in dnevna rutina. S. Pulko in M. Zemljak Jontes
(2017) pravita, da je vzgojiteljeva raba narečja odvisna od govornega položaja. V neformalnih
govornih položajih je raba narečja ustrezna. Med takšne govorne položaje bi na nek način
lahko uvrstili tudi dnevno rutino, pogovore in prosto igro, vendar se je treba zavedati, da tudi
zgoraj opisane situacije ponujajo veliko možnosti za učenje knjižnega jezika. Opazimo tudi,
da le malo vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja iz mestnih in podeželskih vrtcev uporablja
narečje pri vodenih dejavnostih. Ti rezultati so spodbudni in pričakovani. Na njihovi podlagi
sklepam, da se strokovni delavci na načrtovane dejavnosti boljše pripravijo in poskrbijo, da je
njihova izreka bolj knjižna.
Nato me je zanimalo, ali se zdi vzgojiteljem oz. pomočnikom vzgojitelja raba narečja pri
otrocih pogosta.
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Graf 8: Mnenje o pogostosti rabe narečja pri otrocih
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Graf prikazuje, da je v mestnih vrtcih 17 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja
(54,8 %) in v podeželskih vrtcih 16 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (57,1
%) mnenja, da je raba narečja pri otrocih pogosta. 13 anketiranih, zaposlenih v mestnih vrtcih
(41,9 %), in 8 anketiranih, zaposlenih v podeželskih vrtcih (28,6 %), meni, da temu ni tako.
Nekaj anketiranih je odgovorilo, da ne vedo, ali je raba narečja pri otrocih pogosta ali ne. Za
ta odgovor se je odločil 1 anketiranec (3,2 %) iz mestnega vrtca in 4 anketiranci (14,3 %) iz
podeželskega.
Kot lahko razberemo z grafa, je raba narečja pri otrocih pogosta tako v podeželskem kot tudi
v mestnem vrtcu. Pričakovala sem, da bo v mestnih vrtcih raba narečja med otroki manj
pogosta, vendar rezultati večjega odstopanja ne kažejo. Znano je, da otroci v pogovorih z
družino in vrstniki govorijo neknjižni jezik, pogosto je to narečje. Prav narečne oblike
slovenskega knjižnega jezika se otrok najprej nauči, saj jo sliši v svojem primarnem okolju, v
družini, in jo prenese tudi v vrtec. Z leti usvoji rabo knjižnega jezika, k čemur v veliki meri
pripomorejo prav vzgojno-izobraževalne institucije (Pregelj, 2013).
Potem me je zanimalo, kateri so tisti govorni položaji, v katerih otroci najpogosteje
uporabljajo narečje.
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Graf 9: Govorni položaj, v katerem otroci najpogosteje uporabljajo narečje
Rezultati vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja iz mestnih vrtcev kažejo na to, da največ
otrok narečje uporablja v pogovoru z vrstniki (83,9 %) in pri prosti igri (83,9 %). Za
omenjena odgovora se je odločilo 26 vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja. 15 anketiranih
iz mestnih vrtcev je mnenja, da je raba narečja pri otrocih najpogostejša pri samostojnem
pripovedovanju (48,4 %) in pri dnevni rutini (48,4 %), 9 anketirancev (29,0 %) meni, da
otroci narečje najpogosteje uporabljajo pri pogovoru z vzgojiteljem, 5 (16,1 %) pa jih je
odgovorilo, da otroci narečno različico slovenskega jezika uporabljajo tudi pri vodenih
dejavnostih. 1 od anketiranih iz mestnih vrtcev (3,2 %) opaža, da otroci narečja ne uporabljajo
v nobenem govornem položaju.
Rezultati anketiranih, zaposlenih v podeželskih vrtcih, so nekoliko drugačni. 24 (85,7 %) jih
je mnenja, da otroci narečje najpogosteje uporabljajo pri pogovorih z vrstniki, 23 (82,1 %) pa
jih meni, da je raba narečja najizrazitejša pri prosti igri. Sledita raba narečja pri dnevni rutini
(64,3 %) in v pogovorih z vzgojitelji (64,3 %), za katero se je odločilo 18 anketiranih iz
podeželskih vrtcev. 15 anketirancev (53,6 %) meni, da je raba narečja najpogostejša pri
otrokovem samostojnem pripovedovanju Otrokovo rabo narečja pri vodenih dejavnostih je
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kot najizrazitejšo izpostavilo 6 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja iz
podeželskih vrtcev (21,4 %), nihče pa ni odgovoril, da otroci nikoli ne uporabljajo narečja.
Kot lahko opazimo, otroci uporabljajo narečje v različnih situacijah. Pomembno je, da
vzgojitelji otrokom omogočijo spoznavanje in razlikovanje vseh socialnih zvrsti jezika s
sodelovanjem v različnih govornih položajih in v pogovorih z različnimi ljudmi (Kurikulum
za vrtce, 1999).
Nadalje me je zanimalo, ali vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja otroke spodbujajo k rabi
knjižnega jezika.
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Graf 10: Spodbujanje otrok k rabi knjižnega jezika
56 (94,9 %) vseh anketiranih je odgovorilo, da otroke spodbujajo k rabi knjižnega jezika. 3
(5,1 %) anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja otrok k temu ne spodbujajo. Vsi trije
anketirani, ki so izbrali ta odgovor, so zaposleni v mestnem primorskem vrtcu.
Pričakovala sem, da bodo vsi anketiranci odgovorili pritrdilno, zato so me negativni odgovori
treh anketirancev presenetili. Vzgojitelj ima pomembno vlogo pri spodbujanju otrok k rabi
knjižnega jezika. Iz pridobljenih podatkov sklepam, da se anketirani vzgojitelji tega v večini
zavedajo.
Zanimalo me je tudi, na kakšne načine vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja otroke spodbujajo
k rabi knjižnega jezika.
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Graf 11: Načini spodbujanja otrok k rabi knjižnega jezika
V mestnih vrtcih največ anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja otroke spodbuja
k rabi knjižnega jezika tako, da jih spodbuja k opisovanju, pripovedovanju, razlaganju in
utemeljevanju v knjižnem jeziku. Za ta odgovor se je odločilo 23 (74,2 %) anketirancev. 20
anketirancev (64,5 %) otroke spodbuja k rabi knjižne slovenščine tako, da tudi sami govorijo
knjižno. 12 anketirancev (38,7 %) otroke popravi, če uporabljajo narečne besede, 9 (29,0 %)
jih seznani, kdaj naj govorijo knjižno in kdaj narečno.
V podeželskih vrtcih je 21 anketirancev (75,0 %) odgovorilo, da otroke spodbujajo k rabi
knjižnega jezika s spodbujanjem opisovanja, pripovedovanja, razlaganja in utemeljevanja v
knjižnem jeziku. Naslednji najpogosteje uporabljen način, s katerim anketirani vzgojitelji oz.
pomočniki vzgojitelja spodbujajo otrokovo rabo knjižnega jezika, je, da tudi sami govorijo
knjižno. Ta odgovor je izbralo 17 anketirancev (60,7 %). 8 anketirancev (28,6 %) otroke ob
rabi narečja popravi, 6 (21,4 %) jih seznani, kdaj uporabljati določeno socialno zvrst jezika.
5 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja, od tega 2 (6,5 %) iz mestnega in 3
(10,7 %) iz podeželskega vrtca, je navedlo tudi druge načine, s katerimi spodbujajo rabo
knjižnega jezika pri otrocih, in sicer:
– »Branje slikanic.«
– »Trudim se, da tudi sama govorim čim bolj pravilno slovensko.«
– »Otrokom predstavim knjižne besede pri pogovorih.«
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– »Trudim se biti dober zgled, veliko tudi beremo.«
– »Ker smo na območju, kjer so narečja zelo pogosta, se o tem veliko pogovarjamo, da
otroci razumejo, kdaj lahko uporabljajo narečje in kdaj je boljše, če govorijo knjižno.«
Presenetilo me je to, da je 21 anketiranih odgovorilo, da otroke spodbujajo k rabi knjižnega
jezika tako, da jih popravijo, ko uporabijo narečno besedo. S. Pulko in M. Zemljak Jontes
(2017) trdita, da popravljanje otrokovega govora ni priporočljivo. Boljše je, če vzgojitelji
otroku ob narečni izreki predstavijo tudi knjižno. Zanimivo in ne preveč spodbudno se mi zdi
tudi, da le 9 anketiranih vzgojiteljev iz mestnih vrtcev in 6 anketiranih iz podeželskih vrtcev
otroke seznanja, kdaj je priporočljiv govor v knjižnem jeziku in kdaj v narečju. Prav
spoznavanje obeh socialnih zvrsti jezika, njuno ločevanje in razumevanje, kdaj je določena
socialna zvrst primernejša za rabo, je zelo pomembno pri otrokovi rabi knjižnega jezika.
Otroci omenjeno najlažje usvojijo, če so vključeni v različne govorne položaje, za kar pa
morajo poskrbeti prav vzgojitelji.
Nato me je zanimalo tudi, ali se zdi vzgojiteljem oz. pomočnikom vzgojitelja pomembno, da
pri svojem delu govorijo v slovenskem knjižnem jeziku.
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Graf 12: Ocena pomembnosti govora vzgojitelja
Z grafa je razvidno, da se 28 anketirancem iz mestnih vrtcev (90,3 %) in 26 anketirancem iz
podeželskih vrtcev (92,9 %) zdi pomembno, da govorijo knjižno. Dva anketirana vzgojitelja
oz. pomočnika vzgojitelja, 1 iz mestnega (3,2 %) in 1 iz podeželskega vrtca (3,6 %), sta
mnenja, da to ni pomembno. Tri anketirani, 1 iz podeželskega (3,6 %) in 2 iz mestnega vrtca
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(6,5 %), so neodločeni oz. ne vedo, ali je pomembno, da je njihov govor knjižni. Menim, da
so rezultati spodbudni, saj kažejo na strinjanje večine vzgojiteljev s tem, da je pomembno, da
pri svojem delu govorijo knjižno.
V nadaljevanju me je zanimalo, kakšno mnenje imajo vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja o
vplivu svojega govora na govor otrok.

Vpliv govora vzgojitelja na govor
otrok
0,0 %
10,2
%

5,1 %

84,7 %

Brez odgovora

Vpliva, brez utemeljitve

Vpliva, z utemeljitvijo

Ne vpliva

Graf 13: Vpliv govora vzgojitelja na govor otrok
Vprašanje je bilo odprtega tipa. Kot je razvidno z grafa, je od 59 anketirancev na vprašanje
odgovorilo 53 (98,8 %) anketiranih vzgojiteljev oz. vzgojiteljic, 6 (10,2 %) pa jih ni izbralo
nobenega odgovora. Vseh 53 (98,8 %) anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja je
mnenja, da govor vzgojitelja vpliva na govor otrok. 3 (5,1 %) svoje utemeljitve niso podali,
ostalih 50 (84,7 %) pa je svoj odgovor utemeljilo. Izpostavila bom nekaj izmed podanih
utemeljitev anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja:
– »Vzgojitelji smo zgled otrokom, posnemajo nas.«
– »Mislim, da ima naš govor močan vpliv, ker otroci z nami preživijo veliko ur in se po
nas zgledujejo.«
– »Govor vzgojitelja ima velik vpliv, ker se otroci po nas zgledujejo, nas neprestano
poslušajo.«
– »Če vzgojitelj uporablja knjižni jezik, ga prej začnejo uporabljati tudi otroci oz. jim je
v šoli lažje pri uporabi in učenju jezika, saj ga imajo že v ušesu.«
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– »Zelo velik. Vzgojitelji smo zelo pomembni pri posredovanju pravilne rabe jezika.
Otrok se tako nauči ne samo knjižnega jezika, tudi pravilne artikulacije in izgovarjave.
Posledično bodo otroci v osnovni šoli imeli manj težav pri uporabi v pogovoru z
učiteljico, sovrstniki in ne nazadnje pri branju.«
– »Zelo velik vpliv, toda vpliv ima tudi govor v družini. Vsekakor lahko vzgojiteljica
pripomore k večji rabi knjižnega jezika.«
– »Menim, da govor vzgojiteljice pripomore k otrokovemu govoru. Otroci pa se
večinoma poslužujejo govora, ki ga govorijo doma v družini.«
– »Na govor otrok imamo velik vpliv, saj jim preko svojega govora približamo zborno
obliko jezika, ki je žal vse manj v uporabi. Na ta način ustvarimo temelje za nadaljnje
učenje slovenskega jezika.«
– »Pomemben vpliv, ker se po nas in našem govoru zgledujejo. Če otroke samo
opozarjamo, kako naj govorijo, sami pa nismo vestni pri uporabi knjižnega jezika, ne
moremo pričakovati, da otroci bodo. V skupini imam tudi veliko priseljencev, zato
sem na svoj govor toliko bolj pozorna.«
– »Tako kot vsi pomembni v otrokovem življenju imamo tudi vzgojitelji na njihov
govor močan vpliv, zato je zelo pomembno, da se kot prvo zavedamo tega svojega
vpliva in delamo na tem, da vplivamo dobro. Otroci vpijajo naše vedenje, če nas slišijo
govoriti knjižno, bodo tudi sami tako govorili in obratno. Ni pomemben le način
govorjenja z otroki, ampak naša celotna komunikacija, tudi s starši in sodelavci.«
Utemeljitve anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja so si precej podobne. Kot
lahko sklepamo iz rezultatov, se večina anketiranih zaveda, da je njihov govor zelo
pomemben in ima velik vpliv na govor otrok. B. Nemec in M. Krajnc (2013) pravita, da imajo
odrasli (starši, vzgojitelji) na otrokov govor velik vpliv, saj otroku predstavljajo govorni
model. To je poudarila tudi večina anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja. Pri
tem so nekateri dodali, da ni pomemben le govor vzgojitelja z otrokom, ampak tudi govor
vzgojitelja z drugimi. Nekaj anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja je
izpostavilo, da imajo v skupini otroke iz jezikovno različnih družin (priseljenci, izrazitejši
govorci narečij) in da je v takšnih primerih govor vzgojitelja še pomembnejši. Hkrati so
nekateri anketiranci utemeljili, da govor vzgojitelja ne vpliva le neposredno na govor otroka,
ampak tudi na njegovo nadaljnje učenje in znanje jezika.

37

Nato me je zanimalo, kateri je glavni razlog, da vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja
uporabljajo narečje.
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Graf 14: Glavni razlog rabe narečja
V mestnih vrtcih anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja najpogosteje (29,0 %)
uporabljajo narečje zaradi pristnejšega odnosa, ki ga ta socialna zvrst jezika omogoči, a je ta
odgovor veliko manj zastopan kot pri podeželskih vrtcih. 8 anketiranih (25,8 %) je
odgovorilo, da narečje uporabljajo, ker se trudijo poskrbeti za njegov obstoj, 6 (19,4 %) pa jih
kot razlog navaja boljše razumevanje. 6 (19,4 %) anketiranih iz mestnih vrtcev narečja ne
uporablja, 2 (6,5 %) pa trdita, da za njihovo rabo narečja stojijo drugi razlogi:
– »Narečje uporabljam glede na situacijo, ki se dogaja.«
– »Samo včasih.«
Odgovor »samo včasih« se ne sklada z zastavljenim vprašanjem, saj anketirani ni podal
razloga za rabo narečja, temveč je opisal njegovo pogostost.
Več kot polovica anketiranih iz podeželskih vrtcev (53,6 %) narečje uporablja, da bi z otroki
ustvarili pristnejši odnos. Naslednji najpogostejši razlog za rabo narečne različice slovenskega
jezika v podeželskih vrtcih je trud za obstoj narečja (17,9 %). 4 anketiranci (14,3 %) so
odgovorili, da narečja ne uporabljajo, 2 (7,1 %) pa govorita narečno zaradi boljšega
razumevanja. Prav tako sta 2 anketirana vzgojitelja oz. pomočnika vzgojitelja (7,1 %) kot
razlog za rabo narečja izpostavila druge razloge:

38

– »Narečje uporabim zelo redko, predvsem takrat, ko se kdaj spozabim. Se pa trudim, da
je tega vse manj.«
– »Ker je to moje narečje. Otroci morajo poznati narečje in knjižni jezik.«
Rezultati so precej pričakovani. D. Skubic (2004) pravi, da raba knjižnega jezika povečuje
formalni položaj in družbeno razdaljo med vzgojiteljem in otroci. To kažejo tudi dobljeni
rezultati, saj večina anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja iz mestnih in
podeželskih vrtcev uporablja narečje prav zaradi zmanjševanja družbene razdalje z otroki in
oblikovanja pristnejšega odnosa. Skupno je 10 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov
vzgojitelja odgovorilo, da narečja nikoli ne uporabljajo, kar se ne sklada z odgovori o
pogostosti rabe narečja, kjer je le 5 anketirancev odgovorilo, da narečja nikoli ne uporabljajo.
Zanimalo me je, kako vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja ocenjujejo svoje znanje
slovenskega knjižnega jezika.
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Graf 15: Ocena znanja slovenskega knjižnega jezika
Kot je razvidno z grafa, največ anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja iz mestnih
vrtcev svoje znanje slovenskega jezika ocenjuje kot zelo dobro (29,0 %), sledita pa oceni
odlično (28,5 %) in dobro (28,5 %). Tudi v podeželskih vrtcih večina anketiranih meni, da je
njihovo znanje slovenskega jezika zelo dobro (39,3 %), sledi mnenje anketiranih, da je
njihovo znanje slovenščine dobro (35,7 %), 5 (17,9 %) pa jih svoje znanje slovenskega jezika
ocenjuje kot odlično. Dva anketirana vzgojitelja oz. pomočnika vzgojitelja iz mestnega vrtca
(6,5 %) in dva anketirana iz podeželskega vrtca ocenjujeta svoje znanje slovenščine kot
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zadovoljivo. Nihče od anketiranih ni svojega znanja slovenskega jezika ocenil kot slabega oz.
nezadovoljivega. 4 (12,9 %) anketirani iz mestnih vrtcev na vprašanje niso odgovorili.
Pričakovala sem, da bodo anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja svoje znanje
slovenskega knjižnega jezika ocenili kot slabše, vendar so rezultati precej spodbudnejši, kar je
seveda dobro, vprašanje pa je, koliko so bili anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja
do sebe kritični.
Nato me je zanimalo še, ali vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja čutijo potrebo po
izpopolnjevanju znanja slovenskega jezika.
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Graf 16: Potreba po izpopolnjevanju znanja slovenskega jezika
18 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja iz mestnih vrtcev (58,1 %) in 23
anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja iz podeželskih vrtcev (82,1 %) ne čuti
potrebe po izpopolnjevanju znanja slovenskega jezika. 13 anketiranih vzgojiteljev oz.
pomočnikov vzgojitelja iz mestnih vrtcev (41, 9 %) in 5 anketiranih vzgojiteljev oz.
pomočnikov vzgojitelja iz podeželskih vrtcev (17,9 %) je drugačnega mnenja in čuti potrebo
po izboljšanju svojega znanja slovenščine.
Čeprav je velika večina anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja pri prejšnjem
vprašanju trdila, da je njihovo znanje slovenskega knjižnega jezika v povprečju zelo dobro, je
veliko takšnih, ki si želijo svoje znanje izpopolnjevati. Takšnega mnenja je skupno 18
anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja. Navadno si ljudje težko priznajo, da na
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določenih področjih potrebujejo nadgradnjo znanja in zato sem pričakovala, da bo večina
anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja odgovorila, da potrebe po dodatnem
izobraževanju ne čuti.
Nato me je zanimalo še, kakšna so stališča vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja do rabe
narečja v vrtcu.
Tabela 1: Govor anketirancev s kolegi vzgojitelji
f

f%

Popolnoma se

f

f%
Se strinjam

f

f%

F

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

8

25,8

4

12,9

10

32,3

7

22,6

2

6,5

Vas

5

18,5

13

46,4

4

14,3

1

3,6

4

14,3

Prva trditev, o kateri so se odločali anketiranci, je bila: »Pri pogovoru s kolegi vzgojitelji
govorim narečno«. Tabela 1 prikazuje, da se iz mestnih vrtcev s to trditvijo popolnoma strinja
8 (25,8 %) anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja, 4 (12,9%) se s trditvijo
strinjajo, 10 (32,3 %) pa se jih glede strinjanja s trditvijo ne more opredeliti. 7 (22,6 %)
anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja se s trditvijo ne strinja. Da se s trditvijo
sploh ne strinjata, sta odgovorila 2 (6,5 %) anketiranca.
V podeželskih vrtcih so pridobljeni rezultati nekoliko drugačni. S trditvijo se popolnoma
strinja 5 (18,5 %) anketirancev. Najbolj zastopan odgovor je bil »se strinjam«, za katerega se
je odločilo 13 (46,4 %) anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja. Da se ne morejo
opredeliti, so odgovorili 4 (14,3 %) anketiranci. 1 (3,5 %) se s trditvijo ne strinja, 4 (14,3 %)
pa so odgovorili, da se s trditvijo sploh ne strinjajo. 1 anketiranec iz podeželskega vrtca ni
odgovoril, ali se s trditvijo strinja oz. ne strinja.
Vzgojitelj s svojim govorom otroku predstavlja govorni zgled v vseh dejavnostih in
situacijah. Otroci govor vzgojitelja posnemajo in s tem usvajajo različna jezikovna sredstva in
jezikovno zmožnost (Kroflič idr., 2001). Ni pomemben le govor vzgojitelja v interakciji z
otrokom, temveč njegov govor v celoti. Na podlagi dobljenih rezultatov sklepam, da
vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja iz podeželskih vrtcev v medsebojni komunikaciji s kolegi
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vzgojitelji pogosteje govorijo narečno kot vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja iz mestnih
vrtcev.
Tabela 2: Govor anketirancev s starši
f

f%

Popolnoma se

f

f%
Se strinjam

f

f%

f

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

0

0,0

0

0,0

5

16,1

7

22,6

19

61,3

Vas

2

7,1

6

21,4

3

10,7

5

16,1

10

35,7

Druga trditev se je glasila: »V komunikaciji s starši govorim narečno.« 19 (61,3 %)
anketirancev iz mestnih vrtcev je odgovorilo, da se s tem sploh ne strinjajo, 7 (22,6 %) pa, da
se s tem ne strinjajo. 5 (16,1 %) anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja se je
odločilo za odgovor »ne morem se opredeliti«, nihče pa ni izbral odgovora »se strinjam« in
»popolnoma se strinjam«. V podeželskih vrtcih so rezultati bolj razpršeni. 10 anketirancev
(35,7 %) se s trditvijo sploh ne strinja, da se ne strinjajo, je odgovorilo 5 (16,1 %)
anketirancev, da se ne morejo opredeliti pa 3 (10,7 %). 6 anketirancev (21,4 %) se s trditvijo
strinja, 2 (7,1 %) se popolnoma strinjata. 2 anketiranca iz podeželskih vrtcev nista odgovorila,
ali se s trditvijo strinjata oz. ne strinjata.
Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da večina anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov
vzgojitelja iz mestnih vrtcev v sporazumevanju s starši ne govori narečne različice
slovenščine, medtem ko je v podeželskih vrtcih skupno 8 anketiranih vzgojiteljev oz.
pomočnikov vzgojitelja odgovorilo, da v komunikaciji s starši govorijo narečno. Kljub temu
je tudi v podeželskih vrtcih pri pogovorih s starši med anketiranci pogostejša raba drugih
socialnih zvrsti. Kot že omenjeno, vzgojitelj predstavlja otroku zgled govorca, zato je njegov
govor v komunikaciji s starši zelo pomemben. Menim, da so dobljeni rezultati spodbudni, saj
skupaj 41 (70,7 %) anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja v komunikaciji s starši
ne govori narečno, sem pa vseeno pričakovala, da bo ta odstotek višji.
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Tabela 3: Mnenje anketirancev o meji med knjižnim in neknjižnim jezikom
f

f%

f

Popolnoma se

f%
Se strinjam

f

f%

f

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

11

35,5

7

22,6

6

19,4

4

12,9

2

6,5

Vas

10

35,7

9

32,1

5

17,9

3

10,7

0

0,0

Tretja trditev govori o določenosti meje med knjižnim in neknjižnim jezikom: »Med knjižnim
in neknjižnim jezikom mora biti jasna meja.« Tabela 3 prikazuje, da se iz mestnih vrtcev s
trditvijo popolnoma strinja 11 anketirancev (35,5 %), s trditvijo se strinja 7 anketirancev (22,6
%). 6 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (19,4 %) se ne more opredeliti, 4
(12,9 %) se s trditvijo ne strinjajo, 2 (6,5 %) pa se sploh ne strinjata. Pri podeželskih vrtcih so
rezultati podobni. 10 anketirancev (35,7 %) se popolnoma strinja z omenjeno trditvijo, 9 (32,1
%) se jih s trditvijo strinja. 5 anketirancev (17,9 %) se o strinjanju ni moglo opredeliti, 3 (10,7
%) se s trditvijo ne strinjajo, nihče (0 %) pa ni odgovoril, da se s trditvijo sploh ne strinja.
Tako v mestnem kot v podeželskem vrtcu en anketirani vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja na
vprašanje ni odgovoril.
Raba knjižnega oz. neknjižnega jezika je določena glede na govorni položaj. V. Smole (2019)
opozarja, da se meja med omenjenima socialnima zvrstema rahlja in da se narečje vse
pogosteje vpeljuje tudi v vzgojno-izobraževalne institucije, kjer naj bi bila sicer prevladujoča
raba knjižnega jezika. Mislim, da so pridobljeni rezultati spodbudni, saj kažejo na to, da se
anketirani vzgojitelji zavedajo pomena ločevanja med knjižnim in neknjižnim jezikom in
njuno rabo.
Tabela 4: Mnenje anketirancev o otrokovem razločevanju knjižnega in neknjižnega jezika
f

f%

Popolnoma se

f

f%
Se strinjam

F

f%

f

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

13

41,9

13

41,9

5

16,1

1

3,2

0

0,0

Vas

8

28,6

12

42,9

4

14,3

1

3,6

1

3,6
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Pri zgornji trditvi so anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja izrazili svoje mnenje o
pomembnosti otrokovega ločevanja med knjižnim in neknjižnim jezikom. Iz mestnih vrtcev
večina anketirancev (83,9 %) meni, da je pomembno, da otroci ločujejo knjižni in neknjižni
slovenski jezik. 13 anketirancev (41,9 %) se je odločilo za odgovor »popolnoma se strinjam«
in 13 za odgovor »se strinjam«. 5 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (16,1
%) se o strinjanju ni opredelilo, 1 (3,2 %) se s trditvijo ne strinja, nihče (0 %) pa ni izbral
odgovora »sploh se ne strinjam«. Podobni so tudi rezultati iz podeželskih vrtcev, kjer je 8
anketiranih (28,6 %) odgovorilo, da se s trditvijo popolnoma strinjajo, 12 (42,9 %) pa, da se
strinja. 4 anketiranci so izbrali odgovor »ne morem se opredeliti«. S trditvijo se ne strinja 1
anketiranec (3,6 %), prav tako se 1 (3,6 %) sploh ne strinja. 1 vzgojitelj oz. pomočnik
vzgojitelja pri trditvi ni izbral nobenega odgovora.
Podobno kot pri prejšnji trditvi se tudi pri omenjeni večina anketirancev (79,3 %) strinja, da je
pomembno otrokovo ločevanje knjižnega in neknjižnega slovenskega jezika. To je zapisano
tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), kjer je eden od jezikovnih ciljev, da otrok razvija
sposobnost razlikovanja med omenjenima socialnima zvrstema.
Tabela 5: Težave anketirancev pri preklapljanju med knjižnim jezikom in narečjem
f

f%

Popolnoma se

f

f%
Se strinjam

f

f%

f

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

3

9,7

2

6,5

4

12,9

6

19,4

16

51,6

Vas

1

3,6

2

7,1

3

10,7

12

42,9

9

32,1

Peta trditev se je glasila: »Preklapljanje med knjižnim jezikom in narečjem mi povzroča
težave.« Iz tabele lahko razberemo, da se pri mestnih vrtcih 3 anketiranci (9,7 %) popolnoma
strinjajo s to trditvijo. S trditvijo se strinjata 2 anketiranca (6,5 %), 4 (12,9 %) pa se glede
strinjanja ne morejo opredeliti. 6 anketirancev (19,4 %) se s trditvijo ne strinja, še več, in sicer
16 (51,6 %), se jih s trditvijo sploh ne strinja. Podobni rezultati so tudi pri podeželskih vrtcih,
kjer se 1 anketirani vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja (3,6 %) popolnoma strinja s trditvijo, 2
(7,1 %) se strinjata, 3 (10,7 %) pa se ne morejo opredeliti. Največ, in sicer 12 anketiranih
vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (42,9 %), je odgovorilo, da se s trditvijo ne strinjajo,
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9 (32,1 %) pa, da se sploh ne strinjajo. 1 anketirani vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja ni
napisal, ali se s trditvijo strinja oz. ne strinja.
Ugotovila sem, da večina (74,1 %) anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja
ocenjuje, da pri preklapljanju med slovenskim knjižnim jezikom in narečjem nima težav.
Rezultati so pričakovani in po mojem mnenju tudi spodbudni, saj kažejo na to, da anketirani
vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja dobro obvladajo obe socialni zvrsti in jim preklapljanje
med njima ne povzroča težav.
Tabela 6: Mnenje anketirancev o pomembnosti vzgojiteljevega govora v knjižnem jeziku
f

f%

Popolnoma se

F

f%

Se strinjam

f

f%

f

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

11

35,5

10

32,3

8

25,8

1

3,2

1

3,2

Vas

8

28,6

10

35,7

3

10,7

4

14,3

2

7,1

Šesta trditev, pri kateri so anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja izrazili svoje
mnenje, se je glasila: »Vzgojitelji bi morali pri svojem delu govoriti knjižno.« Pri mestnih
vrtcih se s trditvijo popolnoma strinja 11 anketiranih (35,5 %). Odgovor »strinjam se« je
izbralo 10 anketirancev (32,3 %), odgovor »ne morem se opredeliti« pa 8 anketirancev (25,8
%). En anketirani vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja se s trditvijo ne strinja (3,2 %), 1 (3,2
%) se sploh ne strinja. V podeželskih vrtcih so rezultati primerljivi z opisanimi. 8 (28,6 %)
anketirancev se s trditvijo popolnoma strinja. 10 (35,7 %) jih je izbralo odgovor »se
strinjam«. 3 (10,7%) se glede strinjanja ne morejo opredeliti, 4 (14,3 %) pa se s trditvijo ne
strinjajo. 2 (7,1 %) sta se odločila za odgovor »sploh se ne strinjam«, 1 anketirani ni
odgovoril, ali se s trditvijo strinja oz. ne strinja.
Pričakovala sem, da se bo več anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja strinjalo s
podano trditvijo, vendar so rezultati kljub temu precej spodbudni, saj se 39 anketirancev (67,2
%) s trditvijo strinja. Vzgojitelj je ves čas otrokovega bivanja v vrtcu otrokom zgled za
ustrezno sporazumevanje. Prav zato je izredno pomembno, kakšen je njegov govor. Tako v
komunikaciji z odraslimi (sodelavci, starši) kot tudi v komunikaciji z otroki naj bi vzgojitelj
najpogosteje uporabljal slovenski knjižni jezik (Kroflič, 2001). Kot navajata L. Godec Soršak
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in M. Metljak (2020), je slovenski knjižni jezik pomemben tudi zaradi svoje predstavitvene in
povezovalne vloge, zato je v vzgojno-izobraževalnih institucijah obvezen in neopustljiv.
Tabela 7: Mnenje anketirancev o zahtevnosti slovenskega knjižnega jezika
f

f%

Popolnoma se

F

f%

Se strinjam

f

f%

F

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

3

9,7

2

6,5

1

3,2

11

35,5

14

42,2

Vas

2

7,1

2

7,1

3

10,7

10

35,7

9

32,1

Sedma trditev govori o zahtevnosti slovenskega knjižnega jezika: »Slovenski knjižni jezik je
zahteven in otroci ga ne razumejo.« Pri mestnih vrtcih se s trditvijo popolnoma strinjajo 3
anketiranci (9,7 %), 2 anketiranca (6,5 %) sta odgovorila, da se strinjata, 1 (3,2 %) pa, da se
ne more opredeliti. 11 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (35,5 %) se s
trditvijo ne strinja, 14 anketirancev (42,2 %) trdi, da se s trditvijo sploh ne strinjajo. V
podeželskih vrtcih so odgovori podobni. S trditvijo se popolnoma strinjata 2 anketirana
vzgojitelja oz. pomočnika vzgojitelja (7,1 %), prav tako sta 2 (7,1 %) izbrala odgovor »se
strinjam«. Tri anketiranci (10,7 %) se glede strinjanja s trditvijo ne morejo opredeliti. S
trditvijo se ne strinja 10 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (35,7 %). 9 (32,2
%) se jih s trditvijo sploh ne strinja. 1 anketiranec ni odgovoril, ali se s trditvijo strinja oz. ne
strinja.
Na podlagi podatkov v tabeli lahko sklepam, da se večini anketiranih vzgojiteljev oz.
pomočnikov vzgojitelja slovenski knjižni jezik ne zdi prezahteven za otrokovo razumevanje.
Rezultati me niso presenetili. So spodbudni in kažejo na to, da imajo anketirani vzgojitelji oz.
pomočniki vzgojitelja do knjižne različice slovenskega jezika pozitivno naravnanost. Odnos,
ki ga imajo vzgojitelji do knjižnega jezika, vpliva na njihovo rabo omenjene socialne zvrsti.
Tudi iz Kurikuluma za vrtce (1999) lahko razberemo, da je raba knjižnega jezika v vrtcu
pravilna in primerna za otroke. Eden izmed ciljev s področja jezika je, da otroci poslušajo
jezik in se seznanijo z različnimi socialni zvrstmi ter razvijajo zmožnost ločevanja med njimi.
Vzgojitelj lahko s svojim zgledom, ustrezno rabo knjižnega jezika in z različnimi metodami in
jezikovnimi igrami omili prepričanje, da je slovenski knjižni jezik zahteven (Godec Soršak in
Metljak, 2020).
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Tabela 8: Mnenje anketirancev o pomembnosti seznanjanja otrok z njihovim narečjem
f

f%

Popolnoma se

f

f%
Se strinjam

f

f%

f

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

13

41,9

9

29,0

3

9,7

5

16,1

1

3,2

Vas

11

39,3

13

46,4

3

10,7

0

0,0

0

0,0

Osma trditev, o kateri so anketiranci podali svoje mnenje, je bila: »Otroke je potrebno
seznaniti z njihovim narečjem.« Anketirani vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja iz mestnih
vrtcev se v večini strinjajo z omenjeno trditvijo: popolnoma se strinja 13 anketirancev (41,9
%), strinja se 9 anketirancev (29,0 %). 3 (9,7 %) anketirani vzgojitelji oz. pomočniki
vzgojitelja se glede strinjanja ne morejo opredeliti, 5 (16,1 %) se jih ne strinja, 1 (3,2 %) pa se
sploh ne strinja. Tudi v podeželskih vrtcih se večina vzgojiteljev s to trditvijo strinja. 11
anketirancev (39,3 %) se popolnoma strinja, 13 (46,4 %) se jih strinja, 3 pa so izbrali odgovor
»ne morem se opredeliti«. Odgovorov »se ne strinjam« in »sploh se ne strinjam« ni izbral
nihče od anketirancev iz podeželskih vrtcev, 2 anketirana vzgojitelja oz. pomočnika
vzgojitelja pa nista odgovorila, ali se strinjata oz. ne strinjata s trditvijo.
Pričakovala sem, da se več anketiranim vzgojiteljem oz. pomočnikom vzgojitelja ne bo zdelo
pomembno, da so otroci seznanjeni z narečjem. Kot lahko razberemo iz pridobljenih
podatkov, je večina anketiranih vzgojiteljev drugačnega mnenja in se jim zdi to pomembno.
Ker so narečja del slovenskega jezika, je pomembno, da so otroci z njimi seznanjeni. Narečni
govor ima za otroke veliko prednosti, ki sem jih izpostavila v teoretičnem delu diplomskega
dela. Poleg tega, da narečja predstavljajo nekakšno izhodišče za učenje knjižnega jezika, tiči
njihova pomembnost tudi v tem, da so povezana s kraji in njihovo zgodovino (Jan, 2009).
Tabela 9: Vpliv rabe narečja na družbeno razdaljo med otrokom in vzgojiteljem
f

f%

Popolnoma se

F

f%

Se strinjam

f

f%

f

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

3

9,7

7

22,6

12

38,7

6

19,4

3

9,7

Vas

3

10,7

9

32,1

5

17,9

4

14,3

6

21,4
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Deveta trditev se je glasila: »Z rabo narečja se zmanjšuje družbena razdalja med otrokom in
vzgojiteljem.« V mestnih vrtcih se s trditvijo popolnoma strinjajo 3 anketiranci (9,7 %). 7
anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja se s trditvijo strinja (22,6 %). Glede
strinjanja s trditvijo se ne more opredeliti 12 anketirancev (38,7 %), 6 (19,4 %) se jih s
trditvijo ne strinja, 3 anketiranci (9,7 %) pa so izbrali odgovor »sploh se ne strinjam«. V
podeželskih vrtcih se 3 anketiranci (10,7 %) popolnoma strinjajo s podano trditvijo, 9 (32,1
%9) se jih strinja, 5 (17,9 %) se jih glede strinjanja ne more opredeliti. 4 anketiranci (14,3 %)
se s trditvijo ne strinjajo, 6 (21,4 %) se jih sploh ne strinja s trditvijo. 1 anketiranec ni
odgovoril, ali se s trditvijo strinja oz. ne strinja.
Rezultati so me presenetili, saj sem pričakovala, da se bo več anketiranih vzgojiteljev oz.
pomočnikov vzgojitelja s trditvijo strinjala. Raba knjižnega jezika otrokom ni povsem
naravna in navadno povečuje družbeno razdaljo med vzgojiteljem in otroci. Posledično je pri
knjižni izreki prisotne več nesproščenosti (Skubic, 2004). Na podlagi tega bi lahko sklepali,
da raba neknjižne socialne zvrsti jezika, kot je denimo narečje, zmanjšuje družbeno razdaljo
med otrokom in vzgojiteljem, seveda pa se da k temu prispevati tudi drugače. Pomembno je,
da se vzgojitelji zavedajo povezave med govornim položajem in izbiro socialne zvrsti, saj
postane ob teh spoznanjih raba knjižnega jezika za otroke naravnejša. Prav tako lahko
vzgojitelj s svojim sproščenim govorom v knjižnem jeziku omili oz. zmanjša občutek
družbene razdalje med seboj in otrokom (Godec Soršak in Metljak, 2020).
Tabela 10: Mnenje anketirancev o vzgojitelju kot zgledu dobrega govorca
f

f%

Popolnoma se

F

f%

Se strinjam

f

f%

f

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

25

80,6

5

16,1

0

0,0

0

0,0

1

3,2

Vas

18

64,3

8

28,6

1

3,6

0

0,0

0

0,0

Deseta trditev govori o vzgojitelju kot zgledu dobrega govorca: »Vzgojitelj mora biti otroku
zgled dobrega govorca.« Tabela 10 prikazuje, da se iz mestnih vrtcev s trditvijo popolnoma
strinja 25 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (80,6 %). 5 anketirancev se s
trditvijo strinja (16,1 %), 1 anketiranec pa se je odločil za odgovor »sploh se ne strinjam.«
Nihče od anketirancev se s trditvijo ni strinjal ali pa se ni mogel opredeliti, kar prikazuje 0 %.
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Iz podeželskih vrtcev se 18 anketirancev (64,3 %) s trditvijo popolnoma strinja in 8 (28,6 %)
strinja. 1 anketirani vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja se ne more opredeliti, 1 pa na trditev
ni odgovoril. S trditvijo se nihče od anketirancev ne strinja ali sploh ne strinja.
Pridobljeni rezultati so zelo spodbudni. Kot lahko sklepam, se vzgojitelji zavedajo, da
otrokom predstavljajo zgled dobrega govorca in s tem močno vplivajo na njihov govor.
Rezultati se ujemajo z rezultati enega od prehodnih vprašanj, pri katerem sem anketirance
spraševala o tem, kakšen vpliv ima po njihovem mnenju njihov govor na govor otrok (glej
graf 13). Vzgojitelj je v otrokovem življenju ena od pomembnejših oseb in ima velik vpliv na
njegov govor. Poleg tega, da otroke spodbuja h govornemu izražanju, k branju knjig,
pripovedovanju, komuniciranju itn., je pomembna tudi njegova neformalna raba govora
(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).
Tabela 11: Mnenje anketirancev o pomembnosti vsebine in načina govora
f

f%

Popolnoma se

f

f%
Se strinjam

f

f%

f

f%

f

f%

Ne morem se

Se ne

Sploh se ne

opredeliti

strinjam

strinjam

strinjam
Mesto

5

16,1

5

16,1

13

41,9

8

25,8

0

0,0

Vas

5

17,9

6

21,4

8

28,6

4

14,3

4

14,3

Zadnja, enajsta trditev, o kateri so anketiranci izrazili svoje mnenje, je bila: »Vsebina govora
je pomembnejša od načina.« Kot kaže zgornja tabela, se iz mestnih vrtcev 5 anketirancev
(16,1 %) s tem popolnoma strinja in 5 (16,1 %) strinja. 13 anketirancev (41,9 %) se ne more
opredeliti, 8 (25,8 %) se jih ne strinja, nihče pa se sploh ne strinja s trditvijo, na kar nakazuje
0 %. Iz podeželskih vrtcev se 5 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja (17,9 %) s
trditvijo popolnoma strinja. Odgovor »se strinjam« je izbralo 6 anketirancev (21,4 %), za
odgovor »ne morem se opredeliti« pa se je odločilo 8 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov
vzgojitelja (28,6 %). S trditvijo se ne strinjajo 4 anketiranci (14,3 %), prav tako se 4 (14,3 %)
sploh ne strinjajo. En anketiranec ni odgovoril, ali se s trditvijo strinja oz. ne strinja.
Kot je razvidno iz tabele, rezultati niso povsem enotni. Presenetilo me je, da je skupno 21
anketirancev (36,2 %) mnenja, da je vsebina govora pomembnejša od načina. Vsekakor je
pomembno oboje: vsebina, ki jo vzgojitelj poda otrokom, in način, kako jo pove (Godec
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Soršak in Metljak, 2020). Dobro bi bilo, če bi se vzgojitelji tega zavedali in bili pozorni na
svoj način govora.

10 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
RV 1: Ali se raba narečja razlikuje v mestnem in podeželskem primorskem vrtcu?
Raziskava je pokazala, da se mestni in podeželski primorski vrtci v rabi narečja ne občutno
razlikujejo, čeprav sem pričakovala, da bo raba narečja izrazitejša v podeželskih vrtcih.
Anketirani vzgojitelji iz mestnih in podeželskih vrtcev pri svojem delu najpogosteje
uporabljajo knjižnopogovorni jezik, medtem ko zemljepisna narečja niso za nobenega
anketiranca najpogosteje uporabljena socialna zvrst jezika. Tako anketirani vzgojitelji iz
mestnih kot tudi iz podeželskih vrtcev omenjeno različico slovenskega jezika uporabljajo
samo včasih. Nekaj več razlik se je pojavilo pri govornih položajih, v katerih vzgojitelji
najpogosteje uporabljajo narečje. V mestnih vrtcih je prevladoval odgovor »prosta igra«, za
katerega se je odločilo 54,8 % anketirancev, medtem ko je v podeželskih vrtcih raba narečja
med anketiranci najpogostejša pri pogovoru, na kar nakazuje 60,7 %. Rezultati, pridobljeni z
raziskavo, so pokazali, da je raba narečja v vrtcu prisotna tudi med otroki. Več kot polovica
anketirancev iz mestnih (54,8 %) in podeželskih vrtcev (57,1 %) opaža, da otroci v vrtcu
govorijo v narečju, govorni položaji, v katerih otroci narečje najpogosteje uporabljajo, pa se
glede na lokacijo vrtca ne razlikujejo preveč. Kot je pokazala raziskava, otroci narečje
najpogosteje uporabljajo v pogovorih z vrstniki in pri prosti igri. V podeželskih vrtcih sta
poleg omenjenih govornih položajev izstopala tudi odgovora, da je raba narečja med otroki
najpogostejša pri otrokovem pogovoru z vzgojiteljem in pri dnevni rutini.
RV 2: Ali se vzgojitelji v vrtcu izražajo v narečju?
Raziskava je pokazala, da se anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja v narečju
najpogosteje izražajo le včasih. Nad odgovorom sem bila nekoliko presenečena, saj sem
pričakovala, da bo prevladoval odgovor, da vzgojitelji narečje uporabljajo redko, za kar pa se
je opredelilo le 29,0 % anketirancev iz mestnih in 10,7 % anketirancev iz podeželskih vrtcev.
Ugotovila sem, da anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja narečje najpogosteje
uporabljajo za ustvarjanje pristnejšega odnosa. Ta odgovor je izbrala več kot polovica
anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja iz podeželskih vrtcev, medtem ko so pri
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mestnih vrtcih rezultati bolj razpršeni. Za omenjeni razlog se je namreč odločilo 9
anketirancev. Presenetilo me je, ker kar nekaj anketirancev narečje uporablja zaradi boljšega
razumevanja. Na podlagi tega sklepam, da se nekaterim anketiranim vzgojiteljem in
pomočnikom vzgojitelja slovenski knjižni jezik za otroke ne zdi dovolj razumljiv, kar seveda
ne drži. Z raziskavo sem ugotovila, da anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja s svojimi
kolegi vzgojitelji pogosto govorijo v narečni različici slovenskega jezika. S tem se je strinjala
več kot polovica anketirancev iz podeželskih vrtcev in nekaj manj kot polovica anketirancev
iz mestnih vrtcev. Raziskovala sem tudi govor vzgojiteljev s starši. Raziskava je pokazala, da
velika večina anketirancev v komunikaciji s starši ne govori narečno. Presenetilo me je, da se
je 28,5 % anketirancev iz podeželskih vrtcev strinjalo oz. popolnoma strinjalo s trditvijo, da s
starši govorijo narečno. Pričakovala sem, da bo ta odstotek nižji.
RV 3: Kakšna stališča imajo vzgojitelji do rabe narečja v vrtcu?
Stališča, ki jih imajo anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja do rabe narečja, sem
ugotavljala z različnimi trditvami, pri katerih me je zanimalo strinjanje oz. nestrinjanje
anketirancev z njimi. Raziskava je pokazala, da večina anketirancev meni, da mora biti med
knjižnim in neknjižnim jezikom jasno določena meja. Anketirancem se zdi pomembno, da
tudi otroci ločijo knjižno in neknjižno socialno zvrst jezika. Pri svojem govoru anketirani
vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja ne zaznavajo težav s preklapljanjem med omenjenima
socialnima zvrstema. Prav tako se večini anketirancev slovenski knjižni jezik ne zdi
prezahteven, da bi ga otroci razumeli in dosledno uporabljali. Nasprotno se 5 anketirancem iz
mestnih in 4 anketirancem iz podeželskih vrtec zdi, da je knjižna slovenščina zahtevna in
otrokom težko razumljiva, kar se mi zdi zanimivo. Ugotovila sem, da je večina anketirancev
mnenja, da bi morali vzgojitelji pri svojem delu govoriti knjižno, prav tako pa se jim zdi
pomembno, da se otroke seznani tudi z njihovim narečjem. Anketiranci so mnenja, da morajo
otrokom predstavljati zgled dobrega govorca. Kljub spodbudnim rezultatom sem bila
nekoliko presenečena, ker se je pri podeželskih vrtcih 6 anketirancev odločilo za nikalna
odgovora »se ne strinjam« in »sploh se ne strinjam« glede vzgojiteljevega govora v knjižnem
jeziku. Prav tako se je 6 anketirancev iz mestnih vrtcev odločilo za nikalna odgovora pri
trditvi o seznanjanju otrok z njihovim narečjem. Kot navajajo mnogi avtorji, je v vrtcu
pomembno seznanjanje otrok z obema socialnima zvrstema in njuno ustrezno rabo. Raziskava
je pokazala, da anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja niso enotni glede vpliva narečja
na družbeno razdaljo med otrokom in vzgojiteljem. 22 anketirancev (37,3 %) meni, da se z
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rabo narečja družbena razdalja zmanjša, 19 (32,2 %) pa jih je nasprotnega mnenja. Nad
rezultati sem bila presenečena, saj sem pričakovala, da se bo več anketirancev strinjalo, da
raba narečja zmanjšuje družbeno razdaljo med otroki in vzgojiteljem. Presenečena sem bila
tudi nad rezultati o pomembnosti vsebine in načina govora. Največ anketirancev se o tem, ali
je pomembnejša vsebina ali način govora, ni moglo opredeliti. Ostali udeleženci so kot
pomembnejšo izbrali vsebino. Rezultati niso spodbudni, saj je pri govoru pomembno oboje.
RV 4: Ali vzgojitelji spodbujajo otroke k rabi slovenskega knjižnega jezika?
Raziskava je pokazala, da anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja otroke spodbujajo k
rabi knjižnega jezika. Največ anketirancev to počne tako, da otroke spodbuja k opisovanju,
pripovedovanju, razlaganju in utemeljevanju v knjižnem jeziku. Zelo pogost je bil tudi
odgovor anketirancev, da otroke spodbujajo k rabi knjižnega jezika tako, da tudi sami
govorijo knjižno. Kot je pokazala raziskava, se anketirancem zdi zelo pomembno, kakšen je
njihov govor. Večina jih je mnenja, da ima njihov govor pomemben vpliv na govor otrok.
Slednje so utemeljili z različnimi razlogi. Najpogostejši je bil odgovor, da predstavlja
vzgojitelj otrokom zgled dobrega govorca in s svojim govorom vpliva na jezikovno zmožnost
otrok, kar za otroke pomeni manj težav pri učenju knjižne slovenščine pri šolanju. Presenetilo
me je, da 12 anketirancev iz mestnih vrtcev in 8 iz podeželskih otroke popravi, če govorijo v
narečju. Kot navajajo različni avtorji, je takšen način spodbujanja k rabi knjižnega jezika manj
ustrezen.

11 SKLEP
V svojem diplomskem delu sem želela ugotoviti, ali se raba narečja v mestnem in
podeželskem vrtcu razlikuje, v kolikšni meri se vzgojitelji izražajo v narečju, kakšna so
njihova stališča do izbrane socialne zvrsti in ali spodbujajo otroke k rabi knjižne različice
slovenskega jezika. Raziskava je pokazala, da se v mestnem in podeželskem primorskem
vrtcu ne pojavljajo bistvene razlike v rabi narečja. Anketirani vzgojitelji in pomočniki
vzgojitelja po narečni različici slovenskega jezika ne posegajo pogosto. Narečje najpogosteje
uporabljajo v pogovorih, prosti igri in dnevni rutini. Kot razlog za rabo narečja največ
anketirancev navaja ustvarjanje pristnejšega odnosa, ki ga raba te zvrsti omogoči. Večina
anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja se zaveda pomena knjižnega jezika, hkrati
pa menijo, da je tudi raba narečja v določenih okoliščinah primerna in zaželena. Prav tako so
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anketiranci mnenja, da otroke spodbujajo k rabi knjižnega jezika, in sicer s spodbujanjem
otrok k opisovanju, pripovedovanju, razlaganju in utemeljevanju v knjižni slovenščini in
dobrim govornim zgledom.
Največjo omejitev raziskave je predstavljala izbira vzorca. Omejila sem se samo na dva
primorska vrtca s številnimi enotami, vendar je bil vzorec vseeno precej majhen, saj se mnogi
na anketni vprašalnik niso odzvali. V prihodnje bi v raziskavo vključila več primorskih vrtcev
in s tem poskrbela za večji vzorec. To bi omogočilo tudi posplošitev pridobljenih rezultatov,
kar pa zdaj ni mogoče. Ugotovitve bi bile natančnejše tudi, če bi bilo število anketiranih iz
mestnih in podeželskih vrtcev enako. Prav tako bi v prihodnje anketni vprašalnik drugače
oblikovala, in sicer po sklopih glede na raziskovalna vprašanja. Tako bi bil anketni vprašalnik
preglednejši za izpolnjevanje, pridobljene podatke pa bi lažje analizirala.
Nadaljnje raziskovanje na področju narečij bi lahko obogatila z vključitvijo vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojitelja iz različnih statističnih regij. Tako bi bil vzorec večji in veliko bolj
raznolik. Prav tako bi bilo zanimivo primerjati rezultate s starostjo anketirancev in ugotoviti,
ali se raba narečja razlikuje glede na starost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja. Veliko
obogatitev raziskave bi predstavljalo tudi hospitiranje vzgojiteljev z osredotočenostjo na rabo
narečja. Govor vzgojiteljev bi posnela in zvočne posnetke vključila v raziskavo.
Menim, da bi bilo zelo dobro, če bi že med študijem predšolske vzgoje dali večji poudarek na
rabo narečja v vrtcu. Med praktičnim usposabljanjem in študentskim delom v vrtcu sem
opazila, da se strokovni delavci in otroci pogosto izražajo v narečju. Ker se družbene razmere
in z njimi tudi vloge slovenskega jezika spreminjajo, bi bilo smiselno vzgojitelje in
pomočnike vzgojitelja seznaniti, kako ustvariti most med narečjem in knjižnim jezikom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika je izredno pomembno in mislim, da bi bilo izobraževanje
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja o rabi knjižnega jezika dobrodošlo in koristno. Prav
tako pa ne smemo pozabiti na pomen narečij. Pedagoški delavci bi morali biti seznanjeni, da
raba omenjene socialne zvrsti v vrtcu ni napačna, temveč ima v ustreznih okoliščinah in
takrat, ko je v vrtec vpeljana smiselno in premišljeno, veliko pozitivnih učinkov.
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13 PRILOGE
Spoštovani,
sem Nika Konestabo, študentka tretjega letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti
Univerze v Ljubljani. V svojem diplomskem delu raziskujem rabo narečja v mestnih in
podeželskih primorskih vrtcih. V ta namen sem sestavila anonimni anketni vprašalnik,
namenjen vzgojiteljicam oz. pomočnicam vzgojiteljice in vzgojiteljem oz. pomočnikom
vzgojitelja. Vljudno Vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik in mi s tem pomagate pri
raziskavi v diplomskem delu.
Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vas pozdravljam.
Spol:
a) Moški
b) Ženski
Vaša delovna doba:
a) Do 5 let
b) Od 6 do 15 let
c) Od 16 do 25 let
č) Od 26 do 35 let
d) Nad 36 let

Kraj bivanja:
a) Mesto
b) Vas

Kje se nahaja vrtec, v katerem ste zaposleni?
a) V mestu.
b) Na vasi.

Obrnite!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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1. Katero socialno zvrst jezika najpogosteje uporabljate pri svojem delu?
a) Zborni knjižni jezik.
b) Knjižnopogovorni jezik.
c) Pokrajinski pogovorni jezik.
č) Zemljepisna narečja.
2. Kdaj uporabljate narečje?
a) Vedno.
b) Pogosto.
c) Včasih.
č) Redko.
d) Nikoli.
3. V katerem govornem položaju najpogosteje uporabljate narečje? Možnih je več
odgovorov.
a) Pri vodenih dejavnostih.
b) Pri dnevni rutini (prehranjevanje, počitek, nega).
c) Pri prosti igri.
č) Pri pogovoru z otrokom.
d) Nikoli.
e) Drugo:
__________________________________________________________________
4. Ali se vam zdi raba narečja pri otrocih pogosta?
a) Da.
b) Ne.
c) Ne vem.
5. V katerem govornem položaju otroci najpogosteje uporabljajo narečje? Možnih
je več odgovorov.
a) Pri vodenih dejavnostih.
b) Pri dnevni rutini (prehranjevanje, počitek, nega).
c) Pri prosti igri.
č) Pri pogovoru z vrstniki.
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d) Pri pogovoru z vzgojiteljico oz. vzgojiteljem.
e) Pri samostojnem pripovedovanju.
f) Nikoli.
6. Ali otroke spodbujate k rabi knjižnega jezika?
a) Da.
b) Ne.
7. Na kakšne načine otroke spodbujate k rabi knjižnega jezika? Možnih je več
odgovorov.
a) Otroka popravim, če uporabi narečno besedo.
b) Govorim knjižno.
c) Otroke spodbujam k opisovanju, pripovedovanju, razlaganju in utemeljevanju v
knjižnem jeziku.
č) Otroke seznanim, kdaj naj govorijo narečno in kdaj knjižno.
d) Drugo:
__________________________________________________________________

8. Ali se vam zdi pomembno, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji v vrtcu govorijo
knjižno? Odgovor utemeljite.
a) Da.
b) Ne.
c) Ne vem.
Utemeljitev:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju govor vzgojiteljice oz. vzgojitelja na govor
otrok? Svoj odgovor utemeljite.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Kateri je glavni razlog, da uporabljate narečje?
a) Otroci me boljše in lažje razumejo.
b) Z otroki razvijem pristnejši odnos.
c) Trudim se ohraniti obstoj narečja.
č) Ne uporabljam narečja.
d) Drugo:
__________________________________________________________________
11. Ocenite svoje znanje slovenskega knjižnega jezika.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. Ali čutite potrebo po izpopolnjevanju znanja slovenskega jezika?
a) Da.
b) Ne.
13. Prosim, da označite, v kolikšni meri posamezna trditev drži za vaše vzgojnoizobraževalno delo v vrtcu (5 – popolnoma se strinjam, 4 – se strinjam, 3 – ne
morem se opredeliti, 2 – se ne strinjam, 1 – sploh se ne strinjam).
Trditev:

5 4 3 2 1

1. Pri pogovoru s kolegi vzgojitelji govorim narečno.
2. V komunikaciji s starši govorim narečno.
3. Med knjižnim in neknjižnim jezikom mora biti jasna meja.
4. Pomembno je, da otroci ločijo knjižni in neknjižni slovenski jezik.
5. Preklapljanje med knjižnim jezikom in narečjem mi povzroča težave.
6. Vzgojitelji bi morali pri svojem delu govoriti knjižno.
7. Slovenski knjižni jezik je zahteven in otroci ga ne razumejo.
8. Otroke je potrebno seznaniti z njihovim narečjem.
9. Z rabo narečja se zmanjšuje družbena razdalja med otrokom in
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vzgojiteljem.
10. Vzgojitelj mora biti otroku zgled dobrega govorca.
11. Vsebina govora je pomembnejša od načina.
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