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POVZETEK 

Dandanes je poznavanje različnih jezikov zaradi globalizacije in trenutnega načina življenja 

neizogibno. Ob tem je pomembno, da ne razvijamo samo sporazumevalne, ampak tudi 

raznojezično in raznokulturno zmožnost. Slednji ne zajemata le sporazumevalne zmožnosti v 

različnih (tujih) jezikih, ampak je njun cilj celostno prepletanje jezikov ter aktivno razumevanje 

drugih kultur. Glede na raziskave, ki kažejo na pomembnost začetka učenja tujih jezikov v čim 

zgodnejšem obdobju otrokovega življenja, se morajo starši otrok zavedati tako stopnje svoje 

raznojezične in raznokulturne zmožnosti kot tudi pomena razvoja raznojezičnosti in 

raznokulturnosti pri (svojih) otrocih. Zlasti za slednje (tj. otroke) je pomembno tudi znanje 

staršev glede izgradnje spodbudnega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti in 

raznokulturnosti. V pričujočem magistrskem delu smo se osredinili predvsem na raznojezično 

in raznokulturno zmožnost slovenskih staršev ter na njihovo zmožnost organizacije 

spodbudnega učnega okolja ter tako pripomogli k novim izsledkom na področju učenja in 

poučevanja (tujih) jezikov. V teoretičnih izhodiščih smo najprej predstavili glavne pojme s 

področja učenja in poučevanja (tujih) jezikov, raznojezične in raznokulturne zmožnosti ter 

izgradnje spodbudnega učnega okolja. Opisali smo tudi potek učenja (tujih) jezikov v 

(zgodnjem) otroštvu in ob tem predstavili vlogo staršev, pri čemer smo za podlago vzeli 

dokument z naslovom Referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam. V 

empiričnem delu smo analizirali realno stanje s področja raznojezične in raznokulturne 

zmožnosti slovenskih staršev, izdelali splošen raznojezičnosti in raznokulturnosti najbolj 

naklonjen profil takega (slovenskega) starša ter ob tem profilu (in s pomočjo uveljavljene 

teoretične literature) izpeljali nekatere osnovne smernice za izgradnjo spodbudnega učnega 

okolja izven šole. Podatke so zbirali ustvarjalci projekta JeŠT – Jeziki štejejo s spletnim 

vprašalnikom, ki je vseboval anketni vprašalnik in lestvico stališč Likertovega tipa, v raziskavi 

pa so (med drugimi) sodelovali starši šolskih otrok v Republiki Sloveniji. Raziskovanje za 

potrebe tega magistrskega dela je temeljilo na empirični kvantitativni raziskavi z deskriptivno 

raziskovalno metodo.  

 

KLJUČNE BESEDE: raznojezična in raznokulturna zmožnost, starši v slovenskem 

izobraževalnem prostoru, podporno/spodbudno učno okolje, učenje (tujega) jezika, jezik in 

kultura, stališča staršev. 

  



 

 

ABSTRACT 

Nowadays, speaking at least one foreign language is inevitable due to globalization and our 

current lifestyle. Understanding this, it is important that we develop not only communicative, 

but also plurilingual and pluricultural competencies. These competencies (including one’s 

communicative competence) aim at a holistic intertwining of different languages and an active 

understanding of other cultures. According to research into (foreign) language usage, early 

(foreign) language learning is very important. In addition, parents of young language learners 

should be aware of the level of their own plurilingual and pluricultural competencies. Also, they 

should be aware of the importance of developing their children’s plurilingualism and 

pluriculturalism and creating a stimulating learning environment. This is why we wanted to 

research the current state of parents’ plurilingual and pluricultural competencies in the 

Slovenian educational space and their ability to create a stimulating learning environment, thus 

contributing to new findings in the field of learning and teaching (foreign) languages. At the 

theoretical starting points, we first presented the main concepts, concerning learning and 

teaching (foreign) languages. Later, we focused on plurilingual and pluricultural competencies 

and also on a stimulating learning environment. We described the process of learning (foreign) 

languages in (early) childhood and presented the role of parents during this process. Our 

theoretical base was a document entitled Reference Framework for Pluralistic Approaches to 

Languages and Cultures. In the empirical part, we analysed the current situation, concerning 

plurilingual and pluricultural competencies of Slovenian parents. According to the collected 

data, we created a general profile of a Slovenian parent with the highest plurilingual and 

pluricultural competencies. With the latter (and with the help of the established theoretical 

literature) we formed general guidelines for creating a stimulating learning environment at 

home (i. e. outside school). The researchers from the project Languages Matter (JeŠT – Jeziki 

štejejo) collected the data with an online questionnaire, which contained a questionnaire and 

two Likert scales.  Among others, the parents of school children in the Republic of Slovenia 

participated in this research. Our research, which was carried on later (for the purposes of 

analysing the current situation, concerning the plurilingual and pluricultural competencies of 

Slovenian parents) was based on empirical quantitative research with a descriptive research 

method. 

 



 

 

KEY WORDS: plurilingual and pluricultural competencies, parents in the Slovenian 

educational space, supportive/stimulating learning environment, learning a foreign language, 

language and culture, parents' attitudes.  
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1 UVOD 

Etimologija kot veda, ki preučuje zgodovino jezika oz. besed, njihovo spreminjanje skozi čas 

in njihove razno razne oblike, se aktivno ukvarja s tem fenomenom – jezikom. Jezik nas obdaja 

ves čas in je, kot pravijo Jerman idr. (1978), temeljno sredstvo sporazumevanja.  

Ker pa na svetu ne obstaja le en sam univerzalen jezik, se na različnih področjih (zaradi različnih 

razlogov in ob različnih časovnih terminih) pojavlja souporaba več jezikov. Slednje dandanes 

poimenujejo različni termini: dvojezičnost, večjezičnost, raznojezičnost itd. Ravno slednja pa 

počasi pridobiva na vedno večji veljavi. Evropska komisija je v dokumentu Skupni jezikovni 

evropski okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (2011) opredelila, da je raznojezičnost ne »le 

vsota čimbolj podobne jezikovne zmožnosti v posameznih tujih jezikih, ampak /.../ celovit 

posameznikov jezikovni repertoar, sestavljen tudi iz najmanjših jezikovnih drobcev 

posameznih jezikov« (SEJO, 2011, str. 9).  

Iz raznojezičnosti pa seveda izpeljujemo tudi t. i. raznojezično (in raznokulturno) zmožnost. 

Slednja združuje tako deklarativno znanje o jeziku, kot tudi spretnosti rabe jezika, stališča 

posameznika do tujih jezikov in njegovo sposobnost učenja tujega jezika v nekem okolju 

(Candelier idr., 2012). 

Ker pa je že več strokovnjakov poudarilo, da pri učenju tujega jezika otrok pomembno vlogo 

igra ustrezno spodbudno učno okolje, je pomembno, da se ravno starši zavedajo svoje lastne 

raznojezične in raznokulturne zmožnosti, šele nato pa kot zgled to zmožnost utrjujejo tudi pri 

lastnih otrocih.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 

2.1.1 JEZIK 

Jezik je temeljno sredstvo sporazumevanja – nima pa le informacijske oz. sporočilnostne 

funkcije, temveč predstavlja tudi orodje umetniškega izražanja ter znanstvenega sporočanja 

(Jerman idr., 1978). 

Chomsky (2013) je mnenja, da moramo, če želimo pojasniti izvor in razvoj jezika, njegove 

spremembe, dialekte, socialne vidike itd., razumeti, kaj jezik sam po sebi je. 

Če želimo odgovoriti na vprašanje, kaj jezik je, pa moramo tudi podrobneje raziskati, katere 

vloge jezik igra v jezikovni teoriji in praksi (Santana, 2016). 

Santana (2016) trdi, da je raziskovanje jezika sestavljeno iz več ločenih, a medsebojno 

povezanih področij, kar sovpada z dejstvom, da jezik lahko v grobem opazujemo s treh različnih 

vidikov. Ti so (Santana, 2016, str. 502): 

– psihološki vidik, 

– sociološki vidik, 

– abstraktni vidik. 

Santana (2016) v sklopu psihološkega vidika raziskovanja jezika izpostavi teorije Noama 

Chomskyja. Santana (prav tam) povzame ugotovitve slednjega, ki trdi, da bi morali jezik 

razumeti kot neke vrste univerzalno slovnico, ob tem pa vedno upoštevati tudi t. i. jezikovno 

vedenje posameznikov. Kljub temu avtor (prav tam) izpostavi tudi problematiko 

Chomskyjevega razumevanja jezika, ki preveliko težo daje le psihološkemu vidiku (Santana, 

2016). 

Slednjemu priča dejstvo, ki ga izpostavi tudi Santana (2016), da veliko strokovnjakov skozi 

svoje jezikovne teorije razume jezik kot socialni (in ne le psihološki) vidik. Avtor (prav tam) 

na tem mestu povzame, da mora biti jezik del sociološkega raziskovanja, saj se ljudje učimo 

jezika na podlagi osnovnih vzorcev posamezne (jezikovne) kulture in ne le na osnovi 

individualnega psihološkega razumevanja jezika. Avtor (prav tam) povzame še, da je jezik 

abstrakten sistem, vključen v skupnost in kulturo, posameznik pa se jezika uči glede na 

skupnost/kulturo, v kateri živi, skupaj z vsemi dialekti in ostalimi jezikovnimi posebnostmi 

(Santana, 2016). 
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S tretjega (tj. abstraktnega) vidika pa Santana (2016) na jezik gleda s pomočjo matematike. Pri 

tem avtor (prav tam) izpostavi tri teorije: platonizem (ki poenostavljeno trdi, da števila obstajajo 

enako kot drevesa), formalizem (ki pravi, da je uporaba simbolov v matematiki odvisna od 

določenih pravil) in fikcionalizem (ki povzame, da so matematični znaki enako (ne)resnični kot 

so (ne)resnične namišljene zgodbe). Te teorije pa lahko po avtorjevem (prav tam) mnenju 

prenesemo tudi v razumevanje jezika, pri čemer so matematični pojmi in števila zamenjana z 

jezikovnimi pojmi in črkami/glasovi. Problem abstraktnega vidika poučevanja jezika povzame 

Santana (prav tam) z besedami, da je le-ta težje aplikativen in razumljiv. Slednje pa ne pomeni, 

da abstraktni vidik ne igra ravno tako pomembne vloge pri razumevanju (izvora) jezika kot 

ostala dva vidika – sociološki in psihološki (Santana, 2016).  

Santana (2016) tako trdi, da je pluralistično razumevanje in raziskovanje jezika (tj. s 

sociološkega, psihološkega in abstraktnega vidika) izredno pomembno.  

Obstaja torej več definicij jezika, ki jih podajajo različni strokovnjaki, so pa pogosto te 

definicije precej posplošene. Pri razumevanju in definiranju jezika je treba razmisliti o več 

dejavnikih. Vsak človek se namreč tekom svojega otroštva znajde v situacijah, v katerih deluje 

tako kot sporočevalec pa tudi kot prejemnik določenega besedila oz. sporočila. Tekom teh 

procesov se udeleženec sporazumevanja spoznava najprej z glasovi in kasneje s črkami. Na 

svetu pa ne obstajata niti dva človeka, ki bi govorila enako. Zapisano je posledica dejstva, da 

različni sistemi komunikacije zahtevajo različne »oblike« posameznega jezika ali dialekte 

(Crystal in Robins, 2021).  

Jezik (v najširšem smislu) je tako skupnost različnih znakovnih sistemov – kot sistem znakov 

in simbolov pa je jezik grajen večplastno. To pomeni, da poznamo neke vrste »univerzalni 

jezik«, ki pa zajema različne podvrste jezikov – znanstvene, umetniške, simbolne idr. Poleg teh 

podvrsti jezika pa »univerzalni jezik« vključuje tudi jezik reči ali realni jezik in jezik o pojmih. 

Te podvrste jezikov se znotraj »univerzalnega jezika« uvrščajo hierarhično glede na kriterij 

splošnosti in abstraktnosti. Slednji nam (uporabnikom jezika) omogoča izražanje tudi težje 

izrazljivih pojmov (Jerman idr., 1978). 

Jezik je tudi izredno logično sredstvo sporazumevanja, ki ga gradi sistem pravil. Le-ta 

jezikovnim uporabnikom zapovedujejo, kako sporočati. Po drugi strani pa logika v jeziku 

narekuje tako rabo slovničnih pravil kot tudi pravilno rabo besed (Jerman idr., 1978). 
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Kot že zapisano zgoraj, je jezik temeljno sporazumevalno sredstvo. Ni pa to njegova edina 

funkcija – med drugim ima jezik tudi pomembno estetsko funkcijo. V vsakdanjem sporočanju 

ta funkcija sicer ni glavna, je pa vseeno pomembna (Jerman idr., 1978). 

Ker je jezik tako zelo pomemben del našega vsakdanjega življenja, so se skozi zgodovino z 

njim ukvarjali mnogi strokovnjaki, ki so izhajali iz različnih ideoloških sfer. Realisti so tako 

zagovarjali, da jezik »izgovarja stvarnost, da je samo simbolni nosilec stvarnosti in torej nekaj 

pasivnega« (Jerman idr., 1978, str. 224). Nominalisti so zatrjevali, da simbolni znaki jezika 

sami po sebi ne pomenijo ničesar, skupaj pa tvorijo neko celoto. Konvencionalisti pa so trdili, 

da je jezik s stvarnostjo povezan posredno – preko zaznavanj in čutov – in kot tak ne more 

izgovarjati stvarnosti neposredno. Pri tem je zaznavanje jezika vedno subjektivno, jezik pa to 

na nek način dviguje na objektivno raven in poenoti občutja. Jerman idr. (prav tam) ob tem 

podajo sledeči primer: vsak človek poimenuje rdečo barvo kot rdečo, vsak posameznik pa rdečo 

barvo v resnici vedno zazna različno. Jezik tako težko uvrstimo v le eno ideološko pojmovanje. 

Jerman idr. (prav tam) zaključujejo, »da je rešitev med obema skrajnostma 

(konvencionalizmom in realizmom) v postavitvi dialektične razsežnosti med jezikom kot 

sistemom znakov in svetom, tj. različnima ravnema realnosti (od empirične, čutno-zaznavne 

realnosti do realnosti teoretskega sistema znanja – znanosti)« (Jerman idr., 1978, str. 225). 

Velja pa, »da je jezik predvsem fiksacija pomena v znake« (Jerman idr., 1978, str. 225). To 

pomeni, da jezik v izredno majhni meri izraža naše mišljenje (ki je precej bolj abstraktno, kot 

je to možno sporočiti jezikovno). Ob tem vsaka beseda jezika vedno ostaja, kakršna je, njen 

pomen pa se lahko skozi zgodovino tudi spreminja. Jezik se tako nenehno razvija, s tem pa se 

nenehno spreminjajo tudi njegova pravila (Jerman idr., 1978). 

V večini primerov je jezik torej ne glede na vse primarni način komunikacije med ljudmi. S 

socio- in psiholingvističnega vidika pa ima jezik lahko tudi drugačne funkcije (tako pozitivne 

kot negativne), kot so izražanje narodnosti, vzrok konfliktnosti v večnarodnostnih področjih, 

izražanje občutij in verovanj itd. Očitno pa je, da je jezik lahko najbolje razumljen le, če je 

obravnavan v povezavi z družbo (Crystal in Robins, 2021). 

»Jezik, kakršen je opisan zgoraj, je specifičen za ljudi« (Crystal in Robins, 2021). Slednje ne 

pomeni, da ostala bitja iz živalskega kraljestva ne komunicirajo med sabo – to pomeni le, da 

oni za sporazumevanje uporabljajo predvsem razno razne glasove, medtem ko ljudje 

uporabljamo jezik kot tak (Crystal in Robins, 2021). 
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2.1.2 IZVOR JEZIKA  

Veda, ki preučuje zgodovino jezika oz. natančneje zgodovino besed, njihovo spreminjanje 

skozi čas in njihove razno razne oblike, je etimologija. Za tako raziskovanje strokovnjaki 

(etimologi) uporabljajo (stara) besedila in primerjalno lingvistiko. S slednjo na novo sestavijo 

informacije o jeziku, ki jih, zaradi različnih razlogov, prej nismo imeli na razpolago 

(Zgodovina, etimologija, izvor jezikov, b. d.). 

Etimologija pa ne raziskuje le izvora besed. Etimologija izhaja iz grščine (gr. etymologia) in 

pomeni »iskanje pravega, resničnega pomena besede« (Furlan, 1990, str. 364). Etimologi torej 

iščejo prvotne pomene besed in posledično ugotavljajo, kaj je ustvarjalca te besede privedlo do 

nje (Furlan, 1990). 

Furlan (1990) povzame, da je etimologija »v predzgodovinski čas usmerjena funkcionalna 

analiza besede« (Furlan, 1990, str. 365). Kot taka naj bi bila po njegovem mnenju del 

besedotvorja, kar pa ne drži popolnoma. Etimologija namreč ugotovitve, dosežene z 

besedotvorno analizo, le uporabi, da odkriva originalne izvore besed, pri čemer pa se močno 

ozira tudi na morfeme (to so najmanjše pomenske enote) besed, ki jih lahko najdemo v 

posameznem jeziku (Furlan, 1990). 

Crystal in Robins (2021) dodajata, da človeško življenje (kot ga poznamo danes) ne bi bilo 

enako, če ne bi uporabljali jezika. Komunikacija med ljudmi ne bi zmogla biti tako uspešna, če 

s pomočjo jezika ne bi mogli ničesar poimenovati.  

Najstarejše najdbe človeškega jezika (pisave) niso starejše od ok. 4000–5000 let. V zgodovini 

so ljudje zaradi kompleksnosti jezika izvor le-tega povezovali z raznimi božanstvi. Med 

drugimi je precej znana biblijska povezava jezikov z Babilonskim stolpom. Slednja poudari tri 

vidike jezika: ogromno zanimanje ljudi zanj, prepoznavanje moči, ki jo jezik da posamezniku, 

in razumevanje jezikovne raznolikosti (znotraj posameznega jezika in med različnimi jeziki) 

(Crystal in Robins, 2021). 

Šele kasneje (sredi 19. stoletja) je lingvistična znanost dosegla napredek pri razumevanju izvora 

jezika. Takrat so namreč strokovnjaki začeli povezovati jezik z razmišljanjem in ga razumevati 

kot izražanje (za)misli. V tem času so tako začele nastajati razne definicije jezika, kot jih 

poznamo še danes. Sčasoma se je začelo oblikovati tudi razmišljanje, da jezik ni le izražanje 

misli, ampak deluje tudi kot pomoč pri oblikovanju le-teh (Crystal in Robins, 2021).  
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Crystal (2006) je v povezavi s prvim nastankom jezika povzel teorije danskega jezikoslovca 

Otta Jespersena. Slednji je oblikoval pet teorij o nastanku jezika, vsaka od njih pa ima tako 

prednosti kot pomanjkljivosti. Te teorije pravijo, da:  

– so govor in besede nastale preko človekovega posnemanja zvokov narave in okolja; 

– so govor in besede nastale ob človekovemu izražanju čutenj in čustev; 

– so govor in besede nastale kot spontana posledica razno raznih dogodkov, ki so se 

zgodili okoli človeka; 

– so govor in besede nastale kot posledica človekovega (napornega) fizičnega dela; 

– so govor in besede nastale kot posledica romantičnega vidika človeka: povzemanje 

ritma, izražanje igre in ljubezni itd. 

Šele v bližnji preteklosti pa so strokovnjaki uspeli na področju razvoja jezika izvesti obsežnejše 

znanstvene raziskave. Crystal je tako leta 2006 poudaril, da izsledki raziskav niso pokazali 

povezave med nezmožnostjo tvorjenja besed in manjšimi možgani praljudi, kot so nekateri 

predhodno verjeli. So pa razne znanstvene raziskave pokazale precej prepričljive rezultate glede 

povezave med razvojem govora in vokalnega trakta – govor je bil namreč slabše razvit pri tistih 

človekovih predhodnikih, ki še niso imeli razvitih organov za govor v taki meri, kot jih imamo 

danes (Crystal, 2006). 

2.1.3 RAZLAGA TERMINOV PRVI (MATERNI), DRUGI IN TUJI JEZIK 

Do danes se je jezik že precej izoblikoval. »Moderni« otrok se jezika uči že od prvega leta 

življenja. V družinah, kjer prevladuje več kot en jezik, se otrok z vsemi jeziki spoznava že od 

zgodnjega otroštva, in sicer na njemu najbolj naraven način (Čok, 2010).  

Malo drugače pa je pri otroku, ki je bil doma izpostavljen enemu jeziku, v širšem socialnem 

okolju pa se je srečeval tudi z drugimi (jeziki). Čok (2010) poudari, da tak otrok ob tem 

spoznava tudi drugačno kulturno okolje.  

Ob tem je pomembno natančno ločevanje prvega oz. maternega, drugega in tujega jezika. Skela 

(2010) poda osnovne in poenostavljene definicije strokovnih pojmov v povezavi z jeziki (Skela, 

2010, str. 140):  

– materni ali prvi jezik (tj. J1) je jezik, ki ga otrok usvoji kot prvega (navadno posameznik 

v tem jeziku doseže stopnjo t. i. »naravnega oz. domačega govorca«), 
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– tuji jezik (tj. TJ) je jezik, ki ni materinščina nekega govorca (navadno se posameznik 

tega jezika uči v nekem okolju, kjer ta jezik nima sporazumevalne vloge), 

– drugi jezik (tj. J2) pa je prav tako ne materni jezik, je pa zanj značilno, da ima tako kot 

materinščina v okolju, v katerem se drugega jezika posameznik uči, sporazumevalno 

vlogo. 

 

2.2 RAZNOJEZIČNA ZMOŽNOST 

2.2.1 DVO- ALI VEČJEZIČNOST  

Termina dvojezičnost in raznojezičnost večinoma povezujemo z ljudmi, ki so se naučili dveh 

ali več jezikov in ju oz. jih tudi (bolj ali manj aktivno) uporabljajo. Sta pa termina veliko 

kompleksnejša od ravnokar zapisane, zelo splošne razlage – vključujeta namreč več procesov, 

ki se povezujejo tako s socialnim, kot tudi s psihološkim in jezikovnim vidikom (Butler, 2012). 

Različni strokovnjaki dvojezičnost razumejo različno. Tako npr. Coste, Moore in Zarate (2009) 

dvojezičnost opredelijo kot lastnost posameznika, da razvije zmožnost komunikacije v dveh 

jezikih za potrebe vsakodnevnega življenja in kot posledica razno raznih dogodkov (poroka, 

potovanja itd.) (Coste, Moore, Zarate, 2009).  

V strokovni literaturi je najpogosteje moč zaslediti definicijo dvojezičnosti, ki se nanaša na 

ljudi, ki za komunikacijo uporabljajo dva različna jezika, oba na stopnji t. i. »naravnega 

govorca«. Ker je ta definicija precej ozka, so različni strokovnjaki predstavili novo razlago 

termina, ki opisuje dvojezične ljudi kot tiste, ki tekoče govorijo en jezik, v drugem jeziku pa 

lahko sodelujejo v komunikaciji na nekem splošnem nivoju – ne pa nujno na stopnji »naravnega 

govorca«. Vseeno tudi definicija, kot je slednja, še ne zajame celotne kompleksnosti pojma. 

Ravno zaradi tega strokovnjaki še danes iščejo ustrezno definicijo, ki bi zajela še dejstvo, da 

posameznik lahko tudi svoj prvi jezik v različnih obdobjih življenja uporablja na različnih 

stopnjah. Tako nastajajo definicije tipa: dvojezični človek je tisti, ki je ponotranjil več kot eno 

jezikovno kompetenco. Taka definicija je že precej širša in zajema tudi dejstvo, da ni dovolj, 

da človek pozna slovnična pravila dveh jezikov, ampak se mora z njima znati tudi 

sporazumevati (pa čeprav na različnih stopnjah znanja) (Butler, 2012).  

Ker je dvojezičnost kompleksen proces, tudi Butler (2012) predstavi njene različne 

komponente. Med njimi so (prav tam): 

– razmerje med znanjem obeh jezikov, 
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– uporabnost znanja obeh jezikov, 

– starost, pri kateri se je posameznik začel jezika učiti, 

– organizacija pomena besed v posameznem jeziku, 

– učno okolje, 

– vpliv drugega jezika na prvega, 

– kulturna identiteta itd. 

Vseeno strokovnjaki tudi zgornjih komponent dvojezičnosti ne morejo in ne jemljejo kot pravil. 

Komponente namreč pogosto ne zajamejo širšega konteksta – tj. okolja. Posameznik v različnih 

situacijah, z različnim ljudmi, pod različnimi psihološkimi pogoji uporablja različne jezike na 

različne načine. Slednje sicer pogosto vpliva tudi na slabšo zmožnost visokega obvladovanja 

obeh jezikov dvojezičnega posameznika. Zgornje komponente prav tako pogosto ne vključujejo 

dejstva, da se vsaj dvojezični posameznik konstantno razvija in spreminja, kot se razvija in 

spreminja tudi njegovo znanje (Butler, 2012). 

Podobno kot dvojezičnost je definirana tudi večjezičnost, pri čemer je slednja značilna za 

»posameznike ali skupine ljudi, ki posedujejo kompetence sporazumevanja v več kot enem 

jeziku in na različnih stopnjah znanja, v govorni ali pisni obliki, z namenom interakcije z 

drugimi ljudmi v nekem socialnem okolju« (Butler, 2012, str. 112). V več kot enem jeziku tu 

pomeni v več jezikih – za razliko od dvojezičnosti, ki pomeni sporazumevanje v največ dveh 

jezikih. Razlikovanje med dvo- in večjezičnostjo je na tem mestu pomembno (Butler, 2012). 

Cenoz (2013) pri definiranju večjezičnosti v ospredje postavi definicijo Evropske komisije, ki 

pravi, da je večjezičnost »zmožnost družbe, institucij, skupin ljudi in posameznikov, da redno 

in dnevno uporabljajo več kot en jezik« (Cenoz, 2013, str. 5). Pri tem poudari, da večjezičnost 

dodatno gradijo tri komponente: 

– individualna oz. družbena komponenta, 

– znanje oz. uporaba jezika in 

– število jezikov. 

Tudi Jessner-Schmid (2015) med sabo ločuje dvo- in večjezičnost, pri čemer povzame, da 

raznolikost definicij obeh terminov izhaja iz: 

– kompleksnosti uporabe večjezičnosti in 
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– subjektivne narave raziskovalca oz. jezikovnega strokovnjaka. 

Prostor dvo- in večjezičnosti še ni dovolj raziskan, zato pri definiranju obeh pojmov 

strokovnjaki (še) niso zedinjeni niti glede kompetenc, ki jih posameznik mora obvladati, da je 

lahko dvo- ali večjezičen. Jessner-Schmid (2015) predlaga razlage obravnavanih terminov kar 

štirih strokovnjakov; med njimi avtorica (prav tam) najprej povzame Bloomfielda, ki 

dvojezičnost razume kot zmožnost uporabe jezikov na stopnji naravnega govorca, takoj zatem 

pa navede Macnamaro, ki dvojezičnega posameznika razume kot nekoga, ki poleg maternega 

jezika obvlada vsaj še eno sporazumevalno zmožnost (govorjenje, poslušanje, pisanje ali 

branje) v drugem jeziku (Jessner-Schmid, 2015). 

Poleg tega se v primeru dvo- in večjezičnosti ločujeta tudi procesa učenja in usvajanja jezikov 

(razen če gre za vzporedno usvajanje dveh ali več jezikov od rojstva naprej). Procesa se 

razlikujeta v več vidikih: v predhodnem znanju jezika (pri čemer je učenje novega jezika 

drugačno, če se je posameznik že kdaj prej učil katerega drugega neprvega jezika) in v primeru 

poznavanja več (tujih) jezikov, večje miselne fleksibilnosti, večjega metalingvističnega 

zavedanja in poznavanja več raznolikih učnih strategij (Butler, 2012).   

Ne glede na vse pa se strokovnjaki strinjajo, da sta obe, dvo- in večjezičnost, tako individualna 

kot tudi skupinska procesa. To pomeni, da se lahko nanašata na ljudi kot posameznike in na 

ljudi kot družbo oz. socialno skupino. Tradicionalno je večjezičnosti več na področjih, ki se 

nahajajo ob mejah držav in kjer poleg državnega jezika prebivalci uporabljajo tudi manjšinske 

oz. jezike sosednih držav. Ker pa je danes globalizacija zajela svet, z njo pa tudi angleščina kot 

t. i. lingua franca, je večjezičnost prisotna tudi širše (Butler, 2012). 

Butler (2012) pri definiranju dvojezičnosti poudari, da slednja torej zajema precej heterogeno 

skupino ljudi, kar pa je še toliko bolj značilno za večjezičnost. Kljub temu, da dvo- in 

večjezičnost predstavljata omenjeno heterogenost, pa Svet Evrope v dokumentu iz leta 2011 z 

naslovom Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (v nadaljevanju: 

SEJO) izpostavi, da je večjezičnost nekaj običajnega za ljudi – naravno je namreč, da velika 

večina ljudi na svetu za normalen način življenja uporablja vsaj dva jezika. Slednje je sicer 

nemogoče dokazati, saj (uradna) statistika o tem ne obstaja, pove pa dejstvo, da v manj kot 200 

državah sveta obstaja več kot 6000 jezikov, dovolj, da o pomembnosti večjezičnosti ne moremo 

dvomiti. Večjezičnost je torej v evropskem konceptu izredno pomembna, saj je Evropa že kot 

»geografsko področje večjezična« (Skupni evropski jezikovni okvir, 2011).  
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Crystal (2006) izpostavi, da je razlogov za večjezičnost več. Ti so lahko: politične, verske, 

kulturne, izobraževalne in ekonomske narave ali pa so povod zanjo naravne katastrofe (npr. 

poplave). Ob tem avtor (prav tam) poudari še, da se ob pojavu večjezičnosti pogosto dogaja 

tudi t. i. language switching (preklapljanje med usvojenimi jeziki posameznika), za kar obstaja 

kar nekaj razlogov: 

– posameznik se ne zmore v dovoljšni meri izraziti v enem od jezikov, zato si pomaga z 

drugimi; 

– posameznik z uporabo manjšinskega jezika izrazi podporo (manjšinski) socialni 

skupini; 

– posameznik s spremembo jezika izraža svoj odnos do sogovornika/-ov. 

V neformalni uporabi jezika je preklapljanje med jeziki posameznika zelo naravno in kot tako 

precej pogost pojav. Je pa s strani enojezičnih ljudi pogosto žal kritizirano in tarča opazk. 

2.2.2 RAZNOJEZIČNOST  

Že nekaj let se poleg termina večjezičnost uporablja tudi termin raznojezičnost. Razlika med 

več- in raznojezičnostjo je lahko opredeljena na dva načina. Po eni strani večjezičnost 

povezujemo z geografskim prostorom, medtem ko raznojezičnost povezujemo z ljudmi oz. 

natančneje z vsakim posameznikom. S sociolingvističnega vidika Byram (2009) termina razloži 

na podlagi Slovenije – ta predstavlja večjezičen prostor, znotraj katerega večina ljudi govori 

več kot en jezik in so zato raznojezični, medtem ko manjšina govori le en jezik in so posledično 

eno- ali monojezični (Byram, 2009). 

Po drugi strani pa se lahko termina več- in raznojezičnost oba nanašata na posameznike. Slednje 

pojasnjuje psihološki vidik, in sicer kot dejstvo, da večjezični posamezniki poznajo več jezikov 

in jih v spomin shranjujejo kot ločene dele, medtem ko raznojezični posamezniki jezike med 

sabo prepletajo. Raznojezični posamezniki torej s pomočjo mešanja različnih jezikov in kultur 

gradijo svojo sporazumevalno zmožnost, pri kateri pa jeziki niso ločeni med sabo, ampak 

povezani v celoto (Byram, 2009).  

Raznojezičnost (angl. plurilingualism) torej »ni le vsota čimbolj podobne jezikovne zmožnosti 

v posameznih tujih jezikih, ampak je celovit posameznikov jezikovni repertoar, sestavljen tudi 

iz najmanjših jezikovnih drobcev posameznih jezikov« (SEJO, 2011, str. 9). Raznojezičnost 

tako zajema posameznikovo znanje tujih jezikov in njegove rastoče izkušnje, ki jih pridobiva v 

različnih jezikovnih kulturnih situacijah – teh jezikov in izkušenj v različnih jezikih pa 
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posameznik nato ne ločuje na posamezne jezike, ampak jih dojema kot celoto ter tako 

nadgrajuje svojo sporazumevalno zmožnost. To v realnosti pomeni, da lahko posameznik 

uporabi različne stopnje pridobljenega oz. naučenega jezika (vse glede na situacijo, v kateri se 

znajde), da se lahko funkcionalno sporazumeva (SEJO, 2011).  

Svet Evrope je v Common European Framework of Reference for Languages (2001) podal 

primerjavo, da je večjezičnost lahko dosegljiva že s povečanjem števila jezikov na določenem 

območju, medtem ko je za raznojezičnost značilnejše medsebojno mešanje različnih jezikov in 

zlasti pripadajočih kultur. Slednje je predhodno pogojeno s širjenjem posameznikovih izkušenj 

v različnih jezikih in kulturnih kontekstih. Za raznojezičnega človeka je tako značilno 

poznavanje velikega nabora jezikov in njihovih različic na različnih stopnjah znanja (Common 

European Framework of Reference for Languages, 2001). 

Cilj raznojezičnosti torej ni usvojiti dveh ali več jezikov do ravni naravnega govorca, ampak je 

»razviti jezikovni repertoar, v katerem imajo svoje mesto vse jezikovne sposobnosti« (SEJO, 

2011, str. 26). Pri tem igra raznokulturnost pomembno vlogo – raznokulturnost pomeni biti del 

različnih (a med seboj povezanih) kultur, ki jih posameznik ne ločuje med sabo, ampak prej 

uporablja za nadgradnjo svoje sporazumevalne zmožnosti (SEJO, 2011). 

Piccardo (b. d.) je povzela ugotovitve Evropske komisije, ki je v Common European 

Framework of Reference for Languages (2001) opredelila raznojezične kompetence kot: 

– zmožnost prehajanja med dvema ali več jeziki in njihova uspešna raba, 

– zmožnost posameznikovega izražanja v enem jeziku in razumevanja drugega, 

– zmožnost priklica znanja različnih jezikov za razumevanje besedil, 

– zmožnost prepoznavanja besed različnih jezikov v različnih situacijah, 

– povezovanje posameznikov, ki ne posedujejo skupnega jezika, 

– zmožnost uporabe nejezikovnega izražanja (mimika, geste, izrazi itd.), 

– zmožnost poenostavljanja uporabe različnih jezikov idr. 

Raznojezični posamezniki tako uporabljajo nabor vseh svojih jezikov za potrebe učinkovite 

komunikacije. To ne pomeni, da ti posamezniki obvladajo vse usvojene jezike na enaki (po 

možnosti najvišji) stopnji, ampak imajo znanje o jezikih na različnih stopnjah. Pomembno pa 

je, da jezike znajo uporabljati za uspešno sporazumevanje. Raznojezični posamezniki med 
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svojim učenjem usvojijo različne jezikovne kompetence znotraj vsakega posameznega jezika, 

ki pa imajo vselej različne funkcije (glede na to, kaj posameznik potrebuje za sporočanje in 

sprejemanje sporočila). Zatorej Coste, Moore in Zarate (2009) izpostavijo, da je »najznačilnejša 

značilnost raznojezične zmožnosti stanje neravnovesja; hkrati je ta kompleksna in dinamična 

ter pušča možnost uporabe osnovnega fenomena, kot je, npr. dvojezičnost« (Coste, Moore, 

Zarate, 2009, str. 19). 

Za raznojezične posameznike je značilno tudi to, da se vsakega novega jezika ne učijo »od 

začetka« kot samostojne enote, ampak njihovi že prej naučeni jeziki vplivajo na učenje in 

končno (ki v resnici nikoli ni zares končno) znanje jezika. Tako pogosto pride do pojava, ko 

med sporazumevanjem ti posamezniki aktivirajo vse svoje jezike in med njimi aktivno 

prehajajo (Coste, Moore, Zarate, 2009). 

Poznavanje in uporaba več jezikov na različnih jezikovni ravneh je tudi eden od temeljev 

dokumenta SEJO (2001). S pomočjo raznojezičnosti ima posameznik tako zmožnost uporabljati 

jezike na različnih jezikovnih ravneh, v različnih jezikih in znotraj različnih kultur (From 

Linguistic Diversity to Plurilingual Education, 2007).  

Raznojezičnost tako posledično vodi v razumevanje in spoštovanje drugačnosti. Ne zajema 

torej samo poznavanja in rabe različnih jezikov, ampak v svojem bistvu tudi razvijanje 

raznojezične kompetence in raznokulturnosti kot načina skupnega življenja (SEJO, 2011).  

Lüdi in Py (2009) pa po drugi strani opozarjata na eno od težav raznojezičnosti. Slednja kot 

taka je zelo dinamična in se pri posamezniku razvija skozi čas ter v sklopu različnih kontekstov. 

Zaradi tega je teoretično nemogoče doseči zgoraj definirano raznojezičnost oz. njeno t. i. višjo 

stopnjo. Poleg tega je trenutno velik problem dejstvo, da raznojezičnost (podobno kot tudi 

večjezičnost) še ni podrobno definirana. Ker je kot taka razumljena različno s strani različnih 

strokovnjakov, lahko v dvo-, več- ali raznojezičnih posameznikih vzbuja notranja nasprotja 

med tem, kako jih sprejema socialno okolje, in tem, kako je raznojezičnost pojmovana v njih 

samih (Lüdi, Py, 2009).  

Po drugi strani pa strokovnjaki s pomočjo različnih raziskav glede dvo-, več- in raznojezičnosti 

prihajajo tudi do nekaterih drugih – pozitivnejših – zaključkov. Mertelj (2017) je povzela 

izsledke Jessner in Allägauer-Hackl, ki sta leta 2015 izvedla raziskave o tem, kako ljudje 

različnih starostnih skupin uporabljajo dinamiko in kompleksnost jezikov v svojem 

večjezikovnem okolju. Njuni glavni izsledki, ki jih je Mertelj kasneje (2017) povzela, so: 

https://rm.coe.int/16802fc1c4
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– različni jeziki se celostno medsebojno prilagajajo in razvijajo; 

– več- ali raznojezičnost se da usvojiti s pomočjo več različnih razvojnih poti; 

– na znanje jezika vpliva več pojavov; 

– posledica več- in raznojezičnosti je povezanost; 

– posameznikovo usvajanje tretjega jezika (pri večjezičnosti) je bolj povezano z znanjem 

maternega kot drugega jezika; 

– večjezični posamezniki se novih jezikov učijo z manj napora; 

– čustva močno vplivajo na razvoj več- in raznojezičnosti; 

– raznojezičnost je potrebno razvijati. 

2.2.3 SPORAZUMEVALNA : RAZNOJEZIČNA IN RAZNOKULTURNA ZMOŽNOST 

Kot povzame Bešter Turk (2011) iz učnega načrta za slovenščino (2011) »je eden izmed 

temeljnih ciljev pouka slovenščine razvijanje sporazumevalne zmožnosti učencev« (Bešter 

Turk, 2011, str. 113).  

Pojem sporazumevalna zmožnost je prvi poskusil definirati Chomsky. Kot sporazumevalno 

zmožnost je definiral sposobnost posameznika, da usvoji prvi jezik s pomočjo svojih prirojenih 

danosti in bivanja v nekem enojezičnem okolju. Bešter Turk (prav tam) povzame miselnost 

Chomskyja, da posameznik lahko uresniči to svojo zmožnost, če vse usvojeno uporabi pri 

sporočanju (Bešter Turk, 2011). 

Chomskyjevo teorijo so zatem strokovnjaki priredili tako, da je ta postala realnejša oz. bolj 

življenjska – dodali so ji komponento družbene vloge jezika. Sporazumevalna zmožnost je tako 

postala pojmovana kot zmožnost ljudi, da se sporazumevajo ne glede na položaj in psihične, 

socialne ter jezikovne različnosti. Chomsky je kasneje svojo definicijo popravil in vanjo tako 

vnesel še slovnično ter pragmatično zmožnost (Bešter Turk, 2011). 

Pojem sporazumevalna zmožnost je bil kasneje še večkrat nadgrajen s strani raznih 

jezikoslovcev in sociologov. Ti so vedno bolj poudarjali družbeni vidik sporazumevanja – torej 

zmožnost, da sporočevalec in prejemnik vzpostavita neko komunikacijo (Bešter Turk, 2011).  

V Sloveniji je prva vnesla termin sporazumevalne zmožnosti Olga Kunst Gnamuš. Slednja je 

termin opredelila kot zmožnost, ki vsebuje slovnične, semantične, pragmatične, metaforične, 
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pravopisne in normativne zmožnosti, ki pa se razvijajo preko uporabe jezikovnih dejavnosti 

(Bešter Turk, 2011). 

Bešter Turk (2011) kasneje povzame, da je »sporazumevalna zmožnost torej to, kar človek zna 

(ima na razpolago) za sporazumevanje (za opravljanje govornih dejanj) v raznih 

sporazumevalnih okoliščinah« (Bešter Turk, 2011, str. 115). Natančneje sporazumevalno 

zmožnost opredeli »kot zmožnost govorca in poslušalca, da se ob upoštevanju okoliščinskih 

dejavnikov različnih vrst lahko sporazumevata« (Bešter Turk, 2011, str. 118). 

Tudi Svet Evrope je v dokumentu SEJO (2011) opredelil sporazumevalno zmožnost. Slednjo 

razume kot del, ki ga posameznik potrebuje za sporazumevanje, in predstavlja zmožnost, ki je 

bolj jezikovne narave (SEJO, 2011).  

V SEJO (2011) je sporazumevalna zmožnost razdeljena na 3 (pod)zmožnosti: jezikovno, 

sociolingvistično in pragmatično zmožnost. Jezikovna zmožnost se nadalje deli na: leksikalno 

zmožnost (ki pomeni poznavanje besedišča in njegovo uporabo), slovnično zmožnost (ki 

pomeni poznavanje slovnice in njeno uporabo), semantično zmožnost (ki pomeni zavedanje 

pomena), fonološko zmožnost (ki pomeni spretnost zaznavanja in tvorjenja), pravopisno 

zmožnost (ki pomeni poznavanje in uporabo pravil tvorjenja simbolov besedila) in pravorečno 

zmožnost (ki pomeni pravilno izreko besed). Sociolingvistična zmožnost po drugi strani »je 

povezana z znanjem in spretnostmi, ki jih zahteva družbena razsežnost rabe jezika« (SEJO, 

2011, str. 142). To pomeni, da ta zmožnost pokriva vse vidike sporazumevalne zmožnosti, ki 

so vezani na družbeno okolje (vljudnostni izrazi, ljudske modrosti, narečja itd.). Zadnja 

(pragmatična zmožnost) pa zajema načela, ki jih posameznik glede jezika pozna. Znotraj 

pragmatične zmožnosti poznamo še diskurzno (tj. sposobnost urejanja stavkov v logično 

zaporedje) in funkcijsko (tj. sposobnost sodelovanja v sporazumevanju) zmožnost ter zmožnost 

načrtovanja sporazumevanja (SEJO, 2011). 

Ob tem so se v Svetu Evrope odločili, da bodo znotraj sporazumevalne zmožnosti kot neko 

četrto (pod)zmožnost uvrstili tudi medkulturno sporazumevalno oz. raznojezično in 

raznokulturno zmožnost. Candelier in soavtorji (2012) povzamejo, da se slednja deli na štiri 

sestavine: 

1. deklarativno znanje (ki zajema vedenje o svetu, medkulturno ozaveščenost itd.), 

2. spretnosti, 

3. bivanjsko zmožnost (tj. stališča) in 
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4. sposobnost učenja. 

Raznojezična in raznokulturna zmožnost se (podobno kot raznojezičnost) nanaša na »zmožnost 

uporabe jezikov za sporazumevanje in za sodelovanje v medkulturni interakciji, kjer ima 

posameznik, ki je socialno bitje, različne stopnje znanja različnih jezikov in izkušnje različnih 

kultur« (Coste, Moore, Zarate, 2009, str. 5). Pomemben vidik raznojezične in raznokulturne 

zmožnosti je tudi to, da slednje ne gradi le znanje posameznih jezikov, ampak povezovanje več 

jezikov in kultur. Kot taka raznojezična in raznokulturna zmožnost posledično vpliva na pojav 

večjega jezikovnega metakognitivnega zavedanja (Coste, Moore, Zarate, 2009). 

Natančneje raznojezična in raznokulturna zmožnost predstavlja sposobnost zaporednega 

usvajanja in uporabe različnih kompetenc v različnih jezikih za različne namene in vselej na 

različnih ravneh obvladovanja (Grosman, 2010). Kot taka v sklopu rabe jezika za uspešno 

sporazumevanje (tako v Evropi kot po svetu) v vedno večji meri postaja predmet strokovnih 

posvetov. V zadnjih letih strokovnjaki v Svetu Evrope opozarjajo na vedno večji pomen 

»večjezičnosti za kognitiven razvoj in razvoj posameznikove ustvarjalnosti« (Grosman, 2010, 

str. 80). 

2.2.4 JEZIK IN KULTURA 

»Jezik in kultura sta med seboj neločljivo prepletena; jezik izhaja iz kulturnih danosti in je 

hkrati udeležen pri ustvarjanju kulture« (Sreš, 2012, str. 189). 

Danes govoriti in razumeti več jezikov ne pomeni le uspešnega sporazumevanja, ampak 

predstavlja tudi medkulturno jezikovno komunikacijo. Pri slednji »ne gre le za kulturo 

sporočanja v danem trenutku, gre za udejanjanje vsebin, pomena teh vsebin, razmerij, odnosov 

med govorci, ki se uresničuje ob soočanju kultur in jezikov vsakega med njimi« (Čok, 2009, 

str. 71). Medkulturno zavedanje tako povezuje razumevanje posameznih kultur in posledično 

nastajanje družbenih pravil, navad, odnosov itd., kar pa ni produkt učenja, ampak izkustev in 

dejanj, ki učenje spremljajo (Čok, 2009). 

Medkulturnost (in hkrati celotna njena razsežnost) je tako eden redkih (če ne celo edini) skupnih 

imenovalcev med več- in raznojezičnostjo. Medkulturnost je prisotna vedno, ko je prisotnih 

tudi več različnih jezikov (Grosman, 2010). 

Posameznik, ki se znajde v večjezičnem in večkulturnem okolju, že precej zgodaj začne s 

prepletanjem »matične« in »tuje« kulture. Skladnost, ki nastane med tema dvema ali več 

kulturami, »v narodnostno mešani družbi poglablja vrednote, /.../, utrjuje etične posebnosti 
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materne in druge kulture, vzgaja /.../ strpnost do razlik, prehodnost kulturnih vrednot, razvija 

kulturni pluralizem« (Čok, 2010, str. 174). 

Ob vsem tem raste t. i. kulturni spomin. Slednji »se razvija v dejavni uporabi /.../ sredstev 

/sporazumevanja/, s pomočjo katerih nastaja postopoma nova, bolj poglobljena kulturna 

izkušnja, ki je temeljna za nadaljnji razvoj odnosov med posamezniki in skupinami« (Čok, 

2009, str. 73).  

Čok (2009) jezik in kulturo poveže preko več vidikov: 

– kultura je v danem trenutku udejanjena s pomočjo jezika; 

– jezik ubesedi vsebino kulture; 

– jezik »oblikuje abstraktne sisteme vrednot in identitet, med katerimi so /.../ vključene 

kulturne vrednote in kulturna identiteta« (Čok, 2009, str. 73). 

Kakor je pomembno, da natančno ločujemo med več- in raznojezičnostjo, pa je pomembno tudi, 

da razlikujemo med več- in raznokulturnostjo. Ob tem Byram (2009) poda sledeč primer: dvo- 

oz. večkulturnost se nanaša na posameznikovo identifikacijo z več kot eno socialno skupino, 

medtem ko raznokulturnost označuje posameznikovo zmožnost analizirati različne vidike 

posameznih socialnih skupin. 

»Koncept 'raznokulturne zmožnosti' je neologizem« (Coste, Moore, Zarate, 2009, str. 20). 

Raznojezična (in raznokulturna) zmožnost izhaja iz koncepta raznojezičnosti, le-ta pa iz 

koncepta dvojezičnosti.  

 

2.3 REFERENČNI OKVIR ZA PLURALISTIČNE PRISTOPE K 

JEZIKOM IN KULTURAM 

Referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam (v nadaljevanju: ROPP) je 

eden izmed pomembnejših dokumentov, ki spremljajo jezikovno učenje in poučevanje. 

Dokument ROPP, ki je nastal v okviru Sveta Evrope, ima pomemben cilj, ki je, kot je že opisano 

zgoraj, jezikovno precej raznolik. Dokument ROPP tako opisuje način premagovanja 

medjezikovnih in medkulturnih preprek s ciljem promocije poučevanja in učenja različnih tujih 

jezikov (Candelier idr., 2012).  
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Slednje Candelier in soavtorji (2012) podkrepijo s tremi dejstvi, ki predstavljajo posamezniku, 

ki pozna in uporablja več jezikov, tri pozitivne posledice. Posameznik tako (Candelier idr., 

2012): 

– zadošča svojim potrebam po izražanju, razumevanju, ustvarjalnosti ipd.; 

– širi svojo jezikovno ozaveščenost; 

– spoznava različne kulture. 

ROPP torej predstavlja zbirko opisnikov znanja, spretnosti in stališč, ki jih posamezniki lahko 

razvijajo s pomočjo različnih pluralističnih pristopov. Slednje Candelier in soavtorji (2012) 

opredelijo kot »didaktične pristope, ki v pedagoških/učnih dejavnostih vključujejo več (tj. več 

kot eno) različico jezikov ali kultur« (Candelier idr., 2012). Tako obstaja več različnih 

pluralističnih pristopov, ki pa temeljijo na istem načelu – vključevanje več jezikov/kultur k 

učenju in poučevanju. ROPP pri tem pomaga najti ustrezno povezavo med njimi (tj. med jeziki 

in kulturami ter (po)uče(va)njem) (Candelier idr., 2012). 

S pomočjo uporabe ROPP-a in različnih pluralističnih pristopov posamezniki lahko razvijejo 

določene globalne zmožnosti. Te zmožnosti so Candelier in soavtorji (2012) osnovali precej 

splošno, saj v nasprotnem primeru ne dosegajo ustrezne ravni posplošenosti zmožnosti. Te 

zmožnosti so (Candelier idr., 2012, str. 28): 

– zmožnost obvladovanja jezikovnega in kulturnega sporazumevanja v kontekstu 

»drugosti« (npr. zmožnost pogajanja, reševanja sporov, prilagajanja), 

– zmožnost oblikovanja in širjenja mnogovrstnega jezikovnega in kulturnega repertoarja, 

– zmožnost decentriranja, 

– zmožnost razumevanja nepoznanih jezikovnih in/ali kulturnih prvin, 

– zmožnost vzpostavljanja distance, 

– zmožnost kritičnega analiziranja (sporazumevalne in/ali učne) situacije in dejavnosti, v 

katere je posameznik vključen, 

– zmožnost prepoznavanja »drugega« in drugosti. 

V glavnem pa se te zmožnosti povezujejo v vire, ki jih je s pluralističnimi pristopi možno 

razvijati, in sestavljajo raznojezično in raznokulturno zmožnost. Ti viri so trije (Candelier idr., 

2012): 
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1. znanje, 

2. stališča, 

3. spretnosti. 

Vsak posamezen vir se nato v ROPP-u deli v sledeče razdelke.  

Znanje se deli na jezik in kulturo, vključuje pa 15 razdelkov (do vključno z razdelkom VII 

spadajo pod jezik, od vključno razdelka VIII pa spadajo pod kulturo). Ti razdelki so (Candelier 

idr., 2012): 

– razdelek I: jezik kot semiološki sistem, 

– razdelek II: jezik in družba, 

– razdelek III: besedno in nebesedno sporazumevanje, 

– razdelek IV: razvoj jezikov, 

– razdelek V: raznovrstnost, raznolikost, večjezičnost in raznojezičnost, 

– razdelek VI: podobnosti in razlike med jeziki, 

– razdelek VII: jezik in usvajanje/učenje, 

– razdelek VIII: kulture: splošne značilnosti, 

– razdelek IX: kulturna in družbena raznolikost, 

– razdelek X: kulture in medkulturni odnosi, 

– razdelek XI: razvoj kultur, 

– razdelek XII: raznolikost kultur, 

– razdelek XIII: podobnosti in razlike med kulturami, 

– razdelek XIV: kultura, jezik in identiteta, 

– razdelek XV: kultura in usvajanje/učenje. 

Stališča se delijo na 6 razdelkov (Candelier idr., 2012): 

– razdelek I: pozornost/občutljivost/radovednost (zanimanje)/pozitivno 

sprejemanje/odprtost/spoštovanje/vrednotenje glede na jezike, kulture in njihovo 

raznolikost, 
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– 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. 

Spretnosti pa se delijo na 7 razdelkov (Candelier idr., 2012): 

– 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 uporabiti svoje poznavanje jezika, da bi razumel drug jezik ali sporočal 

v njem, 

– razdelek VI: obvlada interakcijo, 

– razdelek VII: zna se učiti. 

V osrednjem delu ROPP vsebuje seznam natančno razdeljenih opisnikov, ki spadajo pod 

posamezne razdelke (in posledično vire), predstavljajo pa strukturirano pomoč pri povezovanju 

pluralističnih pristopov za celostno razvijanje raznojezične in raznokulturne zmožnosti. 

Candelier in soavtorji (2012) poudarijo, da sta kultura in jezik neločljivo povezana. Zaradi tega 

se ju vedno uči in poučuje skupaj – hote ali nehote. Kljub temu, da do dandanes še ni natančno 

dodelanega sistema za poučevanje kulture – avtorji (prav tam) so celo skeptični, ali do tega 

lahko sploh pride – pa je pomembno, da ob poučevanju in učenju jezikov »povečujemo 

ozaveščenost o /raznih/ kulturnih dejavnikih« (Candelier idr., 2012, str. 10).  
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2.4 UČENJE JEZIKOV  

2.4.1 UČENJE JEZIKOV V EVROPI IN V SLOVENSKEM IZOBRAŽEVALNEM 

PROSTORU  

Jezikovno učenje in poučevanje je nekaj, kar ima v Sloveniji razmeroma dolgo tradicijo. 

Politiko jezikovnega izobraževanja so v Sloveniji pogosto zaznamovali predvsem izsledki tujih 

raziskav in priporočil, zaradi česar pa so se pogosto pojavljale nedoslednosti in nihanja v 

strokovnosti (Skela, 2009).  

Skela (2009) tako poudari, da smo v preteklosti Slovenci bodisi slepo sledili tujim smernicam 

jezikovnega izobraževanja ali pa za njimi zaostajali. 

V Republiki Sloveniji je glede te teme danes veljavna že tretja resolucija o nacionalnem 

programu za jezikovno politiko Republike Slovenije. Dokument z naslovom Resolucija o 

nacionalnem programu za jezikovno politiko 2020–2024 (v nadaljevanju: ReNPJP) ureja 

področje jezikov v Republiki Sloveniji in je trenutno veljaven do leta 2024.  

ReNPJP (2019) si prizadeva dosegati cilj, ki stremi tako k zagotavljanju enakopravnosti v 

družbenih interakcijah za vse kot tudi k medkulturnosti. V povezavi z raznojezičnostjo in še 

zlasti z raznokulturnostjo ima trenutna resolucija glaven fokus glede tega, da je »uresničevanja 

jezikovnih pravic /.../ tudi vzpostavljanje okoliščin za strpno in spoštljivo sporazumevanje« 

(Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko Republike Slovenije, 2019, str. 12).  

Kljub temu pa so se pri pisanju ReNPJP (2019) odgovorni osredotočali najprej na večinski jezik 

(tj. slovenščino) in njeno vlogo v družbi (ki ima v ReNPJP glede na ostale evropske jezike 

vlogo »šibkega« jezika). Osredinjenost le na vlogo materinščine in ne več kot le omenjanje več- 

ter raznojezičnosti je že v predhodni ReNPJP (2007–2011) opazil Stabej (2010), ki je takrat 

poudaril, da besedilo utrjuje prepričanost, »da vsaj na ravni eksplicitne slovenske državne 

jezikovne politike še vedno močno prevladuje simbolna zaščitniška enojezična drža, 

spodbujevalna večjezična drža pa je šele v povojih« (Stabej, 2010, str. 72).  

Slednje bi lahko držalo še danes, saj je v ReNPJP (2019) poudarek na ohranjanju slovenščine 

še vedno občutno večji kot na spodbujanju izobraževanja tujih jezikov. Slednje je predvsem 

vidno v delu ReNPJP, ki pravi: »... slovenska jezikovna politika /mora/ z ustreznimi ukrepi 

poskrbeti, da bo slovenščina pri domačih govorkah in govorcih ostajala prevladujoča 

prostovoljna izbira v čim večjem obsegu zasebne in javne rabe, saj je drugače ogrožena njena 
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polnofunkcionalnost« (Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2020–2024, 

2019, str. 11).  

Poleg tega Stabej (2009) izpostavi še en problem, in sicer premik glavnega težišča jezikovnega 

učenja in poučevanja s področij izobraževanja in kulture na področje gospodarstva, kar pa je v 

resnici moč občutiti v celotni Evropski uniji. Avtor (prav tam) ob tem obelodani nekaj glavnih 

poudarkov Poročila o raznolikosti jezikovnega pouka, ki je bilo ustvarjeno leta 2007 pod 

vodstvom prvega evropskega komisarja za večjezičnost (tj. Leonarda Orbana). V omenjenem 

poročilu avtorji naštejejo precej točk, ki podpirajo stališče, da je večjezičnost pomembna tudi 

za gospodarstvo, pri čemer Stabej (2009) v svojem članku izpostavi sledeče: »/.../ stanje na 

področju jezikov se je v zadnjih letih močno spremenilo. Širitev Evropske unije, globalizacija 

in z njo povezano gospodarsko preoblikovanje ustvarjajo nova družbena, kulturna in 

gospodarska okolja s potrebo po znanju jezikov, zato je treba ponovno razmisliti o vlogi 

poučevanja in učenja tujih jezikov v izobraževalnem sistemu. /.../ Jezikovna raznolikost je ena 

od ključnih evropskih prednosti v okviru gospodarjenja z znanji, vendar bi lahko prevlada 

angleščine to prednost oslabila. /.../ Glavni motivacijski dejavnik za širitev študija jezikov je 

brez dvoma jezikovni prestiž, to je vrednost jezika v (rastoči) družbeni mobilnosti. Ta poudarja 

odnos med posameznikom in trgom dela /.../« (Stabej, 2009, str. 67). 

Pri tem Stabej (2009) poudarja, da jezikovna politika ob naraščanju gospodarskega pomena ne 

sme zanemarjati drugih vidikov, ki so izobraževalni, kulturni, solidarnostni, družbeni ipd.  

Jezikovno poučevanje je med ljudmi prisotno že več sto let, v vsem tem času pa se je močno 

razvijalo. Ob tem Skela (2009) poudari, da je verjetno jezikovno učenje in poučevanje šele v 

zadnjih nekaj letih doživelo hitrejši napredek, pa četudi v smeri nepreglednosti. Šele v zadnjih 

nekaj desetletjih so namreč strokovnjaki s področja jezikov izoblikovali več raznolikih 

pristopov in sprememb. Ob vsem tem Skela (prav tam) poudari, da je na »podlagi vseh spoznanj 

v zvezi z jezikovnim učenjem in poučevanjem /.../ gotovo samo eno: področje je tako zapleteno, 

da ga je treba obravnavati znanstveno in z vso resnostjo, ne enostransko, ampak 

interdisciplinarno, in se hkrati zavedati, da se na vsa vprašanja ne da znanstveno odgovoriti 

naenkrat in takoj /.../« (Skela, 2009, str. 176). 

Se pa v strokovni literaturi kljub vsemu zgoraj navedenemu v zadnjem času pojavlja vedno 

večje razumevanje pomena več- in še zlasti raznojezičnosti tudi v Sloveniji. Eden takih 

dokumentov, ki poskušajo razjasniti dileme glede učenja, poučevanja in rabe več jezikov, je 
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gotovo že zgoraj omenjeni ROPP. Navedeno sicer še ne predstavlja kvalitetnega jezikovno-

izobraževalnega programa, pomeni pa korak proti slednjemu.  

Obenem pa je za Slovenijo zelo značilna tudi precejšnja količina spodbud za učenje tujega 

jezika s strani staršev šolskih otrok. Pižorn (2009b) izpostavi, da so bili ravno starši tisti, ki so 

v precejšnji meri spodbujali začetek poučevanja tujega jezika v zgodnjem otroštvu, čemur je 

botrovalo dejstvo, da je »sredi devetdesetih let okoli 75 % vseh slovenskih osnovnih šol izven 

obveznega predmetnika /.../ ponujalo svojim učencem nekakšno 'pripravnico' učenja prvega 

tujega jezika v tretjem in četrtem razredu osemletne osnovne šole« (Pižorn, 2009b, str. 35).  

Sčasoma je ta pojav prerasel v pobudo za načrtovanje osnovnih izvedbenih aktov, kar je 

pomenilo, da je bil potrjen t. i. učni načrt za fakultativne predmete v osnovni šoli in angleščina, 

nemščina, italijanščina, madžarščina, ruščina, francoščina, latinščina ter esperanto so (poleg 

takratne srbohrvaščine) dobili status učnega predmeta. S tem pa se je  v bistvu začelo intenzivno 

spodbujanje učenja in poučevanja tujih jezikov (Pižorn, 2009b). 

V zadnjih petnajstih letih si strokovnjaki tako prizadevajo izoblikovati tujejezikovni pouk, ki 

bi sledil trem glavnim načelom: otrok naj bo čim bolj izpostavljen tujemu jeziku, učenje tujega 

jezika pa naj bo tako kontinuirano kot tudi čim bolj intenzivno. Ob teh načelih naj bi vsak otrok 

zaključil osnovno šolo vsaj delno trojezičen (Pižorn, 2009b).  

2.4.2 ZAČETKI POSAMEZNIKOVEGA UČENJA (TUJEGA) JEZIKA  

Prvega jezika se posameznik začne učiti že v prvem letu svojega življenja. Majhni otroci z 

besedami večinoma opisujejo, kaj se dogaja okoli njih. V tem obdobju zgodnjega otroštva se 

zgodi tudi največja rast posameznikovega osebnega slovarja (Crystal, 2006). 

Pri tem igrajo odrasli ljudje v otrokovem življenju pomembno vlogo, saj s svojim govorom in 

zgledom pomagajo malčkom razumeti, kako tvoriti logična zaporedja besed. Pri tem je 

pomembno, da odrasli z otrokom govorijo vsakdanje in ne v »popačeni otroški govorici«, kar 

se pogosto v interakciji med odraslim in otrokom dogaja (Clark, 2019). 

Pri približno enem letu in pol lahko besede otrokovega osebnega slovarja okvirno razdelimo v 

dvanajst skupin. Tako ločimo besede, ki se nanašajo na (Crystal, 2006): 

– ljudi, 

– dejanja in gibanje, 

– hrano, 
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– dele telesa, 

– oblačila, 

– živali, 

– vozila, 

– igre in igrače, 

– stvari, povezane z domom, 

– prostor, 

– opisovanje nečesa (sem spadajo npr. prvi pridevniki) in 

– kazanje (npr. tu, tam, jaz itd.). 

Do drugega leta starosti otrok razširi svoj osebni slovar na preko dvesto besed. Crystal (2006) 

poudari, da je določanje števila usvojenih besed po drugem letu starosti težko izvedljivo, saj je 

pomnjenje izredno hitro.  

Ob usvajanju novih besed pa otroci pogosto delajo napake – to je logično, saj morajo sami 

dodelati in razumeti pomen posamezne nove besede. Tako Crystal (2006) izpostavi tri vrste 

napak: 

– prekomerno posploševanje (eno besedo otroci tako uporabijo še za poimenovanje 

drugih podobnih predmetov ali dejanj, npr. besedo luna uporabijo za poimenovanje 

ostalih okroglih predmetov), 

– neuporaba posploševanja (otroci posamezno besedo uporabljajo preozko, npr. besedo 

pes uporabijo samo za družinskega psa), 

– nepravilno poimenovanje (otroci iz nekega razloga z napačno besedo poimenujejo 

predmet ali dejanje, npr. telefon poimenujejo z besedo traktor). 

Crystal (2006) ob naštevanju zgornjih vrst napak poudari, da se slednje ne dogajajo samo 

otrokom – pojavljajo se tudi takrat, ko se odrasli oz. mladostniki ali starejši ljudje učijo novega 

jezika.  

Clark (2019) poudari, da morajo ob učenju novih besed posamezniki (npr. otroci) tem besedam 

pripisati nek pomen. Gre za to, da posamezniki novo naučeni besedi pripišejo pomen, ki zanjo 



24 

 

velja v točno tistem trenutku. Kasneje ji, ko to isto besedo slišijo v drugem kontekstu, lahko 

pripišejo nov pomen oz. nadgradijo svoje znanje glede te nove besede (Clark, 2019). 

Okoli tretjega leta starosti se zgodi tudi pomembno obdobje, ki ga označuje otrokovo pogosto 

spraševanje z vprašanji, ki se začnejo z vprašalnico zakaj. To obdobje ima izredno velik pomen, 

saj pomaga otroku razumeti, kako se besede med seboj povezujejo in kako deluje definiranje 

teh besed, kar pa predstavlja eno od pomembnejših znanj. Začetniki pri učenju jezika sprva 

zagotovo ne zmorejo definiranja v celoti. Sčasoma otrok oz. učeči se novega jezika preide na 

stopnjo, ko ob razlagi poskuša uporabiti čim več besed. Pri otroku se šele pri osmih letih 

izoblikuje dober približek pravi uporabi definicije. Najpogosteje se otroci naučijo definiranja 

tekom šolanja, saj so ravno v vzgojno-izobraževalnih ustanovah deležni ogromnih količin 

razlage (oz. definiranja) s strani pedagoških delavcev (Crystal, 2006). 

Podobno se posameznik (otrok oz. tisti, ki se uči novega jezika) semantično razvija in usvaja 

razumevanje stavkov ter povedi. Večinoma se v procesu (tuje)jezikovnega učenja zgodi, da 

posameznik hitro razume fizično sestavljanje stavkov (npr. kdaj in kam postaviti besedo ker), 

prihaja pa do pomenskih težav (Crystal, 2006). 

Crystal (2006) tako povzame najpogostejše težave, povezane z učenjem skladnje, ki se 

pojavljajo. To so: 

– uporaba trpnega načina (npr. panda je lovila zajca – panda je bila lovljena s strani zajca), 

– razlika v uporabi nekaterih glagolov (npr. moči in morati), 

– uporaba prenesenega pomena. 

Usvajanje novih besed in pomenov le-teh se tako nadaljuje skozi celo življenje posameznika. 

Usvajanje tujega jezika kasneje (npr. v šoli) pa poteka še nekoliko drugače. Otrok do takrat že 

izoblikuje pojmovni svet s pomočjo prvega jezika, v tujem jeziku (ki je pogosto omejen le na 

določen prostor – npr. učilnico) pa sprejema vsebino (pesmi, zgodbe itd.). Pogosto pa v takih 

situacijah žal pride do pomanjkanja izkušenj pogovora z avtentičnimi govorci (Grosman, 2010).  

2.4.3 NAČRTOVANJE TUJEJEZIKOVNEGA UČENJA V ŠOLAH (TUJEJEZIKOVNI 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI) 

V šolah se velik pomen tako v usvajanju novega jezika kot tudi v razlikovanju med več- in 

raznojezičnostjo kaže že pri načrtovanju šolskega kurikuluma za poučevanje tujih jezikov. Ob 

tem morajo imeti strokovnjaki, ki proces poučevanja tujega jezika načrtujejo, v mislih dejstvo, 

da so razlogi za učenje pri mlajših otrocih drugačni od tistih pri odraslih – »pri otrocih ni tako 



25 

 

pomembna primerljivost z drugimi /učenci/ ali primerljivost s standardi, bolj je pomembna 

sposobnost samovrednotenja in motivacija za učenje« (Rutar Leban idr., 2013).  

Byram (2009) izpostavi, da lahko tako ločimo dve poti priprave tujejezikovnega izobraževanja: 

1. večjezično izobraževanje in kurikulum ter 

2. raznojezično izobraževanje in kurikulum. 

Za prvo je značilno ločevanje posameznih jezikov na samostojne izobraževalne predmete, ki 

jih poučujejo različni učitelji – vsak učitelj svoj predmet. Pri raznojezičnem izobraževanju pa 

gre za povezovanje med posameznimi jeziki tekom posameznikovega jezikovnega učenja in 

izkustva (Byram, 2009). Drugi način poučevanja je redek, prav tako pogosto ni značilen za 

slovenski izobraževalni prostor. 

Ob tem Skela (2010) poudari, da se posameznik jezikov lahko uči na dva različna načina: 

– racionalno oz. zavestno v nekem učnem okolju (z učenjem), 

– naravno oz. nezavedno v naravnem okolju (z usvajanjem). 

Drugi način (naravno učenje) je v šolah težko izvedljiv, zato so jezikovni strokovnjaki našli dve 

dodatni različici takega sistema poučevanja (Skela, 2010): 

1. jezikovno kopel (pri čemer se ciljni tuji jezik uporablja kot učni in sporazumevalni jezik 

na celotnem območju šole) ali 

2. naravne metode (kjer pa je uporaba tujega jezika omejena le na učilnico, pri čemer se z 

ostalimi pogoji poskuša čim bolj približati kriteriju naravnega tujejezikovnega učenja 

in poučevanja).  

Skela (2010) tako predlaga nekakšno združitev obeh vidikov: opredeli »predstavitveno« (iz 

pravilnosti se razvije tekočnost) in »na dejavnost osredinjeno« (iz tekočnosti se razvije 

jezikovna pravilnost) metodologijo. Skela (prav tam) ob tem poudari, da je prva (jezikovna 

kopel) verjetno značilnejša za tujejezikovno okolje, medtem ko je druga (naravna metoda) 

značilna tako za tuje- kot tudi za drugojezikovno okolje. Ob vsem pa je vselej potrebno 

pogledati tudi na cilje poučevanja jezika, ki so lahko notranji (nanašajoč se na umski razvoj 

učencev) in zunanji (nanašajoč se na dejansko rabo jezika v okolju, npr. v razredu) (Skela, 

2010). 
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Nećak Lük (2009) poudari, da imajo jezikovni izobraževalni programi pomembno vlogo – 

hkrati vplivajo tako na sistem vrednot glede jezika/-ov posameznikov, ki se te različne jezike 

učijo, kot tudi na razvoj sporazumevalne zmožnosti teh istih oseb.  

Vsaka posamezna država, kot je to značilno tudi za Slovenijo, lahko sama določi, katere jezike 

in jezikovno-izobraževalne cilje bo vključevala v jezikovno-izobraževalne programe. Slednje 

močno vpliva na učeče se posameznike, pa tudi na tiste, ki so že tujejezični – njim lahko država 

ponudi bodisi pouk v njihovem jeziku (v Sloveniji imata tako italijanščina in madžarščina na 

narodnostno mešanih območjih status učnega jezika), bodisi pa jim omogoča dodatno usvajanje 

svojega jezika preko dotičnega jezika kot učnega predmeta (Nećak Lük, 2009). 

Nećak Lük (2009) ob tem izpostavi, da je »za uspešno usvajanje drugega jezika /.../ velikega 

pomena možnost neposrednega sporazumevanja z rojenimi govorci tega jezika« (Nećak Lük, 

2009, str. 138). Avtorica (prav tam) povzame ugotovitve raziskav, ki so dokazale, da je za 

pridobivanje jezikovnega znanja zelo pomemben čim hitrejši stik z novim jezikom, največjo 

vlogo pa pri tem gotovo igra optimalno izobraževalno okolje in izredno strukturiran vnos znanja 

(tj. jezika).  

Nećak Lük (2009) izpostavi ugotovitve Cumminsa, ki je leta 1976 povezal učinke ustreznega 

vzgojno-izobraževalnega dela in socialnopsihološke dejavnike ter izoblikoval potek razvoja 

sporazumevalne zmožnosti pri posameznikih, ki uporabljajo več kot en jezik. Cummins je torej 

opredelil, da za učinkovito usvajanje novih jezikov ni dovolj površinska sporazumevalna 

zmožnost, ki omogoča splošno sporazumevanje, ampak je »za uspešno delo v šoli /.../ predpogoj 

/tudi/ dobro razvita akademska jezikovna zmožnost« (Nećak Lük, 2009, str. 139).  

Prav tako ima prvi jezik pomembno vlogo pri poučevanju tujega ali drugega jezika – na podlagi 

slednjega lahko tako ločimo dve veji poučevanja (Skela, 2010): 

1. inter- ali medjezikovno poučevanje ter 

2. intra- ali znotrajjezikovno poučevanje. 

Pri medjezikovnem poučevanju je značilno, da se posameznik ob učenju ali poučevanju sklicuje 

na prvi jezik, medtem ko učenje in poučevanje pri znotrajjezikovnem poučevanju potekata le v 

ciljnem neprvem jeziku. Obe vrsti poučevanja sta lahko uspešni ali neuspešni glede na to, 

kakšne cilje si posameznik zastavi. Cilj je tako lahko npr. izgradnja sporazumevalne zmožnosti 

ali pa naučiti se brati tujejezikovna besedila (Skela, 2010). 
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Tekom let preučevanja so strokovnjaki pri svojih teorijah učenja in poučevanja tujega jezika 

upoštevali različne poglede. Ena izmed prvih takih teorij, ki jo izpostavi tudi Crystal (2006), je 

behavioristična. Behavioristi kot glaven proces tujejezikovnega učenja in poučevanja 

pojmujejo imitacijo, kar v grobem pomeni, da učeči se imitirajo glasove, strukture ipd. iz enega 

jezika v drugem. Slednje vsekakor ne more držati, saj se ob izključno imitiranju glasov zaotovo 

pojavljajo napake. Kot nasprotje behavioristični teoriji avtor (prav tam) izpostavi kognitivne 

teorije, ki v središče postavljajo ravno kognitivne (miselne) faktorje. Pri takih teorijah je za 

učeče se značilno, da ustvarjalno uporabljajo svoje do tedaj pridobljeno znanje tujega jezika, 

načrtujejo možna pravila uporabe tujega jezika in jih tudi preizkušajo. Učenje je po njihovem 

sestavljeno iz več t. i. nivojev, ki jih učeči se postopoma dosega, na vsakem nivoju pa pridobi 

in utrdi določeno znanje, ob čemer pomembno vlogo igra analiza napak, ki jih učeči se ob 

učenju (nenamerno) napravi (Crystal, 2006). 

Ob vseh zgoraj navedenih vidikih jezikovnega učenja in poučevanja so strokovnjaki tako 

izoblikovali novo metodologijo jezikovnega poučevanja, pri čemer so (poleg vseh treh glavnih 

vidikov jezikovnega učenja in poučevanja – to so jezik, učenje in poučevanje) upoštevali še 

(Skela, 2009): 

– čim podrobnejšo razčlenitev pojma znati jezik, 

– izoblikovane razloge za učenje tujih jezikov, 

– spremenjen lik učenca, ki se z jezikovnim učenjem vedno pogosteje sreča že v 

predšolskem obdobju. 

Zaradi vsega zgoraj naštetega »so se spremenile tipologije tehnik poučevanja, tehnologije, 

učitelji, učni programi, učbeniki, ocenjevanje in vrednotenje« (Skela, 2009, str. 178). 20. 

stoletje je s seboj prineslo rast ved s področja humanizma, posledično pa tudi znanstven in 

vedno bolj metodičen pristop k jezikovnemu pouku (Skela, 2009). 

Na vse spremembe sta (poleg tehnološkega napredka in izboljšanih metod poučevanja) vplivala 

še dva pomembnejša vidika (Skela, 2009): 

1. poglobljene konceptualne (predvsem splošne izobraževalne in filozofske) osnove 

poučevanja tujih jezikov in 

2. večje število izvedenih empiričnih raziskav, ki so preverjale vpliv starosti, vrste 

dejavnosti, organiziranost razreda ipd. na učenje tujih jezikov. 
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Nećak Lük (2009) je mnenja, da izobraževalni programi pomembno vplivajo na doseganje tako 

več- kot tudi raznojezičnosti. »Z močnim,  četudi posrednim vplivanjem na stališča generacij 

glede kulturne dediščine in medgeneracijskega prenosa domačega jezika delujejo – pozitivno 

ali negativno – na zavest govorcev o vitalnosti jezika(ov) in s tem v prid ali škodo ohranjanju 

in razvoju jezikov /.../. Po drugi strani pa skozi različne oblike jezikovne organizacije pouka /ti 

izobraževalni programi/ razvijajo sporazumevalno zmožnost prebivalstva v izbranih jezikih.« 

(Nećak Lük, 2009, str. 135).  

Tekom let so različni strokovnjaki tako izoblikovali različne moderne modele poučevanja tujih 

jezikov – veliko tudi za učenje in poučevanje na zgodnji stopnji, kot to poudari Pižorn (2009a). 

Strokovnjaki so pri določanju modelov poučevanja upoštevali tako intenziteto vključevanja 

tujega jezika kot tudi jezikovne vsebine, ki so lahko vključene v učni proces (Pižorn, 2009a).  

Učitelj mora tako natančno načrtovati ustrezno učno situacijo. Skozi zgodovino so si sledile 

različne metode poučevanja tujih jezikov, ker je bilo večinoma pogojeno tudi z zgoraj že 

opisanimi spreminjajočimi se okoliščinami, novimi spoznanji in strokovnostjo učiteljev. Skela 

(2009) ob tem izpostavi sledeče metode jezikovnega poučevanja: 

– avdiolingvalizem, ki temelji na t. i. učenju na pamet – učenec se uči besedila in se uri v 

pravilni izgovorjavi ter tekočnosti, kar pomeni, da gradi na svoji zmožnosti govorjenja, 

poslušanja in do neke mere celo branja; 

– slovnično-prevajalna metoda, ki izhaja iz klasičnega poučevanja in temelji na besedilih 

oz. na prevajanju le-teh, kar pomeni, da je glavni cilj učenja v resnici poznavanje 

slovničnih pravil in širjenje osebnega besednega slovarja; 

– direktna metoda, ki temelji na aktivnem slušnem in sporočanjskem sodelovanju v 

vsakodnevnih situacijah, pri čemer je poudarek na pravilni izgovorjavi, medtem ko je 

poznavanje slovničnih pravil manj pomembno; 

– komunikacijski pristop, ki temelji na realnih življenjskih situacijah in se nekoliko 

odmika od strogega učenja slovnice. 

Skela (2009) ob tem omeni še avdiovizualno metodo. Slednjo Jazbec (b. d.) izpostavi kot 

metodo, ki se je razvila iz zgoraj že omenjenega avdiolingvalizma. Ta metoda »poudarja 

poslušanje, govor in vizualne dražljaje pri učenju tujega jezika« (Jazbec, b. d., str. 468). Pri tej 

metodi prevladujejo popolna izpustitev maternega jezika pri učenju, obenem pa tudi postopki 
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ponavljanja naučenega, ob čemer pa pogosto pride do precej nenaravnih in izumetničenih 

primerov, ob katerih se učenci (pogosto »na pamet«) učijo uporabe tujega jezika (Jazbec, b. d.). 

Večinoma pa je dandanes v rabi zadnji – komunikacijski pristop. Zanj je značilno, da 

tujejezikovno učenje in poučevanje temeljita na poteku otrokovega učenja prvega jezika – 

posameznik, ki se tujega jezika uči, naj bi torej bil čim bolj izpostavljen ciljnemu tujemu jeziku, 

morebitne napake pa naj bi sčasoma izginile po naravni poti (Skela, 2009). 

Komunikacijski pristop spada med naravne metode učenja in poučevanja tujih jezikov. 

»Osnovna filozofija naravnih metod v vseh svojih različnih pojavnih oblikah /sem tako spada 

tudi komunikacijski pristop/ je v tem, da učenje novega jezika ni zaveden oz. racionalen proces, 

ki bi ga lahko organizirali na sintetičen način (tj. temelječ na učnem načrtu, ki razbija jezik v 

sestavne dele – slovnico, besedje in fonologijo), na načelu postopnega vpeljevanja in vadbe 

nove snovi, od lažjega k težjemu« (Skela, 2009, str. 180).  

Kljub temu, da je komunikacijski pristop ena izmed najbolje razdelanih metod, ki vključuje 

tako psihološke kot tudi sociološke procese, pa ima tudi svoje pomanjkljivosti. Glavni cilj 

jezikovnega izobraževanja je izgradnja celovite sporazumevalne zmožnosti, za dosego slednje 

pa je potrebno izbrati ustrezno vsebino in metodo. Problem pri današnji komunikacijski metodi 

je torej ta, da sicer prinaša ogromno novih smernic, pa kljub temu to stori le površinsko – v 

temelju je jezikovno učenje in poučevanje še vedno slovnično obarvano (ker je tak tudi učni 

načrt) (Skela, 2009).  

Naravne metode pa morajo biti prilagojene tudi temu, ali se jih uporablja v drugo- ali v 

tujejezikovnem okolju. Pri prvem je namreč izpostavljenost posameznika neprvemu jeziku 

znatno večja kot pri drugem. Količina izpostavitve jeziku pa prav tako ni ključni dejavnik – 

predvsem je pomembno, da je izpostavljenost jeziku velika in predvsem redna (Skela, 2009).  

Pižorn (2009a) pa ob tem izpostavi še dva modela, ki sta si glede na intenziteto uporabe oz. 

vključevanja ciljnega jezika najbolj nasprotna: jezikovno kopel in senzibilizacijo (tj. 

uzaveščanje tako jezikovnega kot tudi medkulturnega vidika jezika). 

Jezikovna kopel je precej razširjen model, zanj pa je značilno, da (Pižorn, 2009a): 

– vsebuje tri ključne dejavnike: čas, intenziteta (tj. ne samo učenje jezika, ampak tudi 

njegova uporaba za reševanje ostalih problemov) in izpostavljenost; 

– učni jezik ni otrokov oz. učenčev prvi jezik; 
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– ciljni jezik ni samo učni predmet, ampak se skozenj učenci učijo tudi drugih vsebin; 

– učitelj tekoče govori ciljni tuji jezik in ga v največji možni meri tudi uporablja v učnem 

procesu; 

– učitelj učencev ne sili v uporabo tujega jezika (sploh na zelo zgodnji stopnji ne) – prvi 

stik oz. prva uporaba tujega jezika za učence poteka preko pesmi, iger ipd.; 

– sta cilja metode mojstrska raven vseh sporazumevalnih zmožnosti v tujem jeziku in 

medkulturna ozaveščenost; 

– je ključen celosten pristop k učenju. 

Pozitiven vidik jezikovne kopeli je tudi ta, da posameznik tekom učenja ne usvaja le jezikovnih 

prvin, ampak izkuša tudi družbene in kulturne vrednote (Pižorn, 2009a).  

Pižorn (2009a) povzame tudi ugotovitve Bakerja (Foundations of Bilingual Education and 

Bilingualism, 1993) glede učinkov jezikovne kopeli na učence:  

– dvojezični učenci (glede na enojezične) zaostajajo v razvoju pismenosti samo v 

začetnem obdobju, poleg tega pa izkazujejo enake ali celo boljše zmožnosti branja in 

poslušanja; 

– dvojezični učenci ne izkušajo negativnih učinkov na govorno zmožnost prvega jezika 

ali na druge kognitivne zmožnosti. 

Pri senzibilizaciji na drugi strani pa gre predvsem za drugačne pričakovane dosežke učečih se. 

Različice senzibilizacije poudarjajo predvsem »otrokovo izkustvo z dodatnim jezikom in 

kulturo, motiviranje učencev za raziskovanje jezikov in kultur in vzpostavljanje oziroma 

utrjevanje zanimanja učencev za učenje jezikov« (Pižorn, 2009a, str. 208). Posebnost pa je, da 

je tu prisotna močna povezava z učenčevim prvim oz. maternim jezikom. Pri senzibilizaciji gre 

torej bolj za spodbujanje k učenju tujih jezikov in vzgajanju pozitivnih stališč do različnih kultur 

kot za povečan vnos ciljnega jezika. Posledica tega je tudi manjša časovna izpostavljenost 

učečega se ciljnemu jeziku in manjši poudarek na količini jezikovnih zmožnosti, a po drugi 

strani večja osredinjenost na strategije učenja jezika in željo otrok po tujejezikovnem učenju 

(Pižorn, 2009a).  

Čok (2010) strni vse ugotovitve glede zgodnjega tujejezikovnega učenja in poučevanja v devet 

t. i. tez, ki združujejo didaktičen in humanističen vidik učenja tujih jezikov (prav tam, str. 179–

183): 
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1. teza o družbenosti učenja jezikov, ki poudarja pomen izraznih sredstev, ki so za 

otrokovo sporazumevanje v zgodnjih letih pomembna, pri čemer ne smemo zanemarjati 

vseh izrazov, ki jih otrok že pozna, saj mu ti pomagajo pri nadaljnji socializaciji, 

izgradnji odnosov in nadgradnji znanja; 

2. teza o medkulturnem vzgajanju, ki poudarja pomen spodbujanja k spoznavanju in 

razumevanju drugih in drugačnosti; 

3. teza o učnem transferju in celostnem učenju, ki temelji na tem, da otrok prenaša znanje 

iz jezika in navad, ki so mu blizu in poznane, v nove situacije, tj. v nov jezik in novo 

kulturo; 

4. teza o metajezikovni zmožnosti otroka, ki v zgodnjih letih do določene mere poteka po 

intuitivni poti; 

5. teza o sistematičnosti jezikovnega poučevanja, ki naj poteka interdisciplinarno, 

povezano z otrokovimi življenjskimi situacijami in sproščeno; 

6. teza o ciljnem jeziku, ki združuje vse vrste besedil oz. sporočil, ki jih otrok lahko izkusi 

za celostno tujejezikovno učenje – ta besedila tako zajemajo poezijo in prozo (tj. 

umetnostna besedila), pa tudi neumetnostna besedila; 

7. teza o igri kot temeljni metodi zgodnjega učenja drugega jezika, ki temelji na dejstvu, 

da naj bi bila rdeča nit otrokovega učenja igra; 

8. teza o didaktičnem strukturiranju programa, ki poudarja pomen ustreznega načrtovanja 

učne situacije; 

9. teza o vrednotenju učinkov pouka drugega jezika, ki naj bo prav tako del igre, hkrati pa 

naj ima vlogo nadaljnje spodbude. 

Očitno je, da je še danes potrebnih veliko izboljšav na področju t. i. tujejezikovne metodologije. 

Skela (2010) poudari, da očitno morajo vse dosedanje metodologije nekako uspevati, glede na 

to, da se milijone ljudi uspe sporazumevati v tujem jeziku. Obenem pa se še vseeno dogaja, da 

prevelik delež učečih se ne dosega ustrezne sporazumevalne zmožnosti v ciljnem tujem jeziku. 

Ob tem avtor (prav tam) predvideva, da je izboljšave tujejezikovnega učenja in poučevanja 

smiselno iskati v metodologiji, motivaciji, odnosih med posamezniki, času, priložnosti za 

učenje ipd. (Skela, 2010). 
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2.4.4 RAZLOGI ZA ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA  

Dejstvo je, da se »danes /.../ učimo jezike zato, da se lahko sporazumevamo« (Skela, 2009, str. 

178). S strani Sveta Evrope tako prihajajo priporočila, da naj pri ljudeh prevladuje obvladovanje 

(vsaj) dveh tujih jezikov (Skela, 2009).  

Učenje (in seveda tudi poučevanje) jezikov pa »postajata vse pomembnejša ne samo v državah 

in skupnostih, kjer govorijo manj razširjene jezike (sem sodi tudi Slovenija), temveč tudi v vseh 

drugih državah, katerih jeziki obvladujejo ekonomijo, znanost, raziskovanje, trgovino, transport 

itn.« (Rutar Leban idr., 2013, str. 1). Avtorice (prav tam) izpostavijo dejstvo, da učenje tujih 

jezikov za posameznika predstavlja stimulacijo uma – ne samo, da se posameznik (slednje velja 

tudi za otroke) trudi razumeti in uporabljati nov jezik, ob tem oblikuje še nek odnos do drugih 

narodov, kultur, običajev, navad, religij itd., neguje svojo radovednost in spodbuja svojo željo 

po novem znanju. Skladno s tem po njihovem (prav tam) velja tudi dejstvo, da poznavanje več 

jezikov vodi v večjo in uspešnejšo demokracijo in učinkovitejšo (javno) komunikacijo (Rutar 

Leban idr., 2013). 

Poleg tega nas nenehno obkrožajo tudi napisi, reklamna sporočila, informacije iz medijev ipd., 

ki se tičejo tudi otrok in igrajo pomembno vlogo pri širjenju njihovega besednega zaklada. 

»Poleg domače govorice in pogovorne različice slovenskega jezika otrok že zelo zgodaj srečuje 

tuje jezike tudi tam, kjer naj bi bilo družbeno okolje pretežno slovensko« (Grosman, 2010, str. 

168). Pomembno vprašanje, ki pa se ob tem poraja, je, kdaj z učenjem tujih jezikov začeti. 

Pižorn (2009a) zgodnjo stopnjo učenja opredeli kot obdobje otroštva od tretjega do dvanajstega 

leta starosti. Da lahko strokovnjaki izoblikujejo ustrezne tujejezikovne izobraževalne smernice, 

pa morajo poznati osnovne značilnosti otrok na tej zgodnji stopnji. V tem času otroci obiskujejo 

predšolsko oz. razredno stopnjo (tj. 1.–5. razred) izobraževanja. Za mlajše otroke zgodnje 

stopnje je značilno, da se na osnovnošolsko izobraževanje še navajajo, skladno s tem pa tudi 

opismenjevanje še traja. Ti otroci imajo celosten pristop do učenja (tujih) jezikov, za katerega 

je značilno, da izvzema jezikovno analizo. Prav tako je njihova jezikovna uzaveščenost nižja, 

jezikovnih strategij pa še nimajo (dovolj) razvitih. Njihovo znanje o okolju je omejeno, 

pomembna dejavnika pa sta domišljija in gibanje (Pižorn, 2009a).  

Čok (2010) ob tem dodaja še, da učenje tujega jezika v tem obdobju dodatno spodbujajo tudi 

velika prožnost otrokovih govornih organov, njegova radovednost in zmožnost posnemanja. 
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Otroci od pribl. osmega leta dalje pa so na šolsko delo že dobro navajeni. Razvijajo jezikovne 

strategije in jezik začenjajo dojemati kot abstrakten sistem, h kateremu počasi že pristopajo 

analitično (Pižorn, 2009a). 

Crystal (2006) opozori, da obstaja več raziskav glede zgodnjega učenja tujih jezikov (angl. FLL, 

kar pomeni foreign language learning), ki dajejo pomembne izsledke. Na podlagi rezultatov je 

znano predvsem to, da je zgodnje učenje tujih jezikov za posameznika dobro, vendar pa morajo 

biti obenem pogoji tega učenja čim bolj optimalni; to pomeni, da morajo biti jezikovni učni cilji 

natančno premišljeni in definirani, učitelji morajo biti strokovni, učne metode pa prilagojene 

učenčevim kognitivnim zmožnostim in njegovi stopnji motiviranosti (Crystal, 2006). 

Otroci, ki živijo v dvojezičnem okolju, pa usvajajo ta dva jezika (prvega in tujega) še nekoliko 

drugače. Razno razne spodbude jih namreč usmerjajo k spoznavanju in rabi obeh jezikov in to 

že zelo zgodaj. Ker so kot taki aktivni udeleženci pri rabi dveh (ali celo več) jezikov, pa 

prevzemajo tudi dve kulturi (ali celo več njih) – vsak jezik je namreč neločljivo povezan s svojo 

kulturo (Grosman, 2010). 

Glede na trenutno stanje in na podlagi več številčnih podatkov Pižorn (2009a) trdi, da se 

starostna meja učenja tujih oz. dodatnih jezikov, kot jih poimenuje avtorica (prav tam), niža 

(tako v Evropi kot tudi drugod po svetu). V državah, ki si prizadevajo za večjo usmerjenost k 

več- oz. raznojezičnosti, velja prepričanje, da je enojezičnost dandanes ovira napredku in 

spoštovanju. Mnogo držav tako spreminja svoje izobraževalne programe predvsem na zgodnji 

stopnji učenja in poučevanja, kamor uvajajo učenje novih jezikov (Pižorn, 2009a). 

Kljub temu pa se v širši javnosti vseeno pojavlja več mitov glede zgodnjega učenja tujih 

jezikov. Nekaj jih izpostavi tudi Pižorn (2009a, str. 202): 

– »Učenje dveh jezikov 'meša' otroka in znižuje njegovo raven inteligence.« 

Najnovejše raziskave izpodbijajo omenjeni mit, saj dokazujejo, »da so dvojezični otroci 

boljši na določenih področjih (npr. v jezikovnih igrah), da pa so drugače, vsaj kar se tiče 

inteligence, povsem izenačeni z vrstniki« (Pižorn, 2009a, str. 202).  

Na to temo so v ZDA izvedli tudi raziskavo glede učenja japonščine, pri čemer se je 

pokazalo, da so bili rezultati kognitivnih testov učencev, ki so sodelovali v enem od 

tujejezikovnih modelov poučevanja na zgodnji stopnji, boljši od njihovih vrstnikov, ki 

take jezikovne kopeli niso bili deležni (Pižorn, 2009a). 

– »Otrok se mora najprej dobro naučiti en jezik, potem pa lahko prične še z drugim.« 
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Tudi za zgornji mit pravilno interpretirane raziskave kažejo, da se otroci obeh jezikov 

naučijo enako dobro, če jih obdaja t. i. ljubeče in podporno učno okolje (Pižorn, 2009a). 

Čok (2010) izpostavi še to, da so »opazovanja spontanega usvajanja drugega jezika /.../ 

potrdila, da sta procesa usvajanja prvega in drugega tujega jezika soodvisna. Teorija o 

jezikovni soodvisnosti /.../ razlaga, da se usvajanje jezikovnih struktur in razmerij, ki so 

v obeh jezikih enaka ali podobna, ne ponavlja. Že usvojena oblika ali odnos deluje kot 

filter, ki prestreže proces usvajanja na novo« (Čok, 2010, str. 171). Avtorica (prav tam) 

glede na slednje sklepa, da otrok, ki uspešno usvoji materinščino, jezikovno in 

sporočanjsko možnost nato prenese v novi jezik, hkrati pa je ta prenos uspešnejši, če 

otrok oba jezika (materinščino in drugi/tuji jezik) lahko v spodbudnih okoliščinah 

aktivno uporablja. Ta prenos je seveda lahko pozitiven, lahko pa je tudi negativen (tj. 

da otrok v drugem jeziku uporablja napačne analogije), saj je tako prenašanje pravil med 

jeziki vseeno naporno. Se pa otrok tega napora sčasoma privadi, ob tem pa celo hitreje 

razvije metajezikovno zmožnost (Čok, 2010).  

– »Otrok, ki se (na)uči dveh jezikov, ne bo našel svojega doma v nobenem od teh. Vedno 

bo ujetnik dveh kultur.« 

Kljub temu, da obstajajo posamezniki, ki jih zaradi negativnih čustev do kulture tudi z 

njo povezan jezik začne odbijati (kar se sicer lahko zgodi tudi enojezičnemu 

posamezniku), pa kažejo različne raziskave na to, da odrasli dvojezični posamezniki 

večinoma ne poročajo o težavah glede identitete. Še celo več – če so otroci sprejeti v 

obeh kulturah, se bodo najverjetneje poistovetili z obema, hkrati pa razvili še zmožnost 

kritičnega vrednotenja družbe (Pižorn, 2009a). 

Čok (2010) opozori tudi na to, da skladnost med kulturama ali kulturami celo poglablja 

oz. utrjuje vrednote, pridobljene v primarni družini, etične posebnosti posamezne 

kulture in prehodnost med njima oz. njimi ter strpnost. S pomočjo vsega tega 

posameznik ne postaja ujetnik dveh kultur, ampak ravno nasprotno, razvija kulturni 

pluralizem oz. raznokulturnost (Čok, 2010).  

Podobno se na medkulturnost osredotoči tudi Grosman (2010), ki trdi, da je ravno 

medkulturni dialog zelo pomemben pri demokratični izmenjavi mnenj med 

posamezniki. Kot je že znano, so jeziki neločljivo povezani s svojimi kulturami, avtorica 

(prav tam) pa ob tem izpostavi, da ravno nepoznavanje jezikov drugih kultur vodi v 

nerazumevanje, nestrpnost ipd. (Grosman, 2010).  
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– »Dvojezični otroci (si) morajo prevajati iz svojega 'šibkega' jezika v tistega, ki ga bolje 

obvladajo.« 

Slednje je zgrešeno – večina dvojezičnih posameznikov je zmožnih misliti v obeh 

jezikih, pri čemer to počnejo zaporedno (Pižorn, 2009a). 

– »Otroci, ki rastejo v dvojezičnih družinah, bodo gotovo postali odlični prevajalci.« 

Slednjega ni mogoče potrditi, saj ne obstajajo zanesljive raziskave s tega področja 

(Pižorn, 2009a). 

– »Dvojezični uporabniki imajo 'razcepljeno' osebnost.« 

Raziskave kažejo, da dvojezični otroci preklapljajo med jezikoma predvsem glede na 

družbene/kulturne norme in ne zato, ker bi imeli 'razcepljeno' osebnost (Pižorn, 2009a). 

– »Otroci lahko postanejo dvojezični samo takrat, ko doma nenehno uporabljajo dva 

jezika.« 

Res je, da večja kot je izpostavljenost jeziku, večja je tudi možnost, da se posameznik 

tega jezika hitreje nauči. Ni pa to pogojeno z uporabo jezika doma – dokazano je 

namreč, da se otroci različnih jezikov lahko (na)učijo v različnih (ustrezno spodbudnih) 

okoljih (Pižorn, 2009a). 

Je pa res, kot to izpostavi Čok (2010), da je hkrati napačno tudi pogosto pojmovanje 

»enkrat dvojezični – vedno dvojezični«; če posameznik, ki je dvojezičen, nima 

ustreznega motivacijskega jezikovnega okolja, hkrati pa niti možnosti za aktivno rabo 

jezika(ov), lahko naučeno tudi pozabi.  

Danes je pogosto zaznati mišljenje, ki ne deluje v prid učenju tujih jezikov pri mlajših učencih. 

Slednje je prisotno predvsem zaradi večje količine napačno zastavljenih in nepravilno 

interpretiranih raziskav. Pižorn (2009a) kot eno takih omeni npr. raziskavo Burstalla in 

soavtorjev iz leta 1974 o učenju francoščine v Veliki Britaniji. Avtorica (prav tam) poudari, da 

je pri tovrstnih raziskavah pomembno, da se korektno proučuje tako jezikovne zmožnosti kot 

tudi ostale dejavnike jezikovnega učenja (npr. motivacijo) (Pižorn, 2009a).  

Dandanes je pozitivno mnenje glede učenja tujih jezikov na zgodnji stopnji značilno predvsem 

za Kitajsko, Južno Korejo, Tajvan in Indijo, ozaveščenost pa se vseeno veča tudi drugod (zlasti 

od devetdesetih let 20. stoletja dalje) (Pižorn, 2009a). 
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Pižorn (2009a) povzame več ugotovitev glede pozitivnih razlogov za učenje tujih jezikov na 

zgodnji stopnji, in sicer: 

– mlajši otroci so dovzetnejši za slišanje in posnemanje glasov; 

– mlajši otroci so naravno radovednejši; 

– zgodnejše učenje tujih jezikov vodi v zgodnejše družbeno in kulturno uzaveščanje 

drugačnosti in posledično večje sprejemanje; 

– mlajši otroci imajo večinoma večjo motivacijo za učenje; 

– nevrobiološke osnove ter značilnosti aktivnosti možganov mlajših otrok pričajo o tem, 

da je optimalen začetek učenja tujih jezikov pri treh letih; 

– pri mlajših tujejezikovno učečih se učencih so nekateri strokovnjaki zaznali izboljšave 

na področju sluha in govora; 

– nekatere raziskave kažejo pozitivne posledice tudi na učenje prvega jezika; 

– mlajši otroci večinoma niso preobremenjeni s slabšo samopodobo in občutki sramu ob 

pojavu (tuje)jezikovnih napak; 

– začetek učenja tujega jezika pri nižji starosti pomeni daljše časovno obdobje za 

izpopolnitev jezikovne zmožnosti; 

– učenje tujih jezikov pozitivno vpliva tako na kognitivni kot tudi na čustveni, kulturni in 

jezikovni razvoj posameznika ter na njegov razvoj pismenosti. 

Ob vseh naštetih pozitivnih razlogih za zgodnje učenje tujega jezika Pižorn (2009a) poudarja, 

da se dejansko vsi »normalno razviti posamezniki lahko naučijo dodatnih /tj. tujih/ jezikov do 

določene stopnje ne glede na starost, vendar pod pogojem, da so ustrezno motivirani, da imajo 

dovolj časa za učenje in da se učijo v ustreznih okoliščinah (usposobljenost učitelja, učni 

pripomočki itn.)« (Pižorn, 2009a, str. 204). Ob tem avtorica (prav tam) navaja še, da ob 

odločanju glede časovnega začetka učenja tujih jezikov nikakor ne smemo pozabiti na številne 

raziskave, ki informirajo o tem, da je način razvoja možganov v otroštvu spodbuden za zgodnje 

učenje tujih jezikov – zlasti na dolgi rok. Otroci, ki so se začeli tujega jezika učiti že zelo zgodaj, 

so kasneje pogosto uspešnejši na govornem področju ter imajo več možnosti za razvoj čim bolj 

naravne izgovorjave (Pižorn, 2009a). 
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Grosman (2010) ob obravnavi številnih raziskav izpostavi še, da v dvojezične šole vključeni 

učenci izkazujejo visoke rezultate pri raznih predmetih v obeh jezikih (tudi v morebitnem 

šibkejšem), celo višje rezultate pa dosegajo pri nalogah, ki od njih zahtevajo dodatno 

osredotočenost in napor. »Učenci v takih šolah /tj. dvojezičnih/ razvijejo višjo jezikovno 

ozaveščenost, še zlasti znanja o vlogi jezika kot filtra do realnosti in o potrebi po upoštevanju 

vseh okoliščin sporazumevanja, zato so uspešnejši pri sporazumevanju in reševanju zapletenih 

nalog« (Grosman, 2010, str. 80).  

Za uspešno usvajanje tujih jezikov (na zgodnji stopnji kot tudi kasneje v življenju) Rutar Leban 

idr. (2013) izpostavijo še: 

1. pomembnost ustreznih temeljev za vseživljenjsko učenje tujih jezikov, ki zajemajo tako 

pomembnost zgodnjega učenja tujih jezikov kot tudi raznolikost in vrstni red učenja le-

teh; 

2. pomembnost spodbudnega okolja za učenje tujih jezikov, ki vključuje neformalno 

učenje, spodbudno šolsko okolje, uporabo IKT (tj. informacijsko-komunikacijske 

tehnologije), možnost medkulturnih izmenjav, ustrezno razgledane učitelje in pravilno 

izbran pristop; 

3. ustrezno izobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev. 

 

2.5 STARŠI 

2.5.1 VLOGA STARŠEV OZ. SKRBNIKOV PRI OTROKOVEM UČENJU TUJIH 

JEZIKOV 

Martinšek (2012) družino preprosto opiše kot splet odnosov. »Družina je posebna socialna 

skupina, za katero so značilni intimnost in medgeneracijski odnosi. Področja, ki se prepletajo v 

družini in so medsebojno odvisna, so: somatično, psihično, socialno, materialno in družbeno 

področje« (Martinšek, 2012, str. 357). Avtorica (prav tam) doda še, da ima vsaka družina svoje 

značilnosti, svoje posebnosti, dinamiko, različna pravila ipd., vselej pa se vsaka družina na svoj 

način trudi ohranjati neko ravnovesje.  

Kozjan (2011) povzame posebnosti posamezne družine kot dva poudarka – družino tako 

sestavljajo različni, hierarhično razdeljeni medsebojni odnosi, poleg tega pa družina predstavlja 

tudi enoto, ki deluje ob razno raznih socialnih in kulturnih okoljih. 
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Družina ob tem seveda predstavlja neko okolje. Kozjan (2011) trdi, da »nudi ugodno družinsko 

okolje dobre spodbude pri otrokovem šolskem uspehu, manj spodbudno pa ga ovira in tudi 

zavira« (Kozjan, 2011, str. 24). Avtorica (prav tam) poleg tega povzame še, da strokovnjaki v 

zadnjem času ugotavljajo, da glaven spodbuden dejavnik otrokove učne uspešnosti ni le 

materialno stanje družine, ampak (med drugim) tudi trdnost medsebojnih vezi družinskih 

članov, spodbujanje otrokovega miselnega razvoja, vzgojni slog in vključenost staršev (oz. 

skrbnikov) v otrokovo šolsko delo. 

Uspešnost otroka pri šolskem delu tako ne pogojujeta le družbeni in materialni status družine, 

ampak tudi njeni psihološki dejavniki, ki na tem mestu pomenijo osebnostne značilnosti vseh 

članov, njihova pričakovanja, vzgojni stil, motivacijo, (pretekle) izkušnje s šolanjem itd. 

(Kozjan, 2011). 

Učno uspešnost otroka v šoli lahko tako razdelimo na več dejavnikov. Ti so: fiziološki (ki se 

nanašajo na stanje organizma oz. telesa posameznika, tj. otroka), psihološki, fizikalni 

(nanašajoč se na neposredno učno okolje) in družbeni ali socialni (kamor spadata tudi šola in 

otrokova oz. učenčeva družina). Prva dva sklopa dejavnikov sta notranja, druga dva pa zunanja, 

pri čemer lahko različni dejavniki na učenčevo šolsko uspešnost vplivajo neposredno ali pa 

posredno (Kozjan, 2011). 

Forey, Besser in Sampson (2015) podobno povzamejo, da je otrokova učna uspešnost odvisna 

od kulturnih prepričanj staršev, njihovega poznavanja različnih tujejezičnih učnih strategij, 

njihovega vključevanja v otrokovo učenje ter finančnih in jezikovnih zmožnosti. Tudi Tamis-

LeMonda in Rodriguez (2009) izpostavita, da izkušnje iz otrokovega domačega okolja, kot so 

razne domače učne aktivnosti (npr. branje), pomoč staršev in raznolik učni material (npr. 

knjige/igrače, primerne razvojni stopnji otroka) pomembno vplivajo na otrokovo nadaljnje 

učenje. 

Tudi Kozjan (2011) povzame ugotovitve različnih avtorjev o dejavnikih družine, ki vplivajo na 

učno uspešnost otrok oz. učencev. Ti so (Kozjan, 2011, str. 4–18): 

– socialno-ekonomski status družine (pogosto se pokaže, da ima le-ta, če je višji, 

pozitivnejši vpliv na otrokovo učno uspešnost, kar je večinoma posledica tega, da 

otrokom starši oz. skrbniki (v nadaljevanju izraz starši zajema tako starše kot skrbnike) 

lahko priskrbijo več učnega materiala); 
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– značilnosti družinskega okolja (okolje z več spodbudami, didaktičnim materialom ipd. 

pogosteje pozitivneje vpliva na otrokovo učno uspešnost); 

– izobrazba staršev (višja izobrazba staršev se prav tako pogosto kaže v večjem 

otrokovem učnem uspehu – slednje je pogosto posledica dejstva, da so višje izobraženi 

starši bolj vključeni v otrokovo šolsko delo); 

– odnos med starši in otrokom (pozitiven odnos med starši in otrokom se pogosteje kaže 

v večji učni uspešnosti slednjega); 

– vrednote (starši, ki so otrokom zgled v svoji učni uspešnosti, motivaciji, delu ipd., 

pogosto prispevajo k višji učni uspešnosti otroka); 

– pomoč pri šolskem delu (pogosteje velja, da večja vključenost staršev v otrokovo šolsko 

delo in njihova večja pomoč pri le-tem otroku pomagata dosegati večje učne uspehe). 

Pri zadnjem je potrebno podrobneje omeniti starševsko vključenost oz. vpletenost. Kozjan 

(2011) razloži, da starševska vključenost predstavlja interakcijo med starši in otrokom, ki je 

lahko posredna (tj. interakcija zunaj šole, npr. pomoč pri domačih nalogah in učenju, 

preverjanje otrokovega znanja) ali neposredna (tj. interakcija, ki se navezuje na sodelovanje s 

šolo), lahko pa je tudi vedenjska (najpogosteje izražena kot učna pomoč), osebna (temelječ na 

zanimanju staršev za otrokovo učno/šolsko delo) in kognitivna (ki zajema spoznavanje otroka 

z učnimi materiali in dejavnostmi, ki jih predlagajo starši) (Kozjan, 2011).  

Pri starševski vpletenosti torej »ne gre le za koncept sodelovanja staršev v izobraževanju otrok 

v okviru družine, temveč za sodelovanje staršev s šolo« (Ule, 2015, str. 33). Avtorica (prav 

tam) omeni Joyce Epstein in njen model starševske vpletenosti na šestih stopnjah. Model 

pojasnjuje, da je prva oz. osnovna raven tista, na kateri starši zadovoljujejo le osnovne otrokove 

potrebe, medtem ko s prehajanjem na šesto stopnjo tudi starševska vključenost preide na stopnjo 

starševske popolne osredotočenosti na otroka in njegovo učno delo (Ule, 2015).  

Pri vsem tem je pogosteje pomembneje to, kako aktivni so starši pri otrokovem šolskem delu, 

kot to, kaj starši so po poklicu oz. katere materialne dobrine so zmožni pridobiti. Ob tem so 

sledeče povzete dejavnosti tiste, ki zlasti pozitivno vplivajo na otrokovo učno uspešnost 

(Kozjan, 2011, str. 9): 

– vzpostavitev delovnih navad v družinskem krogu, 

– podpora šolskemu uspehu glede na otrokove zmožnosti in spodbude, 
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– intelektualna klima v družini, 

– modelno obnašanje (npr. pravilna izgovorjava besed), 

– primerna pričakovanja staršev. 

Ob zadnjem strokovnjaki zaznavajo, da obstaja povezava med pričakovanji staršev glede 

otrokove učne uspešnosti in dejansko otrokovo učno uspešnostjo. Pričakovanja staršev namreč 

vplivajo na otrokovo zaznavanje teh prepričanj staršev in posledično na njegova lastna 

prepričanja o svoji učni uspešnosti (Kozjan, 2011). 

Do podobnih zaključkov glede tega, kako pomemben je vpliv staršev na otrokovo učenje 

(tujega) jezika, so prišli tudi drugi avtorji. Castillo in Camelo Gamez (2013) sta med drugim 

povzela tudi izsledke projekta s Harvarda iz leta 2007 (Harvard Family Research Project), pri 

čemer sta izpostavila pomembnost starša kot vzornika in osebo, ki do učenja izkazuje pozitivna 

čustva. 

Tudi van Wechem in Halbach (b. d.) sta v A parents' guide to bilingualism and bilingual 

education (slovensko: Vodič v dvojezičnost in dvojezično izobraževanje za starše) podobno 

zapisali, da starši lahko svojim otrokom pomagajo pri razvijanju jezika (ali več njih) na mnoge 

načine. Pri tem sta izpostavili, da lahko starši otrokom nudijo podporo pri šolskem delu tudi, če 

drugega ali tujega jezika ne obvladajo – znanje, ki ga bodo otroci prejeli od staršev, bodo 

namreč v nadaljevanju samostojno prenesli iz enega jezika v drugega. Avtorici (prav tam) tako 

predlagata nekaj konkretnih načinov starševske pomoči otroku pri učenju tujega jezika: 

– pogovor z otrokom, kar slednjemu omogoča stik z več tujimi besedami; 

– pripovedovanje zgodb o sebi, s čimer starši svojim otrokom ponujajo možnost 

spoznavanja še drugačnih vidikov jezika – otroci se tako spoznavajo s preteklikom in 

prihodnjikom, drugačnimi oblikami besed, starinskimi besedami itd.; 

– postavljanje vprašanj, s čimer starši pomagajo otrokom razvijati njihovo jezikovno 

znanje – poleg tega pa sporočajo, da se zanje zanimajo, kar otrokom predstavlja dodatno 

motivacijo za sporazumevanje; 

– branje zgodb in pravljic predstavlja odlično izhodišče za razvijanje sporazumevalnih 

zmožnosti – ne samo, da otroci z branjem širijo svoj besedni zaklad, zgodbe in ilustracije 

lahko predstavljajo temelj nadaljnjega pogovora med otrokom in staršem; 

– igra v tujem jeziku; 
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– starši, ki imajo to možnost, lahko otroku omogočijo pogovor z naravnim govorcem 

tujega jezika – starši, ki te možnosti nimajo, pa lahko otroke izpostavijo slušnim 

posnetkom v tujem jeziku in tako omogočajo razvoj slušnega razumevanja; 

– pomoč pri domači nalogi; 

– izkazovanje spoštovanja tujemu jeziku. 

2.5.2 VLOGA STARŠEV OZ. SKRBNIKOV PRI OTROKOVEM UČENJU TUJIH 

JEZIKOV V SLOVENIJI 

V Sloveniji strokovnjaki na področju jezikov še niso izvajali veliko raziskav glede vloge staršev 

oz. skrbnikov pri otrokovem učenju (tujih) jezikov, so pa bile podobne raziskave izvedene v 

drugih državah po svetu. Pri tem izstopajo predvsem Grčija, Koreja, Tajvan in Španija. V tujini 

so izvajali podobne raziskave predvsem na temo stališč staršev do učenja tujih jezikov oz. do 

ohranjanja maternega jezika v tujih državah. Del takih raziskav je bil pogosto tudi namenjen 

raziskovanju spodbudnega domačega učnega okolja, ni pa veliko raziskav, ki bi analizirale 

predvsem in izključno slednje.  

Tako sta Griva in Chouvadra (2012) v Grčiji izvedla raziskavo, ki je v širšem smislu proučevala 

stališča grških staršev o tujejezikovnem izobraževanju lastnih otrok. Podobno kot naša 

raziskava je pričujoča bila del krovne raziskave, ki je preverjala tako stališča staršev kot tudi 

otrok oz. učencev in učiteljev do tujejezikovnega izobraževanja. Med drugim so bili 

raziskovalni cilji omenjene raziskave sledeči (Griva, Chouvadra, 2012):  

– identifikacija stališč staršev do tujega jezika angleščine, 

– analiza stališč staršev do zgodnjega tujejezikovnega izobraževanja,  

– ugotavljanje vpletenosti staršev v zgodnje tujejezikovno izobraževanje lastnih otrok, 

– analiza različnih faktorjev (kot sta npr. spol in starost), ki bi lahko vplivali na stališča 

staršev o zgodnjem tujejezikovnem izobraževanju otrok. 

Starši so o zgornjem podajali odgovore na polstrukturirane intervjuje. Večina staršev je ob tem 

povedala, da vsaj v določeni meri svojim otrokom pomagajo pri učenju tujega jezika, je pa ta 

pomoč pogosto pogojena z izobrazbo staršev in njihovim profesionalnim ozadjem. Ob tem je 

večina staršev povedala tudi, da otrokom pogosto pomagajo zaradi lastne želje po dodatni 

uporabi tujega jezika. Prav tako so bili starši večinoma prepričani, da spodbuda staršev 

pozitivno vpliva na otrokovo motivacijo učiti se tujega jezika. Starši so večinoma tudi izrazili 
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pozitivno stališče do zgodnjega tujejezikovnega učenja. Griva in Chouvadra (2012) sta tako 

povzela, da po mnenju staršev njihova vzpodbuda in pozitivna naravnanost do tujega jezika tudi 

pozitivno vplivata na motivacijo otrok do učenja tujega jezika (Griva in Chouvadra, 2012). 

Tudi Pižorn (2009b) je povzela podatke ene izmed evropskih raziskav glede dejavnikov, ki 

najbolj vplivajo na uspešnost usvajanja tujega jezika na zgodnji stopnji. Zgodnji podatki so 

pokazali, da starši pozitivno podpirajo učenje tujih jezikov na zgodnji stopnji, glede učnega 

okolja pa se je izkazalo, da mora slednje biti pozitivno, učenci pa morajo imeti ustrezen dostop 

do gradiv ter biti aktivno vključeni v učenje oz. usvajanje jezika (Pižorn, 2009b). Je pa res, da 

se pričujoča raziskava ne osredotoča izrecno na domače (učno) okolje, ampak na učno okolje 

na splošno.  

Obenem Pižorn (2009b) ob analizi podatkov stanja učenja/poučevanja tujih jezikov v Republiki 

Sloveniji opozarja, da »spada Slovenija z gotovostjo med tiste države, v katerih med starši /.../ 

otrok ni potrebno posebej vzpostavljati motivacije za učenje tujih jezikov ter skrbeti za jezikom 

prijazno okolje« (Pižorn, 2009b, str. 49). Kljub temu pa avtorica (prav tam) opozori, da tega ne 

smemo jemati zlahka in da je vseeno potrebno tako strokovno kot tudi nestrokovno javnost 

podučiti o pomembnih strokovnih vprašanjih, med drugim o (Pižorn, 2009b, str. 49): 

– vlogi jezikov v družbi, 

– vzpostavljanju povezave med različnimi jeziki tekom izobraževanja, 

– načrtovanju fleksibilnejšega načina preverjanja in ocenjevanja tujejezikovnih dosežkov 

učencev, 

– boljšem sodelovanju strokovnjakov za načrtovanje vseživljenjskega učenja, 

– ustreznem usposabljanju učiteljev.  

Kot so torej pokazale že zgornje raziskave, avtorji prihajajo do podobnih zaključkov – za razvoj 

raznojezičnosti in raznojezične zmožnosti se je slednje potrebno zavedati in jo ustrezno 

spodbujati. Pri tem imata poglavitno vlogo razumevanje procesa učenja in poučevanja ter 

pozitivna naravnanost do raznojezičnosti. Starši v državah, kjer so potekale omenjene 

raziskave, se pogosto zavedajo svoje vloge in poznavanju tujih jezikov pripisujejo precejšen 

pomen. Pomen pa je potrebno izkazati tudi učnemu okolju, ki mora vsebovati dovolj ustreznih 

spodbud.  
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2.5.3 PODPORNO UČNO OKOLJE 

Otrok, učenec, pridobiva največ spodbud (ali zaviranj) za učenje tujega jezika iz svojega 

neposrednega okolja. Kljub temu je navadno tako, da je v okolju manj spodbud za učenje tujega 

jezika, poleg tega pa so te še šibkejše od spodbud za učenje prvega jezika (Čok, 2010).  

Rutar Leban idr. (2013) so izpostavile, da je t. i. ESKS (ekonomski, socialni in kulturni status) 

en od dejavnikov, ki kljub vsemu v današnjem svetu igra pomembno vlogo kar se tiče dosežkov 

učencev v šolah. Po analizi Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah ESLC 2011 so 

avtorice (prav tam) povzele glavne okoljske dejavnike, ki se pogosteje povezujejo z boljšimi 

rezultati na jezikovnih testih učencev. To so (prav tam, str. 111): 

– zgodnje učenje tujih jezikov, 

– znanje tujega jezika pri starših, 

– večja izpostavljenost učencev tujemu jeziku (vključujoč tudi uporabo tujega jezika v 

medijih), 

– več uporabe tujega jezika tekom pouka, 

– razumevanje učencev o uporabnosti tujega jezika, 

– zaznavanje učencev o vedno večjih lastnih zmožnostih rabe tujega jezika. 

Pri zadnjem so avtorice (prav tam) poudarile, da »bolj kot se jim /učencem/ zdi, da je 

učenje /tujega jezika/ težko, slabše rezultate dosegajo na jezikovnem testu« (Rutar 

Leban idr., 2013, str. 111).  

S težavnostjo učenja pa je pogosto povezana tudi motivacija za učenje. Čok (2010) slednje 

potrjuje, saj pravi, da je »uspešnost usvajanja drugega in tujega jezika /.../ odvisna od 

motivacije, ki prihaja iz upravičenosti obstoja jezika v otrokovem življenju, ter motivacije za 

učenje tega jezika v šoli in izven nje« (Čok, 2010, str. 178). Ob tem Čok (prav tam) poudari, da 

je otrokova motivacija za učenje tujega jezika pogosto predvsem zunanja (ali družbena), če oz. 

ko pa je notranja, pa je hkrati pogosto nezavedna in se kaže šele ob otrokovih pozitivnih občutjih 

med učenjem, ki poteka kot igra. 

Kot igra oz. precej mimogrede tako poteka učenje predvsem prvega (lahko pa tudi tujega jezika) 

v domačem okolju. Starši namreč otroke učijo jezika nekako nezavedno – ne učijo jih 

neposredno fonologije, pomena in skladnje. Starši tako nezavedno oz. mimogrede otrokom 

predajajo metajezikovno znanje (Crystal, 2006). 
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Pomembna pa je tudi raba tujega jezika s strani staršev, kar je pokazalo mnogo tujih raziskav. 

Pri tem seveda učenje tujega jezika pri otroku spodbuja raba tujega jezika s strani staršev, če 

le-ti ta tuji jezik obvladajo. Če pa starši tujega jezika, ki se ga otrok uči, ne obvladajo, lahko 

uporaba tega jezika s strani staršev pri otroku učenje jezika včasih celo zavira (Quentin Dixon, 

Zhao idr., 2012) 

Tudi Rutar Leban idr. (2013) so se ukvarjali s proučevanjem spodbudnega učnega okolja. 

»Okolje, ki spodbuja učenje tujih jezikov, je življenjsko, delovno in učno okolje, kjer lahko 

slišimo in pridemo v stik z različnimi jeziki. Govorci teh jezikov pa se v takšnem okolju čutijo 

sprejete in zaželene ter odprto, brez strahu in zavor rabijo tuji jezik. Prav tako se učenje tujih 

jezikov v takšnem okolju nenehno spodbuja« (Rutar Leban idr., 2013, str. 291).  

Van Wechem in Halbach (b. d.) podobno predlagata, da naj bo okolje, v katerem se otrok giba, 

polno priložnosti za učenje tujega jezika. Za razvoj njihovega besednega zaklada in znanja 

slovnice je pomembno, da imajo otroci dovolj priložnosti za branje in besedno ustvarjanje – 

nenehno naj bodo v stiku z jezikom tako, da v svojem domačem okolju lahko npr. s plakatov in 

slik prebirajo besede v tujem jeziku, izbirajo tujo besedo tedna, sestavljajo besede iz magnetnih 

črk ipd. (van Wechem, Halbach, b. d.). 

Kljub napisanemu pa Rutar Leban idr. (2013) izpostavljajo tudi, da so rezultati njihove 

raziskave pokazali obratne podatke – učenci, ki so bili v raziskavo vključeni, vseeno poročajo, 

da v okolju, v katerem živijo, le redko pridejo v stik s tujim jezikom. Poleg tega v raziskavo 

vključeni učenci pogosto poročajo o slabšem obvladovanju tujega jezika pri svojih staršev, ne 

glede na to pa večina slovenskih učencev znanje tujega jezika pri svojih starših vseeno ocenjuje 

kot dobro (Rutar Leban idr., 2013).  

Rutar Leban idr. (2013, str. 305–306) tako na podlagi rezultatov raziskav poudarijo sledeče: 

– zlasti pri pisnem sporočanju v tujem jeziku se pojavlja pomembna povezava med 

znanjem tujega jezika staršev in rezultati učencev na jezikovnih testih – višje kot je 

znanje staršev, boljši bodo rezultati učencev; 

– pri slušnem in bralnem razumevanju je najopaznejša povezava med uporabo tujega 

jezika v domačem okolju in rezultati učencev na jezikovnih testih – načeloma višje 

rezultate učencev prinese pogostejša uporaba tujega jezika tudi doma; 

– pri slušnem in bralnem sporazumevanju je prav tako pomembna povezava med 

potovanji v tujino in rezultati učencev na jezikovnih testih – v splošnem to pomeni, da 
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višja kot je izpostavljenost tujemu jeziku na potovanju, višje rezultate dosežejo učenci 

na jezikovnih testih; 

– nenazadnje pa ima vpliv tudi uporaba tujega jezika v medijih – učenci, ki jih obkrožajo 

mediji v tujih jezikih, večinoma dosegajo boljše rezultate na jezikovnih testih.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

»Okolje, ki spodbuja učenje tujih jezikov, je življenjsko, delovno in učno okolje, kjer lahko 

slišimo in pridemo v stik z različnimi jeziki. Govorci teh jezikov pa se v takšnem okolju čutijo 

sprejete in zaželene ter odprto, brez strahu in zavor rabijo tuji jezik. Prav tako se učenje tujih 

jezikov v takšnem okolju nenehno spodbuja« (Rutar Leban idr., 2013, str. 291). Kozjan (2011) 

tako opredeli različne dejavnike družinskega okolja: socialno-ekonomski status družine, 

izobrazba staršev, odnosi med starši in otroki, vrednote in vpletenost staršev v otrokovo učno 

delo. Avtorica (prav tam) opomni še na pomembnost pričakovanj in stališč staršev, saj le-ta 

vplivajo na otrokova zaznavanja in posledično na njegova lastna prepričanja glede svoje (učne) 

uspešnosti. Zatorej je pomembno, kaj starši znajo in kakšno je njihovo mnenje o dotični 

problematiki – če se bodo starši sami zavedali stopnje svoje raznojezične in raznokulturne 

zmožnosti ter jo znali uspešno vrednotiti in uporabiti, bodo tako zgled svojim otrokom. Zaradi 

vsega omenjenega smo se odločili podrobneje raziskati, kakšna je trenutna in realna 

raznojezična in raznokulturna zmožnost staršev otrok v Sloveniji. Na podlagi pridobljenih 

podatkov iz raziskave bi lahko osvetlili trenutno stanje in oblikovali splošen raznojezičnosti in 

raznokulturnosti najbolj naklonjen profil slovenskega starša, ob primerjavi realnega stanja in 

teoretične podlage domačih in tujih strokovnjakov s področja učenja in poučevanja jezikov pa 

bi v nadaljevanju določili osnovne smernice za pomoč staršem pri izoblikovanju raznojezičnosti 

in raznokulturnosti naklonjenega spodbudnega učnega okolja. 

Raziskava je bila izvedena v okviru projekta JeŠT (Jeziki štejejo – Languages matter). Glavni 

cilj tega projekta je »ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v 

slovenskem šolskem prostoru« (Jeziki štejejo – Languages matter, b. d.). Pridobljeni podatki 

tako omogočajo pripravo navodil in usmeritev za uvedbo (domačega) učnega okolja, ki bi bilo 

čim bolj naklonjeno razvijanju raznojezičnosti in raznokulturnosti.  

Glavni cilj projekta je pridobljene podatke analizirati, interpretirati v luči domačih in tujih 

raziskav ter v nadaljevanju načrtovati osnovne smernice za izvedbo podpornega učnega okolja, 

posledično pa tudi spodbujati raznojezičnost v Sloveniji. Izsledki projekta bodo pripomogli tudi 

k bolj sistematičnemu usmerjanju tako pedagoških delavcev v poučevanje raznojezičnosti v 

njenem celotnem pomenu in ne samo v podajanje znanj enega jezika in ene kulture. Pomagali 

bodo tudi bolj opolnomočiti starše pri pripravi spodbudnega učnega okolja. Pri projektu 

predvidevajo, da bodo ob ustreznih usmeritvah učenci sposobnejši večjega kritičnega 
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jezikovnega in kulturnega ozaveščanja. Obenem pa je moč v izvedeni raziskavi videti še 

dodatno vrednost – zakaj oblikovati raznojezičnosti in raznokulturnosti naklonjeno le šolsko 

učno okolje, če pa je pri usvajanju (tujega) jezika prav tako zelo pomembno tudi otrokovo 

domače okolje. Ne samo, da bi bilo potrebno poiskati težave v šolskem kontekstu, jih odpraviti 

in pozitivne rezultate nagraditi z ustreznimi jezikovnimi izkaznicami, slednje bi bilo potrebno 

narediti tudi v otrokovem domačem okolju (Jeziki štejejo – Languages matter, b. d.).  

V nadaljevanju smo tako iz vseh pridobljenih podatkov izluščili tiste, ki so bili neposredno 

povezani s starši. S temi podatki smo nato analizirali trenutno stanje glede domačega 

raznojezičnega okolja v Republiki Sloveniji in v nadaljevanju stremeli k izoblikovanju 

raznojezičnega profila slovenskega starša. Tako izoblikovan profil bo pomagal osvetliti 

trenutno situacijo in ob dodatnih usmeritvah starše vodil v preseganje stališč, ki se tičejo eno- 

oz. monojezičnosti in monokulturnosti, kar pa v današnjem svetu globalizacije v resnici ni niti 

zaželeno niti dobro. Starši bi posledično omogočali tako sebi kot tudi svojim otrokom večje 

ozaveščanje o raznojezičnosti, okolje, ki sprejema raznojezičnost in raznokulturnost ter večjo 

zmožnost (samo)kritičnosti in uspešnosti v globaliziranem okolju. 

 

3.2 NAMEN RAZISKAVE 

Namen raziskave je torej ugotoviti, kakšna je trenutno splošna raznojezična in raznokulturna 

zmožnost staršev slovenskih šolskih otrok oz. izoblikovati trenutni t. i. raznojezičnosti in 

raznokulturnosti naklonjen profil slovenskega starša ter ga primerjati z dostopnimi teoretičnimi 

osnovami. V nadaljevanju se osredinjamo predvsem na vidik spodbudnega okolja in izpeljemo 

osnovne smernice, ki staršem slovenskih šolskih otrok glede na njihovo razvitost raznojezične 

in raznokulturne zmožnosti lahko pomagajo pri načrtovanju spodbudnega okolja za učenje tujih 

jezikov. 

Za potrebe raziskave je bila ustvarjena anketa, ki je bila posredovana učiteljem, vzgojiteljem, 

ravnateljem in staršem. Ob tem smo za potrebe statistične obdelave naše raziskave iz 

vprašalnika izluščili izključno odgovore staršev slovenskih osnovnošolcev in dijakov (v 

nadaljevanju: staršev) – želeli smo izvedeti, kako ti ocenjujejo svojo raznojezično zmožnost in 

kako se njihova raznojezična (in raznokulturna) zmožnost razlikuje glede na njihove 

demografske podatke (starost, najvišja dosežena stopnja izobrazbe, regija bivanja in obdobje 

začetka učenja tujega jezika). Zanimalo nas je torej, kakšne so njihove sposobnosti in kakšno 

je njihovo znanje tujih jezikov, ter predvsem, kakšno je njihovo mnenje o raznojezičnosti in 
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raznokulturnosti. Podrobneje nas je zanimalo, kakšna je ocena znanja staršev o procesu učenja 

(tujih) jezikov ter o različnih kulturah, kakšna je njihova ocena lastne spretnosti učenja in 

obvladovanja tujega jezika ter kakšna so njihova stališča do učenja tujih jezikov in spoznavanja 

novih kultur (tj. kako pomembna so zanje motivacija, strpnost, medkulturno sprejemanje ipd.). 

Poleg tega nas je zanimalo tudi, če se starši z različnimi demografskimi podatki med seboj 

razlikujejo glede oblikovanja domačega spodbudnega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti 

svojih otrok.  

Podatki, pridobljeni tekom opisane raziskave, pripevajo k orisu trenutne situacije glede procesa 

razvijanja raznojezične zmožnosti otrok in staršev – slednji so namreč eni od pomembnejših 

akterjev v procesu otrokovega učenja tujih jezikov. Raziskava doprinese k novim rezultatom, 

ki jih to področje (v našem okolju še niti ne dovolj raziskano) resnično potrebuje. Rezultati 

hkrati doprinesejo k odpravi težav, ki se pri razvijanju raznojezičnosti pojavljajo zlasti v 

domačem okolju. Poznavanje tega profila pa bi lahko pomagalo vsem (učiteljem, učencem in 

staršem) dosegati višje standarde – zlasti bi se to lahko kazalo v  ozaveščanju staršev (pa tudi 

učencev, dijakov, ravnateljev, učiteljev in vzgojiteljev) glede pomembnosti načrtovanja 

raznojezičnosti in raznokulturnosti naklonjenega okolja (doma) in tudi raznojezičnosti same.  

3.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Za potrebe pridobivanja ustreznih podatkov tekom raziskave smo izoblikovali sledeča 

raziskovalna vprašanja. 

RV 1: Ali se med starši z različnimi demografskimi podatki (starost, najvišja dosežena stopnja 

izobrazbe, regija bivanja in obdobje začetka učenja tujega jezika) pojavljajo razlike v oceni 

svojega znanja o procesu učenja tujih jezikov in spoznavanju novih kultur? 

RV 2: Ali se med starši z različnimi demografskimi podatki (starost, najvišja dosežena stopnja 

izobrazbe, regija bivanja in obdobje začetka učenja tujega jezika) pojavljajo razlike v oceni 

svoje spretnosti učenja in obvladovanja tujega jezika (tj. v oceni lastne jezikovne kompetence)? 

RV 3: Ali se med starši z različni demografskimi podatki (starost, najvišja dosežena stopnja 

izobrazbe, regija bivanja in obdobje začetka učenja tujega jezika) pojavljajo razlike v stališčih 

do učenja tujih jezikov in spoznavanja tujih kultur? 

RV 4: Ali se pri starših z različnimi demografskimi podatki (starost, najvišja dosežena stopnja 

izobrazbe, regija bivanja in obdobje začetka učenja tujega jezika) pojavljajo razlike pri pripravi 

spodbudnega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti pri svojih otrocih? 
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3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Raziskovalni pristop je bil empirični, saj je bila vir podatkov večja množica sodelujočih v 

raziskavi, ki se je izvajala v realnem življenju. Iz tega natančneje sledi, da je bil raziskovalni 

pristop kvantitativni. 

Način organiziranja raziskave je bil deskriptiven, kakršna pa je bila tudi raziskava. Z analizo 

podatkov, pridobljenih z raziskavo, želimo namreč opisati, kakšno je trenutno stanje na 

področju raznojezičnosti in raznokulturnosti (podrobneje z vidika staršev otrok v slovenskem 

izobraževalnem okolju) in na področju k raznojezičnosti in raznokulturnosti usmerjenega 

spodbudnega učnega okolja.  

3.3.1 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo dobili potem, ko so bili zbrani tekom izvajanja projekta JeŠT – Jeziki štejejo. V 

projektno skupino so bile vključene nekatere fakultete Univerze v Ljubljani (Pedagoška 

fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko), Filozofska fakulteta Univerze v 

Mariboru, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče 

Koper (Inštitut za jezikoslovne študije), Zavod RS za šolstvo, Pedagoški inštitut Ljubljana ter 

26 slovenskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. 

Glavni tehniki zbiranja podatkov sta bili anketiranje in merjenje stališč. Instrument je bil 

sestavljen iz dveh delov: v prvem delu je bil anketni vprašalnik, sledile pa so mu lestvice stališč 

Likartovega tipa. Celoten instrument so oblikovali strokovnjaki, sodelujoči na že zgoraj 

omenjenem projektu JeŠT. Spletni vprašalnik so sestavljali trije vsebinski sklopi. V prvem delu 

so bila vprašanja, s katerimi so bili pridobljeni demografski podatki sodelujočih, zbrani pa na 

podlagi vprašanj s prostimi odgovori in vprašanj zaprtega tipa z enim možnim odgovorom. V 

drugem delu so sledila vprašanja, ki so pridobivala informacije glede rabe različnih jezikov 

sodelujočih s pomočjo vprašanj zaprtega tipa z enim ali več možnimi odgovori. V tretjem delu 

pa so sodelujoči opredelili svoje znanje, spretnosti in stališča glede raznojezičnosti ter zmožnost 

organizacije podpornega učnega okolja. Vse našteto so ocenjevali na 5-stopenjski lestvici, pri 

čemer je 1 pomenilo popolnoma se strinjam, 5 pa sploh se ne strinjam. Sodelujoči starši so tako 

izražali mnenje glede svojega znanja (predvsem o procesu učenja (tujih) jezikov), spretnosti 

(predvsem glede lastne jezikovne kompetentnosti) in stališč (glede motivacije za učenje tujih 

jezikov, sprejemanja in strpnosti do drugih jezikov in kultur itd.) znotraj raznojezične zmožnosti 

ter glede priprave spodbudnega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti pri svojih otrocih.  
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Skupaj je bilo v vprašalniku 25 vprašanj, od tega 13 v prvem delu, 10 v drugem in 2 v tretjem, 

pri čemer sta zadnji dve vprašanji vsebovali skupaj 74 trditev, sodelujoči pa so se do njih morali 

opredeliti na že zgoraj omenjenih 5-stopenjskih lestvicah stališč. Od teh 74 trditev jih je bilo 48 

namenjenih predvsem staršem – na ostala vprašanja starši niso odgovarjali oz. so nanje 

odgovarjali le učitelji, vzgojitelji in ravnatelji. 

Instrument za zbiranje podatkov je bil anonimen, reševanje raziskovalnega instrumenta pa je za 

posameznika trajalo približno 20 minut. Skupaj z navodili za reševanje in povezavo do 

spletnega vprašalnika je bil le-ta poslan preko elektronske pošte vsem sodelujočim šolam. 

Spletni vprašalnik so prostovoljno reševali vsi vzgojitelji, učitelji, ravnatelji, visokošolski 

učitelji in sodelavci ter starši učencev in dijakov, ki obiskujejo oz. delujejo na vzgojno-

izobraževalnih zavodih/ustanovah, ki so vključeni v projekt JeŠT. V navodilih za reševanje 

spletnega vprašalnika so sodelujoče prosili za čim večjo odzivnost in pomoč pri posredovanju 

vprašalnikov staršem.  

Sodelujoči pri raziskavi so spletni vprašalnik lahko reševali v obdobju od septembra 2019 do 

decembra 2020. S potrditvijo oddaje na koncu spletnega vprašalnika so oddali svoje odgovore.  

3.3.2 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Preverjena je bila tudi ustreznost merskih instrumentov. Občutljivost in objektivnost sta bili 

povečani tako, da je bila za prvo predvidena 5-stopenjska lestvica, pri drugi pa so bili predvideni 

enaki vprašalniki in navodila za vse sodelujoče, vprašanja zaprtega tipa ter anonimnost 

odgovorov. 

Veljavnost je bila zadoščena z racionalno vsebinsko validacijo s strani strokovnjakov, 

sodelujočih na projektu, zanesljivost pa z izračunom koeficienta Cronbach Alpha, ki je podal 

vrednost 0,76. Pričujoča vrednost pomeni, da je zanesljivost vprašalnika dobra. 

 

V nadaljevanju smo izvedli izračun opisne statistike za dani vzorec, pri čemer smo izračunali 

frekvence (št. odgovorov), strukturne odstotke (%), aritmetične sredine (M) ter standardne 

odklone (SO). Med posameznimi atributivnimi spremenljivkami smo podatke analizirali z 

uporabo neparametričnega testa (tj. test Kruskall-Wallis). 

Raznojezična in raznokulturna zmožnost posameznika v grobem torej združuje deklarativno 

znanje o jeziku, spretnosti, stališča posameznika glede tujih jezikov in sposobnost učenja tujega 

jezika. Da smo lahko izdelali splošen profil raznojezičnosti najbolj naklonjenega slovenskega 

starša, smo morali preveriti vse te štiri postavke. Za potrebe naše raziskave smo združili 
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spretnosti in sposobnosti učenja tujega jezika v eno postavko, dodali pa smo postavko, ki se 

tiče izgradnje spodbudnega tujejezikovnega učnega okolja, saj želimo z raziskavo podati 

povprečnemu slovenskemu staršu osnovne smernice za pomoč pri izgradnji le-tega. Tako smo 

preučevali, kako starši ocenjujejo:  

– svoje znanje tujih jezikov (tj. postavka: Znanje), 

– svoje sposobnosti oz. spretnosti, ki jih pri tujejezikovni komunikaciji potrebujejo (tj. 

postavka: Spretnosti), 

– svoja stališča do (učenja) tujih jezikov (tj. postavka: Stališča) in 

– svojo zmožnost izgradnje podpornega tujejezikovnega učnega okolja (tj. postavka: 

Podporno učno okolje).  

Pri postavki Znanje smo preučevali trditve: 

1. Znanje enega tujega jezika je lahko odskočna deska za lažje usvajanje drugega tujega 

jezika. 

2. Otroci bi se najprej morali dobro naučiti maternega jezika in šele nato tujih jezikov. 

3. Če želimo dobro znati tuji jezik, ni nujno dobro poznati tudi kulture, iz katere izhaja. 

4. Učenje jezika je dolg in naporen proces. 

5. Z učenjem tujega jezika moramo začeti zgodaj v otroštvu. 

6. Če se učimo več tujih jezikov hkrati, bomo težko vsakega posebej dobro obvladali. 

Pri postavki Spretnosti smo preučevali trditve: 

7. Ko govorim v tujem jeziku, mi je vedno nekoliko neprijetno. 

8. Ko govorim v tujem jeziku, se bojim napake. 

9. Zaupam v lastne sposobnosti učenja tujega jezika. 

10. Znam primerjati lasten jezik in kulturo z drugimi jeziki in kulturami. 

Pri postavki Stališča smo preučevali trditve: 

11. Znanje različnih jezikov je pomembno, saj se lahko tako sporazumemo z več ljudmi in 

se seznanimo z več kulturami.  
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12. Znanje maternega jezika popolnoma zadostuje.  

13. Kdor zna več jezikov, bo lahko uspešnejši na poklicni poti.  

14. Znanje različnih jezikov prispeva k osebnemu razvoju posameznika.  

15. Jezik je neločljiv del kulture. 

16. Znanje tujih jezikov me zelo zanima. 

17. Rad/-a bi znal/-a govoriti več tujih jezikov. 

18. V šoli bi se morali učiti vsaj dveh tujih jezikov. 

19. Znanje tujih jezikov prispeva k razumevanju razlik med posamezniki in njihove 

drugačnosti. 

Pri postavki Podporno učno okolje smo preučevali trditve: 

20. Kot starš se zavedam, kako pomembno je, da znajo moji otroci več jezikov. 

21. Slovenski šolski sistem (pravilniki, zakonodaja) je oblikovan tako, da spodbuja pri 

učencih večjezičnost in poznavanje različnih kultur. 

22. Skrb za učenje tujih jezikov je zlasti stvar šole. 

23. Doma spodbujamo učenje tujih jezikov. 

24. Doma imamo dovolj literature v tujih jezikih za podporo pri učenju. 

25. Ko slišim, da moj otrok govori tuji jezik, sem ponosen. 

3.3.3 OPIS VZORCA 

Vzorec je bil neslučajnostni, natančneje namenski – v vzorec vključene osebe so imele 

značilnosti, bistvene za namene raziskave. Sodelujoči v raziskavi so tako bili med drugim starši 

osnovnošolcev in dijakov, ki so se izobraževali v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2019/20. 

V raziskavi je v šolskem letu 2019/20 v celoti sodelovalo 1383 anketirancev. Za namen 

raziskovanja raznojezične in raznokulturne zmožnosti slovenskih staršev so bili pomembni 

zlasti starši osnovnošolcev in dijakov, zato bomo v nadaljevanju interpretirali le njihove 

odgovore. V raziskavo je bilo torej vključenih 801 staršev, od tega 610 žensk (76,2 %) in 191 

moških (23,8 %). 
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Od vseh anketiranih staršev osnovnošolcev in dijakov jih je bilo 0,7 %, ki so bili mlajši od 25 

let, 11 %, ki so bili stari med 26 in 35 let, 58,7 %, ki so bili stari od 36 do 45 let, starih od 46 

do 55 let je bilo 27,2 %, starejših od 55 let pa je bilo 2,4 % staršev. Od vseh sodelujočih staršev 

jih je bilo 88 % rojenih v Sloveniji, 8,6 % v eni izmed držav nekdanje republike Jugoslavije, 

3,4 % staršev pa je odgovorilo, da so bili rojeni drugje (v Avstriji (3), Franciji (1), Italiji (3), 

Kazahstanu (1), Nemčiji (9), Rusiji (2), Švici (1), Ukrajini (2), Gruziji (1), na Portugalskem (1) 

in Madžarskem (1) ter v Sovjetski zvezi (2)). V času raziskave je največ, tj. 40,2 % sodelujočih 

staršev živelo v pomurski regiji, 22,2 % v podravski, 20,1 % v osrednjeslovenski, 5 % v obalno-

kraški, 4,5 % v notranjsko-kraški, 4,4 % v savinjski, 2,2 % v goriški, 0,5 % v gorenjski regiji, 

0,4 % v jugovzhodni Sloveniji in 0,2 % tako v zasavski kot tudi v koroški regiji. 

Kar se tiče najvišje dosežene stopnje izobrazbe, ki so jo anketirani starši dosegli, jih je 47,6 % 

dokončalo univerzitetni ali visokošolski strokovni študij, 32,3 % srednje splošno izobraževanje, 

gimnazijo ali srednje poklicno izobraževanje, 10,2 % višje strokovno izobraževanje, 4,7 % 

doktorat, 3,6 % poklicni tečaj, maturitetni tečaj ali izobraževanje za delovodski oz. poslovodski 

izpit, 1,5 % pa nižje poklicno izobraževanje, osnovno šolo ali pa osnovne šole niso dokončali. 

Od vseh jih je v času raziskave 41,4 % poklicno delovalo na področju družboslovnih, poslovnih 

ali pravnih ved, 25,8 % na področju tehniških in tehnoloških ved, 22,1 % na področju 

izobraževalnih ved in 10,6 % na področju naravoslovja, matematike ali računalništva. 

10,8 % staršev se je tuje jezike začelo učiti v vrtcu, 85,2 % v osnovni šoli, 1,3 % v srednji šoli, 

2,7 % pa drugje, npr. doma s starši, na potovanjih, na fakulteti, s spremljanjem tujih televizijskih 

programov, od sosedov ipd. Trije starši na to vprašanje niso odgovorili. 

V času svojega osnovnošolskega študija so se v raziskavo vključeni starši učili različne tuje 

jezike. Prvi graf prikazuje tuje jezike, ki so se jih v raziskavo vključeni starši učili v šoli, drugi 

graf pa prikazuje tuje jezike, ki so se jih v raziskavo vključeni starši učili zunaj šole (na raznih 

tečajih, v tujini, samostojno preko spleta ipd.). 
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Graf 1: Tuji jeziki, ki so se jih starši učili v osnovni šoli 

 

V šoli so se sodelujoči starši v največji meri učili angleščine in nemščine (obakrat 27 %), precej 

pogosto pa so se učili tudi hrvaščine (11 %), slovenščine (10 %) in srbščine (7 %). Pod opcijo 

'drugo' so navajali predvsem srbohrvaščino, češčino, nizozemščino ipd. 
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Graf 2: Tuji jeziki, ki so se jih starši učili zunaj osnovne šole 

 

Kot kaže Graf 2 so se tudi izven šole v raziskavo vključeni starši večinoma učili angleščine (21 

%) in nemščine (18 %). Precejšen odstotek staršev pa se izven šole ni učil nobenega tujega 

jezika (19 %). Tisti, ki pa so se, pa so za učenje v večji meri izbirali še: italijanščino, hrvaščino, 

španščino, slovenščino in francoščino.  

 

3.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V raziskavi je torej sodelovalo 801 slovenskih staršev. Zanimalo nas je, kakšna je raznojezična 

in raznokulturna zmožnost teh staršev, pri čemer smo med sabo primerjali štiri spremenljivke: 
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tujega/-ih jezika/-ov (v nadaljevanju: začetek učenja TJ). Le pri zadnji spremenljivki 23 staršev 

ni podalo odgovorov, pri ostalih so odgovarjali vsi. V spodnjih tabelah je še enkrat prikazana 

opisna statistika, ki se tiče omenjenih štirih spremenljivk. 

Tabela 1: Starost staršev 

 Št. odgovorov Delež (%) 

do 25 let 6 0,7 

od 26 do 35 let 88 11,0 

od 36 do 45 let 470 58,7 

od 46 do 55 let 218 27,2 

nad 55 let 19 2,4 

skupaj 801 100,0 

 

Največ staršev, sodelujočih v raziskavi, je bilo starih med 36 in 45 let (58,7 %), najmanj pa jih 

je bilo mlajših od 25 let (0,7 %).  

Tabela 2: Začetek učenja TJ 

 Št. odgovorov Delež (%) 

v vrtcu 84 10,8 

v osnovni šoli 663 85,2 

v srednji šoli 10 1,3 

drugo 21 2,7 

skupaj 778 100,0 

niso odgovorili 23  

vsi skupaj 801  

 

Največ staršev, sodelujočih v raziskavi, se je začelo učiti tuji jezik (ali več njih) v osnovni šoli 

(85,2 %).  

Tabela 3: Najvišja dosežena izobrazba staršev 

 Št. odgovorov Delež (%) 

doktorat 38 4,7 
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univerzitetni ali 

visokošolski strokovni 

študij 

381 47,6 

višje strokovno 

izobraževanje 
82 10,2 

poklicni tečaj, maturitetni 

tečaj, izobraževanje za 

delovodski ali poslovodski 

izpit 

29 3,6 

srednje spl. izobraževanje, 

gimnazija; srednje 

poklicno izobraževanje 

259 32,3 

nižje poklicno izobraževanje, 

OŠ, nedokončana OŠ 
12 1,5 

skupaj 801 100,0 

 

Večina staršev, sodelujočih v raziskavi, je doseglo univerzitetno ali visokošolsko strokovno 

izobrazbo (47,6 %), skoraj tretjina staršev pa je dokončala srednje splošno ali poklicno 

izobraževanje oz. gimnazijo (32,3 %).  

Tabela 4: Regija bivanja staršev 

 Št. odgovorov Delež (%) 

pomurska 322 40,2 

podravska 178 22,2 

koroška* 2 0,2 

savinjska 35 4,4 

zasavska* 2 0,2 

jugovzhodna Slovenija* 3 0,4 

osrednjeslovenska 161 20,1 

gorenjska 4 0,5 

notranjsko-kraška 36 4,5 

goriška 18 2,2 

obalno-kraška 40 5,0 



58 

 

skupaj 801 100,0 

 

Največ staršev, sodelujočih v raziskavi, je prihajalo iz pomurske regije (40, 2 %), sledili pa sta 

ji podravska (22,2 %) in osrednjeslovenska regija (20,1%). Najmanj staršev je prihajalo iz 

koroške in zasavske regije (oboje 0,2 %). Zaradi premalo pridobljenih odgovorov s strani 

staršev iz koroške in zasavske regije ter tudi iz jugovzhodne Slovenije v nadaljevanju nismo 

morali izvesti potrebnih statističnih postopkov, zato smo odgovore teh staršev izločili iz analiz, 

ki se nanašajo na regije bivanja. 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Ali se med starši z različnimi demografskimi podatki 

(starost, najvišja dosežena stopnja izobrazbe, regija bivanja in obdobje začetka učenja 

tujega jezika) pojavljajo razlike v oceni svojega znanja o procesu učenja tujih jezikov in 

spoznavanju novih kultur? 

Starši so se opredeljevali do trditev 1.–6., ki se tičejo znanja o procesu učenja tujih jezikov in 

spoznavanja novih kultur. Pri vsaki trditvi so se opredelili na lestvici 1–5, pri čemer je 1 

pomenilo se popolnoma strinjam in 5 se sploh ne strinjam. 

Tabela 5: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 1.–6. glede 

na starost staršev 

 Starost 

do 25 let 26–35 let 36–45 let 46–55 let nad 55 let 

M SO M SO M SO M SO M SO 
Znanje enega 

tujega jezika je 
lahko odskočna 

deska za lažje 

usvajanje drugega 
tujega jezika. 

3,3 1,5 2,33 1,1 1,9 0,8 1,9 0,8 1,7 0,8 

Otroci bi se najprej 

morali dobro 

naučiti maternega 
jezika in šele nato 

tujih jezikov. 

2,7 2,1 2,4 1,3 2,4 1,2 2,5 1,2 2,4 1,1 

Če želimo dobro 
znati tuji jezik, ni 

nujno dobro 

poznati tudi 
kulture, iz katere 

izhaja. 

3,3 1,5 2,8 1,1 2,9 1 3,1 1 3,3 1,2 

Učenje jezika je 
dolg in naporen 

proces. 

2,7 2,1 2,4 1 2,6 1 2,6 1 2,1 1,1 

Z učenjem tujega 

jezika moramo 
začeti zgodaj v 

otroštvu. 

2,7 2,1 2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 2,1 1,0 

Če se učimo več 
tujih jezikov hkrati, 

bomo težko 

4 1 3,4 1 3,4 1 3,4 1 3,5 0,9 
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vsakega posebej 

dobro obvladali. 

 

Kar se tiče starosti staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično pomembna pri dveh 

trditvah (znanje enega tujega jezika je lahko odskočna deska za lažje usvajanje drugega tujega 

jezika (x2 = 14,562, p = 0,006) in če želimo dobro znati tuji jezik, ni nujno poznati tudi kulture, 

iz katere izhaja (x2 = 11,660, p = 0,020)). Dunnov post-hoc test je pri 2. omenjeni trditvi pokazal 

statistično pomembne razlike med starostnima skupinama 36–45 let in 46–55 let (p = 0,005). S 

tveganjem 0,6 % lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici starši starostne skupine 36–45 

let bolj strinjali z dejstvom, da za poznavanje jezika ni nujno potrebno poznati tudi kulture, iz 

katere jezik izhaja. 

Tabela 5 nam pove, da ne glede na različno starost se starši v našem vzorcu povprečno 

opredeljujejo do trditev z oceno se ne morem odločiti. S trditvijo znanje enega tujega jezika je 

lahko odskočna deska za lažje usvajanje drugega tujega jezika so se starejši starši večinoma 

bolj strinjali kot mlajši, medtem ko so se s trditvijo z učenjem tujega jezika moramo začeti 

zgodaj v otroštvu veliko bolj strinjali starši, stari 26–45 let, kot starši iz skupin do 25 let in nad 

55 let. Z zadnjo trditvijo če se učimo več tujih jezikov hkrati, bomo težko vsakega posebej dobro 

obvladali so se najmanj strinjali najmlajši starši. 

Tabela 6: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 1.–6. glede 

na začetek učenja TJ staršev 

 Začetek učenja TJ 

v vrtcu v osnovni šoli v srednji šoli drugo 

M SO M SO M SO M SO 
Znanje enega tujega 

jezika je lahko 
odskočna deska za lažje 

usvajanje drugega 

tujega jezika. 

2 1 2 0,8 2,7 1,5 2,1 1,1 

Otroci bi se najprej 
morali dobro naučiti 

maternega jezika in šele 
nato tujih jezikov. 

2,9 1,3 2,4 1,2 2,1 1,5 2,6 1,3 

Če želimo dobro znati 

tuji jezik, ni nujno 

dobro poznati tudi 
kulture, iz katere izhaja. 

3 1,1 3 1 3 1,5 3 1,3 

Učenje jezika je dolg in 

naporen proces. 
2,7 1 2,5 1 2,9 1,3 3 1,2 

Z učenjem tujega jezika 
moramo začeti zgodaj v 

otroštvu. 

2 1,1 2,2 1,1 2,9 1,6 2 1 

Če se učimo več tujih 
jezikov hkrati, bomo 

težko vsakega posebej 

dobro obvladali. 

3,7 1 3,4 1 3,6 1,3 3,5 1 
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Kar se tiče začetka učenja tujega jezika staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično 

pomembna pri trditvi otroci bi se najprej morali dobro naučiti maternega jezika in šele nato 

tujih jezikov (x2 = 9,799, p = 0,020). Dunnov post-hoc test je pokazal statistično pomembne 

razlike med tistimi, ki so se jezika začeli učiti v vrtcu, in med tistimi, ki so se jezika začeli učiti 

v osnovni šoli (p = 0,003). S tveganjem 2 % lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici starši, 

ki so se jezika začeli učiti v osnovni šoli, s trditvijo bolj strinjali kot starši, ki so se jezika začeli 

učiti v vrtcu. 

Tabela 6 prikaže, da se s trditvama otroci bi se najprej morali dobro naučiti maternega jezika 

in šele nato tujih jezikov in če se učimo več tujih jezikov hkrati, bomo težko vsakega posebej 

dobro obvladal povprečno najmanj strinjajo tisti starši iz našega vzorca, ki so se tujega jezika 

začeli učiti že v vrtcu.  

Tabela 7: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 1.–6. glede 

na najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe staršev 

 Najvišja dosežena stopnja izobrazbe  

doktorat univerzitetni 

ali 

visokošolski 

strokovni 

študij 

višje strokovno 

izobraževanje 

poklicni tečaj, 

maturitetni tečaj, 

izobraževanje za 

delovodski ali 

poslovodski izpit 

srednje spl. 

izobraževanje, 

gimnazija, 

srednje poklicno 

izobraževanje 

nižje poklicno 

izobraževanje, 

OŠ, nedokončana 

OŠ 

M SO M SO M SO M SO M SO M SO 
Znanje 

enega 

tujega 
jezika je 

lahko 

odskočna 
deska za 

lažje 

usvajanje 
drugega 

tujega 

jezika. 

1,8 0,9 1,9 0,8 2 0,8 1,8 0,9 2,1 0,9 2,5 1,4 

Otroci bi 

se najprej 

morali 
dobro 

naučiti 

maternega 
jezika in 

šele nato 

tujih 

jezikov. 

2,2 1,1 2,6 1,2 2,5 1,0 2,5 1,5 2,2 1,2 2,7 1,5 

Če želimo 

dobro 
znati tuji 

jezik, ni 

nujno 
dobro 

poznati 

tudi 
kulture, iz 

katere 

izhaja. 

3,2 1,1 3,1 1,0 3 0,9 2,6 1 2,7 1 2,8 1,5 

Učenje 
jezika je 

dolg in 

2,4 1,2 2,5 1,0 2,6 1,0 2,5 0,9 2,7 1 2,9 1,5 
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naporen 

proces. 
Z 
učenjem 

tujega 

jezika 
moramo 

začeti 

zgodaj v 
otroštvu. 

2,4 1,1 2,2 1,1 2,3 1,1 1,8 0,9 2,2 1,1 2,5 1,7 

Če se 

učimo več 
tujih 

jezikov 

hkrati, 
bomo 

težko 

vsakega 
posebej 

dobro 

obvladali. 

3,7 0,9 3,5 0,9 3,4 0,9 3,5 1,3 3,2 1 3 1,5 

 

Kar se tiče najvišje dosežene stopnje izobrazbe staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa 

statistično pomembna pri trditvah otroci bi se najprej morali dobro naučiti maternega jezika in 

šele nato tujih jezikov (x2 = 15,024, p = 0,010), če želimo dobro znati tuji jezik, ni nujno dobro 

poznati tudi kulture, iz katere izhaja (x2 = 23,135, p = 0,000) in če se učimo več tujih jezikov 

hkrati, bomo težko vsakega posebej dobro obvladali (x2 = 16,401, p = 0,006). Dunnov post-hoc 

test je pri 1. omenjeni trditvi pokazal statistično pomembne razlike med tistimi, ki so končali 

srednje splošno ali poklicno izobraževanje/gimnazijo, in tistimi, ki so končali univerzitetni ali 

visokošolski študijski program (p = 0,003), pri 2. omenjeni trditvi je pokazal statistično 

pomembne razlike med istima dvema skupinama (p = 0,000) in prav tako pri 3. omenjeni trditvi 

(p = 0,004). S tveganjem 1 % lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici starši z dokončano 

univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo manj strinjali s 1. omenjeno trditvijo, s tveganjem, 

manj kot 0,1 %, lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici isti starši manj strinjali z 2. 

omenjeno trditvijo, in z 0,06 % tveganjem lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici isti 

starši manj strinjali s 3. omenjeno trditvijo kot starši z dokončanim srednjim splošnim ali 

poklicnim izobraževanjem/gimnazijo. 

S trditvijo če se učimo več tujih jezikov hkrati, bomo težko vsakega posebej dobro obvladali se 

v našem vzorcu povprečno najmanj strinjajo višje izobraženi starši, kar prikazuje Tabela 7. V 

isti tabeli lahko vidimo, da hkrati najvišje izobraženi starši povprečno pripisujejo najmanjši 

pomen povezavi med jezikom in kulturo. 

Tabela 8: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 1.–6. glede 

na regijo bivanja staršev 

 Regija bivanja 



62 

 

pomurska podravska savinjska osrednjesl. gorenjska notranjsko-

kraška 

goriška obalno-

kraška 

M SO M SO M SO M SO M SO M SO M SO M SO 
Znanje 

enega 

tujega 
jezika je 

lahko 

odskočna 
deska za 

lažje 

usvajanje 
drugega 

tujega 

jezika. 

2 0,9 1,9 0,8 2,1 0,9 1,8 0,8 3 1,7 2 0,8 1,7 0,6 2 0,9 

Otroci bi 

se najprej 

morali 
dobro 

naučiti 

maternega 
jezika in 

šele nato 

tujih 
jezikov. 

2,3 1,2 2,5 1,3 2,5 1,2 2,5 1,2 2,7 2,1 2,3 1,3 2,4 1,1 2,8 1,3 

Če želimo 

dobro 
znati tuji 

jezik, ni 

nujno 
dobro 

poznati 

tudi 
kulture, iz 

katere 

izhaja. 

2,8 1 2,8 1 3 1 3,2 1 3,3 2,1 3,2 1,1 3,3 0,9 3,2 1,1 

Učenje 
jezika je 

dolg in 

naporen 
proces. 

2,6 1 2,5 1 2,7 0,8 2,5 1,1 3,3 2,1 2,3 1 2,3 0,7 2,5 0,9 

Z učenjem 

tujega 
jezika 

moramo 

začeti 
zgodaj v 

otroštvu. 

2,2 1,1 2 1 2,1 1 2,4 1,1 3,3 2,1 2,4 1,1 2,3 0,9 2,2 1,1 

Če se 

učimo več 
tujih 

jezikov 
hkrati, 

bomo 

težko 
vsakega 

posebej 

dobro 

obvladali. 

3,3 1 3,4 1 3,6 0,9 3,6 0,9 4,7 0,6 3,5 0,9 3,1 0,9 3,6 0,9 

 

Kar se tiče regije bivanja staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično pomembna pri 

trditvi če želimo dobro znati tuji jezik, ni nujno dobro poznati tudi kulture, iz katere izhaja (x2 

= 21,291, p = 0,011). Dunnov post-hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik med 

posameznimi regijami bivanja staršev. 
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Tabela 8 nam pokaže še, da se z vsemi trditvami povprečno manj ali najmanj strinjajo starši iz 

našega vzorca, ki prihajajo iz gorenjske regije. 

 

RV 2: Ali se med starši z različnimi demografskimi podatki (starost, najvišja dosežena 

stopnja izobrazbe, regija bivanja in obdobje začetka učenja tujega jezika) pojavljajo 

razlike v oceni svoje spretnosti učenja in obvladovanja tujega jezika (tj. v oceni lastne 

jezikovne kompetence)? 

Starši so se v tem delu opredeljevali do trditev 7.–10., ki se tičejo spretnosti obvladovanja tujih 

jezikov. Pri vsaki trditvi so se opredelili na lestvici 1–5, pri čemer je 1 pomenilo se popolnoma 

strinjam in 5 se sploh ne strinjam. 

Tabela 9: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 7.–10. 

glede na starost staršev 

 Starost 

do 25 let 26–35 let 36–45 let 46–55 let nad 55 let 

M SO M SO M SO M SO M SO 
Ko govorim v 

tujem jeziku, mi je 

vedno nekoliko 

neprijetno. 

4 1 3 1,2 3,2 1,2 3,3 1,1 3,7 1,1 

Ko govorim v 

tujem jeziku, se 

bojim napake. 

3,3 1,5 2,9 1,3 3 1,2 3,1 1,1 3,7 1 

Zaupam v lastne 

sposobnosti učenja 

tujega jezika. 

3,3 1,5 2,6 1 2,4 0,9 2,5 0,9 2,3 1,1 

Znam primerjati 

lasten jezik in 

kulturo z drugimi 

jeziki in kulturami. 

4,3 1,2 2,7 1,1 2,4 0,9 2,4 0,9 2 0,7 

 

Kar se tiče starosti staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično pomembna pri trditvi 

znam primerjati lasten jezik in kulturo z drugimi jeziki in kulturami (x2 = 14,842, p = 0,005). 

Dunnov post-hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med starši, starimi do 25 let, in 

starši, starimi nad 55 let (p = 0,002). S tveganjem 0,5 % lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni 

množici starši, stari do 25 let, s trditvijo manj strinjali kot starši, stari nad 55 let. 

Tabela 9 pokaže še, da se v našem vzorcu v povprečju najmlajši sodelujoči starši s trditvami 

najmanj strinjajo. Sami imajo torej najmanj strahu pri uporabi tujega jezika, hkrati pa tudi 

najmanj zaupajo v lastno sposobnost učenja tujega jezika.  
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Tabela 10: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 7.–10. 

glede na začetek učenja tujega jezika staršev 

 Začetek učenja TJ 

v vrtcu v osnovni šoli v srednji šoli drugo 

M SO M SO M SO M SO 
Ko govorim v tujem 
jeziku, mi je vedno 

nekoliko neprijetno. 

3,5 1,2 3,2 1,2 3,4 1,3 3,9 1,2 

Ko govorim v tujem 
jeziku, se bojim napake. 

2,4 1,3 3 1,2 2,9 1,6 3,9 1,2 

Zaupam v lastne 

sposobnosti učenja 

tujega jezika. 

2,4 0,9 2,5 0,9 3,1 1,2 2,6 1,2 

Znam primerjati lasten 

jezik in kulturo z 

drugimi jeziki in 
kulturami. 

2,3 1 2,4 0,9 2,9 1,3 2,2 1 

 

Kar se tiče začetka učenja tujega jezika je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično pomembna 

pri trditvah ko govorim v tujem jeziku, mi je vedno nekoliko neprijetno (x2 = 12,509, p = 0,006) 

in ko govorim v tujem jeziku, me je vedno strah, da bom naredil/-a kakšno napako (x2 = 16,371, 

p = 0,001). Dunnov post-hoc test je pri 1. omenjeni trditvi pokazal statistično pomembne razlike 

med starši, ki so se začeli učiti jezika v osnovni šoli, in tistimi, ki so označili možnost drugo (p 

= 0,006), enako je Dunnov post-hoc test pokazal pri 2. omenjeni trditvi (p = 0,001). Za 1. 

omenjeno  trditev lahko s tveganjem 0,6 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici staršem, ki so 

se jezika začeli učiti v osnovni šoli, bilo bolj neprijetno govoriti v tujem jeziku kot staršem, ki 

so izbrali možnost drugo, medtem ko bi bilo prav tako starše, ki so se jezika začeli učiti v 

osnovni šoli, bolj strah narediti napake kot starše, ki so izbrali možnost drugo, kar pa lahko 

trdimo z 0,1 % tveganjem. 

Glede na povprečne vrednosti v Tabeli 10 se napak in uporabe jezika najmanj bojijo tisti starši 

iz našega vzorca, ki so se odločili za možnost drugo, medtem ko povprečno bolj zaupajo v 

lastne sposobnosti starši, ki so se jezika začeli učiti bolj zgodaj v življenju. 

Tabela 11: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 7.–10. 

glede na najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe staršev 

 Najvišja dosežena stopnja izobrazbe  

doktorat univerzitetni 

ali 

visokošolski 

strokovni 

študij 

višje strokovno 

izobraževanje 

poklicni tečaj, 

maturitetni tečaj, 

izobraževanje za 

delovodski ali 

poslovodski 

izpit 

srednje spl. 

izobraževanje, 

gimnazija, 

srednje poklicno 

izobraževanje 

nižje poklicno 

izobraževanje, 

OŠ, nedokončana 

OŠ 

M SO M SO M SO M SO M SO M SO 
Ko 

govorim v 

tujem 
jeziku, mi 

je vedno 

nekoliko 
neprijetno. 

3,8 1,2 3,3 1,2 3,3 1,2 3,8 1,2 3 1,1 3,7 1,3 
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Ko 

govorim v 

tujem 
jeziku, se 

bojim 

napake. 

3,8 1,2 3,2 1,2 3,1 1,1 3,1 1,3 2,8 1,2 3,1 1,7 

Zaupam v 

lastne 

sposobnosti 
učenja 

tujega 

jezika. 

2,3 1 2,4 0,9 2,4 0,8 2,4 0,7 2,5 0,9 2,8 1,5 

Znam 

primerjati 

lasten jezik 
in kulturo z 

drugimi 

jeziki in 
kulturami. 

2 0,9 2,3 0,9 2,3 0,8 2,4 0,9 2,6 1 2,8 1,4 

 

Kar se tiče najvišje dosežene stopnje izobrazbe staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa 

statistično pomembna pri trditvah ko govorim v tujem jeziku, mi je vedno nekoliko neprijetno 

(x2 = 20,277, p = 0,001), ko govorim v tujem jeziku, me je vedno strah, da bom naredil/-a kakšno 

napako (x2 = 21,855, p = 0,001) in znam primerjati lasten jezik in kulturo z drugimi jeziki in 

kulturami (x2 = 22,182, p = 0,000). Dunnov post-hoc test je pri 1. omenjeni trditvi pokazal 

statistično pomembne razlike med starši z doktoratom in starši z dokončanim srednjim splošnim 

ali poklicnim izobraževanjem/gimnazijo (p = 0,001), prav tako pri 2. omenjeni trditvi (p = 

0,000), kjer pa je statistično pomembna razlika tudi med starši z doktoratom in doseženim 

univerzitetnim ali visokošolskim strokovnim študijem (p = 0,001). Dunnov post-hoc test je pri 

3. omenjeni trditvi pokazal statistično pomembne razlike med starši z doktoratom in starši z 

dokončanim srednjim splošnim ali poklicnim izobraževanjem/gimnazijo (p = 0,000), prav tako 

pa tudi med starši z dokončanim univerzitetnim/visokošolskim strokovnim študijem in starši z 

dokončanim srednjim splošnim ali poklicnim izobraževanjem/gimnazijo (p = 0,000). Za 1. 

omenjeno  trditev lahko s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici staršem z 

doktoratom bilo manj neprijetno govoriti v tujem jeziku in manj bi jih bilo strah napak. Z manj 

kot 0,1 % tveganjem pa lahko tudi trdimo, da znajo starši z doktoratom in doseženim 

visokošolskim oz. univerzitetnim izobraževanjem bolj primerjati lasten jezik in kulturo s tujim 

kakor starši z doseženim srednjim splošnim oz. poklicnim izobraževanjem/maturo. Slednje je 

glede na povprečne vrednosti vidno tudi v Tabeli 11. 

Tabela 12:  Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 7.–10. 

glede na regijo bivanja staršev 

 Regija bivanja 

pomurska podravska savinjska osrednjesl. gorenjska notranjsko-

kraška 

goriška obalno-kraška 

M SO M SO M SO M SO M SO M SO M SO M SO 
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Ko 

govorim v 

tujem 
jeziku, mi 

je vedno 

nekoliko 
neprijetno. 

3,2 1,2 3,1 1,2 3,2 1,2 3,3 1,3 3,7 1,5 3,3 1,2 3,1 1,1 3,7 1,3 

Ko 

govorim v 
tujem 

jeziku, se 

bojim 
napake. 

2,9 1,2 3 1,2 3,2 1,3 3,2 1,3 3,7 1,5 3,3 1,3 2,7 1,1 3,4 1,2 

Zaupam v 

lastne 
sposobnosti 

učenja 

tujega 
jezika. 

2,5 0,9 2,5 0,9 2,5 0,9 2,4 1 3,3 1,5 2,5 0,8 2,5 1 2,2 0,7 

Znam 

primerjati 

lasten jezik 
in kulturo z 

drugimi 

jeziki in 
kulturami. 

2,5 0,9 2,5 0,9 2,5 0,8 2,2 0,9 2,7 2,1 2,3 1 2,3 0,6 2,1 0,8 

 

Kar se regije bivanja staršev tiče je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično pomembna pri 

trditvi znam primerjati lasten jezik in kulturo z drugimi jeziki in kulturami (x2 = 20,953, p = 

0,013). Dunnov post-hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med starši iz 

osrednjeslovenske regije in tistimi iz pomurske regije (p = 0,001). S tveganjem 1,3 % lahko 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici starši iz osrednjeslovenske regije znali bolj primerjati 

lasten jezik in kulturo s tujim kot starši iz pomurske regije. 

V tabeli 12 je vidno še, da imajo glede na povprečje staršev, ki so se opredeljevali do trditev, 

največji strah pred napakami starši iz gorenjske regije, najmanj pa starši iz pomurske regije.  

 

RV 3: Ali se med starši z različni demografskimi podatki (starost, najvišja dosežena 

stopnja izobrazbe, regija bivanja in obdobje začetka učenja tujega jezika) pojavljajo 

razlike v stališčih do učenja tujih jezikov in spoznavanja tujih kultur? 

Starši so se opredeljevali do trditev 11.–19., ki se tičejo stališč do učenja tujih jezikov in 

spoznavanja novih kultur. Pri vsaki trditvi so se opredelili na lestvici 1–5, pri čemer je 1 

pomenilo se popolnoma strinjam in 5 se sploh ne strinjam. 

Tabela 13: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 11.–19. 

glede na starost staršev 

 Starost 

do 25 let 26–35 let 36–45 let 46–55 let nad 55 let 

M SO M SO M SO M SO M SO 
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Znanje različnih 

jezikov je 

pomembno, saj se 

lahko tako 

sporazumemo z 

več ljudmi in se 

seznanimo z več 

kulturami.  

2,7 2,1 1,5 0,8 1,2 0,5 1,2 0,5 1,1 0,4 

Znanje maternega 

jezika popolnoma 

zadostuje.  

3,7 1,5 3,8 1,1 4,1 0,9 4,3 0,8 4,7 0,5 

Kdor zna več 

jezikov, bo lahko 

uspešnejši na 

poklicni poti.  

2,7 2,1 1,6 1 1,5 0,8 1,5 0,7 1,3 0,5 

Znanje različnih 

jezikov prispeva k 

osebnemu razvoju 

posameznika.  

2,7 2,1 1,8 1 1,5 0,7 1,5 0,7 1,4 0,6 

Jezik je neločljiv 

del kulture. 

3 1,7 1,9 1 1,6 0,7 1,4 0,7 1,3 0,6 

Znanje tujih 

jezikov me zelo 

zanima. 

3,7 1,5 2,4 1,1 2,2 1 2,2 1 1,8 1 

Rad/-a bi znal/-a 

govoriti več tujih 

jezikov. 

3 1,7 1,8 0,9 1,7 0,7 1,8 0,8 1,7 1 

V šoli bi se morali 

učiti vsaj dveh tujih 

jezikov. 

3,7 1,5 2,2 1,1 1,9 0,9 1,9 0,9 1,9 0,9 

Znanje tujih 

jezikov prispeva k 

razumevanju razlik 
med posamezniki 

in njihove 

drugačnosti. 

3,3 1,5 2,4 1 2,1 0,8 2 0,8 1,7 0,7 

 

Kar se tiče starosti staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično pomembna pri trditvah 

znanje različnih jezikov je pomembno, saj se lahko tako sporazumemo z več ljudmi in se 

seznanimo z več kulturami (x2 = 12,315, p = 0,015), znanje maternega jezika popolnoma 

zadostuje (x2 = 19,140, p = 0,001),  jezik je neločljiv del kulture (x2 = 24,463, p = 0,000), znanje 

tujih jezikov me zelo zanima (x2 = 10,523, p = 0,032) in znanje tujih jezikov prispeva k 

razumevanju razlik med posamezniki in njihove drugačnosti (x2 = 11,622, p = 0,020). Dunnov 

post-hoc test je pri 2. omenjeni trditvi pokazal statistično pomembne razlike med starši, starimi 

26–35 leti, in starši, starimi 46–55 let (p = 0,000), ter med starši, starimi 26–35 let, in starši, 

starimi nad 55 let (p = 0,001), pri 3. omenjeni trditvi pa je pokazal statistično pomembne razlike 
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med starši, starimi 26–35 let, in starši, starimi nad 55 let (p = 0,003), starši, starimi 26–35 let, 

in starši, starimi 46–55 let (p = 0,000), ter starši, starimi 26–35 let, in starši, starimi 36–45 let 

(p = 0,005). S tveganjem 0,1 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici starši, stari 26–35 

let, pogosteje menili, da znanje maternega jezika zadostuje, kot starejši starši. Prav tako lahko 

s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se v primerjavi z mlajšimi starši starejši bolj 

strinjajo, da je jezik neločljiv del kulture. 

V Tabeli 13 je vidno tudi, da med pridobljenimi odgovori mlajši starši povprečno manj 

pomembnosti dajejo učenju tujih jezikov kot starejši starši. 

Tabela 14: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 11.–19. 

glede na začetek učenja tujega jezika staršev 

 Začetek učenja TJ 

v vrtcu v osnovni šoli v srednji šoli drugo 

M SO M SO M SO M SO 
Znanje različnih 
jezikov je pomembno, 

saj se lahko tako 

sporazumemo z več 
ljudmi in se seznanimo 

z več kulturami.  

1,3 0,8 1,3 0,5 2 1,5 1,2 0,4 

Znanje maternega 

jezika popolnoma 
zadostuje.  

4,3 0,8 4,1 1 4,4 0,8 4,3 1 

Kdor zna več jezikov, 

bo lahko uspešnejši na 
poklicni poti.  

1,5 0,9 1,5 0,8 2,1 1,6 1,5 0,6 

Znanje različnih 

jezikov prispeva k 

osebnemu razvoju 
posameznika.  

1,5 0,8 1,5 0,7 2,1 1,6 1,4 0,7 

Jezik je neločljiv del 

kulture. 
1,7 1 1,5 0,7 2,6 1,6 1,3 0,5 

Znanje tujih jezikov me 
zelo zanima. 

2,1 0,9 2,2 1 2,6 1,6 2,3 1,3 

Rad/-a bi znal/-a 

govoriti več tujih 
jezikov. 

1,7 0,8 1,7 0,8 2,3 1,5 1,5 0,6 

V šoli bi se morali učiti 

vsaj dveh tujih jezikov. 
1,8 1 2 0,9 3 1,3 1,6 0,8 

Znanje tujih jezikov 
prispeva k razumevanju 

razlik med posamezniki 

in njihove drugačnosti. 

2 0,8 2,1 0,9 2,3 1,5 2,1 0,8 

 

Kar se tiče začetka učenja tujih jezikov staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično 

pomembna pri trditvah jezik je neločljiv del kulture (x2 = 7,949, p = 0,047) in v šoli bi se morali 

učiti vsaj dveh tujih jezikov (x2 = 10,398, p = 0,015). Dunnov post-hoc test je pri 2. omenjeni 

trditvi pokazal statistično pomembne razlike med starši, ki so se tujega jezika začeli učiti v 

srednji šoli, in starši, ki so izbrali možnost drugo (p = 0,003), ter med starši, ki so se tujega 

jezika začeli učiti v srednji šoli, in starši, ki so se tujega jezika začeli učiti v vrtcu (p = 0,007). 

S tveganjem 1,5 % lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici starši, ki so se tujega jezika 
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začeli učiti v vrtcu, in starši, ki so se tujega jezika začeli učiti izven šole/vrtca (možnost drugo), 

bolj strinjali s tem, da bi se v šoli morali učiti vsaj dveh tujih jezikov, kot starši, ki so se tujega 

jezika začeli učiti v srednji šoli. 

V Tabeli 14 je vidno, da so med starši, ki so sodelovali v raziskavi, v povprečju bolj naklonjeni 

učenju tujih jezikov tisti starši, ki so se tujih jezikov začeli učiti bolj zgodaj. 

Tabela 15: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 11.–19. 

glede na najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe staršev 

 Najvišja dosežena stopnja izobrazbe  

doktorat univerzitetni 

ali 

visokošolski 

strokovni 

študij 

višje strokovno 

izobraževanje 

poklicni tečaj, 

maturitetni 

tečaj, 

izobraževanje 

za delovodski 

ali poslovodski 

izpit 

srednje spl. 

izobraževanje, 

gimnazija, 

srednje poklicno 

izobraževanje 

nižje poklicno 

izobraževanje, 

OŠ, 

nedokončana OŠ 

M SO M SO M SO M SO M SO M SO 
Znanje 
različnih 

jezikov je 

pomembno, 
saj se lahko 

tako 

sporazumemo 
z več ljudmi 

in se 

seznanimo z 
več 

kulturami.  

1,2 0,8 1,2 0,5 1,2 0,4 1,2 0,4 1,4 0,6 2 1,6 

Znanje 

maternega 
jezika 

popolnoma 

zadostuje.  

4,3 0,8 4,4 0,7 4,2 0,9 4,1 0,8 3,8 1,1 3,6 1,6 

Kdor zna več 

jezikov, bo 

lahko 
uspešnejši na 

poklicni poti.  

1,8 1 1,5 0,7 1,4 0,5 1,2 0,7 1,5 0,9 2,4 1,5 

Znanje 

različnih 
jezikov 

prispeva k 

osebnemu 
razvoju 

posameznika.  

1,6 0,9 1,5 0,7 1,3 0,5 1,5 0,7 1,6 0,7 2,3 1,6 

Jezik je 
neločljiv del 

kulture. 

1,4 0,8 1,5 0,7 1,5 0,7 1,5 0,7 1,7 0,8 2,2 1,6 

Znanje tujih 
jezikov me 

zelo zanima. 

2,2 1,1 2,2 1 2 0,9 2,2 1,1 2,3 1 2,7 1,6 

Rad/-a bi 

znal/-a 
govoriti več 

tujih jezikov. 

1,6 0,9 1,6 0,7 1,7 0,7 1,7 0,9 2 0,8 2,6 1,5 

V šoli bi se 
morali učiti 

vsaj dveh 

tujih jezikov. 

2 1 1,9 0,9 1,8 0,8 1,7 1,1 2,1 0,9 2,9 1,6 

Znanje tujih 
jezikov 

prispeva k 

razumevanju 
razlik med 

2,1 0,9 2 0,8 2 0,7 2,3 0,9 2,3 0,9 2,9 1,7 



70 

 

posamezniki 

in njihove 

drugačnosti. 

 

Kar se tiče največje dosežene stopnje izobrazbe staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa 

statistično pomembna pri vseh trditvah, razen pri trditvi znanje tujih jezikov me zelo zanima. 

Pri trditvi znanje različnih jezikov je pomembno, saj se lahko tako sporazumemo z več ljudmi 

in se seznanimo z več kulturami (1)  so vrednosti x2 = 15,893, p = 0,007, pri znanje maternega 

jezika popolnoma zadostuje (2) so vrednosti x2 = 37,460, p = 0,000, pri kdor zna več jezikov, 

bo lahko uspešnejši na poklicni poti (3) so vrednosti x2 = 17,524, p = 0,004, pri znanje različnih 

jezikov prispeva k osebnemu razvoju posameznika (4) so vrednosti x2 = 19,479, p = 0,002, pri 

jezik je neločljiv del kulture (5) so vrednosti x2 = 29,054, p = 0,000, pri rad/-a bi znal/-a govoriti 

več tujih jezikov (6) so vrednosti x2 = 26,837, p = 0,000, pri v šoli bi se morali učiti vsaj dveh 

tujih jezikov (7) so vrednosti x2 = 19,007, p = 0,002 in pri znanje tujih jezikov prispeva k 

razumevanju razlik med posamezniki in njihove drugačnosti (8) so vrednosti x2 = 17,297, p = 

0,004. Dunnov post-hoc test je pri trditvi (1) pokazal statistično pomembne razlike med starši 

z univerzitetno ali visokošolsko strokovno izobrazbo in med starši z dokončano srednjo splošno 

ali strokovno izobrazbo/gimnazijo (p = 0,001), prav tako pri trditvi (2) (p = 0,000), trditvi (6) 

(p = 0,000), trditvi (7) (p = 0,001) in trditvi (8) (p = 0,000). Dunnov post-hoc test je pokazal 

tudi statistično pomembne razlike pri trditvi (3) med starši z opravljenim 

poklicnim/maturitetnim tečajem ali izobraževanjem za delovodski/poslovodski izpit in med 

starši z doktoratom (p = 0,002) oz. med starši z opravljenim poklicnim/maturitetnim tečajem 

ali izobraževanjem za delovodski/poslovodski izpit in starši z opravljenim nižjim poklicnim 

izobraževanjem ali (ne)dokončano osnovno šolo (p = 0,001). Dunnov post-hoc test je pokazal 

statistično pomembne razlike tudi pri trditvi (4), in sicer med starši z opravljenim višjim 

strokovnim izobraževanjem in med starši z dokončanim srednjim splošnim oz. strokovnim 

izobraževanjem/gimnazijo (p = 0,000) ter pri trditvi (5) med starši z doktoratom in starši z 

dokončanim srednjim splošnim ali strokovnim izobraževanjem/gimnazijo (p = 0,002), med 

starši z višjim strokovnim izobraževanjem ter starši s srednjim splošnim ali strokovnim 

izobraževanjem/gimnazijo (p = 0,002) ter med starši z univerzitetnim ali visokošolskim 

izobraževanjem ter starši s srednjim splošnim oz. strokovnim izobraževanjem/gimnazijo (p = 

0,000). Z različnimi tveganji glede na posamezno trditev lahko torej trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici starši z višjo izobrazbo pripisali znanju različnih jezikov ter povezavam med tujimi 

jeziki in osebnim razvojem višji pomen. 
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Tudi v Tabeli 15 je med rezultati staršev, sodelujočih v raziskavi, vidno, da so povprečno višje 

zanimanje za tuje jezike izkazovali starši z višjo izobrazbo. 

Tabela 16: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 11.–19. 

glede na regijo bivanja staršev 

 Regija bivanja 

pomurska podravska savinjska osrednjesl. gorenjska notranjsko-

kraška 

goriška obalno-

kraška 

M SO M SO M SO M SO M SO M SO M SO M SO 
Znanje 
različnih 

jezikov je 
pomembno, 

saj se lahko 

tako 

sporazumemo 

z več ljudmi 

in se 
seznanimo z 

več 

kulturami.  

1,3 0,6 1,2 0,5 1,3 0,5 1,2 0,5 2,3 2,3 1,3 0,5 1,1 0,3 1,4 0,6 

Znanje 
maternega 

jezika 

popolnoma 
zadostuje.  

4,1 1 4 1 4,1 0,8 4,4 0,8 4,7 0,6 4 1 4,2 0,5 4,5 0,9 

Kdor zna več 

jezikov, bo 
lahko 

uspešnejši na 

poklicni poti.  

1,5 0,7 1,4 0,7 1,7 1 1,5 0,8 3,7 1,5 1,5 0,8 1,4 0,8 1,5 0,6 

Znanje 
različnih 

jezikov 

prispeva k 

osebnemu 

razvoju 
posameznika.  

1,5 0,7 1,5 0,8 1,7 0,9 1,5 0,8 2,7 2,1 1,4 0,6 1,4 0,5 1,7 0,6 

Jezik je 

neločljiv del 

kulture. 

1,6 0,8 1,5 0,7 1,7 0,9 1,5 0,7 2,3 2,3 1,4 0,6 1,6 0,8 1,7 0,9 

Znanje tujih 

jezikov me 

zelo zanima. 

2,3 1 2,3 1 2,3 1,2 2,1 1 2,7 2,1 2,3 1,1 2,1 0,9 1,9 0,7 

Rad/-a bi 
znal/-a 

govoriti več 

tujih jezikov. 

1,8 0,7 1,8 0,7 1,8 0,9 1,6 0,8 2,7 2,1 1,7 0,7 1,9 0,5 1,6 0,7 

V šoli bi se 

morali učiti 

vsaj dveh 
tujih jezikov. 

1,9 1 1,8 0,8 2,1 1 1,9 1 3 1,7 2,3 1 1,4 1 1,8 0,8 

Znanje tujih 

jezikov 

prispeva k 
razumevanju 

razlik med 

posamezniki 
in njihove 

drugačnosti. 

2,1 0,8 2,1 0,8 2,1 0,8 2 0,9 2,3 2,3 2 0,9 2,1 0,9 2,2 0,9 

 

Kar se tiče regije bivanja staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično pomembna pri 

trditvah znanje maternega jezika popolnoma zadostuje (x2 = 26,011, p = 0,002), rad/-a bi znal/-

a govoriti več tujih jezikov (x2 = 24,158, p = 0,004) in v šoli bi se morali učiti vsaj dveh tujih 
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jezikov (x2 = 18,045, p = 0,035). Dunnov post-hoc test je pri trditvi rad/-a bi znal/-a govoriti 

več tujih jezikov pokazal statistično pomembne razlike med starši iz osrednjeslovenske in starši 

iz podravske regije (p = 0,000). S tveganjem 0,2 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

starši iz osrednjeslovenske regije raje znali več tujih jezikov kot starši iz podravske regije. 

Iz Tabele 16 je razvidno tudi, da se izmed vseh podanih odgovorov starši iz gorenjske regije 

povprečno najmanj od ostalih strinjajo s podanimi trditvami. 

 

RV 4: Ali se pri starših z različnimi demografskimi podatki (starost, najvišja dosežena 

stopnja izobrazbe, regija bivanja in obdobje začetka učenja tujega jezika) pojavljajo 

razlike pri pripravi spodbudnega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti pri svojih 

otrocih? 

Starši so se opredeljevali do trditev 20.–25., ki se tičejo priprave spodbudnega domačega 

učnega okolja. Pri vsaki trditvi so se opredelili na lestvici 1–5, pri čemer je 1 pomenilo se 

popolnoma strinjam in 5 se sploh ne strinjam. 

Tabela 17: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 20.–25. 

glede na starost staršev 

 Starost 

do 25 let 26–35 let 36–45 let 46–55 let nad 55 let 

M SO M SO M SO M SO M SO 
Kot starš se 

zavedam, kako 

pomembno je, da 

znajo moji otroci 

več jezikov. 

3,7 1,5 1,8 1 1,5 0,6 1,5 0,6 1,5 0,6 

Slovenski šolski 

sistem (pravilniki, 

zakonodaja) je 

oblikovan tako, da 

spodbuja pri 

učencih 

večjezičnost in 

poznavanje 

različnih kultur. 

3,3 1,5 2,5 1 2,5 0,9 2,4 0,9 2,3 1 

Skrb za učenje tujih 

jezikov je zlasti 

stvar šole. 

3,3 1,5 3,7 1 3,6 1 3,6 0,5 3,3 1,1 

Doma spodbujamo 

učenje tujih 

jezikov. 

3 1,7 1,8 0,9 1,7 0,7 1,7 0,7 1,5 0,5 
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Doma imamo 

dovolj literature v 

tujih jezikih za 

podporo pri učenju. 

3,7 1,5 2,7 1,1 2,5 1 2,5 1 1,9 0,9 

Ko slišim, da moj 

otrok govori tuji 

jezik, sem ponosen. 

3 1,7 1,7 0,9 1,5 0,6 1,6 0,7 1,4 0,5 

 

Kar se tiče starosti staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično pomembna pri trditvi 

kot starš se zavedam, kako pomembno je, da znajo moji otroci več jezikov (x2 = 9,505, p = 

0,050). Dunnov post-hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med starši, starimi do 25 

let, in starši, starimi 46–55 let (p = 0,005). S tveganjem 5 % lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni 

množici starši, stari 46–55 let, bolj zavedali, kako pomembno je, da njihov otrok zna več 

jezikov. 

V Tabeli 17 je prikazano, da se v povprečju med podanimi odgovori večinoma starejši starši 

zavedajo pomena znanja tujih jezikov pri svojih otrocih in ravno ti v povprečju otrokom tudi 

doma omogočajo več stika s tujimi jeziki.  

Tabela 18: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 20.–25. 

glede na začetek učenja tujega jezika staršev 

 Začetek učenja TJ 

v vrtcu v osnovni šoli v srednji šoli drugo 

M SO M SO M SO M SO 
Kot starš se zavedam, 

kako pomembno je, da 
znajo moji otroci več 

jezikov. 

1,7 0,9 1,5 0,6 2 1,5 1,4 0,5 

Slovenski šolski sistem 
(pravilniki, 

zakonodaja) je 

oblikovan tako, da 
spodbuja pri učencih 

večjezičnost in 

poznavanje različnih 
kultur. 

2,5 0,8 2,3 0,8 2,7 1,1 2,7 1,3 

Skrb za učenje tujih 

jezikov je zlasti stvar 
šole. 

3,8 0,7 3,6 0,9 4 0,8 3,6 1,1 

Doma spodbujamo 

učenje tujih jezikov. 
1,9 0,9 1,8 0,6 2,1 1,5 1,7 0,6 

Doma imamo dovolj 
literature v tujih jezikih 

za podporo pri učenju. 

2,9 1 2,6 1 2,7 1,5 2,5 1,2 

Ko slišim, da moj otrok 

govori tuji jezik, sem 
ponosen. 

1,5 0,9 1,5 0,6 2,3 1,5 1,5 0,7 

 

Vrednost Kruskall-Wallis testa ni pokazala statistično pomembnih razlik pri podanih trditvah v 

povezavi z začetkom učenja tujega jezika staršev. 
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Tudi iz Tabele 18 ni razvidnega pomembnejšega vzorca, ki bi nakazoval, da med v raziskavi 

sodelujočimi starši določen začetek učenja tujega jezika vpliva na njihovo izgradnjo 

spodbudnega učnega okolja. 

Tabela 19: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 20.–25. 

glede na najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe staršev 

 Najvišja dosežena stopnja izobrazbe  

doktorat univerzitetni 

ali 

visokošolski 

strokovni 

študij 

višje strokovno 

izobraževanje 

poklicni tečaj, 

maturitetni 

tečaj, 

izobraževanje za 

delovodski ali 

poslovodski 

izpit 

srednje spl. 

izobraževanje, 

gimnazija, 

srednje poklicno 

izobraževanje 

nižje poklicno 

izobraževanje, 

OŠ, nedokončana 

OŠ 

M SO M SO M SO M SO M SO M SO 
Kot starš se 

zavedam, 

kako 
pomembno 

je, da znajo 

moji otroci 
več jezikov. 

1,6 0,8 1,5 0,6 1,5 0,5 1,3 0,5 1 0,7 2,4 1,5 

Slovenski 

šolski 
sistem 

(pravilniki, 

zakonodaja) 
je oblikovan 

tako, da 

spodbuja pri 
učencih 

večjezičnost 

in 

poznavanje 

različnih 

kultur. 

2,8 1 2,5 0,9 2,4 0,8 2,5 1,1 2,3 0,8 2,5 1,5 

Skrb za 

učenje tujih 

jezikov je 
zlasti stvar 

šole. 

3,6 1,1 3,6 0,9 3,7 0,9 3 1,2 3,6 0,9 3,1 1,5 

Doma 

spodbujamo 
učenje tujih 

jezikov. 

1,6 0,9 1,6 0,6 1,7 0,6 1,6 0,8 1,9 0,7 2,2 1,5 

Doma 
imamo 

dovolj 

literature v 
tujih jezikih 

za podporo 

pri učenju. 

2 1,2 2,4 1,1 2,7 0,9 2,4 1,1 2,7 1 2,9 1,4 

Ko slišim, 

da moj 

otrok govori 
tuji jezik, 

sem 

ponosen. 

1,7 0,9 1,5 0,6 1,5 0,6 1,6 0,7 1,6 0,7 2,4 1,5 

 

Kar se tiče največje dosežene stopnje izobrazbe staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa 

statistično pomembna pri trditvah kot starš se zavedam, kako pomembno je, da znajo moji otroci 

več jezikov (x2 = 29,080, p = 0,000), doma spodbujamo učenje tujih jezikov (x2 = 25,511, p = 
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0,000) in doma imamo dovolj literature v tujih jezikih za podporo pri učenju (x2 = 19,301, p = 

0,002). Dunnov post-hoc test je pri trditvi kot starš se zavedam, kako pomembno je, da znajo 

moji otroci več jezikov pokazal statistično pomembne razlike med starši s srednjo splošno ali 

strokovno izobrazbo/gimnazijo ter starši z dokončanim poklicnim ali maturitetnim tečajem oz. 

izobraževanjem za delovodski/poslovodski izpit (p = 0,002), ter med prvimi in starši z 

dokončanim univerzitetnim/visokošolskim študijem (p = 0,000). Pri trditvi doma spodbujamo 

učenje tujih jezikov je Dunnov post-hoc test pokazal statistično pomembne razlike med starši z 

doktoratom in starši z dokončanim srednjim splošnim ali strokovnim 

izobraževanjem/gimnazijo (p = 0,001) ter med starši z dokončanim univerzitetnim ali 

visokošolskim študijem in starši z dokončanim srednjim splošnim ali strokovnim 

izobraževanjem/gimnazijo (p = 0,001). Tudi pri trditvi doma imamo dovolj literature v tujih 

jezikih za podporo pri učenju je Dunnov post-hoc test pokazal statistično pomembne razlike 

med starši z doktoratom in starši z dokončanim višjim strokovnim izobraževanjem (p = 0,002) 

ter med starši z doktoratom in starši z dokončanim srednjim splošnim ali strokovnim 

izobraževanjem/gimnazijo (p = 0,000). Z različnim tveganjem glede na posamezno trditev 

lahko torej trdimo, da bi tudi v osnovni množici starši z višjo izobrazbo doma bolj spodbujali 

otroke k učenju tujih jezikov in jim omogočili več literature in gradiv v tujih jezikih. 

V Tabeli 19 pa je po drugi strani vidno, da med podanimi odgovori v raziskavi sodelujočih 

staršev povprečno starši z najvišjo izobrazbo manjši pomen pri učenju tujih jezikov dajejo šoli 

kakor starši z nekoliko nižjo doseženo izobrazbo. 

Tabela 20: Tabela aritmetičnih sredin (M) in standardnih odklonov (SO) opredelitev do trditev 20.–25. 

glede na regijo bivanja staršev 

 Regija bivanja 

pomurska podravska savinjska osrednjesl. gorenjska notranjsko-

kraška 

goriška obalno-

kraška 

M SO M SO M SO M SO M SO M SO M SO M SO 
Kot starš se 

zavedam, 
kako 

pomembno 

je, da znajo 
moji otroci 

več jezikov. 

1,5 0,7 1,6 0,7 1,6 0,6 1,6 0,7 2,3 2,3 1,7 0,6 1,5 0,5 1,4 0,6 

Slovenski 
šolski 

sistem 

(pravilniki, 
zakonodaja) 

je oblikovan 

tako, da 
spodbuja pri 

učencih 

večjezičnost 
in 

poznavanje 

2,4 0,8 2,4 0,9 2,4 0,9 2,6 0,9 3,3 2,1 2,4 0,9 2,5 1 2,6 0,8 
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različnih 

kultur. 
Skrb za 
učenje tujih 

jezikov je 

zlasti stvar 
šole. 

3,6 0,9 3,6 1 3,6 0,9 3,7 1 4 1 3,5 1 3,1 1,1 3,1 1 

Doma 

spodbujamo 

učenje tujih 
jezikov. 

1,8 0,7 1,7 0,6 1,6 0,6 1,6 0,8 2,3 2,3 1,9 0,8 1,9 0,5 1,6 0,6 

Doma 

imamo 
dovolj 

literature v 

tujih jezikih 
za podporo 

pri učenju. 

2,6 1 2,6 1 2,3 0,9 2,3 1,2 3,7 2,3 2,7 0,9 2,9 1,1 2,3 0,9 

Ko slišim, 
da moj 

otrok govori 

tuji jezik, 
sem 

ponosen. 

1,5 0,7 1,6 0,6 1,5 0,6 1,5 0,6 2,7 2,1 1,6 0,7 1,6 0,5 1,7 0,6 

 

Kar se tiče regije bivanja staršev je vrednost Kruskall-Wallis testa statistično pomembna pri 

trditvah doma spodbujamo učenje tujih jezikov (x2 = 20,974, p = 0,013) in doma imamo dovolj 

literature v tujih jezikih za podporo pri učenju (x2 = 18,349, p = 0,031). Dunnov post-hoc test 

je pri trditvi doma spodbujamo učenje tujih jezikov pokazal statistično pomembne razlike med 

starši iz osrednjeslovenske in starši iz pomurske regije (p = 0,001). S tveganjem 1,3 % lahko 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici starši iz osrednjeslovenske regije doma bolj spodbujali 

učenje tujih jezikov. 

V Tabeli 20, kjer so zbrane povprečne vrednosti odgovorov staršev, sodelujočih v raziskavi, pa 

je ponovno vidno, da se s trditvami v največji meri povprečno niso strinjali starši iz gorenjske 

regije. 

 

3.5 DISKUSIJA REZULTATOV, RAZNOJEZIČNI PROFIL STARŠA 

POVZETEK 1: znanje o procesu učenja tujih jezikov in spoznavanju novih kultur 

Glede na podatke, pridobljene z raziskavo, svoje znanje o jeziku, procesu učenja (tujih) jezikov 

in spoznavanju novih kultur najvišje ocenjujejo starši iz starostne skupine 36–45 let. Tudi 

največ staršev, sodelujočih v raziskavi, je bilo starih 36–45 let, kar gre najverjetneje pripisati 

dejstvu, da imajo osnovnošolske otroke večinoma ljudje v tej starostni skupini.  

Podatki so pokazali tudi, da starši, ki so se s tujimi jeziki srečali že zgodaj (npr. v vrtcu), svoje 

znanje o (tujih) jezikih ocenjujejo višje kot ostali starši. Višje izobraženi starši prav tako svoje 
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znanje o procesu učenja tujih jezikov ocenjujejo višje kot ostali, po drugi strani pa ti isti (višje 

izobraženi starši) glede na podatke povprečno manj povezujejo jezik s kulturo ter so večkrat 

mnenja, da z učenjem jezika ni potrebno začeti že zgodaj v otroštvu. To pomeni, da glede znanja 

o procesu učenja tujih jezikov vlogo igra višja izobrazba, ne pa tako visoka, kot pri drugih 

sestavinah raznojezične zmožnosti (to so spretnosti, stališča in priprava spodbudnega učnega 

okolja) – torej vsaj dokončan poklicni tečaj, maturitetni tečaj oz. izobraževanje za delovodski 

ali poslovodski izpit. Regija bivanja po podatkih raziskave ne igra velike vloge glede znanja 

tujih jezikov. 

 

POVZETEK 2: spretnosti učenja in obvladovanja tujega jezika (tj. v ocena lastne 

jezikovne kompetence) 

Glede na pridobljene podatke mlajši starši svoje spretnosti obvladovanja tujih jezikov 

ocenjujejo višje, poleg tega se mlajši starši manj bojijo storiti jezikovne napake v tujem jeziku 

(kar lahko pripišemo globalizaciji, ki tuje jezike sploh v zadnjem času bolj približa 

posameznikom). Tudi s trditvijo če se učimo več tujih jezikov hkrati, bomo težko vsakega 

posebej dobro obvladali so se najmanj strinjali najmlajši starši, pri čemer lahko sklepamo, da 

se tu že vidi vpliv novejšega pojmovanja učenja jezikov, pri čemer gre za to, da sočasno učenje 

več jezikov ne vpliva negativno na kakovost znanja. Po drugi strani pa mlajši starši tudi najmanj 

zaupajo v lastno sposobnost učenja tujega jezika. 

Prav tako se manj bojijo storiti jezikovne napake tisti starši, ki so se tujih jezikov začeli učiti že 

v vrtcu, ali pa so se s tujimi jeziki spoznali drugje (tj. izven osnovne ali srednje šole). Po drugi 

strani pa se s trditvama otroci bi se najprej morali dobro naučiti maternega jezika in šele nato 

tujih jezikov in če se učimo več tujih jezikov hkrati, bomo težko vsakega posebej dobro obvladali 

povprečno najmanj strinjajo ti isti starši, ki so se tujega jezika začeli učiti že v vrtcu. Pri tem 

verjetno sklepajo iz lastne izkušnje. 

Višje izobraženim staršem je glede na podatke raziskave manj neprijetno uporabljati tuje jezike, 

hkrati pa ti isti starši višje ocenjujejo svojo zmožnost primerjave lastnega jezika in kulture s 

tujimi jeziki in kulturami. Višje izobraženi starši manj povezujejo jezik in kulturo med sabo, 

hkrati pa lažje primerjajo svoj jezik in kulturo z drugimi. Raziskava je tudi pokazala, da izmed 

vseh regij starši iz osrednjeslovenske regije pogosteje višje ocenjujejo to isto kompetenco – tj. 

zmožnost primerjave lastnega jezika in kulture s tujimi. Ob tem starši iz pomurske regije (ki je 

deloma tudi dvojezična) glede na podatke izkazujejo najmanj strahu ob jezikovnih napakah, ki 
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se lahko posamezniku zgodijo pri uporabi tujih jezikov. Slednje gre lahko pripisati ravno 

navajenosti na življenje na dvojezičnem področju. 

 

POVZETEK 3: stališča do učenja tujih jezikov in spoznavanja tujih kultur 

Podatki, pridobljeni z raziskavo, so pokazali, da večinoma starejši starši dajejo večji pomen 

znanju tujega jezika. Slednje je lahko posledica dejstva, da je mlajšim staršem zaradi 

globalizacije večjezičnost že skoraj del vsakdana, medtem ko starejše generacije znanje tujega 

jezika še vedno dojemajo kot zlasti posebno spretnost.  

Pridobljeni podatki so nakazali tudi na dejstvo, da starši, ki so se tujih jezikov začeli učiti že 

zgodaj (tj. v vrtcu), večji pomen dajejo učenju več tujih jezikov v šolah. Prav tako večji pomen 

znanju tujih jezikov pripisujejo višje izobraženi starši, isti starši pa se tudi pogosteje strinjajo s 

povezavo znanja tujih jezikov in osebnostno rastjo.  

Kar se tiče regij bivanja še najbolj izstopa osrednjeslovenska regija, pri čemer starši iz omenjene 

regije večkrat kot drugi ocenjujejo, da bi radi znali več tujih jezikov. 

 

POVZETEK 4: priprava spodbudnega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti pri svojih 

otrocih 

Pridobljeni podatki prikazujejo, da starši iz starostne skupine 46–55 let višje od ostalih 

ocenjujejo pomembnost znanja tujih jezikov pri otrocih, višje pa tudi ocenjujejo, da je 

pomembno na znanju jezika otroka delati tudi doma. Začetek učenja tujega jezika glede na 

podatke pri izgradnji ustreznega podpornega domačega učnega okolja ne igra pomembnejše 

vloge.  

Poleg tega višje izobraženi starši višje ocenjujejo pomembnost več in ustreznih spodbud za 

učenje tujega jezika, ki naj prihajajo od doma. Hkrati starši z najvišje pridobljeno izobrazbo 

večji pomen pripisujejo učenju tujega jezika doma kot v šoli. Glede regij ponovno izstopa 

osrednjeslovenska regija, pri čemer starši iz omenjene regije prav tako večji pomen pripisujejo 

učenju tujih jezikov doma. 
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RAZNOJEZIČNI PROFIL STARŠA 

Glede na povzetke lahko torej oblikujemo trenutni raznojezičnosti in raznokulturnosti najbolj 

naklonjen profil slovenskega starša. Profil je sestavljen iz 4 delov: znanje (o procesu učenja) 

tujih jezikov, spretnosti obvladovanja tujega jezika, stališča do tujih jezikov in zmožnost 

priprave podpornega učnega okolja doma. Profil vsebuje najbolj splošne pridobljene podatke, 

značilne za vsak sestavni del raznojezične in raznokulturne zmožnosti glede na starost staršev, 

njihovo izobrazbo, začetek učenja tujega jezika in regijo bivanja. 

  

starost: 36–45 let 

začetek učenja TJ: vrtec 

izobrazba: dokončano vsaj srednje splošno ali 

strokovno izobraževanje/gimnazija 

regija bivanja: / 

starost: mlajši starši (pod 35 let) 

začetek učenja TJ: vrtec 

izobrazba: dokončan vsaj univerzitetni ali 

visokošolski študij 

regija bivanja: osrednjeslovenska 

starost: starejši (nad 36 let) 

začetek učenja TJ: vrtec 

izobrazba: dokončan vsaj univerzitetni ali 

visokošolski študij 

regija bivanja: osrednjeslovenska 

starost: 46–55 let 

začetek učenja TJ: / 

izobrazba: dokončan vsaj univerzitetni ali 

visokošolski študij 

regija bivanja: osrednjeslovenska 

ZNANJE SPRETNOSTI 

STALIŠČA PODPORNO 

UČNO OKOLJE 

Graf 3: Raznojezičnosti in raznokulturnosti najbolj naklonjen profil slovenskega starša 
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Trenutni splošen raznojezičnosti najbolj naklonjen profil slovenskega starša torej nakazuje na 

dejstvo, da so to večinoma višje izobraženi starši, starejši od 36 let (z izjemo tujejezične 

spretnosti, kjer prevladujejo mlajši starši), ki najpogosteje prihajajo iz osrednjeslovenske regije 

in so se tujega jezika večinoma začeli učiti že zelo zgodaj (npr. v vrtcu). Taki starši imajo torej 

v slovenskem prostoru glede na pridobljene podatke v tej raziskavi najvišjo raznojezično in 

raznokulturno zmožnost.  

Rezultati se večinoma ujemajo tudi s teoretično podlago glede raznojezičnosti. Raznojezična 

zmožnost torej zajema »celovit posameznikov jezikovni repertoar« (SEJO, 2011, str. 9). V 

Sloveniji, kot je poudaril Stabej (2010), še vedno »vsaj na ravni eksplicitne slovenske državne 

jezikovne politike /.../ močno prevladuje simbolna zaščitniška enojezična drža, spodbujevalna 

večjezična drža pa je šele v povojih« (Stabej, 2010, str. 72). Slednje se lahko pogosto odraža 

tudi na pojmovanju raznojezične zmožnosti državljanov. Kljub temu pa se očitno vseeno širi 

dojemanje pomembnosti zgodnjega učenja tujih jezikov. Kot pravi Pižorn (2009a) zgodnejše 

učenje tujih jezikov pomeni zgodnejše družbeno in kulturno uzaveščanje drugačnosti in 

posledično večje sprejemanje le-te. Učenje tujih jezikov pa hkrati pozitivno vpliva tako na 

kognitivni kot tudi na čustveni, kulturni in jezikovni razvoj ter razvoj pismenosti posameznika. 

Dvojezični učenci tako niso žrtve negativnih učinkov sovplivanja dveh jezikov na njihovo 

materinščino ali druge kognitivne zmožnosti (Pižorn, 2009a). Tudi naša raziskava je na treh od 

štirih področjih – znanje o (učenju) tujih jezikov, spretnosti uporabe tujih jezikov in stališča do 

tujih jezikov – pokazala pomembnost zgodnjega učenja tujih jezikov. V profilu raznojezičnosti 

najbolj naklonjenega slovenskega starša je namreč vidno, da vanj pretežno spadajo starši, ki so 

se tujih jezikov začeli učiti že v vrtcu. Pri tem se starši z različnimi demografskimi podatki 

pomembno razlikujejo tudi v tem, ali se bojijo storiti jezikovne napake med rabo tujega jezika 

in ali jim je ob rabi tujega jezika neprijetno. Starši, ki jim slednje ne predstavlja težave in so 

tako vključeni v naš profil raznojezičnosti in raznokulturnosti naklonjenega starša, so pogosto 

ravno tisti, ki so se tujega jezika začeli učiti zelo zgodaj. Kot poudari tudi Crystal (2006) – 

napake delamo vsi, pojavljajo se tudi takrat, ko se odrasli oz. mladostniki ali starejši ljudje učijo 

novega jezika oz. usvajajo besede novega jezika.  

Crystal (2006) na podlagi rezultatov različnih raziskav povzame še, da je zgodnje učenje tujih 

jezikov za posameznika dobro, vendar pa morajo biti obenem pogoji tega učenja čim bolj 

optimalni. Rutar Leban idr. (2013, str. 291) so izpostavile, da je »okolje, ki spodbuja učenje 

tujih jezikov, /.../ življenjsko, delovno in učno okolje, kjer lahko slišimo in pridemo v stik z 

različnimi jeziki. Govorci teh jezikov pa se v takšnem okolju čutijo sprejete in zaželene ter 
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odprto, brez strahu in zavor rabijo tuji jezik«. Avtorice (prav tam) torej izpostavijo pomembnost 

varnega okolja za otroka – to pa je zelo pogosto ravno domače okolje. Tudi Tamis-LeMonda in 

Rodriguez (2009) izpostavita, da izkušnje iz otrokovega domačega okolja, kot so razne domače 

učne aktivnosti (npr. branje), pomoč staršev in raznolik učni material (npr. knjige/igrače, 

primerne razvojni stopnji otroka) pomembno vplivajo na otrokovo nadaljnje učenje. Slednje je 

moč zaznati tudi v naših pridobljenih podatkih in posledično tudi v raznojezičnosti in 

raznokulturnosti naklonjenem profilu slovenskega starša – med izsledki raziskave so 

pomembno izstopali tisti starši, ki so svojim otrokom omogočali dovolj tujejezikovne (literarne) 

podpore v domačem okolju. Starši, ki so izražali strinjanje s trditvami, ki se tičejo dejstva, da 

je pomembno otrokom omogočati ustrezne spodbude, hkrati istim otrokom predstavljajo 

pomemben vzor. Ob tem je Kozjan (2011) povzela, da pričakovanja staršev vplivajo na 

otrokovo zaznavanje teh istih prepričanj staršev in posledično na otrokova lastna prepričanja o 

svoji učni uspešnosti, hkrati pa tudi okolje z več spodbudami, didaktičnim materialom ipd. 

pogosteje pozitivneje vpliva na otrokovo učno uspešnost. Van Wechem in Halbach (b. d.) 

izpostavita še, da lahko starši otrokom nudijo podporo pri šolskem delu tudi, če drugega (tujega) 

jezika ne obvladajo – znanje, ki ga bodo otroci prejeli od staršev, bodo namreč v nadaljevanju 

samostojno prenesli iz enega jezika v drugega. 

Nečak Lük je povzela tudi, da za učinkovito usvajanje novih jezikov ni dovolj površinska 

sporazumevalna zmožnost, ki omogoča splošno sporazumevanje, ampak je »za uspešno delo v 

šoli /.../ predpogoj /tudi/ dobro razvita akademska jezikovna zmožnost« (Nećak Lük, 2009, str. 

139). Tudi naš raznojezičnosti in raznokulturnosti naklonjen profil starša vključuje predvsem 

starše s precej visoko dokončano izobrazbo (pogosto z dokončanim vsaj univerzitetnim oz. 

visokošolskim študijem, lahko pa tudi z dokončanim poklicnim ali maturitetnim tečajem oz. 

izobraževanjem za delovodski ali poslovodski izpit). Starši z visoko izobrazbo pa imajo tudi 

svojo rabo jezika pogosteje precej višje razvito. Glede na izsledke naše raziskave ti višje 

izobraženi starši tudi pogosteje primerjajo svoj jezik in kulturo s tujimi.  

Podatki, pridobljeni z raziskavo, so osvetlili tudi nekaj točk v povezavi z regijo bivanja 

raznojezičnosti in raznokulturnosti naklonjenega slovenskega starša – najpogosteje se pojavlja 

osrednjeslovenska regija (kot regija, ki pogosto predstavlja stičišče več jezikov in kultur), 

pomembno pa sta se na dveh mestih od drugih razlikovali še podravska in pomurska regija, ki 

pa se nahajata na dvojezičnem oz. prav tako precej kulturno mešanemu področju. 

Raznojezična in raznokulturna zmožnost slovenskih staršev torej še zdaleč ni najbolj optimalna, 

oziroma bi jo v nadaljnjem raziskovanju bilo potrebno še natančneje opredeliti ter vanjo zajeti 



82 

 

še večji vzorec staršev. Vseeno pa lahko povzamemo, da starši, ki se svoje raznojezične in 

raznokulturne zmožnosti zavedajo ter jo krepijo, hkrati pa (kot so povzele tudi Rutar Leban in 

soavtorice (2013)) za svoje otroke priskrbijo spodbudno okolje za učenje tujih jezikov, ki 

vključuje neformalno učenje, spodbudno šolsko okolje, uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, možnost medkulturnih izmenjav, ustrezno razgledane učitelje in pravilno izbran 

pristop, krepijo tudi raznojezično in raznokulturno zmožnost svojih otrok. Slednjo lahko starši 

pomagajo krepiti tudi z lastnim zgledom in vključenostjo v šolsko delo svojega otroka, branjem 

(tudi v tujem jeziku), pogovarjanjem, igro ipd. Pri tem imajo raznojezičnosti in raznokulturnosti 

povprečno (gledano na pridobljene podatke) bolj naklonjene predpogoje starši, stari nad 36 let, 

višje izobraženi in prihajajoč iz osrednje Slovenije, ki so se tujega/-ih jezika/-ov začeli učiti že 

zgodaj v otroštvu (npr. v vrtcu). 

  



83 

 

4 ZAKLJUČEK 

Glavni namen raziskovanja pričujočega magistrskega dela je bilo ugotoviti, kakšen je trenutni 

raznojezičnosti in raznokulturnosti najbolj naklonjen profil povprečnega slovenskega starša in 

kako se starši opredeljujejo do posameznega vidika raznojezične in raznokulturne zmožnosti. 

Ti vidiki so: znanje o tujih jezikih oz. o procesu učenja tujih jezikov, spretnosti, potrebne za 

rabo tujih jezikov, stališča do tujih jezikov in kultur ter podporno učno okolje, ki tujega jezika 

učeče se posameznike obdaja. Zanimalo nas je tudi, kako se z raziskavo pridobljeni podatki 

skladajo s predhodno predelano teoretično podlago in kakšne smernice za uvedbo podpornega 

učnega okolja lahko predlagamo staršem, ki pri svojih otrocih želijo nadgrajevati raznojezično 

in raznokulturno zmožnost.  

V magistrskem delu smo tako na podlagi pridobljenih podatkov prišli do nekaj pomembnejših 

ugotovitev. Ugotovili smo, da različni demografski podatki v določeni meri vplivajo na 

raznojezično in raznokulturno zmožnost slovenskih staršev oz. na posamezne sestavine te 

zmožnosti.  

Izdelan profil slovenskega starša, ki je najbolj naklonjen raznojezičnosti in raznokulturnosti, je 

torej pokazal, da gre večinoma za višje izobražene starše, starejše od 36 let (z izjemo tujejezične 

spretnosti, kjer prevladujejo mlajši starši), ki najpogosteje prihajajo iz osrednjeslovenske regije 

in so se tujega jezika večinoma začeli učiti že zelo zgodaj. Starši, ki razumejo, kaj raznojezična 

in raznokulturna zmožnost je, kaj vse vpliva nanjo in kako pomembno je to isto zmožnost 

negovati, bodo lažje izgrajevali spodbudno tujejezikovno učno okolje tudi za lastne otroke. 

Starši sami kot zgled lahko namreč odločilno vplivajo na tujejezikovno znanje svojih otrok in 

njihovo lastno raznojezično in raznokulturno zmožnost. Ob tem morajo starši dovolj poudarka 

nameniti tudi domačemu učnemu okolju, ki naj dovolj zgodaj vsebuje dovolj spodbud za učenje 

tujega/-ih jezika/-ov.  
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6 PRILOGE 

6.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Jeziki štejejo – Vprašalnik za vzgojitelje, učitelje, ravnatelje, raziskovalce in starše 

(www.1ka.si, 6. 12. 2019). 

Demografski del 

  
1) Jaz sem:  

 vzgojitelj, 

 učitelj in/ali raziskovalec,   

 ravnatelj,  

 starš.  
 
2) Spol:  

 moški,  

 ženski.  
 
3) Starost:  

 do 25 let,  

 od 26 do 35 let,  

 od 36 do 45 let,  

 od 46 do 55 let,  

 nad 55 let.  
 
4) Kje ste rojeni?  

 V Sloveniji.  

 V eni izmed držav nekdanje republike Jugoslavije.  

 Drugo: ______________________________  
 
5) Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki ste jo dosegli?  

 Doktorat.  

 Univerzitetni ali visokošolski strokovni študij.  

 Višje strokovno izobraževanje.  

 Poklicni tečaj, maturitetni tečaj, izobraževanje za delovodski ali poslovodski izpit.  

 Srednje splošno izobraževanje, gimnazija; srednje poklicno izobraževanje.  

 Nižje poklicno izobraževanje, osnovna šola, nedokončana osnovna šola.  
 
6) Na katerem področju poklicno delujete?  

 Izobraževalne vede.  

 Družboslovne, poslovne in pravne vede.  

 Naravoslovje, matematika in računalništvo.  

 Tehniške in tehnološke vede.   
 
7) V kateri regiji prebivate?  

 Pomurska regija.  

 Podravska regija.  

 Koroška regija.  

 Savinjska regija.  

http://www.1ka.si/
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 Zasavska regija.  

 Spodnjeposavska regija.  

 Jugovzhodna Slovenija.  

 Osrednjeslovenska regija.  

 Gorenjska regija.  

 Notranjsko-kraška regija.  

 Goriška regija.  

 Obalno-kraška regija.  
 
 

Odgovorite, če ste na vprašanje 1) odgovorili z učitelj in/ali raziskovalec.   
8) Kaj ste?  
Možnih je več odgovorov.  

 Učitelj jezika.  

 Učitelj nejezikovnega predmeta.  

 Raziskovalec.  
 
Odgovorite, če ste na vprašanje 1) odgovorili z učitelj in/ali raziskovalec.   
9) Kje poučujete?  
Možnih je več odgovorov.  

 V vrtcu.  

 V osnovni šoli.  

 V srednji šoli (nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in tehniško izobraževanje, srednje 

splošno izobraževanje (splošne in strokovne gimnazije)).  

 Na univerzi.  

 V raziskovalni ustanovi.  

 Drugo: ______________________________ 
 
Odgovorite, če ste na vprašanje 9) odgovorili z na univerzi. 
10) Na katerem študijskem področju delujete?  
 

  

 
Odgovorite, če ste na vprašanje 9) odgovorili z na univerzi ali v raziskovalni ustanovi. 
11) Kateri predmet poučujete?  

  

 
Odgovorite, če ste na vprašanje 8) odgovorili z raziskovalec ali na vprašanje 9) z v raziskovalni ustanovi. 
12) S katerim raziskovalnim področjem se ukvarjate?  

  

 
Odgovorite, če ste na vprašanje 9) odgovorili z v osnovni šoli ali v srednji šoli. 
13) Ali ste se v zadnjih petih letih udeležili stalnega strokovnega izpopolnjevanja za spodaj naštete teme, 

ki so povezane z jeziki?  
 

 Da Ne 

Poglabljanje jezikovnega znanja.   
Poglabljanje vsebinskega znanja iz določenega 

predmeta (npr. matematike, geografije, 

zgodovine itn.). 
  

Poglabljanje vsebin v povezavi s književnostjo.   
Poglabljanje vsebin s področja 

(med)kulturnosti; didaktike posameznega 

predmeta oz. predmetnega področja. 
  

Raba IKT (informacijsko- komunikacijske 

tehnologije) pri poučevanju.   

Vsebinsko in jezikovno celostno učenje (CLIL   
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 Da Ne 

– Content and Language Integrated Learning). 

Skupni evropski jezikovni okvir za učenje, 

poučevanje in ocenjevanje (CEFR).   

Uporaba portfolia.   
Razvijanje refleksivne prakse in aktivnih 

raziskovalnih zmožnosti.   

Drugo.   
 
 

O jezikih, ki jih uporabljate 

  
14) Kateri jezik oziroma jezike ste govorili redno doma kot otrok (do petih let); v katerem jeziku oziroma 

jezikih ste se pogovarjali z družinskimi člani?   
Prosimo, označite vse jezike, ki ste jih uporabljali.  
 

 arabščina  albanščina  angleščina  bosanščina  hrvaščina  francoščina  italijanščina  

kitajščina  latinščina  madžarščina  nemščina  poljščina  romunščina  ruščina  slovenščina  

srbščina  španščina  ukrajinščina  drugo: ______________________________ 
 
15) Kdaj ste se začeli učiti tujih jezikov?  

 V vrtcu.  
 V osnovni šoli. 

 V srednji šoli.  

 Drugo: ______________________________  
 
16) Kateri jezik oziroma jezike govorite ZDAJ redno doma (v katerem jeziku oziroma jezikih se 

pogovarjate z družinskimi člani)?    
Prosimo, označite toliko odgovorov, kot se vam zdi primerno. Ne označujte jezikov, ki jih govorite le včasih in samo ob posebnih 
okoliščinah.  
 

 arabščina  albanščina  angleščina  bosanščina  hrvaščina  francoščina  italijanščina  

kitajščina  latinščina  madžarščina  nemščina  poljščina  romunščina  ruščina  slovenščina  

srbščina  španščina  ukrajinščina  drugo: ______________________________ 
 
17) Katere tuje jezike, vključno s klasičnimi jeziki, ste se učili v šoli?  
Prosimo, označite vse tuje jezike, ki ste se jih učili.  
 

 arabščina  albanščina  angleščina  bosanščina  hrvaščina  francoščina  italijanščina  

kitajščina  latinščina  madžarščina  nemščina  poljščina  romunščina  ruščina  slovenščina  

srbščina  španščina  ukrajinščina  drugo: ______________________________ 
 
18) Katere tuje jezike, vključno s klasičnimi jeziki, ste se učili ZUNAJ šole (tečaji, prebivanje v tujini, 

sami prek spleta itn.)?  
Prosimo, označite vse tuje jezike, ki ste se jih učili.  
 

 arabščina  albanščina  angleščina  bosanščina  hrvaščina  francoščina  italijanščina  

kitajščina  latinščina  madžarščina  nemščina  poljščina  romunščina  ruščina  slovenščina  

srbščina  španščina  ukrajinščina  drugo: ______________________________  Zunaj šole se jezikov 

nisem učil/-a.   
 
19) Ste bili kdaj v neki državi več kot 14 dni skupaj in se tam učili njihovega jezika?  
 

 Da.  
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 Ne. 

 
Odgovorite, če ste na vprašanje 19) odgovorili za da.   
20) Izberite jezik, ki ste se ga učili.  
Možnih je več odgovorov.  
 

 arabščina  albanščina  angleščina  bosanščina  hrvaščina  francoščina  italijanščina  

kitajščina  latinščina  madžarščina  nemščina  poljščina  romunščina  ruščina  slovenščina  

srbščina  španščina  ukrajinščina  drugo: ______________________________ 
 
Odgovorite, če ste na vprašanje 19) odgovorili za da.   
21) S katerim namenom ste to državo obiskali?  
Možnih je več odgovorov.  
 

 Počitnice.  

 Študij.  

 Študentska izmenjava.  

 Jezikovni tečaj.  

 Ker ste z družino odšli živet v tujino.  

 Delo.  

 Drugo: ______________________________ 
 
Odgovorite, če ste na vprašanje 19) odgovorili za da.   
22) Kolikokrat ste obiskali posamezno državo oziroma države?  
V vrstice zapišite imena držav in kolikokrat ste jih obiskali.  
 

 

 
23) Izberite jezike, ki jih uporabljate, in za vsakega posebej ocenite svoje znanje na lestvici od 1 do 5, pri 

čemer 1 pomeni malo znam, 3 znam srednje in 5 znam dobro. Ne pozabite na svoj materni jezik.   
 

 0 = jezika ne 

znam 

1 = osnovno 

znanje 

3 = 

samostojno 

se lahko 

sporazumeva

m 

5 = 

sporazumeva

m se 

učinkovito in 

tekoče 

arabščina     
albanščina     
angleščina     
bosanščina     
hrvaščina     
francoščina     
italijanščina     
kitajščina     
latinščina     
madžarščina     
nemščina     
poljščina     
romunščina     
ruščina     
slovenščina     
srbščina     
španščina     
ukrajinščina     
drugo     
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Spodaj so navedene trditve, ki se nanašajo na različne jezike in učenje jezikov. 

Z njimi se nekateri strinjajo, drugi pa ne. Prosimo, če pri vsaki trditvi označite 

odgovor, ki najbolj drži za vas.  
  
24) Prosimo, da pri vsaki trditvi označite odgovor, ki najbolj drži za vas. 
 

 Se 

popolnoma 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se ne 

strinjam.  

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Znanje različnih jezikov je pomembno, saj se 

lahko tako sporazumemo z več ljudmi in se 

seznanimo z več kulturami. 
     

Znanje maternega jezika popolnoma zadostuje.      
Znanje angleščine danes popolnoma zadostuje.      
Kdor zna več jezikov, bo lahko uspešnejši na 

poklicni poti.      

Znanje različnih jezikov prispeva k osebnemu 

razvoju posameznika.      

Znanje enega tujega jezika je lahko odskočna 

deska za lažje usvajanje drugega tujega jezika.      

Znanje maternega jezika pozitivno vpliva na 

učenje tujega jezika in nasprotno.      

Jezik je neločljiv del kulture.      
Otroci bi se najprej morali dobro naučiti 

maternega jezika in šele nato tujih jezikov.      

Dobro znanje slovenščine je pomembno za 

uspešno življenje v Sloveniji.      

Kdor zna več jezikov, ima večji ugled v družbi.      
Ko govorim v tujem jeziku, mi je vedno 

nekoliko neprijetno.      

Ko govorim v tujem jeziku, me je vedno strah, 

da bom naredil/-a kakšno napako.      

Zaupam v lastne sposobnosti učenja tujega 

jezika.      

Če želimo dobro znati tuji jezik, ni nujno dobro 

poznati tudi kulture, iz katere izhaja.      

Znanje tujih jezikov me zelo zanima.      
Zanimajo me podobnosti in razlike med lastnim 

jezikom in kulturo ter jezikom in kulturo drugih 

držav. 
     

Znam primerjati lasten jezik in kulturo z 

drugimi jeziki in kulturami.      

Učenje jezika je dolg in naporen proces.      
Z učenjem tujega jezika moramo začeti zgodaj v 

otroštvu.      

V skupnostih (mestih, naseljih, šolah, 

univerzah), v katerih se govorijo različni jeziki, 

lahko zaradi tega pride do različnih težav. 
     

Kdor želi dobro znati jezik, ki se uporablja v 

neki državi, mora poznati tudi zgodovino in 

zemljepisne značilnosti te države. 
     

Bolj kot pravilnost povedanega v tujem jeziku      
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 Se 

popolnoma 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se ne 

strinjam.  

Sploh se 

ne 

strinjam. 

je pomembno to, da si sploh upaš govoriti. 

Učenje tujih jezikov v otroštvu slabo vpliva na 

znanje maternega jezika.      

Tujega jezika se lahko zelo dobro naučimo 

samo, če se ga začnemo učiti zgodaj v otroštvu.      

Če se učimo več tujih jezikov hkrati, bomo 

težko vsakega posebej dobro obvladali.      

Znanje latinščine koristi pri učenju nekaterih 

drugih tujih jezikov.      

Pomembno je, da šola omogoči tudi učenje 

katerega izmed klasičnih jezikov (npr. 

latinščino), saj tako učenci/dijaki dobijo dober 

vpogled v evropsko kulturno dediščino. 

     

Lažje se je naučiti tujega jezika, če nam je z 

njim povezana kultura všeč.      

Rad/-a bi znal/-a govoriti več tujih jezikov.      
V šoli bi se morali učiti vsaj dveh tujih jezikov.      
Znanje tujih jezikov ni nujno potrebno, saj se 

lahko znajdemo tudi drugače.      

Dobro je imeti prijatelje različnih narodnosti.      
V okolju, v katerem živim, znanje tujih jezikov 

ni tako pomembno.      

Kjer se ljudje spoštujejo in so strpni drug do 

drugega, raba različnih jezikov ni težava.      

Znanje tujih jezikov prispeva k razumevanju 

razlik med posamezniki in njihove drugačnosti.      

Spoštujem jezik vsakega posameznika, zato naj 

ga uporablja ob vsaki priložnosti, ko mu je v 

pomoč. 
     

V šoli imamo dovolj literature v tujih jezikih za 

podporo pri poučevanju mojega predmeta.      

Učbeniki, ki jih uporabljamo v šoli za učenje 

jezikov, so kakovostni.      

Znam motivirati učence za učenje tujih jezikov.      
Učitelji drugih predmetov se zavedajo, kako 

pomembno je, da znajo učenci tuje jezike.      

Zavedam se, kako pomembno je, da znajo 

učenci tuje jezike.      

Ravnatelj/-ica šole mi nudi podporo, da na šoli 

organiziram aktivnosti (npr. ekskurzije, 

interesne dejavnosti, proslave itn.), ki učencem 

koristijo pri učenju jezikov. 

     

Sodelavci mi pomagajo na šoli organizirati 

aktivnosti (npr. ekskurzije, proslave itn.), ki 

učencem koristijo pri učenju jezikov. 
     

Starši učencev se zavedajo, kako pomembno je, 

da znajo njihovi otroci tuje jezike.      

Kot starš se zavedam, kako pomembno je, da 

znajo moji otroci več jezikov.      

Učenje tujih jezikov bi moralo potekati na 

različnih zahtevnostnih ravneh.      

Razlike v znanju jezika so med učenci zelo      
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 Se 

popolnoma 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se ne 

strinjam.  

Sploh se 

ne 

strinjam. 

velike. 

Na naši šoli tudi učitelji drugih predmetov 

dajejo učencem v branje literaturo, ki je v tujem 

jeziku. 
     

Tudi pri drugih predmetih dajemo učencem v 

branje literaturo, ki je v tujem jeziku.      

Na naši šoli se tudi pri drugih predmetih učenci 

učijo tuji jezik.      

V vrtcu je učenje jezikov vključeno v druge 

vrtčevske dejavnosti.      

Menim, da šola/ustanova, na kateri sem 

zaposlen/-a, spodbuja učenje tujih jezikov in 

spoznavanje drugih kultur. 
     

Vrtec, v katerem sem zaposlen/-a, spodbuja 

učenje tujih jezikov in spoznavanje drugih 

kultur. 
     

Slovenski šolski sistem (pravilniki, zakonodaja) 

je oblikovan tako, da spodbuja pri učencih 

večjezičnost in poznavanje različnih kultur. 
     

Skrb za učenje tujih jezikov je zlasti stvar šole.      
Doma spodbujamo učenje tujih jezikov.      
Doma imamo dovolj literature v tujih jezikih za 

podporo pri učenju.      

Učitelji tujih jezikov znajo motivirati mojega 

otroka za učenje tujih jezikov.      

Ko slišim, da moj otrok govori tuji jezik, sem 

ponosen.      

Moj otrok se tudi pri drugih predmetih uči tuji 

jezik.      

Šola, ki jo obiskuje moj otrok, spodbuja učenje 

jezikov.      

V našem vrtcu starši otrok spodbujajo učenje 

tujih jezikov.      

Vsak raziskovalec mora znati več jezikov.      
Pri raziskovanju pogosto preklapljam med 

jeziki.      

Večinoma berem oz. poslušam strokovna in 

znanstvena besedila v angleščini.      

Običajno pišem strokovne in znanstvene članke 

v angleščini ali drugem tujem jeziku in ne 

potrebujem prevajalcev. 
     

Vse manj berem oziroma pišem strokovne in 

znanstvene članke v slovenščini.      

Pogosto se udeležujem konferenc/strokovnih 

srečanj v tujini in suvereno predstavljam 

znanstvene rezultate v tujem jeziku. 
     

 

 
25) Prosimo, da pri vsaki trditvi označite, ali trditev za vas drži ali ne. 
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 Da Ne 

Otroku dovolimo uporabljati digitalne vire 

(internet, TV, računalnik, radio itn.) v tujem 

jeziku. 
  

V vrtcu imamo različne digitalne naprave in 

vire (npr. računalnik, projektor, interaktivna 

tabla, splet, spletna učilnica oz. moodle), ki jih 

lahko uporabljamo tudi za učenje tujih jezikov. 

  

Pri pouku redno uporabljam različne digitalne 

naprave, programe in vire (npr. računalnik, 

projektor, interaktivna tabla, splet, spletna 

učilnica oz. moodle). 

  

Pri pouku velikokrat uporabljam posebno 

programsko opremo za učenje tujih jezikov 

(npr. duolingo) 
  

Za učenje tujega jezika uporabljamo posebno 

programsko opremo (npr. duolingo).   

 

 
 

 

 


