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POVZETEK 

 

Živimo v obdobju povečane internacionalizacije in pospešenega preseljevanja, kar se 

posledično odraža tudi v porastu dvojezičnosti, ki tako postaja nekakšna norma 

sodobnih družb. Tudi v Republiki Sloveniji se povečuje populacija dvojezičnih otrok in 

v primerjavi s preteklimi leti se v osnovnošolskem izobraževanju že kažejo spremembe 

jezikovne sestave učencev. Glede na zadnje podatke in trende priseljevanja 

strokovnjaki sklepajo, da se bo delež tistih, za katere je slovenščina prvi jezik, v zadnjih 

letih še nekoliko zmanjšal. V Republiki Sloveniji se v zadnjih letih v šolstvu vse bolj 

načrtno lotevajo vključevanja otrok priseljencev, saj z vključitvijo v šolski sistem učenci, 

katerih prvi jezik ni učni jezik, pogosto naletijo na težave zaradi neobvladovanja 

učnega jezika v zadostni meri v primerjavi z njihovimi vrstniki. To se posledično odraža 

v njihovi razvitosti bralne pismenosti, ki je glavni element in osnova večine ostalih vrst 

pismenosti in človekovih dejavnosti. V ta namen smo v magistrskem delu preučevali 

bralno pismenost v povezavi z dvojezičnostjo pri pouku slovenščine v 4. razredu 

osnovne šole. V teoretičnem delu smo predstavili in opisali jezike ter njihov položaj v 

Sloveniji. Opredelili smo dvojezičnost in bralno pismenost, orisali procese usvajanja, 

učenja prvega in drugega jezika in modele usvajanja branja ter razvoja bralne 

pismenosti. Predstavili smo tudi izsledke in ugotovitve dosedanjih slovenskih in tujih 

raziskav na tem področju ter projekte za spodbujanje bralne pismenosti. Za potrebe 

raziskave smo oblikovali anketni vprašalnik in test bralne pismenosti, ki ju je izpolnilo 

52 enojezičnih in 50 dvojezičnih učencev 4. razreda osnovne šole. S pomočjo 

raziskave smo želeli pridobiti vpogled v bralne navade četrtošolcev, njihov odnos do 

branja, težave pri pouku slovenščine, samoocene bralne pismenosti in dosežke na 

testu bralne pismenosti. Na podlagi primerjave rezultatov smo raziskali bistvene 

razlike, do katerih prihaja med enojezičnimi in dvojezičnimi četrtošolci na tem področju. 

Statistična analiza podatkov je pokazala, da večina četrtošolcev v prostem času branju 

posveča manj kot 30 minut dnevno, kljub temu pa ima večina učencev izrazito pozitivna 

stališča do branja, izposojanja knjig in pogovora o prebranem. Na podlagi analize 

rezultatov smo opazili, da dvojezični učenci 4. razreda osnovne šole poročajo o večjih 

težavah pri pouku slovenščine v primerjavi z vrstniki, prav tako slabše ocenjujejo svojo 

bralno zmožnost. Pri preučevanju dosežkov na testu bralne pismenosti smo prišli do 

spoznanja, da so enojezični učenci v povprečju dosegli boljše rezultate tako na 

področju književnosti in jezika. Analiza skupnega števila doseženih točk učencev na 

testu bralne pismenosti kaže tudi, da so enojezični učenci na testu dosegli za tretjino 

boljši rezultat od dvojezičnih učencev. S pomočjo obravnavane literature in ugotovitev 

raziskave smo na koncu oblikovali smernice za poučevanje dvojezičnih učencev, 

katerih učni jezik ni prvi jezik, ki vsebujejo priporočila za učinkovitejše poučevanje 

dvojezičnih učencev. Te smernice, ki predstavljajo okvir dela z dvojezičnimi učenci, so 

lahko v pomoč slovenskim učiteljem. 

Ključne besede: dvojezičnost, bralna pismenost, jezikovne zmožnosti, branje, 

učenci četrtega razreda, slovenščina 



ABSTRACT 

We live at a time of increased internationalisation and mass migrations, resulting in the 

increase in bilingualism, which is becoming a certain norm in the modern society. In 

the Republic of Slovenia, the population of bilingual children is growing, and compared 

to previous years, changes in linguistic composition of pupils attending elementary 

school are starting to take place. According to recent data and immigration trends, 

experts believe that the proportion of those whose first language is Slovenian will 

further decrease in the next few years. In the Republic of Slovenia, education 

institutions have been recently focusing to plan the inclusion of immigrant children in 

the educational system, as during this process, pupils whose first language is not the 

language of instruction struggle because they are not fluent enough in the language of 

instruction compared to their peers. This consequently results in poorer development 

of reading literacy, which is the main element and basis for most of the other types of 

literacy and activities. For this purpose, this master's thesis studies reading literacy 

linked to bilingualism in Slovenian language classes in the fourth grade of elementary 

school. In the theoretical part, we presented and described languages and their status 

in Slovenia. After defining bilingualism and reading literacy, we portrayed learning 

processes, processes of learning the first and the second languages, reading 

development models and reading literacy development. We presented findings of 

previous Slovenian and foreign studies in this field as well as projects encouraging 

reading literacy. For this master's thesis, we drew up a survey and a reading literacy 

test, which were completed by 52 monolingual and 50 bilingual fourth-grade pupils 

attending elementary school. By conducting this research, we tried to gain insight into 

reading habits of fourth-graders, their attitude towards reading, problems related to 

Slovenian language classes, self-assessment of reading literacy and performance on 

the reading literacy test. Based on the comparison of our results, we studied basic 

differences between monolingual and bilingual fourth-graders in this field. According to 

a statistical data analysis, most fourth-graders daily devote less than 30 minutes of 

their free time to reading, even though most of them have a positive attitude towards 

reading, borrowing books and discussing what was read. Based on the result analysis, 

we noticed that bilingual fourth-graders attending elementary school face bigger 

problems in Slovenian language classes than their peers. Their self-assessment of 

their reading capabilities is quite low as well. Assessing performance on the reading 

literacy test, we realised that monolingual pupils achieve on average better results both 

in the field of literature and language. The analysis of performance on the reading 

literacy test also showed that monolingual students obtained a third more points than 

bilingual students. By studying literature and considering findings of this research, we 

drew up guidelines and recommendations for effective teaching of bilingual students 

whose first language is not the language of instruction. These guidelines, which act as 

a framework for working with bilingual students, may be helpful for Slovenian teachers. 

Keywords: bilingualism, reading literacy, linguistic capabilities, reading, fourth-grade 

pupils, Slovenian language 
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I UVOD 
 

Slovenija se tako kot druge evropske države v zadnjem stoletju spoprijema z različnimi 

selitvenimi tokovi, ki se odražajo v spremembah sestave prebivalstva – povečuje se 

število tujih državljanov, države postajajo večkulturne, večetnične. Posledično je vse 

bolj razširjena dvojezičnost, ki postaja nekakšna norma in dejstvo sodobnih družb 

(Pertot, 2015). Posledice selitvenega prirasta so vidne tudi v šolstvu. Kažejo se 

predvsem v spremembah jezikovne sestave učencev. Z vključitvijo v šolski sistem 

učenci, katerih prvi jezik ni učni jezik, pogosto naletijo na težave zaradi neobvladovanja 

učnega jezika v zadostni meri v primerjavi z njihovimi vrstniki. Tako so ti otroci hkrati 

obremenjeni z učenjem učnega jezika in učne snovi. To se posledično odraža v njihovi 

razvitosti bralne pismenosti, ki je glavni element in osnova večine ostalih vrst 

pismenosti in človekovih dejavnosti. Posamezniku omogoča vključevanje v družbo in 

osebni razvoj. Je ena bistvenih kompetenc posameznika v sodobni družbi, saj učenje 

in delovanje v socialnem okolju brez branja ni mogoče (Pečjak, 2012). Kljub temu pa 

strokovnjaki menijo, da dvojezičnost prinaša marsikatere prednosti. V magistrskem 

delu smo se posvetili proučevanju bralne pismenosti v povezavi z dvojezičnostjo pri 

pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo se na začetku osredinili na jezik. Predstavili 

in opisali smo vrste jezikov, ki lahko pri ljudeh zavzemajo različne vloge in se 

spreminjajo skozi življenje posameznika. Opredelili smo položaj jezikov in jezikovno 

sestavo prebivalstva v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju smo predstavili jezike in 

opisali vključevanje otrok, katerih prvi jezik ni učni jezik, v slovensko osnovnošolsko 

izobraževanje. V drugem poglavju smo se posvetili dvojezičnosti. Opredelili smo njene 

različne opredelitve in delitve ter predstavili delovanje možganov dvojezičnih oseb. V 

nadaljevanju smo se dotaknili procesov usvajanja in učenja prvega in drugega jezika, 

predstavili smo tudi kritično obdobje usvajanja in učenja jezikov. Navedli smo dejavnike 

dvojezičnosti, njene značilnosti in govorne navade dvojezičnih družin v Sloveniji. V 

tretjem poglavju smo se osredinili na pismenost, predstavili različne opredelitve, vidike 

in vrste pismenosti ter se osredinili na bralno pismenost. Orisali smo njen pomen in 

opredelitev. Navedli smo modele usvajanja branja in razvoja bralne pismenosti, njene 

gradnike in dejavnike. Predstavili smo tudi razvojnostrateški dokument Nacionalna 

strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030. V petem poglavju smo 

predstavili izsledke in ugotovitve dosedanjih slovenskih in tujih raziskav na tem 

področju ter projekte za spodbujanje bralne pismenosti v Sloveniji. 

V empiričnem delu magistrskega dela smo se usmerili v preučevanje zmožnosti bralne 

pismenosti enojezičnih in dvojezičnih učencev 4. razreda osnovne šole pri pouku 

slovenščine. Raziskali in preučili smo bralne navade četrtošolcev, njihov odnos do 

branja, težave pri pouku slovenščine, samoocene ter dosežke na testu bralne 

pismenosti. Na podlagi primerjave rezultatov smo raziskali bistvene razlike, do katerih 

prihaja med enojezičnimi in dvojezičnimi četrtošolci. Raziskava v ospredje postavlja 
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bralne zmožnosti enojezičnih in dvojezičnih učencev 4. razreda osnovne šole. Izsledki 

raziskave pa spodbujajo k nadaljnjemu raziskovanju tega področja. S pomočjo 

obravnavane literature in ugotovitev raziskave smo oblikovali smernice za poučevanje 

dvojezičnih učencev, katerih učni jezik ni prvi jezik. Smernice vsebujejo priporočila za 

učinkovitejše poučevanje dvojezičnih učencev, katerih učni jezik ni prvi jezik. 
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II TEORETIČNI DEL 

 

1 JEZIK 
 

Jezik predstavlja osnovno sredstvo komunikacije v raznovrstnih vsakodnevnih 

situacijah. Je nekakšen komunikacijski večdimenzionalen sistem, ki človeku omogoča 

stik z okoljem in drugimi ljudmi. Z njim ustvarjamo besedila in sprejemamo ter 

razumemo besedila drugih (Križaj idr., 2021). Posamezen jezik pri ljudeh zavzema 

različne vloge, ki se lahko zaradi različnih vzrokov in okoliščin (selitev, služba, partner, 

ki govori drug jezik ipd.) spreminjajo skozi življenjska obdobja (Pertot, 2015). 

Posledično imamo za posamezen jezik (tudi za slovenščino) različna poimenovanja – 

za nekoga je ta jezik materni jezik, za drugega jezik okolja in za nekoga tretjega tuji 

jezik. 

V nadaljevanju bomo obrazložili zgoraj omenjene pojme prvi, drugi in tuji jezik, saj jih 

bomo v poglavjih, ki sledijo, pogosto omenjali. 

 

1.1 PRVI, DRUGI IN TUJI JEZIK 

 

a) Prvi ali materni jezik 
 

A. Rot Vrhovec (2020) poudarja, da v zadnjem času vse pogosteje besedno zvezo 

materni jezik izpodriva njena pomensko nezaznamovana sopomenka prvi jezik, saj ob 

izrazu materinščina običajno pomislimo, da se otrok jezika nauči od matere in 

namiguje, da je mati otrokova primarna skrbnica, ki mu zagotavlja prve jezikovne 

izkušnje, kar pa ni nujno, saj se lahko otrok prvega jezika nauči tudi od očeta, medtem 

ko mama govori popolnoma drug jezik. Mednarodna definicija Organizacije združenih 

narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (2003) pravi, da je materni jezik »jezik 

prvih otrokovih stikov z okoljem«. Gre torej za jezik, ki se ga naučimo najprej in nam 

ga posredujejo starši. L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. Pečjak, avtorice knjige 

Govor in branje otrok: ocenjevanje in spodbujanje (2012), dodajajo, da je prvi jezik 

dejavnik kognitivnega razvoja in ima jezikovno-identifikacijsko in spoznavno-

socializacijsko vlogo, saj posamezniku omogoča oblikovanje temeljne identitete in 

osebnostni razvoj. Večina ljudi v prvem jeziku najlažje razmišlja, čustvuje, doživlja, 

razumeva ter se izraža. 
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b) Drugi jezik ali jezik okolja 

 

Drugi jezik I. Ferbežar (1999, v Rot Vrhovec, 2020) opredeli kot »jezik, ki se ga 

posameznik uči v šoli in iz okolja ter je uradni jezik in/ali jezik javnega življenja v 

določeni državi, človek pa se ga nauči zaradi sporazumevalnih potreb« (str. 36). S. 

Kranjc (2004) dodaja, da je »drugi jezik vsak jezik, ki se ga oseba nauči kot neprvi 

jezik« (prav tam: 36). S. Pert in B. Bradley (2018) drugi jezik enostavno definirata kot 

dodaten jezik, ki se ga lahko posameznik uči sočasno s prvim jezikom ali v kasnejšem 

obdobju zaradi socialnih in sporazumevalnih potreb, ko že pozna osnove oziroma 

obvlada prvi jezik. V preteklosti se je slovenščina kot drugi jezik omenjala predvsem 

na narodnostno mešanih območjih (slovenska Istra in Prekmurje), kjer živijo pripadniki 

narodnih manjšin (italijanske in madžarske), ter v povezavi z Romi. V zadnjem 

desetletju slovenščino kot drugi jezik pogosto omenjamo tudi v povezavi s priseljenci, 

ki so prišli v Slovenijo zaradi mnogovrstnih razlogov in se morajo zato naučiti jezik 

okolja. 

 

c) Tuji jezik 

 

Tuji jezik je neprvi jezik in ima v državi status tujega jezika. Posameznik se ga nauči 

sistematično, organizirano pri pouku oziroma drugih vrstah izobraževanja. Takšno 

učenje redko privede do dvojezičnosti, saj so nujne ugodne razmere in velika 

motiviranost posameznika (Marjanović Umek idr., 2012). Glavna razlika med drugim 

in tujim jezikom je, da se tuji jezik uporablja predvsem v okolju, kjer ta jezik ni v uporabi 

(npr. razredno okolje), medtem ko je drugi jezik omejen na širšo družbeno rabo. Tuji 

jezik uporabljamo predvsem v neformalnih okoliščinah (Rot Vrhovec, 2020). 

V naslednjih podpoglavjih zgornje izraze umeščamo v slovenski prostor. 

Predstavljamo jezikovno sestavo prebivalstva in se osredinjamo na položaj jezikov v 

izobraževanju ter vključevanje otrok, katerih prvi jezik ni učni jezik, v slovensko 

osnovnošolsko izobraževanje. 

 

1.2 POLOŽAJ JEZIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

Na celotnem območju Republike Slovenije je državni in uradni jezik slovenščina. 

Republika Slovenija ima italijansko in madžarsko avtohtono narodno skupnost. 

Skladno z Ustavo Republike Slovenije in Zakonom o posebnih pravicah italijanske in 

madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja imajo pripadniki, ki 

živijo na območjih skupnosti, pravice, ki jih moramo na teh območjih dosledno 

upoštevati. Posebej je treba omeniti pravico do uporabe svojega jezika in pisave ter 

pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku (Ustava RS, 1991, čl. 64; Zakon o 

posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in 
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izobraževanja, 2001). Vzgojno-izobraževalno delo na območju italijanske narodne 

skupnosti posledično poteka dvojezično v italijanskem in slovenskem jeziku. Prav tako 

dvojezično izobraževanje poteka na območju madžarske narodne manjšine, kjer 

uporabljajo madžarski in slovenski jezik (Italijanska in madžarska narodna skupnost, 

2021). Leta 2007 je bil sprejet Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki 

posebne pravice dodeljuje tudi pripadnikom romske skupnosti ter jim omogoča 

ohranjanje in razvoj njihove kulture in jezika (Zakon o romski skupnosti v Republiki 

Sloveniji, 2007). V vseh štirih sosednjih državah živijo zamejski Slovenci, ki sestavljajo 

avtohtone slovenske narodne skupnosti in so še vedno povezani z matično državo. 

Čeprav so ta območja dvojezična in slovenščina predstavlja manjšinski jezik, je 

prebivalcem vseeno omogočeno izobraževanje v slovenščini (Zamejstvo, 2020). 

V Republiki Sloveniji niso navzoči samo besedni jeziki, ampak tudi znakovni jezik. Leta 

2021 je Slovenija z vpisom 62.a člena v Ustavo Republike Slovenije kot peta država 

Evropske unije znakovni jezik umestila v ustavo in tako opredelila pravico do svobodne 

uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika. Hkrati sta tako na območjih 

italijanske in madžarske narodne manjšine poleg slovenskega uradna postala tudi 

italijanski in madžarski znakovni jezik (Bandur, 2021). 

 

1.3 JEZIKOVNA SESTAVA PREBIVALSTVA V SLOVENIJI 

 

Slovenija se tako kot druge evropske države v zadnjem stoletju spoprijema z različnimi 

selitvenimi tokovi, ki se odražajo v spremembah sestave prebivalstva – povečuje se 

število tujih državljanov, države postajajo večkulturne, večetnične. Poleg zamejcev, 

predstavnikov narodnih in romske skupnosti je v Sloveniji vse več priseljencev. Po 

podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v Sloveniji priseljenci predstavljajo 

13,1 % celotnega prebivalstva (Razpotnik, 2020). Selitveni prirast s tujino je bil leta 

2018 v primerjavi s preteklimi desetimi leti največji, nadaljeval se je tudi v letih 2019 in 

2020. Leta 2021 je bilo v Sloveniji okoli 60.000 več tujcev kot pred petimi leti (Kuralt, 

2021). V letu 2019 se je v Slovenijo največ ljudi (86 %) priselilo z območja nekdanje 

Jugoslavije (Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije), sledijo prebivalci evropskih 

držav (Nemčije, Italije, Rusije), najmanjši delež pa predstavljajo priseljenci iz 

neevropskih držav (Kitajske, Združenih držav Amerike, Kanade, Argentine) (Kebe, 

2020). 

Aktualni podatki o deležu prebivalcev v Sloveniji, katerih prvi jezik je slovenščina, niso 

na voljo in zaenkrat ostajajo neznanka. V zadnjem popisu prebivalstva v Sloveniji, ki 

je bil izveden leta 2002, je 87,7 % prebivalcev slovenščino označilo za svoj prvi jezik, 

0,8 % prebivalcev je kot svoj prvi jezik navedlo enega izmed jezikov avtohtonih 

narodnih in romske skupnosti (madžarščino, italijanščino ali romski jezik). 8,4 % 

prebivalcev je za svoj prvi jezik označilo enega izmed jezikov v nekdanji Jugoslaviji 

(hrvaščino, srbohrvaščino, srbščino, bosanščino, albanščino, ali makedonščino), 

preostali (najmanjši) delež predstavljajo posamezni drugi evropski in neevropski jeziki. 
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92 % vseh prebivalcev pa je odgovorilo, da ne glede na svoj prvi jezik slovenščino 

uporabljajo vsakodnevno. Glede na zadnje podatke priseljevanja strokovnjaki 

sklepajo, da se je delež tistih, za katere je slovenščina prvi jezik, v zadnjih letih še 

nekoliko zmanjšal (Jezikovna Slovenija, b. d.). 

 

1.4 JEZIKI V SLOVENSKEM OSNOVNOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 

 

»Učni jezik v slovenskih osnovnih šolah je slovenščina. Učni jezik v osnovnih šolah v 

jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvojezičnih osnovnih šolah pa slovenski in 

madžarski. V osnovnih šolah na območjih, kjer prebivajo pripadniki slovenskega 

naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno 

mešana območja, se učenci v šolah s slovenskim učnim jezikom obvezno učijo 

italijanski jezik, učenci v šolah z italijanskim učnim jezikom pa obvezno slovenski jezik« 

(Zakon o osnovni šoli, 1996, čl. 6). Slovenija sledi jezikovni politiki in trendom v tujih 

državah (Nemčiji, Finski, Franciji …), saj se v zadnjih desetletjih v izobraževanju 

povečuje prisotnost poučevanja nekaterih tujih jezikov. Razvijanje medkulturne in 

večjezične zmožnosti, ki jo opredelimo kot zmožnost vključevanja v večkulturno 

družbo, tako zajemajo učni načrti različnih predmetov (Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo, 2021b). Posamezni tuji jeziki postajajo del pouka in so v slovenskih šolah 

prisotni kot obvezni učni predmeti, izbirni predmeti in interesne dejavnosti (npr. 

angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina). Vse večja je tudi potreba po 

poučevanju slovenščine kot drugega/učnega jezika (Rebolj, 2018). 

 

1.5 VKLJUČEVANJE OTROK, KATERIH PRVI JEZIK NI UČNI JEZIK, V 

SLOVENSKO OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

Posledice selitvenega prirasta so opazne tudi v šolstvu. Kažejo se predvsem v 

spremembah jezikovne sestave učencev v primerjavi s preteklimi leti. V šolskem letu 

2019/20 je slovenske šole obiskovalo 11.860 otrok s tujim državljanstvom. Podatek, 

koliko je učencev priseljencev, ki obiskujejo osnovnošolsko izobraževanje, pa na žalost 

ni znan (SURS, 2021). 

Slovenske osnovne šole obiskujejo učenci, ki prihajajo iz slovensko govorečih družin, 

območja manjšin, romskega okolja, otroci priseljenci (izraz zajema otroke, ki so se 

priselili v Slovenijo oz. so se vanjo priselili njihovi starši), otroci tujci in begunski otroci. 

Za vse naštete skupine otrok zaenkrat še nimamo enobesednega poimenovanja, zato 

bom v nadaljevanju zanje uporabljala izraz otroci, katerih prvi jezik ni učni jezik, ki ga 

v svojem delu Poučevanje učencev, katerih prvi jezik ni slovenski, uporabi Alenka Rot 

Vrhovec (2020). 

10. člen Zakona o osnovni šoli (2011) narekuje, »da imajo otroci, ki so tuji državljani 

oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji pravico do 
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obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani 

Republike Slovenije.« Z vključitvijo v šolski sistem ti otroci pogosto naletijo na težave 

zaradi neobvladovanja slovenskega jezika v zadostni meri v primerjavi z njihovimi 

vrstniki, posledično so tako hkrati obremenjeni z učenjem učnega jezika in učne snovi. 

Obvladanje učnega jezika je nujno za uspešno sledenje pouku in čim hitrejše 

vključevanje otrok v širše socialno okolje (Vižintin, 2014). V Republiki Sloveniji se v 

zadnjih letih v šolstvu vse bolj načrtno lotevajo vključevanja otrok priseljencev. Med 

najpomembnejše dokumente, ki določajo in urejajo načine, pogoje, financiranje in delo 

z otroki, katerih prvi jezik ni učni jezik, spadajo Zakon o osnovni šoli (2011), ki določa 

dopolnilno izobraževanje oziroma organizacijo pouka slovenskega jezika in kulture in 

vključenost učencev, katerih prvi jezik ni učni jezik, v razširjeni šolski program. Poleg 

tega predpisuje, da so po prvem letu vključenosti v izobraževalni program ti učenci 

lahko neocenjeni in vseeno napredujejo. Z Zakonom o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (2008) je med drugim opredeljeno, da država financira učenje 

slovenščine in maternega jezika za učence tujce, ki so vključeni v osnovnošolski 

program. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

(2019) predpisuje upravičenost učencev tujcev do dopolnilne strokovne pomoči (DSP) 

in definira število dodatnih ur slovenščine za učence, katerih prvi jezik ni učni jezik in 

so v izobraževanje vključeni prvo oziroma drugo leto. Pravilnik predpisuje tudi 

sistemizacijo delovnega mesta, če se v šolanje vključi zadostno število učencev, 

katerih prvi jezik ni učni jezik. Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) je prvi 

strateški dokument, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V 

njem so zapisana opozorila, zakonske podlage, cilji in načela za vključevanje otrok 

tujcev v šolsko in socialno okolje, razvijanje medkulturne zmožnosti in poučevanja 

slovenščine. Dokument predstavlja temelj za kasnejši dokument Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012), ki prav tako predpisuje ukrepe, 

zakonske podlage in načela za integracijo otrok, učencev in dijakov priseljencev. 

»Dodani so konkretni napotki in predlogi za udejanjanje načel in ukrepov, ki so 

razvrščeni v devet sklopov in so osredinjeni na pripravo na vključevanje omenjenih 

otrok, na njihovo vključitev v šolo, na prilagoditve dela zanje, na slovenščino kot učni 

jezik in na skrb za kakovostno poučevanje jezikov, na razvijanje večkulturnosti in 

sodelovanja s starši, na kakovostno izobraževanje strokovnih delavcev ter na ukrepe 

na nacionalni ravni. Smernice so samo strateški dokument, vendar bi bilo smiselno, da 

bi jih poznal, prebral ter upošteval vsak strokovni delavec, ki dela z otroki priseljenci.« 

(Rot Vrhovec, 2020, str. 129). 

V prvem poglavju se v začetnem delu osredinjamo na predstavitev opredelitev in 

delitev jezikov. V nadaljevanju predstavljamo sestave in položaj jezikov v Republiki 

Sloveniji in njenem šolskem sistemu. Opisujemo tudi sistem vključevanja učencev, 

katerih prvi jezik ni učni jezik, v slovensko osnovnošolsko izobraževanje. V drugem 

poglavju dajemo poudarek obravnavi in natančnemu opisu dvojezičnosti, saj želimo 

predstaviti njene značilnosti in pojasniti glavne lastnosti dvojezičnih oseb ter bistvene 

razlike, do katerih prihaja med enojezičnimi in dvojezičnimi osebami. 
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2 DVOJEZIČNOST  
 

Dvojezičnost je vse bolj razširjena. Število dvojezičnih otrok je v porastu in dnevno naj 

bi kar 65 % svetovnega prebivalstva uporabljalo vsaj dva jezika. Posledično 

dvojezičnost postaja nekakšna norma in dejstvo sodobnih družb po svetu (Pertot, 

2015). Vse pogostejša postaja zaradi globalne ekonomije, širjenja turizma, trgovine, 

delovnega okolja, mednarodnega izobraževanja/šolstva ter migracij in vojn (Knaflič, 

2016). 

V nadaljevanju predstavljamo pojem dvojezičnost skozi vidike različnih strokovnjakov. 

 

2.1 OPREDELITEV POJMA 

 

Gre za zelo kompleksen in svojevrsten pojav, ki ga je težko enoznačno opredeliti. 

Posledično so v znanosti podane različne opredelitve in nanje vezane delitve 

dvojezičnosti. Pri opredelitvah med posameznimi strokami pogosto prihaja do 

odstopanj oziroma neskladij. Strokovnjaki se sprašujejo predvsem, na podlagi katerih 

kvalitativnih in kvantitativnih dejavnikov določiti dvojezičnost ter v kolikšni meri mora 

posameznik obvladati oba jezika, da ga označimo za dvojezično osebo. 

 

V preteklosti se je za dvojezično osebo označevalo posameznika, ki je oba jezika 

obvladal na stopnji naravnega govorca. Kot odraz te definicije so se med dvojezične 

osebe uvrščali samo tisti, ki so oba jezika uporabljali od rojstva (Kohnert, 2013). 

Dandanes pa se opredelitve navezujejo »na različne vidike jezikovnih zmožnosti: 

raven obvladanja jezikov (A, B, C), pogostost rabe (vsakodnevna, občasna), način 

rabe jezika (ustno ali pisno), prostor uporabe (dom, šola, okolje).« (Knaflič, 2016, str. 

106). Najbolj splošno lahko še vedno rečemo, da je dvojezičen tisti posameznik, ki 

obvlada in je zmožen komuniciranja v dveh jezikih (J1 in J2) hkrati. Ker pa je jezik 

dinamično sredstvo sporazumevanja, ki se lahko glede na posameznikove potrebe 

(sporazumevalne, socialne ipd.) razvija v različnih življenjskih obdobjih, tako 

enostavna definicija največkrat ni dovolj. Kljub temu da posameznik komunicira v obeh 

jezikih, ni nujno, da ima jezikovne sposobnosti pri obeh jezikih enako razvite (Pert, 

Bradley, 2018 in Goldstein, 2019). Ker osebe redko obvladajo oba jezika v popolnoma 

enaki meri, nekateri strokovnjaki kot dvojezično osebo označujejo osebo, ki vsaj 

minimalno obvlada sporazumevalne dejavnosti v drugem jeziku. Kohnert (2013) pravi, 

da je dvojezičnost najbolje opredeliti glede na okolje in potrebe posameznika, to 

pomeni, da mora imeti dvojezičen posameznik potrebo po komuniciranju v obeh jezikih 

v vseh življenjskih obdobjih (preteklih, sedanjih in prihodnjih). Na drugi strani pa 

dvojezičnost Armon – Lotem in de Jong (2015) ter Grosjean (2010) definirajo na osnovi 

vsakodnevne redne uporabe dveh ali več jezikov. 

 

Povzamemo lahko, da se izraz dvojezičnost osredinja na prisotnost dveh jezikov, 

vsekakor pa ne določa natančno, katera jezika oziroma različice (npr. narečje) 
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posameznik uporablja, na kakšen način, kako pogosto, s kakšnim namenom in zakaj 

ju uporablja. Dvojezičnost je treba dojemati kot nekakšen »kontinuum jezikovnih 

sposobnosti, ki se spreminjajo pod vplivom jezikovnih, socialnih, časovnih okoliščin ter 

drugih spremenljivk.« (Grosjean in Bialystok, 2011 v Trošt, 2020). 

 

2.2 DELITEV DVOJEZIČNOSTI 

 

Med dvojezičnimi osebami obstaja velika variabilnost ne le v obvladanju, tekočnosti, 

namenu in pogostosti uporabe posameznih jezikov, razlikujejo se tudi po starosti ter 

kulturnem in družinskem ozadju (Kohnert, 2013). Dvojezičnost pogosto delimo glede 

na dva dejavnika: starost in zaporedje usvajanja jezika. 

 

a) Zgodnja in pozna dvojezičnost 

 

Glede na starost/začetek uporabe dveh jezikov omenjamo: zgodnjo dvojezičnost, ko 

posameznik oba jezika usvoji v otroštvu/zgodnji adolescenci; pozno dvojezičnost, ko 

posameznik drugi jezik usvaja s časovno zakasnitvijo; in odraslo dvojezičnost, ko se 

odrasel posameznik priuči drugega jezika (Pertot, 2015). 

 

b) Kompaktna, priredna in podredna dvojezičnost 

 

Glede na zaporedje usvajanja jezikov pa v psihologiji večkrat govorijo tudi o kompaktni, 

priredni in podredni dvojezičnosti. Kompaktna dvojezičnost se nanaša na osebe, ki do 

šestega leta starosti osvojijo oba jezika hkrati, o priredni dvojezičnosti govorimo, ko 

posameznik drugi jezik obvlada do adolescence, osvojil pa ga je izven družinskega 

okolja. Podredno dvojezičnost pa povezujemo s posamezniki, ki en jezik obvladajo v 

večji meri kot drugega, hkrati pa drugi jezik uporabljajo skozi prvega (miselno 

posredovanje) (Crescentini in Fabbro, 2014). 

 

c) Absolutna dvojezičnost 

 

Pertot (2015, str. 6) opozarja, da se moramo zavedati, da je absolutna oziroma 

uravnotežena dvojezičnost zelo redka, saj raziskave nakazujejo, da je zelo malo oseb, 

katerih pisno in ustno izražanje bi bilo v obeh jezikih brezhibno. Po navadi je en jezik 

dominanten, saj ga posameznik uporablja pogosteje, v večini dnevnih situacij ter ga 

posledično bolje obvlada, drugi jezik pa govorec uporablja manj pogosto in ga zato 

imenujemo manjšinski jezik. 

 

Otrok se z dvema jezikoma lahko začne srečevati takoj po rojstvu (npr. mama in oče 

govorita različna jezika), nekateri otroci so do prihoda v vrtec, šolo izpostavljeni enemu 

jeziku, potem pa se tam seznanijo z drugim jezikom, posamezniki pa se lahko z drugim 

jezikom srečajo tudi v kasnejšem obdobju (npr. selitev v tujino, delo, socialni interes). 

Pri dvojezičnih otrocih zato v grobem razlikujemo otroke, ki so od rojstva izpostavljeni 



10 
 

dvema jezikoma (vzporedna dvojezičnost), in tiste, ki se drugega jezika naučijo, ko so 

že usvojili osnove izražanja v prvem jeziku (zaporedna dvojezičnost). Usvajanje jezika 

je namreč tesno povezano z razvijanjem možganov in izpostavljenostjo jeziku (Rot 

Vrhovec, 2016). Za lažje razumevanje celotnega procesa usvajanja jezika pri 

dvojezičnih osebah bom v naslednjem podpoglavju pojasnila delovanje možganov 

dvojezičnih oseb. 

 

V naslednjem podpoglavju predstavljamo znanstveno podprta dognanja o delovanju 

možganov dvojezičnih oseb. 

 

2.3 MOŽGANI DVOJEZIČNIH OSEB 

 

Na nevroznanstvenem področju je bilo opravljenih že veliko raziskav, s katerimi so 

želeli ugotoviti, ali se delovanje možganov dvojezičnih oseb razlikuje od delovanja 

možganov enojezičnih oseb, ali se pri uporabi in usvajanju dveh jezikov pojavljajo 

ločeni korelati, do katerih razlik med osebami prihaja, ali so postale dvojezične v 

otroštvu ali v kasnejših obdobjih, kako dvojezičnost vpliva na usvajanje tretjega jezika 

ipd. Zgodnja izpostavljenost jeziku predstavlja osnovo za usvajanje prvega jezika in 

zorenje/oblikovanje možganov za uspešno pridobitev drugega jezika (Rot Vrhovec, 

2020). »V raziskavi simultanega in zaporednega usvajanja jezikov so odkrili 

pomembno nevronsko razliko. Pri osebah, za katere je značilna zgodnja dvojezičnost, 

so odkrili eno živčnocelično mrežo, pri osebah, ki so se začele jezik učiti kasneje, pa 

so odkrili, da so osebe za vsak jezik izoblikovale svojo živčnocelično mrežo. Če v prvih 

letih posameznik usvaja dva ali več jezikov, se posledično le-ti skladiščijo v isti 

nevronski mreži, v kasnejših letih pa že nastajajo ločene mreže. Iz zapisanega lahko 

sklepamo, da je starost eden izmed ključnih dejavnikov za funkcionalno aktivnost in 

anatomsko organizacijo naših možganov. Procesi zgodnjega in kasnejšega učenja 

jezikov se tako nevrobiološko gledano razlikujejo, in sicer so pogojeni z različno 

nevronalno plastičnostjo naših možganov. Največjo gostoto sinaps imajo otroci, stari 

2–6 let, po tem letu začne število upadati, istočasno se zmanjšuje tudi plastičnost 

možganov.« (Jazbec, 2008, str. 33). Na podlagi izsledkov drugih raziskav je A. Rot 

Vrhovec (2020, str. 71) navedla dognanja, ki pridejo v pomoč strokovnim delavcem, ki 

delajo z dvojezičnimi otroki in njihovimi starši, da bi sprejemali premišljene odločitve 

pri poučevanju in dajanju nasvetov staršem glede rabe obeh jezikov. 

»Nevroznanstvene raziskave ne kažejo, da je zmogljivost možganov omejena; otroci 

se lahko uspešno učijo več jezikov, ne da bi pri tem bili primorani opustiti njihov prvi 

jezik; jezikovni razvoj enojezičnih in dvojezičnih učencev je podoben, se pa njihovi 

možgani razlikujejo glede obdelave jezika; dvojezični učenci so načeloma uspešnejši 

pri obdelavi prevladujočega jezika, kot pri obdelavi drugega jezika; možgani 

dvojezičnih oseb se že v zgodnjem otroštvu prilagodijo dvema jezikoma z 

obdelovanjem jezika s preklapljanjem. Pri uporabi dveh jezikov morajo zato osebe 

paziti na glasovne vzorce, pravila obeh jezikov, zavirati priklic enega, če uporabljajo 

drugi jezik, zato je potreben čas, vaja in čim več izkušenj z obema jezikoma. Dvojezični 
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otroci potrebujejo bogate izkušnje in uporabo obeh jezikov. Kakršnakoli skrb, da bi 

uporaba dveh jezikov zaustavljala razvoj otroka, je nepotrebna« (prav tam). 

Nekaj naslednjih podpoglavij namenjamo opredelitvi razlik med usvajanjem in učenjem 

jezika ter podrobnemu opisu obeh procesov, ko gre za usvajanje in učenje prvega in 

drugega jezika. Opredelimo tudi kritično obdobje pri obeh procesih in tesno povezavo 

z zorenjem možganov. 

 

2.4 USVAJANJE IN UČENJE JEZIKOV 

 

Usvajanje in učenje sta pomensko različna pojma, ki pa sta oba tesno povezana z 

jezikom oziroma njegovim pridobivanjem. 

 

a) Usvajanje jezika 

 

Usvajanje jezika se odvija po naravni poti, je neusmerjeno, nenačrtno in slučajnostno 

ter zaposluje ločene oziroma kortikalne in subkortikalne možganske strukture 

(Crescentini in Fabbro, 2014). Skela in M. Dagarin Fojkar (2009, v Rot Vrhovec, 2020) 

dodajata, da usvajanje jezika največkrat poteka med pogovori, gledanjem televizije, 

poslušanjem radia in podcastov, na potovanjih v tujini ipd. 

 

b) Učenje jezika 

 

Učenje je ravno nasproten proces. Poteka usmerjeno, načrtno, formalno, zavedno, v 

glavnem poteka v šoli ter obsega možgansko skorjo. Gre za načrtno učenje jezikovnih 

pravil z vključevanjem metajezikovnih zmožnosti in poteka v povezavi z maternim 

jezikom. 

 

Glede na količino in vrsto izpostavljenosti jeziku Skela in M. Dagarin Fojkar ločita šest 

možnih načinov usvajanja oziroma učenja jezikov: usvajanje prvega jezika od otroštva, 

usvajanje dveh ali več jezikov od otroštva, usvajanje drugega jezika pri odraslih, učenje 

drugega jezika pri odraslih, usvajanje drugega jezika pri otrocih in učenje drugega 

jezika pri otrocih. 
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2.5 USVAJANJE IN UČENJE PRVEGA IN DRUGEGA JEZIKA 

 

Začetki usvajanja enega ali dveh jezikov hkrati so dokaj podobni. V prvem letu otrok 

predvsem beblja, ponavlja posamezne glasove in jih povezuje v zloge. Strokovnjaki 

opozarjajo, da so dojenčki že sposobni nekakšnega fonološkega razlikovanja, saj se v 

primeru, da jih starši nagovarjajo v različnih jezikih, tudi različno odzivajo. V 

nadaljevanju usvajanja otrok izreka posamezne besede in jih začne združevati. V 

drugem letom starosti si otrok že bolj razširi besedišče in je sposoben oblikovati 

enostavne stavke, dvojezičen otrok tako združuje besede obeh jezikov. V tem obdobju 

prihaja do najbolj opaznih razlik in dvojezičen otrok v primerjavi z enojezičnim deluje 

govorno manj razvit. Dvojezičen otrok ima navadno slabši besednjak v posameznem 

jeziku, saj je njegov celotni besednjak (približno 800–900 skupno iz obeh jezikov) 

skupek besed, ki jih pozna iz obeh jezikov, medtem ko besednjak enojezičnega 

vrstnika predstavljajo besede (približno 800–900 besed enega jezika) zgolj enega 

jezika in je njegov besedni zaklad v prvem jeziku v tem obdobju obsežnejši. Dvojezični 

otroci potrebujejo več časa za razvoj jezikovnih sposobnosti, saj imajo otroci v tem 

obdobju še manj razvit spomin, v primerjavi z enojezičnimi vrstniki morajo usvojiti večjo 

količino jezikovnega gradiva, raba dveh jezikov je tudi kognitivno zahtevnejša od rabe 

enega jezika. Imajo pa dvojezični otroci v tem obdobju zagotovo boljšo glasoslovno 

zalogo. Sčasoma (okoli tretjega leta starosti) pa se jezikovne sposobnosti enojezičnih 

in dvojezičnih učencev poenotijo (Crescentini in Fabbro, 2014; Pertot, 2015). »Med 

tretjim in petim letom, ko je posameznik že usvojil osnove prvega jezika, usvajanje 

drugega jezika predstavlja zgodnjo zaporedno dvojezičnost. Usvajanje sledi razvojnim 

stopnjam, ki so podobne tistim, skozi katere gredo enojezični otroci, ko se učijo nekega 

jezika. V začetnem obdobju je posameznik izpostavljen drugemu jeziku, ga posluša, 

vendar se odziva v maternem jeziku, sledi obdobje tišine/molka, v katerem se 

posameznik odziva nebesedno, tiho ponavlja nove besede in glasove. V tretji fazi otrok 

govori enostavne besede in jih združuje v stavke. Njegov govor je podoben govoru 

enojezičnih otrok v zgodnji fazi govornega razvoja. V zadnji fazi pa je otrok že 

sposoben produktivne rabe jezika. V vsakem obdobju otrok uporablja tudi prvi jezik, 

neznane glasove prilagaja že usvojenemu glasovnemu sistemu (mešanje kodov). 

Dolžine posameznih faz se med otroki razlikujejo, hitrost usvajanja je pogosto odvisna 

od otrokovega značaja (introvertiranost/ekstravertiranost), družinskega in družbenega 

okolja ipd.« (Pertot, 2015, str. 14) Raziskave nakazujejo, da naj bi otroci, ki se oba 

jezika naučijo do petega oz. šestega leta starosti, obvladali oba jezika v enaki meri kot 

otroci, ki so jezikoma izpostavljeni od rojstva. Seveda to velja le pod pogojem, da je 

otrok v enaki meri izpostavljen prvemu in drugemu jeziku. Po tej starosti pa se pri 

usvajanju drugega jezika v možganski skorji aktivirajo druga področja, zato je 

usvajanje drugega jezika od 6. do 12. leta nekoliko drugačno in zahtevnejše, vsekakor 

pa je lažje kot v odrasli dobi (prav tam). 

Ko govorimo o učenju drugega jezika, lahko potegnemo kar nekaj vzporednic s 

procesom usvajanja in učenja prvega jezika, vendar pa med procesoma prihaja tudi 

do nekaterih bistvenih razkorakov. Procesa potekata pod različnimi pogoji, kot so na 
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primer čas (usvajanje prvega jezika poteka v zgodnjem otroštvu, medtem ko se lahko 

drugega jezika učimo tudi v odrasli dobi) in vzrok učenja (vzpostavitev komunikacije z 

okoljem je glavni vzrok za začetek usvajanja prvega jezika, za učenje drugega jezika 

pa so vzroki lahko zelo različni, npr. selitev, izobraževanje, mediji, potovanja, služba), 

predznanje (učenje drugega jezika temelji na usvojenem prvem jeziku, saj ima 

posameznik že en obstoječ in delujoč jezikovni sistem, oseba ima že neko védenje o 

svetu), razvitost spoznavnih zmožnosti (pri usvajanju prvega jezika so le-te slabše 

razvite, učenje drugega jezika poteka kasneje in po navadi ima posameznik že bolj 

razvite spoznavne zmožnosti), motivacija (pri usvajanju prvega jezika je motivacija 

visoka, saj otrok še nima znanja nobenega jezika in začne ravno preko jezika aktivno 

komunicirati in sodelovati z okoljem, pri učenju drugega jezika pa pomembno vlogo 

igra notranja motivacija), podpora (pri usvajanju prvega jezika ima posameznik 

podporo družine, sorodnikov, okolja, pri učenju drugega jezika so to velikokrat mediji, 

šola, okolje), sproščenost (pri usvajanju prvega jezika je otrok popolnoma sproščen 

kljub delanju jezikovnih napak, medtem ko je sproščenost pri učenju drugega jezika pri 

otrocih še prisotna, pri odraslih pa je pogosto manjša, se bolj obremenjujejo, če imajo 

težave, naredijo napako pri govoru ipd.), jezikovni transfer (pri učenju drugega jezika 

lahko prihaja do vnašanja negativnega transferja jezikovnih sestav prvega jezika v 

jezikovne sestave drugega jezika) (Rot Vrhovec, 2020). Cummins (2001, v Rot 

Vrhovec, 2020) razlikuje dve zaporedni stopnji sporazumevalne zmožnosti v drugem 

jeziku – osnovno in akademsko. Prva stopnja zajema površinsko znanje, namenjeno 

sporazumevanju v osnovnih socialnih situacijah, pomembno vlogo pri tem igra tudi 

nebesedna komunikacija in razumevanje konteksta pogovora. Za akademsko stopnjo 

pa je značilno globlje obvladanje in poznavanje jezika, jezikovnih struktur, večji 

besedni zaklad, potrebno je tudi obvladovanje višjih miselnih procesov (uporaba, 

analiza, sinteza). Za obvladovanje osnovne stopnje sporazumevalne zmožnosti je po 

njegovem mnenju potrebno od enega do treh let, za drugo stopnjo pa od štiri do sedem 

let od začetka učenja drugega jezika. Gre za približno oceno, saj so otroci med seboj 

zelo različni, nekateri lahko potrebujejo tudi dvakrat več časa za osvojitev posamezne 

stopnje kot njihovi vrstniki. Pri učenju drugega jezika pomembno vlogo igra znanje 

prvega jezika in je lahko pogosto močan kazalec razvoja drugega jezika. Otroci, ki 

imajo dobro razvite jezikovne zmožnosti v prvem jeziku, lahko le-te uporabijo pri učenju 

drugega jezika – prvi in drugi jezik sta soodvisna (Knaflič, 2016). Številne raziskave so 

pokazale, da Cumminsova trditev drži le do neke mere. To je pokazala tudi raziskava, 

ki so jo leta 2013 izvedli Goodrich, Lonigan in Farver. V raziskavi opozarjajo, da se 

morajo učenci vseeno na novo naučiti besedišče in zapisovanje glasov (npr. jezika 

imata lahko enako abecedo, vendar se črke lahko vseeno izgovorijo z drugačnimi 

glasovi), saj se iz enega v drug jezik prenesejo zgolj nekatere zmožnosti. Otrok z 

visoko razvitimi jezikovnimi zmožnostmi v prvem jeziku nima nujno visokih zmožnosti 

tudi v drugem jeziku (Rot Vrhovec, 2020). 
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2.6 KRITIČNO OBDOBJE USVAJANJA IN UČENJA JEZIKOV 

 

Kritično obdobje pri usvajanju in učenju jezikov je tesno pogojeno z zorenjem 

možganov. Za otroštvo je značilno intenzivno razvijanje možganskih funkcij 

(mielinizacija, sinaptogeneza), plastičnost/gnetljivost in aktiviranje možganskih 

področij, ki so povezana z razvojem govora in usvajanjem jezikov v otroštvu. Izsledki 

raziskav nakazujejo, da so ključna leta za popolno usvojitev drugega jezika do približno 

8. leta starosti, saj je pomembno, da se razvoj prvega jezika še ni končal. V 8. letu 

starosti pa je glasoslovni in oblikoslovno-skladenjski razvoj prvega jezika pri otroku 

navadno končan. Po tej starosti/kritičnem obdobju se otrok jezikov uči predvsem na 

osnovi védenja prvega jezika, v možganih se pri učenju jezikov sprožajo druga, med 

seboj ločena področja (po 8. letu so jeziki umeščeni v ločenih možganskih področjih), 

hkrati pa je jezik že šibkeje zastopan v sistemih implicitnega proceduralnega spomina. 

Seveda to ne pomeni, da po tem obdobju posameznik ne more več usvojiti oziroma se 

naučiti drugega jezika, ampak zgolj, da bo proces manj slučajnosten, nenačrten in bo 

zahteval več vloženega truda in energije (Crescentini in Fabbro, 2014; Pertot, 2015). 

 

2.7 DEJAVNIKI DVOJEZIČNOSTI 

 

Usvajanje jezika je celosten proces, ki vključuje otrokov spoznavni, socialni, 

emocionalni, jezikovni razvoj. Dejavnike, ki vplivajo na učenje oziroma usvajanje 

drugega jezika, posamezni strokovnjaki delijo v različne kategorije. B. Baloh (2004, v 

Rot Vrhovec, 2020, str. 73) govori o notranjih (motivacija, starost, inteligentnost, 

nadarjenost za jezike ipd.) in zunanjih dejavnikih (socialno-ekonomski status, 

družinsko in družbeno okolje), S. Pertot (2015) jih deli na družbene, kognitivne in 

jezikovno-kulturne dejavnike. A. Rot Vrhovec (2020) zgornjo delitev nekoliko dopolni 

in govori o biološko-fizioloških, psiholoških in izkustveno-družbenih dejavnikih. V 

nadaljevanju predstavljamo njeno delitev in opredelitev dejavnikov. 

 

a) Biološko-fiziološki dejavniki 

 

V skupino uvrščamo starost in spol. Starost je zelo pomemben dejavnik, kadar 

govorimo o usvajanju/učenju jezikov. Seveda se lahko učenja jezika lotimo v različnih 

starostnih obdobjih, vendar številne znanstvene študije dokazujejo, da je najbolj 

ultimativno obdobje otroštvo (3.–5. leta). Posamezniki, ki so zgodaj izpostavljeni več 

jezikom, dosegajo višje jezikovne zmožnosti, imajo boljšo izgovarjavo, glasovno 

zaznavanje in slovnico in boljše predispozicije za kasnejše učenje jezikov. 

»Posamezniki, ki so se začeli učiti drugega jezika v zgodnjem otroštvu, so v okolju, v 

katerem prevladuje drugi jezik, izkazali boljše zmožnosti v drugem kot v prvem jeziku, 

pri starejših otrocih pa so bili rezultati ravno nasprotni« (Rot Vrhovec, str. 76). Seveda 

se glede na starost razlikujejo tudi načini učenja nekega jezika. Med spoloma se 

pojavljajo minimalne razlike, deklice glede na rezultate raziskav PISA in PIRLS 
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navadno dosegajo nekoliko boljše rezultate v branju, ki je ena od osnovnih 

sporazumevalnih funkcij in vpliva na učenje jezika, in pri jezikovnih nalogah (Klemenčič 

Mirazchiyski in Mirazchiyski, 2020). Izbirajo tudi drugačne učne strategije (deklice v 

primerjavi z dečki pogosteje uporabljajo spoznavne, metakognitivne in socialne 

strategije). Pomembno je, da se tega zavedajo tisti, ki poučujejo jezike in učencem 

zagotovijo primerna učna sredstva in pogoje za učenje jezika (Rot Vrhovec, 2020). 

 

b) Psihološki dejavniki 

 

Med psihološkimi dejavniki omenjamo spoznavne zmožnosti, osebnostne lastnosti, 

učno motivacijo, stile spoznavanja, zaznavanja in učenja ter socialne in čustvene 

značilnosti. Glede na spoznavne funkcije se posamezniki razlikujejo v hitrosti in 

zmožnosti (inteligenci) dojemanja. Nekateri učno snov dojamejo hitreje, z manj napora, 

ponavljanja, spet drugi pa potrebujejo več časa, dodatne vaje. Na učenje jezikov 

vplivajo tudi osebnostne lastnosti, kot so ekstravertiranost, introvertiranost, 

agresivnost, samozavest ipd. Za ekstravertirane v primerjavi s sramežljivimi in 

agresivnimi učenci obstaja večja verjetnost, da bodo sodelovali v vseh aktivnostih (več 

priložnosti za uporabo jezika) in se ne bodo obremenjevali z napakami, ki jih naredijo 

pri učenju jezika. K boljšemu učenju in posledični boljši jezikovni zmožnosti v drugem 

jeziku pa zagotovo pripomoreta tudi samozavest in učna motivacija. Motivacija je lahko 

notranja (osebno zadovoljstvo, zvedavost, interes) ali zunanja (ocene, pohvale, 

nagrade, položaj v družbi). Bolj motivirani učenci so navadno tudi uspešnejši, 

pomanjkanje motivacije pa je pogosto posledica slabše samozavesti, neuspeha, ki 

vodi v dodaten neuspeh in izgubo storilnosti, volje do učenja jezika (prav tam). Osebe 

se prav zagotovo razlikujejo tudi glede stilov spoznavanja, zaznavanja in učenja, tj. 

kako oseba sprejema, dojema in organizira neko informacijo. Nekateri imajo raje 

skupinsko, drugi samostojno učenje. Razlikujejo se tudi glede prevladujočega čutila pri 

zaznavanju/učenju, posledično govorimo o vidnem, slušnem in kinestetičnem tipu. Za 

nikogar ni značilna samo ena vrsta zaznavnega stila, vendar pa po navadi ena vrsta 

stila prevladuje. Pri učenju je to pomembno, saj lahko s poznavanjem učenčevega 

prevladujočega spoznavnega stila predvidevamo, katere učne strategije, pristopi, 

pripomočki mu bolj ustrezajo in bo učenje posledično zanj uspešnejše (Klug, 2018). 

Učenci se razlikujejo tudi pri uporabi stilov učenja, ne obstaja en stil, za katerega bi 

lahko trdili, da je najboljši, zato je pomembno, da učitelj ve, katere stile učenja poznamo 

(npr. analitični, avtoritarni, komunikacijski, konkretni), jih predstavi učencem ter jim 

skuša pomagati ugotoviti, kateri stil je najustreznejši zanje (Rot Vrhovec, 2020). Med 

psihološkimi dejavniki so relevanten faktor tudi socialne in čustvene značilnosti 

posameznika. Učencem, ki se soočajo s problemi (npr. selitev, ločitev, zavrnitev iz 

okolja), lahko to povzroča velik stres, vpliva na njihovo čustveno funkcioniranje in 

posledično se pojavijo težave pri učenju, usvajanju jezika (manj sodeluje pri pouku, ni 

motiviran, z mislimi odtava). Pri tem igrajo pomembno vlogo starši in učitelj, ki mora 

poskrbeti, da je učenec, katerega učni jezik ni materni jezik, v razredu dobro sprejet 
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(strpnost) in mu s tem omogočiti dobro vključitev v novo skupnost in preprečiti 

nepotreben stres in čustvene težave (prav tam). 

 

c) Izkustveno-družbeni dejavniki 

 

V zadnjo kategorijo dejavnikov A. Rot Vrhovec (2020) uvršča socialno-ekonomski 

status (SES) in izobrazbo staršev, šolo, stik z jezikom ter transfer in interferenco. 

»Rezultati raziskav med slovenskimi otroki so pokazali, da otroci, ki prihajajo iz družin 

z nižjim ekonomskim in socialnim statusom, v povprečju slabše berejo, imajo slabši 

učni uspeh. Pismenost družine z nižjim SES v primerjavi z družinami z višjim SES na 

lestvici vrednot uvrščajo nižje« (Rot Vrhovec, str. 77). V raziskavi PIRLS iz leta 2016 

se je pokazalo, da imajo v družinah z nižjim SES in slabšo izobrazbo staršev manj 

knjig, manj berejo in dajejo branju manjši poudarek. Izkazalo se je tudi, da so ti učenci 

v povprečju dosegli slabše rezultate na testu bralne pismenosti. Raziskava sicer med 

učenci, ki prihajajo iz družin z nižjim SES, ne ločuje med tistimi, katerih učni jezik ni 

prvi jezik, in tistimi, katerih učni jezik je hkrati tudi prvi jezik, vendar lahko za obe skupini 

učencev pričakujemo podobne rezultate (Klemenčič Mirazchiyski in Mirazchiyski, 

2020). »Vpliv SES na jezikovno zmožnost nakazujejo tudi raziskave na področju 

nevropsihologije, ki so pokazale razlike v stopnji aktivnosti leve in desne hemisfere. 

Otroci z višjim SES dosegajo višjo funkcionalno specializacijo in imajo v povprečju 

močnejše jezikovne zmožnosti in večjo učinkovitost obdelave jezika« (Rot Vrhovec, 

str. 91). Seveda pa obstajajo tudi otroci, ki imajo kljub nižjemu SES in slabši izobrazbi 

staršev dobro razvite jezikovne zmožnosti in so uspešni, predvidevamo lahko, da so 

se situaciji sposobni dobro prilagoditi. Tudi šola ima vpliv na učenje drugega jezika. V 

šoli učenje navadno poteka sistematično, načrtno in pri tem procesu imajo zelo 

pomembno vlogo učitelji. Učitelji so tisti, ki podajajo znanje, uporabljati morajo ustrezne 

oblike, načine poučevanja in komunikacijo, pomembno je tudi, da učence sprejemajo 

takšne, kot so (njihovo kulturo, jezik ipd.), jih spodbujajo, prilagajajo delo njihovim 

sposobnostim ter imajo njihovo pozornost skozi celoten pouk (prav tam). Dvojezične 

osebe posamezna jezika uporabljajo različno pogosto in v različnih situacijah, ki jih v 

grobem razdelimo na javne in zasebne. V javnih situacijah (npr. v šoli, zdravstvenem 

domu, trgovini) uporabljajo jezik okolja, državni jezik, v zasebnih položajih pa 

uporabljajo prvi ali drugi jezik (npr. druženje z družino, prijatelji). Kot zadnji dejavnik pa 

je treba omeniti še transfer in interferenco. Izraz transfer se nanaša na prenos znanja 

enega jezika na drugega in je lahko pozitiven ali negativen. Odvisen je od stika z 

jezikoma, ujemanja posameznih jezikov in jezikovne zmožnosti posamezne osebe. 

Interferenca pa pomeni vpliv prvega jezika na drugega. Bolj kot oseba pozna oba 

jezika, manjša je verjetnost pojava interference (Zorman, 2013). 

 

Naslednje poglavje namenjamo opisu značilnosti dvojezičnosti, ki so bile v preteklih 

letih pogosto povezane z negativnimi oznakami, čustvi, situacijami, a na srečo se z leti 

to zmanjšuje in številne raziskave in dognanja nas opozarjajo, da pri dvojezičnosti z 

veliko večino prevladujejo pozitivne značilnosti. 
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2.8 ZNAČILNOSTI DVOJEZIČNOSTI 

 

Dvojezičnost so v preteklosti pogosto povezovali s predsodki in negativnimi oznakami, 

predvidevali so celo, da škodi otrokovemu razvoju, socializaciji, vpliva na inteligenco 

oziroma pripomore k razvoju jezikovnih, govornih ali drugih motenj/bolezni. Kasneje so 

vse to ovrgli in dokazali, da med umskim razvojem dvojezičnih in enojezičnih otrok ne 

prihaja do bistvenih razlik in da dvojezičnost/uporaba dveh jezikov ne vpliva na 

inteligenčni kvocient otroka. 

Otroci, ki so od rojstva izpostavljeni dvema jezikoma, ju zmorejo razlikovati in usvajati 

hkrati (Pert in Bradley, 2018). Zavedati se moramo, da so si dvojezične osebe med 

seboj zelo različne. Zanje je značilen individualen razvoj dvojezičnosti, na katerega 

vplivajo dejavniki dvojezičnosti, ki sem jih naštela in podrobneje opisala v prejšnjem 

podpoglavju (čas izpostavljenosti in usvajanja obeh jezikov, SES, okolje itd.). Seveda 

pa je treba poudariti tudi, da dvojezične osebe redko brezhibno obvladajo oba jezika 

(absolutna dvojezičnost), govorimo lahko o dominantnem in manjšinskem jeziku. 

Pomembna značilnost dvojezičnih oseb sta tudi dva ločena jezikovna sistema, katerih 

posledica je pogosto mešanje in sočasno uporabljanje obeh jezikov (Grosjean, 2010). 

Dvojezičnost naj bi spodbujala razvoj metajezikovne kompetence in usmerjene 

pozornosti, saj morajo dvojezične osebe nenehno preklapljati in nadzorovati uporabo 

obeh jezikov (Crescentini in Fabbro, 2014). Rot Vrhovec (2020, str. 67) omenja 

rezultate belgijskega programa Foyer in navaja, da uporaba dveh jezikov pri 

dvojezičnih osebah spodbuja globlje razumevanje jezika in razvijanje strategij uporabe 

jezika ter prenos znanja iz enega v drug jezik (nekaj, kar se posameznik nauči v prvem 

jeziku, lahko prenese v drugi jezik in obratno (npr. znanje, kako tvoriti vabilo). 

Dvojezičnost naj bi zmanjševala možnost pojava senilne demence, otroku omogoča 

stik z dvema kulturama hkrati, posledično bo razvil tudi večjo strpnost, v odrasli dobi 

pa dvojezičnost zagotovo pripomore k večji zaposljivosti posameznika. V današnjem 

multikulturnem in multietničnem okolju dvojezičnost kvečjemu predstavlja dodatno 

kompetenco oziroma boniteto, je vir pozitivnih vplivov na spoznavni, družbeni in 

kulturni razvoj (Crescentini in Fabbro, 2014; Pert in Bradley, 2018). 

 

2.9 GOVORNE NAVADE DVOJEZIČNIH DRUŽIN V SLOVENIJI 

 

V prejšnjih podpoglavjih se osredinjamo na opredelitve, dejavnike in značilnosti 

dvojezičnosti, v nadaljevanju pa predstavljamo govorne navade dvojezičnih družin v 

Republiki Sloveniji. 

V Sloveniji dvojezični otroci izhajajo iz družin z različnimi govornimi navadami. 

Natančni podatki o sestavi družin v Sloveniji in njihovih govornih navadah na 

Statističnem uradu Republike Slovenije niso dostopni, je pa S. Pertot (2015) navedla 

tiste kombinacije, ki naj bi bile najpogostejše na slovenskem območju. Prva skupina 

so družine, kjer imata starša oba enak prvi jezik, ki ni slovenski, z otrokom se 



18 
 

sporazumevata v prvem jeziku. Gre za enojezično družino in jezik otrokove 

socializacije posledično ni slovenščina. V drugo skupino spadajo družine, v katerih 

imata starša enak prvi jezik, ki ni slovenski, njun drugi jezik pa je slovenščina. Z 

otrokom komunicirata v prvem in drugem jeziku. To je dvojezična družina, otrok je 

dvojezičen in ima dva jezika socializacije (eden od njiju je slovenščina). V tretji skupini 

družin imata starša različen prvi jezik, ki ni slovenščina, z otrokom govorita vsak v 

svojem prvem jeziku. Tukaj se lahko pojavijo različne kombinacije uporabe jezikov, 

odvisno, ali mama in oče govorita tudi partnerjev jezik. Če samo eden izmed staršev 

uporablja partnerjev jezik, obstaja velika verjetnost, da bo ta jezik postal primarni jezik 

sporazumevanja v družini, seveda pa je lahko jezik sporazumevanja tudi neki tretji jezik 

(npr. slovenščina). Otrok je tako že v zgodnji socializaciji dvojezičen. V četrto skupino 

pa spadajo družine, v katerih je slovenščina za enega izmed partnerjev prvi jezik, za 

drugega pa ne. Tudi v tem primeru obstaja veliko različnih možnosti sporazumevanja 

med družinskimi člani. Prva možnost je, da starša z otrokom komunicirata vsak v 

svojem prvem jeziku, primarni jezik sporazumevanja med vsemi pa je prvi jezik enega 

izmed staršev. Druga možnost je, da vsak izmed staršev komunicira z otrokom v 

svojem prvem jeziku, skupni jezik sporazumevanja pa je neki tretji jezik (npr. 

angleščina). Tretja možnost pa je, da sporazumevanje med vsemi družinskimi člani 

poteka samo v enem jeziku. Otrok iz družine, ki jo uvrščamo v četrto skupino, je ne 

glede na vse možnosti že v zgodnji socializaciji dvojezičen. Vedeti moramo, da se 

lahko nove kombinacije uporabe jezikov pojavijo že, ko je v družini več kot en otrok. 

Sorojenci se tako lahko med seboj pogovarjajo v drugačnem jeziku, kot se pogovarjajo 

s starši. Slišimo lahko, da otrok velikokrat bolje govori jezik starša, s katerim preživi 

več časa, na jezik drugega starša je posledično čustveno manj navezan, vseeno pa to 

ne pomeni, da ga ne zna uporabljati. V dvojezičnih družinah je dobro, da se starša o 

uporabi jezikov temeljito pogovorita, saj lahko kasneje prihaja do konfliktov glede 

otrokove pripadnosti do uporabe nekega jezika. 

 

Do zdaj smo podrobno predstavili jezike in dvojezičnost, sledi pa predstavitev 

pismenosti, njenih vidikov ter vrst. Večji poudarek namenjamo bralni pismenosti. 

 

3 PISMENOST 
 

»Pismenost je ena izmed osnovnih človekovih vrednot, saj kot razvita zmožnost ljudem 

prinaša napredek, razvoj in svobodo« (Grom, 2020, str. 13). V preteklosti je bila 

pismenost privilegij višjih družbenih slojev in se je nanašala zgolj na sposobnost branja 

in pisanja oziroma je označevala nasprotje nepismenosti. Danes pa pismenost zaradi 

potreb po obvladovanju številnih sporazumevalnih kodov pridobiva čedalje širši pomen 

in je del skoraj vseh področij človekovega delovanja (Colja, 2013). Zavedanje o 

pomenu pismenosti, njeni vlogi pri razvoju sodobnih družb ter čedalje večja 

razširjenost sta leta 1966 spodbudili Mednarodno bralno društvo in Unesco, da 8. 
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september razglasita za svetovni dan pismenosti z namenom opozarjanja na pomen 

pismenosti spodbujanja razvoja bolj pismene družbe. Prav tako se pomena pismenosti 

zavedajo Združeni narodi, ki so z namenom širjenja in poglabljanja spoznanj o 

pismenosti desetletno obdobje od leta 2003 do 2012 razglasili za desetletje pismenosti 

(Delo, 2006). Kljub napredku, promoviranju in večanju pomena pa je raven pismenosti 

v številnih državah še vedno izrazito nizka in skrb vzbujajoč je podatek, da vsaj 773 

milijonov odraslih po vsem svetu ne dosega osnovne pismenosti (MIZŠ, 2020). 

 

3.1 OPREDELITEV POJMA 

 

»Pojem pismenost izvira iz latinske besede litteratus, kar označuje človeka, ki se uči« 

(Pečjak, 2012, str. 12). Spekter definicij je zelo širok. Knaflič (2010, str. 281) pravi, da 

je pismenost neločljivo povezana z rabo jezika in jo v ožjem pomenu najlažje 

opredelimo kot znanje branja in pisanja, takšno opredelitev zasledimo tudi v Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika (Pismenost, 2014). Colja (2013, str. 7) dodaja, »da gre 

za kompleksen pojem, ki ga je potrebno umestiti v določen kontekst, saj se ne nanaša 

zgolj na sposobnosti branja in pisanja, temveč tudi na številne druge ustvarjalne in 

analitične sposobnosti, znanja in vedenja, ki so primarnega pomena in se razvijajo 

skozi vse življenje.« Unesco (2018) v svoji definiciji dodaja, da pismenost vključuje 

neprekinjeno učenje z namenom pridobivanja znanja, doseganja ciljev in razvijanja 

potencialov ter celostnega vključevanja, delovanja v skupnosti in širši družbi. V 

strokovni in znanstveni literaturi lahko zasledimo še mnoge druge opredelitve 

pismenosti, ki se med seboj ne izključujejo, ampak se dopolnjujejo, saj pojem z leti 

postaja kompleksnejši, obravnavajo ga različne stroke, uporablja se v različnih 

kontekstih in kulturah, znotraj katerih pa lahko pomen pojma variira. Vse popularnejša 

postaja uporaba oznake večrazsežnostna oziroma sestavljena pismenost, s katero se 

želi preseči povezovanje pismenosti zgolj z branjem in pisanjem, ki sta še vedno 

temeljni dejavnosti, a vendar se glede na potrebe družbe (nove oblike besedil in 

njihova tvorjenja ter interpretiranja) pojavljajo nove vrste (npr. besedna, vizualna, 

digitalna), ki jih 'tradicionalna oznaka' pismenosti ne zajema (Cotič, Medved Udovič in 

Starc, 2011). 

 

3.2 VIDIKI PISMENOSTI 

 

Pismenost proučujejo strokovnjaki različnih znanosti, zato lahko prihaja do različnega 

izrazoslovja, delitev in vidikov pismenosti. V zadnjih desetletjih največji vpliv pripisujejo 

kognitivnim, sociokulturnim, razvojnim in izobraževalnim vidikom (Pečjak, 2012). 
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a) Kognitivni vidik 

 

Kognitivni znanstveniki kot osnovo pismenosti imenujejo pridobivanje spretnosti 

(mentalnih dejanj), ki jih posameznik potrebuje za branje in pisanje in le-te niso odvisne 

od socialnega konteksta. V ospredje postavljajo aktivno vlogo posameznika, učni 

proces, postopke in strategije branja in pisanja. Menijo, da se pismenosti lahko 

naučimo, in ko ima posameznik razvite določene spretnosti in strategije, jih lahko 

uporablja v vseh situacijah. Poudarek dajejo zgodnji bralni kulturi, bralni motivaciji, 

vidnemu in fonološkemu zavedanju, prepoznavanju, poimenovanju in pisanju ter 

kodiranju in dekodiranju. Raziskave s tega področja nam omogočajo boljše 

razumevanje procesa zgodnje pismenosti (predopismenjevalne spretnosti, 

konstrukcije pomena besed) (Davidson 2010, v Grom, 2020). 

 

b) Sociokulturni vidik 

 

Sociokulturni vidik se povezuje s kognitivnim vidikom. Strokovnjaki tega vidika osnovo 

za pridobivanje pismenosti povezujejo s sociokulturnimi izkušnjami, ki jih posamezniki 

dobijo v posameznih socialnih skupnostih. Menijo, da s specifičnimi izkušnjami in 

dogodki v posameznih skupnostih (npr. družina, služba) razvijajo diskurz, ki je socialno 

prepoznan način za uporabo jezika, razmišljanja, vrednotenja (ob pismenosti se 

oblikujejo naša stališča in vrednote) (Pečjak, 2012). 

 

c) Razvojni vidik 

 

»Razvojni vidik v ospredje postavlja razvojno pot in značilnosti posameznika v okvirju 

pridobivanja potrebnih spretnosti za razvoj pismenosti. Razumevanje razvojnih 

značilnosti osebe v procesu pridobivanja pismenosti vpliva na pedagoško prakso in 

predstavlja osnovo za oblikovanje smernic v učnih načrtih in kurikulumih za 

poučevanje pismenosti« (Grom, 2020, str. 26). 

 

d) Izobraževalni vidik 

 

Izobraževalni vidik se osredinja na efektiven pouk pismenosti in upoštevanje vseh 

zgoraj naštetih vidikov in raznovrstnih strategij, ki bi posameznikom omogočilo najbolj 

optimalno izražanje, posredovanje in sprejemanje jezika – pridobivanje pismenosti 

(prav tam). 
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3.3 VRSTE PISMENOSTI 

 

Z razvojem in čedalje večjim pomenom pismenosti, ki zdaleč ne zajema več le 

sposobnosti branja in pisanja, temveč zaobjema večji spekter spretnosti in obvladanja 

sporazumevalnih kodov, se povečuje tudi število posameznih vrst pismenosti. 

Vzgojno-izobraževalni proces mora biti načrtovan tako, da učenci razvijajo raznolika 

znanja, spretnosti, kompetence, vrednote, s katerimi pridobijo širok spekter 

pismenosti, ki predstavljajo temelje in jim omogočajo nadaljnjo uporabo in nadgradnjo 

le-teh na številnih področjih (npr. umetniškem, znanstvenem, družbenem). Ko 

govorimo o vrstah pismenosti, največkrat poudarjamo bralno pismenost, ki je glavni 

element vseh pismenosti in jo bomo podrobneje obravnavali v četrtem poglavju. Sledi 

predstavitev matematične, glasbene, naravoslovne, okoljske in digitalne pismenosti, ki 

so pismenosti, ki vse bolj prihajajo v osredje pri trenutnem osnovnošolskem 

izobraževanju. 

 

a) Matematična pismenost 

 

Matematična pismenost je v raziskavi PISA opredeljena kot »posameznikova spretnost 

razmišljanja, analiziranja, reševanja in pojasnjevanja matematičnih problemov v 

različnih življenjskih okoliščinah ter razumevanja vloge matematike v svetu, ki 

omogoča oblikovanje konstruktivnega in razmišljujočega posameznika« (Repež, 

Drobnič Vidic in Štraus, 2008, str. 20). Razvijanje matematične pismenosti mora biti v 

vzgojno-izobraževalnem procesu eden izmed temeljnih ciljev poučevanja, ki se razvija 

od najnižje do najvišje stopnje izobraževanja (od enaktivne, ikonične do simbolne 

ravni). Poudarek mora biti na problemskih situacijah, s katerimi se učenci srečujejo, jih 

razumejo, so vanje vpleteni v vsakodnevnem življenju in jim predstavljajo izziv (npr. 

nakupovanje, finance, kuhanje), saj so učenci posledično za reševanje bolj notranje 

motivirani, hkrati pa matematične vsebine postanejo bolj osmišljene. Pri reševanju 

morajo v novih situacijah uporabiti obstoječe matematično znanje, veščine, 

sposobnosti sklepanja, prostorske predstave in vzbuditi kognitivno napetost. Zaželeno 

je postavljanje vprašanj, opisovanje, utemeljevanje. »Samo na tak način razvijamo 

zmožnost otroka, bodočega odraslega, da prepozna in razume vlogo matematike v 

svojem okolju, da zna smiselno utemeljiti svoje trditve in odločitve ter da pri svojih 

dejavnostih uporablja matematiko na način, ki mu omogoča tvorno, odgovorno in 

refleksivno delovanje v družbi« (Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011, str. 15). 

 

b) Glasbena pismenost 

 

Učenje glasbe pogosto povezujemo z učenjem jezika, saj znanstveniki ugotavljajo kar 

nekaj skupnih značilnosti, ki nam omogočajo lažje razumevanje obeh procesov. Prva 
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skupna značilnost je, da imamo izhodišča in sposobnosti, da osvojimo kompetence za 

učenje jezika in glasbe prav vsi ljudje (nihče ni popolnoma brez posluha oziroma smisla 

za jezik); prav tako imamo vsi sposobnosti, da se naučimo zakonitosti in sintakse skozi 

izkušenjsko učenje; za oba procesa je značilna slušno-govorna modaliteta učenja (pri 

obeh procesih sprejemamo neko sporočilo/vzorec in se nato odzivamo 

govorno/pevsko) ter pisna in ustna oblika (glasbo in jezik lahko pojemo/govorimo ali 

pišemo); glasba in jezik se razlikujeta glede na kulturo, družbo; in kot zadnje tako z 

jezikom kot glasbo lahko vsak ustvarja nove vzorce kombinacije glasov/črt, melodije. 

Na podlagi tega si lažje predstavljamo in razumemo način učenja in glasbenega 

opismenjevanja (iz teh izhodišč so izpeljane faze glasbenega opismenjevanja – 

poslušanje, izvajanje, branje, pisanje), saj so ravno to osnove za pripravo dobrega 

vzgojno-izobraževalnega procesa (prav tam). 

 

c) Naravoslovna in okoljska pismenost 

 

V današnjih časih v ospredje na vseh področjih vse bolj prihajajo okoljske in naravne 

vsebine, saj sta se povezanost z naravo in ustrezen odnos do okolja v preteklih 

desetletjih začela nekoliko izgubljati – slabša naravoslovna in okoljska pismenost. 

Pomembno je, da se učenci naravoslovne in okoljske vsebine učijo z razumom, se 

miselno angažirajo, jih povezujejo v smiselno celoto in uporabljajo ustrezne termine, 

saj lahko napačne predstave in posploševanje o bioloških/naravnih pojavih in bitjih 

vplivajo na odnos učencev do narave in živih bitji. Ključno je izobraževanje za trajnostni 

razvoj, ki mora postati še bolj povezan del učnega procesa v šolah, »da bi se povečalo 

razumevanje kompleksne zveze med naravnim, ekonomskim, socialnim in političnim 

sistemom ter soodvisnosti ljudi in skupnega reševanja okoljske problematike« (Cotič, 

Medved Udovič in Starc, 2011, str. 17). Le na tak način razvijamo sposobnosti učenca, 

da prepozna, pojasni in razume vlogo narave, ima do nje spoštljiv odnos in odgovorno 

ravna z okoljem (razvije naravoslovno in okoljsko pismenost) ter postane odgovoren 

član družbe (prav tam). 

 

d) Digitalna pismenost 

 

V zadnjem desetletju, še posebej pa v zadnjem letu (posledice epidemije COVID-19), 

se daje vse večji poudarek v izobraževanju tudi razvijanju digitalne pismenosti. 

Pomembno je, da se učenci zavedajo prednosti in slabosti, ki jih prinaša uporaba 

različnih tehnologij, da so pri pouku deležni IKT vsebin, da se učijo njihove uporabe, 

kajti pri ustrezni uporabi tehnologije pri pouku se učenci digitalno opismenjujejo, hkrati 

pa razvijajo tudi druge sposobnosti, npr. zmožnost analiziranja, kritičnega mišljenja, 

zbiranja podatkov, sodelovanja (Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011). 
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Poznamo še številne druge vrste pismenosti, npr. finančno, estetsko, čustveno, 

družinsko, medijsko, kartografsko, funkcionalno …, ki jih znotraj pouka ali ostalih 

dejavnostih razvijamo na šolskih ali drugih področjih (npr. v službi, znotraj družine). V 

naslednjem poglavju bomo poudarili bralno pismenost, ki je sestavni del vseh zgoraj 

obravnavanih pismenosti. 

 

4 BRALNA PISMENOST 

 

4.1 OPREDELITEV POJMA 

 

Ko govorimo o vrstah pismenosti, največkrat poudarjamo bralno pismenost, ki je glavni 

element in osnova večine ostalih vrst pismenosti in človekovih dejavnosti. 

Posamezniku omogoča vključevanje v družbo in osebni razvoj. Je ena bistvenih 

kompetenc posameznika v sodobni družbi, saj učenje in delovanje v socialnem okolju 

brez branja ni mogoče (Pečjak, 2012). V Nacionalni strategiji za razvoj bralne 

pismenosti (2019, str. 3), ki določa prednostne in vzgojno-izobraževalne cilje na 

področju pismenosti, je bralna pismenost opredeljena kot stalno razvijajoča se 

zmožnost posameznika/posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo 

pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje 

prebranega in bralno kulturo (pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za 

branje). Zato je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje 

posameznikovih sposobnosti ter njegovo uspešno sodelovanje v družbi. Razvijanje 

bralne pismenosti se začne v najzgodnejšem obdobju in traja skozi vse življenje, saj 

sporazumevalne dejavnosti (branje, pisanje, poslušanje, govorjenje) nenehno 

uporabljamo in nadgrajujemo. Za razvijanje bralne pismenosti je odgovoren vsak 

posameznik, še posebej pa odrasli in zaposleni v vzgoji in izobraževanju. 

 

4.2 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST 

 

Z bralno pismenostjo je tesno povezana splošna sporazumevalna zmožnost, ki je eden 

izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine na vseh ravneh obveznega šolanja. M. Bešter 

Turk (2011, str. 121) jo opredeli kot »zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih 

vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih 

vrst; gre torej za zmožnost sporočevalca in prejemnika besedil, da sodelujeta v 

dvosmernem (tj. v vlogi sogovorca in dopisovalca) ter v enosmernem sporazumevanju 

(tj. v vlogi poslušalca, bralca, govorca in pisca enogovornih besedil).« Gradniki 

sporazumevalne zmožnosti so motiviranost za sprejemanje in sporočanje, stvarno 

znanje prejemnika in sporočevalca, jezikovna, pragmatična, metajezikovna zmožnost 

prejemnika in sporočevalca ter zmožnost nebesedne komunikacije prejemnika in 

sporočevalca (prav tam). 
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Sporazumevalno zmožnost in njene gradnike na podlagi učnih ciljev in vsebin načrtno, 

sistematično in transakcijsko razvijamo pri jezikovnem pouku (ne le pri predmetu 

slovenščina, temveč tudi pri ostalih predmetih) skozi štiri glavne sporazumevalne 

dejavnosti: branje, pisanje, poslušanje in govorjenje (Bešter Turk, 2011). Za razvijanje 

bralne pismenosti sta ključni predvsem dejavnosti branja in pisanja (Petek, 2012). Pri 

branju gre za proces sprejemanja, dekodiranja in razumevanja pisnih virov. V 

primerjavi s pisanjem je oseba pri branju bolj pasivna. Pri pisanju pa gre za pretvarjanje 

iz slušnega v grafični kod, tvorjenje besedil, izražanje nekega znanja/vedenja in večjo 

rabo miselnih virov (Vilar, 2017). 

Naslednje podpoglavje namenjamo predstavitvi modelov usvajanja branja in razvoja 

bralne pismenosti, ki se najpogosteje pojavljajo v strokovni literaturi. 

 

4.3 MODELI USVAJANJA BRANJA IN RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

»Branje je avtomatiziran proces, zato ga velikokrat jemljemo kot samoumevnega. Kljub 

temu je potrebno veliko časa, da se posameznik nauči učinkovito brati« (Mauko, 2021). 

Usvajanje branja poteka kontinuirano, po posameznih korakih oziroma stopnjah. 

Spretnosti, ki jih posameznik pridobi na posamezni stopnji, pa se nadgrajujejo na višji. 

Pomembno je, da je usvajanje prilagojeno otrokovi starosti in znanju. Strokovnjaki na 

področju pismenosti in usvajanja veščin branja so predstavili že številne modele 

razvoja bralnih sposobnosti, ki imajo posamezne skupne značilnosti in posamezne 

razlike (npr. širši/ožji časovni okvir). 

 

a) Model usvajanja branja po Jeanne Chall 

 

Petek (2012) se je v članku Strategije raziskovanja in poučevanja pismenosti prav tako 

kot Pečjak (2012, str. 57–61) v knjigi Psihološki vidiki bralne pismenosti osredinil na 

celostni model razvoja bralnih sposobnosti, ki ga je oblikovala J. Chall in ima velik vpliv 

na načrtovanje sodobnega bralnega pouka. Avtorica se je pri oblikovanju modela uprla 

na Piagetovo teorijo spoznavnega razvoja in lastne delovne izkušnje z otroki z bralnimi 

težavami. Model sestavlja šest stopenj, ki si sledijo v hierarhičnem zaporedju in so 

opredeljene z okvirnimi starostmi. Na vsaki stopnji je v ospredju branje, ki predstavlja 

obliko reševanja problemov. Od rojstva do 6. leta starosti je otrok v predbralnem 

obdobju, v katerem spoznava in razvija različne vidike jezika (pomenski, skladenjski, 

metajezikovno znanje), začne se tudi proces opismenjevanja. Za prehod na naslednjo 

stopnjo je pomembna vzpostavitev asociativne zveze glas–črka. Med 6. in 7. letom 

starosti v obdobju začetnega branja in dekodiranja se otroci učijo slušnega, vidnega 

razločevanja črk in glasov ter grafične in pomenske oblike besed, postopoma se 

naučijo tudi branja. Na naslednji stopnji med 7. in 8. letom starosti otroci utrjujejo 

tehniko branja in se učijo tekočnosti in avtomatizacije tehnike branja z razumevanjem, 
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poudarja se glasno in pravilno branje. Na prehodu na naslednjo stopnjo pogosto 

prihaja do sprememb v učenčevem odnosu do branja in bralnih strategij, saj se začne 

soočati z zahtevnejšimi besedili. V obdobju večstranskega pogleda na prebrano, ki 

traja med 14. in 18. letom, mladostniki razvijajo branje za različne namene in oblikujejo 

mnenje, stališča do prebranega ter presojajo besedila. Na zadnji stopnji, imenovani 

konstrukcija in rekonstrukcija, ki traja od 18. leta dalje, se poudarja 

kvaliteta/učinkovitost branja, značilen je selektiven in fleksibilen pristop k branju ter 

dobra razgledanost bralca o vsebini, ki jo bere. J. Chall je na osnovi modela oblikovala 

tudi bralne standarde, ki so lahko v pomoč učiteljem pri okvirni oceni bralnih 

sposobnosti posameznika. Meje med posameznimi stopnjami niso strogo določene in 

so odvisne od individualnega napredka posameznika (kognitivnega razvoja) (prav 

tam). 

 

b) Model usvajanja branja po Jean W. Gillet, Charles Temple in Alan N. 

Crawford 

 

Zgornjemu modelu je soroden 5-stopenjski model, ki so ga oblikovali J. W. Gillet, C. 

Temple in A. N. Crawford (Pečjak, 2012, str. 62). Model se od prejšnjega razlikuje 

predvsem v četrti in peti stopnji, ki obsegata velik starostni razpon z namenom 

opozarjanja na velike razlike v bralni zmožnosti med posamezniki in v poudarjanju, da 

je izobraževalni sistem tisti, ki mora zagotoviti razvoj bralnih zmožnosti učenca. Na prvi 

stopnji, t. i. porajajoča se pismenost, ki traja nekje 2.–5. leta, otrok bere z namenom 

pridobivanja znanja, razume, da črka predstavlja glas in način branja (od leve proti 

desni, zgoraj navzdol). Na naslednji stopnji, ki so jo poimenovali začetno branje in traja 

5.–6. leta starosti, se otrok uči slušnega, vidnega razločevanja črk in glasov, začne se 

postopek opismenjevanja. Tekoče branje je naslednja stopnja in je značilna za starost 

7–8 let. Otrok na tej stopnji utrjuje tehniko branja, tekočnost in glasnost branja. 4. 

stopnja traja 8.–18. leta starosti, zanjo je značilno branje za razvedrilo in branje za 

učenje. Zadnjo stopnjo imenujejo zrelo branje, ki prav tako traja 8.–18. leta, otrok je 

sposoben kritičnega branja, do prebranega si oblikuje lastno mnenje (prav tam). 

 

c) Model usvajanja branja po Linnei Ehri 

 

Pogosto se navaja tudi model L. Ehri (1995), ki je razvoj bralnih sposobnosti razdelila 

na štiri stopnje. Za prvo oziroma predabecedno stopnjo je značilno pomanjkljivo 

poznavanje črk brez zmožnosti dekodiranja besed, branje temelji na ugibanju in je 

vezano na kontekst, otrok dela večje napake. Poudarek je na vizualnih namigih. Na 

naslednji stopnji (delno abecedna stopnja) otrok pozna večino črk, prepoznava 

posamezne glasove, branje še vedno temelji na ugibanju in kontekstu, otrok ni zmožen 

dekodiranja. Na popolno abecedni stopnji otrok razume zvezo glas–črka, pri znanih 

besedah ima zelo malo težav z branjem, neznane besede pa dekodira zelo počasi. 
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Otrok je zmožen branja po analogiji. Branje je počasno, vendar ne temelji več na 

ugibanju. Na zadnji utrjeni abecedni stopnji je otrok pri branju že bolj spreten, 

avtomatizirano bere zahtevnejše znane in neznane besede, uporablja branje s 

pomočjo analogije, občasno (pri zahtevnejših besedah) se poslužuje dekodiranja 

(Mauko, 2021). 

 

4.4 GRADNIKI BRALNE PISMENOSTI 

 

Haramija (2020) navaja, da je bralna pismenost sestavljena iz devetih gradnikov 

(govor, motiviranost za branje, razumevanje zasnove bralnega gradiva, glasovno 

zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, odziv na prebrano, kritično 

branje). Vse gradnike tvorijo posamezni elementi, ki jih prav tako kot gradnike 

razvijamo celostno, načrtno, sistematično, v skladu z učnimi cilji in vsebinami vseh 

predmetov in področji, ki so del izobraževalnega procesa (od predšolskega do 

srednješolskega). Izhodišča za razvijanje bralne pismenosti in njenih gradnikov tako 

predstavlja kurikulum za vrtce, učni načrti posameznih predmetov za osnovnošolsko 

in srednješolsko izobraževanje ter Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti 

2019–2030 in Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Pri tem pa se 

morajo upoštevati starost, znanje in posebnosti učencev. Temelj za krepitev 

posameznih gradnikov predstavljajo besedila (pisna, ustna, video …), ki morajo biti 

kakovostna in strokovno izbrana ter morajo omogočati različne pristope k oblikovanju 

učne vsebine, ki jo predpisuje učni načrt. Razvijanje posameznega gradnika poteka 

skozi daljše obdobje, stopnjujeta se obseg in poglobljenost. 

 

a) Govor 

 

Prvi od gradnikov bralne pismenosti, ki se med seboj povezujejo in so bili oblikovani v 

sklopu projekta OBJEM, je govor (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2021). Med 

elemente tega gradnika D. Haramija (2020, str. 30–56) uvršča »nebesedno 

komuniciranje, jezikovno zmožnost, uporabo govora v različnih govornih položajih in 

situacijah ter uporabo izrazov za čustvena stanja.« Govor se razvija v dveh fazah – 

predjezikovni in jezikovni. V predjezikovni fazi novorojenček takoj po rojstvu že 

zaznava govor iz okolice, razlikuje glasove, kasneje jih naključno posnema, preizkuša 

govorni aparat (bebljanje, čebljanje), razvija nebesedno komunikacijo (npr. kretnje, 

geste, očesni stik). Okoli 13. meseca začne otrok uporabljati prve besede in to 

označuje začetek jezikovnega obdobja. Naslednja tri leta je razvoj govora najbolj 

intenziven. Otrok gre skozi tri glavne faze, od zmožnosti razumevanja in uporabe 

enobesednih enot, bogatenja besednega zaklada, povezovanja besed v povedi do 

tvorjenja večstavčnih enot. Pri usvajanju govora pomembno vlogo igrajo tudi notranji 

(motivacija, izkušnje …) in zunanji dejavniki (okolje, družina, vzgojno-izobraževalne 

ustanove …). Sčasoma se začneta krepiti pragmatična in skladenjska zmožnost jezika 
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in razvijati metajezikovna zmožnost. V osnovnošolskem obdobju je poudarek na 

razvijanju jezikovnih sporazumevalnih zmožnosti (slovnična, pravopisna, pravorečna, 

fonološka, leksikalna in semantična), z osnovami pa se začnejo otroci srečevati že v 

predšolskem obdobju. Tudi v kasnejšem srednješolskem izobraževanju se še vedno 

razvija govor v okviru različnih predmetov in predmetnih področji. Razvoj jezika se tudi 

na tej stopnji še ne zaključi. Razvija in izpopolnjuje se še v kasnejših obdobjih na 

najrazličnejših področjih (študijskih, službenih). Razvoj govora je tesno povezan tudi z 

drugimi gradniki bralne pismenosti ter s čustvenim, socialnim in spoznavnim razvojem 

(prav tam). 

 

b) Motiviranost za branje 

 

Drugi gradnik bralne pismenosti je motiviranost za branje. Gre za večrazsežnosten 

koncept, D. Haramija (2020, str. 60–77) med njegove elemente/vidike uvršča: »interes 

za branje, pozitiven odnos do branja in besedil, bralno samoučinkovitost, izbiro tiskanih 

in drugih informacijskih virov glede na namen branja in uporabo različnih lokacij bralnih 

virov.« Ko govorimo o motivaciji za branje, lahko rečemo, da je to odgovor na 

vprašanje, zakaj nekdo bere. Razlogi/motivacija za branje so lahko notranji (užitek, 

želja po znanju ipd.) ali zunanji (npr. pritisk staršev, nagrada), marsikatere dejavnike 

iz teh dveh skupin pa je mogoče uvrščati v eno ali drugo skupino. Ne smemo pozabiti 

na pomembnost socialnega konteksta, ki prispeva k samoregulaciji osebe, saj 

zadovoljuje osnovne potrebe, kot je na primer potreba po povezanosti z drugimi, 

občutek kompetentnosti. V izobraževalnem okolju je pomembno ustvariti spodbudno 

okolje, vključevati medpredmetne povezave ter motivacijske strategije (npr. 

doživljajska uvodna motivacija, interpretativno branje). Učiteljevo dobro razumevanje 

bralne motiviranosti je ključno zaradi njene tesne povezanosti motivacije z bralnimi 

dejavnostmi in bralnim razumevanjem ter posledično z razvitostjo bralne pismenosti 

pri posameznem učencu (Haramija, 2020). 

 

c) Razumevanje koncepta bralnega gradiva 

 

Razumevanje koncepta bralnega gradiva je prav tako eden izmed gradnikov bralne 

pismenosti. »Njegovi elementi so: orientacija v bralnem gradivu, povezovanje 

besednega in slikovnega dela v besedilu, poznavanje in obvladovanje smeri branja, 

celostno branje multimodalnih besedil in poznavanje tiskanih ter digitalnih gradiv« 

(Haramija, 2020, str. 82–104). V izobraževanju se poleg monomodalne pismenosti, ki 

zahteva zgolj razumevanje smeri branja in vključuje klasična učna gradiva (izražena z 

enim jezikovnim kodom), na vseh predmetnih področjih čedalje bolj govori tudi o 

multimodalni pismenosti, ki od bralca poleg klasičnih bralnih strategij (linearnega 

branja (od leve proti desno, od zgoraj navzdol)) zaradi prisotnosti novega koda (npr. 

zvočni, vizualni, prostorski kod) zahteva tudi druge bralne načine (izbirno branje, 
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opazovanje, uporaba in sestavljanje pomenov drugih kodov). Del večine sodobnih 

besedil so slikovna gradiva, ki niso le neko dopolnilo, temveč enakovreden vir 

podatkov. Za multimodalno branje je zato potrebno tako razumevanje podatkov 

jezikovnega koda (besedilo), vizualnega koda (fotografija, graf, tabela) ter sestavljanje 

kodov v smiselno celoto. Primeri multimodalnega besedila so razni e-učbeniki, spletne 

strani z videoposnetki ipd. Zelo pomembno je razumevanje obeh konceptov 

(monomodalnega in multimodalnega branja) ter njuno načrtno, sistematično in 

celostno razvijanje v šolskem procesu (prav tam). 

 

d) Glasovno zavedanje 

 

Četrti gradnik bralne pismenosti je glasovno zavedanje, ki ima glavno funkcijo pri 

učenju branja in pisanja. »Njegovi temeljni elementi so glasovno razločevanje in 

razčlenjevanje ter poznavanje in uporaba knjižne izreke« (Haramija, 2020, str. 108–

132). Razvijanje glasovnega zavedanja poteka skozi različne stopnje, ki lahko 

nakazujejo na kasnejše bralne zmožnosti učencev. Glasovno zavedanje je odvisno od 

miselnega razvoja in znanja posameznika, zato je zelo pomembno, da razvijanje 

poteka načrtno, postopno in je prilagojeno otrokovim sposobnostim. Proces je 

kompleksen, omogoča pa medpredmetno povezovanje, zato je potrebno, da to 

poučujejo strokovno usposobljeni učitelji in drugi pedagoški delavci (prav tam). 

 

e) Besedišče 

 

Besedišče je peti gradnik bralne pismenosti. Tvorijo ga razumevanje pomena besed in 

njihova uporaba pri sprejemanju in tvorjenju besedil, širjenje in usvajanje besedišča za 

uspešno branje z razumevanjem, učenje in sporazumevanje ter uporaba jezikovnih 

virov in priročnikov (Haramija, 2020, str. 139–155). Ker je zmožnost sporazumevanja 

bistvena za razvoj večine spretnosti in razvoja posameznikov (mdr. tudi bralne 

pismenosti, mišljenja, čustvenega doživljanja), za uspešno komunikacijo pa je 

potreben dobro razvit besedni zaklad in poznavanje slovničnih in pragmatičnih pravil, 

je sistematično razvijanje, širjenje besednega zaklada (leksikalne zmožnosti) 

izrednega pomena. Besedni zaklad je namreč velik kazalec/pokazatelj zmožnosti 

razumevanja prebranega besedila, zato je treba z razvijanjem besedišča intenzivno 

začeti že v predšolskem obdobju in nadaljevati v nadaljnjem izobraževanju. Razvijanje 

besedišča se začne v obdobju novorojenčka, prve besede posamezniki izgovorijo okoli 

1. leta starosti, nadaljnji razvoj navadno poteka eksponentno z značilnimi 

spremembami v govoru. Z vsakim starostnim obdobjem se širi besedišče ter njegova 

pestrost in kakovost. Pomembna dejavnika pri obsegu in pestrosti posameznikovega 

besedišča sta družinsko okolje ter kakovosten vzgojno-izobraževalni proces (vrtec, 

šola, knjižnica). Razvijanje besedišča poteka skozi celo življenje in poteka na vseh 
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področjih človekovega delovanja, saj nihče ne more obvladati jezika do popolnosti 

(prav tam). 

 

f) Tekoče branje 

 

Šesti gradnik bralne pismenosti je tekoče branje. Določajo/tvorijo ga tehnika branja, 

natančnost, hitrost, izraznost in ritem (Haramija, 2020, str. 163–165). Branje je eno 

izmed štirih temeljnih sporazumevalnih dejavnosti in poteka po določenih fazah. Na 

začetku se posameznik sooča z učenjem tehnike branja, ki je časovno obsežen in 

kompleksen (dekodiranje – vidno in slušno zaznavanje črk) proces, sledi učenje s 

pomočjo branja (poudarek je na razumevanju prebranega). Med posamezniki se 

začnejo hitro pojavljati razlike v bralni tehniki (natančnost, hitrost …). Tekočnost branja 

se pokaže v procesu glasnega branja in je opredeljena kot »zmožnost natančnega in 

hitrega branja z ustrezno izraznostjo, ritmom, glasnostjo, intonacijo in naglasom« 

(Jurišič, 2006, v Haramija, 2020, str. 163). Raziskave kažejo, da posamezniki, ki berejo 

tekoče, tudi bolje razumejo prebrano, branje jim ne predstavlja muke, imajo boljšo 

bralno motivacijo, saj dajejo namesto dekodiranju več pozornosti in energije 

razumevanju prebranega, branje jim predstavlja užitek in posledično imajo visoko 

motivacijo. Za učence, ki jim branje (tekočnost) predstavlja težavo, je značilno, da se 

branju ravno zaradi neuspehov, stresa in naprezanja raje izogibajo in ga opuščajo v 

prostem času. Na tekočnost lahko močno vplivajo tudi razne govorne napake in 

motnje, osebnostne lastnosti posameznika, okolica (dražljaji, moteči faktorji) in vrsta 

besedila. Kot pri prejšnjih gradnikih je treba tudi pri tekočem branju poudariti pomen 

sistematičnega in celostnega razvijanja skozi celotno šolanje (pri vseh predmetih in 

področjih, uporaba različnih strategij, bralnih dejavnosti) in pri nadaljnjih dejavnostih 

(prav tam). 

 

g) Razumevanje besedila 

 

Sedmi gradnik je razumevanje besedila, ki ga določajo sistematično razvijanje branja 

z razumevanjem, iskanje, primerjanje, urejanje podatkov iz besedil, iskanje bistva, 

povzemanje bistva in vrednotenje besedil, uporaba učnih strategij in uzaveščanje 

procesa branja (Haramija, 2020, str. 188–208). Je tesno povezan, prepleta se z 

ostalimi gradniki (npr. tekoče branje, besedišče) in je vezan na vsa področja 

človekovega delovanja. Jezikovno-komunikacijska interakcija je del večine človekovih 

aktivnosti in osnovo zanjo predstavlja ravno razumevanje besedil (pisnih in ustnih). Pri 

razumevanju besedil gre za prepoznavanje jezikovnih (teme, prenosnika, namena 

sporočanja ipd.) in nejezikovnih kontekstov (čas, prostor, udeleženci ipd.) in razbiranje 

bistva iz množice vseh podatkov. V šolskem okolju želimo razumevanje besedila 

sistematično razvijati z različnimi dejavnostmi pred/med/po branju (iskanje bistva, 

sklepanje, povzemanje, urejanje podatkov) na vseh področjih (prav tam). 
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h) Odziv na besedilo in tvorjenje besedila 

 

Naslednji gradnik je odziv na besedilo in tvorjenje besedil, ki se kaže skozi razvijanje 

veščin pisanja ustreznih besedil, uporabo prebranega v novih situacijah in tvorjenje 

ustreznih, smiselnih besedil (pisnih in ustnih) o prebranem. Preden se lahko odzovemo 

na besedilo, ga moramo prebrati z razumevanjem. Z odzivanjem na besedilo se 

začnejo otroci najprej srečevati v družinskem okolju, nadaljujejo v vrtcu in šoli (pri vseh 

predmetih, ne le pri slovenščini) ter kasnejšem šolanju in dejavnostih. V vsakem 

obdobju se načini odzivanja stopnjujejo, začnejo se z osnovnimi in nadaljujejo do 

najbolj specifičnih in kompleksnejših (Haramija, 2020, str. 213–234). 

 

i) Kritično branje 

 

Zadnji, deveti gradnik, ki je bil oblikovan v okviru projekta OBJEM, je kritično branje. 

»Sestavljajo ga prepoznavanje, presojanje, vrednotenje sporočilnosti, dejstev in 

pogledov v besedilu ter avtorjevega načina pisanja, presojanje besedila glede na dane 

kriterije, oblikovanje lastnega mnenja in njegovo utemeljevanje ter postavljanje 

kriterijev za kritično vrednotenje besedil« (Haramija, 2020, str. 238–256). Pri kritičnem 

branju ni poudarek samo na branju, temveč na vrednotenju prebranega in oblikovanju 

kritičnega odnosa do vsebine. Gre za aktivno in analitično branje, ki posamezniku 

omogoča odkrivanje različnih pomenov, sestavin besedila, pogledov, motivov, idej 

avtorja, presojanje glede na lastne izkušnje ipd. Analiziranje učnih načrtov za osnovno 

in srednjo šolo, ki ga je izvedla D. Haramija (2020, str. 256), je pokazalo, da uporaba 

pojmov kritično branje in kritično razmišljanje ni ravno pogosta. Največ poudarka in 

pojmov, ki so pojmoma sorodni, je možno zaslediti šele v učnih načrtih za 

srednješolsko izobraževanje pri pouku slovenščine, kar ni preveč presenetljiv podatek. 

V osnovnošolskih učnih načrtih bi bilo treba kritičnemu branju dati večji poudarek, saj 

je pomembno, da otroke učimo kritičnega mišljenja in veščin kritičnega branja, ki jim 

bodo omogočale aktivno delovanje v sodobni družbi (prav tam). 

 

4.5 DEJAVNIKI BRALNE PISMENOSTI 

 

Obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na proces razvoja bralne pismenosti in 

pojavljanje razlik v bralni učinkovitosti posameznikov. Različni strokovnjaki 

izpostavljajo različne dejavnike. S. Pečjak (2019) jih deli na kognitivne in afektivne 

(čustveno-motivacijske). V prvo skupino umešča inteligentnost, učenje branja (tehnika 

branja – povezanost med hitrostjo branja in razumevanjem prebranega, tekočnost 

branja), (meta)kognitivne strategije (iskanje bistva, razlaga z drugimi besedami, 

evalviranje, načrtovanje) in besedišče, ki je eden najmočnejših napovednikov bralnega 

razumevanja. V drugo pa interes (osebni ali situacijski), kompetentnost in motivacijo 
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za branje (zunanja – npr. želja po pohvali, dobri oceni/uspehu in notranja – prepričanje 

o pomembnosti branja, vedoželjnost, občutek lastne učinkovitosti) (prav tam). Pogosto 

med dejavniki zasledimo tudi percepcijske dejavnike, med katere sodita vidno in slušno 

razločevanje. Avtorji razlikujejo tudi socialno-kulturne dejavnike oziroma okolja, v 

katerih deluje posameznik in vplivajo nanj. Družinsko okolje predstavlja prvo, osnovno 

otrokovo okolje, v katerem razvija branje in ostale sporazumevalne dejavnosti 

(Domitar, 2013). Berčnik, Petek in Devjak (2016) menijo, da obstajajo vsaj štirje načini, 

s katerimi starši vplivajo na otrokov razvoj pismenosti: spodbujanje bralne dejavnosti v 

domačem okolju; skupno družinsko izvajanje bralnih dejavnosti; bralni model odrasle 

osebe (branje odraslega pred otrokom) in naklonjenost branju/knjigam (branje kot 

vrednota). Na razvoj bralne pismenosti vplivata tudi izobrazba staršev in SES, ki 

predstavlja skupek okoliščin, ki nakazujejo na manj spodbudno okolje in je v 

današnjem času zelo pogost, vendar pa so starši ta dejavnik z načrtovanimi vzgojnimi 

prizadevanji zmožni preseči. Po mnenju učiteljev, vključenih v raziskavo, ki so jo leta 

2015 izvedli avtorji, prizadevni (navadno bolj izobraženi) starši otrokom največkrat 

pomagajo pri razvijanju pismenosti z družinskim branjem, obiskovanjem knjižnice in 

spodbujanjem ter pomoči pri branju in pisanju. Obstajajo pa tudi starši, ki imajo slabšo 

razvito bralno pismenost in sporazumevalne spretnosti (sem sodijo tudi starši 

priseljenci) in posledično slabše vplivajo na razvijanje bralne pismenosti njihovih otrok. 

Ti starši potrebujejo dodatne spodbude in vključevanje v izobraževalni proces (prav 

tam). 

Sledi predstavitev razvojnostrateškega dokumenta, ki je bil oblikovan z namenom 

izboljšanja bralne pismenosti na nivoju države za obdobje 2019–2030. Predstavljeni 

so razlogi in namen oblikovanja dokumenta ter njegova vsebina. 

 

4.6 NACIONALNA STRATEGIJA ZA RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI 

 

Bralna pismenost ima vsestransko vlogo, saj predstavlja temelj razvoja vseh ostalih 

vrst pismenosti, razvija se celo življenje, je del večine vsakodnevnih človekovih 

dejavnosti in omogoča osebnostni razvoj ter vključevanje posameznikov v družbo. Del 

odgovornosti za razvoj bralne pismenosti prebivalcev Republike Slovenije pripada tudi 

državnim organom (Vladi RS, ministrstvom …), saj bralna pismenost predstavlja 

osnovo nadaljnjega razvoja slovenske države in narodne identitete, zato je Vlada RS 

z delovno skupino strokovnjakov na podlagi priporočil Evropske unije oblikovala 

razvojnostrateški dokument Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za 

obdobje 2019–2030. Študije so namreč pokazale, da je za izboljšanje bralne 

pismenosti slovenskih otrok treba zagotoviti sistemske pogoje na ravni države. 

Dokument zajema prednostne naloge, vzgojno-izobraževalne cilje na področju 

pismenosti in ukrepe za pospešitev razvoja bralne pismenosti, ki temeljijo na dognanjih 

mednarodnih raziskav (PISA, PRILS, PIAAC). V zadnjem obdobju so namreč rezultati 

pokazali, da slovenski šolarji napredujejo na področju bralne pismenosti, vseeno pa je 

delež šolarjev, ki bi dosegali višje ravni, premajhen. V Sloveniji želijo pri vseh 
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prebivalcih razvijati bralne spretnosti, zmožnosti, pozitiven odnos do branja ter doseči 

stopnjo pismenosti, ki bi jim omogočala optimalni razvoj sposobnosti za dejavno 

življenje in delo. Posledično se bo lažje izboljšal gospodarski napredek, trajnostni 

razvoj in socialna ter kulturna povezanost državljanov (Nacionalna strategija za razvoj 

bralne pismenosti za obdobje 2019–2030, 2020). Vlada RS želi: »ustvariti učinkovit 

družbeni okvir za razvijanje bralne pismenosti; razvijati bralno pismenost 

posameznikov in posameznic, ki imajo v različnih življenjskih obdobjih različne vloge, 

potrebe in zahteve, ter tako omogočiti stalni razvoj družbe in gospodarstva; povečevati 

dostopnost do knjig in drugega bralnega gradiva; v okviru vzgojno-izobraževalnega 

sistema nameniti večjo pozornost posameznim starostnim/ciljnim skupinam« (prav 

tam, str. 5–6). Predstavljeni so tudi cilji in ravni bralne pismenosti po stopnjah 

izobraževanja (od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih). Uresničevanje 

zastavljenih ciljev in prednostnih nalog spremlja na novo imenovan Nacionalni svet za 

bralno pismenost, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja pismenosti in vladni 

predstavniki. Dokument predstavlja pomembno pridobitev za spodbujanje razvoja 

bralne pismenosti v vseh starostnih obdobjih (prav tam). 

S četrtim poglavjem želimo poudariti in predstaviti vlogo in pomembnost razvijanja 

bralne pismenosti, njene dejavnike ter gradnike. V nadaljevanju se osredinjamo na 

aktualne raziskave in projekte, ki so vezani na bralno pismenost in se trenutno izvajajo 

v slovenskem in tujem izobraževalnem okolju. Prikazujemo potek, izsledke in za našo 

raziskavo relevantne rezultate. 

 

5 RAZISKAVE IN PROJEKTI O OSNOVNOŠOLSKEM 

IZOBRAŽEVANJU IN VKLJUČEVANJU DVOJEZIČNIH OTROK TER 

BRALNI PISMENOSTI 
 

Republika Slovenija sodeluje v številnih mednarodnih raziskavah, s katerimi se z 

usklajenimi standardi raziskuje izobraženost slovenskih otrok v primerjavi z 

mednarodnimi vrstniki. Najbolj prepoznavne raziskave so PIRLS, PISA, TIMSS, ICCS, 

ICILS in TALIS. Na preverjanje bralne pismenosti pa sta izmed naštetih osredinjeni 

raziskavi PIRLS in PISA. PISA (Programme for International Student Assessment) je 

raziskava o bralni, naravoslovni in matematični pismenosti, ki jo izvaja Organizacija za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Raziskava poteka v triletnih ciklih od leta 

2000, Slovenija pa v raziskavi sodeluje od leta 2006 dalje. Vključeni so 15-letni učenci 

in učenke oziroma dijaki in dijakinje. Slovenski mladostniki so v zadnji raziskavi leta 

2018, ko je bil poudarek na bralni pismenosti, kljub nekolikšnemu upadu v bralnih 

dosežkih dosegli nadpovprečne rezultate, so pa bili rezultati v primerjavi s preteklimi 

leti nekoliko slabši (6 točk). Naslednja raziskava je bila načrtovana za leto 2021, vendar 

je bila zaradi epidemije nove virusne bolezni COVID-19 prestavljena na leto 2022 

(Šterman Ivančič, 2019). V nadaljevanju podrobneje predstavljamo raziskavo PIRLS 
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in ostale tuje raziskave, ki so vsebinsko sorodne raziskavi, ki smo jo opravili v okviru 

tega magistrskega dela. 

 

5.1 PIRLS 

 

V Sloveniji bralno pismenost učencev sistematično raziskujemo od leta 1991, ko je bila 

izvedena prva raziskava pod okriljem mednarodne organizacije IEA. Leta 2001 so 

raziskavo nekoliko preuredili. Od takrat naprej je znana pod imenom PIRLS (Progress 

in International Reading Literacy Study). Izvaja se vsakih pet let v več kot šestdesetih 

državah po svetu in z njo ugotavljamo bralno pismenost učencev v njihovem četrtem 

letu formalnega šolanja, njihova povprečna starost je 10 let. Najnovejša raziskava 

PIRLS 2021 se je izvajala v šolskem letu 2020/21, rezultati bodo znani decembra 2022. 

Trenutno so še vedno najaktualnejši rezultati raziskave PIRLS iz leta 2016, ki se je od 

raziskav iz prejšnjih let razlikovala v tem, da so prvič poleg bralne pismenosti pri 

klasičnem branju (PIRLS) preverjali tudi pismenost na računalniku (ePIRLS), saj 

mladostniki med poukom in v prostem času vse več prebirajo tudi na spletu. Pri 

klasičnem branju so bili bralni dosežki slovenskih četrtošolcev nad mednarodnim 

povprečjem in nakazujejo velik napredek od prve opravljene raziskave (kar 41 točk), 

ko so v raziskavi sodelovali desetletniki takrat še osemletnega osnovnošolskega 

izobraževanja. V zadnjih 15 letih je tako opazen zelo enakomeren napredek na 

splošno kot tudi glede na spol, kjer deklice v povprečju še vedno dosegajo nekoliko 

boljše bralne rezultate kot dečki (približno 19 točk – drugače povedano, dečki so v 

raziskavi leta 2016 dosegli rezultate, ki so jih dosegle deklice v raziskavi leta 2006). 

Poudariti je treba, da je variabilnost znotraj obeh spolnih skupin veliko večja od razlik 

med skupinama. Pri spletnem branju pa so slovenski desetletniki v raziskavi leta 2016 

dosegli nižje rezultate od povprečja kot tudi rezultatov, ki so jih dosegli pri klasičnem 

branju (Klemenčič Mirazchiyski in Mirazchiyski, 2020). 

 

5.2 TUJE RAZISKAVE O DVOJEZIČNOSTI IN BRALNI PISMENOSTI 

 

Leta 2014 je N. Mehrabi (2014) v svoji raziskavi med iranskimi študenti (18–25 let) z 

enakim predznanjem jezika raziskoval vpliv zmožnosti pisanja v prvem jeziku na 

zmožnost pisanja v drugem jeziku. Rezultati so pokazali, da posamezniki z dvema 

jezikovnima sistemoma enostavneje in efektivnejše uporabljajo jezik kot enojezični 

posamezniki. Študentje, ki so bili suverenejši v drugem jeziku, so imeli tudi boljše 

razvite zmožnosti pisanja v prvem jeziku. Gre za obojestransko prednost prepletanja 

jezikov. Rezultati tako pritrjujejo Cumminsovi hipotezi soodvisnosti, ki govori, da so 

zmožnosti v prvem in drugem jeziku vsaj delno soodvisne (Rot Vrhovec, 2020). 

F. Forsberg Lundell in C. Lindqvist (2014) sta opravili raziskavo med 15 švedskimi 

študenti, ki živijo v Parizu. Zanimalo ju je razvijanje besednega zaklada in besednega 
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reda (leksikalni vidik) v francoščini, ki je študentom predstavljala drugi jezik. 

Raziskovalki sta ugotovili, da besedišče in besedni red med seboj nista odvisna, saj 

pojava nista odvisna zgolj od rabe jezika, temveč tudi od posameznika in njegove 

motivacije, inteligence, socialno-družbene vključenosti ter drugih dejavnikov. 

V Združenih državah Amerike je bila leta 2015 izvedena raziskava o pismenosti med 

enojezičnimi učenci, katerih materni in učni jezik je angleščina, in dvojezičnimi učenci, 

katerih materni jezik je španščina, učni jezik pa angleščina. V raziskavi je sodelovalo 

70 otrok (33 enojezičnih in 37 dvojezičnih), njihova povprečna starost je bila 10 let, vsi 

so prihajali iz zvezne države Michigan in med njimi ni bilo večjih razlik v kognitivnem 

razvoju in znanju angleškega jezika. V raziskavo so bili vključeni tudi starši otrok, ki so 

izpolnili vprašalnik, pismenost otrok pa so testirali s posameznimi testi. Z raziskavo so 

ugotovili, da so dvojezični učenci med branjem uspešnejši v povezovanju fonološke in 

pravopisne strani besed. Primerjava je tudi pokazala, da je kakovost/zmožnost branja 

in bralnega razumevanja posameznika v veliki meri odvisna od posameznikovega 

besedišča. Učenci (ne glede na to, ali so bili enojezični ali dvojezični), ki imajo širše/bolj 

razvito besedišče, v povprečju boljše berejo in so dosegli tudi boljše rezultate na testu. 

Primerjava je pokazala pozitiven vpliv zgodnje izpostavljenosti jezikom na razvoj 

pismenosti pri vseh predmetih (Kremin idr., 2016). 

Leta 2019 je bila v Italiji, natančneje v deželi Furlaniji, izvedena raziskava o bralnih 

zmožnostih med dvojezičnimi in enojezičnimi otroki, ki prihajajo iz družin z različnim 

SES. V raziskavi je sodelovalo 58 otrok, ki so obiskovali drugi razred osnovne šole, 

njihove učiteljice in starši. Otroke so razdelili v tri skupine (dvojezični učenci, enojezični 

učenci z nižjim SES in enojezični učenci z višjim SES). Z raziskavo so želeli ugotoviti 

vpliv dvojezičnosti in SES na bralne zmožnosti otrok. Ugotovili so, da so dvojezični 

učenci v branju v učnem jeziku (dekodiranju in tekočnosti) dosegli primerljive rezultate 

z enojezičnimi vrstniki ne glede na SES. So pa dvojezični učenci v primerjavi z obema 

skupinama enojezičnih učencev dosegli nižje rezultate pri nalogah, ki so preverjale 

bralno razumevanje in zmožnost pisanja. Na koncu raziskovalci povzemajo, da 

rezultati nakazujejo, da dvojezični otroci za obvladovanje zahtevnejših bralnih 

zmožnosti (npr. bralno razumevanje) na enaki ravni kot njihovi enojezični vrstniki 

potrebujejo približno pet do sedem let stika z učnim jezikom. Hkrati pa poudarjajo, da 

je slabša bralna zmožnost dvojezičnih učencev posledica slabše razvitega besedišča 

v drugem jeziku (Bonifacci idr., 2019). 

 

5.3 PROJEKTI ZA SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI V SLOVENIJI 

 

Z družbenim in tehnološkim razvojem se spreminjajo zahteve v zvezi z bralno 

pismenostjo posameznikov. »V Republiki Sloveniji se z bralno pismenostjo ne 

ukvarjata samo področji izobraževanja in kulture, temveč tudi področja zdravja, dela, 

družine in socialnih ter zunanjih zadev. Neposredni nosilci jezikovne politike Republike 

Slovenije so vsi državni organi. Področje bralne pismenosti je po vsebini večpodročno 
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in načrtovane aktivnosti so tako horizontalno kot vertikalno razdeljene med deležnike 

različnih resorjev.« (Računsko sodišče Republike Slovenije, 2020, str. 45) Na 

izobraževalnem področju razvijanje bralne pismenosti pri otrocih poteka v okviru 

predšolske vzgoje in brezplačne javne osnovne šole s šolsko knjižnico ter splošnih 

knjižnic. Šolske knjižnice so tiste, ki otrokom omogočajo dostop do knjižnih gradiv in 

računalnikov, razvijanje bralne kulture ter zmanjševanje razlik med otroki glede 

dostopnost in kakovosti gradiv (prav tam). V okviru knjižnic lahko zasledimo kar nekaj 

projektov za promocijo branja. Najbolj znani so: Bralna značka, Nacionalni mesec 

skupnega branja, Noč knjige, Noč z Andersenom. Trenutno je eden izmed 

prepoznavnejših razvojnih projektov z namenom izboljšanja ravni bralne pismenosti in 

slovenščine v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo projekt OBJEM. Prav tako 

aktualen je projekt JeŠT – Jeziki štejejo, katerega glavni namen je spodbujanje 

raznojezičnosti v vrtcih in osnovnih šolah (Zavod RS za šolstvo, b. d.). Predstavitev 

drugih aktualnih projektov za spodbujanje bralne pismenosti v Sloveniji lahko najdemo 

na spletni strani slovenske sekcije IBBY, Društva bralne značke Slovenije, Portalu 

slovenskih splošnih knjižnic, posamezni projekti so dostopni tudi na straneh Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter 

kulturnega ministrstva. 

 

… 

 

Ljudje smo socialna bitja, eden izmed pomembnih dejavnikov obstoja naše vrste iz 

tisočletja v tisočletje zagotovo predstavljajo medsebojni stiki in sporazumevanje. 

Človek se z okolico sporazumeva s pomočjo jezika, saj z njim tvori, sprejema in 

interpretira besedila. Posameznik je zmožen uporabljati več jezikov hkrati in le-ti lahko 

zavzemajo raznovrstne vloge (prvi, drugi ali tuji jezik), ki se spreminjajo skozi 

življenjska obdobja. V zadnjih letih znanje in raba dveh jezikov, kakor najbolj osnovno 

poimenujemo dvojezičnost, med ljudmi vse bolj narašča. Gre za svojevrsten pojav, ki 

ga je zaradi stopnje obvladanja, pogostosti, prostora, namena in načina uporabe 

jezikov nemogoče enoznačno opredeliti. Dvojezičnost je potrebno dojemati kot 

nekakšen »kontinuum jezikovnih sposobnosti, ki se spreminjajo pod vplivom 

jezikovnih, socialnih, časovnih okoliščin ter drugih spremenljivk« (Grosjean in 

Bialystok, 2011 v Trošt, 2020). Zaradi aktiviranja različnih področij v možganski skorji 

in kognitivno gledano zahtevnejšega procesa učenja dveh jezikov (količina 

jezikovnega gradiva) se med enojezičnimi in dvojezičnimi ljudmi največ razlik pojavlja 

predvsem v obdobju usvajanja in učenja jezikov. Raziskave pa nakazujejo, da med 

enojezičnimi in dvojezičnimi otroki ne prihaja do bistvenih razlik v zmožnosti 

kognitivnega, socialnega in emocionalnega razvoja. Kot pri učenju enega tudi pri 

učenju dveh jezikov govorimo o dejavnikih razvoja, mdr. biološko-fiziološki, psihološki 

in izkustveno-družbeni dejavniki. Dvojezičnost so pogosto povezovali s predsodki in 

negativnimi oznakami, ki so jih sčasoma ovrgli in dokazali, da med umskim razvojem 

dvojezičnih in enojezičnih otrok ne prihaja do bistvenih razlik, dvojezičnost/uporaba 
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dveh jezikov ne vpliva na inteligenčni kvocient otroka, spodbuja pa razvoj 

metajezikovnih kompetenc, usmerjene pozornosti, globlje razumevanje jezika, razvoj 

jezikovnih kompetenc in prenos znanja med jezikoma. 

Drugi pojem, ki mu v teoretičnem delu posvečamo veliko pozornost, je prav tako kot 

dvojezičnost neločljivo povezan z rabo jezika, gre za pismenost oziroma natančneje 

bralno pismenost. V najširšem kontekstu jo poimenujemo kot zmožnost/znanje branja 

in pisanja, ki sta temeljni dejavnosti, seveda pa se nanaša tudi na številne druge 

ustvarjalne in analitične sposobnosti, znanja, doseganje ciljev, potencialov in delovanje 

v družbi. Je ena izmed ključnih kompetenc posameznika v družbi, ki se zaradi nenehne 

uporabe sporazumevalnih dejavnosti (branje, pisanje, govorjenje, poslušanje) razvija 

skozi vse življenje. Ko govorimo o usvajanju branja, poznamo različne modele. Najbolj 

znana sta model po J. Chall in model, ki so ga oblikovali J. W. Gillet, C. Temple in A. 

N. Crawford. Na razvoj vplivajo kognitivni (inteligentnost, učenje branja, razumevanje 

prebranega, besedišče …) in afektivni dejavniki (interes, kompetentnost, motivacija 

…). Za razvijanje bralne pismenosti je odgovoren vsak posameznik, še posebej pa 

odrasli in zaposleni v vzgoji in izobraževanju. V slovenskih osnovnih šolah bralno 

pismenost sistematično raziskujemo z različnimi raziskavami, ki v glavnem nakazujejo 

nadpovprečne dosežke pri klasičnem branju v primerjavi z evropskim povprečjem. Z 

raziskavo v magistrskem delu želimo s pomočjo vprašalnika in testa bralne pismenosti 

ugotoviti zvezo med zmožnostjo bralne pismenosti in eno- oz. dvojezičnostjo učencev 

4. razreda v Sloveniji. V naslednjih poglavjih predstavljamo ugotovitve. 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJ 

RAZISKAVE 

 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Živimo v času, ko se povečuje jezikovna in kulturna raznolikost učencev v razredu – 

del slovenskega učnega sistema je čedalje več učencev, za katere slovenščina ni 

njihov prvi jezik. Čeprav se raznolikost veča, se način poučevanja v slovenskih šolah 

ni veliko spremenil. Hkrati domnevamo, da je večina učiteljev premalo ozaveščena in 

pri pouku ne upošteva razlik med dvojezičnimi in enojezičnimi učenci. Menimo, da v 

Sloveniji ta tema še ni dovolj raziskana. Na področju bralne pismenosti imamo 

empirične podatke iz mednarodne raziskave PIRLS, ki vsakih pet let primerja bralno 

pismenost slovenskih četrtošolcev z učenci drugih evropskih držav. Raziskava PIRLS 

kaže na napredek slovenskih četrtošolcev v zadnjih petnajstih letih od začetka 

raziskave. Učenci so namreč leta 2016 izkazali nadpovprečne rezultate v bralni 

pismenosti (Doupona, 2016). V slovenskem šolskem prostoru se odvija tudi raziskava 

PISA, s katero vsake tri leta dobimo vpogled v bralno, naravoslovno in matematično 

pismenost slovenskih 15-letnikov v primerjavi s tujimi vrstniki. Zadnji rezultati raziskave 

PISA, ki je bila izvedena leta 2018, nakazujejo manjši upad v bralnih dosežkih, kljub 

temu pa slovenski učenci in učenke dosegajo rezultate nad OECD. Pri učencih in 

učenkah je bilo zaznati podpovprečno motivacijo za branje in učiteljevo oporo ter 

navdušenje pri pouku slovenščine (Pedagoški inštitut, 2021). 

Vseeno pa v Sloveniji primanjkujejo informacije, literatura in predvsem raziskave, ki bi 

preučevale razlike v bralni pismenosti enojezičnih in dvojezičnih učencev ter bi 

podpirale učitelje pri premagovanju izzivov, ki jih prinaša delo z dvojezičnimi otroki. 

Obe prej omenjeni raziskavi namreč obravnavata sodelujoče učence enakovredno, ne 

glede na to, ali je slovenščina njihov prvi jezik ali ne. Da bi razumeli razlike v bralni 

pismenosti enojezičnih in dvojezičnih učencev, moramo zato dosežke in lastnosti 

enojezičnih in dvojezičnih učencev sprva obravnavati in raziskati ločeno, nato pa jih 

primerjati med seboj. 

Glavni namen magistrskega dela je zato preveriti in ugotoviti, kako imajo četrtošolci 

slovenskih osnovnih šol razvito bralno pismenost, katere so bistvene razlike med 

enojezičnimi in dvojezičnimi učenci, ter na podlagi pridobljenih podatkov proučiti vpliv 

dvojezičnosti na bralno pismenost. 
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1.2 CILJ RAZISKAVE 

 

Osrednji cilj raziskave, ki smo jo opravili v okviru magistrskega dela, je bil ugotoviti, 

koliko časa dnevno učenci 4. razreda osnovne šole zunaj pouka namenijo razvijanju 

bralne pismenosti in kakšen odnos imajo učenci 4. razreda osnovne šole do branja. 

Zanimalo nas je, katere razlike se pojavljajo med dvojezičnimi in enojezičnimi učenci 

4. razreda osnovne šole v odnosu do branja. Na podlagi vseh pridobljenih informacij 

smo želeli natančneje ugotoviti tudi, s katerimi težavami se pri pouku slovenščine 

spoprijemajo dvojezični učenci 4. razreda osnovne šole; ali so učenci, ki branju zunaj 

pouka namenjajo več kot 30 minut dnevno, uspešnejši na testu bralne pismenosti od 

učencev, ki branju zunaj pouka dnevno namenjajo manj časa. Poleg tega smo želeli 

pridobiti podatke, v kolikšni meri se razlikujejo samoocene učencev 4. razreda osnovne 

šole o branju in njihovi dosežki na testu bralne pismenosti ter katere razlike se 

pojavljajo med dvojezičnimi in enojezičnimi učenci 4. razreda osnovne šole glede 

njihovih dosežkov na testu bralne pismenosti. 

Z raziskavo smo želeli torej dobiti vpogled v odnos do branja in bralne pismenosti, 

težave, s katerimi se učenci srečujejo pri pouku slovenščine, v dosežke ter samoocene 

enojezičnih in dvojezičnih učencev 4. razreda osnovne šole o branju. 

 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Na podlagi prebrane literature in v skladu s ciljem raziskave smo si zastavili naslednja 

raziskovalna vprašanja, ki so vodila naše raziskovanje: 

 

1. Koliko časa dnevno učenci 4. razreda osnovne šole zunaj pouka namenijo 

razvijanju bralne pismenosti? 

2. Kakšen odnos imajo učenci 4. razreda osnovne šole do branja? 

3. Katere razlike se pojavljajo med dvojezičnimi in enojezičnimi učenci 4. razreda 

osnovne šole v odnosu do branja? 

4. S katerimi težavami se pri pouku slovenščine spoprijemajo dvojezični učenci 4. 

razreda osnovne šole? 

5. Ali so učenci, ki branju zunaj pouka namenjajo več kot 30 minut dnevno, 

uspešnejši na testu bralne pismenosti od učencev, ki branju zunaj pouka 

dnevno namenjajo manj časa? 

6. V kolikšni meri se razlikujejo samoocene učencev o branju in njihovi dosežki na 

testu bralne pismenosti? 
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7. Katere razlike se pojavljajo med dvojezičnimi in enojezičnimi učenci 4. razreda 

osnovne šole glede njihovih dosežkov na testu bralne pismenosti? 

 

3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

V skladu z raziskavo in raziskovalnimi vprašanji smo želeli potrditi ali ovreči spodnje 

zastavljene hipoteze: 

 

1. Več kot polovica učencev 4. razreda osnovne šole zunaj pouka nameni 

razvijanju bralne pismenosti več kot 30 minut dnevno. 

2. Večina učencev 4. razreda osnovne šole meni, da je branje zabavno, v njem 

uživa, se rada pogovarja o prebranem in si izposoja knjige v šolski knjižnici. 

3. Enojezični učenci povprečno branju namenijo več časa dnevno kot dvojezični 

učenci, v njem bolj uživajo, se raje pogovarjajo o prebranem in si izposojajo 

knjige v šolski knjižnici. 

4. Dvojezični učenci imajo pri pouku slovenščine najpogosteje težave z 

razumevanjem in tvorjenjem besedil. 

5. Večina učencev, ki branju namenjajo več kot 30 minut dnevno, je bila na testu 

bralne pismenosti uspešnejša od učencev, ki branju zunaj pouka dnevno 

namenjajo manj časa. 

6. Samoocene branja in dosežki učencev 4. razreda osnovne šole na testu bralne 

pismenosti se v povprečju ujemajo. 

7. Med dvojezičnimi učenci se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

točk na testu bralne pismenosti. 

 

4 METODOLOGIJA 

 

4.1 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Za izvedbo raziskave smo uporabili deskriptivno metodo in kvantitativni raziskovalni 

pristop. 
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4.2 VZOREC 

 

Raziskavo smo izvedli na podlagi neslučajnostno-namenskega vzorca, saj smo želeli, 

da v raziskavi sodelujejo zgolj enojezični in dvojezični učenci 4. razreda osnovne šole. 

Vprašalnik in test bralne pismenosti je izpolnilo 109 učencev 4. razreda osnovne šole. 

7 rešenih vprašalnikov in testov bralne pismenosti smo zaradi neustreznosti (delno 

izpolnjen vprašalnik in/ali test bralne pismenosti) izključili iz vzorca in nadaljnje analize. 

Vzorec tako sestavljata 102 učenca 4. razreda osnovne šole. 

102 učenca (94 %) sta v celoti rešila vprašalnik in test bralne pismenosti, 7 učencev je 

vprašalnik in/ali test rešilo le delno. 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz razporeditve vzorca glede na izpolnjevanje vprašalnika in testa bralne 

pismenosti. 

 

Število in sestava vzorca 

V raziskavi sta sodelovala 102 učenca 4. razreda osnovne šole, od tega je bilo 52 

(51 %) učencev enojezičnih in 50 dvojezičnih (49 %). Prvi jezik vseh enojezičnih 

učencev je bila slovenščina (51 %). Največ dvojezičnih učencev je za prvi jezik podalo 

bosanščino (17,6 %), najmanj pa italijanščino (1 %). Kot je razvidno iz Razpredelnice 

1 med ostalimi prvimi jeziki dvojezičnih učencev prevladujejo jeziki držav nekdanje 

skupne države Jugoslavije in Albanije (18,6 %). 
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Sestava F % 

Enojezični učenci 52 51,0 

Dvojezični učenci 50 49,0 

Skupaj 102 100,0 

Prvi jezik F % 

slovenščina 52 51,0 

bosanščina 18 17,6 

albanščina 9 8,8 

srbščina 7 6,9 

angleščina 3 2,9 

črnogorščina 3 2,9 

ruščina 3 2,9 

kitajščina 2 2,0 

moldavščina 2 2,0 

španščina 2 2,0 

italijanščina 1 1,0 

Skupaj 102 100,0 

 

Razpredelnica 1: Prikaz razporeditve vzorca po številu in sestavi. 

 

4.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Za zbiranje podatkov smo uporabili dve različni tehniki: anketo in testiranje. Raziskavo 

smo izvedli z anketnim vprašalnikom in testom bralne pismenosti, ki smo ju na podlagi 

obravnavane literature sami pripravili in oblikovali. Pri sestavljanju obeh instrumentov 

smo upoštevali glavne merske karakteristike. Instrumenta smo oblikovali tako, da smo 

z njima dobili odgovore na raziskovalna vprašanja (veljavnost), vnaprej smo pripravili 

merila, po katerih smo kasneje ocenjevali in vrednotili teste (objektivnost). Zanesljivost 

smo preverili z metodo lihih in sodih polovic. Občutljivost instrumentov smo zagotovili 

tako, da smo uporabljali večstopenjske lestvice, različne tipe vprašanj in težavnosti 

nalog. Seveda smo pri tem upoštevali standarde znanja, ki so zapisani v učnem načrtu 

za slovenščino v 4. razredu. Instrumenta sta obsežna, vendar so ju kljub temu lahko 

vsi učenci izpolnili v 60 minutah. Vsebinsko veljavnost anketnega vprašalnika in testa 

bralne pismenosti je pozitivno ocenil en strokovnjak. 

Vse podatke smo zbrali sami (izvedli pilotno raziskavo, razdelili vprašalnike in teste, 

razložili navodila, vodili izvedbo izpolnjevanja in reševanja). V septembru 2021 smo na 

majhnem vzorcu (10 enojezičnih učencev in 10 dvojezičnih učencev) z enakimi 

značilnostmi, kot jih imajo osebe vključene v nadaljnji raziskavi, izvedli pilotno 

raziskavo. Postopek pilotne raziskave je bil popolnoma enak postopku nadaljnje 

raziskave. Pri pridobivanju podatkov nismo naleteli na posebne težave, zato smo 
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pridobljene vprašalnike in teste bralne pismenosti vključili v končno analizo. V mesecu 

novembru in decembru v šolskem letu 2021/22 smo nadaljevali z raziskavo in pridobili 

vse potrebne podatke. V posameznih razredih, kjer smo izvedli raziskavo, smo 

predhodno pridobili potrebna soglasja učencev in staršev, z učiteljicami smo se 

dogovorili o uri, poteku in izvedbi postopka zbiranja podatkov. Učenci so najprej rešili 

vprašalnik (10–15 minut), nato še test bralne pismenosti (45–60 minut). Celotno 

reševanje je trajalo približno 60 minut in smo ga izvajali pred poukom ali med 

razrednimi urami. 

 

4.4 OPIS MERSKIH INSTRUMENTOV 

 

4. 4. 1 Anketni vprašalnik 

 

Pri pripravi vprašalnika smo se zgledovali po dokumentih o raziskavi PIRLS in PISA, 

ki so dostopni na digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta in spletni strani mednarodne 

organizacije IEA, ter vprašalniku, ki ga je v sklopu raziskave oblikoval L. V. Kremin 

(2016). 

Vprašalnik je anonimen, sestavljen je iz 7 vprašanj in zajema vprašanja polodprtega 

tipa (odgovori so bili podani vnaprej, dodana možnost zapisa svojega odgovora) in 

vprašanja zaprtega tipa (odgovori so bili podani vnaprej, lestvica stališč Likertovega 

tipa, ocenjevalne lestvice). 

Vprašalnik je razdeljen na posamezne sklope. Prvi sklop zajema osnovne podatke 

oziroma značilnosti učencev (prvi jezik, pogostost uporabe slovenščine v domačem 

okolju), naslednji sklop se navezuje na težave, s katerimi se učenci najpogosteje 

srečujejo pri pouku slovenščine. Vprašanja tretjega sklopa se navezujejo na pogostost 

branja, odnos do branja in razvitost bralne pismenosti. S pomočjo četrtega in hkrati 

zadnjega sklopa pa smo želeli preveriti, kako učenci ocenjujejo lastno bralno zmožnost 

in bralno pismenost. 

 

4. 4. 2 Test bralne pismenosti 

 

Pri oblikovanju testa bralne pismenosti (vsebina, oblika, dolžina, vrsta besedil in 

vprašanja) smo se prav tako zgledovali po dokumentih o raziskavah PIRLS in PISA, ki 

so dostopni na digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta in spletni strani mednarodne 

organizacije IEA. Pomagali smo si tudi s testi, ki so oblikovani v sklopu Nacionalnega 

preverjanja znanja za 3. in 6. razred iz slovenščine in so dostopni na spletni strani 

Republiškega izpitnega centra (RIC), s testi bralnega razumevanja za 5. in 8. razred 

osnovne šole (gradivo za strateški svet PEF UL), ki jih je oblikoval T. Petek s sodelavci, 

Učnim načrtom za slovenščino (Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina, 2018) 
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ter učbeniki in delovnimi zvezki za slovenščino v 4. razredu osnovne šole založb Rokus 

Klett in DZS. 

Test bralne pismenosti je anonimen in je sestavljen iz dveh delov. Prvi del se navezuje 

na področje književnosti, drugi na področje jezika. Za besedilo, ki smo ga uporabili v 

prvem delu testa bralne pismenosti, smo izbrali pravljico O spletični, ki je hotela postati 

kraljična, pisateljice Bine Štampe Žmavc (2011). Pravljico lahko razdelimo na več 

dogajalnih enot, besedilo je vezano in pripovedno. Vsebuje 571 besed in sklepamo, 

da je obseg pravljice primeren za učence 4. razreda osnovne šole, saj besedila v 

raziskavi PIRLS in berilih za 4. razred, ki so prav tako namenjena četrtošolcem, v 

povprečju vsebujejo 700 besed. V nadaljevanju sledi 12 nalog, s katerimi želimo 

preveriti razumevanje prebrane pravljice. Pravljica ponuja možnosti tvorbe vprašanj in 

interpretacij na različnih taksonomskih ravneh in odpira različne teme (poštenost, 

ljubezen, bogastvo, ljubosumje …). Naloge smo zato sestavili na vseh taksonomskih 

ravneh (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, vrednotenje in sinteza). Naloge nižje 

taksonomske ravni so od prve do šeste ravni (poznavanje 30 %, razumevanje in 

uporaba 35 %), ostale naloge vsebujejo vprašanja višje taksonomske ravni 

(samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje 

35 %). Vse naloge temeljijo na ciljih iz učnega načrta za slovenščino. Cilji, iz katerih 

smo izhajali, so: Učenec pozna in razume temeljne literarnovedne izraze, določene z 

učnim načrtom (pesem, pravljica, predstava, radijska igra, risanka).; Učenec prepozna 

avtorico umetnostnega besedila.; Učenec pokaže recepcijsko zmožnost tako, da 

prepozna, katere so glavne in stranske književne osebe.; Učenec iz opisa prepozna 

književne osebe.; Učenec prepozna dogajalni čas in časovno razvrsti dogodke iz 

umetnostnega besedila.; Učenec napiše manjkajoče besede iz umetnostnega 

besedila.; Učenec odgovarja na vprašanja o vsebini in tako pokaže zmožnost 

razumevanja dogajanja.; Učenec razvija zmožnost predstavljanja književne osebe in 

privzemanja njene vloge (razloži, kako je književna oseba kaj storila).; Učenec 

smiselno razloži posamezno besedno zvezo iz besedila.; Učenec svoje ugotovitve o 

umetnostnem besedilu skladno predstavi in utemelji svoje mnenje. Branje pravljice in 

reševanje nalog, ki se navezujejo na pravljico, od učencev zahtevata zbranost, 

sklepanje, zmožnost zbiranja in povezovanja informacij, razmišljanje o vsebini, 

uporabo ustreznih bralnih strategij in vrednotenje. Pri oblikovanju nalog smo 

upoštevali, da 50 % nalog vsebuje minimalne standarde, 40 % nalog izhaja iz temeljnih 

standardov znanja, 10 % nalog pa preverja višje standarde znanja. Drugi del testa se 

osredinja na jezikovno zmožnost in vsebuje 6 nalog. Pri oblikovanju nalog smo izhajali 

iz ciljev, ki so predvideni v učnem načrtu za slovenščino v drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. Izbrali smo si tri minimalne standarde znanja (Učenec v 

besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne sklope.; Učenec k danim besedam 

doda njihove knjižne sopomenke.; Učenec k danim besedam doda njihove knjižne 

protipomenke.) in tri učne cilje na področju jezika za drugo vzgojno-izobraževalno 

obdobje na temeljni in zahtevnejši ravni (Učenec tvori skladenjsko ustrezne povedi.; 

Učenec pred tvorjenjem besedila (opisa živali) razmišlja o značilnostih dane besedilne 

vrste, med tvorjenjem pa izbere ustrezne jezikovne prvine.; Učenec v besedilih 
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prepozna pravopisne napake (zapisovanje zemljepisno lastnih imen in predlogov) in 

neustreznosti ter jih odpravi.). 

 

4.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Pri obdelavi podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo vprašalnika in testa bralne 

pismenosti, smo si pomagali z računalniškima programoma Microsoft Excel in SPSS 

Statistics (prim. IBM Corporation, 2020), s pomočjo katerih smo podatke statistično 

analizirali in obdelali. Uporabili smo ustrezne postopke deskriptivne in inferenčne 

statistične analize: frekvence (f), srednje vrednosti (aritmetična sredina (M), modus 

(Mo)), standardni odklon (SD), delež frekvenc v odstotkih (%), minimalne (Min) in 

maksimalne vrednosti (Max). Deskriptivno statistiko smo uporabili za predstavitev 

značilnosti sodelujočih (prvi/drugi jezik ipd.). Odgovore na vprašanja polodprtega tipa 

smo obdelali po načelih kvalitativne analize. Za opis povezanosti med količino 

dnevnega branja za zabavo in dosežki na testu bralne pismenosti ter opis povezanosti 

med količino dnevnega informativnega branja in dosežki na testu bralne pismenosti 

smo izračunali t-test za neodvisne vzorce. Za opis povezanosti med samooceno bralne 

zmožnosti in dosežkom na testu bralne pismenosti smo izračunali Pearsonov 

koeficient korelacije. Vse pridobljene rezultate smo predstavili opisno, grafično ali 

tabelarično. Menimo, da podrobnejša statistična analiza glede na zastavljene cilje in 

naravo magistrskega dela ni bila potrebna. 

 

5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

V tem poglavju bomo rezultate raziskave predstavili po posameznih raziskovalnih 

vprašanjih, kar omogoča lažji in boljši vpogled v pridobljene rezultate. Vsako 

raziskovalno vprašanje bo vključevalo predstavitev in interpretacijo rezultatov ter 

izsledke iz literature. V nadaljevanju sledi še analiza reševanja posameznih nalog na 

testu bralne pismenosti. 

 

1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Koliko časa dnevno učenci 4. razreda osnovne šole zunaj pouka namenijo 

razvijanju bralne pismenosti? 

 

UPORABA SLOVENŠČINE V DOMAČEM OKOLJU 

Pri drugem vprašanju na anketnem vprašalniku so morali učenci označiti, kako 

pogosto govorijo slovensko v domačem okolju. Učenci so lahko izbirali med odgovori: 
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Nikoli., Redko., Občasno., Pogosto. in Vedno. Na vprašanje sta odgovorila 102 

učenca. Njihovi odgovori glede na eno- ali dvojezičnost so predstavljeni v Grafu 2 in 

Grafu 3. 

 

 

Graf 2: Enojezični učenci in uporaba slovenščine v domačem okolju. 

 

Iz Grafa 2 lahko razberemo, da vsi vprašani enojezični učenci 4. razreda osnovne šole 

v domačem okolju vedno uporabljajo slovenščino. Rezultat je glede na to, da je od 

vseh enojezičnih učencev prvi jezik slovenščina, pričakovan in razumljiv. 

 

 

Graf 3: Dvojezični učenci in uporaba slovenščine v domačem okolju. 
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Graf 3 prikazuje pogostost uporabe slovenščine v domačem okolju pri dvojezičnih 

učencih. Opazimo lahko, da največji odstotek slovenščino uporablja občasno (28,0 %). 

Zanimiva pa sta deleža tistih, ki slovenščino uporabljajo vedno (14,0 %) in nikoli 

(14,0 %), ki sta enaka. 

 

RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI 

 

V raziskavo vključene učence 4. razreda osnovne šole smo prosili, da v tabeli označijo, 

kako pogosto na običajen dan berejo za zabavo in berejo, da se naučijo nekaj novega. 

Učenci so lahko v tabeli označili vnaprej določene časovne odgovore: Nikoli, Manj kot 

30 minut dnevno, od 30 minut do 1 ure dnevno, več kot 1 uro dnevno. Na vprašanje 

sta odgovorila 102 učenca. Njihovi odgovori so predstavljeni v Grafih 4 in 5. 

 

 

Graf 4: Grafični prikaz dnevnega branja za zabavo učencev 4. razreda osnovne šole. 

 

Iz Grafa 4 je razvidno, da malo manj kot polovica učencev (40,2 %) bere dnevno za 

zabavo manj kot 30 minut. Kar petina učencev (20,6 %) je odgovorila, da nikoli ne 

berejo za zabavo, le 5,9 % anketirancev pa branju za zabavo posveča eno uro ali več 

na dan. Podatki se nam zdijo zaskrbljujoči, saj nakazujejo, da učenci v prostem času 

branju za zabavo ne posvečajo veliko časa, kljub temu da so pozitivni učinki branja 

nedvomni in branje v tem obdobju velja za enega izmed glavnih sredstev učenja. Z 

branjem učenci namreč širijo besedni zaklad, pridobivajo, krepijo in obnavljajo znanje 

ter razvijajo tekočnost branja (Vilar, 2017). 
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Graf 5: Grafični prikaz dnevnega branja učencev 4. razreda osnovne šole z namenom 

učenja nekaj novega. 

 

Koliko časa dnevno učenci posvečajo branju informativnih besedil (branju z namenom 

učenja nekaj novega), je razvidno iz Grafa 5. Vidimo, da približno ena tretjina vprašanih 

(34,4 %) informativnemu branju posveča od 30 minut do ene ure, podoben delež je 

tistih učencev, ki dnevno berejo manj kot 30 minut. Opazimo lahko, da je podoben tudi 

delež tistih, ki ne berejo z namenom učenja nekaj novega (15,7 %) in tistih, ki 

informativnemu branju dnevno posvečajo več kot eno uro (19,6 %). 

Tudi v zadnji raziskavi PIRLS iz leta 2016, ko so raziskovali trende bralnih dosežkov 

četrtošolcev v Sloveniji glede na namen branja, je bil opazen zanimiv trend. Razlika 

med branjem za zabavo in branjem informativnih besedil je statistično značilna, in sicer 

v povprečju učenci branju informativnih besedil posvečajo več časa kakor branju 

literarnih besedil (Klemenčič Mirazchiyski in Mirazchiyski, 2020), enak trend je opazen 

tudi iz zgornjih Grafov 4 in 5. Učencev, ki dnevno posvečajo branju za zabavo več kot 

30 minut, je 39,2 %. Branju informativnih besedil pa več kot 30 minut dnevno posveča 

več kot polovica anketiranih učencev (54 %). 

 

2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Kakšen odnos imajo učenci 4. razreda do branja? 

 

Drugo raziskovalno vprašanje je namenjeno pridobivanju informacij o odnosu učencev 

4. razreda osnovne šole do branja. Učence smo prosili, da na lestvici stališč označijo, 

v kolikšni meri se strinjajo s trditvami o branju. Odgovarjali so lahko z odgovori: Povsem 

se strinjam, Strinjam se, Ne morem se odločiti, Ne strinjam se, Sploh se ne strinjam. 
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Njihovi odgovori so predstavljeni v Razpredelnici 2. Na vprašanje sta odgovorila 102 

učenca. 

 

 

 

Razpredelnica 2: Odnos učencev 4. razreda osnovne šole do branja. 

 

Iz Razpredelnice 2 je razvidno, da več kot polovica vprašanih učencev 4. razreda 

osnovne šole (69,9 %) uživa v branju, le en učenec (1,0 %) se povsem strinja s trditvijo, 

da je branje dolgočasno. Da je branje učencem všeč in da v njem uživajo, dokazuje 

tudi dejstvo, da je več kot štiri petine učencev (85,3 %) mnenja, da branje ni 

dolgočasno in da si kar 75 vprašanih (73,6 %) izposoja knjige v knjižnici. Več kot 

polovica četrtošolcev (55,9 %) v prostem času rada bere in 54,9 % je tudi tistih 

učencev, ki ne berejo samo, če morajo. Nekoliko manj kot polovica je četrtošolcev 

(40,1 %), ki bi si želeli imeti več časa za branje in se o prebranem tudi radi pogovarjajo 

(44,1 %). Rezultati nakazujejo na izjemno pozitiven odnos učencev do izposoje knjig, 

branja oziroma druženja s knjigo. Z rezultati smo lahko zadovoljni, saj strokovnjaki 

poudarjajo, da branje spodbuja intelektualni, čustveni in jezikovni razvoj učencev ter 

krepi njihovo domišljijo, besedni zaklad in empatijo (Nacionalni inštitut za javno 

  Povsem se 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Ne morem 

se odločiti. 

Ne strinjam 

se. 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

f % f % f % f % f % 

1. Uživam v branju. 34 33,3 37 36,6 16 15,7 10 9,8 5 4,9 

2. Berem samo, če 

moram. 

13 12,7 17 16,7 16 15,7 37 36,3 19 18,6 

3. Rad/-a si izposojam 

knjige v knjižnici. 

39 38,2 23 22,5 23 22,5 13 12,7 4 3,9 

4. V prostem času rad/-a 

berem. 

24 23,5 33 32,4 25 24,5 14 13,7 6 5,9 

5. V knjižnici si skoraj 

nikoli ne izposodim 

knjige. 

11 10,8 9 8,8 7 6,9 33 32,4 42 41,2 

6. Z drugimi se rad/-a 

pogovarjam o tem, 

kar preberem. 

24 23,5 21 20,6 19 18,6 22 21,6 16 15,7 

7. Branje je dolgočasno. 1 1,0 4 3,9 10 9,8 37 36,3 50 49,0 

8. Rad/-a bi imela več 

časa za branje. 

18 17,6 23 22,5 30 29,4 20 19,6 11 10,8 
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zdravstvo, 2021). Posledično lahko sklepamo, da bodo učenci tudi v bodoče obdržali 

pozitiven odnos do branja in da bo bralna dejavnost ostala del njihovega vsakdana. 

 

3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Katere razlike se pojavljajo med dvojezičnimi in enojezičnimi učenci 4. 

razreda osnovne šole v odnosu do branja? 

 

S pomočjo tretjega raziskovalnega vprašanja smo želeli primerjati in raziskati razlike v 

odnosu do branja, ki se pojavljajo med dvojezičnimi in enojezičnimi učenci 4. razreda 

osnovne šole. Rezultati so predstavljeni v Razpredelnici 3. 

Iz Razpredelnice 3 lahko razberemo, da je kar dvakrat večji odstotek dvojezičnih 

učencev (20,0 %) kot enojezičnih učencev (9,6 %), ki v branju ne uživajo. Večji je tudi 

delež dvojezičnih učencev, ki berejo samo, če morajo (36,0 %). Za razliko od 

dvojezičnih učencev je kar 61,5 % enojezičnih učencev, ki se s tretjo trditvijo ne 

strinjajo oziroma se sploh ne strinjajo. Delež enojezičnih (57,7 %) in dvojezičnih 

učencev (54,0 %), ki v prostem času radi berejo, je precej podoben, nekoliko večji pa 

je delež enojezičnih učencev, ki se s to trditvijo ne strinjajo in sploh ne strinjajo 

(21,2 %). Do velike razlike pa prihaja pri izposojanju knjig v knjižnici, delež dvojezičnih 

učencev (30,0 %), ki si zelo redko izposojajo knjige v knjižnici, je namreč trikrat večji v 

primerjavi z enojezičnimi učenci (9,6 %). Prav tako prihaja do razlik pri trditvi Rad/-a si 

izposojam knjige v knjižnici. Delež enojezičnih učencev, ki se povsem strinjajo s 

trditvijo, je skoraj dvakrat večji (50,0 %) od deleža dvojezičnih četrtošolcev (26,0 %). 

Posledično je razumljivo, da je delež dvojezičnih četrtošolcev, ki se z drugimi zelo 

neradi pogovarjajo o prebranem (26,0 %), več kot štirikrat večji od deleža učencev, ki 

se sploh niso strinjali s šesto trditvijo (5,8 %). Zanimivo pa je, da skoraj vsi dvojezični 

učenci (94 %) kljub zgornjim rezultatom menijo, da branje vseeno ni dolgočasno, kar 

je hkrati nekoliko večji delež od enojezičnih učencev enakega mnenja (76,9 %). 

Podoben delež in razporeditev odgovorov lahko zasledimo tudi pri osmi trditvi Rad/-a 

bi imela več časa za branje. 42,0 % dvojezičnih in 38,5 % enojezičnih četrtošolcev se 

s trditvijo povsem strinja in strinja, 9,6 % enojezičnih in 12,0 % dvojezičnih učencev pa 

se s trditvijo sploh ne strinja. 
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Razpredelnica 3: Odnos enojezičnih in dvojezičnih učencev 4. razreda do branja. 
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4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

S katerimi težavami se pri pouku slovenščine spoprijemajo dvojezični 

učenci 4. razreda osnovne šole? 

 

Četrto raziskovalno vprašanje smo namenili odkrivanju in pridobivanju informacij o 

težavah, s katerimi se pri pouku slovenščine spoprijemajo dvojezični učenci 4. razreda 

osnovne šole. Po dostopnih informacijah in rezultatih sorodnih raziskav so 

najpogostejše težave: težje sporazumevanje z okoljem, pisanje besedil, odgovorov, 

razumevanje besed in daljših besedil zaradi nerazumevanja učnega jezika, 

osamljenost zaradi nepoznavanja pravil iger, drugačnih kulturnih pravil, negotovost, 

strah, vedenjske težave (Magajna, 2008, Knaflič, 2010, Rot Vrhovec, 2020). Nekatere 

izmed naštetih težav smo uporabili v vprašalniku za učence. Učenci so lahko izbirali 

med ponujenimi odgovori: Govorjenje v slovenskem jeziku, Pisanje odgovorov na 

vprašanja, Pisanje besedil (npr. obnova, nadaljevanje zgodbe), Poslušanje 

slovenskega jezika, Razumevanje pomena besed, Razumevanje daljših besedil, 

Nimam težav ali zapisali svoj odgovor/težavo, če ga ni bilo zapisanega med zgornjimi. 

Na vprašanje je odgovorilo 50 dvojezičnih učencev in 52 enojezičnih učencev. Njihovi 

odgovori so predstavljeni v Grafih 6 in 7. 

 

Graf 6: Težave dvojezičnih učencev pri pouku slovenščine. 
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Graf 7: Težave enojezičnih učencev pri pouku slovenščine. 

 

Iz Grafa 6 je razvidna porazdelitev najpogostejših težav dvojezičnih učencev pri pouku 

slovenščine. Rezultati se nam zdijo nekoliko presenetljivi, saj je kar 14 vprašanih 

dvojezičnih učencev (28,0 %) odgovorilo, da nima težav, kar je v neskladju s 

teoretičnimi dognanji in poročanji učiteljev in ravnateljev na osnovnih šolah. Rezultati 

so pokazali, da je drugi največji delež vprašanih (22,0 %) kot bistveno težavo izrazilo 

težave z razumevanjem daljših besedil. Z razumevanjem pomena besed ima težave 

8,0 % vprašanih. 16,0 % vprašanih je izrazilo težave s pisanjem besedil. Z govorjenjem 

v slovenskem jeziku (6,0 %) in s pisanjem odgovorov na vprašanja (6,0 %) ima skupaj 

težave 12,0 % dvojezičnih četrtošolcev. Le 2,0 % vprašanih ima pri pouku težave s 

poslušanjem slovenskega jezika. V vprašalniku so lahko učenci zapisali tudi druge 

težave. Eden izmed dvojezičnih anketirancev je zapisal, da ima težave z 

razumevanjem osebe, ki govori zelo hitro in tiho. Dva učenca sta zapisala, da imata 

težave z uporabo knjižne slovenščine. Še trije učenci pa so izpostavili, da se pri pouku 

občasno ne spomnijo posamezne slovenske besede, zato uporabijo besedo iz svojega 

prvega jezika. Iz Grafa 7 pa je razvidno, da malo več kot polovica enojezičnih učencev 

(53,8 %) nima težav pri pouku slovenščine. Težave s pisanjem besedil je izrazilo 

21,2 % enojezičnih učencev. Da imajo težave z govorjenjem v slovenščini je izrazilo 

1,9 % vprašanih, enak delež (1,9 %) ima težave s poslušanjem slovenskega jezika in 

razumevanjem pomena besed. Opazimo lahko, da imajo dvojezični učenci več težav 

pri pouku slovenščine kot enojezični učenci, kar je skladno s teoretičnimi dognanji. 
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5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Ali so učenci, ki branju zunaj pouka namenjajo več kot 30 minut dnevno, 

uspešnejši na testu bralne pismenosti od učencev, ki branju zunaj pouka 

dnevno namenjajo manj časa? 

 

S pomočjo petega raziskovalnega vprašanja smo želeli raziskati, ali so učenci, ki 

branju zunaj pouka namenjajo več kot 30 minut dnevno, uspešnejši na testu bralne 

pismenosti od učencev, ki branju zunaj pouka dnevno namenjajo manj časa. Primerjali 

smo število doseženih točk in čas, ki ga učenci dnevno zunaj pouka namenjajo branju 

za zabavo in informativnemu branju. Za opis povezanosti med količino dnevnega 

branja za zabavo in dosežki na testu bralne pismenosti ter opis povezanosti med 

količino dnevnega informativnega branja in dosežki na testu bralne pismenosti, sem 

izračunala t-test za neodvisne vzorce. Ugotovitve smo predstavili v Razpredelnici 4 in 

Razpredelnici 5. 

 

  N M Standardni 
odklon 

  

Število 
skupnih 
doseženih 
točk na 
test. 

Berem manj kot 
30 minut dnevno. 

62 26,84 8,665   

Berem več kot 
30 minut dnevno. 

40 26,93 10,108   

 F α t g α 

Predpostavljena 
enakost varianc. 

 
2,820 

0,096 - 0,046 100 0,963 

 

Razpredelnica 4: T-test za neodvisne vzorce (Primerjava količine branja za zabavo dnevno 

in števila točk na testu). 

 

NIČELNA HIPOTEZA: Med učenci 4. razreda, ki dnevno berejo za zabavo manj kot 30 

minut, in učenci 4. razreda, ki berejo dnevno za zabavo več kot 30 minut, se ne 

pojavljajo razlike v povprečnem številu točk, doseženih na testu bralne pismenosti. 

RAZISKOVALNA HIPOTEZA: Med učenci 4. razreda, ki dnevno berejo za zabavo 

manj kot 30 minut, in učenci 4. razreda, ki berejo dnevno za zabavo več kot 30 minut, 

se pojavljajo razlike v povprečnem številu točk, doseženih na testu bralne pismenosti. 

INTERPRETACIJA: Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,820; 

α = 0,096), t-test za neodvisne vzorce med učenci 4. razreda, ki dnevno berejo več kot 

30 minut za zabavo in učenci 4. razreda, ki dnevno berejo manj kot 30 minut za zabavo, 

v povprečno doseženem številu točk na testu bralne pismenosti ni pokazal statistično 

pomembnih razlik (t = – 0,046; g = 100; α = 0,963). Ničelno hipotezo obdržimo. 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V vzorcu pa so učenci 



54 
 

4. razreda, ki berejo za zabavo dnevno več kot 30 minut (M = 26,93), v povprečju 

dosegli boljši rezultat kot učenci 4. razreda, ki berejo za zabavo dnevno manj kot 30 

minut (M = 26,84). 

 

  N M Standardni 
odklon 

  

Število 
skupnih 
doseženih 
točk na 
test. 

Berem manj kot 
30 minut dnevno. 

48 25,88 8,172   

Berem več kot 
30 minut dnevno. 
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27,76 9,623   

 F Α t g α 

Predpostavljena 
enakost varianc. 

0,633 0,428 - 1,032 100 0,305 

 

Razpredelnica 5: T-test za neodvisne vzorce (Primerjava količine branja z namenom učenja 

dnevno in števila točk na testu). 

 

NIČELNA HIPOTEZA: Med učenci 4. razreda, ki dnevno berejo manj kot 30 minut, da 

se naučijo nekaj novega, in učenci 4. razreda, ki dnevno berejo več kot 30 minut, da 

se naučijo nekaj novega, se ne pojavljajo razlike v povprečnem številu točk, doseženih 

na testu bralne pismenosti. 

RAZISKOVALNA HIPOTEZA: Med učenci 4. razreda, ki dnevno berejo manj kot 30 

minut, da se naučijo nekaj novega, in učenci 4. razreda, ki dnevno berejo več kot 30 

minut, da se naučijo nekaj novega, se pojavljajo razlike v povprečnem številu točk, 

doseženih na testu bralne pismenosti. 

INTERPRETACIJA: Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,633; 

α= 0,428), t-test za neodvisne vzorce med učenci 4. razreda, ki dnevno berejo več kot 

30 minut, da se naučijo nekaj novega in učenci 4. razreda, ki dnevno berejo manj kot 

30 minut, da se naučijo nekaj novega, v povprečno doseženem številu točk na testu 

bralne pismenosti ni pokazal statistično pomembnih razlik (t = – 1,032; g = 100; α = 

0,305). Ničelno hipotezo obdržimo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. V vzorcu pa so učenci 4. razreda, ki dnevno berejo več kot 30 minut, 

da se naučijo nekaj novega (M = 27,76) v povprečju dosegli boljši rezultat kot učenci 

4. razreda, ki dnevno berejo manj kot 30 minut, da se naučijo nekaj novega (M = 25,88). 

Če primerjamo rezultate obeh t-testov za neodvisne vzorce, lahko ugotovimo, da so v 

obeh primerih učenci v vzorcu, ki branju za zabavo in informativnemu branju posvečajo 

več kot 30 minut dnevno, na testu bralne pismenosti v povprečju dosegli boljši rezultat. 
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6. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

V kolikšni meri se razlikujejo samoocene učencev o branju in njihovi 

dosežki na testu bralne pismenosti? 

 

Šesto raziskovalno vprašanje smo namenili primerjavi razlik med samooceno in 

dosežki učencev na testu bralne pismenosti. Do ugotovitev smo prišli glede na to, kako 

so učenci na vprašalniku samoocenili zmožnost branja in kako so se odrezali na testu 

bralne pismenosti. Za opis povezanosti med samooceno bralne zmožnosti in 

dosežkom na testu bralne pismenosti smo izračunali Pearsonov koeficient korelacije. 

Ugotovitve so predstavljene v Razpredelnicah 6 in 7. 
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SAMOOCENA BRALNE ZMOŽNOSTI 

 

Razpredelnica 6: Samoocena bralne zmožnosti enojezičnih in dvojezičnih učencev 4. 

razreda osnovne šole. 
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Iz Razpredelnice 6 lahko razberemo, da več kot 90 % enojezičnih učencev meni, da 

so dobri v branju, medtem ko je dvojezičnih učencev takšnega mnenja le dobrih 60 %. 

Podobne razlike se pojavijo tudi pri trditvi branje je zame lahko. 82,7 % enojezičnih 

učencev trdi, da je zanje branje lahko. Med dvojezičnimi učenci je takšnih bistveno 

manj, in sicer dobra polovica (56 %). Na podlagi odgovorov na tretjo trditev Branje je 

zame težje kot za nekatere sošolke in sošolce ugotovimo, da dobre tri četrtine 

enojezičnih učencev (75,9 %) meni, da branje zanje ni težje kot za druge sošolce. Med 

dvojezičnimi učenci pa jih slaba tretjina (32 %) meni, da je branje zanje težje kot za 

ostale. Več kot polovica dvojezičnih učencev (52 %) pa meni, da je branje zanje težje 

od nekaterih drugih dejavnosti v šoli, kot je npr. računanje. Med enojezičnimi je več kot 

dve tretjini (67,3 %) takšnih, ki menijo, da branje zanje ni težje od ostalih dejavnosti v 

šoli. Če so pri dosedanjih ugotovitvah razlike v mnenjih med enojezičnimi in 

dvojezičnimi učenci precej velike, pa so razlike manjše pri odgovorih na trditev Težave 

imam pri branju besedil s težkimi besedami. V tem primeru dobra tretjina enojezičnih 

učencev (34,8 %) meni, da ima težave. Dvojezičnih učencev s težavami pa je 48,0 %, 

torej slaba polovica. 

 

POVEZANOST SAMOOCENE BRALNE ZMOŽNOSTI IN DOSEŽKA NA TESTU 

BRALNE PISMENOSTI 

 

  Po navadi 
sem dober 
v branju. 

Branje je 
zame 
lahko. 

Branje je 
zame lažje 
kot za 
nekatere 
sošolce. 

Branje je 
zame lažje 
od 
nekaterih 
drugih 
dejavnosti 
v šoli.  

Nimam 
težav pri 
branju 
besedil s 
težkimi 
besedami. 

Število 
skupno 
doseženih 
točk na 
testu. 

Pearsonov 
koeficient 
korelacije 

0,342 0,195 0,426 0,442 0,208 

 N 102 102 102 102 102 
 

Razpredelnica 7: Pearsonov koeficient korelacije (Povezanost med dosežki učencev 4. 
razreda osnovne šole na testu bralne pismenosti in njihove samoocene bralne pismenosti). 

 

Iz Razpredelnice 7 lahko razberemo, da je povezanost med točkami, ki so jih učenci 

4. razreda osnovne šole dosegli na testu bralne pismenosti in samooceni trditve Po 

navadi sem dober v branju šibka in pozitivna (0,342). Povezanost med doseženimi 

točkami učencev 4. razreda osnovne šole na testu bralne pismenosti in samooceni 

trditve Branje je zame lahko je zanemarljiva in pozitivna (0,195). Povezanost med 

doseženimi točkami učencev 4. razreda osnovne šole in samooceno trditve Branje je 
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zame lažje, kot za nekatere sošolce je srednje močna in pozitivna (0,426). Povezanost 

med doseženimi točkami učencev 4. razreda osnovne šole in samooceno trditve 

Branje je zame lažje od nekaterih drugih dejavnosti v šoli je srednje močna in pozitivna 

(0,442). Povezanost med doseženimi točkami učencev 4. razreda osnovne šole in 

samooceno trditve Nimam težav pri branju besedil s težkimi besedami je šibka in 

pozitivna (0,208). Ugotavljamo, da so povezave med samooceno bralne zmožnosti 

učencev in njihovimi dosežki na testu bralne pismenosti manjše od 0,5. Posledično 

lahko sklepamo, da učenci niso najbolje ocenili svojih bralnih zmožnosti. Njihove 

samoocene so višje v primerjavi z dosežki na testu bralne pismenosti. 

 

7. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Katere razlike se pojavljajo med dvojezičnimi in enojezičnimi učenci 4. 

razreda osnovne šole glede njihovih dosežkov na testu bralne 

pismenosti? 

 

Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli raziskati razlike, do katerih prihaja med 

dvojezičnimi in enojezičnimi učenci 4. razreda osnovne šole glede njihovih dosežkov 

na testu bralne pismenosti. Ugotovitve smo predstavili v Grafih 7, 8 in 9 ter 

Razpredelnicah 8, 9 in 10. 

 

 

Graf 7: Število doseženih točk na 1. delu testa bralne pismenosti. 
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 Min Max M Mo SD N 

Enojezični 
učenci 

7 25 19,2 23 4,5 52 

Dvojezični 
učenci 

1 18 9,9 10 4,1 50 

Enojezični 
in dvojezični 
učenci 

1 25 14,6 23 6,3 102 

 

Razpredelnica 8: Deskriptivna statistična analiza dosežkov učencev na 1. delu testa bralne 
pismenosti. 

 

Najprej smo analizirali število doseženih točk učencev 4. razreda osnovne šole na 
prvem delu testa bralne pismenosti, kjer so se naloge navezovale na področje 
književnosti. Rezultati enojezičnih in dvojezičnih četrtošolcev so predstavljeni v Grafu 
7. Test je rešilo 50 dvojezičnih in 52 enojezičnih učencev. Najvišje število možnih točk 
je bilo 25. Opazimo lahko, da so enojezični učenci v povprečju dosegli boljše rezultate. 
Razberemo lahko, da dvojezični učenci niso zbrali več kot 18 točk, medtem ko je kar 
57,6 % enojezičnih učencev zbralo več kot 18 točk. Štirje enojezični učenci (7,7 %) so 
zbrali vse možne točke. Pri enojezičnih učencih je bilo najnižje število doseženih točk 
7 (1,9 %), medtem ko je kar 32,0 % dvojezičnih učencev v prvem delu doseglo 7 ali 
manj točk. 

V Razpredelnici 8 so zbrani podatki deskriptivne statistične analize dosežkov 
četrtošolcev in razberemo lahko, da je najmanj točk (Min = 1) zbral dvojezični učenec. 
Povprečno število točk dvojezičnih učencev na 1. delu testa je 9,9, medtem ko je 
povprečno število enojezičnih učencev višje (M = 14,6). Modus (najpogostejša 
vrednost doseženih točk na testu) pri enojezičnih je 23, pri dvojezičnih pa 10. 
Povzamemo lahko, da so dvojezični četrtošolci na 1. delu testa bralne pismenosti v 
povprečju dosegli 9,3 točke manj kot enojezični četrtošolci. 

V nadaljevanju smo analizirali število doseženih točk na 2. delu testa bralne 
pismenosti. Rezultati so predstavljeni v Grafu 8 in Razpredelnici 9. 
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Graf 8: Število doseženih točk na 2. delu testa bralne pismenosti. 

 

 Min Max M Mo SD N 

Enojezični 
učenci 

8 17 14,4 15 2,1 52 

Dvojezični 
učenci 

1 17 10,1 9 4,2 50 

Enojezični 
in dvojezični 
učenci 

1 17 10,0 15 4,0 102 

 

Razpredelnica 9: Deskriptivna statistična analiza dosežkov učencev na 2. delu testa bralne 
pismenosti. 

 

Drugi del testa bralne pismenosti se je navezoval na področje jezika. Najvišje število 
možnih točk je bilo 17. Rešilo ga je 50 dvojezičnih in 52 enojezičnih učencev. Opazimo 
lahko, da so enojezični učenci v povprečju dosegli boljše rezultate za 25,2 %. Devet 
enojezičnih učencev (17,3 %) in štirje dvojezični učenci (8,0 %) so na drugem delu 
testa dosegli vse možne točke (Max = 17). Pri dvojezičnih učencih je bilo najnižje 
število doseženih točk 1 (4,0 %), pri enojezičnih pa 8 (3,8 %). 38,0 % dvojezičnih 
učencev je doseglo 8 ali manj točk. 

V Razpredelnici 9 so zbrani podatki deskriptivne statistične analize dosežkov 
četrtošolcev in razberemo lahko, da sta najmanj točk (Min = 1) zbrala dva dvojezična 
učenca. Povprečno število točk dvojezičnih učencev na 2. delu testa je 10,1, medtem 
ko je povprečno število enojezičnih učencev višje (M = 14,4). Modus (najpogostejša 
vrednost doseženih točk na testu) pri enojezičnih je 15, pri dvojezičnih pa 9. 
Povzamemo lahko, da so enojezični četrtošolci na 2. delu testa bralne pismenosti v 
povprečju dosegli za 4,3 točke boljši rezultat kot dvojezični četrtošolci. 

Če primerjamo rezultate enojezičnih in dvojezičnih učencev na 1. in 2. delu testa bralne 
pismenosti, lahko ugotovimo, da so se dvojezični učenci v povprečju za 19,8 % bolje 
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odrezali na 2. delu, ki se je navezoval na jezik, kar je za skoraj eno petino boljši rezultat 
kot na 1. delu testa. Tudi enojezični učenci so se za 7,9 % bolje odrezali na 2. delu 
testa bralne pismenosti. Na podlagi rezultatov lahko predvidevamo, da so učenci na 
področju jezika suverenejši. Eden izmed vzrokov je morda lahko razporeditev ur v 
učnem načrtu od 2. razreda dalje, ko je 60 % ur pouka slovenščine namenjenih 
jezikovnemu pouku, književnemu pouku pa 40 % ur. 

 

 

Graf 9: Število doseženih točk na testu bralne pismenosti. 

 

 Min Max M Mo SD N 

Enojezični 
učenci 

18 42 33,5 40 6,0 52 

Dvojezični 
učenci 

6 34 20,0 26 6,6 50 

Enojezični 
in dvojezični 
učenci 

6 42 29,9 26 9,2 102 

 

Razpredelnica 10: Deskriptivna statistična analiza števila doseženih točk na testu bralne 
pismenosti. 

V Grafu 9 in Razpredelnici 10 smo primerjali skupno število doseženih točk učencev 

4. razreda na testu bralne pismenosti. Število možnih točk je bilo 42. Test je rešilo 50 

dvojezičnih in 52 enojezičnih učencev. Opazimo lahko, da so enojezični učenci v 

povprečju za 32,1 % dosegli boljše rezultate od dvojezičnih četrtošolcev. Dva 

enojezična učenca (3,8 %) sta na testu bralne pismenosti dosegla vse možne točke 

(Max = 42). Pri dvojezičnih učencih je bilo najvišje število doseženih točk 34 (N = 2). 

Pri dvojezičnih učencih je bilo najnižje število doseženih točk 6 (2,0 %), pri enojezičnih 

pa 18 (1,9 %). 34,0 % dvojezičnih učencev je doseglo 18 točk ali manj točk. 

V Razpredelnici 10 so zbrani podatki deskriptivne statistične analize dosežkov 

četrtošolcev in razberemo lahko, da je najmanj točk (Min = 6) zbral en dvojezičen 

učenec. Povprečno število točk dvojezičnih učencev na testu je 20,0, medtem ko je 
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povprečno število točk enojezičnih učencev višje (M = 33,5). Modus (najpogostejša 

vrednost doseženih točk na testu) pri enojezičnih je 40, pri dvojezičnih pa 26. 

Povzamemo lahko, da so enojezični četrtošolci na testu bralne pismenosti v povprečju 

dosegli za 13,5 točke boljši rezultat kot dvojezični četrtošolci. 

 

5.1 ANALIZA POSAMEZNIH NALOG NA TESTU BRALNE PISMENOSTI 

 

V Razpredelnici 11 in Razpredelnici 12 so predstavljeni rezultati enojezičnih in 

dvojezičnih učencev 4. razreda po posameznih nalogah na prvem in drugem delu testa 

bralne pismenosti, kar omogoča boljši vpogled in analizo pridobljenih rezultatov. 

 

 M Mo Min Max N 

 E D E D E D E D E D 

1. naloga 1 0,8 1 1 1 0 1 1 52 50 

2. naloga 1 0,9 1 1 1 0 1 1 52 50 

3. naloga 2,6 1,7 3 2 0 0 3 3 52 50 

4. naloga 1,5 0,6 2 0 0 0 2 2 52 50 

5. naloga 3,6 2,2 4 4 1 0 4 4 52 50 

6. naloga 1,4 0,7 2 0 0 0 3 2 52 50 

7. naloga 0,9 0,8 1 1 0 0 1 1 52 50 

8. naloga 0,9 0,7 1 1 0 0 2 1 52 50 

9. naloga 0,6 0 0 0 0 0 2 0 52 50 

10. naloga 1,6 0,6 2 0 0 0 2 2 52 50 

11. naloga 2,0 0,3 3 0 0 0 3 3 52 50 

12. naloga 1,8 0,5 3 0 0 0 3 3 52 50 

E = enojezični učenci 

D = dvojezični učenci 

Razpredelnica 11: Deskriptivna statistična analiza posameznih nalog na 1. delu testa bralne 
pismenosti. 

 

Prva naloga na 1. delu testa bralne pismenosti izhaja iz cilja Učenec pozna in razume 
temeljne literarnovedne izraze, določene z učnim načrtom (pesem, pravljica, 
predstava, radijska igra, risanka)., ki je v učnem načrtu uvrščen med minimalne 
standarde v 4. razredu. Naloga je nižje taksonomske ravni (znanje), saj se od učenca 
pričakuje, da iz spomina prikliče že znane podatke. Naloga je bila vredna 1 točko. Iz 
Razpredelnice 11 lahko razberemo, da so nalogo 1 vsi enojezični učenci (N = 52) 
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uspešno rešili, medtem ko je bila pri dvojezičnih učencih 84,0 % uspešnost reševanja. 
Na podlagi rezultatov lahko rečemo, da 92 % četrtošolcev dosega zgoraj zapisani cilj 
iz učnega načrta. 

Druga naloga temelji na cilju Učenec prepozna avtorico umetnostnega besedila., ki je 
v učnem načrtu za slovenščino prav tako uvrščen med minimalne standarde. Naloga 
je nižje taksonomske ravni (znanje). Naloga je bila ovrednotena z 1 točko. Iz 
Razpredelnice 11 lahko razberemo, da so tudi to nalogo vsi enojezični učenci rešili 
pravilno. Dvojezični učenci so nalogo rešili 98,0 %. Tudi za 2. nalogo lahko na podlagi 
rezultatov trdimo, da četrtošolci dosegajo cilj iz učnega načrta za slovenščino. 

Tudi 3. naloga temelji na cilju, ki je v učnem načrtu minimalni standard (Učenec pokaže 
recepcijsko zmožnost tako, da prepozna, katere so glavne in stranske književne 
osebe.). Naloga je nižje taksonomske ravni (znanje), saj od učenca zahteva, da 
prepozna književne osebe iz pravljice. Naloga je bila vredna 3 točke. Povprečno 
doseženo število točk pri 3. nalogi je bilo pri enojezičnih učencih 2,6 (kar predstavlja 
86,5 % možnih točk pri tem vprašanju), pri dvojezičnih učencih pa 1,7. Kljub temu da 
so enojezični učenci v povprečju nalogo rešili nekoliko bolje, lahko rečemo, da 
četrtošolci v povprečju dosegajo cilj iz učnega načrta. 

Iz minimalnega standarda Učenec iz opisa prepozna književne osebe izhaja 4. naloga. 
Učenci so morali na podlagi trditve prepoznati književno osebo iz pravljice, kar je 
naloga nižje taksonomske ravni (razumevanje). Naloga je ovrednotena z dvema 
točkama. Povprečno število doseženih točk enojezičnih učencev pri tej nalogi je 1,5, 
kar predstavlja 76,9 % uspešnost. Dvojezični učenci so nalogo rešili slabše, bili so zgolj 
32,0 % uspešni (M = 0,6). Modus (največkrat doseženo število točk) je znašal 2 pri 
enojezičnih in 0 pri dvojezičnih učencih. 

Peta naloga na 1. delu testa bralne pismenosti izhaja iz cilja Učenec prepozna 
dogajalni čas in časovno razvrsti dogodke iz umetnostnega besedila, ki je v učnem 
načrtu uvrščen med minimalne standarde v 4. razredu. Naloga od učenca pričakuje, 
da pokaže razumevanje časovnega dogajanja in jo uvrščamo med naloge nižje 
taksonomske ravni (razumevanje). Naloga je bila vredna 4 točke. Enojezični učenci so 
nalogo rešili 90,0 % uspešno (M = 3,6), dvojezični četrtošolci pa le 55,5 % uspešno (M 
= 2,2). Na podlagi rezultatov lahko rečemo, da četrtošolci dosegajo zgoraj zapisani 
minimalni standard (73 % uspešnost reševanja). 

Šesta naloga je zadnja izmed nalog v prvem delu, ki temelji na minimalnem standardu 
(Učenec napiše manjkajoče besede iz umetnostnega besedila.). Učenec mora iz 
besedila prepoznati manjkajoče besede in jih vpisati na ustrezno črto (naloga nižje 
taksonomske ravni). Naloga je bila ovrednotena z dvema točkama. Enojezični učenci 
so pri nalogi v povprečju dosegli 1,4 točke, kar predstavlja 72,1 % uspešnost. 
Dvojezični učenci so bili ponovno manj uspešni (M = 0,7). Skupna uspešnost reševanja 
te naloge je 53,9 %. 

Sedma naloga od učenca zahteva, da odgovarja na vprašanja o vsebini in tako pokaže 
zmožnost razumevanja dogajanja, kar je eden izmed temeljnih ciljev v učnem načrtu 
za slovenščino v 4. razredu. Učenec mora obkrožiti, ali trditev drži ali ne, kar nalogo 
uvršča med naloge nižje taksonomske ravni (razumevanje). Naloga je bila vredna 1 
točko. Dvojezični (M = 0,8) in enojezični učenci (M = 0,9) so nalogo dobro reševali. 
Modus je za obe skupini učencev 1. Na podlagi rezultatov lahko rečemo, da učenci 
dosegajo zgoraj zapisani cilj naloge. 
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Osma in deseta naloga na testu bralne pismenosti temeljita na cilju Učenec razvija 
zmožnost predstavljanja književne osebe in privzemanja njene vloge (razloži, kako je 
književna oseba kaj storila). Osma naloga od učenca zahteva, da razume ravnanje 
spletične in obkroži pravilen odgovor, kar je naloga nižje taksonomske ravni 
(razumevanje). Naloga je vredna 1 točko. Enojezični učenci so nalogo reševali 90,0 % 
uspešno (M = 0,9), dvojezični učenci pa so bili 70,0 % uspešni (M = 0,7). Deseta 
naloga je naloga nekoliko višje taksonomske ravni (uporaba), saj od učenca zahteva, 
da mora znati uporabiti znanje, ki ga je pridobil z branjem (napisati, kako se je kraljevič 
prepričal, da pred njim stoji prava kraljična). Pravilen odgovor mora zapisati v celi 
povedi in ga ne zgolj prepoznati. To je bilo za učence v primerjavi z osmo nalogo 
nekoliko zahtevnejše. Naloga je bila vredna 2 točki. Enojezični učenci so bili pri 
reševanju 78,9 % uspešni (M = 1,6), dvojezični pa so se odrezali kar 46,7 % slabše (M 
= 0,6). 

Pri deveti nalogi mora učenec smiselno razložiti besedno zvezo zavihati nos, ki se 
pojavi v besedilu. Učenec mora pri nalogi iz spomina priklicati že znano znanje in ga 
uporabiti (taksonomska raven – uporaba). Naloga je bila nekoliko zahtevnejša, kar se 
odraža tudi v slabšem povprečnem rezultatu. Enojezični učenci so bili v povprečju 
30,8 % uspešni (M = 0,6), pri dvojezičnih učencih pa ni bil pri tej nalogi nihče uspešen 
(M = 0). Iz rezultatov lahko razberemo, da je bila ta naloga najslabše reševana naloga 
na testu bralne pismenosti. Sklepamo lahko, da razlaganje besednih zvez tako 
enojezičnim kot tudi dvojezičnim učencem predstavlja težavo in v njem niso uspešni. 

Enajsta in dvanajsta naloga temeljita na cilju Učenec svoje ugotovitve o umetnostnem 
besedilu skladno predstavi in utemelji svoje mnenje. Obe nalogi sta višje taksonomske 
ravni, saj od učenca zahtevata razmišljanje, utemeljevanje in analiziranje 
umetnostnega besedila, književnih oseb in njihovih dejanj. Obe nalogi sta ovrednoteni 
s tremi točkami. Enajsto nalogo so enojezični četrtošolci rešili 67,0 % uspešno (M = 2), 
dvanajsto pa 60,3 % (M = 1,8). Dvojezični četrtošolci so enajsto nalogo rešili le 10,0 % 
(M = 0,3), dvanajsto nalogo pa 16,0 % uspešno (M = 0,5). Iz rezultatov je razvidno, da 
je uspešnost reševanja kompleksnejših nalog višjih taksonomski ravni slabša, saj od 
učencev zahtevajo uporabo zahtevnejših miselnih procesov. 

Povzamemo lahko, da je bila najbolje reševana druga naloga na prvem delu testa 
bralne pismenosti, ki je bila hkrati tudi najbolje rešena naloga pri obeh posameznih 
skupinah učencev (M = 1). V povprečju so se četrtošolci najslabše odrezali v reševanju 
devete naloge, ki je bila hkrati tudi najslabše reševana naloga pri obeh posameznih 
skupinah četrtošolcev. 

Sledi analiza reševanja nalog na drugem delu testa bralne pismenosti. Naloge so bile 
vezane na področje jezika oziroma jezikovne zmožnosti. Rezultati so prikazani v 
Razpredelnici 12. 
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 M Mo Min Max N 

 E D E D E D E D E D 

1. naloga 3 2,5 3 3 3 0 3 3 52 50 

2. naloga 2,3 1,5 3 1 0 0 3 3 52 50 

3. naloga 2,9 2,1 3 3 2 0 3 3 52 50 

4. naloga 2,4 1,1 3 0 0 0 3 3 52 50 

5. naloga 1,7 1,0 2 2 0 0 2 2 52 50 

6. naloga 2,1 1,9 2 2 0 0 3 3 52 50 

E = enojezični učenci 

D = dvojezični učenci 

Razpredelnica 12: Deskriptivna statistična analiza posameznih nalog na 2. delu testa bralne 
pismenosti. 

 

Prva naloga na drugem delu testa bralne pismenosti izhaja iz učnega cilja Učenec v 

besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne sklope, ki je v učnem načrtu uvrščen 

med minimalne standarde. Učenec je moral primerjati zapisani besedi v paru in 

obkrožiti pravilen zapis. Nalogo uvrščamo med naloge nižje taksonomske stopnje in je 

ovrednotena s tremi točkami. Iz Razpredelnice 12 lahko razberemo, da so to nalogo 

vsi enojezični učenci rešili pravilno oziroma dobili vse točke (M = 3). Dvojezični učenci 

so bili pri reševanju naloge za šestino manj uspešni (M = 2,5). Na podlagi rezultatov 

lahko rečemo, da 83,3 % četrtošolcev dosega zgoraj zapisani cilj iz učnega načrta. 

Druga naloga od učenca zahteva, da v besedilu prepozna pravopisne napake 

(zapisovanje zemljepisno lastnih imen in predlogov) in neustreznosti ter jih odpravi. 

Nalogo uvrščamo med nižje taksonomske ravni, saj od učenca zahteva, da pokaže 

razumevanje snovi in uporabi že pridobljeno znanje. Naloga je vredna 3 točke. 

Enojezični učenci so v povprečju dosegli 2,3 točke, kar predstavlja 76,9 % uspešnost, 

medtem ko so bili dvojezični četrtošolci pri tej nalogi 50,0 % uspešni, v povprečju so 

dosegli 1,5 točke. 

Tretja naloga in četrta naloga izhajata iz enega izmed minimalnih standardov, 

zapisanih v učnem načrtu (Učenec k danim besedam doda njihove knjižne 

protipomenke in sopomenke.). Obe nalogi sta nižje taksonomske ravni in ovrednoteni 

s tremi točkami. Iz Razpredelnice 12 je razvidno, da so bili enojezični učenci pri tretji 

nalogi 98,1 % uspešni. Dvojezični četrtošolci so v povprečju dosegli 2,1 točke in so bili 

68,7 % uspešni. Pri obeh skupinah učencev znaša modus 3. Četrto nalogo so 

enojezični učenci rešili nekoliko slabše, saj so bili 78,9 % uspešni (M = 2,4). Dvojezični 

učenci so bili v primerjavi s tretjo nalogo skoraj polovično slabše uspešni (35,5 %). Iz 

rezultatov lahko sklepamo, da so četrtošolci v povprečju uspešnejši pri določevanju 

besed z nasprotnim pomenom. 
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Pri oblikovanju pete naloge smo izhajali iz cilja Učenec tvori skladenjsko ustrezne 

povedi. Naloga je nižje taksonomske ravni. Enojezični četrtošolci so v povprečju 

dosegli 1,7 točke, kar predstavlja 86,5 % uspešnost reševanja. Dvojezični učenci so 

bili nekoliko slabši. V povprečju so bili polovično uspešni (M = 1). 

Šesta naloga na drugem delu testa bralne pismenosti je oblikovana na podlagi cilja 

Učenec pred tvorjenjem besedila (opisa živali) razmišlja o značilnostih dane besedilne 

vrste, med tvorjenjem pa izbere ustrezne jezikovne prvine. Naloga je višje 

taksonomske ravni, saj od učenca zahteva povezovanje delov (lastnosti žirafe) v novo 

celoto na svojstven način (oblikovanje opisa žirafe). Enojezični učenci so bili 70,5 % 

uspešni (M = 2,1), dvojezični četrtošolci so v povprečju dosegli 1,9 točke in so bili pri 

tej nalogi 63,3 % uspešni. 

Povzamemo lahko, da je bila najbolje reševana prva naloga na drugem delu testa 

bralne pismenosti, ki je bila hkrati tudi najbolje rešena naloga pri obeh posameznih 

skupinah učencev (Mo = 3). V povprečju pa so se četrtošolci najslabše odrezali pri 

reševanju četrte naloge, ki je bila hkrati tudi najslabše reševana naloga pri dvojezičnih 

učencih. Enojezični učenci so se najslabše odrezali pri reševanju šeste naloge. 
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IV ZAKLJUČEK 

 

Raziskava v sklopu magistrskega dela je bila usmerjena v primerjavo zmožnosti bralne 

pismenosti enojezičnih in dvojezičnih učencev 4. razreda osnovne šole pri pouku 

slovenščine. Raziskali in preučili smo bralne navade četrtošolcev, njihov odnos do 

branja, težave pri pouku slovenščine, samoocene ter dosežke na testu bralne 

pismenosti. Na podlagi primerjave rezultatov smo raziskali bistvene razlike, do katerih 

prihaja med enojezičnimi in dvojezičnimi četrtošolci. 

Rezultati raziskave kažejo, da večina četrtošolcev v prostem času branju dnevno 

posveča manj kot 30 minut, kar se sklada z rezultati mednarodne raziskave PIRLS iz 

leta 2016. Zanimivi so podatki o branju glede na namen, saj se je izkazalo, da 

četrtošolci informacijskemu branju (branje z namenom pridobivanja informacij) v 

povprečju dnevno namenjajo več časa kot branju za zabavo. Posledično so razumljivi 

tudi boljši dosežki pri informativnih besedilih kot pri literarnih besedilih v zadnji izvedeni 

raziskavi PIRLS. 

Odgovori na vprašanje o odnosu do branja učencev 4. razreda osnovne šole kažejo, 

da imajo učenci izrazito pozitivna stališča do izposojanja knjig, šolskega branja in 

branja v prostem času. Izrazili so tudi željo po pogovoru o prebranem. Primerjava 

odnosa do branja med enojezičnimi in dvojezičnimi učenci nakazuje, da je kar dvakrat 

večji delež dvojezičnih učencev, ki v branju ne uživajo in berejo zgolj, če morajo. Do 

razlik prihaja tudi pri izposojanju knjig v knjižnici, saj je delež enojezičnih učencev, ki 

radi zahajajo v knjižnico skoraj trikrat večji. 

Na podlagi odgovorov četrtošolcev smo ugotovili, da imajo pri pouku slovenščine 

največ težav z razumevanjem pomena posameznih besed, posledično imajo težave 

tudi z branjem daljših besedil. Izpostavili so tudi težave s pisanjem besedil. Dvojezični 

četrtošolci pa so izpostavili, da imajo občasno tudi težave z govorom v slovenskem 

jeziku, razumevanjem in poslušanjem slovenščine. Opazimo lahko, da imajo dvojezični 

učenci več težav pri pouku slovenščine kot enojezični učenci, kar je skladno s 

teoretičnimi dognanji. 

S pomočjo raziskave smo prišli do spoznanja, da so učenci 4. razreda osnovne šole v 

vzorcu, ki berejo dnevno več kot 30 minut, v povprečju dosegli boljši rezultat na testu 

bralne pismenosti kot četrtošolci, ki branju dnevno namenijo manj oziroma nič prostega 

časa. 

Rezultati raziskave so pokazali, da učenci 4. razreda osnovne šole v povprečju 

ocenjujejo svoje bralne zmožnosti kot dobre, branje jim hkrati ne povzroča večjih težav. 

Primerjava med posameznima skupinama (enojezični in dvojezični četrtošolci) pa je 

razkrila, da dvojezični učenci svoje bralne zmožnosti ocenjujejo precej slabše kot 

njihovi enojezični vrstniki. Menijo namreč, da je branje zanje zahtevno, po navadi v 

branju niso ravno dobri in je težje od ostalih dejavnosti v šoli. Prav tako ocenjujejo, da 

je branje zanje zahtevnejše, kot pa je za nekatere druge sošolke in sošolce. Kasnejša 
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analiza in primerjava samoocen učencev in njihovih dosežkov na testu bralne 

pismenosti je pokazala šibko, pozitivno povezanost teh dveh spremenljivk. 

Ugotavljamo, da se večina samoocen bralnih zmožnosti srednje močno ujema z 

dosežki na testu bralne zmožnosti. Učenci 4. razreda namreč svojih bralnih zmožnosti 

niso najbolje ocenili in so v povprečju svoje bralne zmožnosti precenili oziroma se 

ocenjujejo bolje, kot pa so se dejansko odrezali na testu. 

Analiza dosežkov na testu bralne pismenosti je pokazala, da so enojezični učenci na 

testu v povprečju dosegli boljše rezultate. Analiza skupnega števila doseženih točk 

učencev na testu nakazuje, da so enojezični učenci na testu dosegli za tretjino boljši 

rezultat od dvojezičnih učencev 4. razreda. Bolje so se odrezali tako na prvem delu 

testa, ki se je navezoval na področje književnosti, kot tudi na drugem delu testa, ki se 

je navezoval na področje jezika. Ugotovili smo, da je razlika med enojezičnimi in 

dvojezičnimi četrtošolci v povprečnem številu doseženih točk na prvem delu testa 

večja, opaznejša kot pa na drugem delu testa. Na drugem delu testa so dvojezični 

učenci namreč dosegli za skoraj petino boljši rezultat kot na prvem. 

S preučevanjem dosežkov enojezičnih in dvojezičnih četrtošolcev pri posameznih 

nalogah na testu bralne pismenosti smo ugotovili, da so se v povprečju učenci pri 

nalogah nižjih taksonomskih ravni odrezali dobro in po našem mnenju dosegajo 

izbrane minimalne standarde iz učnega načrta za slovenščino v 4. razredu osnovne 

šole. Pri nalogah višjih taksonomskih ravni pa je opaziti več razpršenosti in razlike med 

enojezičnimi in dvojezičnimi četrtošolci kot tudi znotraj posameznih skupin učencev. 

Tako enojezični kot tudi dvojezični učenci pa so imeli največ težav pri nalogi, kjer so 

morali razložiti posamezno besedno zvezo iz književnega besedila. 

Povzamemo lahko, da smo z raziskavo v okviru magistrskega dela pridobili vpogled v 

odnos do branja in bralne pismenosti, težave, s katerimi se učenci srečujejo pri pouku 

slovenščine, v dosežke ter samoocene enojezičnih in dvojezičnih učencev 4. razreda 

osnovne šole o branju. Ob analizi rezultatov smo opazili, da bi lahko uporabljeni 

anketni vprašalnik izboljšali z dodatnimi vprašanji, kot na primer »Ali so dvojezični 

učenci v Sloveniji od rojstva oziroma koliko časa so že del slovenskega vzgojno-

izobraževalnega sistema?« ali pa bi pri vprašanju o najpogostejših težavah pri pouku 

slovenščine namesto vprašanja zaprtega tipa uporabili vprašanje odprtega tipa, da bi 

dobili že bolj subjektivne odgovore učencev. Tudi na testu bralne pismenosti bi bilo 

smiselno dodati še kakšno nalogo. Seveda pa se tu poraja vprašanje, ali bi učenci 

sploh izpolnili vprašalnik in test bralne pismenosti, ki bi bila še daljša. Za še bolj 

relevantne rezultate bi bilo zagotovo dobro tudi, da bi v raziskavo vključili še večje 

število enojezičnih in dvojezičnih učencev 4. razreda, vendar bi bil to verjetno zahteven 

izziv, saj smo opazili zelo nizko motiviranost predvsem dvojezičnih učencev in njihovih 

staršev za sodelovanje v raziskavi. 

Menimo, da lahko naša raziskava na znanstvenem področju didaktike slovenščine in 

v vzgojno-izobraževalnem procesu prispeva k povečanju zavedanja pomena razvoja 

bralne pismenosti učencev in razumevanju, da je treba, kadar imamo v razredu 

dvojezične in/ali enojezične učence, uporabljati različne oblike in metode poučevanja 
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slovenščine. Hkrati smo želeli z oblikovanjem testa bralne pismenosti učiteljem 

omogočiti preverjanje bralne pismenosti njihovih učencev pri pouku slovenščine ter jih 

spodbuditi k izboljšanju pouka, pri katerem učenci razvijajo bralno pismenost. 

Ob pisanju magistrskega dela smo dobili veliko navdiha za nadaljnje raziskovanje 

področij bralne pismenosti in dvojezičnosti. Menimo, da bi bilo dobro, da bi raziskavo 

ponovno izvedli na manjši skupini dvojezičnih četrtošolcev, ki bi bila od prvega razreda 

osnovne šole deležna učnega procesa na podlagi oblikovanih smernic. Tako bi 

preverili, ali so naša priporočila pripomogla k bolj strokovno podprtemu poučevanju 

dvojezičnih učencev. Če razmišljamo še širše, bi bilo dobro, da bi se poučevanja in 

vključevanja dvojezičnih učencev pri vzgojno-izobraževalnem procesu konkretneje in 

natančneje lotili tudi na formalni ravni. 

S pomočjo obravnavane literature in ugotovitev raziskave smo oblikovali smernice za 

poučevanje dvojezičnih učencev, katerih učni jezik ni prvi jezik. Smernice vsebujejo 

priporočila za učinkovitejše sodelovanje in poučevanje dvojezičnih učencev, katerih 

učni jezik ni prvi jezik, ter razvijanje njihove sporazumevalne zmožnosti. 

 

SMERNICE ZA POUČEVANJE DVOJEZIČNIH UČENCEV, KATERIH 

UČNI JEZIK NI PRVI JEZIK 

 

Vsaka skupina dvojezičnih otrok ima svoje značilnosti in potrebuje ustrezen pristop ter 

zahteva določene prilagoditve v vzgojno-izobraževalnem procesu. Prilagajanje šolanja 

otrokom, ki prihajajo iz narodnostnih in romskih skupnosti, je v slovenskem šolskem 

sistemu prisotno že dlje časa. V sedemdesetih in devetdesetih letih se je v slovenskih 

šolah znatno povečalo število otrok priseljencev/tujcev (dvojezičnih otrok) in število se 

veča tudi v zadnjih desetletjih. Šolanje v jeziku, ki ga posameznik ne obvlada, 

vključevanje v novo okolje, obremenjenost s hkratnim usvajanjem novega jezika in 

učne snovi so le nekateri izmed dejavnikov, ki povečujejo tveganje za neuspeh. 

Obvladanje učnega jezika je za uspešno šolanje nujno, v nasprotnem primeru otroci 

ne morejo razviti vseh svojih sposobnosti, kar vpliva na njihov psihosocialni razvoj, 

samozavest, motivacijo ipd. Za uspešno poučevanje in vključevanje dvojezičnih otrok, 

katerih učni jezik ni prvi jezik, morajo učitelji pri poučevanju in vključevanju teh otrok 

izbrati ustrezne pristope glede na jezikovne sposobnosti otrok (Knaflič, 2010). »Temelj 

predstavlja učenje slovenščine, saj številne raziskave nakazujejo, da usvajanje jezika 

ob šolanju, to je med poukom in brez dodatnega učenja jezika, v katerem poteka 

šolanje, traja tri do pet let za obvladanje jezika na stopnji konverzacije in štiri do sedem 

let za obvladanje jezika na akademski stopnji.« (Knaflič, 2010, str. 292). Učitelji in ostali 

strokovni delavci na slovenskih osnovnih šolah bi za uspešnejše soočanje z jezikovno 

in kulturno raznolikostjo učencev ter vključevanje dvojezičnih otrok potrebovali dodatna 

usposabljanja, s katerimi bi morali začeti že v času študija, saj je trenutno poučevanje 

in način dela v precejšnji meri prepuščen učiteljevi iznajdljivosti. 
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V nadaljevanju je naštetih nekaj priporočil za učinkovitejše poučevanje dvojezičnih 

učencev, katerih učni jezik ni prvi jezik, ter razvijanje njihove bralne 

pismenosti/sporazumevalne zmožnosti. 

Pri delu z dvojezičnimi učenci je treba ozavestiti, da je za optimalno reševanje 

problema šolanja dvojezičnih otrok v proces treba vključiti otroke, starše in učitelje, po 

potrebi tudi druge strokovne delavce na šoli in drugih ustanovah. Učitelj naj s starši 

sodeluje na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, preko elektronskih pogovorov, 

pripravlja naj podporno gradivo. Vseeno pa naj učitelj staršem ne nalaga preveč nalog, 

s katerimi bi jih lahko demotivirali za sodelovanje. Dobro medsebojno sodelovanje je 

ključnega pomena. Tako vsi sodelujoči dobijo realnejši vpogled v otrokov napredek, 

hkrati pa starši boljše razumejo in upoštevajo učiteljeva priporočila (Knaflič, 2010). 

Dobro, redno in učinkovito sodelovanje je namreč osnova za vse nadaljnje delo in 

sodelovanje. Učitelj ima pri tem najodgovornejšo nalogo. Ker ne obstaja univerzalen 

način poučevanja dvojezičnih učencev, mora učitelj svoje delo vsako leto prilagajati 

oddelku in specifičnim značilnostim učencev, saj le-ti nikoli niso popolnoma enaki. Pred 

začetkom šolskega leta mora preučiti značilnosti vseh učencev v oddelku, upoštevati 

njihov individualni razvoj, katere metode in oblike dela jih motivirajo, kateri strokovni 

delavci in organizacije, društva so učitelju na voljo za pomoč in sodelovanje pri delu s 

posameznim dvojezičnim učencem. Hkrati je zelo zaželeno, da se seznani s prvim 

jezikom dvojezičnih učencev in primerja jezik s slovenščino (preuči pozitivni in 

negativni transfer iz prvega na drugi jezik, primerja slovnico ipd.). Seveda pa mora 

učitelj tudi v nadaljevanju šolskega leta obvezno zbirati podatke in spoznavati učence 

(Rot Vrhovec, 2020). 

Za dvojezične učence, katerih učni jezik ni prvi jezik, moramo zagotoviti čim več 

priložnosti za uporabo slovenskega jezika, prijetno razredno klimo in socialno 

vključenost. Dvojezični učenci se morajo v šoli počutiti dobro, sprejeto in varno, kar naj 

bo vsakodnevno vodilo za učitelja pri organiziranju pouka. Dvojezičnim učencem 

moramo omogočiti čim več stika s slovenskim knjižnim jezikom (vključevanje v jutranje 

varstvo, podaljšano bivanje, interesne in druge šolske dejavnosti …). Treba jim je 

zagotoviti ustrezno podporo pri učenju slovenščine v šolskem in domačem okolju ter 

dodatne ure slovenščine kot drugega jezika, zanje prvega jezika (Rot Vrhovec, 2020). 

Dobro je, da učenec sedi tako, da dobro vidi na tablo in sliši učitelja. Hkrati je 

pomembno, da mu učitelj omogoči dodaten čas za odgovor v učnem jeziku. 

Pomembno je, da učitelj večkrat poudari ključne in nerazumljive besede, pri čemer naj 

uporablja čim več vizualnih opor. Dobro je, da se učitelj poslužuje formativnega 

preverjanja razumevanja novih besed, besednih zvez in pojmov. Daljša besedila naj 

učitelj poenostavi (Magajna, 2008). 

Velik vpliv na dvojezične učence imajo tudi sovrstniki, s katerimi poleg učitelja preživijo 

največji delež pouka. Učitelj mora pri vseh učencih spodbujati medkulturno zavedanje 

in razvoj medkulturnega dialoga (npr. učenje maternih jezikov otrok priseljencev, 

medsebojno sodelovanje, sprejemanje drugačnosti/različnosti …). Preprečevati je 

treba norčevanje, zasmehovanje, ustrahovanje, izločanje iz družbe in druge oblike 
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nasilja, ki se pojavljajo med otroki in mladostniki. Učitelj naj v okviru pouka in drugih 

dejavnosti čim bolj vključuje tudi starše vseh otrok v razredu, jih seznanja z 

multikulturnostjo, odpravlja, presega predsodke in stereotipe (npr. organizacija 

delavnic za otroke in starše) in seznanja z razredno klimo in problematiko. Dvojezičnim 

učencem naj učitelj omogoči, da se k pouku vključujejo s svojim jezikom in kulturo. 

Učitelj naj spodbuja sodelovalno učenje. 

Za ustrezno, učinkovito in predvsem napredno (upoštevanje trendov, razmer in 

aktualnih priporočil v šolstvu) delo učitelja je potrebno stalno izpopolnjevanje in 

izobraževanje (obiskovanje seminarjev, branje strokovne literature, udeležba na 

strokovnih dogodkih) in dobro poznavanje teoretičnega ozadja dvojezičnosti in šolske 

dokumentacije (splošno in vezano na dvojezičnost). 

Aktualne, enotne in predvsem konkretne smernice, navodila za delo in primeri dobrih 

praks dela z dvojezičnimi učenci, katerih učni jezik ni prvi jezik, s strani Ministrstva za 

šolstvo oziroma Zavoda za šolstvo zaenkrat še niso napisani, vendar menim, da bi bil 

takšen dokument med učitelji in drugimi strokovnimi delavci več kot dobrodošel, saj se 

marsikateri manj izkušeni učitelji znajdejo v situaciji, ko bi jim konkretni primeri dobrih 

praks prišli še kako prav. Posledično bi se na šolah vzpostavilo enotno reševanje težav 

na podlagi primerov dobrih praks, ki se nanašajo na poučevanje dvojezičnih oseb. Rot 

Vrhovec (2020, str. 216) predlaga, da bi šole imele koordinatorja za področje 

socialnega in izobraževalnega vključevanja dvojezičnih učencev, ki bi bil v pomoč 

učiteljem. To se mi zdi glede na trenutne razmere in trende za prihodnost, ko naj bi se 

število dvojezičnih učencev, katerih učni jezik ni prvi jezik, povečevalo, poleg 

dokumenta s konkretnimi in enotnimi usmeritvami za vse zaposlene v vzgojno- 

izobraževalnih ustanovah ključnega pomena. 
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VI PRILOGE 

 

1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Pozdravljen/-a! 

Sem Eva Kreže, študentka magistrskega programa Poučevanje na razredni stopnji z 

angleščino na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Tomaža Petka 

pripravljam magistrsko delo z naslovom Bralna pismenost v povezavi z dvojezičnostjo pri 

pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole. 

Pred teboj je vprašalnik, s pomočjo katerega želim raziskati zmožnost bralne pismenosti 

enojezičnih in dvojezičnih učencev 4. razreda pri pouku slovenščine. Vsi odgovori bodo 

obravnavani anonimno in bodo uporabljeni samo za namen izdelave magistrskega dela. 

Reševanje vprašalnika traja približno 10 minut. Zelo bom hvaležna, če si boš vzel/-a čas za 

reševanje vprašalnika. 

Najlepša hvala. 

Eva Kreže 

________________________________________________________________ 

 

 

 

  

ŠIFRA UČENCA: 
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1. Obkroži. 

 

Slovenščina je moj: 

a) prvi ali materni jezik (jezik, ki sem ga naučil/-a najprej in ga tudi najpogosteje 

uporabljam). 

b) drugi jezik ali jezik okolja (jezik, ki sem se ga naučil/-a iz okolja, v šoli, naučil/-a sem 

se ga za zaradi sporazumevalnih potreb). 

 

 

2. Če si pri prejšnjem vprašanju obkrožil/-a, da je slovenščina tvoj drugi jezik, 

napiši, kateri je tvoj materni jezik.      

 

Moj materni jezik je ___________________________________. 

 

 

 

3. Kako pogosto doma govoriš slovensko? Obkroži. 

 

a) Nikoli. 

b) Redko. 

c) Občasno. 

d) Pogosto. 

e) Vedno. 

 

4. Kaj ti pri pouku slovenščine največkrat povzroča težave? Obkroži. Mogočih je 

več odgovorov.      

 

a) Govorjenje v slovenskem jeziku. 

b) Pisanje odgovorov na vprašanja. 

c) Pisanje besedil (npr. obnova, nadaljevanje zgodbe). 

d) Poslušanje slovenskega jezika. 

e) Razumevanje pomena besed. 

f) Razumevanje daljših besedil. 

g) Nimam težav. 

h) Drugo: ___________________________________. 
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5. Kako pogosto na običajen dan počneš naslednje stvari zunaj šole? Označi s 

križcem.      

 

 

 

 

6. V kolikšni meri se strinjaš s trditvami? Označi s križcem.      

 

 

 

 

7. V preglednici so trditve, ki se navezujejo na branje. Obkroži, koliko posamezna 

trditev velja zate, pri čemer pomeni: 5 – močno velja, 4 – precej velja, 3 – deloma 

velja, 2 – malo velja, 1 – sploh ne velja.       

 

 

  

  Nikoli Manj kot 30 minut 
dnevno 

Od 30 minut 
do 1 uro 

1 uro ali več 

1. Bereš za zabavo.     

2. Bereš, da se naučiš 
nekaj novega. 

    

  Povsem se 
strinjam. 

Strinjam se. Ne morem 
se odločiti. 

Ne strinjam 
se. 

Sploh se ne 
strinjam. 

1. Uživam v branju.      

2. Berem samo, če moram.      

3. Rad/-a si izposojam 

knjige v knjižnici. 

     

4. V prostem času rad/-a 

berem. 

     

5. V knjižnici si skoraj nikoli 

ne izposodim knjige. 

     

6. Z drugimi se rad/-a 

pogovarjam o tem, kar 

preberem. 

     

7. Branje je dolgočasno.      

8. Rad/-a bi imela več časa 

za branje. 

     

1. Po navadi sem dober v branju. 5 4 3 2 1 

2. Branje je zame lahko. 5 4 3 2 1 

3. Branje je zame težje kot za nekatere sošolke in sošolce. 5 4 3 2 1 

4. Branje je zame težje od ostalih dejavnosti v šoli (npr. računanje). 5 4 3 2 1 

5. Težave imam pri branju besedil s težkimi besedami. 5 4 3 2 1 
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2 TEST BRALNE PISMENOSTI 
 

Pozdravljen/-a! 

Sem Eva Kreže, študentka magistrskega programa Poučevanje na razredni stopnji z 

angleščino na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Tomaža Petka 

pripravljam magistrsko delo z naslovom Bralna pismenost v povezavi z dvojezičnostjo pri 

pouku slovenščine v 4. razredu. 

Pred teboj je test bralne pismenosti, s pomočjo katerega želim raziskati zmožnost bralne 

pismenosti enojezičnih in dvojezičnih učencev 4. razreda pri pouku slovenščine. Vsi odgovori 

bodo obravnavani anonimno in bodo uporabljeni samo za namen izdelave magistrskega dela. 

Test je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu boš prebral/-a besedilo in odgovarjal/-a na 

vprašanja o tem, kar si prebral/-a. Odgovarjal/-a boš na različne vrste vprašanj. Potrudi se in 

poskusi odgovoriti na vsa vprašanja. Če na neko vprašanje ne znaš odgovoriti, ga preskoči in 

se loti naslednjega. Za naloge boš imel/-a na voljo 45 minut. Nato sledi kratek odmor. V drugem 

delu boš reševal/-a jezikovne naloge. Za reševanje teh nalog boš imel/-a na voljo 15 minut.  

Zelo bom hvaležna, če si boš vzel/-a čas za reševanje testa. 

Najlepša hvala. 

Eva Kreže 

___________________________________________________________________  

ŠIFRA UČENCA: 
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PRVI DEL 

 

Pozorno preberi besedilo, nato se loti reševanja nalog. 

 

Bina Štampe Žmavc 

O SPLETIČNI, KI JE HOTELA POSTATI KRALJIČNA 

 
    Živela je spletična, ki si je od vsega na svetu najbolj želela postati kraljična. Vsakič, ko je 

česala kraljičine lase, si je na tihem dejala: »Hočem, da jih ti češeš meni, kraljična!« Ko ji je 

zvečer odgrinjala posteljo, si je sama pri sebi dejala: »Prišel bo čas, ko jo boš ti odgrinjala 

meni, kraljična!« Tako so minevali dnevi, spletična pa si je vsak dan bolj predrzno ogledovala 

kraljično. Natanko si je skušala vtisniti v spomin njeno hojo, njene kretnje, njen nasmešek, 

ljubkost, s katero je sedela in vstajala od mize ali zajezdila konja. Potem je skrivaj stopila pred 

ogledalo in posnemala kraljično. »Pa saj sem boljša od same kraljične!« je zadovoljno plosknila 

z rokami. Potem se je namrščila, kajti prešinila jo je misel, da njena zunanjost ni niti malo 

podobna kraljičini. »Ukrasti moram njeno podobo!« si je rekla spletična. 

      Nekega dne, ko je kraljična stala pred velikim kristalnim zrcalom in pomerjala novo plesno 

obleko, je spletična hitro zaklenila njeno podobo v zrcalo in jo ukradla. Kraljično pa je uklela v 

spletično, ne da bi kdor koli na dvoru slutil, kaj se je zgodilo. 

     »Zdaj sem jaz kraljična!« je zadovoljno dejala sama pri sebi. »In moja spletična je nekdanja 

kraljična!« se je privoščljivo zahihitala in priganjala ubogo kraljično k delu. Kraljična je, ne da 

bi se pritoževala, opravljala delo, ki pritiče spletični! Potrpežljivo je prenašala hudobijo lažne 

kraljične in nihče na dvoru ni ničesar opazil. Le tu in tam se jim je zazdelo čudno, da je njihova 

prej tako mila kraljična postala nenadoma čudno ošabna in celo zlobna. A vsega skupaj niso 

jemali preveč zares, saj so spremembo pripisovali skorajšnji kraljičini poroki s kraljevičem iz 

sosednje dežele.  

     Ko je prišel dan snubitve, je kraljevič pokleknil pred kralja in zaprosil za roko kraljične. »Z 

veseljem ti jo dam za ženo, dragi kraljevič,« je dobre volje dejal stari kralj. Toda kraljevič ni bil 

navadni kraljevič. Hotel se je prepričati, če je kraljična pred njim zares prava kraljična. Poklonil 
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se je torej kraljični spletični in ji poklonil čudovito snežno belo vrtnico. Kraljična spletična je 

zavihala nos, zgrabila vrtnico in jo vrgla v naročje svoji spletični, nekdanji kraljični, ne da bi 

vrtnico sploh pogledala. Tedaj se je zgodilo nekaj na moč nenavadnega. Snežno bela vrtnica 

v kraljičini roki je nenadoma zardela in postala čisto rožnata. »Oho,« je dejal kraljevič. »Vidim, 

da bela vrtnica zardeva od sramu!« Pomignil je pažu in paž mu je izročil dišečo mirtino vejico. 

Kraljevič jo je znova s poklonom položil v dlan kraljični spletični. Ta jo je malomarno vrgla svoji 

spletični, nekdanji kraljični, in nakremžila obraz. Ko je nekdanja kraljična prijela mirtino vejico, 

je mirta v hipu zacvetela z vsemi svojimi še neodprtimi popki, da je po dvorani sladko zadišalo. 

»Oho!« je dejal kraljevič. »Vidim, da mirta prav ljubko dehti!« Potem je kraljevič poklonil kraljični 

še prstan z bleščečim draguljem. Tedaj je kraljična spletična lakomno dejala: »Je pravi?« »Je,« 

je z nasmeškom dejal kraljevič. »Toda ti nisi prava! Prava kraljična je tista, ki ji je vrtnica v 

rokah od sramu zardela in mirtina vejica s popki zacvetela!« Kraljevič je lažno kraljično odpeljal 

naravnost pred veliko kristalno ogledalo. Tam je morala vrniti pravi kraljični njeno zrcalno 

podobo, ki jo je bila ukradla. Od jeze je postala tako grda, da niti spletični ni bila več podobna. 

Prava kraljična pa se je srečna zahvalila kraljeviču. Poročila sta se pod girlandami mirte in 

dehtečih belih vrtnic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Štampe Žmavc, B. (2011). Cesar in roža. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS.  

SLOVARČEK: 

spletična – dekle, ki streže kraljični 

paž – fant, ki streže kraljeviču 

mirta – grm, z dišečimi belimi cvetovi 

girlanda – iz rož in zelenja spleten 

venec, obešen v loku 

BeM 
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Odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na besedilo O spletični, ki je hotela postati 

kraljična. Odgovore piši s pisanimi črkami. 

 

1. Besedilo je … Obkroži. 

a) pesem 

b) predstava 

c) pravljica 

d) risanka 

_/1 

 

2. Kdo je napisal besedilo? 

____________________________________________________________________ 

_/1 

 

3. Obkroži črke pred osebami, ki NE nastopajo v besedilu. 

 

a)  kraljična 

c)  spletična 

č)  čarovnica 

d)  cesar 

e)  kraljica 

_/3 

 

4. Za katero osebo iz besedila velja posamezna trditev? Zapiši na črti. 

a) Od vsega na svetu si je najbolj želela postati kraljična. _____________________ 

b) Dovolil je, da se njegova hči poroči s kraljevičem. _________________________ 

_/2 
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5. S števili od 1 do 4 razvrsti povedi v pravilno časovno zaporedje, pri čemer 

število 1 ponazarja začetek, število 4 pa konec besedila. 

 

 Ko je prišel dan snubitve, je kraljevič pokleknil pred kralja in zaprosil za roko kraljične. 

 Nekega dne, ko je kraljična stala pred velikim kristalnim zrcalom in pomerjala novo plesno 

obleko, je spletična hitro zaklenila njeno podobo v zrcalo in jo ukradla. 

 Poročila sta se pod girlandami mirte in dehtečih belih vrtnic. 

 Snežno bela vrtnica v kraljičini roki je nenadoma zardela in postala čisto rožnata. 

_/4 

6. Dopolni povedi z ustreznimi besedami iz besedila. 

 

Potrpežljivo je prenašala _____________ lažne kraljične in nihče na ____________ ni 

ničesar opazil. Le tu in tam se jim je zazdelo čudno, da je njihova prej tako 

______________ kraljična postala nenadoma čudno ______________ in celo zlobna. 

_/2 

 

7. Preberi trditev in obkroži. 

Ko je kraljična v roke prijela mirtino vejico, je mirtina vejica v hipu zacvetela. 

                                     RES JE            NI RES 

_/1 

8. Kako je spletična ukradla kraljičino podobo? Obkroži. 

 

a)  Spletična in kraljična sta se dogovorili, da zamenjata podobi. 

b)  Spletična je kraljični ukradla podobo s pomočjo čarobnega napitka. 

c)  Spletična je med kraljičinim pomerjanjem plesne obleke zaklenila kraljičino podobo 

v zrcalo in jo ukradla. 

_/1 
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9. V zgodbi poišči tisti del besedila, kjer je slika krone.  

Pojasni, kaj pomeni, da je kraljična spletična zavihala nos, ko ji je kraljevič 

poklonil čudovito snežno belo vrtnico. Odgovor napiši v celi povedi. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_/2 

 

10. Kako se je kraljevič prepričal, da pred njim zares stoji prava kraljična? Odgovor 

napiši v celi povedi. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_/2 

 

11. Besedilo je domišljijsko. Navedi dva dogodka iz besedila, ki to kažeta. Odgovor 

napiši v celi povedi. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_/3 

 

12. Ali meniš, da je spletična prijazna oseba? S pomočjo primera iz zgodbe pojasni 

svoj odgovor. Odgovor napiši v celi povedi. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_/3 

13. Kako ti je bila všeč pravljica? Obkroži. 
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Zelo mi je bila všeč. 

Bila mi je še kar všeč. 

Ni mi bila preveč všeč. 

Sploh mi ni bila všeč. 
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DRUGI DEL 

 

Reši spodnje naloge.  

1. Kako je prav? Obkroži pravilno zapisane besede v parih. 

 

 

/3 

2. V napisani povedi sta dve napaki. Poišči ju in obkroži. Poved pravilno napiši na 

črto. 

Med jesenskimi počitnicami bova z sestro Ano obiskala babico, ki živi v mariboru. 

________________________________________________________________  

_/3 

3. Danim besedam napiši besede z NASPROTNIM pomenom. 

 

 

 

poletje – ________________ umazan – _______________ sezuti – _________________ 

 

_/3 

4. Danim besedam napiši besede z ENAKIM pomenom. 

 

 
avion – ________________ hraber – ________________ prerekati se – _______________ 

 

_/3 

 

 
5. Besede v oklepajih postavi v pravilno obliko in jih zapiši na črte. 

 

Nina in Meta (stanovati) __________________ na Prešernovi cesti.      

V ljubljanskem živalskem vrtu si lahko ogledaš tri (rjavi medved)_______________. 

_/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knižnica/knjižnica            zob/zop storš/storž 
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6. Opiši žirafo v največ 3 povedih. 
 

Vključi naslednje podatke: 

– življenjsko okolje: Afrika 

– višina: 6 metrov 

– teža: 1930 kilogramov 

– življenjska doba: 25 let 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_/3 

 

Doseženo število točk: 

PRVI DEL /25 točk 

DRUGI DEL /17 točk 

Skupaj: /42 točk 

 

 


