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POVZETEK  

Kot navaja dokument Sveta Evrope Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, 

ocenjevanje (SEJO, 2011), je eden izmed pomembnih ciljev obveznega izobraževanja, da bi vsak 

posameznik v največji možni meri razvil svojo raznojezično zmožnost. To lahko razvije, če ga 

obdaja spodbudno učno okolje za usvajanje različnih jezikov, v katerega so vpeti prav vsi učenci. 

V Sloveniji primanjkuje raziskav s področja raznojezičnosti, še posebej na osnovnošolski ravni. 

Zato nas zanima, katera znanja o jezikih in kulturi imajo osnovnošolci, katere spretnosti razvijajo, 

katera stališča o raznojezičnosti imajo, kako močno jih izražajo in kaj jih motivira za razvijanje 

raznojezične zmožnosti. Zanima nas tudi, kateri dejavniki so tisti, ki soustvarjajo podporno učno 

okolje za razvoj raznojezične zmožnosti. Podatke bomo pridobili s kvantitativno raziskavo, 

uporabili pa bomo anketni vprašalnik in lestvico stališč Likertovega tipa. 

 

V magistrskem delu smo proučevali raznojezično zmožnost slovenskih osnovnošolcev. Naš 

namen je bil v teoretičnem delu raziskati teoretično ozadje teme raziskovanja, značilnosti 

raznojezične zmožnosti in področja, ki jih zajema. Z opisniki znanj, stališč in spretnosti smo si v 

empiričnem delu pomagali določiti, katera znanja, spretnosti, stališča imajo učenci, kateri so 

najpogostejši motivirajoči dejavniki za učenje tujega jezika ter kateri so dejavniki podpornega 

učnega okolja. Zanimala nas je njihova samoocena lastne jezikovne kompetentnosti in ali se ta 

razlikuje glede na spol. V empiričnem delu smo rezultate pridobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Pred začetkom raziskovanja smo si zastavili devet raziskovalnih vprašanj. 

 

Rezultati kažejo, da so osnovnošolci naklonjeni učenju tujih jezikov in da se zavedajo 

pomembnosti razvite raznojezične zmožnosti. Najpogostejši motivacijski dejavniki za učenje 

jezikov so vrstniki ter odpiranje novih socialnih in poklicnih poti. Ugotovitve kažejo, da so učenci 

z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju najvišje izražali strinjanje s trditvami in 

najbolje ocenjevali svoje jezikovne spretnosti, znanje in kompetentnost. So tudi najbolj motivirani 

za učenje jezikov in najbolj naklonjeni razvijanju raznojezične zmožnosti. Stališča, ki jih 

največkrat zavzemajo anketirani, so v prid razvijanju večkulturne in raznojezične zmožnosti. 

Učenci se čutijo samozavestne pri uporabi tujih jezikov in vključevanju v večkulturno okolje, manj 

prepričani pa so v svoje metajezikovno znanje. Dejavniki, ki vplivajo na proces razvijanja 

raznojezične zmožnosti, so po njihovem mnenju šolska klima, kakovostna literatura in IKT 

pripomočki, kakovosten in predhodnemu znanju prilagojen pouk, vrstniki, dom (starši, sorodniki), 

učitelji tujega jezika in učitelji drugih jezikov. 

 

KLJUČNE BESEDE: raznojezična zmožnost, osnovnošolci, jeziki, zaznave 

  



 
 

ABSTRACT 

As stated in the Council of Europe's document Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR, 2011), a major goal of compulsory 

education is for each individual to develop their multilingual skills as best as possible. The only 

way they can develop them is if they are surrounded by a stimulating learning environment for 

learning different languages that engages all the students. There is a lack of research into 

multilingualism in Slovenia, especially at the primary school level. For this reason, we wish to 

determine the knowledge of languages and culture that primary school students possess; which 

skills they are developing; what their opinions are on multilingualism; how strongly they express 

these opinions; and what motivates them to develop multilingual skills. We are also interested in 

the factors that co-create a supportive learning environment for the development of multilingual 

skills. The data will be obtained through quantitative research, using a survey questionnaire and 

a Likert-type attitude scale. 

 

The master's thesis examines the multilingual skills of Slovenian primary school students. In the 

theoretical section, the purpose was to explore the background of the research topic, the 

characteristics of the multilingual ability, and the areas it covers. In the empirical section, 

descriptors of knowledge, opinions and skills were used to determine the knowledge, skills and 

opinions that the students possess; the most common motivating factors for learning a foreign 

language; and the factors of a supportive learning environment. We were interested in their self-

assessment of their own linguistic competence and whether the assessments differ by gender. 

In the empirical section, the results were obtained by means of a survey questionnaire. Prior to 

conducting research, we posed nine research questions. 

 

The results show that primary school students are in favour of learning foreign languages and 

are aware of the importance of developing multilingual skills. The most common motivational 

factors for learning languages are their peers, and opening doors to new social prospects and 

career paths. The findings show that students who started learning foreign language in preschool 

age agreed the most with the statements and rated their linguistic skills, knowledge and 

competence the highest. They are also the most motivated for learning languages and the most 

in favour of developing multilingual skills. The opinions most often expressed by the respondents 

speak in favour of developing multicultural and multilingual skills. The students feel confident in 

speaking foreign languages and in entering a multicultural environment; however, they are less 

certain of their metalinguistic knowledge. In their opinion, the factors that influence the process 

of developing multilingual skills are: the school climate; quality literature and ICT tools; quality 

lessons adapted to their prior knowledge; their peers; their home environment (parents, relatives); 

foreign language teachers and teachers of second languages. 

 

KEYWORDS: multilingual skills, primary school students, languages, perceptions 
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1 UVOD 

»Quot linguas calles, tot homines vales« se glasi latinski rek, v prevodu pa pomeni: »Kolikor 

jezikov znaš, toliko veljaš.« Da ta znani rek še kako drži, potrjujejo jezikovne smernice, ki jih lahko 

zasledimo v različnih jezikovnih priročnikih, listovnikih in celo v smernicah Evropske unije. Pomen 

znanja (tujih) jezikov iz leta v leto narašča zaradi gospodarskih, ekonomskih, finančnih in osebnih 

razlogov. Vsak jezik zase je unikat in je stvaritev naroda, ki ga predstavlja (Evropska unija, 2020). 

Eden izmed pomembnih ciljev obveznega izobraževanja je po besedah dokumenta Sveta Evrope 

Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje ta, da bi vsak posameznik v 

največji možni meri razvil svojo raznojezično zmožnost. To lahko razvije, če ga obdaja spodbudno 

učno okolje za usvajanje različnih jezikov, v katerega so vpeti prav vsi učenci (Skupni evropski 

jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011).  

Holc, N. (2010) navaja, da je jezik kultura in kultura je jezik. Vogel, J. (2014) v svojem prispevku 

poudarja, da ozaveščanje o vlogi jezika vključuje razvijanje kulturne zavesti in (med)kulturne 

zmožnosti. (Med)kulturna zmožnost po njenih besedah pomeni razumevanje vpliva kulture na 

posameznikov jezik in hkrati tudi razumevanje razlik med seboj in drugimi, ki niso pripadniki iste 

kulture kot mi, z namenom spoštovanja in strpnosti do drugih in drugačnih. 

Danes poznamo razsežnosti pozitivnega vpliva znanja več različnih jezikov in poznavanja več 

različnih kultur. Poznamo pomembnost izkušenj, ki jih pridobiva vsak posameznik v času 

usvajanja jezika in razvijanja raznojezične zmožnosti. A kljub temu je enojezičnost kot vrednota 

še vedno močno prisotna v naši družbi, od česar pa se želimo odmakniti in kot pomembno 

vrednoto v družbi prepoznati raznojezičnost. Ta je v današnjem času vse pomembnejša tako z 

vidika ozaveščanja kot tudi z vidika širjenja tolerance do drugih jezikov in kultur. Dokazano je 

namreč tudi, da se z učenjem in uporabo več jezikov spletajo pomembne povezave v možganih, 

ki preprečujejo zgodnje slabljenje kognitivnih funkcij (Bialystok idr., 2012).  

Raznojezičnost (ang. plurilingualism) je opredeljena kot »sporazumevalna zmožnost 

posameznika v več jezikih in več kulturah, kjer se vsi jeziki povezujejo ter medsebojno delujejo« 

(Rutar Leban idr., 2013, str. 2). Pojem se nanaša na individuum, posameznika (osebna 

večjezičnost) in na vrednoto kot tako v demokratičnih državah. V tem magistrskem delu nas 

zanima, kakšna je raznojezična zmožnost slovenskih osnovnošolcev. Zanima nas, katera znanja 

o jezikih in kulturi imajo, katere spretnosti razvijajo, katera stališča o raznojezičnosti imajo, kako 

močno jih izražajo in kaj jih motivira za razvijanje raznojezične zmožnosti. Zanima nas tudi, kateri 

dejavniki so tisti, ki soustvarjajo podporno učno okolje za razvoj raznojezične zmožnosti. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 

2.1.1 JEZIK  

Jezik oziroma jeziki, ki jih govorimo, so ena od številnih sestavin, ki nas opredeljujejo kot 

posameznike. Po besedah Evropske unije (2020) jeziki določajo identiteto posameznika in so 

hkrati del skupne dediščine. Predstavljajo most do drugih ljudi in kultur ter spodbujajo 

medsebojno razumevanje, občutek evropske identitete in pripadnosti Evropski uniji. Pomen 

znanja tujih jezikov iz leta v leto narašča zaradi gospodarskih, ekonomskih, finančnih in osebnih 

razlogov. Angleščina velja za globalno najširše sprejet tuji jezik, a to ne pomeni, da je vrednost 

drugih jezikov zato nižja. Vsak jezik zase je unikat in stvaritev naroda, ki ga predstavlja.  

Govorica je poleg dejanj, vedenja in našega nezavednega delovanja eno najučinkovitejših 

sredstev komunikacije. Je sredstvo, po katerem človeka najbolje spoznamo. Celostno gledano je 

jezik sredstvo za oblikovanje in razvoj kulture, družbe in vsakega posameznika (Ramovš, 2010). 

»Meje mojega doživljanja in jezika so moje človeške meje – zlasti meje moje svobode, 

odgovornosti in razvojnih možnosti. Meje materinskega jezika so meje kulturne in razvojne meje 

mojega naroda,« navaja Ramovš (2010, str. 108,109). Svoje misli povzema še s trditvijo, da je 

jezik na eni strani ustvarjalec ter na drugi izraz mišljenja in življenja naroda (Ramovš, 2010). 

2.1.2 JEZIK IN KULTURA 

Rutar Leban idr. (2013) navajajo, da je jezik nosilec kulture in omogoča njeno najbolj neposredno 

razumevanje. Holc, N. (2010) navaja, da je jezik kultura in kultura je jezik. To pojasnjuje z 

naslednjo trditvijo (str. 40): »… jezik sam je v nekem smislu utelešenje kulture, stik jezikov pa 

hkrati medkulturni dialog.« 

Vogel, J. (2014) v svojem prispevku poudarja, da ozaveščanje o vlogi jezika pri sodobnem 

jezikovnem pouku vključuje razvijanje kulturne zavesti in (med)kulturne zmožnosti. Kulturo 

opredeljuje kot kontekst, znotraj katerega posameznik obstaja, razmišlja, vrednoti in analizira, 

kako njegova kultura oblikuje vse ostale njegove vrednote, vedenja in prepričanja. (Med)kulturna 

zmožnost po njenih besedah pomeni razumevanje vpliva kulture na posameznikov jezik in hkrati 

tudi razumevanje razlik med seboj in drugimi, ki niso pripadniki iste kulture kot mi, z namenom 

spoštovanja in strpnosti do drugih in drugačnih. Posameznikova kulturna zmožnost je povezana 

izkušnja nacionalnih, regionalnih in socialnih kultur, ki so med seboj primerjane, analizirane in 

integrirane v edinstveno izkušnjo. Raznojezična zmožnost je tako le ena izmed več sestavin 

raznokulturne zmožnosti (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 

2011). 

2.1.3 MATERINŠČINA, DRUGI JEZIK, TUJI JEZIK 

Materinščina ali prvi jezik (J1) 

Materinščina ali prvi jezik (J1) je jezik, ki se ga posameznik nauči kot prvega v svojem primarnem 

okolju (Rot Vrhovec, 2020). V Enciklopediji slovenskega jezika (Toporišič, 1992) lahko zasledimo 
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definicijo materinščine kot jezika, ki ga otrok povzema od matere oziroma od okolja, s katerim je 

v stiku, ko se začne učiti jezika. Glede na to ima lahko posameznik dva materna jezika.  

Drugi jezik (J2) 

Drugi jezik (J2) je »tisti jezik, ki je za posameznika sredstvo komunikacije, vzporedno z njegovim 

prvim jezikom. Navadno se drugi jezik usvaja v okolju, kjer se ta jezik uporablja kot primarno 

sredstvo komunikacije« (Klein 1986; povzeto po Pirih Svetina 2005, str. 12). Poznamo ga lahko 

tudi kot neprvi jezik, ki se uporablja za komunikacijo in ga v večjezikovnih državah govorci 

uporabljajo poleg svojega maternega jezika.  

Tuji jezik (TJ) 

Tuji jezik je opredeljen kot neprvi jezik, ki se ga nekdo uči v okolju, kjer ta jezik normalno ni v 

uporabi. Tuji jezik je tudi tisti jezik, z znanjem katerega lahko vzpostavimo stike zunaj lastne 

jezikovne skupnosti. Je jezik, ki se ga posameznik uči navadno v vzgojno-izobraževalni ustanovi, 

ima v določeni državi status tujega jezika (Crystal 1992; Klein 1986; povzeto po Pirih Svetina 

2005 str. 12).  

2.1.4 DVOJEZIČNOST, VEČJEZIČNOST IN RAZNOJEZIČNOST 

Pojmi dvojezičnost, večjezičnost in raznojezičnost se zdijo na prvi pogled podobni. A v literaturi 

zasledimo pomembno ločevanje med njimi. 

Dvojezičnost 

Dvojezičnost (ang. bilingualism) je nasprotno od večjezičnosti (ang. multilingualism) zmožnost 

uporabe in razumevanja dveh jezikov. Je pojav, ki je pogostejši v državah, kjer živijo manjše 

skupnosti ljudi, ki so neposredno vpletene v življenje drugega jezikovnega okolja (Kač, 2010). 

Enotne definicije o dvojezičnem posamezniku ni, saj si strokovnjaki na tem področju niso enotni. 

Nekateri zavzemajo stališča, da dvojezičnost pomeni znanje in uporabo jezikov na ravni 

naravnega govorca, medtem ko drugi zagovarjajo stališče, da dvojezičnost opredeljuje 

posameznika, katerega znanje jezikov ali dialektov je dovolj dobro, da ju lahko tekoče uporablja 

v vsakdanjem življenju (Butler, 2012). 

Večjezičnost 

Večjezičnost (ang. multilingualism) oziroma biti večjezičen ne pomeni samo obvladati dva ali več 

jezikov enako dobro, ampak pomeni uporabljati te jezike glede na funkcije, ki jih izpolnjujejo v 

naših življenjih (Lipavic Oštir idr., 2010). Holc, N. (2010) pravi, da o večjezičnem vzgajanju 

govorimo, ko se prvemu tujemu jeziku pridružijo še drugi jeziki. Razvijanje večjezičnosti tako 

pomeni tudi pridobivanje različnih spretnosti v več jezikih (Lipavic Oštir idr., 2010). To je 

pomembno, saj znanje te vrste pospešuje sporazumevanje in boljše medsebojno razumevanje, 

povečuje udejanjanje na višjih ravneh jezikovnega znanja in s tem dviganje možnosti za 

zaposlitev v evropskem prostoru in prispeva k bolj razširjenemu znanju tujih jezikov (Pižorn, 2009; 

Coelho, 2012). »Večjezičnost (ang. multilingualism) je znanje več jezikov oziroma soobstoj 
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različnih jezikov v neki družbi« (Rutar Leban idr., 2013, str. 2). Pojem večjezičnost se nanaša na 

geografsko okolje (večjezičnost okolja). Spodbujamo jo lahko s povečanjem števila jezikov v 

izobraževalnem sistemu ali pa s spodbujanjem učencev k učenju več različnih tujih jezikov (Rutar 

Leban idr., 2013). Po besedah raziskovalke Cenoza (2013) so individualna ali družbena 

komponenta, znanje in uporaba jezika ter dvojezičnost oziroma večjezičnost tisti gradniki, ki 

večjezičnost tudi opredeljujejo.  

Dvo- in večjezičnost se ne razlikujeta le v številu znanja in uporabe jezikov, temveč tudi v procesu 

usvajanja jezikov. Proces učenja in usvajanja novega tujega jezika je povsem drugačen pri 

posamezniku, ki že ima izkušnje z učenjem tujega jezika od tistega, ki se s tem srečuje prvič. 

Lightfoot (2011) v svojem članku navaja, da se novi jeziki lahko razvijajo v dvo- in večjezičnem 

okolju, polno usvojeni pa so lahko šele v raznojezičnem kontekstu oziroma okoliščinah, v katerih 

posameznik živi. Prav tako se dvojezičnost in večjezičnost razlikujeta v kognitivnih in 

metakognitivnih operacijah. Razlike se kažejo v miselni fleksibilnosti, poznavanju učnih strategij, 

v metajezikovnem zavedanju in razumevanju jezikovnih struktur (Butler, 2012). 

Raznojezičnost 

Raznojezičnost (ang. plurilingualism) je opredeljena kot »sporazumevalna zmožnost 

posameznika v več jezikih in več kulturah, kjer se vsi jeziki povezujejo ter medsebojno delujejo« 

(Rutar Leban idr., 2013, str. 2). Pojem se nanaša na individuum, posameznika (osebna 

večjezičnost) in na vrednoto kot tako v demokratičnih državah. Raznojezični posameznik po 

besedah Rutar Leban (2013) obvladuje različne jezike in jezikovne različice na različnih 

jezikovnih in težavnostnih ravneh, nanašajoč se na pretekle izkušnje. V dokumentu Skupni 

evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (2011) je pojem raznojezičnost 

predstavljen kot celota, sestavljena iz znanja jezikov in izkušenj, ki jih je pridobil posameznik. Pri 

tem je pomembno razumeti, da posameznik svojo sporazumevalno zmožnost gradi tako, da svoje 

izkušnje in znanje dojema kot celoto in ne kot posamezne in enkratne izkušnje. Raznojezična 

zmožnost tako predstavlja posameznikovo zmožnost funkcionalnega sporazumevanja v različnih 

kulturnih in jezikovnih okoliščinah. V dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, 

poučevanje, ocenjevanje (2011, str. 9) je zapisano: »Politika jezikovnega izobraževanja Sveta 

Evrope torej temelji na ključnem konceptu raznojezičnosti posameznika (ang. plurilingualism), ki 

jo je treba ločevati od večjezičnosti (ang. multilingualism), saj raznojezičnosti »ni le vsota čim bolj 

popolne jezikovne zmožnosti v posameznih tujih jezikih, ampak je celovit posameznikov jezikovni 

repertoar, sestavljen tudi iz najmanjših jezikovnih drobcev posameznih jezikov.« 

Večjezičnost in raznojezičnost sta po navedbi Rutar Leban idr. (2013) ključna dejavnika, ki 

omogočata demokratično državljanstvo in sta v evropskem prostoru eni najpogostejših in 

najučinkovitejših oblik komunikacije v javni razpravi. Omenjena pojma v svojem bistvu zastopata 

vrednote, kot so strpnost, sprejemanje različnosti, drugačnosti, sprejemanje manjšin in toleranca. 

Pomembno je razlikovati tudi drugi vidik pojmov, in sicer večjezičnost se od raznojezičnosti 

razlikuje v tem, da raznojezičnost družbe ne deli na jezike in kulture pripadnikov, ampak stremi k 

sooblikovanju vse vključenosti in vse prisotnosti različnih jezikov in kultur. Raznojezičnost izhaja 

iz celostnega, holističnega razumevanja jezika in kulture.  
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Ugotovitve o dvojezičnosti in vplivih na učenje 

Bialystok idr. (2012) v svojem članku z naslovom Bilingualism: consequences for mind and brain 

navajajo, da sta raziskovalca Peal in Lambert v svoji študiji eno- in dvojezičnih otrok ugotovila, 

da so učenci dosegli različne rezultate na opravljenih testih. Avtorja raziskave sta pričakovala, da 

se bodo učenci, ki so bili dvojezični, na testih odrezali slabše glede na prepričanja o usvajanju 

jezikov tistega časa. Rezultati, ki sta jih dobila, so dokazovali ravno nasprotno. Dvojezični učenci 

so se odrezali nadpovprečno na vseh testiranih področjih. Ta spoznanja so bila ključna za 

izvedbo še več raziskav s tega področja. V kasnejših raziskavah so ugotovili še, da so dvojezični 

posamezniki veliko uspešnejši pri reševanju nalog metajezikovnega zavedanja in v reševanju 

nebesednih nalog z odvečnimi, motečimi podatki. Ugotovili so, da so verbalne zmožnosti 

dvojezičnih posameznikov v povprečju šibkejše od enojezičnih govorcev. Prav tako so se 

dvojezični posamezniki slabše odrezali pri nalogah receptivnega (sprejemnega) tipa. Razlago za 

takšen pojav bi lahko pripisali okoliščinam, v katerih so se posamezniki učili jezikov in namenu 

uporabe jezika. Po besedah Butlerja (2012) na proces usvajanja jezika vpliva več dejavnikov: 

starost, kontekst, uporabna vrednost jezika, razmerje med znanjem jezikov, okolje, vpliv jezikov 

med seboj, kultura, motivacija … V članku avtorice Bialystok idr. (2012) se povzetek raziskave 

zaključi z ugotovitvijo, da se dvojezični posamezniki, ki vse življenje aktivno uporabljajo dva 

jezika, ves čas učijo, ustvarjajo pomembne kognitivne povezave ter tako ohranjajo kognitivne 

sposobnosti in pozitivno vplivajo na zakasnitev pojava demence. O enakih ugotovitvah poroča 

tudi Gallagher (2011), in sicer navaja, da sta med dvojezično govorečimi posamezniki z 

raziskavami dokazano večja jezikovno zavedanje in razvitost metajezikovnih spretnosti. Hkrati 

imajo ti posamezniki večje možnosti za uspešno učenje drugih tujih jezikov in so v povprečju 

kognitivno uspešnejši posamezniki.  

2.1.5 RAZNOJEZIČNA ZMOŽNOST 

Raznojezičnost/raznojezična zmožnost (ang. plurilingualism) je opredeljena kot 

»sporazumevalna zmožnost posameznika v več jezikih in več kulturah, kjer se vsi jeziki 

povezujejo ter medsebojno delujejo« (Rutar Leban idr., 2013, str. 2). Pojem se nanaša na 

individuum, posameznika (osebna večjezičnost) in na vrednoto kot tako v demokratičnih državah. 

Pojem raznojezična zmožnost je podrobneje razložen v poglavju 2.2. 

2.2 RAZNOJEZIČNA IN RAZNOKULTURNA ZMOŽNOST 

»Raznojezična in raznokulturna zmožnost sta sposobnosti uporabljati jezike za sporazumevanje 

in sodelovanje v medkulturni interakciji, kjer ima posameznik kot predstavnik družbe znanje 

različnih jezikov na različnih ravneh in izkušnje raznolikih kulturnih prostorov. Ne gre za 

nadrednost ali sorednost različnih zmožnosti, ampak za celovito oziroma kompleksno zmožnosti, 

do katere lahko uporabnik dostopa.« (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, 

ocenjevanje, 2011, str. 191). Omenjeni zmožnosti gradita posameznikovo sporazumevalno 

zmožnost, jo bogatita, dopolnjujeta posameznikovo znanje in spretnosti.  

Razvoj raznojezične zmožnosti je po besedah avtorjev dokumenta Skupni evropski jezikovni 

okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (2011) neenakomeren in individualen. Neravnotežje v 

usvajanju raznojezične in raznokulturne zmožnosti se kaže v tem, da učenci navadno usvojijo 
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več znanja v enem jeziku kot v drugih; v tem, da se profili zmožnosti enega jezika navadno 

razlikujejo od profilov zmožnosti v drugih jezikih in da se raznojezične in raznokulturne zmožnosti 

istega jezika razlikujejo. Da je takšno neravnovesje povsem običajno in pričakovano, pojasnjuje 

razumevanje načina usvajanja raznojezične in raznokulturne zmožnosti. Ta je odvisen od 

poklicne poti posameznika, družinske zgodovine, potovalnih izkušenj, branja, hobijev ipd. Prav 

tako sta omenjeni zmožnosti ves čas spreminjajoči. Prednost takšne neenakosti in 

spreminjajočega procesa usvajanja zmožnosti je predvsem v bogatem razvoju zavedanja 

posameznikove identitete. Vsak posameznik tako svoje jezikovne spretnosti in znanje uporablja 

na svojstven način. Strategije za izvedbo opravil v nekem jeziku se tako lahko razlikujejo glede 

na uporabljeni jezik (slabše poznavanje sestavin nekega jezika lahko podpremo z nebesedno 

komunikacijo – mimika, kretnje, odprtost, družabnost ipd.). Raznojezičnost in raznokulturnost 

dopuščata tudi komuniciranje v dvojezični obliki govora. Posameznik lahko sam izbira jezikovne 

strategije, ki temeljijo na medjezikovnih razlikah in preklapljanju v situacijah, kjer je to ustrezno 

(Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011).  

Raznojezična in raznokulturna zmožnost spodbujata razvoj jezikovnega in sporazumevalnega 

zavedanja. Podpora razvoju se kaže v »zmožnosti uporabe že obstoječe sociolingvistične in 

pragmatične zmožnosti; boljšem zaznavanju tega, kaj je splošno in kaj specifično pri jezikovni 

organizaciji posameznega jezika; v izpolnitvi znanja o učenju, izboljšanju sposobnosti za 

vzpostavljanje odnosov in vstopanju v nove situacije« (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, 

poučevanje, ocenjevanje, 2011, str. 158). Prav zaradi naštetega se lahko učenje jezikov 

pospešeno nadaljuje tudi kasneje v življenju posameznika. V dokumentu je zapisano tudi, da 

moramo jezikovno politiko EU razumeti širše od cilja izboljšanja zaposlitvenih in izobraževalnih 

priložnosti za mlade, ki obvladajo več kot dva jezika. Želja evropske politike je oblikovati pomoč, 

da mladi zgradijo svojo jezikovno in kulturno identiteto na osnovi izkušenj, ki jih pridobivajo, in da 

razvijejo sposobnost učenja na osnovi izkušnje primerjanja več različnih kultur in jezikov.  

Scenarija vključena v kurikule z namenom vključitve dveh tujih jezikov v nižjih razrednih 

osnovne šole po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju: učenje, poučevanje, 

ocenjevanje (2011) 

Scenarija se razlikujeta glede na različne kontekste, ob upoštevanju lokalnih razlik s ciljem doseči 

koherentno celoto. 

1. scenarij 

Prvega tujega jezika (TJ1) se učenci začnejo učiti v nižjih razredih OŠ z glavnim namenom razviti 

jezikovno zavest. V ospredju so tudi cilji, ki razvijajo posameznikove splošne zmožnosti (kamor 

uvrščamo deklarativno znanje, spretnosti in operativno znanje, »bivanjska« zmožnost in 

sposobnost učenja) in odnos do sporazumevalne zmožnosti, ne da bi bila razvijana strukturirano.  

2. scenarij 

Učenje prvega tujega jezika (TJ1) se začne v OŠ s poudarkom na govornem razumevanju in 

jasno opredeljeni vsebini. Cilj je postaviti temelje jezikovnim strukturam in spodbujati govorno 

interakcijo v razredu. 
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Neodvisno od scenarija je treba nekaj časa nameniti tudi premisleku o načinih dela in pristopih k 

poučevanju. Smotrno bi se bilo tudi usmeriti v poučevanje v splošnega jezikovnega izobraževanja 

in zavedanja učenja. (SEJO, 2011, str. 196) »Tako oblikovani kurikuli omogočajo učencem 

vzpostaviti metaspoznavni nadzor nad svojimi zmožnostmi in strategijami.« Učenci bi lahko 

zmožnosti med seboj prepletali in jih uporabljali na različnih področjih svojega življenja (SEJO, 

2011). 

Dejavniki, ki vplivajo na razvoj raznojezične zmožnosti 

Na razvoj raznojezične zmožnosti in uspešnost usvajanja jezikov vpliva več dejavnikov (Pirih 

Svetina, 2005, str. 13). To so: 

- otrokove značilnosti, kjer upoštevamo njegovo starost, motivacijo za učenje, osebnostne 

značilnosti in kognitivne sposobnosti;  

- pogoji za usvajanje jezika, kamor uvrščamo trajanje izpostavljenosti jeziku, metode 

usvajanja jezika in vpliv okolja (družina, učitelji, vzgojitelji, vrstniki); 

- značilnost jezikov, ki jih otrok usvaja.  

Učenci veliko časa preživijo vpeti v vzgojno-izobraževalno ustanovo, kjer so ves čas izpostavljeni 

posameznim dejavnikom poučevanja. Da bi bil raznojezični in raznokulturni razvoj učencev čim 

kakovostnejši, je treba razumeti potrebe učencev in okoliščine, v katerih se jezik in kultura lahko 

razvijata. V angleški raziskavi so avtorji Kenner idr. (2007a) ugotovili, da na proces razvoja 

dvojezičnosti pozitivno vpliva vključevanje tako staršev, starih staršev kot tudi učiteljev. 

Predlagajo vključevanje učenčevega maternega jezika v šolski kurikulum z namenom 

raznojezičnega in raznokulturnega učenja. Starši in stari starši lahko učencem podelijo njihove 

osebne izkušnje v svojem jeziku s področij, o katerih se učijo v šoli v tujem jeziku, in pripomorejo 

k učenju. Šole se lahko povežejo s tujejezičnimi šolami ali pa učitelji njihovega maternega jezika, 

da bi skupaj našli teme in področja, kjer bi lahko medpredmetno in medjezično sodelovali (Sears, 

2011). Kenner idr. (2007a) navajajo še, da takšno sodelovanje ne vpliva le na ugodnejše učenje 

jezikov, temveč tudi na pridobivanje kulturnega znanja in širjenje raznokulturne zmožnosti. Da bi 

širili in ozaveščali o jezikovni in kulturni različnosti med nami, so v raziskavi navedli nekaj 

predlogov, kako neposredno vključiti učence v učenje (o) jezika in kulture: 

- zapisovanje in odgovarjanje na vprašanja o posamezni temi v obeh/vseh jezikih, v katero 

je vpet posameznik (na vprašanja učenec odgovarja v domačem okolju, kjer mu lahko 

pomaga družina); 

- pogovor o predmetih/artefaktih, ki jih učenec prinese v šolo (predmet ima 

kulturno/jezikovno drugačno ozadje v nekem drugem okolju oziroma kulturi); 

- vključitev staršev in starih staršev v pouk in prestavitve maternega jezika/kulture (tudi 

zgodbe, pesmi, anekdote, pregovori ipd.) – učenec lahko pri predstavitvi sodeluje in po 

potrebi prevaja ter na takšen način krepi svojo jezikovno samopodobo.  

Pomembno vlogo pri razvijanju večjezičnosti in raznojezičnosti imajo tako učitelji kot tudi 

ravnatelji. Učitelj naj bi pri poučevanju tujih jezikov izhajal iz učenčeve vedoželjnosti, želje po 

odkrivanju in spoznavanju novih stvari in pojmov. Izhajal naj bi tudi iz njegovega predznanja, 

motivacije, sposobnostih in stila učenja. Pomembno je zavedanje vpliva šolskega okolja na 

učenje jezika ter uporabnosti jezika v širšem okolju. Vse to pripomore k uspešnejšemu učenju in 
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usvajanju dosežkov, ki so primerljivi z dosežki programa Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, 

poučevanje, ocenjevanje in posledično z dosežki evropskih vrstnikov (Kač idr., 2010). K dobremu 

sprejemanju večjezikovne politike na šoli pripomorejo tudi ravnatelji s svojimi prepričanji o 

smotrnosti poučevanja drugega tujega jezika in z zavzemanjem za zaposlovanje izkušenih, 

zavzetih in strokovno dobro izobraženih učiteljev tujih jezikov (Kač idr., 2010). Zelo podobne 

smernice in ugotovitve navaja tudi Gallagher (2011). Ozavešča, da je podporno okolje tisto, ki 

omogoča, da se učenci učijo in z novim znanjem pridobivajo samozavest. Glavne elemente okolja 

vidi predvsem v učiteljih, ki z ustvarjanjem priložnosti dovolijo učencem, da pokažejo, kaj znajo, 

kakšni so njihovi talenti in česa so zmožni že v svojem prvem jeziku. Z ozaveščanjem predznanja 

in izkušenj, ki jih učenci imajo, lahko učitelji spodbudijo kognitivno aktivnost v procesu usvajanja 

jezika. Z odpiranjem takih priložnosti pa učitelji hkrati učence učijo strpnosti, tolerance do 

drugačnosti in spoštovanja drug do drugega.  

A ker učenje in razvijanje spretnosti ne poteka samo znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema, 

je pri spremljanju napredka raznojezične in raznokulturne zmožnosti treba upoštevati tudi, da se 

zmožnosti razvijata tudi izven pouka in po končanem šolanju. O pomembnosti vpliva socialno-

jezikovnih interakcij med vrstniki je raziskovala Barley (2016) v svojem prispevku o jeziku in 

identiteti, vrstnikih in otrocih. Ugotovila je, da sta jezik in identiteta pri otrocih močno prepletena. 

Za nekatere otroke ima jezik uporabno vrednost, za druge pa je jezik simbol njihove identitete. 

Čeprav so nekateri otroci svoj materni jezik želeli skriti, so ga drugi videli kot del osebnega 

socialnega kapitala, kot del jezikovne zmožnosti. Za vse otroke pa je veljalo enako – jezik je 

orodje, s katerim so lahko vzpostavljali in ohranjali medsebojne stike, ne glede na versko, 

nacionalno ali rasno pripadnost. 

Z namenom lastnega spremljanja jezikovnih dosežkov je nastal Evropski jezikovni listovnik (EJL). 

Vanj si lahko vsak posameznik zapisuje in označuje različne vidike »jezikovnega življenjepisa«. 

Obsega vsa uradna priznanja, ki jih posameznik lahko prejme v obdobju učenja posameznega 

jezika, in ima prostor za zapis vseh neformalnih izkušenj, pridobljenih na področju različnih kultur 

in jezikov (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011). 

2.3 SEJO – Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, 

ocenjevanje 

Skupni jezikovni evropski okvir: učenje, poučevanje in ocenjevanje jezikov (SEJO) je 

najpomembnejši dokument evropske jezikovne politike in jezikovnega izobraževanja. Razvili so 

ga z namenom pomoči pri poučevanju, učenju in vrednotenju tujih jezikov v formalnem 

izobraževanju. Potreba po njegovem nastanku se je pojavila, ko so strokovnjaki s področja učenja 

in poučevanja tujih jezikov želeli skupen transparenten, koherenten in celosten temelj za pripravo 

gradiv na omenjenem področju (Rutar Leban, 2013). Njegov podrobnejši namen je vsem 

evropskim jezikoslovcem zagotoviti osnovo za pripravo učnih načrtov, kurikulov, učbenikov itd., 

jim pomagati pri premagovanju komunikacijskih ovir med različnimi izobraževalnimi sistemi v 

Evropi ter pri opredeljevanju ravni jezikovnega znanja pri učečih (Council of Europe, b. d.).  

Dokument je sestavljen iz dveh večjih delov – prvi je namenjen opisu vidikov jezikovne rabe, drugi 

pa opisuje jezikovne zmožnosti, ki omogočajo jezikovno rabo. Podrobneje so razdelani tudi 

jezikovna znanja, jezikovne zmožnosti in pojasni metodološke smernice in priporočila za 
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poučevanje jezikov (Rutar Leban, 2013). To referenčno orodje je bilo objavljeno leta 2001 in je 

od danes na voljo v skoraj 40 jezikih (Council of Europe, b. d.).  

Sprva dokument ni bil namenjen izobraževanju mlajših učencev, a so na Norveškem dokazali 

nasprotno. V svojem projektu so dokazali, da se lahko smernice dokumenta SEJO prilagodi 

izobraževanju mlajših učencev. Razvili so še računalniške teste za preverjanje znanja tujega 

jezika in tako dokazali, da je smernice možno prilagoditi do te mere, da se lahko uporabljajo na 

ravni osnovnošolskega izobraževanja (Sešek in Pižorn, 2009). Avtorici prispevka dodajata še, da 

je dokument sicer primeren za spodbujanje razvoja učenja jezikov za osnovnošolske učence, a 

z ustreznimi prilagoditvami.  

2.4 ROPP 

Referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam (ROPP, ang. FREPA) Zmožnosti 

in viri je dokument, ki je nastal pod vodstvom Sveta Evrope. Je eden izmed štirih dokumentov 

Skupnega evropskega jezikovnega okvirja: učenje, poučevanje in ocenjevanje ali SEJO. ROPP 

je nastal kot rezultat analize približno sto publikacij z vsebino o pluralističnih pristopih. Avtorji so 

izvlečke publikacij med seboj primerjali in oblikovali seznam opisnikov znanj, stališč in spretnosti, 

ki je objavljan v dokumentu ROPP. Potreba po takšnem dokumentu se je pojavila, ker do zdaj 

didaktiki niso imeli nobenega dokumenta, v katerem bi bili zbrani konkretni opisniki znanj, stališč 

in spretnosti, ki jih razvijajo pluralistični pristopi poučevanja (Candelier idr., 2017). 

S tem dokumentom in opisniki, predstavljenimi spodaj, je mogoče sistematično in kontinuirano 

razvijati jezikovno in kulturno zmožnost vsakega posameznika v smeri doseganja ciljev, ki jih je 

zastavil Svet Evrope. Z omenjenim dokumentom razvijanje učnih načrtov in ustvarjanje povezav 

med pluralističnimi pristopi temeljita na pripomočku s skupnim izhodiščem. Ker je jezikovna in 

kulturna raznolikost temeljna vrednota Evropske unije, si ta prizadeva, da bi ohranila vsak 

posamezen jezik kot del njene bogate kulturne dediščine. Premagovanja jezikovnih ovir so se 

lotili s poučevanjem in učenjem tujih jezikov širom držav, članic evropske unije. Vplive tuje 

jezikovnega pouka so razdelili v 3 skupine:  

- vplivi, povezani z jezikovno rabo,  

- jezikovna ozaveščenost in  

- (med)kulturna ozaveščenost. 

Vplivi, vezani na jezikovno rabo, so tisti, ki vplivajo na zmožnost uporabe tujega jezika za osebne 

potrebe po ustvarjanju, izražanju, razumevanju sveta in delovanja v njem. Jezikovna 

ozaveščenost pomeni zavedanje obstoja drugih jezikov in možnost jezikovne refleksije, ko učenci 

najdejo vzporednice med maternim in tujim jezikom. (Med)kulturna ozaveščenost vpliva na 

poznavanje tujih kultur oziroma kultur, v katerih se uporablja učeči se jezik.  

V številnih virih lahko zasledimo, da sta jezik in kultura neločljivo povezana. Jezikovna raba, 

jezikovna ozaveščenost in seznanitev s kulturo dežele so področja, ki med učenjem tujega jezika 

največ prispevajo k posameznikovemu razvoju. Nekateri strokovnjaki se ne morejo uskladiti v 

stališčih, ali je sporazumevalna zmožnost del medkulturne sporazumevalne zmožnosti ali 

obratno. Avtorji dokumenta Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje so 

izhajali iz stališča, da je medkulturna sporazumevalna zmožnost sestavina sporazumevalne 
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zmožnosti. Medkulturno zmožnost obravnavajo v okviru področja sociolingvistične oziroma 

sociokulturne zmožnosti, ki jo delijo na področja: 

- deklarativno znanje (vedenje o svetu, sociokulturno vedenje, medkulturna ozaveščenost), 

- spretnosti in operativno znanje (medkulturne spretnosti in operativno znanje), 

- bivanjska zmožnost (stališča, odprtost, zanimanja za nove kulture), 

- sposobnost učenja (jezikovno in sporazumevalno zavedanje, sposobnost učenca, da se 

prilagodi novi izkušnji). 

Ker lahko na usvajanje znanja, razvoj raznojezične in raznokulturne zmožnosti najbolj načrtovano 

vplivamo prav v procesu vzgoje in izobraževanja, so se za poučevanje jezikov oblikovali 

pluralistični pristopi k poučevanju z namenom holistične obravnave razvijanja obeh omenjenih 

zmožnosti (Candelier idr., 2017). 

2.4.1 PLURALISTIČNI PRISTOPI K POUČEVANJU 

»Izraz pluralistični pristopi k jezikom in kulturam pomeni didaktične pristope, ki v 

pedagoških/učnih dejavnostih vključujejo več (tj. več kot eno) različic jezikov ali kultur« (Candelier 

idr., 2017, str. 14). Pluralistični pristopi poučevanja se odmikajo od enojezičnega poučevanja ali 

razumevanja sveta samo skozi eno kulturo. Razvili so se štirje različni pluralistični pristopi: 

medkulturni pristop, integrirani didaktični pristop, medjezikovno razumevanje med sorodnimi 

jeziki in jezikovno prebujanje. 

Medkulturni pristop temelji na didaktičnih načelih, ki zagovarjajo, da poznavanje enega ali več 

kulturnih območij omogoča razumevanje drugih kulturnih območij. Ta načela tudi podpirajo 

uvajanje strategij, ki spodbujajo premislek o načinih komunikacije med posamezniki iz različnih 

kulturnih okolij. 

Integrirani didaktični pristop je eden najbolj poznanih pristopov. Usmerjen je v pomoč učencem 

pri vzpostavljanju povezav med številom jezikov, ki se poučujejo znotraj šolskega kurikula, da bi 

se vsi naučili enake ali delne zmožnosti v vseh poučevanih jezikih. Pri tem naj bi se jezik 

izobraževanja ali prvi jezik posameznika uporabil kot vir znanja za usvajanje prvega tujega jezika 

in kasneje tudi uporaba že usvojenih jezikov za učenje drugega tujega jezika. S tem se ustvari 

medsebojna podporna mreža med jeziki, tudi od »na novo« usvojenih jezikov k tistim že 

usvojenim. Ta pristop je že vključen v okolja, kjer poteka dvojezično izobraževanje in kjer želijo 

okrepiti odnose med jeziki in ustvariti ugodno okolje za razvoj raznojezične zmožnosti. 

Medjezikovno razumevanje med sorodnimi jeziki je pristop, v katerem učenci vzporedno 

obravnavajo dva ali več jezikov iz iste jezikovne družine, kjer je eden od jezikov učenčev materni 

jezik, jezik izobraževanja ali pa jezik, ki se ga je učenec že naučil. Pristop se predvsem osredinja 

na receptivne spretnosti, saj je učenje z razumevanjem najbolj smiseln način za učenje 

sorodnega jezika. Ob tem se ne izključuje dejstvo, da so posamezniki v prednosti tudi zaradi že 

usvojenih produktivnih spretnosti.  

K razvijanju pristopa jezikovno prebujanje so po besedah avtorjev ROPP-a največ pripomogli 

evropski projekti, saj so želeli jezike narediti širše prepoznavne. Jezikovno prebujanje je termin, 

ki se uporablja za »opis pristopov, v katerih se nekatere učne dejavnosti nanašajo na jezike, ki 
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jih šola na splošno ne namerava poučevati« (Candelier idr., 2017, str. 15). Pristop obravnava 

tako jezik izobraževanja kot tuje jezike ter vse vrste jezikovnih različic iz celega sveta. Učenci v 

okviru pristopa obravnavajo hkrati več jezikov in tako dobijo vpogled v širše poznavanje in 

zavedanje svojega ter drugih jezikov. Gre za najbolj pluralistično obliko poučevanja. 

Pluralistični pristopi imajo, kot je opisano zgoraj, ključno vlogo pri razvijanju raznojezične in 

večkulturne zmožnosti vsakega posameznika. Njihov namen je učencem pomagati graditi, širiti 

in poglabljati njihovo raznojezično zmožnost ter nuditi oporo pri pridobivanju svojih znanj, 

spretnosti in oblikovanju stališč o jezikovnih in kulturnih dejstvih ter pri dostopu do posameznega 

jezika in kulture. Da bi bilo to možno, Candelier idr. (2017) zagovarjajo dejstvo, da bi morala biti 

tudi učilnica prostor, kjer se »srečujemo, raziskujemo in medsebojno povezujemo več jezikov in 

več kultur ter razmerij med njimi. Se pravi, v kontekstu 'pluralističnih pristopov k jezikom in 

kulturam'« (Candelier idr., 2017, str. 16). V dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, 

poučevanje, ocenjevanje (2011) je zapisano, da če je cilj jezikovnega izobraževanja izobraziti 

posameznike, ki imajo pester nabor jezikovnega znanja, spretnosti in stališč, potem to pomeni, 

da mora v to smer stremeti tudi izobraževalni sistem in v najožjem smislu tudi vsaka učna ura. 

Pouk bi moral biti v tem oziru pestrejši, osredotočen na ozaveščanje, da je razvijanje raznojezične 

in raznokulturne zmožnosti vseživljenjska dejavnost, skozi katero posameznik pridobiva tudi 

samozavest za soočanje z novimi jezikovnimi izzivi v življenjskih situacijah. Izobraževalni sistem 

bi moral učencem ponujati priložnosti in možnosti za razvijanje raznojezične zmožnosti.  

2.4.2 ROPP – ZMOŽNOSTI IN VIRI 

Opisniki, ki so nastali in so predstavljeni v dokumentu ROPP, so namenjeni različnim 

naslovnikom s področja izobraževanja – tistim, ki so vključeni v oblikovanje učnih načrtov ali 

šolskih programov; tistim, ki razvijajo učna gradiva; učiteljem in osebam, ki so vključene v 

usposabljanje učiteljev (ROPP, 2017). 

V dokumentu so zmožnosti opredeljene kot (ROPP, 2017, str. 19): »… enote določene 

kompleksnosti, ki nakazujejo na celoto posameznika in so povezane z družbeno pomembnimi 

opravili v kontekstu, v katerem so aktivirane; v teh situacijah pomenijo mobilizacijo različnih virov, 

ki so lahko notranji (izhajajo iz znanja, spretnosti, stališč) ali zunanji (uporaba slovarja, iskanje 

pomoči pri posrednik itn.).« V ROPP-u je opisana preglednica globalnih zmožnosti in priloženi so 

trije seznami opisnikov virov, razdeljeni na poglavja znanje, stališča in spretnosti.  

Preglednica globalnih zmožnosti 

Naštete zmožnosti so tiste, ki spodbujajo znanje, spretnosti in stališča skozi razmišljanje in 

delovanje ter veljajo za »vse jezike in kulture ter veljajo v zvezi z odnosi med jeziki in med 

kulturami« (ROPP, 2017, str. 28). 

C1 

Zmožnost obvladovanja jezikovnega in kulturnega 

sporazumevanja v kontekstu drugosti 

C2 

Zmožnost oblikovanja in širjenja mnogovrstnega 

jezikovnega in kulturnega repertoarja 

C1.1 C1.2 

Zmožnost pogajanja 

C2.1 Zmožnost izkoristiti 

lastne 

C2.2 
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Zmožnost reševanja 

sporov, premagovanja 

ovir, pojasnjevanja 

nesporazumov 

medkulturne/medjezikovne 

izkušnje 

Zmožnost uporabe bolj 

sistematičnih in 

nadzorovanih učnih 

pristopov v kontekstu 

drugosti 

C1.3 

Zmožnost posredovanja 

C1.4 

Zmožnost prilagajanja 

 

C3 

Zmožnost decentriranja 

C4 

Zmožnost razumevanja nepoznanih jezikovnih in/ali kulturnih prvin 

C5 

Zmožnost vzpostavljanja distance 

C6 

Zmožnost kritičnega analiziranja (sporazumevalne in/ali učne situacije in dejavnosti, v katere je posameznik 

vključen) 

C7 

Zmožnost prepoznavanja »drugega« in drugosti 

Preglednica: ROPP preglednica globalnih zmožnosti (povzeto po ROPP, 2017, str. 28) 

Zmožnost pod oznako C1: zmožnost obvladovanja jezikovnega in kulturnega sporazumevanja v 

kontekstu »drugosti« se nanaša na obvladovanje sporazumevanja; zmožnost pod oznako C2: 

zmožnost oblikovanja in širjenja mnogovrstnega jezikovnega in kulturnega repertoarja pa se 

nanaša na osebni razvoj. Po besedah avtorjev ROPP-a sta ti dve zmožnosti krovni oziroma 

globalni zmožnosti, katerih razvoj spodbujajo pluralistični načini poučevanja. 

Seznami opisnikov virov in način uporabe 

(Povzeto po ROPP, 2017) 

V preglednici opisnikov ROPP je vsak posamezen opisnik z ikono ključa definiran kot nekaj, za 

kar je uporaba pluralističnih pristopov nujna, pomembna ali uporabna.  

Kategorija znanje (ang. knowledge) 

Ta kategorija je razdeljena na področji jezik in kultura. Področje jezik je razdeljeno na 7 razdelkov, 

označenih z rimskimi številkami od 1 do 7. Področje jezik zajema tako jezikovne kot tudi 

nejezikovne predmete in znanja, večinoma povezane z geografijo in zgodovino. V dokumentu 

ROPP so opisniki označeni s črko K (ang. knowledge) in zaporedno številko opisnika. 

Čeprav sta področji jezik in kultura med seboj tesno povezani, sta v seznamu opisnikov ločena. 

Po besedah avtorjev dokumenta ROPP je to z namenom olajšanega razumevanja ključnih 

konceptov in lažjega ocenjevanja ter spremljanja razvoja posameznikovih zmožnosti. 

Povezanost področij je še vedno možno opaziti v pojavu, kjer določena aktivnost sovpada z 

opisniki s področja jezika in hkrati s področja kulture.  

Področje kultura je razdeljeno na 8 razdelkov, označenih z rimskimi številkami od 8 do 15. 

Razdelki zajemajo področja znanja o kulturi kot vzorcu naučenih in skupnih dejanj, ki veljajo za 

širšo skupnost in znanja o kulturi kot kombinaciji zavednega/mentalnega sveta, ki je sprejemljiva 

v določeni skupnosti. V dokumentu ROPP so opisniki označeni s črko (ang. knowledge), 

predikatorjem (npr. K1) in/ali predmetom (npr. K1.2). 
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Jezik Kultura 

Razdelek I. Jezik kot semiološki sistem Razdelek VIII. Kulture: splošne značilnosti 

Razdelek II. Jezik in družba Razdelek IX. Kulturna in družbena raznolikost 

Razdelek III. Besedno in nebesedno 

sporazumevanje 

Razdelek X. Kulture in medkulturni odnosi 

Razdelek IV. Razvoj jezikov Razdelek XI. Razvoj kultur 

Razdelek V. Raznovrstnost, raznolikost, 

večjezičnost in raznojezičnost 

Razdelek XII. Raznolikost kultur 

Razdelek VI. Podobnosti in razlike med jeziki Razdelek XIII. Podobnosti in razlike med kulturami 

Razdelek VII. Jezik in usvajanje/učenje Razdelek XIV. Kultura, jezik in identiteta 

 Razdelek XV. Kultura in usvajanje/učenje 

Preglednica: ROPP opisniki za področje znanje (povzeto po ROPP, 2017, str. 32) 

Kategorija stališča (ang. attitude) 

Ta kategorija je razdeljena na 6 razdelkov, ki se nanašajo na stališča. Razdelki so označeni z 

rimskimi številkami od 1 do 6. Razdelki zajemajo področja stališč, motivacije, vrednot, 

osebnostnih lastnosti, zmožnosti in znanja. Zajemajo tiste vidike stališč, ki jih je mogoče razvijati 

s pluralističnim načinom poučevanja jezikov. V dokumentu ROPP so opisniki označeni s črko A 

(ang. attitude), predikatorjem (npr. A1) in/ali predmetom (npr. A1.2). 

Razdelek I. Pozornost/občutljivost/radovednostzanimanje/pozitivno sprejemanje/odprtost/spoštovanje/vrednotenje 

glede na jezike, kulturo in njihovo raznolikost 

Razdelek II. Naklonjenost/motivacija/volja/želja po vključitvi v dejavnost, povezano z jeziki/kulturami in z raznolikostjo 

jezikov in kultur 

Razdelek III. Odnosi/stališča: spraševanje – distanciranje – decentriranje – relativiziranje 

Razdelek IV. Pripravljenost na prilagajanje/zaupanje vase/občutek poznavanja 

Razdelek V. Identiteta 

Razdelek VI. Odnosi do učenja 

Preglednica: ROPP opisniki za področje stališča (povzeto po ROPP, 2017, str. 32) 

Področje spretnosti (ang. skills) 

Kategorija je razdeljena na 7 razdelkov, označenih z rimskimi številkami od 1 do 7. Vsak razdelek 

se nanaša na določeno spretnost, ki jo je mogoče razvijati s pluralističnimi pristopi. Opisniki so 

razvrščeni od tistih, ki se nanašajo na metajezikovne spretnosti do tistih, ki vključujejo dejanske 

spretnosti v okoliščinah sporazumevanja. Takšna razdelitev predstavlja proces usvajanja 

spretnosti, kar se kaže v tem, da je spretnosti, usvojene v npr. prvem razdelku, možno uporabiti 

v razdelku pod številko 7, saj pogosto znanje o jeziku potrebujemo, ko se pri npr. pouku 

sporazumevamo z drugim. V dokumentu ROPP so opisniki označeni s črko S (ang. skills), 

predikatorjem (npr. S1) in/ali predmetom (npr. S1.2). 

Razdelek I. Zna opazovati, analizirati 

Razdelek II. Zna prepoznati/identificirati 

Razdelek III. Zna primerjati 

Razdelek IV. Zna govoriti o jezikih in kulturah 

Razdelek V. Zna uporabljati svoje poznavanje jezika, da bi razumel drug jezik ali sporočal v njem 
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Razdelek VI. Obvlada interakcijo 

Razdelek VII.  Zna se učiti 

Preglednica: ROPP opisniki za področje spretnosti (povzeto po ROPP, 2017, str. 32) 

Uporaba opisnikov: 

Po besedah avtorjev dokumenta ROPP je opisnike možno uporabljati na dva načina – s 

pristopom iskanja najmanjše enote ali pa s pristopom iskanja glavnega sklopa/vira medkulturne 

zmožnosti (znanje, stališča, spretnosti). Predlagajo pristop iskanja opisnika za posamezno 

aktivnost od glavnega sklopa proti najmanjši enoti. Konkretno, v prvem koraku določimo vir (K ali 

A ali S), potem poiščemo najustreznejši razdelek (označeni so z rimskimi številkami) in znotraj 

tega ustrezen predikator oziroma opisnik (označeni so npr. K1) ali več razdelkov znotraj vira. V 

zadnjem koraku izberemo še ustrezni opisnik (označen kot predmet npr. K1.2 ali K1.2.4) ali več 

njih.  

2.5 STALIŠČA  
 

Stališča so osnovne značilnosti človeške socialne in kulturne aktivnosti. Na osnovi stališč se 

ljudje razlikujemo v tem, kako sprejemamo, vrednotimo in uporabljamo jezik. Ključna naloga 

stališč je sposobnost posameznika oceniti socialno interakcijo z drugim posameznikom in se 

posledično ustrezno udeležiti v pogovoru oziroma socialni interakciji (Purschke, 2020). Stališča 

predstavljajo bazo podatkov in znanja, na osnovi katere se odvija interakcija z drugo osebo 

(Rubio-Carbonero idr., 2021). Stališča so prav tako neposredno povezana s socialno in kulturno 

komponento jezika govorcev. Odnos ljudi do jezika in njegovih narečij močno vpliva na njihovo 

vedenje. Prav zaradi tesne povezave med okoliščinami uporabe jezika in vrednotenjem tega je 

raziskovanje stališč svojevrsten izziv. Na področju sociolingvistike je raziskovanje stališč 

govorcev osrednja komponenta analiziranja jezikoslovja in kulturne dinamike v družbi (Purschke, 

2020). 

Raziskava, izvedena leta 2020 (Purschke), je bila osredotočena na rekonstrukcijo družbeno 

pomembnih stališč, zastopanih v javnem diskurzu. Z rezultati, ki so jih dobili, so skušali prikazati 

osrednji pomen odnosa do različnih jezikov za namen kulturnega samorazumevanja prebivalstva. 

Rezultati so, med drugimi, pokazali, da je za interpretacijo podatkov o stališčih treba poznati 

kontekstualno znanje o sociolingvističnih okoliščinah na raziskovanem območju. Prav tako imata 

velik vpliv na razumevanje stališč struktura in dinamika javnega diskurza. Šele interpretacija 

rezultatov z upoštevanjem sociokulturnega konteksta nam omogoča reprezentativno 

interpretacijo zbranih podatkov. Do zelo podobnih ugotovitev je prišla tudi Ruck (2020). V 

raziskavi med domačimi in tujimi študenti je ugotovila, da so med njimi kompleksne razlike tako 

na socialnem, kulturnem kot tudi kognitivnem področju. Vse to vpliva na stališča, ki jih imajo do 

raznojezičnosti. Dodaja, da prav razumevanje socialnega in kognitivnega vidika učencev pomaga 

učiteljem in vzgojiteljem k sprejemanju odločitev za optimalnejšo izvedbo izobraževanja. 

Svetujejo, da učitelji zbirajo informacije o jezikih, o kulturah in učnih izkušnjah svojih učencev z 

namenom optimizacije izobraževalnega procesa. Med raziskavo so ugotovili še, da učenci 

najverjetneje potrebujejo dodatno podporo pri prilagajanju različnim učnim pristopom in pri 

razumevanju njihovih jezikovnih in kulturnih procesov. 
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V raziskavi avtorjev Rubio-Carbonero idr. (2021) so raziskovali raznojezičnost in vpliv učencev, 

ki pomagajo pri sporazumevanju jezikovnih skupin, ki ne govorijo jezika druge jezikovne skupine 

(Child language brokering). V raziskavi je poudarjeno, da so občasno učenci/študentje tisti, ki 

pomagajo pri sporazumevanju npr. učitelja in staršev. So vezni člen med skupinama, ki ne 

govorita, niti ne razumeta jezika drug drugega. Rezultati so pokazali, da ima »child language 

brokering« velik pozitiven vpliv na jezikovna stališča pri učencih/študentih, ki imajo omenjeno 

vlogo. Pozitiven vpliv se kaže v razumevanju procesa in v procesu usvajanja tujega jezika, 

predvsem z vidika razvijanja jezikovnih spretnosti v maternem jeziku in z vidika višjega zanimanja 

za jezik in njegovo kulturo. Ruck (2020) je v svoji raziskavi ugotovila povezanost med 

posameznikovim socialno-kulturnim ozadjem in vplivom na miselno-čustveni odziv na učenje 

tujega jezika. Prav zaradi te ugotovitve poudarja pomen poznavanja socialno-kulturnega ozadja 

svojih učencev z namenom zmanjšanja občutka nemoči, strahu, ogroženosti pred učenjem 

drugega jezika. 

Zanimivi so tudi rezultati raziskave Klapwijk in Van der Walt (2016). V raznojezičnem okolju sta 

raziskovali stališča študentov do jezikov, ki so v njihovem okolju prisotni. Ugotovili so, da je med 

njimi zelo pogosto prisotno prepričanje, da je znanje angleščine povezano z uspešnostjo. 

Pojasnjujejo še, da je študentom pomemben jezikovni kapital, ki ga pridobijo s tem, ko usvojijo 

angleški jezik, vendar ne »za vsako ceno«. Rezultati so pokazali, da se študentje zavedajo 

pomembnosti vloge drugih jezikov, ki so prisotni v okolju, in pomena kulturnega kapitala, ki so ga 

pridobili s tem, ko so jih usvojili. Druge jezike prav tako povezujejo z možnostjo uspeha v njihovem 

okolju. Pomembna ugotovitev je, da je med mladimi študenti prisotno prepričanje, da je v 

njihovem okolju pomembna angleščina skupaj z drugimi jeziki, ki so del njihove kulture, okolja in 

ne le izključno angleščina. Brez sopojavnosti drugih jezikov vidijo učno okolje kot suhoparno in 

kot dejavnik, ki bi še povečal pojav neposrednega prevajanja informacij, predvsem med študenti 

z drugačnim jezikovnim ozadjem. Kako pomembno je znanje maternega jezika ali drugega jezika 

okolja poleg angleščine, poudarja tudi Ruck (2020) v svoji raziskavi. Vsevključujoče učno okolje 

predstavlja kot okolje, v katerem so aktivni učni pristopi, ki spodbujajo raznolikost. Tudi učni načrti 

bi morali biti, po njenih besedah, sestavljeni na osnovi proučevanj vidika zastopanosti vključenosti 

večjezičnih in večkulturnih pristopov v izobraževanju. Predlaga uporabo besedil ali filmov, ki 

prikazujejo večjezične in večkulturne govorce določenega naroda. Vse to z namenom širitve 

možnosti za identifikacijo z različnimi večjezičnimi in večkulturnimi posamezniki ne glede na spol, 

raso, vero, naglas, spolno usmerjenost … Predlaga tudi vnos sprememb v pouk na področju 

raznojezičnosti – ne le usmerjanje pozornosti k temu, kako bi izgovorili neko besedo/besedno 

zvezo v angleščini, ampak tudi k temu, kako bi izgovorili to besedo/besedno zvezo v drugem 

lokalnem jeziku/narečju. Ugotovili so, da se učenci še vedno preveč zanašajo na razumevanju 

jezika znotraj enega jezika in si želijo, da bi bili posamezniki zmožni o jezikovnem znanju 

razmišljati širše, tudi z vidika nekega drugega jezika. 

2.6 ZGODNJE UČENJE DRUGEGA/TUJEGA JEZIKA 

Številne raziskave dokazujejo in poudarjajo prednosti učenja tujega jezika že v predšolski dobi 

oziroma med 3. in 6. oziroma med 4. in 10. letom starosti. Zagotovo pa je, da naj bi se takrat med 

možganskimi celicami ustvarjale številne povezave, ki jih lahko z nadaljnjim učenjem krepimo ali 

pa s časom propadejo. Razlog za tako uspešno zgodnje učenje je med drugim tudi dejstvo, da 
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otroci veliko bolj spontano in lažje pridobivajo jezikovne strukture in besedišče kakor odrasli. 

Največ prednosti imajo otroci pri usvajanju izgovarjave, melodije in ritma jezika. V tem obdobju 

so otroci spontani, ne obremenjujejo se z napakami, so igrivi, radovedni, naravni in imajo željo 

po spoznavanju novega. Prav zaradi teh lastnosti se otroci uspešno učijo jezikov skozi igro, saj 

je jezik zanje sredstvo, ne pa cilj učenja in se lahko zelo približajo jezikovnim sposobnostim 

naravnega govorca (Brumen, 2009).  

Nekateri procesi usvajanja jezika (prvega, drugega ali tujega) so si med seboj podobni, razlikujejo 

pa se predvsem v posameznikovih dosedanjih jezikovnih izkušnjah oziroma učnih pogojih. 

Dokazano je, da imajo učenci drugega ali tujega jezika za učenje manj časa, manj je 

individualnega dela z učiteljem/govorcem, vnos jezika je manj pester z vidika virov vnosa, prav 

tako njihova motivacija za učenje izhaja iz drugačnih potreb (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

Kranjc (2009) navaja, da so dejavniki, ki spodbujajo željo po učenju drugega/tujega jezika med 

otroki, želja po komuniciranju z osebo, ki govori drugačen jezik; naklonjenost osebi, ki govori tuji 

jezik; želja po prijateljevanju in biti del igre oseb, ki govorijo tuji jezik. Prav zaradi teh dognanj je 

toliko pomembnejše ozavestiti, da obstaja več različnih pristopov poučevanja jezikov, ki 

naslavljajo različne učne stile.  

Brumen (2009) v svojem prispevku navaja nekaj razlogov, zakaj je učenje tujega jezika v otroštvu 

potrebno in koristno: 

- Otroci (do 10. leta starosti) so zaradi svojih možganskih struktur veliko uspešnejši pri 

usvajanju jezika, kot ga govorijo naravni govorci, zaradi faze razvoja možganov v tem 

obdobju. Otroci naj bi se lahko naučili toliko jezikov, kolikor jih redno slišijo v svojem okolju. 

- Na jezikovnih in nejezikovnih inteligenčnih testih so se dvojezični otroci bolje odrezali od 

enojezičnih otrok. Prav tako so opazili boljše rezultate dvojezičnih otrok pri testih 

matematike, bralnega razumevanja, kreativnosti, divergentnega mišljenja, zmožnosti 

sklepanja in pri testih znanja maternega jezika. 

- Otroci, ki so že izpostavljeni tujemu jeziku, kažejo višje jezikovne zmožnosti za usvajanje 

drugih jezikov, čeprav njihovo znanje tujega jezika ni na ravni naravnega govorca in jezika 

ne obvladajo. 

- Otroci, ki so izpostavljeni tujemu/drugemu jeziku, se nenačrtno hitreje naučijo brati, saj 

hitreje razumejo povezavo med glasom in črko.  

- Otroci, ki se učijo tujega jezika, imajo boljšo samopodobo, so bolj odprti in tolerantni do 

drugih ljudi in drugačnih kultur. Posledično imajo bolj razvito medkulturno zmožnost 

(Brumen, 2009). 

V nemški longitudinalni študiji (Holger idr., 2019) so proučevali vpliv manjšinskega in večinskega 

jezika na zgodnje učenje tujega jezika (angleščine) v nemških osnovnih šolah. V raziskavo so bili 

vključeni eno- in dvojezični učenci (ti so govorili večinski jezik oziroma jezik okolja in manjšinski 

jezik). Rezultati, ki so jih pridobili, kažejo, da je skupina dvojezičnih učencev v splošnem sicer 

dosegla slabše rezultate na jezikovnih testih kot druga skupina. Nasprotno, dvojezični učenci so 

dosegli veliko boljše rezultate na testih iz tujega jezika s področja besedišča in slovnice 

izključujoč socialno-ekonomske spremenljivke. Izkazalo se je, da je besedišče manjšinskega 

jezika znatno pripomoglo k napovedovanju uspešnosti usvajanja tujega jezika. Ugotovili so še, 
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da so takšni pozitivni učinki dvojezičnosti opazni od 8.–10. leta starosti, potem pa postopoma 

upadejo, razen če je proces razvijanja dvojezičnosti deležen učiteljske podpore. 

Zanimivi so tudi rezultati študije, izdane leta 2020 (Fuhrmeister idr.). Raziskovali so 

predpostavko, da imajo otroci in mladostniki več prednosti pri usvajanju glasov in jezikovnega 

znanja nekega tujega jezika (so fonološko bolj občutljivi in dovzetni kot odrasli). Predpostavljali 

so, da bodo otroci in mladostniki (posamezniki, stari med 10 in 16 let) uspešneje razlikovali in 

usvajali jezikovno narečje, da si bodo, tudi po daljši odsotnosti narečja, zapomnili več in bodo 

znali usvojen jezik prepoznati in razumeti tudi pri drugem sogovorcu. Rezultati so pokazali, da so 

bili odrasli vseeno uspešnejši pri fonološkem razlikovanju v začetku učenja jezika. Otroci in 

mladostniki so kljub temu z vajo svoj zaostanek zmanjšali in razlika med njimi in odraslimi je 

postala zanemarljiva. Raziskavo zaključujejo s trditvijo, da jim je uspelo dokazati, da ne drži, da 

se otroci in mladostniki lažje in preprostejše učijo tujih jezikov. Razlog za njihov uspeh pripisujejo 

zmožnosti uporabe več različnih učnih strategij, večji dovzetnosti za narečja in načine učenja 

jezika. 

Različne nove študije s področja večjezičnosti dokazujejo, da znanje več jezikov ni 

obremenjujoče za posameznikov razvoj. S tem so bile uspešno ovržene predpostavke, da je 

sočasno učenje več jezikov za človeške možgane preveč zapleteno in da na takšen način 

posameznik nobenega jezika ne more usvojiti v celoti. Takšna prepričanja so rezultati raziskav s 

področja dvojezičnosti, narejenih v času po drugi svetovni vojni. Razlog za slabše rezultate 

jezikovne zmožnosti vključenih v raziskavi danes pripisujejo nezadostnemu upoštevanju kulturnih 

in socialnih dejavnikov (Kranjc, 2009).  

Ugotovitve o procesu usvajanja tujega jezika v zgodnjem otroštvu 

V angleški raziskavi Kennerja in njegovih sodelavcev (2007a), v katero so bili vključeni 2-, 4- in 

6-letniki, otroci druge ali tretje generacije bangladeških Angležev, so raziskovali vplive 

vključenosti otrok v dvojezični pouk. Ugotovitve kažejo pozitivne vplive na razvoj kognitivnega in 

kulturnega področja pri učencih, ki so imeli priložnost uporabljati oba jezika znotraj šolskega 

kurikula. Natančneje, ugotovili so pozitivne vplive na kognitivni razvoj, kadar so učenci zmožni 

razmišljati v dveh jezikih. Ta ugotovitev je pomembna za razumevanje procesa učenja jezika pri 

drugi ali tretji generaciji priseljencev in tudi za učence, ki se na novo učijo angleščine. Prav tako 

ugotavljajo, da učenci, vključeni v dvojezični pouk, razumejo, kako delujejo jeziki in so jih zmožni 

med seboj primerjati. Prepričanje, da sočasno učenje dveh jezikov otežuje razumevanje, so 

ovrgli. Dvojezičnost vpliva tudi na posameznikovo jezikovno identiteto. V raziskavi so ugotovili, 

da so se učenci čutili varnejše, samozavestnejše in bolj kompetentne, če so lahko pri učenju 

uporabljali tudi svoj materni jezik, čeprav so se zavedali, da s tem, ko se v šoli učijo angleščine, 

zmanjšajo čas izpostavljenosti svojemu maternemu jeziku. Enake ugotovitve je z raziskavo 

pridobila tudi Coelho (2012). V svojem delu poudarja še ugotovitve o premajhni podpori do učenja 

drugih jezikov. Nekateri posamezniki, od katerih okolica pričakuje, da bodo »opustili« svoj materni 

jezik in kulturo ter ju zamenjali za jezik in kulturo okolja, pogosto ne usvojijo drugega ali tujega 

jezika v polnosti. Takšni posamezniki so pri razvijanju svoje raznojezične zmožnosti manj 

samozavestni, manj aktivno se razvijajo v jezikovnem in socialnem pogledu in več priložnosti 
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namenjajo povezovanju s skupino isto govorečih posameznikov. Takšen posameznik za sabo 

pušča pomemben del svoje identitete in socialnega kapitala (Coelho, 2012). 

Raziskav s področja usvajanja prvega jezika in usvajanja tujih jezikov je veliko. A manj je 

raziskovalcev, ki bi se osredotočili na spremljanje procesa usvajanja (tujih) jezikov in razvijanje 

raznojezične in medkulturne zmožnosti v zgodnjem otroštvu. 

ELLiE 

Longitudinalna študija Evropske komisije o učenju in poučevanju dodatnih jezikov v 

zgodnjem/srednjem otroštvu (projekt ELLiE) je bila izvedena med letoma 2007 in 2010. To je do 

zdaj najobsežnejša študija na tem področju in zajema 7 evropskih držav. V študijo so vključili 

učence, stare od 6 do 10/11 let. Rezultati so pokazali, da so učenci, vključeni v projekt, kazali 

visoko zanimanje in motivacijo za učenje tujega jezika. Ugotovitve tudi kažejo, da znajo učenci 

dokaj dobro zaznati svoje jezikovne zmožnosti in opisati svoj napredek. Znajo tudi jasno izraziti, 

katerim pristopom in metodam, pri pouku tujega jezika, so naklonjeni. Ugotovili so, da na otrokovo 

zmožnost tvorjenja jezika (predvsem besedišča) ugodno vplivajo naloge, ki vključujejo slušno in 

govorno zmožnost učencev. V študiji so ugotovili še, da se starši, učitelji in ravnatelji pozitivno 

odzivajo na uvajanje tujega jezika v zgodnje in srednje otroštvo. Dodajajo, da na uspešno 

usvajanje tujega jezika močno vplivajo razvijanje govornih in slušnih zmožnosti, pozitivno in 

spodbudno okolje, dostop do različnih gradiv ter aktivna vključenost učencev v jezikovne 

dejavnosti (Enever, 2011; Pižorn, 2009). 

Jeziki štejejo 

Projekt Jeziki štejejo (JeŠT) (ang. Languages matter) je projekt, usmerjen v oblikovanje učnih 

okolij, v katerih bodo učenci, dijaki in študentje lahko razvijali in usvojili raznojezično kompetenco. 

Cilj projekta je udeležene usmeriti v pridobivanje znanja in spretnosti, razvijanje zmožnosti 

uporabe več jezikov in se s čim manj predsodkov in z največjo mero tolerance vključevati v 

različna kulturna okolja. Z izvedbo projekta želijo raziskovalci ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo 

in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem 

šolskem prostoru. Koncept, na katerem projekt temelji, je raznojezični koncept in zajema 

vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov in kultur. Pedagoške delavce želijo usmeriti v 

preseganje spoznavanja in širjenja znanja le o eni kulturi ali enem jeziku, saj je potreba po 

vključevanju medkulturnih vsebin vse večja. Model okolja, ki ga projekt želi ustvariti, je usmerjen 

v (Jeziki štejejo, b. d.): 

− razvoj raznojezične kompetence pri vsakem posamezniku (pridobivanje znanja, 

oblikovanje stališč in razvijanje različnih spretnosti); 

− razvoj modela poučevanja, ki bo kakovosten, trajen in bo zahteval aktivno vključenost 

vsakega posameznika med izobraževanjem; 

− oblikovanje in uporabo učinkovitih učnih pristopov, ki vključujejo Informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, tehnologijo in različne jezikovne vire. 

Vsi vzgojeno-izobraževalni zavodi (v nadaljevanju VIZ), vključeni v projekt, naj bi ob zaključku 

projekta prejeli svojo jezikovno izkaznico. Z vključevanjem vseh zgoraj naštetih smernic in idej v 
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redni jezikovni pouk bi se približali aktivnemu ozaveščanju pomembnosti sprejemanja različnih 

jezikov in kultur. Hkrati bi se kot ozaveščena in izobražena družba razvili v posameznike, ki so 

zmožni razviti kritično kulturno zavest, brez nepotrebnih predsodkov in stereotipov (Jeziki štejejo, 

b. d.). 

V projekt vključeni jeziki so vsi jeziki, ki so prisotni v VIZ, vključenih v projekt. Ti jeziki so učni 

jeziki (slovenščina, madžarščina, italijanščina), drugi jeziki (slovenščina, madžarščina, 

italijanščina in romščina), tuji jeziki (angleščina, nemščina), drugi tuji jeziki (francoščina, 

hrvaščina, italijanščina, kitajščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, ruščina, španščina in 

angleščina (kjer je nemščina prvi tuji jezik)), klasični jezik (latinščina) in prvi jeziki priseljencev 

(Zavod Republike Slovenije za šolstvo, b. d.).  

2.7 POUK (DRUGEGA) TUJEGA JEZIKA  

Kač L. (2010, str. 26, 27) poudarja, da ima pouk (drugega) tujega jezika pomembno vlogo v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu z različnih vidikov: 

Splošnoizobraževalni vidik poudarja pomembnost intelektualne rasti učenca in priložnost 

za različne možnosti jezikovnega izobraževanja. 

Sporazumevalni vidik poudarja jezik kot sredstvo komunikacije in nujen pripomoček pri 

pridobivanju informacij, izobraževanju in razvijanju pozitivnega odnosa do drugih kultur. 

Medkulturni vidik spodbuja učence k poznavanju, sprejemanju in ozaveščanju razlik med 

lastno in drugimi kulturami. Učenci intenzivno poglabljajo zavest o lastni kulturni identiteti. 

Vidik vseživljenjskega učenja opredeljuje pouk tujega jezika kot vseživljenjski proces 

postopne rasti znanja, zmožnosti in osebnostnih kvalitet. Učenje tujega jezika je naložba 

vase, v svoje znanje in v vlogo odgovornega državljana in člana Evropske unije.  

Socialni vidik zagovarja, da bi uvedba obveznega (drugega) tujega jezika vsem učencem 

omogočala možnost učenja tujih jezikov. 

S psihološkega vidika naj bi učenci do konca osnovne šole v prvem in prvem tujem jeziku 

že dokaj dobro razvili učne strategije. Predpostavlja se, da je učenec na tej ravni sposoben 

temeljnih kognitivnih operacij, s katerimi lahko pridobljene informacije opazuje, primerja, 

razvršča, posplošuje, analizira, preoblikuje in aplicira v vsakdanje življenje.  

Z didaktično-metodičnega vidika je pristop k poučevanju tujega jezika celosten, spodbuja 

učenčev kognitivni, afektivno-socialni in psihomotorični razvoj. Ker je motivacija pri učenju 

izrednega pomena, se pouk izvaja z metodami, ki učence spodbujajo. To so lahko metoda 

igre, igra vlog, simulacija okoliščin, projektno delo, delo z viri in mediji ipd. Učitelj pri 

kreiranju pouka ves čas sodeluje z učencem, upošteva njegove ideje in zanimanja ter se 

zaveda, da ni univerzalnega pristopa, ki bi deloval za vse učence. Pri tem je pomembno 

zavedanje, da se vsakega nadaljnjega tujega jezika učimo lažje, saj se že usvojene 

jezikovne strategije in strategije učenja tujih jezikov med jeziki prenašajo. Na ravni šole je 

pomembno zmanjšati jasno mejo med jeziki in se usmeriti v oblikovanje skupnega 

jezikovnega učnega načrta. Vse to je pomembno, saj je temeljni cilj pouka vsakega tujega 
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jezika v tem, da je učenec sposoben navezovati stike v tujem jeziku, čeprav le na vstopni 

ravni.  

Z vzgojnega vidika učenje drugega tujega jezika učenca navaja na samostojnost, 

samoiniciativnost, sodelovanje v različnih, njemu zanimivih, projektih in pri reševanju 

različnih problemov.  

V času obveznega izobraževanja naj bi vsak posameznik hkrati razvijal tudi odnos do drugih 

narodov, jezikov, kultur ter običajev in prav zato je lahko učenje tujih jezikov dvosmerna pot, 

preko katere učenci pridobivajo tako znanje o jeziku kot tudi o kulturi, običajih in regijah, v katerih 

se ta jezik uporablja (Rutar Leban idr., 2013). Coelho (2012) ozavešča o pomembnosti 

sprejemanja in kot enakovreden jezik prepoznati neki drugi, tuji jezik. Prav ozaveščenost o 

obstoju in pomembnosti vsakega jezika zase vodi do širjenja zanimanja in radovednosti za učenje 

tujih jezikov in spoznavanje drugih kultur. Poudarja, da je takšen odnos do drugih jezikov 

pomemben predvsem v družbi, kjer je večinsko prisoten jezik, ki ga govori tudi svetovna 

populacija prebivalstva.  

2.8 EVROPSKA PRIPOROČILA O POUČEVANJU TUJIH JEZIKOV 

Slogan Evropske unije »Združena v raznolikosti« simbolizira pomembnost jezikovne raznolikosti 

in učenja jezikov za evropsko povezovanje držav. Jezikovna raznolikost je utemeljena in 

zapisana v členu 22 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Poseben status imajo tudi 

avtohtoni regionalni oziroma manjšinski jeziki, ki jih je v EU registriranih več kot 60, govorcev pa 

imajo več kot 40 milijonov. Eno izmed najpomembnejših načel EU, kot demokratične mednarodne 

organizacije, je večjezičnost. Cilji večjezične politike so komuniciranje z državljani v njihovem 

jeziku, zaščita bogate jezikovne različnosti Evrope in spodbujanje učenja jezikov v Evropi.  

Evropska unija si prizadeva, da bi vsak posameznik lahko komuniciral (poleg maternega jezika) 

v še dveh drugih jezikih. Da bi bilo to možno, spodbujajo učenje dveh tujih jezikov že v zgodnjem 

otroštvu. Zgodnje učenje jezikov predstavlja dobro osnovno za poznejše učenje in ima pozitivne 

učinke na odnos do drugih jezikov in kultur (Evropska unija, b. d.). Pomembno je zavedanje, da 

se z učenjem tujih jezikov vzporedno uresničujejo tudi načela vseživljenjskega učenja in razvija 

spoštovanje do drugačnih in drugih. Učenci z učenjem več jezikov razvijajo zmožnosti, ki so 

potrebne za sodelovanje v večjezični in večkulturni skupnosti (Kač idr., 2010). 

Tudi evropski dokument Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje 

poudarja, da raznojezičnost ni le funkcionalna nuja demokratične družbe, temveč je tudi njeno 

bistvo. Učenje jezikov vidi kot neizogibno pot do uspešnega sporazumevanja z ljudmi iz drugih 

kulturnih in jezikovnih okolij. Poznavanje posameznikovega jezikovnega repertoarja in njegovo 

priznavanje vodi k strpnosti, spoštovanju jezikovnih razlik, pravic in svobode izražanja. 

Evropska komisija (2018) je izdala dokument, ki je priloga k priporočilu Sveta o celostnem 

pristopu k poučevanju in učenju jezikov. Podano je poročilo o jezikovni ozaveščenosti v šolah, 

natančneje, o razvijanju celostnih pristopov k učenju jezikov. Podali so več pedagoških načel in 

primerov dobrih praks, ki so osredinjeni na povečanje jezikovne ozaveščenosti v šolah. Po 

njihovem mnenju bi lahko večja ozaveščenost v šolah in vzgojno-izobraževalnih centrih (VIZ) 

pripomogla k razmišljanju o razsežnosti jezikov na več ravneh poučevanja, prakse in organizacije 
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šole. V poročilu poudarjajo, da je učenje jezikov med seboj povezano na različnih ravneh znanja. 

Primeri dobre prakse, ki so se izkazali za učinkovite pri nudenju podpore jezikovni ozaveščenosti, 

so zbrani po sklopih.  

Na nudenje podpore večjezičnosti v šolah in VIZ vplivajo: pozitiven odnos do jezikovne 

raznolikosti, ki pomaga ustvarjati prijazno okolje; medpredmeten pristop do razvijanja jezikovne 

kompetence; povezava učne vsebine z zanimanji učencev in življenjskimi situacijami za dvig 

motivacije; upoštevanje in uporaba jezikovnega repertoarja učencev; širjenje jezikovne ponudbe 

v šolah; ustanovitev dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih ustanov v obmejnih regijah. 

Da bi bilo učenje jezikov boljše, bolj učinkovito in poučevanje inovativnejše, predlagajo širšo 

uporabo digitalnih orodij. Ne gre le za razvijanje jezikovne ozaveščenosti in zmožnosti, temveč 

tudi za kritično uporabo digitalnih orodij ter razvijanje tehnološke pismenosti. Programa Erasmus 

+ in eTwinning ponujata učenje jezikov, sodelovanje z vrstniki iz drugih držav in širjenje virtualne 

mobilnosti. Za spremljanje in ocenjevanje napredka jezikovnega razvoja predlagajo diagnostično 

in formativno preverjanje (uporaba jezikovnih listovnikov, jezikovne izkaznice Europass) ter 

sumarično ocenjevanje.  

Podporo potrebujejo tudi učitelji in vodje usposabljanja – tu predlagajo spodbujanje vključevanja 

v programe izmenjav; sodelovanje z jezikovnimi asistenti in možnosti stalnega strokovnega 

razvoja.  

Ker razvijanje raznojezične zmožnosti ni osredinjeno le in zgolj na VIZ, podajajo za vzpostavitev 

partnerstev in povezav v širšem okolju naslednje predloge: sodelovanje šol, VIZ in staršev; 

navezava šol, VIZ in jezikovnih centrov/javnih knjižnic/kulturnih, raziskovalnih centrov in univerz. 

Kot dobro izhodišče vidijo tudi sodelovanje med VIZ in delodajalci v regiji ali državi ter 

spodbujanje čezmejnih partnerstev med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami (Evropska 

komisija, 2018).  

Statistične ugotovitve o učenju tujih jezikov v EU 

V raziskavi Evropske komisije (Baïdak idr., 2017), izvedeni leta 2017, so raziskovali, katerih 

jezikov se učijo učenci v Evropi in pri kateri starosti začnejo z usvajanjem prvega in drugega 

tujega jezika. Podatki, ki so jih pridobili, kažejo, da se prvega obveznega tujega jezika učenci 

začnejo učiti med šestim in sedmim letom starosti oziroma v prvem letu obveznega šolanja. 

Odstotek učencev, vključenih v pouk tujega jezika v času obveznega šolanja, se je med letoma 

2005 in 2014 zvišal za 16,5 %. Ta podatek nakazuje, da se starost, pri kateri so učenci prvič 

vključeni v pouk tujega jezika, niža. Prav tako so ugotovili, da je odstotek učencev, vključenih v 

pouk drugega tujega jezika, v letu 2014 za 13 % višji od izmerjene statistike v letu 2005. 

Pridobljen podatek nakazuje, da je padec začetne starosti učenja tujega jezika vplival na število 

tujih jezikov, ki se jih učenci učijo v času obveznega šolanja. To pomeni, da imajo otroci več časa 

za usvajanje jezika, razvijanje svojih zmožnosti in priložnost, da jezik usvojijo na čim višji ravni. 

Slovenija je ena izmed več evropskih držav, ki v času obveznega šolanja zahteva učenje le enega 

tujega jezika, a hkrati ponuja možnosti učenja več tujih jezikov znotraj istega kurikula (Baïdak 

idr., 2017). 
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Eurostat (2021) je izdal dokument o evropski statistiki s področja števila in vrste tujih jezikov, ki 

se jih učijo učenci, vključeni v obvezno izobraževanje širom Evrope. Predstavljeni podatki so bili 

pridobljeni v letu 2018. Predstavljeni podatki veljajo za učence držav EU, stare od 6 do 11 let. 

Statistični podatki kažejo, da je odstotek učencev, ki se učijo angleškega jezika kot tujega jezika 

v času osnovnošolskega izobraževanja, blizu 100 %. Skoraj vsi učenci (99–100 %) držav Ciper, 

Malta, Avstrija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija in Španija so se angleškega jezika 

učili že v letu 2018, ko je bila izvedena raziskava. Prav tako se je 9 od 10 učencev učilo 

angleškega jezika v Grčiji, Latviji, na Poljskem, v Italiji, Franciji, na Hrvaškem in Švedskem. Vse 

to daje še večjo težo učenju angleškega jezika, saj je navadno prav prvi tuji jezik tisti, ki so mu 

učenci najbolj izpostavljeni v obliki pouka. Slovenija je poleg Litve, Estonije, Bolgarije, Češke, 

Slovaške in Romunije ena izmed držav, kjer je odstotek učencev, ki se učijo angleškega jezika 

kot tujega jezika, v največjem porastu. Do leta 2018 se je delež angleško učečih se učencev v 

vseh omenjenih državah povišal na vsaj 70 %. Estonija, Litva, Bolgarija, Češka, Slovenija, 

Slovaška in Romunija so države, kjer je angleško učečih se učencev med 72 % in 87 %, medtem 

ko jih je več kot 90 % na Poljskem, Hrvaškem in v Latviji (Eurostat, 2021). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Z raziskavo tega magistrskega dela želimo ugotoviti zaznave osnovnošolskih učencev do 

raznojezičnosti. Raznojezičnost je v današnjem času vse pomembnejša tako z vidika 

ozaveščanja kot tudi z vidika širjenja tolerance do drugih jezikov in kultur. Raznojezičnost je 

pomembna tudi zaradi pozitivnih nevroloških vplivov na človeške možgane. Dokazano je namreč, 

da se z učenjem in uporabo več jezikov spletajo pomembne povezave v možganih, ki 

preprečujejo zgodnje slabljenje kognitivnih funkcij (Bialystok idr., 2012). Pereči problem današnje 

družbe pa je pojmovanje raznojezičnosti. V današnji družbi, kljub vsem raziskavam in znanim 

pozitivnim vplivom učenja več jezikov, enojezičnost še vedno ostaja norma. Veliko raziskovalcev 

s tega področja si prizadeva, da se odmaknemo od koncepta enojezičnosti in kot pomembno 

vrednoto prepoznamo raznojezičnost.  

 

Stališča so osnovne značilnosti človeške socialne in kulturne aktivnosti. Na osnovi stališč se 

ljudje razlikujemo v tem, kako sprejemamo, vrednotimo in uporabljamo jezik. Ključna naloga 

stališč je sposobnost posameznika oceniti socialno interakcijo z drugim posameznikom in se 

posledično ustrezno udeležiti v pogovoru oziroma socialni interakciji (Purschke, 2020). Stališča 

predstavljajo bazo podatkov in znanja, na osnovi katere se odvija interakcija z drugo osebo 

(Rubio-Carbonero idr., 2021). Stališča so prav tako neposredno povezana s socialno in kulturno 

komponento jezika govorcev. Odnos ljudi do jezika in njegovih narečij močno vpliva na njihovo 

vedenje (Purschke, 2020). Prav zaradi tesne povezave med okoliščinami uporabe jezika in 

vrednotenjem tega je raziskovanje stališč svojevrsten izziv, a hkrati nepogrešljiva komponenta 

tovrstnih raziskav.  

Kot navaja Svet Evrope (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011), 

je cilj osnovnošolskega izobraževanja, da bi vsak posameznik v največji meri razvil svojo 

raznojezično zmožnost. Stremimo k oblikovanju spodbudnega učnega okolja, v katero so vpeti 

prav vsi učenci. Prav zaradi tega nas zanima, kakšna je raznojezična zmožnost slovenskih 

osnovnošolcev in kako se razlikuje glede na njihove demografske podatke (spol, država rojstva, 

razred, regija bivanja in obdobje začetka učenja tujega jezika). Zanima nas, katera znanja o 

jezikih in kulturi imajo, katere spretnosti razvijajo, katera stališča o raznojezičnosti imajo, kako 

močno jih izražajo in kaj jih motivira za razvijanje raznojezične zmožnosti. Zanima nas tudi, kateri 

dejavniki soustvarjajo podporno učno okolje za razvoj raznojezične zmožnosti. 
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3.2 CILJI RAZISKAVE 

Oblikovali smo naslednje cilje raziskave: 

1. Ugotoviti, kateri so najpogostejši dejavniki, ki učence motivirajo za učenje jezikov. 

2. Ugotoviti, ali se med učenci z različnim obdobjem začetka učenja tujega jezika 

pojavljajo razlike v motiviranosti za razvoj raznojezične zmožnosti. 

3. Ugotoviti, kako učenci samoocenjujejo lastno jezikovno kompetentnost. 

4. Ugotoviti, katera stališča do raznojezične zmožnosti najmočneje izražajo 

osnovnošolski učenci. 

5. Ugotoviti, ali se med učenci z različno samooceno jezikovnega znanja pojavljajo razlike 

v stališčih, ki jih imajo učenci do raznojezičnosti.  

6. Ugotoviti, katere jezikovne spretnosti s področja večjezičnosti pri sebi zaznavajo 

osnovnošolski učenci. 

7. Ugotoviti, kateri dejavniki so po mnenju večine slovenskih osnovnošolcev dejavniki 

podpornega učnega okolja za razvoj raznojezične zmožnosti. 

8. Ugotoviti, katera znanja o jezikih in kulturah s področja raznojezičnosti imajo 

osnovnošolski učenci. 

9. Ugotoviti, ali se med učenkami in učenci pojavljajo razlike v njihovi samooceni lastne 

jezikovne kompetentnosti. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kateri so najpogostejši dejavniki, ki učence motivirajo za učenje jezikov?  

2. Ali se med učenci z različnim obdobjem začetka učenja tujega jezika pojavljajo razlike 

v motiviranosti za razvoj raznojezične zmožnosti?  

3. Kako učenci samoocenjujejo lastno jezikovno kompetentnost?  

4. Katera stališča do raznojezične zmožnosti najmočneje izražajo osnovnošolski učenci?  

5. Ali se med učenci z različno samooceno jezikovnega znanja pojavljajo razlike v 

stališčih, ki jih imajo učenci do raznojezičnosti?  

6. Katere jezikovne spretnosti s področja raznojezičnosti pri sebi zaznavajo 

osnovnošolski učenci? 

7. Katere dejavnike večina osnovnošolcev zaznava kot dejavnike podpornega učnega 

okolja za razvoj raznojezične zmožnosti? 

8. Katera znanja s področja raznojezičnosti imajo osnovnošolski učenci? 

9. Ali se med učenkami in učenci pojavljajo razlike v njihovi samooceni lastne jezikovne 

kompetentnosti? 
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3.6 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Tehniki zbiranja podatkov sta bili anketiranje in merjenje stališč. Instrumenta, uporabljena za 

zbiranje podatkov, sta bila anonimni anketni vprašalnik in lestvica stališč Likertovega tipa. Oba 

instrumenta sta bila oblikovana in sestavljena na spletnem portalu www.1ka.si. Instrumenta sta 

bila poslana na vse ustanove, ki so članice projekta Jeziki štejejo (JeŠT), namenjena pa sta bila 

učencem od 4. do 9. razreda osnovnih šol, dijakom in študentom, vključenim v vzgojno-

izobraževalne ustanove v šolskem oziroma študijskem letu 2019/20. Podatke so v sklopu projekta 

JeŠT zbirali med septembrom in decembrom 2019. 

Merske karakteristike smo zagotovili tako, da smo vprašalnik sestavili s pomočjo opisnika ROPP, 

objavljenega v istoimenski publikaciji (ROPP, 2017). Navodila za reševanje vprašalnika so bila 

kratka, jasna in za vse enaka. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno in anonimno, s čimer 

so bili anketiranci seznanjeni pred udeležbo v raziskavi. Na reševanje vprašalnika in dobljene 

rezultate nismo imeli vpliva zaradi spletnega načina reševanja in ker je bil vprašalnik sestavljen 

iz 40 vprašanj, večinoma zaprtega in kombiniranega tipa. Uporabljen merski instrument je bil 

sestavljen iz treh delov. V prvem delu so anketiranci odgovarjali na vprašanja zaprtega tipa, in 

sicer o njihovih demografskih podatkih. V drugem delu so odgovarjali na vprašanja o jezikih, ki 

jih anketiranci uporabljajo ter o času začetka učenja in namenih rabe teh. Vprašalnik je vključeval 

tudi sklope trditev, ki se nanašajo na različne jezike in učenje jezikov.  

 

3.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

V raziskavi pridobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). 

  

http://www.1ka.si/
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4. METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskovalni pristop, ki smo ga uporabili v magistrskem delu, je empirični. Raziskava je 

kvantitativna. Raziskovalni metodi, ki smo ju uporabili, sta deskriptivna in kavzalno-

neeksperimentalna metoda. 

4.1 VZOREC 

Raziskava temelji na neslučajnostnem in namenskem vzorcu, v katerega so vključeni učenci od 

4. do 9. razreda osnovnih šol po Sloveniji v šolskem letu 2019/20, ki so hkrati tudi članice projekta 

Jeziki štejejo (JeŠT). 

Graf 1: Struktura vzorca po spolu 

 

V raziskavi je sodelovalo 1763 učencev osnovnih šol, med katerimi je bilo 49,01 % deklic in 50,99 

% dečkov.  
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Graf 2: Struktura vzorca glede na razred, ki ga učenci obiskujejo (v %, N = 1752) 

 

Največ učencev, ki so sodelovali v raziskavi, je obiskovalo šesti in deveti razred. Deveti razred je 

obiskovalo 358 učencev, šestega pa en učenec manj, torej 357 učencev. Osmi razred je 

obiskovalo 318 učencev, sedmega pa nekoliko manj, to je 294 učencev. Peti razred je v času 

raziskave obiskovalo 214 učencev. Najmanj, 211 učencev, vključenih v raziskavo, je obiskovalo 

četrti razred.  

Za namene preglednejše interpretacije podatkov bomo v nadaljevanju učence razdelili po triletjih. 

V skupino 2. triletja spadajo učenci četrtega, petega in šestega razreda. Skupaj je v to kategorijo 

umeščenih 782 (44,60 %) učencev. Skupaj 970 (55,40 %) učencev sedmega, osmega in 

devetega razreda bo razvrščenih v skupino 3. triletja. 

Preglednica 1: Pregled števila učencev po triletjih v OŠ 

  razred f f % f  f %  

2. triletje 

četrti 211 12,00 

782 44,60 peti 214 12,20 

šesti 357 20,40 

3. triletje 

sedmi 294 16,80 

970 55,40 osmi 318 18,20 

deveti 358 20,40 

Skupaj   1752 100,00 1752 100,00 
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5. REZULTATI IN RAZPRAVA 

V nadaljevanju sledi predstavitev rezultatov raziskave magistrskega dela po vnaprej postavljenih 

raziskovalnih vprašanjih. Vseh podatkov in rezultatov, pridobljenih z vprašalnikom, nismo 

uporabili, saj niso vsi povezani s tematiko magistrskega dela. Rezultati so predstavljeni v 

preglednicah. K vsakemu raziskovalnemu vprašanju in preglednici smo dodali interpretacijo 

oziroma ugotovitve in hkrati odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

*Avtorji dokumenta ROPP – Zmožnosti in viri (2017) so pri delitvi in razvrščanju opisnikov 

zapisali, da so nekatera področja, opisniki ali vidiki med seboj tako zelo povezani, da bi jih lahko 

uvrstili v katero koli kategorijo in bi bila razvrstitev smiselna. Po njihovih besedah je (str. 30) 

»dejstvo, da lahko katerokoli od teh zmožnosti – glede na situacijo/opravilo, v kateri/-em je 

aktivirana – prikliče vire, ki spadajo med spretnosti, znanje in stališča, je dejansko srž našega 

pogleda na ta okvir.« Kljub izpostavljeni problematiki je bil omenjeni dokument osnova za naše 

raziskovanje.  

1. raziskovalno vprašanje: Kateri so najpogostejši dejavniki, ki učence motivirajo za učenje 

jezikov?  

Trditve, nanašajoče se na motivacijo za učenje jezikov, so bile: 

1. Znanje tujih jezikov je pomembno, saj se tako lahko pogovarjamo z več ljudmi. 

2. Znanje materinščine popolnoma zadostuje. 

3. Znanje angleščine danes popolnoma zadostuje. 

4. Kdor zna več jezikov, bo lahko uspešnejši pri svojem poklicu.  

5. Znanje tujega jezika prispeva k osebnemu razvoju posameznika. 

6. Če znaš tuji jezik, se razvijaš kot oseba. 

7. Kdor zna več jezikov, ima večji ugled v družbi. 

8. Znanje tujih jezikov me zelo zanima. 

9. Zanimajo me podobnosti in razlike med lastnim jezikom/kulturo in jezikom/kulturo drugih 

držav. 

10. Mojim prijateljem je znanje tujih jezikov pomembno. 

11. Rad bi znal govoriti več tujih jezikov. 

12. Zadovoljen sem, ko v vsakdanjem življenju uporabim jezike, ki se jih učim. 

13. Rad imam pouk tujega jezika.  

Preglednica 2: Motivacijski dejavniki, ki anketirance motivirajo za učenje jezikov 

Trd
itve

 

Se popolnoma 

strinjam. 

Se strinjam. Se ne morem 

odločiti. 

Se ne 

strinjam. 

Sploh se ne 

strinjam. 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. 1065 65,10 460 28,10 70 4,30 23 1,4 18 1,10 1636 100,00 

2. 198 12,10 211 12,90 257 15,70 660 40,3 310 18,90 1636 100,00 
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Na prvo trditev: »Znanje tujih jezikov je pomembno, saj se tako lahko pogovarjamo z več ljudmi.« 

je večina anketirancev (93,20 %) odgovorila, da se z njo popolnoma strinjajo oziroma se strinjajo. 

4,30 % vprašanih so odgovorili, da se ne morejo odločiti; 2,50 % anketiranih učencev pa je 

odgovorilo, da se ne strinjajo oziroma sploh ne strinjajo. Kot navajajo Kač idr. (2010), je 

pomemben del učenja več jezikov razvijanje zmožnosti z namenom sodelovanja v večjezični in 

večkulturni družbi. S trditvijo: »Znanje materinščine popolnoma zadostuje.« se več kot polovica 

vprašanih (59,20 %) ne strinja. 15,70 % se jih ne more odločiti; četrtina anketiranih učencev pa 

je odgovorilo, da se s trditvijo strinjajo. Candelier idr. (2017) navajajo tudi, da je ideja pluralističnih 

pristopov prav odmik od enojezičnosti in razumevanje sveta samo skozi eno kulturo. Pri tretji 

trditvi: »Znanje angleščine danes popolnoma zadostuje.« je bil delež tistih, ki so se strinjali (41,00 

%) in nasprotujočih (34,70 %) skoraj enako velik. Kljub temu se več anketirancev s trditvijo strinja. 

Kar 24,30 % učencev je odgovorilo, da se ne morejo odločiti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. 

Predvidevamo, da jim manjka ustreznega znanja in izkušenj. Četrta trditev se je glasila: »Kdor 

zna več jezikov, bo lahko uspešnejši pri svojem poklicu.« Kar večina vprašanih učencev (80,80 

%) se s trditvijo strinjajo. 10,60 % se jih ne more odločiti. S trditvijo se ne strinja 8,70 % anketiranih 

učencev. Učenci kažejo stopnjo jezikovne ozaveščenosti, o kateri pišejo v dokumentu ROPP in 

opozarjajo na pomen zavedanja obstoja drugih jezikov in zmožnost najti vzporednice med 

maternim in tujim jezikom ter možnostmi uporabe teh (Candelier idr., 2017). »Znanje tujega jezika 

prispeva k osebnemu razvoju posameznika.« je trditev, s katero se je strinjalo 70,00 % 

anketiranih učencev. O odgovoru se ni moglo odločiti 20,70 % učencev. Le 9,30 % vprašanih pa 

3. 223 13,60 448 27,40 398 24,30 420 25,70 147 9,00 1636 100,0 

4. 878 53,70 444 27,10 173 10,60 104 6,40 37 2,30 1636 100,0 

5. 290 31,70 350 38,30 189 20,70 49 5,40 36 3,90 914 100,0 

6. 194 26,90 164 22,70 196 27,10 88 12,20 80 11,10 722 100,0 

7. 461 28,20 443 27,10 349 21,30 246 15,00 137 8,40 1636 100,0 

8. 587 35,90 504 30,80 320 19,60 142 8,70 83 5,10 1636 100,0 

9. 384 23,50 492 30,10 460 28,10 211 12,90 89 5,40 1636 100,0 

10. 355 21,70 483 29,50 555 33,90 158 9,70 85 5,20 1636 100,0 

11. 837 51,20 423 25,90 234 14,30 85 5,20 57 3,50 1636 100,0 

12. 862 52,70 495 30,30 212 13,00 37 2,30 30 1,80 1636 100,0 

13. 521 31,80 522 31,90 377 23,00 120 7,30 96 5,90 1636 100,0 
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se s trditvijo ne strinja oziroma sploh ne strinja. Pri tej trditvi smo zabeležili, da se kar 48,20 % 

anketiranih učencev do trditve ni opredelilo. Menimo, da se tudi tukaj niso mogli odločiti, ker jim 

primanjkuje ustreznih znanj, izkušenj in ilustrativnih primerov iz njihovega in drugih okolij. 

Dopuščamo tudi možnost tehničnih težav, čeprav je razlog manj verjeten. Presenetili so nas 

odgovori pri trditvi: »Če znaš tuji jezik, se razvijaš kot oseba.«. Pri tej trditvi smo zabeležil 

strinjanje s trditvijo pri skoraj polovici vprašanih (49,60 %). Kljub temu je 27,10 % vprašanih 

učencev odgovorilo, da se do trditve ne morejo opredeliti. 23,30 % vprašanih se s trditvijo ne 

strinja. S sedmo trditvijo: »Kdor zna več jezikov, ima večji ugled v družbi.« se je strinjalo nekaj 

več kot pol anketiranih učencev (55,30 %). 21,30 % vprašanih se ni moglo odločiti, ali se s trditvijo 

strinjajo ali ne. Da se s trditvijo ne strinjajo, se je opredelilo 23,40 % anketiranih učencev. Tukaj 

bi bila potrebna nadaljnja kvalitativna raziskava, da bi doumeli razmišljanja učencev. Na trditev: 

»Znanje tujih jezikov me zelo zanima.« se je pritrdilno odzvalo 66,70 % vprašanih. 19,60 % se jih 

ni moglo odločiti, ali jih jeziki zanimajo ali ne. 13,80 % vprašanih pa trdi, da jih jeziki ne zanimajo. 

Z deveto trditvijo: »Zanimajo me podobnosti in razlike med lastnim jezikom/kulturo in 

jezikom/kulturo drugih držav.« se je strinjalo 54,60 % anketiranih. 17,30 % se jih s trditvijo ne 

strinja, 28,10 % vprašanih pa se ni moglo odločiti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. Verjetno so 

učenci, ki še niso bili izpostavljeni dejavnostim, ki vključujejo primerjave med jeziki in kulturami, 

težko odgovarjali na to vprašanje, zato je delež neodločenih malo več kot četrtina. Tudi tisti, ki so 

odgovorili negativno, verjetno takšnih izkušenj oziroma vedenj nimajo. »Mojim prijateljem je 

znanje tujih jezikov pomembno.« se je glasila deseta trditev. Nekaj več kot polovica anketiranih 

(51,20 %) se je odzvala, da se s trditvijo strinja. Skoraj tretjina (33,90 %) se jih ne more odločiti, 

ali se s trditvijo strinjajo ali ne. 14,90 % vprašanih pa je odgovorilo, da se s trditvijo ne strinjajo. 

Spodbudno se nam zdi, da skoraj polovica anketiranih učencev pozna zanimanja in naklonjenost 

do jezikov med svojimi prijatelji, kar kaže na to, da so tuji jeziki predmet pogovorov slovenskih 

osnovnošolcev. Gledano drugače pa je tretjina verjetno neodločena zato, ker ne poznajo 

razmišljanja svojih prijateljev, kar kaže na to, da več-/raznojezičnost ni pogosta tema pogovora 

med prijatelji oziroma verjetno tudi v razredu v tej skupini anketirancev. Največ anketiranih se je 

na trditev: »Rad bi znal govoriti več tujih jezikov.« odzvalo pritrdilno (77,10 %). 14,30 % vprašanih 

se ni moglo odločiti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. Le 8,70 % se jih s trditvijo (popolnoma) ne 

strinja. To je za nas dokaj spodbuden odgovor, saj si skoraj tri tretjine učencev želijo znati več 

jezikov, kar pomeni, da jih cenijo in da je to znanje, ki si ga želijo usvojiti. »Zadovoljen sem, ko v 

vsakdanjem življenju uporabim jezike, ki se jih učim.« je trditev, s katero so se strinjale več kot tri 

četrtine (83,00 %) vprašanih osnovnošolcev. 13,0 % vprašanih se o opredeljenosti do trditve ni 

moglo odločiti. Le 4,10 % osnovnošolcev pa je odgovorilo, da se s trditvijo ne strinjajo. Zelo 

pozitivno se nam zdi, da je odstotek strinjanja tako velik, saj učenci s tem kažejo zavedanje širine 

možnosti uporabe tujih jezikov. Več kot polovica anketiranih učencev (63,70 %) je na trditev: 

»Rad imam pouk tujega jezika.« odgovorila pritrdilno. Ali se s trditvijo strinjajo ali ne, se ni moglo 

odločiti 23,00 % vprašanih. 13,20 % učencev je odgovorilo, da se s trditvijo ne strinjajo.  
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2. raziskovalno vprašanje: Ali se med učenci z različnim obdobjem začetka učenja tujega 

jezika pojavljajo razlike v motiviranosti za razvoj raznojezične zmožnosti? 

Pri obdelavi podatkov smo učence razvrstili v 3 skupine glede na obdobje začetka učenja tujega 

jezika (predšolsko obdobje; 1. triletje; 2. triletje) in povprečno oceno njihovih samoocen. Dobili 

smo enakovredne skupine, ki nam omogočajo jasnejšo interpretacijo podatkov. V 1. skupino 

uvrščamo odgovore učencev, ki so se tujega jezika začeli učiti v predšolskem obdobju. V 2. 

skupino uvrščamo odgovore učencev, ki so se tujega jezika začeli učiti v 1., 2. ali 3. razredu OŠ. 

V 3. skupino uvrščamo odgovore učencev, ki so se tujega jezika začeli učiti v 4. ali 5. razredu 

OŠ.  

Pred pričetkom analize smo preverili porazdelitev spremenljivk, in ugotovili, da se ne 

porazdeljujejo približno normalno. Posledično smo uporabili ne parametrični preizkus Krushal-

Walis in Dunnov Post-Hoc test. Test je pokazal statistično pomembne razlike med vsemi tremi 

skupinami.  

Trditve, nanašajoče se na motivacijo za razvoj raznojezične zmožnosti: 

1. Znanje tujih jezikov je pomembno, saj se tako lahko pogovarjamo z več ljudmi. 

2. Znanje materinščine popolnoma zadostuje. 

3. Znanje angleščine danes popolnoma zadostuje. 

4. Kdor zna več jezikov, bo lahko uspešnejši pri svojem poklicu.  

5. Znanje tujega jezika prispeva k osebnemu razvoju posameznika. 

6. Če znaš tuji jezik, se razvijaš kot oseba. 

7. Kdor zna več jezikov, ima večji ugled v družbi. 

8. Znanje tujih jezikov me zelo zanima. 

9. Zanimajo me podobnosti in razlike med lastnim jezikom/kulturo in jezikom/kulturo drugih 

držav. 

10. Mojim prijateljem je znanje tujih jezikov pomembno. 

11. Rad bi znal govoriti več tujih jezikov. 

12. Zadovoljen sem, ko v vsakdanjem življenju uporabim jezike, ki se jih učim. 

13. Rad imam pouk tujega jezika.  

 

1. trditev: Znanje tujih jezikov je pomembno, saj se tako lahko pogovarjamo z več 

ljudmi.  

Preglednica 3: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 1 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 782,93 

8,159 2 0,017 2. 832 797,36 

3. 461 853,77 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 8,159; g = 2; p = 0,017). Med 1., 2. 

in 3. skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Znanje tujih jezikov 
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je pomembno, saj se tako lahko pogovarjamo z več ljudmi.«. Dunnov Post-Hoc test je pokazal 

statistično pomembne razlike med 1. in 3. skupino (p = 0,037) in 2. ter 3. skupino (p = 0,040). Z 

1,7 % tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 1. skupine (povp. rang = 782,93) 

najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

 

Med anketiranci je učencem z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju znanje tujih 

jezikov (z namenom pogovarjanja z več ljudmi) najpomembnejše. 

2. trditev: Znanje materinščine popolnoma zadostuje. 

Preglednica 4: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 2 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 862,90 

7,177 2 0,028 2. 832 808,95 

3. 461 776,13 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 7,177; g = 2; p = 0,028). Med 1., 2. 

in 3. skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Znanje 

materinščine popolnoma zadostuje.«. Dunnov Post-Hoc test je pokazal statistično pomembne 

razlike med 1. in 3. skupino (p = 0,022). Z 2,8 % tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

učenci 3. skupine (povp. rang = 776,13) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

 

Med anketiranimi je največ učencev z začetkom učenja tujega jezika v 4. ali 5. razredu odgovorilo, 

da znanje materinščine popolnoma zadostuje. 

3. trditev: Znanje angleščine danes popolnoma zadostuje. 

Preglednica 5: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 3 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 832,98 

8,421 2 0,015 2. 832 830,45 

3. 461 758,54 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 8,421; g = 2; p = 0,015). Med 1., 2. 

in 3. skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Znanje angleščine 

danes popolnoma zadostuje.«. Dunnov Post-Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike 

med 2. in 3. skupino (p = 0,019). Z 1,5 % tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 

3. skupine (povp. rang = 758,54) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 
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Med anketiranimi je največ učencev z začetkom učenja tujega jezika v 4. ali 5. razredu odgovorilo, 

da znanje angleščine danes popolnoma zadostuje. 

 

4. trditev: Kdor zna več jezikov, bo lahko uspešnejši pri svojem poklicu.  

Preglednica 6: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 4 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 772,59 

17,806 2 0,000 2. 832 786,54 

3. 461 880,64 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 17,806; g = 2; p = 0,000). Med 1., 2. 

in 3. skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Kdor zna več 

jezikov, bo lahko uspešnejši pri svojem poklicu.« Dunnov Post-Hoc test je pokazal statistično 

pomembne razlike med 1. in 3. skupino (p = 0,001) in 2. ter 3. skupino (p < 0,0005). Z 0,1 % 

tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 1. skupine (povp. rang = 772,59) najvišje 

ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

 

Med anketiranimi je največ učencev z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju 

odgovorilo, da bo lahko, kdor zna več jezikov, uspešnejši pri svojem poklicu. 

5. trditev: Znanje tujega jezika prispeva k osebnemu razvoju posameznika. 

Preglednica 7: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 5 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 178 425,70 

7,602 2 0,022 2. 384 438,86 

3. 341 480,53 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 7,602; g = 2; p = 0,022). Dunnov 

Post-Hoc test med med 1., 2. in 3. skupino ni pokazal statistično pomembnih razlik v strinjanju s 

trditvijo »Znanje tujega jezika prispeva k osebnemu razvoju posameznika.« Z 2,2 % tveganjem 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 1. skupine (povp. rang = 425,70) najvišje ocenili 

strinjanje z zgornjo trditvijo. 

 

Med anketiranimi je največ učencev z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju 

odgovorilo, da znanje tujega jezika prispeva k osebnemu razvoju posameznika. 

6. trditev: Če znaš tuji jezik, se razvijaš kot oseba. 

Preglednica 8: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 6 



34 
 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 149 339,64 

1,760 2 0,415 2. 448 363,40 

3. 120 366,62 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (2 = 1,760; g = 2; p = 0,415). Med 1., 2. 

in 3. skupino se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Če znaš tuji 

jezik, se razvijaš kot oseba.« Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 

lahko potrdimo, da bi učenci z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju najvišje 

ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo (povp. rang = 339,64). 

 

7. trditev: Kdor zna več jezikov, ima večji ugled v družbi. 

Preglednica 9: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 7 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 747,42 

22,029 2 0,000 2. 832 791,07 

3. 461 890,32 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 22,029; g = 2; p = 0,000). Med 1., 2. 

in 3. skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Kdor zna več 

jezikov, ima večji ugled v družbi.«. Dunnov Post-Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike 

med 1. in 3. skupino (p < 0,0005) in 2. in 3. skupino (p = 0,001). Z 0,1 % tveganjem trdimo, da bi 

tudi v osnovni množici učenci 1. skupine (povp. rang = 747,42) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo 

trditvijo. 

Med anketiranimi je največ učencev z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju 

odgovorilo, da ima, kdor zna več jezikov, večji ugled v družbi. 

8. trditev: Znanje tujih jezikov me zelo zanima. 

Preglednica 10: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 8 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 731,94 

39,019 2 0,000 2. 832 782,73 

3. 461 916,35 
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Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 39,019; g = 2; p = 0,000). Med 1., 2. 

in 3. skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Znanje tujih jezikov 

me zelo zanima.«. Dunnov Post-Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med 1. in 3. 

skupino (p < 0,0005) in 2. in 3. skupino (p < 0,0005). Z 0,1 % tveganjem trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici učenci 1. skupine (povp. rang = 731,94) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo 

trditvijo. 

Med anketiranimi je največ učencev z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju 

odgovorilo, da jih znanje tujih jezikov zelo zanima. 

9. trditev: Zanimajo me podobnosti in razlike med lastnim jezikom/kulturo in 

jezikom/kulturo drugih držav. 

Preglednica 11: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 9 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 787,93 

7,324 2 0,026 2. 832 792,74 

3. 461 858,63 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 7,324; g = 2; p = 0,026). Med 1., 2. 

in 3. skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Zanimajo me 

podobnosti in razlike med lastnim jezikom/kulturo in jezikom/kulturo drugih držav.«. Dunnov Post-

Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med 2. in 3. skupino (p = 0,036). Z 2,6 % 

tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 1. skupine (povp. rang = 787,93) najvišje 

ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

Med anketiranimi je največ učencev z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju 

odgovorilo, da jih zanimajo podrobnosti in razlike med lastnim jezikom/kulturo in jezikom/kulturo 

drugih držav. 

10. trditev: Mojim prijateljem je znanje tujih jezikov pomembno. 

Preglednica 12: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 10 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 795,46 

4,094 2 0,129 2. 832 796,56 

3. 461 846,32 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (2 = 4,094; g = 2; p = 0,129). Med 1., 2. 

in 3. skupino se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Mojim 

prijateljem je znanje tujih jezikov pomembno.« Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec lahko potrdimo, da bi učenci z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem 

obdobju najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo (povp. rang = 795,46). 
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11. trditev: Rad bi znal govoriti več tujih jezikov. 

Preglednica 13: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 11 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 741,40 

15,910 2 0,000 2. 832 807 

3. 461 865,11 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 15,910; g = 2; p = 0,000). Med 1., 2. 

in 3. skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Rad bi znal govoriti 

več tujih jezikov«. Dunnov Post-Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med 1. in 3. 

skupino (p < 0,0005). Z 0,1 % tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 1. skupine 

(povp. rang = 741,40) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

Med anketiranimi je največ učencev z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju 

odgovorilo, da bi radi znali več tujih jezikov. 

12. trditev: Zadovoljen sem, ko v vsakdanjem življenju uporabim jezike, ki se jih učim. 

Preglednica 14: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 12 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 778,78 

6,197 2 0,045 2. 832 800,16 

3. 461 851,67 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 6,197; g = 2; p = 0,045). Dunnov 

Post-Hoc test med 1., 2. in 3. skupino ni pokazal statistično pomembnih razlik v strinjanju s 

trditvijo »Zadovoljen sem, ko v vsakdanjem življenju uporabim jezike, ki se jih učim.«. S 4,5% 

tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 1. skupine (povp. rang = 778,78) najvišje 

ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

Med anketiranimi je največ učencev z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju 

odgovorilo, da so zadovoljni, ko v vsakdanjem življenju uporabijo jezike, ki se jih učijo. 

13. trditev: Rad imam pouk tujega jezika.  

Preglednica 15: Rezultati Kruskal-Wallis testa za trditev 13 

Skupina N 
Povp. 

rang 
2 

g 

 
p 

1. 327 772,02 

9,888 2 0,007 2. 832 795,84 

3. 461 864,26 
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Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (2 = 9,888; g = 2; p = 0,007). Med 1., 2. 

in 3. skupino se pojavljajo statistično pomembne razlike v strinjanju s trditvijo »Rad imam pouk 

tujega jezika«. Dunnov Post-Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med 1. in 3. 

skupino (p = 0,014) in 2. in 3. skupino (p = 0,026). Z 0,7 % tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci 1. skupine (povp. rang = 772,02) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

Med anketiranimi je največ učencev z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju 

odgovorilo, da imajo radi pouk tujega jezika. 

3. raziskovalno vprašanje: Kako učenci samoocenjujejo lastno jezikovno kompetentnost?  

Trditve, nanašajoče se na oceno lastne jezikovne kompetentnosti:  

1. Ko govorim v tujem jeziku, mi je vedno nekoliko neprijetno. 

2. Ko govorim v tujem jeziku, me je vedno strah, da bom naredil kakšno napako. 

3. Zaupam v lastne sposobnosti učenja tujega jezika. 

Preglednica 16: Ocena anketirancev o lastni jezikovni kompetentnosti. 

 

S prvo trditvijo: »Ko govorim v tujem jeziku, mi je vedno nekoliko neprijetno.« se je strinjalo 

oziroma popolnoma strinjalo 41,30 % anketiranih. Da se s trditvijo ne strinjajo oziroma sploh ne 

strinjajo, pa je odgovorilo približno enako anketiranih, to je 38,90 % učencev. 19,70 % se jih ni 

moglo opredeliti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. Pri drugi trditvi: »Ko govorim v tujem jeziku, me 

je vedno strah, da bom naredil kakšno napako.« se je največ (57,70 %) anketiranih odločilo, da 

se s trditvijo strinjajo. 26,80% anketiranih se jih z drugo trditvijo ne strinja. 15,40 % anketiranih 

učencev se ne more odločiti o strinjanju s trditvijo. Odgovori na tretjo trditev: »Zaupam v lastne 

sposobnosti učenja tujega jezika.« so nas pozitivno presenetili, saj je kar 65,20 % učencev 

odgovorilo, da se strinjajo, da zaupajo v lastne sposobnosti učenja tujega jezika. 25,30 % se jih 

ne more odločiti, 9,40 % anketiranih pa se s trditvijo ne strinja oziroma sploh ne strinja. Na pojav 

neodločenosti opozarjajo tudi Candelier idr. (2017) v svojem dokumentu, kjer so zapisali, kako 

pomembni so pridobivanje raznolikih izkušenj, soočanje z novimi jezikovnimi izzivi in razvijanje 

jezikovne samozavesti z namenom usvajanja te vseživljenjske dejavnosti – razvijanje 

raznojezične zmožnosti. 

Trd
itve

 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Se strinjam. Se ne morem 

odločiti. 

Se ne strinjam. Sploh se ne 

strinjam. 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. 256 15,60 421 25,70 322 19,70 365 22,30 272 16,60 1636 100,00 

2. 421 25,70 524 32,00 252 15,40 252 15,40 187 11,40 1636 100,00 

3. 475 29,00 593 36,20 414 25,30 114 7,00 40 2,40 1636 100,00 
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4. raziskovalno vprašanje: Katera stališča do raznojezične zmožnosti najmočneje izražajo 

osnovnošolski učenci? 

Trditve, nanašajoče se na stališča do raznojezične zmožnosti: 

1. Znanje enega tujega jezika ti pomaga pri učenju drugega tujega jezika. 

2. Znanje maternega jezika pozitivno vpliva na učenje tujega jezika in nasprotno. 

3. Rad imam pouk slovenščine. 

4. Dobro znanje slovenščine je pomembno za uspešno življenje v Sloveniji. 

5. Če želim dobro znati tuji jezik, ni nujno dobro poznati tudi kulture, iz katere izhaja. 

6. Učenje jezika je dolg in naporen proces. 

7. Lažje se je naučiti tujega jezika, če nam je z njim povezana kultura všeč. 

8. V šoli bi se morali učiti vsaj dveh tujih jezikov. 

9. Dobro je imeti prijatelje različnih narodnosti. 

10.  Spoštujem jezik vsakega posameznika, zato naj ga uporablja ob vsaki priložnosti, ko mu 

je v pomoč. 

11.  Spoštujem kulturo vsakega posameznika. 

Preglednica 17: Stališča anketirancev do raznojezične zmožnosti  

 

Trd
itve

 

Se popolnoma 

strinjam. 

Se strinjam. Se ne morem 

odločiti. 

Se ne strinjam. Sploh se ne 

strinjam. 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. 337 20,6 499 30,5 442 27,0 236 14,4 122 7,5 1636 100,0 

2. 339 20,7 436 26,7 597 36,5 182 11,1 82 5,0 1636 100,0 

3. 444 27,1 537 32,8 290 17,7 192 11,7 173 10,6 1636 100,0 

4. 895 54,7 468 28,6 154 9,4 91 5,6 28 1,7 1636 100,0 

5. 156 17,1 250 27,4 292 31,9 155 17,0 61 6,7 914 100,0 

6. 417 25,5 554 33,9 335 20,5 229 14,0 101 6,2 1636 100,0 

7. 556 34,0 563 34,4 358 21,9 95 5,8 64 3,9 1636 100,0 

8. 540 33,0 415 25,4 390 23,8 163 10,0 128 7,8 1636 100,0 

9. 634 38,8 551 33,7 340 20,8 63 3,9 48 2,9 1636 100,0 

10. 642 39,2 591 36,1 320 19,6 49 3,0 34 2,1 1636 100,0 

11. 744 45,5 544 33,3 255 15,6 57 3,5 36 2,2 1636 100,0 
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Učence, vključene v raziskavo, smo povprašali o njihovih stališčih do raznojezične zmožnosti. 

Dobili smo naslednje rezultate. Slaba polovica anketiranih učencev (51,1 %) se strinja, da znanje 

enega tujega jezika pomaga pri učenju drugega tujega jezika. 21,9 % se jih s trditvijo ne strinja, 

nekaj več kot četrtina (27,0 %) pa se jih ne more opredeliti do trditve. Da znanje maternega jezika 

pozitivno vpliva na učenje tujega jezika in nasprotno, meni manj kot polovica vprašanih (47,4 %). 

Nekaj več kot tretjina (36,5 %) se jih ne more odločiti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. 16,1 % 

vprašanih se je odločilo, da se s trditvijo ne strinjajo. Butler (2012) pravi, da je proces učenja in 

usvajanja novega tujega jezika povsem drugačen pri posamezniku, ki že ima izkušnje z učenjem 

tujega jezika, od tistega, ki se s tem srečuje prvič. Prav tako se dvojezičnost in večjezičnost 

razlikujeta v kognitivnih in metakognitivnih operacijah. Menimo, da je razlog za takšne odgovore 

prav v pomanjkanju jezikovnih izkušenj anketirancev. Več kot polovica vprašanih (59,9 %) je 

odgovorila, da imajo radi pouk slovenščine, medtem ko 22,3 % učencev trdi, da pouka 

slovenščine ne marajo. 17,7 % se jih do trditve ni znalo opredeliti. Na trditev: »Dobro znanje 

slovenščine je pomembno za uspešno življenje v Sloveniji.« je kar 83,3 % vprašanih odgovorilo 

pritrdilno. 9,4 % se jih ni moglo opredeliti in 7,3 % vprašanih se s trditvijo ni strinjalo. Pri peti trditvi 

smo učence povprašali, kaj menijo o tem, da če želijo dobro znati tuji jezik, ni nujno dobro poznati 

tudi kulture, iz katere izhaja. Pri tej trditvi je bil delež učencev, ki na vprašanje niso odgovorili, 

zelo visok. Kljub temu je 44,5 % učencev odgovorilo, da se s trditvijo strinjajo, 31,9 % se jih ni 

moglo odločiti in 23,7 % vseh vprašanih se s trditvijo ni strinjalo. Podobno so ugotovili Kenner idr. 

(2007b) v svoji raziskavi, kjer pravijo, da ima na učenje novega jezika pozitiven vpliv vključevanje 

konteksta in oseb, ki so učečemu blizu. Zanimivo se nam zdi, da kar 59,4 % učencev, vključenih 

v raziskavo, meni, da je učenje jezika dolg in naporen proces. Le 20,2 % jih meni, da ni tako in 

20,5 % vprašanih se ni znalo odločiti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. Pri sedmi trditvi se le 9,7 % 

učencev ne strinja, da se je lažje naučiti tujega jezika, če nam je z njim povezana kultura všeč. 

Odgovori na osmo trditev so nas pozitivno presenetili, saj je več kot polovica učencev (58,4 %) 

odgovorila, da se strinja s trditvijo, da bi se morali v osnovni šoli učiti vsaj dveh tujih jezikov. 17,8 

% se jih s trditvijo ne strinja in 23,8 % se jih ne more odločiti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. Da 

je dobro imeti prijatelje različnih narodnosti, je trditev, s katero se strinja kar 72,5 % anketiranih 

učencev. Z odzivom na to trditev smo prijetno presenečeni, saj delež kaže na doživljanje 

učenčevih pozitivnih občutkov ob prijateljevanju z osebami različnih narodnosti. Le 6,8 % 

učencev se s trditvijo ni strinjalo in 20,8 % se ne more odločiti o strinjanju s trditvijo. 75,3 % 

učencev je pritrdilo, da spoštujejo jezik vsakega posameznika, zato naj ga posameznik uporablja 

ob vsaki priložnosti, ko mu je v pomoč. Le 5,1 % učencev se s trditvijo ne strinjajo in 19,6 % vseh 

vprašanih se ni znalo opredeliti do trditve. Na zadnjo trditev je 78,8 % anketirancev izrazilo 

strinjanje, 5,7 % anketirancev je izrazilo nestrinjanje in 15, 6 % vseh vprašanih se do trditve ni 

znalo opredeliti. 

5. raziskovalno vprašanje: Ali se med učenci z različno samooceno jezikovnega znanja 

pojavljajo razlike v stališčih, ki jih imajo učenci do raznojezičnosti. 

Pri obdelavi podatkov smo učence razvrstili v 3 enakovredne skupine glede na njihovo povprečno 

samooceno. Samooceno so izrazili z odgovori, ovrednotenimi od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 

pomenila sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam. Dobili smo enakovredne skupine, ki 

nam omogočajo jasnejšo interpretacijo podatkov. V skupini 1 so bili odgovori ovrednoteni z oceno 
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od 1,00 do 2,33; v skupini 2 so bili odgovori ovrednoteni z oceno od 2,34 do 3,67; v 3. skupini so 

bili odgovori ovrednoteni z oceno od 3,68 do 5,00. 

Pred pričetkom analize smo preverili porazdelitev spremenljivk, in ugotovili, da se ne 

porazdeljujejo približno normalno. Posledično smo uporabili ne parametrični preizkus Krushal-

Walis in Dunnov post hoc test. Test je pokazal statistično pomembne razlike med vsemi tremi 

skupinami. Ker sta oba testa pokazala statistično pomembne razlike, smo se odločili, da bomo v 

magistrski nalogi poročali le rezultate Brown-Forsythe testa.  

Trditve, nanašajoče se na stališča do raznojezičnosti: 

1. trditev: Znanje enega tujega jezika ti pomaga pri učenju drugega tujega jezika. 

Preglednica 18: Rezultati Brown-Forsythe testa za trditev 1 

Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 533 2,32 1,222 

8,034 0,000 24,186 0,000 2. 771 2,65 1,106 

3. 88 3,23 1,328 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 8,034; g1 = 2; g2 = 1389; p = 0,000) je 

Brown-Forsythe preizkus med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazal statistično pomembne razlike v 

strinjanju s trditvijo: »Znanje enega tujega jezika ti pomaga pri učenju drugega tujega jezika.« (F 

= 24,186; g1 = 2; g2 = 291,815; p = 0,000). Tudi Games-Howell Post-Hoc test med parnimi 

primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 0,0005), 

med učenci 1. in 3. skupine (p = 0,0005) in med učenci 2. in 3. skupine (α = 0,001). Z 0,1 % 

tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci v 3. skupini (M = 3,23) najvišje ocenili 

strinjanje z zgornjo trditvijo. 

2. trditev: Znanje maternega jezika pozitivno vpliva na učenje tujega jezika in 

nasprotno. 

Preglednica 19: Rezultati Brown-Forsythe testa za trditev 2 

Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 533 2,23 1,060 

4,107 0,017 32,566 0,000 2. 771 2,69 1,046 

3. 88 3,07 1,320 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 4,107; g1 = 2; g2 = 1389; p = 0,017) je 

Brown-Forsythe preizkus med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazal statistično pomembne razlike v 

strinjanju s trditvijo: »Znanje maternega jezika pozitivno vpliva na učenje tujega jezika in 

nasprotno.« (F = 32,566; g1 = 2; g2 = 248,706; p = 0,000). Tudi Games-Howell Post-Hoc test med 

parnimi primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 
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0,0005), med učenci 1. in 3. skupine (p = 0,0005) in med učenci 2. in 3. skupine (p = 0,029). Z 

0,1 % tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci v 3. skupini (M = 3,07) najvišje ocenili 

strinjanje z zgornjo trditvijo. 

3. trditev: Rad imam pouk slovenščine. 

Preglednica 20: Rezultati Brown-Forsythe testa za trditev 3 

Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 533 2,10 1,184 

16,317 0,000 42,309 0,000 2. 771 2,60 1,282 

3. 88 3,27 1,36 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 16,317; g1 = 2; g2 = 1389; p = 0,000) 

je Brown-Forsythe preizkus med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazal statistično pomembne razlike 

v strinjanju s trditvijo: »Rad imam pouk slovenščine.« (F = 42,309; g1 = 2; g2 = 290,341; p = 

0,000). Tudi Games-Howell Post-Hoc test med parnimi primerjavami je pokazal statistično 

pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 0,0005), med učenci 1. in 3. skupine (p = 

0,0005) in med učenci 2. in 3. skupine (p = 0,0005). Z 0,1 % tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci v 3. skupini (M = 3,27) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

4. trditev: Dobro znanje slovenščine je pomembno za uspešno življenje v Sloveniji. 

Preglednica 21: Rezultati Brown-Forsythe testa za trditev 4 

Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 533 1,51 0,879 

32,978 0,000 27,441 0,000 2. 771 1,79 0,950 

3. 88 2,47 1,414 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 32,978; g1 = 2; g2 = 1389; p = 0,000) 

je Brown-Forsythe preizkus med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazal statistično pomembne razlike 

v strinjanju s trditvijo: »Dobro znanje slovenščine je pomembno za uspešno življenje v Sloveniji.« 

(F = 27,441; g1 = 2; g2 = 184,988; p = 0,000). Tudi Games-Howell Post-Hoc test med parnimi 

primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 0,0005), 

med učenci 1. in 3. skupine (p = 0,0005) in med učenci 2. in 3. skupine (p = 0,0005). Z 0,1 % 

tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci v 3. skupini (M = 2,47) najvišje ocenili 

strinjanje z zgornjo trditvijo. 

5. trditev: Če želim dobro znati tuji jezik, ni nujno dobro poznati tudi kulture, iz katere 

izhaja. 

Preglednica 22: Rezultati ANOVE za trditev 5 
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Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 254 2,35 1,110 

2,758 0,064 22,982 0,000 2. 452 2,80 1,096 

3. 64 3,28 1,266 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,758; g1 = 2; g2 = 767; p = 0,000) je 

enosmerna analiza varianc ANOVA med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazala statistično 

pomembne razlike v strinjanju s trditvijo: »Če želim dobro znati tuji jezik, ni nujno dobro poznati 

tudi kulture, iz katere izhaja.« (F = 22,982; p = 0,000). Tuckey HSD Post-Hoc test med parnimi 

primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 0,0005), 

med učenci 1. in 3. skupine (p = 0,0005) in med učenci 2. in 3. skupine (α = 0,004). Z 0,1 % 

tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci v 1. skupini (M = 2,35) najvišje ocenili 

strinjanje z zgornjo trditvijo. 

6. trditev: Učenje jezika je dolg in naporen proces. 

Preglednica 23: Rezultati Brown-Forsythe testa za trditev 6 

Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 533 2,04 1,069 

21,489 0,000 45,634 0,000 2. 771 2,63 1,174 

3. 88 3,07 1,437 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 21,489; g1 = 2; g2 = 1389; p = 0,000) 

je Brown-Forsythe preizkus med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazal statistično pomembne razlike 

v strinjanju s trditvijo: »Učenje jezika je dolg in naporen proces.« (F = 45,634; g1 = 2; g2 = 238,403; 

p = 0,000). Tudi Games-Howell Post-Hoc test med parnimi primerjavami je pokazal statistično 

pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 0,0005), med učenci 1. in 3. skupine (p = 

0,0005) in med učenci 2. in 3. skupine (α = 0,018). Z 0,1 % tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci v 1. skupini (M = 2,04) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

7. trditev: Lažje se je naučiti tujega jezika, če nam je z njim povezana kultura všeč. 

Preglednica 24: Rezultati Brown-Forsythe testa za trditev 7 

Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 533 1,92 0,990 

26,610 0,000 24,644 0,000 2. 771 2,18 1,039 

3. 88 2,90 1,494 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 26,610; g1 = 2; g2 = 1389; p = 0,000) 

je Brown-Forsythe preizkus med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazal statistično pomembne razlike 

v strinjanju s trditvijo: »Lažje se je naučiti tujega jezika, če nam je z njim povezana kultura všeč.« 

(F = 26,644; g1 = 2; g2 = 197,109; p = 0,000). Tudi Games-Howell Post-Hoc test med parnimi 

primerjavami je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 0,0005), 

med učenci 1. in 3. skupine (p = 0,0005) in med učenci 2. in 3. skupine (p = 0,0005). Z 0,1 % 

tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci v 3. skupini (M = 2,90) najvišje ocenili 

strinjanje z zgornjo trditvijo. 

8. trditev: V šoli bi se morali učiti vsaj dveh tujih jezikov. 

Preglednica 25: Rezultati Brown-Forsythe testa za trditev 8 

Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 533 2,06 1,192 

15,951 0,000 20,674 0,000 2. 771 2,47 1,212 

3. 88 2,86 1,570 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 15,951; g1 = 2; g2 = 1389; p = 0,000) 

je Brown-Forsythe preizkus med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazal statistično pomembne razlike 

v strinjanju s trditvijo: »V šoli bi se morali učiti vsaj dveh tujih jezikov.«(F = 20,674; g1 = 2; g2 = 

233,312; p = 0,000). Tudi Games-Howell Post-Hoc test med parnimi primerjavami je pokazal 

statistično pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 0,0005) in učenci 1. in 3. skupine 

(p = 0,0005). Med učenci 2. in 3. skupine (α = 0,061) ni statistično pomembnih razlik. Z 0,1 % 

tveganjem trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci v 3. skupini (M = 2,86) najvišje ocenili 

strinjanje z zgornjo trditvijo. 

9. trditev: Dobro je imeti prijatelje različnih narodnosti. 

Preglednica 26: Rezultati Brown-Forsythe testa za trditev 9 

Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 533 1,78 0,956 

29,109 0,000 16,463 0,000 2. 771 2,06 0,974 

3. 88 2,49 1,478 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 29,109; g1 = 2; g2 = 1389; p = 0,000) 

je Brown-Forsythe preizkus med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazal statistično pomembne razlike 

v strinjanju s trditvijo: »Dobro je imeti prijatelje različnih narodnosti.« (F = 16,463; g1 = 2; g2 = 

187,956; p = 0,000). Tudi Games-Howell Post-Hoc test med parnimi primerjavami je pokazal 

statistično pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 0,0005), med učenci 1. in 3. 

skupine (p = 0,0005) in med učenci 2. in 3. skupine (α = 0,027). Z 0,1 % tveganjem trdimo, da bi 

tudi v osnovni množici učenci v 3. skupini (M = 2,49) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 
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10. trditev: Spoštujem jezik vsakega posameznika, zato naj ga uporablja ob vsaki 

priložnosti, ko mu je v pomoč. 

Preglednica 27: Rezultati Brown-Forsythe testa za trditev 10 

Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 533 1,76 0,863 

40,565 0,000 18,389 0,000 2. 771 1,97 0,924 

3. 88 2,57 1,468 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 40,565; g1 = 2; g2 = 1389; p = 0,000) 

je Brown-Forsythe preizkus med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazal statistično pomembne razlike 

v strinjanju s trditvijo: »Dobro je imeti prijatelje različnih narodnosti.« (F = 18,389; g1 = 2; g2 = 

172,236; p = 0,000). Tudi Games-Howell Post-Hoc test med parnimi primerjavami je pokazal 

statistično pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 0,0005), med učenci 1. in 3. 

skupine (p = 0,0005) in med učenci 2. in 3. skupine (α = 0,001). Z 0,1 % tveganjem trdimo, da bi 

tudi v osnovni množici učenci v 3. skupini (M = 2,49) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

11. trditev: Spoštujem kulturo vsakega posameznika. 

Preglednica 28: Rezultati Brown-Forsythe testa za trditev 11 

Skupina N M Std. odkl. Levene p F p 

1. 533 1,65 0,828 

48,311 0,000 13,127 0,000 2. 771 1,90 0,951 

3. 88 2,30 1,517 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 48,311; g1 = 2; g2 = 1389; p = 0,000) 

je Brown-Forsythe preizkus med učenci 1., 2. in 3. skupine pokazal statistično pomembne razlike 

v strinjanju s trditvijo: »Spoštujem kulturo vsakega posameznika.« (F = 13,127; g1 = 2; g2 = 

164,728; p = 0,000). Tudi Games-Howell Post-Hoc test med parnimi primerjavami je pokazal 

statistično pomembne razlike med učenci 1. in 2. skupine (p = 0,0005), med učenci 1. in 3. 

skupine (α = 0,001) in med učenci 2. in 3. skupine (α = 0,046). Z 0,1 % tveganjem trdimo, da bi 

tudi v osnovni množici učenci v 3. skupini (M = 2,30) najvišje ocenili strinjanje z zgornjo trditvijo. 

V petem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da učenci, ki najvišje ocenjujejo svoje znanje 

tujega jezika (predpostavljamo, da se imajo za dobre govorce, so pri uporabi jezika samozavestni 

in so v svoje znanje prepričani), hkrati tudi v največji meri izražajo strinjanje s stališči, navedenimi 

v raziskavi. 

6. raziskovalno vprašanje: Katere jezikovne spretnosti s področja raznojezičnosti pri sebi 

zaznavajo osnovnošolski učenci? 

Trditve, nanašajoče se na jezikovne spretnosti: 
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1. Bolj kot pravilnost povedanega v tujem jeziku je pomembno to, da si sploh upaš govoriti. 

2. Pri pogovoru z vrstniki večkrat uporabljam tudi besede iz tujih jezikov. 

3. Kjer se ljudje spoštujejo, lahko uporabljamo različne jezike. 

4. Znanje tujih jezikov prispeva k razumevanju razlik med posamezniki in njihove 

drugačnosti. 

5. Tujemu sogovorcu predstavim in obrazložim kulturno in jezikovno ravnanje v svojem okolju 

ter ga primerjam z njegovim jezikovnim in kulturnim okoljem. 

Preglednica 29: Preglednica jezikovnih spretnosti s področja raznojezične zmožnosti, ki jih pri 
sebi zaznavajo anketiranci 

 

Učence, vključene v raziskavo, smo povprašali o njihovi opredeljenosti do trditev, s katerimi smo 

preverjali, katere jezikovne spretnosti s področja raznojezične zmožnosti imajo. Rezultati kažejo, 

da je kar 67,2 % učencev na trditev: »Bolj kot pravilnost povedanega v tujem jeziku je pomembno 

to, da si sploh upaš govoriti.« odgovorilo pritrdilno. Malo manj kot četrtina se jih ni znala odločiti 

in 8,8 % učencev se s trditvijo ni strinjalo. Na trditev: »Pri pogovoru z vrstniki večkrat uporabljam 

tudi besede iz tujih jezikov.« sta skoraj dve tretjini anketirancev (68,6 %) odgovorili pritrdilno. 12,6 

% vseh vprašanih pravi, da redko uporabljajo besede iz tujih jezikov in 18,8 % učencev je ostalo 

neopredeljenih do navedene trditve. To nakazuje na to, da učenci znajo izvesti prenose 

(pomenske) vsebine in besedo pravilno in smiselno integrirati v svoj govor (ROPP, 2017). Prav 

tako odgovori kažejo na to, da učenci znajo opaziti in prepoznati različne načine sporazumevanja, 

ki jih povzročajo kulturne razlike (ROPP, 2017) in so zaradi svojega znanja in usvojenih spretnosti 

do razlik veliko strpnejši. Pri tretji trditvi: »Kjer se ljudje spoštujejo, lahko uporabljamo različne 

jezike.« je več kot polovica učencev izrazila strinjanje s trditvijo. Slaba tretjina (33,2 %) jih je 

ostalo neopredeljenih in le 8,9 % učencev meni, da ni tako. Naslednja trditev se je glasila: »Znanje 

tujih jezikov prispeva k razumevanju razlik med posamezniki in njihove drugačnosti.«. Največ 

učencev (59,4 %) se je tudi s to trditvijo strinjalo. Približno tretjina učencev (33,7 %) se ni znala 

odločiti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne in le 6,9 % učencev je izrazilo svoje nestrinjanje. Na zadnjo 

Trd
itve

 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Se strinjam. Se ne morem 

odločiti. 

Se ne strinjam. Sploh se ne 

strinjam. 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. 519 31,7 581 35,5 392 24,0 86 5,3 58 3,5 1636 100,0 

2. 599 36,6 523 32,0 308 18,8 125 7,6 81 5,0 1636 100,0 

3. 406 24,8 541 33,1 543 33,2 90 5,5 56 3,4 1636 100,0 

4. 423 25,9 548 33,5 552 33,7 66 4,0 47 2,9 1636 100,0 

5. 141 15,4 259 28,3 337 41,2 85 9,3 52 5,7 914 100,0 
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trditev: »Tujemu sogovorcu predstavim in obrazložim kulturno in jezikovno ravnanje v svojem 

okolju ter ga primerjam z njegovim jezikovnim in kulturnim okoljem.« največ učencev sploh ni 

odgovorilo (48,20 %). Tisti, ki so izrazili svojo opredeljenost, pa so se s trditvijo ali strinjali (43,7 

%) ali pa se niso mogli odločiti (41,2 %). Le 15,0 % učencev se s trditvijo ni strinjalo.  

Rezultati šestega raziskovalnega vprašanja kažejo na to, da anketiranci znajo uporabljati tuji 

jezik, ga razumejo in se v njem tudi sporazumevajo. Zaradi znanja, ki ga imajo, so do drugih 

jezikov in kultur strpnejši. V nasprotju s temi ugotovitvami pa smo izvedeli še, da učencem, 

vključenim v raziskavo, primanjkuje metajezikovnega znanja o tujih jezikih, ki se jih učijo in jih 

uporabljajo. 

7. raziskovalno vprašanje: Katere dejavnike večina osnovnošolcev zaznava kot dejavnike 

podpornega učnega okolja za razvoj raznojezične zmožnosti? 

Trditve, nanašajoče se na dejavnike podpornega učnega okolja: 

1. V šoli imamo dovolj literature v tujih jezikih za podporo pri učenju. 

2. Učbeniki, ki jih uporabljamo v šoli za učenje jezikov, so kakovostni. 

3. Učitelji drugih predmetov se zavedajo, kako pomembno je, da znamo učenci tuje jezike. 

4. Pri nejezikovnih predmetih nas učitelji opozarjajo na pravilno rabo slovenščine. 

5. Učenje tujih jezikov bi moralo potekati na različnih zahtevnostnih ravneh. 

6. Razlike v znanju jezikov so med učenci zelo velike. 

7. Na naši šoli se tudi pri drugih predmetih učimo tuji jezik. 

8. Na naši šoli nam tudi učitelji drugih predmetov dajejo v branje literaturo, ki je v tujem jeziku. 

9. Menim, da šola, ki jo obiskujem, spodbuja učenje tujih jezikov in spoznavanje drugih kultur. 

10. Doma moji starši spodbujajo učenje tujih jezikov. 

11. Doma imamo dovolj literature v tujih jezikih, ki mi pomaga pri učenju. 

12. Starši mi dovolijo uporabljati digitalne vire (npr. internet, TV, računalnik, radio itn.), ko 

prebiram vsebine v tujem jeziku. 

13. Učitelji tujih jezikov nas znajo motivirati za učenje tujih jezikov. 

14. Učitelji drugih predmetov nam dajejo v branje literaturo, ki je v tujem jeziku. 

15. Tudi pri drugih predmetih se učimo tujega jezika. 

16. Šola, ki jo obiskujem, spodbuja učenje jezikov. 

Preglednica 30: Dejavniki podpornega učnega okolja za razvoj raznojezične zmožnosti, ki jih 
zaznavajo anketiranci 

Trd
itve

 

Se popolnoma 

strinjam. 
Se strinjam. 

Se ne morem 

odločiti. 

Se ne 

strinjam. 

Sploh se ne 

strinjam. 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. 458 28,0 544 33,3 470 28,7 108 6,6 56 3,4 1636 100,0 

2. 473 28,9 546 33,4 434 26,5 112 6,8 71 4,3 1636 100,0 
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Sodelujoče učence smo povprašali o njihovem strinjanju z naslednjimi trditvami. Na trditev: »V 

šoli imamo dovolj literature v tujih jezikih za podporo pri učenju.« se je več kot polovica (61,3 %) 

odzvala s strinjanjem, 10,0 % z nestrinjanjem in 28,7 % jih je odgovorilo, da se o odgovoru ne 

morejo odločiti. Nekaj več kot polovica učencev (62,3%) meni, da so učbeniki, ki jih uporabljajo v 

šoli za učenje jezikov, kakovostni. 11,1 % anketiranih meni, da učbeniki niso kakovostni; 26,5 % 

vseh vprašanih učencev pa se do trditve ne more opredeliti. V nadaljevanju so učenci odgovarjali 

na trditev: »Učitelji drugih predmetov se zavedajo, kako pomembno je, da znamo učenci tuje 

jezike.« Največji delež (67,3 %) odgovorov je bil pritrdilen. 24,5 % vprašanih se ne more odločiti, 

ali se s trditvijo strinjajo ali ne. Le 8,1 % pa jih je na trditev odgovorilo z nestrinjanjem. Odgovori 

kažejo na to, da je tudi med anketiranimi učenci prisotno zavedanje, da naj bi učitelj pri 

3. 565 34,5 537 32,8 401 24,5 85 5,2 48 2,9 1636 100,0 

4. 473 28,9 524 32,0 393 24,0 173 10,6 73 4,5 1636 100,0 

5. 515 31,5 487 29,8 474 29,0 90 5,5 70 4,3 1636 100,0 

6. 538 32,9 564 34,5 403 24,6 93 5,7 38 2,3 1636 100,0 

7. 253 15,5 341 20,8 412 25,2 377 23,0 253 15,5 1636 100,0 

8. 279 17,1 384 23,5 492 30,1 264 16,1 217 13,3 1636 100,0 

9. 586 35,8 556 34,0 384 23,5 61 3,7 49 3,0 1636 100,0 

10. 740 45,2 476 29,1 309 18,9 72 4,4 39 2,4 1636 100,0 

11. 422 25,8 479 29,3 459 28,1 177 10,8 99 6,1 1636 100,0 

12. 711 43,5 475 29,0 300 18,3 90 5,5 60 3,7 1636 100,0 

13. 539 32,9 509 31,1 414 25,3 96 5,9 78 4,8 1636 100,0 

14. 298 18,2 354 21,6 484 29,6 291 17,8 209 12,8 1636 100,0 

15. 239 14,6 311 19,0 448 27,4 348 21,3 290 17,7 1636 100,0 

16. 736 45,0 517 31,6 289 17,7 49 3,0 45 2,8 1636 100,0 
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poučevanju tujih jezikov izhajal iz učenčeve vedoželjnosti, želje po odkrivanju, spoznavanju. 

Izhajal naj bi tudi iz njegovega predznanja, motivacije, sposobnostih in stila učenja. Pomembno 

je zavedanje vpliva šolskega okolja na učenje jezika ter uporabnost jezika v širšem okolju (Kač 

idr., 2010). »Pri nejezikovnih predmetih nas učitelji opozarjajo na pravilno rabo slovenščine.« je 

trditev, s katero se je nekaj več kot polovica vprašanih (60,9 %) strinjala. 15,1 % učencev je 

odgovorilo, da se s trditvijo ne strinjajo, medtem ko se jih 24,0 % ni moglo odločiti, ali jih pri 

nejezikovnih predmetih učitelji opozarjajo na pravilno rabo slovenščine ali ne. 

Več kot polovica (61,3 %) sodelujočih učencev se strinja, da bi »Učenje tujih jezikov moralo 

potekati na različnih zahtevnostnih ravneh.« Le 9,8 % vprašanih se s trditvijo ne strinja, medtem 

ko se jih 29,0 % ni moglo odločiti o strinjanju oziroma nestrinjanju s trditvijo. Naslednja trditev se 

je glasila: »Razlike v znanju jezikov so med učenci zelo velike.« Največ učencev (67,4 %) se s 

trditvijo strinja, 24,6 % se jih ne more odločiti in 8,0 % se jih s trditvijo ne strinja. Sedma trditev 

se je glasila: »Na naši šoli se tudi pri drugih predmetih učimo tuji jezik.« Največ učencev je 

odgovorilo nikalno (38,5 %). Približno enak delež učencev pa je odgovoril, da se s trditvijo strinjajo 

(36,3 %). 25,2 % vprašanih se ni moglo odločiti, ali se tudi pri drugih premetih učijo tujega jezika 

ali ne. »Na naši šoli nam tudi učitelji drugih predmetov dajejo v branje literaturo, ki je v tujem 

jeziku.« je trditev, na katero je 40,6 % vprašanih učencev odgovorilo pritrdilno. 29,4 % se jih s 

trditvijo ne strinja, 30,1 % vprašanih pa se ni moglo odločiti o strinjanju z napisanim. »Menim, da 

šola, ki jo obiskujem, spodbuja učenje tujih jezikov in spoznavanje drugih kultur.« je trditev, na 

katero je 69,8 % vprašanih odgovorilo, da se z napisanim strinjajo. 23,5 % se jih ni moglo odločiti 

in le 6,7 % vprašanih se s trditvijo ne strinja. Odgovori lahko kažejo na to, da so nekatere šole, 

vključene v raziskavo, naklonjene uporabi pluralističnih pristopov ali pa se zavedajo smernic za 

poučevanje tujih jezikov in raznojezične zmožnosti, ki jih navaja Skupni evropski jezikovni okvir: 

učenje, poučevanje, ocenjevanje. V dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, 

poučevanje, ocenjevanje (2011) je zapisano, da če je cilj jezikovnega izobraževanja izobraziti 

posameznike, ki imajo pester nabor jezikovnega znanja, spretnosti in stališč, potem to pomeni, 

da mora v to smer stremeti tudi izobraževalni sistem in v najožjem smislu tudi vsaka učna ura. 

Pouk bi moral biti v tem oziru pestrejši, osredotočen na ozaveščanje, da je razvijanje raznojezične 

in večkulturne zmožnosti vseživljenjska dejavnost, skozi katero posameznik pridobiva tudi 

samozavest za soočanje z novimi jezikovnimi izzivi v življenjskih situacijah. Izobraževalni sistem 

bi moral učencem ponujati priložnosti in možnosti za razvijanje raznojezične zmožnosti.  

Na trditev: »Doma moji starši spodbujajo učenje tujih jezikov.« je visok delež anketiranih (74,3 

%) odgovorilo pritrdilno. 18,9 % jih je ostalo neodločenih in 6,8 % anketiranih učencev je 

povedalo, da se s trditvijo ne strinjajo. Na trditev: »Doma imamo dovolj literature v tujih jezikih, ki 

mi pomaga pri učenju.« je nekaj več kot polovica (55,1 %) vprašanih odgovorila pritrdilno. 28,1 

% učencev se ni moglo odločiti in 16,9 % jih je odgovorilo z nestrinjanjem. Podobno so ugotovili 

tudi v študiji ELLiE, kjer so ugotovili, da na uspešno usvajanje tujega jezika močno vplivajo 

razvijanje govornih in slušnih zmožnosti, pozitivno in spodbudno okolje, dostop do različnih gradiv 

ter aktivna vključenost učencev v jezikovne dejavnosti (Enever, 2011; Pižorn, 2009).  

Na trditev: »Starši mi dovolijo uporabljati digitalne vire (npr. internet, TV, računalnik, radio itn.), 

ko prebiram vsebine v tujem jeziku.« je 72,5 % vprašanih odgovorilo pritrdilno, 9,2 % pa nikalno. 

18,3 % vprašanih učencev se ni moglo odločiti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. Trinajsta trditev se 



49 
 

je glasila: »Učitelji tujih jezikov nas znajo motivirati za učenje tujih jezikov.« in odgovori, ki smo 

jih dobili, so zelo zanimivi. 64,0 % vprašanih meni, da so učitelji pri motiviranju za učenje uspešni. 

Le 10,7 % vprašanih se s trditvijo ne strinja. 25,3 % sodelujočih se ni moglo odločiti, ali se s 

trditvijo strinjajo ali ne. Motivacija je področje, kjer različni pristopi delujejo za različne ljudi in ni 

univerzalnega pristopa. Prav tako način poučevanja, ki ga npr. uporablja en učitelj pri tujem 

jeziku, ni učinkovit pri motiviranju vseh drugih (Kač, L., 2010).  

Ko so morali učenci odgovoriti na trditev: »Učitelji drugih predmetov nam dajejo v branje literaturo, 

ki je v tujem jeziku,« se je največji delež (39,8 %) opredelil s strinjanjem. 30,6 % jih je odgovorilo 

nikalno in 29,6 % se jih ni moglo odločiti. »Tudi pri drugih predmetih se učimo tujega jezika.« Na 

to trditev se je največ (39,0 %) anketiranih učencev odzvalo z nestrinjanjem. 33,6 % se jih je s 

trditvijo strinjalo in 27,4 % vprašanih se ni moglo odločiti. Zadnja trditev pri tem raziskovalnem 

vprašanju: »Šola, ki jo obiskujem, spodbuja učenje jezikov.« je podala rezultate, ki nas navdajajo 

z zadovoljstvom, saj je kar 76,6 % vseh anketiranih učencev odgovorilo pritrdilno. Odstotek 

nestrinjanja je znašal 5,8 %, prav tako je bilo malo učencev (17,7 %), ki se niso mogli opredeliti 

do trditve. 

Na naslednje trditve so učenci odgovorili z da oziroma ne. 

1. Pri tujem jeziku redno uporabljamo računalnik, projektor, interaktivno tablo, splet (internet), 

spletno učilnico (Moodle). 

2. Doma pri učenju jezikov redno uporabljam računalnik, splet (internet), spletno učilnico 

(Moodle). 

3. Pri pouku, študiju velikokrat uporabljam posebne programe za učenje tujih jezikov. 

Preglednica 31: IKT dejavniki in pripomočki, ki jih anketiranci uporabljajo pri učenju tujih jezikov 

 

 

 

 

 

 

 

Več kot polovica učencev (58,7 %) je odgovorila pritrdilno na trditev o uporabi informacijsko-

komunikacijskih tehnologij (računalnik, projektor, interaktivna tabla, splet (internet), spletna 

učilnica (Moodle)). 41,3 % vprašanih učencev pa je odgovorilo, da pri tujem jeziku ne uporabljajo 

redno računalnika, projektorja, interaktivne table, spleta (interneta) in spletne učilnice (Moodle).  

Na vprašanje, ali učenci doma pri učenju jezikov redno uporabljajo računalnik, splet (internet) in 

spletno učilnico (Moodle), je 50,9 % učencev odgovorilo z »Ne.«. Približno enak delež anketiranih 

(49,1 %) je odgovoril pritrdilno. Na zadnjo trditev je večina (64,7 %) vprašanih odgovorila, da pri 

Trditve 
Da. Ne. Skupaj 

f f % f f % f f % 

17. 957 58,7 672 41,3 1629 100,0 

18. 800 49,1 828 50,9 1628 100,0 

19. 575 35,3 1054 64,7 1629 100,0 
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pouku, študiju ne uporabljajo posebnih programov za učenje tujih jezikov. 35,3 % pa je pri tej 

trditvi odgovorilo pritrdilno.  

8. raziskovalno vprašanje: Katera znanja s področja raznojezičnosti imajo osnovnošolski 

učenci? 

Trditve, nanašajoče se na znanja s področja raznojezičnosti:  

1. Jezik je neločljiv del kulture. 

2. Tujega jezika se moremo začeti učiti čim prej. 

3. Znanje latinščine koristi pri učenju nekaterih drugih tujih jezikov. 

4. Pomembno je, da šola omogoči tudi učenje katerega izmed klasičnih jezikov (npr. 

latinščine), saj tako učenci/dijaki dobijo dober vpogled v evropsko kulturno dediščino. 

5. Kdor želi dobro znati jezik, mora poznati tudi zgodovino in zemljepisne značilnosti države, 

v kateri se jezik uporablja. 

6. Učenje tujih jezikov v otroštvu slabo vpliva na znanje maternega jezika. 

7. Če se učimo več jezikov hkrati, bomo težko vsakega posebej dobro obvladali. 

Preglednica 32: Znanja s področja raznojezičnosti, ki jih pri sebi zaznavajo anketiranci 

 

Učence smo povprašali o njihovem znanju o raznojezičnosti in dobili naslednje ugotovitve. Kar 

69,9 % vseh vprašanih se strinja, da je jezik neločljiv del kulture. 23,6 % se jih ne more odločiti 

in 6,6 % se jih s trditvijo ne strinja. Med anketiranimi je v 70,6 % prisotno strinjanje, da se je treba 

tujega jezika začeti učiti čim prej. Le 12,2 % se jih s trditvijo ne strinja, medtem ko se jih ne more 

opredeliti 17,2 %. Na tretjo trditev je največ vprašanih (38,5 %) odgovorilo z: »Ne morem se 

Trd
itve

 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Se strinjam. Se ne morem 

odločiti. 

Se ne strinjam. Sploh se ne 

strinjam. 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. 626 38,3 517 31,6 386 23,6 52 3,2 55 3,4 1636 100,0 

2. 659 40,3 496 30,3 282 17,2 129 7,9 70 4,3 1636 100,0 

3. 221 13,5 366 22,4 630 38,5 228 13,9 191 11,7 1636 100,0 

4. 222 24,3 272 29,8 270 29,5 90 9,8 60 6,6 914 100,0 

5. 242 14,8 342 20,9 490 30,0 364 22,2 198 12,1 1636 100,0 

6. 193 11,8 232 14,2 439 26,8 361 22,1 411 25,1 1636 100,0 

7. 360 22,0 533 32,6 421 25,7 205 12,5 117 7,2 1636 100,0 
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odločiti«. Da znanje latinščine koristi pri učenju tujih jezikov, se strinja 35,9 % anketiranih 

učencev, 25,6 % pa se jih s to trditvijo ne strinja. Pri četrti trditvi nas je presenetil odstotek 

učencev, ki na trditev niso odgovorili s strinjanjem oziroma nestrinjanjem. Slaba polovica (48,2 

%) odgovora ni podala. Kljub temu odgovori kažejo, da se 54,1 % vprašanih učencev strinja, da 

bi morala šola omogočiti učenje katerega izmed klasičnih jezikov, saj tako učenci/dijaki dobijo 

dober vpogled v evropsko kulturno dediščino. Pri tej trditvi se za odgovor ni moglo odločiti 29,5 

% vključenih, 16,4 % pa jih je podalo svoje nestrinjanje s trditvijo. Pri peti trditvi nas je nekoliko 

presenetil odstotek učencev, ki se za svoj odgovor niso mogli odločiti (30,0 %). Delež učencev, 

ki so se s trditvijo strinjali, znaša 35,7 %, medtem ko je učencev, ki so izrazili svoje nestrinjanje s 

trditvijo, kar 34,3 %. Zanimiva je porazdelitev odgovorov, ki je približno enakomerna, kar kaže na 

to, da ima približno enak delež učencev znanje o vplivu poznavanja zgodovine in zemljepisnih 

značilnosti države na učenje tujega jezika, približno tolikšen delež učencev ni prepričan, ali je to 

znanje pomembno ali ne, in na drugi strani je približno enak delež učencev, ki menijo, da to 

znanje ni potrebno. Predvidevamo, da imajo z učenjem tujega jezika drugačne izkušnje. Na 

trditev: »Učenje tujih jezikov v otroštvu slabo vpliva na znanje maternega jezika.« smo prav tako 

dobili zanimive odgovore. Od vseh vprašanih se s trditvijo strinja 26,0 % vprašanih učencev, 19,7 

% pa je izrazilo svoje nestrinjanje. Kljub temu je 26,8 % učencev izbralo odgovor: »Ne morem se 

odločiti.«. Pri tej trditvi, v nasprotju s prejšnjo, lahko opazimo več odločnejših odgovorov, ki so 

najverjetneje posledica več znanja in učenčevih pridobljenih izkušenj. Da bomo težko obvladali 

vsak jezik posebej, če se bomo učili več jezikov hkrati, meni kar 54,6 % učencev, vključenih v 

raziskavo. 25,7 % učencev se do trditve ni moglo opredeliti, le 19,7 % pa jih je izrazilo svoje 

nestrinjanje z napisanim. 

9. raziskovalno vprašanje: Ali se med učenci in učenkami pojavljajo razlike v njihovi 

samooceni lastne jezikovne kompetentnosti? 

H1 = Med učenci in učenkami se pojavljajo razlike v njihovi samooceni lastne jezikovne 

kompetentnosti. 

H0 = Med učenci in učenkami se ne pojavljajo razlike v njihovi samooceni lastne jezikovne 

kompetentnosti. 

Preglednica 33: Razlike v samooceni lastne jezikovne kompetentnosti med spoloma  
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Ko govorim v 

tujem jeziku, mi 

je vedno nekoliko 

neprijetno. 

moški 822 2,96 1,351 

1,961 0,162 -0,815 1634 0,415 
ženske 814 3,01 1,311 

Ko govorim v 

tujem jeziku, me 

je vedno strah, 

da bom naredil 

kakšno napako. 

moški 822 2,71 1,385 

26,347 0,000 4,954 1618,189 0,000 
ženske 814 2,39 1,242 

moški 822 2,11 1,016 0,589 0,443 -2,818 1634 0,005 



52 
 

Zaupam v lastne 

sposobnosti 

učenja tujega 

jezika. 

ženske 814 2,25 0,991 

 

Trditev: Ko govorim v tujem jeziku, mi je vedno nekoliko neprijetno.  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,961, p = 0,162) t-test za neodvisne 

vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci in učenkami v samooceni lastne 

jezikovne kompetentnosti (t = –0,815; g = 1634; p = 0,415). Ničelno hipotezo potrdimo, saj 

podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da trditev: »Ko 

govorim v tujem jeziku, mi je vedno nekoliko neprijetno.« učenke samoocenjujejo višje (M = 3,01) 

kot učenci (M = 2,96). 

Trditev: Ko govorim v tujem jeziku, me je vedno strah, da bom naredil kakšno napako.  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 26,347, p = 0,000) je t-test za 

neodvisne vzorce med učenkami in učenci pokazal statistično pomembne razlike v njihovi 

samooceni lastne jezikovne kompetentnosti pri trditvi: »Ko govorim v tujem jeziku, me je vedno 

strah, da bom naredil kakšno napako.« (t = 4,954; g = 1618,189; p = 0,000). Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem 0,0 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci trditev samoocenili 

višje (M = 2,71) kot učenke (M = 2,39). 

Trditev: Zaupam v lastne sposobnosti učenja tujega jezika.  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,589, p = 0,443) t-test za neodvisne 

vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci in učenkami v samooceni lastne 

jezikovne kompetentnosti (t = –2,818; g = 1634; p = 0,005). Ničelno hipotezo zavrnemo in s 

tveganjem 0,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici trditev: »Zaupam v lastne sposobnosti 

učenja tujega jezika.« učenke samoocenile višje (M = 2,25) kot učenci (M = 2,11). 
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6. ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo proučevali raznojezično zmožnost slovenskih osnovnošolcev. Naš 

namen je bil v teoretičnem delu raziskati teoretično ozadje teme raziskovanja, značilnosti 

raznojezične zmožnosti in področja, ki jih zajema. Z opisniki znanj, stališč in spretnosti smo si v 

empiričnem delu pomagali določiti, katera znanja, spretnosti, stališča imajo učenci, kateri so 

najpogostejši motivirajoči dejavniki za učenje tujega jezika ter kateri so dejavniki podpornega 

učnega okolja. Zanimala nas je njihova samoocena lastne jezikovne kompetentnosti in ali se ta 

razlikuje glede na spol. V empiričnem delu smo rezultate pridobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Pred začetkom raziskovanja smo si zastavili 9 raziskovalnih vprašanj. 

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli raziskati, kateri so najpogostejši dejavniki, ki 

učence motivirajo za učenje jezikov. Rezultati, ki smo jih dobili, kažejo, da osnovnošolski učenci 

v veliki meri kažejo naklonjenost do učenja tujih jezikov in poznajo vrednost znanja teh. Izrazili 

so, da so tako posameznikom kot tudi njihovim vrstnikom tuji jeziki pomembni in da si želijo znati 

več jezikov. Med anketiranimi je bilo možno zaslediti visoko (več kot polovica vprašanih) 

zavedanje pomembnosti raznolikosti uporabe tujih jezikov, ki jo prav tako povezujejo s poklicno 

uspešnostjo in posameznikovim socialnim statusom. Odgovori kažejo, da učenci vedo, da znanje 

materinščine danes ni dovolj, a kljub temu opažamo, da jih manj kot polovica meni, da je, poleg 

maternega jezika, znanje angleščine najnujnejše. Nekaj več kot polovica učencev pravi, da jih 

zanimajo razlike v njihovi kulturi in jeziku ter kulturi in jezikih drugih. V povprečju so anketirani 

učenci zadovoljni z obiskovanim poukom tujega jezika. Najpogostejši dejavniki motivacije za 

učenje so torej vrstniki, želja po znanju tujih jezikov, zavedanje, da znanje jezikov odpira poklicne 

poti in širi socialno mrežo, zanimanje za razlike med lastnim jezikom in jeziki drugih ljudi ter 

kakovosten pouk, osnovan na pluralističnih pristopih k poučevanju.  

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali se med učenci z različnim obdobjem 

začetka učenja tujega jezika pojavljajo razlike v motiviranosti za razvoj raznojezične zmožnosti. 

Rezultati, ki smo jih dobili, kažejo, da se med učenci pojavljajo razlike. Največkrat so najvišje 

strinjanje s trditvami izrazili učenci, ki so se tujega jezika začeli učiti v predšolskem obdobju. 

Učenci, ki so se tujega jezika začeli učiti v 4. ali 5. razredu, najpogosteje s svojimi odgovori kažejo 

najnižjo motiviranost za učenje jezikov in razvijanje raznojezične zmožnosti. Odgovori kažejo, da 

je ta skupina učencev, z začetkom učenja tujega jezika v predšolskem obdobju kazala tudi 

največjo naklonjenost do razvijanja raznojezične zmožnosti glede na odgovore, ki so jih izbrali. 

Prav tako so največje razlike v odgovorih prav med skupinama 1 in 3 – med učenci, ki so se 

tujega jezika začeli učiti v predšolskem obdobju in tistimi, ki so se ga začeli učiti v 4. ali 5. razredu.  

S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako učenci samoocenjujejo lastno 

jezikovno kompetentnost. Odgovori, ki smo jih prejeli, kažejo, da učenci zaupajo vase in v svoje 

znanje tujega jezika, a sta hkrati med njimi prisotna strah in občutek nelagodja pri uporabi tujega 

jezika. Zanimivo je tudi, da so se pogosto odločali za odgovor: »Ne morem se odločiti.«, kar bi 

lahko povezali z manjšo količino izkušenj, spretnosti in z znanjem, ki so ga pridobili do zdaj.  

Četrto raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Katera stališča do raznojezične zmožnosti 

najmočneje izražajo osnovnošolski učenci?«. Iz odgovorov je razvidno, da učenci, vključeni v 

raziskavo, kažejo naklonjenost do učenja tujih jezikov, do prijateljevanja z osebami drugih 
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narodnosti in izkazujejo spoštovanje do drugih jezikov in kultur. Prav tako se strinjajo, da znanje 

tujih jezikov medsebojno vpliva na proces učenja novih jezikov in da se nekega jezika lažje 

naučimo, če nam je v povezavi z njim všeč kultura, iz katere jezik izhaja. Zanimivo se nam zdi, 

da proces učenja jezika v večini ocenjujejo kot dolg in naporen proces. Prav tako se ne morejo 

odločiti, ali znanje materinščine vpliva na proces učenja tujega jezika in obratno. Menimo, da je 

razlog za takšne odgovore prav v pomanjkanju jezikovnih izkušenj anketirancev. 

S petim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali se med učenci z različno samooceno 

jezikovnega znanja pojavljajo razlike v stališčih, ki jih imajo učenci do raznojezičnosti. Odgovori, 

ki smo jih dobili, so zelo zanimivi, saj smo pri vseh trditvah ugotovili, da so statistično pomembne 

razlike med učenci z različno samooceno jezikovnega znanja. Ugotovili smo še, da so učenci, 

katerih samoocena jezikovnega znanja je bila najvišja (učenci 3. skupine), tudi najvišje izražali 

strinjanje s trditvami, nanašajočimi se na pozitivna stališča do raznojezičnosti. 

Šesto raziskovalno vprašanje je bilo namenjeno raziskovanju, katere jezikovne spretnosti s 

področja raznojezičnosti pri sebi zaznavajo osnovnošolski učenci. Ugotovili smo, da učenci v 

veliki meri znajo uporabljati tuji jezik za namene komunikacije in da se besede tujke pogosto 

znajdejo v njihovem vsakdanjem govoru. Prav tako odgovori kažejo na to, da učenci znajo opaziti 

in prepoznati različne načine sporazumevanja, ki jih povzročajo kulturne razlike, in so zaradi 

svojega znanja in usvojenih spretnosti do razlik veliko strpnejši. V nasprotju z napisanim 

opažamo, da so učenci manj prepričani v svojo spretnost, da znajo govoriti o jezikih in kulturah.  

S sedmim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, katere dejavnike večina osnovnošolcev 

zaznava kot dejavnike podpornega učnega okolja za razvoj raznojezične zmožnosti. V anketi so 

se morali učenci opredeliti do literature, ki jim je na voljo, učiteljev, ki jih poučujejo (učitelji tujega 

jezika in učitelji drugih predmetov), do staršev in domačega okolja, vrstnikov ter do splošne šolske 

klime. Anketirani poročajo, da šole, na katerih se šolajo, predstavljajo spodbudno okolje in 

ustvarjajo podporno šolsko klimo za učenje tujih jezikov. Odgovori lahko kažejo na to, da so 

nekatere šole, vključene v raziskavo, naklonjene uporabi pluralističnih pristopov ali pa se 

zavedajo smernic za poučevanje tujih jezikov in raznojezične zmožnosti, ki jih navaja Skupni 

evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje. Strinjajo se, da imajo doma in v šoli 

dovolj kakovostne literature, med drugim tudi v tujih jezikih. Učenci med seboj zaznavajo razlike 

v ravneh znanja, ki ga imajo. Prav tako se jih več kot polovica strinja, da bi moral pouk tujega 

jezika potekati na več zahtevnostnih ravneh. Več kot polovica poroča, da jih doma spodbujajo pri 

razvijanju raznojezične zmožnosti in jim omogočajo uporabo IKT pripomočkov za učenje. Učitelji 

tujega jezika so pri več kot polovici anketiranih učencev uspešni v motiviranju za učenje. Učitelji 

drugih predmetov pa, čeprav ne poučujejo tujih jezikov, učence spodbujajo k učenju teh. Opaziti 

je, da ti učitelji pri pouku uporabljajo opazno manj tujega jezika in literature v tujem jeziku. 

Dejavniki podpornega učnega okolja za razvoj raznojezične zmožnosti so torej šolska klima, 

kakovostna literatura in IKT pripomočki, kakovosten in predhodnemu znanju prilagojen pouk, 

vrstniki, dom (starši, sorodniki), učitelji tujega jezika in učitelji drugih jezikov.  

Osmo raziskovalno vprašanje je bilo namenjeno raziskovanju, katera znanja s področja 

raznojezičnosti imajo osnovnošolski učenci. Iz odgovorov, ki so jih podali učenci, lahko 

razberemo, da imajo učenci različna znanja o jezikih in o učenju jezikov, vendar v to svoje znanje 

niso povsem prepričani, saj so pogosto izbirali odgovor: »Ne morem se odločiti.«. Prav tako 
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opažamo, da so najpogosteje svoje odgovore opredelili pri trditvah, ki so se nanašale na njihove 

individualne življenjske izkušnje z jeziki in učenjem jezikov. Menimo, da so prav zaradi 

pomanjkanja izkušenj z učenjem latinščine v slovenskih osnovnih šolah učenci pri tretji trditvi 

izrazili svojo nezmožnost odločitve o opredeljenosti do trditve. Največje strinjanje s trditvami so 

izrazili pri trditvah: »Jezik je neločljiv del kulture.« in »Tujega jezika se moramo začeti učiti čim 

prej.« Prav tako se strinjajo s trditvijo: »Pomembno je, da šola omogoči tudi učenje katerega 

izmed klasičnih jezikov (npr. latinščine), saj tako učenci/dijaki dobijo dober vpogled v evropsko 

kulturno dediščino.« Poleg pogostih odgovorov: »Ne morem se odločiti.« je za nas zanimivo tudi 

visoko strinjanje anketirancev s trditvijo: »Če se učimo več jezikov hkrati, bomo težko vsakega 

posebej dobro obvladali.«  

Z devetim raziskovalnim vprašanjem smo ugotavljali, ali se med učenkami in učenci pojavljajo 

razlike v njihovi samooceni lastne jezikovne kompetentnosti. Pri odgovorih na trditev: »Ko 

govorim v tujem jeziku, mi je vedno nekoliko neprijetno.« med učenci in učenkami ni statistično 

pomembnih razlik. Za vzorec pa smo ugotovili, da je učenkam bolj neprijetno, ko govorijo v tujem 

jeziku, kot učencem. Pri trditvi: »Ko govorim v tujem jeziku, me je vedno strah, da bom naredil 

kakšno napako.« so v odgovorih med učenci in učenkami statistično pomembne razlike. Učenci 

so večkrat izrazili strah, da bodo pri govorjenju v tujem jeziku naredili napako. Pri tretji trditvi: 

»Zaupam v lastne sposobnosti učenja tujega jezika.« statistično pomembnih razlik med učenci in 

učenkami ni. Za vzorec pa smo ugotovili, da učenke bolj zaupajo v lastne sposobnosti učenja 

tujega jezika kot učenci.  

Raziskavo v okviru magistrskega dela bi lahko izboljšali tako, da bi v anketo zajeli tudi odgovore 

staršev in učiteljev, ki učence poučujejo. Dobili bi rezultate, ki bi jih lahko med seboj primerjali. 

Prav tako bi dobili vpogled v izkušnje staršev in učiteljev. Zanimivo bi bilo celo primerjati razvitost 

raznojezične zmožnosti pri starših učencev, ki so bili vključeni v raziskavo ali pa raziskavo razširiti 

na način, da bi primerjali raznojezično zmožnost učencev glede na regije bivanja po državi. 

Vredno raziskave bi bilo tudi poglobljeno raziskovanje stališč do raznojezičnosti v povezavi z 

drugimi dejavniki. 

Ker se vsako leto vse bolj ozavešča o pomembnosti razvoja raznojezične zmožnosti, strpnosti do 

različnih kultur in jezikov ter se vse bolj poudarja pomembnost znanja več jezikov, menimo, da je 

naša raziskava aktualna in bodo njeni rezultati vplivali na ozaveščanje o stanju razvitosti 

raznojezične zmožnosti pri slovenskih osnovnošolcih v letu 2019, ko so bili z vprašalnikom 

pridobljeni podatki. Zavedamo pa se, da je dejavnikov, ki pomembno vplivajo na razvoj 

raznojezične zmožnosti, zelo veliko, zato je posledično proces usvajanja spretnosti, znanja in 

stališč vseživljenjski proces, specifičen in značilen za vsakega posameznika posebej.  
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8 PRILOGE 

8.1 Opisniki ROPP 

Oznaka Opisnik ROPP 

 

Znanje 

 

Jezik (razdelki od I do VII) 

 

Razdelek I. Jezik kot semiološki sistem 

K 1 Pozna nekatera načela delovanja jezikov. 

K 1.1 Ve, da je/so °jezik/jeziki° sestavljen/-i iz znakov, ki tvorijo (semiološki) sistem. 

K 1.2 
Ve, da je odnos °med besedami in njihovim *označencem*, <resničnost, ki jo označujejo>/med 

*označevalcem* <besedo, strukturo, intonacijo …> in pomenom° že vnaprej arbitraren. 

K 1.3 
Ve, da je arbitrarna povezava °med besedo in označencem/med označevalcem in pomenom° 

vzpostavljena – največkrat implicitno – kot konvencija znotraj jezikovne skupnosti. 

K 1.4 Ve, da jeziki delujejo v skladu s °pravili/normami°. 

K 1.5 Ve, da vedno obstajajo različice znotraj tega, kar posameznik lahko pojmuje kot isti jezik. 

K 1.6 Ve, da jezik deluje različno v svojih govorjenih in pisnih oblikah. 

K 1.7 Ima znanje o jezikovni naravi posameznega jezika (maternega jezika/jezika šolanja/tujih jezikov/ …). 

 

Razdelek II. Jezik in družba 

K 2 Ve za °vlogo družbe pri načinu delovanja jezikov/vlogo jezikov pri načinu delovanja družbe°. 

K 2.1 
Ve, da obstajajo sočasne različice v jezikih {°regionalne/družbene/ generacijske/poklicne/povezane z 

določenim občinstvom (mednarodna angleščina, „govor tujcev“, mamščina ...)/ ...° različice}. 

K 2.2 
Ve, da vsak posameznik pripada vsaj eni jezikovni skupnosti in da mnoge osebe pripadajo več kot eni 

jezikovni skupnosti. 

K 2.3 Ve, da se identiteta °oblikuje/opredeli° v interakciji z „drugim“ med procesom sporazumevanja. 

K 2.4  Ve, da se identiteta oblikuje v povezavi z jezikom – skupaj z drugimi dejavniki. 

K 2.5 Pozna nekatere značilnosti lastne jezikovne °situacije/okolja°. 

K 2.6 
Pozna zgodovinska dejstva (povezana z odnosi med °narodi/ljudmi°, njihovimi preseljevanji), ki so 

vplivala/vplivajo na pojav ali razvoj določenih jezikov. 

K 2.7 Ve, da pri pridobivanju znanja o jezikih posameznik usvoji tudi °zgodovinsko/geografsko° znanje. 

 

Razdelek III. Besedno in nebesedno sporazumevanje 

K 3 Pozna nekatera načela delovanja sporazumevanja. 

K 3.1 
Ve, da poleg jezikovnega sporazumevanja obstajajo tudi druge oblike sporazumevanja [da je jezikovno 

sporazumevanje le ena od možnih oblik sporazumevanja]. 

K 3.2 Pozna lastni komunikacijski repertoar {jezike in različice, diskurzivne žanre, oblike sporazumevanja …}. 
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K 3.3 
Ve, da je treba lastni sporazumevalni repertoar prilagoditi družbenemu in kulturnemu kontekstu, v 

katerem poteka sporazumevanje. 

K 3.4 Ve, da obstajajo jezikovna sredstva za olajševanje sporazumevanja {poenostavitev/preoblikovanje itn.}. 

K 3.5 
Ve, da posameznikova sporazumevalna zmožnost izvira iz običajno implicitnega znanja, ki je jezikovne, 

kulturne in družbene narave. 

K 3.6 
Ve, da ima zaradi svoje raznojezične in raznokulturne zmožnosti posameznik, ki govori drug jezik, 

določen status v sporazumevanju. 

Razdelek IV. Razvoj jezikov 

K 4 Ve, da se jeziki nenehno razvijajo. 

K 4.1 
Ve, da so jeziki medsebojno povezani s tako imenovanimi „sorodstvenimi“ odnosi/ve, da jeziki pripadajo 

jezikovnim „družinam“. 

K 4.2 Pozna pojav „izposojanja“ iz enega jezika v drugega. 

K 4.3 Pozna zgodovino jezikov (izvor nekaterih jezikov/nekatere leksikalne in fonološke razvoje/ ...). 

Razdelek V. Raznovrstnost, raznolikost, večjezičnost in raznojezičnost 

K 5 Nekaj ve o °jezikovni raznolikosti/večjezičnosti/raznojezičnosti°. 

K 5.1 Ve, da je na svetu zelo veliko jezikov. 

K 5.2 Ve, da se v jezikih uporabljajo mnoge različne vrste glasov {fonemi, ritmični vzorci ...}. 

K 5.3 Ve, da obstaja veliko različnih vrst pisave. 

K 5.4 
Ve, da se lahko °večjezične/raznojezične° situacije razlikujejo glede na °države/regije° {°število/položaj° 

jezikov, odnosi do jezikov ...}. 

K 5.5 Ve, da se °večjezične/raznojezične° situacije po vsej verjetnosti razvijejo/se razvijajo. 

K 5.6 Ve, da so lahko sociolingvistične situacije kompleksne. 

K 5.7 
Zaveda se, da so v njegovem okolju in drugih bližnjih ali oddaljenih krajih situacije 

°večjezičnosti/raznojezičnosti°. 

 

Razdelek VI. Podobnosti in razlike med jeziki 

K 6 Ve, da obstajajo podobnosti in razlike med °jeziki/jezikovnimi različicami°.  
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K 6.1 Ve, da ima vsak jezik svoj sistem. 

K 6.2 Ve, da ima vsak jezik svoj lastni, delno specifičen, način °zaznavanja/ organiziranja° resničnosti. 

K 6.3 
Ve, da kategorije, uporabljene za opis delovanja jezika (maternega jezika/jezika šolanja), morda ne 

obstajajo v drugih {število, spol, člen ...}. 

K 6.4 
Ve, da tudi kadar je te kategorije mogoče najti v drugem jeziku, te niso nujno organizirane na enak 

način. 

K 6.5 Ve, da ima vsak jezik svoj fonetični/fonološki sistem. 

K 6.6 Ve, da med jeziki ni dobesedne ustreznosti. 

K 6.7 Ve, da je mogoče besede tvoriti različno v različnih jezikih. 

K 6.8 Ve, da se lahko organizacija izjave razlikuje od jezika do jezika. 

K 6.9 Ve, da lahko sistemi pisav delujejo na različne načine. 

K 6.10 Ve, da obstajajo podobnosti in razlike med °besednimi/nebesednimi° sistemi sporazumevanja. 

 

Razdelek VII.  Jezik in °usvajanje/učenje° 

K 7 Ve, kako °usvajati/se učiti° jezik. 

K 7.1 Pozna nekatera osnovna načela, ki so temelj procesa učenja jezika. 

K 7.2 
Ve, da je pri učenju jezikov mogoče graditi na (strukturnih/diskurzivnih/pragmatičnih) podobnostih med 

njimi. 

K 7.3 Ve, da se je mogoče bolje učiti, če imaš pozitiven odnos do jezikovnih razlik. 

K 7.4 
Ve, da obstajajo različne strategije za učenje jezikov in da se njihova primernost razlikuje glede na cilje 

učenca. 

K 7.5 Ve, da je koristno poznati učne strategije, ki jih uporablja, da jih lahko prilagodi svojim specifičnim ciljem. 

 

Kultura (razdelki od VIII do XV) 

 

Razdelek VIII. Kulture: splošne značilnosti 
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K 8 Ve, °kaj so kulture/kako delujejo°. 

K 8.1 Ve, da je kultura skupina °praks/predstav/vrednot° vseh vrst, ki so (vsaj delno) skupne njenim članom. 

K 8.2 Ve, da obstajajo številne kulture, ki so bolj ali manj različne. 

K 8.3 
Ve, da so kulturni sistemi °kompleksni/se kažejo na različnih področjih (socialni stiki, odnos do okolja, 

poznavanje resničnega življenja, jezik, vedênje pri mizi ...}°. 

K 8.4 
Ve, da člani posamezne kulture (delno) določajo posebna °pravila/norme/vrednote° o °družbenih 

praksah/oblikah vedenja°. 

K 8.5 Ve, da so lahko določene družbene prakse v vsaki kulturi arbitrarne {obredi, jezik, vedenje pri mizi itn.}. 

K 8.6 
Ve, da vsaka kultura vsaj delno °določa/organizira° °dojemanje/pogled na svet/način razmišljanja° svojih 

članov. 

K 8.7 Ve, da kulture vplivajo na °obnašanje/družbene prakse/osebne ocene° (°samega sebe/drugih°). 

 

Razdelek IX. Kulturna in družbena raznolikost 

K 9 Ve, da sta kulturna in družbena raznolikost tesno povezani. 

K 9.1 
Ve, da je kultura vedno kompleksna in je sama po sebi sestavljena iz (bolj ali manj) različnih in 

°nasprotujočih si/podobnih° subkultur. 

K 9.2 
Ve, da so v isti kulturi kulturne podskupine, ki ustrezajo °družbenim/regionalnim/generacijskim° 

podpopulacijam. 

K 9.3 Ve, da je vsakdo del vsaj ene kulturne skupnosti in da so mnogi del več kot ene kulturne skupnosti. 

K 9.4 Pozna nekatere značilnosti lastne °situacije/kulturnega okolja°. 

 

Razdelek X. Kulture in medkulturni odnosi 

K 10 Pozna vlogo kulture v medkulturnih odnosih in sporazumevanju. 

K 10.1 
Ve, da so zaradi °rab/norm/vrednot,° značilnih za vsako kulturo, °obnašanje/osebne odločitve° v 

kontekstu kulturne raznolikosti kompleksne. 

K 10.2 Ve, da na sporazumevanje vplivata kultura in identiteta. 
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K 10.3 Ve, da lahko kulturne razlike tvorijo osnovo °besednega/nebesednega° °sporazumevanja/stikov°. 

K 10.4 
Ve, da na medkulturne odnose in sporazumevanje vplivajo posameznikovo °znanje/predstave° o drugih 

kulturah in °znanje/predstave°, ki jih imajo o njegovi kulturi drugi. 

K 10.5 Ve, da lahko drugi posameznikovo obnašanje razumejo drugače, kot ga razume sam. 

K 10.6 
Ve, da je dojemanje lastne kulture in kulture drugih odvisno tudi od osebnih dejavnikov {izkušnje, 

osebnostne lastnosti …}. 

K 10.7 Pozna [zaveda se] lastne odzive na (lingvistične/jezikovne/kulturne) razlike. 

K 10.8 
Ima reference s področja kulture, ki strukturirajo njegovo znanje in dojemanje °sveta/drugih kultur° ter 

njegove medkulturne, družbene in sporazumevalne prakse. 

K 10.9 Pozna strategije, ki jih lahko uporabi za reševanje medkulturnih konfliktov. 

 

Razdelek XI. Razvoj kultur 

K 11 Ve, da se kulture nenehno razvijajo. 

K 11.1 
Ve, da se kulturne °prakse/vrednote° ustvarjajo in razvijajo pod vplivom različnih dejavnikov 

(zgodovina/okolje/dejanja članov skupnosti/…). 

K 11.2 Ve, da določene kulture povezujejo posebni zgodovinski odnosi (skupno poreklo, pretekli stiki itn.). 

K 11.3 Ve, da si kulture med seboj nenehno izmenjujejo prvine. 

K 11.4 Ve, da se lahko kulturne razlike pod vplivom globalizacije zmanjšajo. 

 

Razdelek XII. Raznolikost kultur 

K 12 Pozna več pojavov, ki se nanašajo na raznolikost kultur. 

K 12.1 Ve, da je po vsem svetu (še vedno) velika raznovrstnost kultur. 

K 12.2 Ve, da je pogosto težko razlikovati eno kulturo od druge. 

K 12.3 Ve, da so ob stikih med kulturami situacije lahko zelo raznolike. 
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K 12.4 Ve, da so v našem neposrednem okolju različne kulture nenehno v stiku. 

K 12.5 Ve, da raznolikost kultur ne pomeni °večvrednosti/manjvrednosti° kogar koli glede na druge. 

 

Razdelek XIII. Podobnosti in razlike med kulturami 

K 13 Ve, da so med (sub)kulturami podobnosti in razlike. 

K 13.1 Ve, da ima (delno) vsaka kultura svoj način delovanja. 

K 13.2 Ve, da so lahko med kulturami °podobnosti/razlike°. 

 

Razdelek XIV. Kultura, jezik in identiteta 

K 14 Ve, da je identiteta med drugim zgrajena v povezavi z eno ali več °jezikovnimi/kulturnimi° pripadnostmi. 

K 14.1 Ve, da je identiteta oblikovana na različnih ravneh {družbena, nacionalna, nadnacionalna …}. 

K 14.2 Ve, da posameznik vedno pripada različnim (sub)kulturam. 

K 14.3 Ve, da je mogoče imeti °mnogovrstno/raznovrstno/sestavljeno° identiteto. 

K 14.4 Ve, da obstajajo °dvo- ali raznokulturne/dvo- ali raznojezične° identitete. 

K 14.5 
Ve za obstoj °°nevarnosti kulturnega °slabenja/odtujevanja°//možnosti kulturnega bogatenja,°° ki lahko 

nastanejo zaradi stika z drugimi (prevladujočimi) °jeziki/kulturami°. 

K 14.6 
Ve, da je lahko posameznikova kulturna identiteta kompleksna (zaradi osebne, družinske, državne 

zgodovine ...). 

 

Razdelek XV. Kultura in °usvajanje/učenje° 

K 15 Ve, kako °usvajati/se učiti° kulturo. 

K 15.1 
Ve, da je °pripadnost kulturi/akulturacija° posledica dolgotrajnega (večinoma implicitnega in 

nezavednega) procesa učenja. 

K 15.2 Ve, da lahko nekdo razume novo kulturo, če to želi, ter sprejme vrednote, povezane s to kulturo. 

K 15.3 Ve, da posameznik ni nikoli dolžan privzeti °obnašanja/vrednot° druge kulture. 
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K 15.4 
Ve, da je normalno delati „napake“ v °obnašanju/interpretiranju obnašanja,° kadar neke kulture ne 

poznaš dovolj, ter da zavedanje tega odpira pot do učenja. 

 

Stališča 

 

Razdelek I. °Pozornost/občutljivost/radovednost [zanimanje]/pozitivno 

sprejemanje/odprtost/spoštovanje/vrednotenje° glede na jezike, kulture in njihovo raznolikost (od A 1 do A 6) 

A 1 
Pozornost na „tuje“ °jezike/kulture/osebe°, na °jezikovno/kulturno/človeško° raznolikost v okolju, na jezik 

na splošno, na °jezikovno/kulturno/človeško° raznolikost na splošno [kot takšno]. 

A 1.1 Pozornost °na jezik (na semiotične prikaze)/na kulture/na osebe° na splošno. 

A 2 
Občutljivost °°na obstoj drugih °jezikov/kultur/oseb°//na obstoj °jezikovne/kulturne/človeške° 

raznolikosti°°. 

A 2.1 Občutljivost na svoj °jezik/kulturo° in druge °jezike/kulture°. 

A 2.2 Občutljivost na °jezikovne/kulturne° razlike. 

A 2.3 Občutljivost na °jezikovne/kulturne° podobnosti. 

A 2.4 Občutljivost <tako> na razlike kot tudi na podobnosti med različnimi °jeziki/kulturami°. 

A 2.5 Občutljivost na raznojezičnost in raznokulturnost v neposrednem ali oddaljenem okolju. 

A 2.6 Občutljivost na relativnost °jezikovnih/kulturnih° rab. 

A 3 

Radovednost/zanimanje za °°„tuje“ °jezike/kulture/osebe°//raznokulturne 

kontekste//°jezikovno/kulturno/človeško° raznolikost okolja//°jezikovno/kulturno/človeško° raznolikost 

na splošno [kot tako]°°. 

A 3.1 Zanimanje za °večjezično/večkulturno° okolje. 

A 3.2 Zanimanje za raziskovanje načinov delovanja (lastnega/drugih) °jezika(-ov)/kultur(-e)°. 

A 3.3 
Zanimanje za odkrivanje drugih vidikov interpretiranja °znanih/neznanih° pojavov tako v lastni kulturi 

(jeziku) kot tudi v drugih °kulturah (jezikih)/kulturnih (jezikovnih) praksah°. 

A 3.4 Zanimanje za razumevanje tega, kar se zgodi v medkulturnem/raznojezičnem sporazumevanju. 

A 4 Pozitivno sprejemanje °°°jezikovne/kulturne° raznolikosti/drugih/drugačnega°°. 
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A 4.1 Obvladovanje lastnega °odpora/zaprtosti° do tega, kar je °jezikovno/kulturno° drugačno. 

A 4.2 Sprejemanje dejstva, da lahko drugi °jezik/kultura° deluje drugače od lastnega °jezika/kulture°. 

A 4.3 
Sprejemanje dejstva, da lahko drugi °jezik/kultura° vsebuje prvine, ki se razlikujejo od tistih v lastnem 

°jeziku/kulturi°. 

A 4.4 
Sprejemanje obstoja °drugih načinov interpretiranja resničnosti/drugih sistemov vrednot° (izražanje 

implicitnega z jezikom, pomen načinov obnašanja itn.). 

A 4.5 Sprejemanje [priznavanje] pomena vseh °jezikov/kultur° in različnih krajev, kjer se pojavljajo. 

A 4.6 

Odzivanje brez a priori negativnega odnosa do (delovanja) *dvojezičnega govora* <načinov govorjenja, 

kjer posameznik izmenično uporablja dva (ali več) jezikov, zlasti med govorci z enakim raznojezičnim 

repertoarjem>. 

A 4.7 
Odzivanje brez a priori negativnega stališča do „mešanih“ kulturnih praks (združevanje prvin iz več 

kultur: glasbene, kulinarične, religiozne itn.). 

A 4.8 
Sprejemanje razširjenosti in kompleksnosti °jezikovnih/kulturnih° razlik (in posledično dejstva, da 

posameznik ne more poznati vsega). 

A 5 
Odprtost °°do raznolikosti °jezikov/ljudi/kultur° sveta/do raznolikosti kot takšne [do same razlike] [do 

drugosti]°°. 

A 5.1 Empatija [odprtost] do °drugosti°. 

A 5.2 Odprtost do alofonskih govorcev (in njihovih jezikov). 

A 5.3 Odprtost do °jezikov/kultur°. 

A 6 
°Spoštovanje/upoštevanje° °„tujih“/„drugačnih“° °jezikov/kultur/oseb°, °jezikovne/kulturne/človeške° 

raznolikosti okolja, °jezikovne/kulturne/človeške° raznolikosti kot takšne [na splošno]. 

A 6.1 Spoštovanje razlik in raznolikosti (v raznojezičnem in raznokulturnem okolju). 

A 6.2 Ceniti [spoštovati] °jezikovne/kulturne° stike. 

A 6.3 Spoštovati [ceniti] dvojezičnost. 

A 6.4 Obravnavati vse jezike kot enako dostojanstvene. 

A 6.5 Spoštovati človeško dostojanstvo in enakost človekovih pravic za vse. 
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Razdelek II. °Naklonjenost/motivacija/volja/želja° po vključitvi v dejavnost, povezano z °jeziki/kulturami° in z 

raznolikostjo jezikov in kultur (A 7/A 8) 

A 7 Naklonjenost/motivacija za °jezikovno/kulturno° °raznolikost/raznovrstnost°. 

A 7.1 Naklonjenost °raznojezični/raznokulturni° socializaciji. 

A 7.2 
Pripravljenost vključiti se v pluralistično (besedno/nebesedno) sporazumevanje ob upoštevanju 

konvencij in obredov, ki ustrezajo kontekstu. 

A 7.3 
Pripravljenost na soočenje s težavami, povezanimi z °raznojezičnimi/raznokulturnimi° situacijami in 

sporazumevanjem. 

A 7.4 Naklonjenost izmenjavi lastnega °jezikovnega/kulturnega° znanja z drugimi. 

A 7.5 
Motivacija za °proučevanje/primerjavo° delovanja različnih °jezikov {strukture, besedišče, pisave 

…}/kultur°. 

A 8 
°Želja/volja° po °vključenosti/delovanju° °°v povezavi z jezikovno ali kulturno 

raznolikostjo/raznovrstnostjo//v raznojezičnem ali raznokulturnem okolju°°. 

A 8.1 
Odločenost sprejeti izziv °jezikovne/kulturne°raznolikosti (od preseganja preproste strpnosti, prek 

poglobljenih ravni razumevanja in spoštovanja, do sprejemanja). 

A 8.2 
Zavedno sodelovati pri oblikovanju lastne °raznojezične/raznokulturne° zmožnosti/prostovoljna 

vključenost v razvoj procesa °raznojezične/raznokulturne° socializacije. 

A 8.3 
Odločenost °oblikovati skupno jezikovno kulturo/sodelovati v° skupni jezikovni kulturi (postavljeni na 

znanju, vrednotah in odnosih do jezika, ki so na splošno skupni neki skupnosti). 

A 8 4 Odločenost izgraditi jezikovno kulturo, ki trdno temelji na „preizkušenem“ znanju jezikov in na jeziku. 

A 8.5 Želja po odkrivanju °drugih jezikov/drugih kultur/drugih narodov°. 

A 8.6 
°Volja/želja° °po vključenosti v sporazumevanje z osebami iz različnih kultur/po navezovanju stikov z 

drugimi°. 

A 8.7 
Volja [pripravljenost] predvidevati °rezultate/posledice° lastnih odločitev in obnašanja <etična 

razsežnost, odgovornost>. 

A 8.8 Volja do učenja od drugih (°njihovega jezika/njihove kulture°). 

 

Razdelek III. Odnosi/stališča: spraševanje – distanciranje – decentriranje – relativiziranje (od A 9 do A 12) 

A 9 °Kritično stališče° do jezika/kulture na splošno. 
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A 9.2 Volja do spraševanja v zvezi z °jeziki/kulturami°. 

A 9.3 
Volja do prespraševanja vrednot in predpostavk o kulturnih dobrinah in praksah °lastnega okolja/drugih 

kulturnih kontekstov°. 

A 9.4 Kritičen odnos do °lastnih vrednot [norm]/vrednot [norm] drugih°. 

A 10 Volja do oblikovanja °znanja/predstav°, temelječih na izkušnjah in pridobljenem znanju. 

A 10.1 
Volja do °bolj premišljenega/manj normativnega° pogleda na °jezikovne/kulturne° pojave 

{izposojenke/jezikovne ali kulturne mešanice/itn.}. 

A 10.2 Volja °do upoštevanja kompleksnosti/do izogibanja posploševanju°. 

A 10.3 Volja do vzpostavljanja kritične distance do konvencionalnih stališč o kulturnih razlikah/v zvezi z njimi. 

A 10.4 Volja do °premagovanja ovir/odprtosti° v zvezi z °jeziki/kulturami/sporazumevanjem° na splošno. 

A 11 Pripravljenost/volja° vzdržati se °lastne sodbe/lastnih pridobljenih predstav/ lastnih predsodkov°. 

A 11.1 °°Pripravljenost vzpostavljati distanco do lastnega °jezika/kulture°//obravnavati lastni jezik od zunaj°°. 

A 11.2 Pripravljenost vzdržati se sodb o °lastni kulturi/drugih kulturah°. 

A 11.3 
Volja do spopadanja z (razgradnje/premagovanja/) lastnimi(-ih) predsodki(-ov) do drugih °jezikov/kultur° 

in njihovih °govorcev/članov°. 

A 12 Pripravljenost začeti proces °jezikovnega/kulturnega° °decentriranja/relativiziranja°. 

A 12.1 
Biti pripravljen vzpostaviti distanco do lastnega kulturnega gledišča in biti pozoren na učinke, ki jih ima 

lahko to na lastno dojemanje pojavov. 

A 12.3 
Pripravljenost preseči samoumevnosti, razvite v zvezi z maternim °jezikom/kulturo,° da bi razumeli 

°jezike/kulture,° kateri koli že so {boljše razumevanje načina njihovega delovanja}. 

A 12.4 
Pripravljenost razmišljati o razlikah med °jeziki/kulturami° in o relativni naravi lastnega 

°jezikovnega/kulturnega° sistema. 

 

Razdelek IV. Pripravljenost na prilagajanje/zaupanje vase/občutek poznavanja (od A 13 do A 15) 

A 13 °° °Volja po/naklonjenost° prilagajanju/prožnost°°. 
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A 13.1 
Volja °do prilagajanja/prožnosti v° lastnem obnašanju med sporazumevanjem z osebami, ki so 

°jezikovno/kulturno° drugačne. 

A 13.2 Pripravljenost iti skozi različne faze procesa prilagajanja drugi kulturi. 

A 13.3 Prožnost (v obnašanju/stališčih) do tujih jezikov. 

A 13.4 Volja do soočanja z različnimi načini °dojemanja/izražanja/obnašanja°. 

A 13.5 Dopuščanje dvoumnosti. 

A 14 Zaupanje vase/občutek sproščenosti. 

A 14.1 Občutek poznavanja °podobnosti/bližine° °med jeziki/med kulturami°. 

A 14.2 Zaupanje vase pri sporazumevanju (°izražanje/sprejemanje/sporazumevanje/posredovanje°). 

A 14.3 Zaupanje v lastne sposobnosti v zvezi z jeziki (njihovim učenjem/njihovo rabo). 

A 15 Občutek poznavanja. 

A 15.1 Občutek poznavanja °podobnosti/bližine° °med jeziki/med kulturami°. 

A 15.2 Obravnavanje vsakega °jezika/kulture° kot „nečesa“ dostopnega (pri čemer so nekateri vidiki že znani). 

Razdelek V. Identiteta (A 16) 

A 16 Sprejemanje lastne (jezikovne/kulturne) identitete. 

A 16.1 Biti občutljiv za °kompleksnost/raznolikost° odnosa, ki ga ima vsaka oseba do °jezika(-ov)/kultur°. 

A 16.2 
Sprejemanje družbene identitete, v kateri ima (-jo) °jezik(-i), ki ga (jih) govori posameznik/kultura(-e), ki 

ji(m) posameznik pripada°, pomemben položaj.  

A 16.3 Obravnavanje lastne zgodovinske identitete z °zaupanjem/ponosom° ob spoštovanju drugih identitet. 

A 16.4 
Biti pozoren na [previden glede] nevarnosti kulturnega °osiromašenja/odtujitve,° ki ga/jo lahko prinese 

stik z °drugim/drugimi° (prevladujočim/-i) °jezikom(-i)/ kulturo(-ami)°. 
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A 16.5 
Biti pozoren na [previden glede] možnosti kulturne °odprtosti/obogatitve,° ki jo lahko prinese stik z 

°drugim/drugimi° °jezikom(-i)/kulturo(-ami)°. 

 

Razdelek VI. Odnosi do učenja (od A 17 do A 19) 

A 17 Biti občutljiv na °obseg/vrednost/pomen° lastnih °jezikovnih/kulturnih° zmožnosti. 

A 17.2 
Pripisovanje vrednosti °jezikovnemu znanju/spretnostim° ne glede na kontekst, v katerem so bile 

pridobljene {°v šoli/zunaj šole°}. 

A 17.3 Biti pripravljen učiti se iz lastnih napak. 

A 17.4 
Zaupanje °v lastne sposobnosti pri učenju jezikov/v lastne sposobnosti širjenja lastnih jezikovnih 

zmožnosti°. 

A 18 Motivacija za učenje jezikov (šolanja/družine/tujih/regionalnih/…). 

A 18.1 Pozitiven odnos do učenja jezikov (in govorcev, ki jih govorijo). 

A 18.2 Zanimanje za °bolj zavedno/bolj programirano° jezikovno učenje. 

A 18.3 
Biti pripravljen samostojno nadgrajevati učenje jezikov, ki se je začelo v formalnem kontekstu 

poučevanja. 

A 18.4 Pripravljenost za vseživljenjsko učenje jezikov. 

A 19 Stališča za oblikovanje primernih in na izkušnjah temelječih predstav o učenju. 

A 19.1 
Pripravljenost preoblikovati lastno °znanje/predstave° o učenju jezikov, kadar se zdijo neugodni za 

učenje (negativni predsodek). 

A 19.2 Zanimanje °za učne tehnike/za lastni učni slog°. 

 

Spretnosti 

 

Razdelek I. Zna opazovati/analizirati 

S 1 
Zna °opazovati/analizirati° °jezikovne prvine/kulturne pojave° v °jezikih/kulturah,° ki so bolj ali manj 

poznane. 

S 1.1 
Zna °uporabiti/obvladovati° procese °opazovanja/analiziranja (razčlenjevanja na 

prvine/razvrščanja/vzpostavljanja odnosov med njimi)°. 

S 1.2 Zna °opazovati/analizirati° glasove (v malo znanih ali povsem neznanih jezikih). 
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S 1.3 Zna °opazovati/analizirati° pisave (v malo znanih ali povsem neznanih jezikih). 

S 1.3.2 Zna povezati znak in glas v jezikih, ki to omogočajo. 

S 1.4 Zna °opazovati/analizirati° skladenjske in/ali oblikoslovne strukture. 

S 1.5 Zna analizirati pragmatične funkcije (v jeziku, ki je malo °znan/poznan° ali povsem °neznan/nepoznan°). 

S 1.6 Zna analizirati sporazumevalne repertoarje, ki so °raznojezični/v raznojezični situaciji°. 

S 1.7 Zna analizirati kulturni izvir različnih vidikov sporazumevanja. 

S 1.8 Zna analizirati kulturne izvire določenega obnašanja. 

S 1.9 Zna analizirati posamezne družbene pojave kot posledico kulturnih razlik. 

S 1.10 
Zna razviti sistem interpretiranja, ki mu omogoča zaznati posamezne značilnosti kulture {pomeni, 

prepričanja, kulturne prakse …}. 

 

Razdelek II. Zna prepoznati/identificirati 

S 2 
Zna °identificirati [prepoznati]° °jezikovne prvine/kulturne pojave° v °jezikih/ kulturah,° ki so bolj ali manj 

poznani. 

S 2.1 °°Zna °identificirati [prepoznati]° oblike glasov [ima spretnosti slušnega prepoznavanja]°°. 

S 2.2 Zna °identificirati [prepoznati]° pisne oblike. 

S 2.3 
Zna °identificirati [prepoznati]° slovnične °kategorije/funkcije/označevalce° {člen, svojilnost, spol, čas, 

množina …}. 

S 2.4 Zna identificirati jezike na osnovi identificiranja jezikovnih oblik. 

S 2.5 Zna identificirati pragmatične funkcije. 

S 2.6 Zna identificirati vrste diskurza. 

S 2.7 Zna °identificirati [prepoznati]° kulturne °posebnosti/reference/pripadnost°. 
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S 2.8 Zna °identificirati [prepoznati]° različne načine sporazumevanja, ki jih povzročajo kulturne razlike. 

S 2.9 Zna °identificirati [prepoznati]° posebne oblike obnašanja, povezane s kulturnimi razlikami. 

S 2.10 Zna °identificirati [prepoznati]° predsodek, izhajajoč iz kulture. 

 

Razdelek III. Zna primerjati 

S 3 
Zna primerjati °jezikovne/kulturne° lastnosti različnih °jezikov/kultur° [zna °zaznati/vzpostaviti° 

°jezikovno/kulturno° bližino in oddaljenost]. 

S 3.1 Zna uporabiti postopke za primerjanje. 

S 3.2 °Zna zaznati bližino in oddaljenost med glasovi [zna slušno razločevati]°. 

S 3.3 Zna zaznati bližino ali oddaljenost med grafičnimi oblikami. 

S 3.4 Zna zaznati leksikalno bližino. 

S 3.5 Zna zaznati splošne podobnosti med °dvema/več° jeziki. 

S 3.6 Zna primerjati odnose med glasovi in pisavo v različnih jezikih. 

S 3.7 Zna primerjati delovanje slovničnega sistema različnih jezikov. 

S 3.8 Zna primerjati slovnične funkcije različnih jezikov. 

S 3.9 Zna primerjati kulture sporazumevanja. 

S 3.10 Zna °primerjati kulturne pojave [zaznati kulturno bližino/oddaljenost]°. 

 

Razdelek IV. Zna govoriti o jezikih in kulturah 

S 4 Zna °govoriti o/pojasniti° določene vidike °lastnega jezika/lastne kulture/drugih jezikov/drugih kultur°. 

S 4.1 
Zna pojasniti °tujemu sogovorcu neko prvino lastne kulture/sogovorcu iz lastne kulture neko prvino 

druge kulture°. 
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S 4.2 Zna pojasniti nesporazume. 

S 4.3 Zna pojasniti lastno znanje jezikov. 

S 4.4 
Zna razpravljati o kulturni raznolikosti {prednosti, pomanjkljivosti, težave …} in oblikovati lastno mnenje 

o tem. 

 

Razdelek V. Zna uporabiti svoje poznavanje jezika, da bi razumel drug jezik ali sporočal v njem 

S 5 
Zna uporabiti znanje in spretnosti, ki jih že obvlada v enem jeziku, v dejavnostih 

°razumevanja/sporočanja° v drugem jeziku. 

S 5.1 Zna oblikovati °niz hipotez/„hipotetično slovnico“° o podobnostih ali razlikah med jeziki. 

S 5.2 
Zna identificirati "osnove prenosa" <prvina jezika, ki omogoča prenos znanja °med jeziki 

[interlingvalni]/znotraj jezika [intralingvalni]°>. 

S 5.3 

Zna opraviti prenose med jeziki (prenosi prepoznavanja, <ki vzpostavljajo povezavo med prepoznano 

prvino znanega jezika in prvino, ki jo posameznik želi identificirati v nepoznanem jeziku>/prenosi 

sporočanja <dejavnost jezikovnega sporočanja v nepoznanem jeziku>/) iz znanega jezika v 

nepoznanega. 

S 5.4 Zna izvesti znotrajjezikovne prenose (pred medjezikovnimi prenosi/po njih°). 

S 5.5 Zna preveriti veljavnost izvedenih prenosov. 

S 5.6 Zna prepoznati lastne bralne strategije v prvem jeziku (J1) in jih uporabiti v drugem jeziku (J2). 

 

Razdelek VI. Obvlada interakcijo 

S 6 Obvlada interakcijo v situacijah, kjer prihaja do stika med °jeziki/kulturami°. 

S 6.1 
Zna se sporazumevati v dvojezičnih/raznojezičnih skupinah, pri čemer upošteva repertoar svojih 

sogovorcev. 

S 6.2 Zna prositi za pomoč, kadar se sporazumeva v dvojezičnih/raznojezičnih skupinah. 

S 6.3 Zna se sporazumevati, tako da upošteva °sociolingvistične/sociokulturne° razlike. 

S 6.4 Zna se sporazumevati „med jeziki“. 

S 6.5 Zna aktivirati dvojezično ali raznojezično sporazumevanje v ustreznih situacijah. 
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Razdelek VII. Zna se učiti 

S 7 
Zna °privzeti [se učiti]° °jezikovne prvine ali rabo/kulturne reference ali oblike obnašanja,° ki pripadajo 

bolj ali manj poznanim °jezikom in kulturam°. 

S 7.1 Zna si zapomniti nepoznane prvine. 

S 7.2 Zna posnemati nepoznane prvine jezika. 

S 7.3 Zna izkoristiti že pridobljeno znanje o jezikih in kulturah, medtem ko se uči. 

S 7.4 
Zna (uspešno) izkoristiti prenose med znanim jezikom in drugim jezikom, da bi usvojil prvine tega 

drugega jezika. 

S 7.5 Zna privzeti sistem za prepoznavanje ujemanj in neujemanj med jeziki, ki jih različno dobro pozna. 

S 7.6 Zna se samostojno učiti. 

S 7.7 Zna reflektirano nadzorovati °svoje° učenje. 
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8.2 Anketni vprašalnik 
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Pred vami je vprašalnik, ki je del nacionalnega projekta Jeziki štejejo. Glavni cilj projekta je ugotoviti, 

kaj pospešuje in kaj zavira učenje jezikov in kultur. Prosimo, da iskreno odgovorite na vsa vprašanja, 

čeprav jih je nekoliko več, in nam tako pomagate pridobiti pomembne informacije, ki nam bodo v 

pomoč pri nadaljnjem delu. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni le za potrebe raziskave. Vprašal- 

nik je anonimen. Za sodelovanje, čas in za trud se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo. Projekt 

Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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o Dijak 

o V drugi evropski državi 

o 

o 

 
 

Q1 – Demografski del 

 

 

Q2 – Jaz sem: 

o Učenec 

o Študent 

 
Q3 – Spol: 

Moški 

o Ženski 

 
Q4 – V kateri državi ste se rodili? 

V Sloveniji 

o V eni izmed držav nekdanje republike Jugoslavije 

o Drugo: 

 
IF (1) Q2 = [2] or Q2 = [3] 

Q5 – V kateri regiji imate stalno prebivališče? 

Pomurska regija 

Podravska regija 

Koroška regija 

Savinjska regija 

Zasavska regija 

Spodnjesavska regija 

Jugovzhodna Slovenija 

Osrednjeslovenska 

regija 

 Gorenjska regija 

Notranjsko-kraška regija 

Goriška regija 

Obalno-kraška regija
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IF (2) Q2 = [1] 

Q6 – Kateri razred obiskujete? 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 
IF (2) Q2 = [1] 

Q7 – Katero šolo obiskujete? 

OŠ-SE Dante Alighieri 

DOŠ Dobrovnik 

OŠ Fokovci 

OŠ Franca Rozmana Staneta 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

OŠ in vrtec Dobje 

OŠ Janka Padežnika Maribor 

OŠ Koper 

DOŠ Lendava I 

OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana 

OŠ ob Dravinji 

OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana 

OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 

OŠ 8 Talcev Logatec 

OŠ Draga Bajca Vipava 

OŠ in vrtec Apače 

 
26IF (3) Q2 = [2] 

Q8 – Kateri letnik obiskujete? 

1. 

2. 

3. 

4. 
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IF (3) Q2 = [2] 

Q9 – Katero šolo obiskujete? 

Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer 

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje 

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 

Gimnazija Ptuj 

Gimnazija Slovenj Gradec 

Zavod sv. Stanislava Ljubljana 

SGLŠ Postojna 

Šolski center Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska šola 

 
IF (4) Q2 = [3] 

Q10 – Katero univerzo obiskujete? 

Univerza v Ljubljani 

Univerza v Mariboru 

Univerza na Primorskem 

 
IF (5) Q10 = [1] 

Q11 – Katero fakulteto na Univerzi v Ljubljani obiskujete? 

Akademija za glasbo 

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 

Akademija za likovno umetnost in obliko 

Biotehniška fakulteta 

Ekonomska fakulteta 

Fakulteta za arhitekturo 

Fakulteta za družbene vede 

Fakulteta za elektrotehniko 

Fakulteta za farmacijo 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Fakulteta za matematiko in fiziko 

 Fakulteta za pomorstvo in promet 

 Fakulteta za računalništvo in informatiko        
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Fakulteta za socialno delo 

Fakulteta za strojništvo 

Fakulteta za šport  

Fakulteta za upravo 

Filozofska fakulteta 

Medicinska fakulteta 

Naravoslovno-tehniška fakulteta 

Pedagoška fakulteta 

Pravna fakulteta 

Teološka fakulteta 

Veterinarska fakulteta 

Zdravstvena fakulteta 

 
IF (6) Q10 = [2] 

Q12 – Katero fakulteto na Univerzi v Mariboru obiskujete? 

Ekonomsko-poslovna fakulteta 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

Fakulteta za energetiko 

Fakulteta za gradbeništvo 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 

Fakulteta za logistiko 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko 

Fakulteta za organizacijske vede 

Fakulteta za varnostne vede 

Fakulteta za strojništvo 

Fakulteta za zdravstvene vede 

Filozofska fakulteta 

Medicinska fakulteta 

Pedagoška fakulteta 

Pravna fakulteta 

Fakulteta za turizem 
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o 

o 2. 

o 4. 

IF (7) Q10 = [3] 

Q13 – Katero fakulteto na Univerzi na Primorskem obiskujete? 

Fakulteta za humanistične študije 

Fakulteta za management 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 

Pedagoška fakulteta 

Fakulteta za turistične študije - Turistica 

Fakulteta za vede o zdravju 

Pridružena članica Fakulteta za dizajn, Ljubljana 

 
IF (4) Q2 = [3] 

Q14 – Na kateri stopnji študirate? 

1. 

o 2. 

 
IF (4) Q2 = [3] 

Q15 – Na katerem študijskem programu študirate? Napišite naslov študijskega 

programa. 

 

 
 

IF (4) Q2 = [3] 

Q16 – V kateri letnik študijskega programa ste trenutno vpisani? 

o 1. 

o 3. 

o Drugo: 

 
Q17 – O jezikih, ki jih uporabljate 
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Q18 – Kateri jezik oziroma jezike ste redno uporabljali doma pred vstopom v osnovno 

šolo? 

Prosimo, označite toliko odgovorov, kot se vam zdi primerno. 

D albanščina D angleščina D arabščina D bosanščina D francoščina D hrvaščina D italijanščina 

D kitajščina D latinščina D madžarščina D makedonščina D nemščina D poljščina D romunščina 

D ruščina D slovenščina D srbščina D španščina D ukrajinščina D drugo: 

 
Q19 – Kateri jezik oziroma jezike trenutno uporabljate doma? 

Prosimo, izberite toliko odgovorov, kot se vam zdi primerno. Ne označujte jezikov, ki jih govorite le včasih in samo ob 

 

posebnih okoliščinah. 

D albanščina D angleščina D arabščina D bosanščina D francoščina D hrvaščina D italijanščina 

D kitajščina D latinščina D madžarščina D makedonščina D nemščina D poljščina D romunščina 

D ruščina D slovenščina D srbščina D španščina D ukrajinščina D drugo: 

 
Q20 – Kdaj ste se začeli učiti prvi tuji jezik? 

Vrtec 

1. razred OŠ 

2. razred OŠ 

3. razred OŠ 

4. razred OŠ 

5. razred OŠ 

Drugo: 

 
Q21 – Napišite jezik. 

 

 

 
Q22 – Kdaj ste se začeli učiti drugi tuji jezik? 

Vrtec 

1. razred OŠ 

2. razred OŠ 

3. razred OŠ 

4. razred OŠ 

5. razred OŠ 

6. razred OŠ 

7. razred OŠ 
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8. razred OŠ 

9. razred OŠ 

V srednji šoli. 

Nikoli se nisem učil/a drugega tujega jezika. 

Drugo: 

 
IF (12) Q22 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13] 

Q23 – Napišite jezik. 

 
 

 

 
Q24 – Kdaj ste se začeli učiti tretji tuji jezik? 

Vrtec 

1. razred OŠ 

2. razred OŠ 

3. razred OŠ 

4. razred OŠ 

5. razred OŠ 

6. razred OŠ 

7. razred OŠ 

8. razred OŠ 

9. razred OŠ 

V srednji šoli. 

Nikoli se nisem učil/a tretjega tujega jezika. 

Drugo: 

 
IF (8) Q24 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13] 

Q25 – Napišite jezik. 

 

 

 
Q26 – Kdaj ste se začeli učiti četrti tuji jezik? 

Vrtec 

1. razred OŠ 
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2. razred OŠ 

3. razred OŠ 

4. razred OŠ 

5. razred OŠ 

6. razred OŠ 

7. razred OŠ 

8. razred OŠ 

9. razred OŠ 

V srednji šoli. 

Nikoli se nisem učil/a četrtega tujega jezika. 

Drugo: 

 
IF (9) Q26 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13] 

Q27 – Napišite jezik. 

 

 

 
Q28 – Katere tuje jezike se učite oziroma ste se učili v šoli? 

Prosimo, označite vse tuje jezike, ki ste se jih učili. 

D albanščina D angleščina D arabščina D bosanščina D francoščina D hrvaščina D italijanščina 

D kitajščina D latinščina D madžarščina D makedonščina D nemščina D poljščina D romunščina 

D ruščina D slovenščina D srbščina D starogrščina D španščina D ukrajinščina D drugo: 

 
Q29 – Katere tuje jezike se učite oziroma ste se učili zunaj šole (tečaji, prebivanje v 

tujini, sami prek spleta itn.)? 

Prosimo, označite vse tuje jezike, ki ste se jih učili. 

D albanščina D angleščina D arabščina D bosanščina D francoščina D hrvaščina D italijanščina 

D kitajščina D latinščina D madžarščina D makedonščina D nemščina D poljščina D romunščina 

D ruščina D slovenščina D srbščina D starogrščina D španščina D ukrajinščina D drugo: D 

nisem se učil tujega jezika izven šole 

 

Q30 – Ste bili kdaj v neki državi več kot 14 dni skupaj in se tam učili (tudi) njihovega 

jezika? 

o Da 
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o Ne 

 
IF (10) Q30 = [1] 

Q31 – Izberite jezik, ki ste se ga učili v tujini. 

Mogočih je več odgovorov. 

D albanščina D angleščina D arabščina D bosanščina D francoščina D hrvaščina D italijanščina 

D kitajščina D latinščina D madžarščina D makedonščina D nemščina D poljščina D romunščina 

D ruščina D slovenščina D srbščina D španščina D ukrajinščina D drugo: 

 
IF (10) Q30 = [1] 

Q32 – Navedite razlog, zakaj ste to državo obiskali. 

Mogočih je več odgovorov. 

D delo v tujini 

D jezikovni tečaj 

D obisk sorodnikov 

D počitnice 

D selitev v tujino 

D študentska izmenjava 

D študij 

D drugo: 

 
IF (10) Q30 = [1] 

Q33 – Kolikokrat ste obiskali posamezno državo oziroma države? Na primer: 

Francija 3-krat, Nemčija 2-krat 

V vrstice zapišite imena držav in kolikokrat ste jih obiskali. 

 

 

Q34 – Izberite jezike, ki jih uporabljate, in za vsakega posebej ocenite svoje znanje 

na lestvici od 0 do 5. Ne pozabite na svoj materni jezik. 
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o o o o 

o o o o 

o o o o o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

 

 
0 = jezika ne 

znam 

1 = osnovno 

znanje 

 

 

3 = 

sporazumevam 

se samostojno 

 

 
5 = tekoče se 

sporazumevam 

albanščina o o o o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

francoščina 

hrvaščina 

    

latinščina 

madžarščina 

    

 

 

    

poljščina 

romunščina 

    

ruščina 

slovenščina 

    

španščina 

ukrajinščina 

    

angleščina 

 

bosanščina 

    

drugo:     

italijanščina 

kitajščina 
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Q35 – Spodaj so navedene trditve, ki se nanašajo na različne jezike in učenje 

jezikov. S temi trditvami se nekateri strinjajo, drugi pa ne. Prosimo, če pri vsaki 

trditvi označite odgovor, ki najbolj drži za vas. 
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Popolnoma 

Strinjam se 
se strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

  

 

 

 

 

 

 
 

Znanje

 materi

nščine je danes 

popolnoma 

dovolj. 

 

 

 

 

 

Kdor zna več 

jezikov, bo 

lahko uspešne- 

jši pri svojem 

poklicu. 

 

 

 

 

 

 

 

Če znaš tuji jezik, 

se razvijaš kot os- 

eba. 

 

jih 
jezikov 

 

je 

pomembno, saj se 

tako lahko 

pogovarjamo z 

več ljudmi. 

     

Znanje          

angleščine je 

danes popolnoma 

dovolj. 
     

Znanje 

 jega

 jezika 

prispeva k 

osebnemu 

razvoju 

     

Se ne 

strinjam 

Sploh se ne 

strinjam 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 
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Dobro znanje 

slovenščine je 

pomembno za 

uspešno življenje v 

Sloveniji. 

 

 

Znanje maternega 

jezika pozitivno vpliva 

na učenje tujega 

jezika in nasprotno. 

 

 

 

 

Rad imam pouk 

slovenščine.  

 

Jezik je neločljiv del kulture. 

  

 

 

 

 

Kdor zna več 

jezikov, ima večji 

ugled v družbi. 

 

 

Ko govorim v tujem 

jeziku, me je vedno 

strah, da bom naredil 

kakšno napako. 

 

 

tujega 

jezika. 

     

Ko govorim v tujem 

jeziku, mi je 

vedno nekoliko 

neprijetno. 
     

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 
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Če želim dobro 

znati tuji jezik, 

ni nujno dobro 

poznati tudi 

kulture, iz katere 

izhaja. 

 

 

 

 

Zanimajo me 

podobnosti 

in razlike 

med lastnim 

jezikom/kulturo 

in 

jezikom/kulturo 

drugih držav. 

 

Zaupam v lastne 

sposobnosti 

 

jezika. 

tujega 

     

 tujih 

jezikov me zelo o 

zanima. 

    

Dobro 

 vanj

e tuje kul ture

 omogoča 

sprejemanje 

navad in običajev 

pripadnikov 

te kulture. 

     

o o o o o 

o o o o o 
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Tujemu 

sogovorcu 

predstavim in 

obrazložim 

kulturno in 

jezikovno 

ravnanje v 

svojem okolju 

ter ga primerjam 

z njegovim 

jezikovnim in 

kulturnim 

okoljem. 

 

 

 

 

 

 

Tujega jezika se 

moramo začeti 

učiti čim prej. 
 

Učenje jezika je 

dolg in naporen 

proces. 

     

Znanje         

latinščine koristi 

pri učenju 

nekaterih        

drugih 

     

 

o o o o o 

o o o o o 
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Kdor želi dobro 

znati jezik, mora 

poznati tudi 

zgodovino in 

zemljepisne 

značilnosti 

države,    v  kateri 

se jezik uporablja. 

     

 

Pomembno 

je, da šola 

omogoči  tudi 

učenje katerega 

izmed klasičnih 

jezikov (npr. 

latinščine), saj 

tako 

učenci/dijaki 

dobijo  dober 

vpogled v 

evropsko

 kulturno 

dediščino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolj kot 

pravilnost 

povedanega 

v tujem jeziku je 

pomembno to, 

da si sploh upaš 

govoriti. 

Mojim prijateljem 

je znanje tujih 

jezikov 

 

     

o o o o o 

o o o o o 
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Učenje tujih 

jezikov  v 

otroštvu slabo 

vpliva na znanje 

maternega 

jezika. 

 

 

 

 

 

 

 

Lažje     se     je 

naučiti tujega 

jezika, če nam je 

z njim povezana 

kultura všeč. 

 

 

 

 

 

Dobro je znati 

tuje jezike, da 

lahko v njih 

bereš različna 

besedila, gledaš 

filme, 

videoposnetke 

itn. 

 

Če se učimo več 

tujih jezikov hkrati, 

bomo težko vsakega 

posebej dobro 

obvladali. 
     

Rad bi znal 

govoriti več

 tujih 

jezikov. 

     

Zadovoljen sem, 

ko v vsakdanjem 

življenju uporabim 

jezike, ki se 

jih učim. 

     

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 
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V šoli bi se morali    

učiti vsaj dveh 

tujih jezikov. 

 

Rad imam pouk 

tujega jezika.  

 

Dobro je imeti 

prijatelje 

 različn

ih

 narod

nosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Kjer se ljudje 

spoštujejo, lahko 

uporabljamo 

različne jezike. 

 

 

 

 

 

   Spoštujem 

jezik  vsakega 

posameznika, 

zato naj ga 

uporablja ob 

vsaki priložnosti, 

ko mu je v 

pomoč. 

 

Pri pogovoru z 

vrstniki večkrat 

uporabljam tudi 

besede iz tujih 

jezikov. 

     

 tujih 

jezikov prispeva k 

razumevanju razlik 

med posamezniki 

in njihove 

drugačnosti. 

     

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 
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V šoli imamo 

dovolj literature v 

tujih jezikih za 

podporo pri 

učenju. 

 

 

 

 

 

 

Učitelji drugih 

predmetov se 

zavedajo, kako 

pomembno 

je, da znamo 

učenci/dijaki 

tuje jezike. 

 

 

 

 

 

 

Učenje  tu- 

jih jezikov  bi 

moralo potekati 

na  različnih 

zahtevnostnih 

ravneh. 

 

Spoštujem

 t

uro

 vsa

kega 

     

Učbeniki, ki 

jih uporabljamo v šoli 

za o 

učenje jezikov, 

    

 

 

nas učitelji 

opozarjajo na 

pravilno 

slovenščine. 

rabo 

     

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 
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denti 

 

 

 
Na naši šoli nam 

tudi učitelji 

drugih pred- 

metov dajejo v 

branje literaturo, 

ki je v tujem 

jeziku. 

 

 

 

 

 

 

 

Pri mojem 

študiju  je 

pomembno, 

da znaš   poleg 

angleščine tudi 

druge tuje 

jezike. 

 

 

 

 

 

Menim, da šola, 

ki jo obiskujem, 

spodbuja učenje 

tujih jezikov in 

spoznavanje 

drugih kultur. 

 

Razlike v znanju 

jezikov so med 

 

zelo velike. 

     

V okviru študija 

moram 

posegati 

virih, ki 

veliko 

 
     

tujem jeziku. 

 

učimo tuji jezik. 

     

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 
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Doma moji 

starši 

spodbujajo 

učenje tujih 

jezikov. 

 

 

 

 

 

 

Starši mi 

dovolijo 

uporabljati 

digitalne vire 

(npr. internet, 

TV, računalnik, 

radio itn.), ko 

prebiram 

vsebine v tujem 

jeziku. 

 

 

fakulteta, 

 

ki 

jo obiskujem, 

spodbuja učenje 

tujih jezikov in 

spoznavanje 

drugih kultur. 

     

Doma imamo 

dovolj literature v 

tujih jezikih, ki mi 

pomaga pri 

učenju. 

     

Učitelji tujih 

jezikov nas znajo 

motivirati 

 

jezikov. 

za 

tujih 

     

o o o o o 

o o o o o 
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Učitelji drugih 

predmetov nam 

dajejo v branje 

literaturo, ki je v 

tujem jeziku. 

 

 

 

 

 

Šola, ki jo 

obiskujem, 

spodbuja učenje 

jezikov. 

 

Tudi pri drugih 

se 

učimo tujega 

 jezika. 

     

o o o o o 

o o o o o 
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Q37 – Spodaj so navedene trditve, ki se nanašajo na različne jezike in učenje 

jezikov. S temi trditvami se nekateri strinjajo, drugi pa ne. Prosimo, če pri vsaki 

trditvi označite odgovor, ki najbolj drži za vas. 

 

 
Q38 – 

Pri tujem jeziku 

redno 

uporabljamo 

računalnik, 

projektor, 

interaktivno 

tablo, splet 

(internet), 

spletno učilnico 

(Moodle). 

Doma pri učenju 

jezikov redno 

uporabljam 

računalnik, 

splet (internet), 

spletno učilnico 

(Moodle). 

Pri 

pouku/študiju 

velikokrat 

uporabljam 

posebne

 pro

grame za učenje 

tujih jezikov. 

 

Da Ne 

 

 

 

o o 

 

 
o o 

 

o o 
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Q39 – Katere jezike poleg slovenščine ste v preteklem mesecu uporabili pri naslednjih 

dejavnos tih (označite lahko več jezikov)? 

Mogočih je več odgovorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Pri branju 

časopisov 

in/ali 

knjig. 

V raz- 

govoru s 

prijatelji 

in 

sorodniki. 

 

V raz- 

govoru 

s tujci 

(na 

ulici, 

po 

tele- 

fonu 

itn.) 

Pri 

gledanju 

filmov, 

televizijskih 

oddaj, 

poslušanju 

pesmi 

Pri 

pisanju 

pisem, 

e-

sporočil. 

Pri rabi 

interneta 

(iskanje 

informacij, 

družabna 

omrežja 

itn.) 

Nič izmed 

naštetega. 

   

 

 

arabščina D D D D D D D D 

albanščina D D D D D D D D 

angleščina D D D D D D D D 

bosanščina D D D D D D D D 

hrvaščina D D D D D D D D 

francoščina D D D D D D D D 

italijanščina D D D D D D D D 

kitajščina D D D D D D D D 

latinščina D D D D D D D D 

madžarščina D D D D D D D D 

nemščina D D D D D D D D 

poljščina D D D D D D D D 

romunščina D D D D D D D D 

ruščina D D D D D D D D 
slovenščina D D D D D D D D 
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srbščina D D D D D D D D 

španščina D D D D D D D D 

ukrajinščina D D D D D D D D 
drugo: D D D D D D D D 

 

IF (11) Q2 = [2, 3] 

Q40 – Katere jezike poleg slovenščine ste v preteklem mesecu uporabili pri naslednjih 

dejavnos tih (označite lahko več jezikov)? 

 
 
 

Pri pisanju 

strokovnih in 

znanstvenih 

besedil. 

Pri 

prenašanju 

znanj in 

lastnih 

delovnih 

izkušenj 

 

 

Pri 

sodelovanju 

v mednarod- 

nih 

 

 
Pri druženju 

z znanci, s 

prijatelji iz 

tujine. 

 

 

 
Nič izmed 

naštetega 

 

 

 

španščina D D D D D 

ukrajinščina D D D D D 
drugo: D D D D D 

 

 (predavanja, timih  

javno  

nastopanje).  

arabščina D D D D D 

albanščina D D D D D 

angleščina D D D D D 

bosanščina D D D D D 

hrvaščina D D D D D 

francoščina D D D D D 

italijanščina D D D D D 

kitajščina D D D D D 

latinščina D D D D D 

madžarščina D D D D D 

nemščina D D D D D 

poljščina D D D D D 

romunščina D D D D D 

ruščina D D D D D 

slovenščina D D D D D 
srbščina D D D D D 
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