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POVZETEK 

V Sloveniji je v več uradnih državnih dokumentih določeno, da mora poučevanje v šoli 
potekati v slovenskem jeziku (URS, 1991; ZOsn, 2013; ZJRS, 2004). Učitelji se morajo 
tako v šoli z učenci pogovarjati v slovenščini, in sicer je pri tem najustreznejša izbira 
zborni knjižni jezik ali knjižnopogovorni jezik (Poznanovič Jezeršek idr., 2018; Kunst 
Gnamuš, 1992; Petek, 2014; Gomboc, 2009). Avtorica Jožef (2019) je izvedla 
raziskavo, v okviru katere je ugotovila, da se večina učiteljev drži teh priporočil – pri 
pouku se v večini trudijo izražati v knjižnem jeziku. Ugotovila je tudi, da večina učiteljev 
popravlja učence, kadar ti uporabljajo pogovorni jezik ali narečje.  

Petek (2019a) poudarja, da morajo biti učitelji ustrezno strokovno usposobljeni za 
javno govorno nastopanje. Spretnosti javnega govornega nastopanja se je treba 
naučiti, poleg tega pa se je treba na govorni nastop vnaprej pripraviti. Petek prav tako 
v svojih delih (Petek, 2019a; Petek, 2019b) opredeli postopke razvijanja zmožnosti 
govornega nastopanja ter možnost učinkovite priprave na govorni nastop, in sicer: 
govorec naj izbere ustrezno socialno in funkcijsko zvrst jezika ter pomensko ustrezne 
besede. Pozoren naj bo tudi na slovnično pravilnost in pravorečni govor. Pri govornem 
nastopu naj uporablja dobro znane in pogosto rabljene besede. Ob tem naj opozorimo 
na besede avtorjev Šebjanič Oražem (2020) in Majdič (2003), da imajo učitelji 
začetniki slabše razvito zmožnost govorjenja in poslušanja oz. se pri njih pogosteje 
pojavljajo pravorečne napake. Najpogostejša med njimi je neobvladanje zborne 
pravorečne norme.  

V magistrskem delu smo raziskovali mnenje učiteljev in študentov razrednega pouka 
(v nadaljevanju učiteljev RP in študentov RP) o uporabi knjižnega in neknjižnega jezika 
pri pouku in zunaj njega na razredni stopnji. Vzorec je vključeval 86 učiteljev, ki so v 
šolskem letu 2020/21 poučevali na razredni stopnji na eni od slovenskih osnovnih šol, 
in 101 študenta razrednega pouka, ki so bili v študijskem letu 2020/21 vpisani na eno 
od slovenskih pedagoških fakultet. Cilji naše raziskave so bili pridobiti splošno mnenje 
učiteljev in študentov razrednega pouka o uporabi knjižnega oz. neknjižnega jezika pri 
pouku na razredni stopnji, in sicer pri spoznavnem in odnosnem govoru, pri 
posameznem učnem predmetu (slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, 
družba, naravoslovje in tehnika, šport, likovna umetnost, glasbena umetnost ter 
gospodinjstvo) in zunaj rednega pouka v šoli. Pri ugotavljanju mnenja učiteljev RP in 
študentov RP o uporabi knjižnega oz. neknjižnega jezika pri pouku smo si za 
raziskovanje izbrali vse učne predmete, ki jih učitelj razrednega pouka poučuje v 1., 
2., 3., 4. ali 5. razredu, tj. na razredni stopnji šolanja. Zanimalo nas je namreč, ali med 
posameznimi učnimi predmeti prihaja do odstopanj v mnenju o uporabi določene 
socialne zvrsti jezika. 

Ugotoviti smo želeli tudi, ali se njihova mnenja razlikujejo glede na območje, iz 
katerega so, glede na delovno dobo učiteljev in glede na razred, v katerem poučujejo, 
ter glede na letnik študija študentov. Na osnovi odgovorov, pridobljenih z anketnim 
vprašalnikom, in analize, narejene s statističnim programom SPSS, smo ugotovili, da 
se učitelji in študenti razrednega pouka v največji meri strinjajo z uporabo 
knjižnopogovornega jezika pri govoru z učenci pri pouku in zunaj njega. Najmanj pa 
se jih strinja z uporabo interesnih in mestnih govoric. Enako ugotovitve veljajo za 
uporabo zvrsti jezika pri spoznavnem in pri odnosnem govoru, zunaj pouka in pri 
posameznih učnih predmetih. Pri spoznavnem govoru in pri pouku slovenščine se več 
kot polovica učiteljev RP in študentov RP strinja tudi z uporabo zbornega knjižnega 
jezika. Zunaj pouka se večina študentov RP prav tako strinja z uporabo zemljepisnih 



 

narečij, medtem ko je delež učiteljev RP, ki se s tem strinjajo, precej nižji. V splošnem 
se anketirani učitelji RP in študenti RP ne strinjajo z uporabo neknjižnega jezika pri 
pouku.  

Bistvenih razlik v mnenju o uporabi posamezne jezikovne zvrsti slovenskega jezika v 
šoli med učitelji RP glede na razred, v katerem učijo, nismo zaznali. Večina učiteljev v 
vseh razredih se strinja z uporabo knjižnopogovornega jezika pri pouku. Učitelji, ki 
učijo v 2. in 3. razredu, se v večinskem deležu prav tako strinjajo z uporabo zbornega 
knjižnega jezika. Prav tako nismo zaznali bistvenih razlik med učitelji RP glede na 
njihovo delovno dobo in med študenti RP glede na njihov letnik študija. Skoraj vsi 
učitelji RP in študenti RP se strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika pri pouku. 

Zaradi nereprezentativnega vzorca v posameznih slovenskih regijah nismo dobili 
splošnega odgovora pri ugotavljanju razlik med mnenjem učiteljev RP in študentov RP 
glede na njihovo statistično regijo. Posledično nismo dobili odgovora na 5. 
raziskovalno vprašanje. Ugotovili pa smo, da se v večini slovenskih regij večina 
učiteljev RP in študentov RP najbolj strinja z uporabo knjižnopogovornega jezika pri 
pouku pri govoru z učenci, nekaj manj se jih strinja z uporabo zbornega knjižnega 
jezika, večina pa se jih ne strinja z uporabo neknjižnega jezika. 

Mnenje učiteljev RP in študentov RP pri vseh odgovorih na zastavljena raziskovalna 
vprašanja v splošnem sovpada z izsledki iz literature, ki jo navajamo v teoretičnem 
delu. Glede na učni načrt za slovenščino (Poznanovič Jezeršek idr., 2018) ter glede 
na navajanja nekaterih avtorjev (Kunst Gnamuš, 1992; Petek, 2014; Gomboc, 2009) 
naj bi se učitelji v šoli z učenci in drugimi namreč sporazumevali v knjižnem jeziku 
(zbornem ali knjižnopogovornem). V večini se ne glede na vprašanje tudi učitelji RP 
in študenti RP strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika (redkeje tudi zbornega 
knjižnega jezika) pri govoru z učenci pri pouku in zunaj njega. 

Odgovori učiteljev in študentov razrednega pouka so nam omogočili oblikovanje 
smernic za uporabo posamezne jezikovne zvrsti slovenskega jezika pri pouku in zunaj 
njega. Glavni poudarki smernic so poučevanje v zbornem knjižnem ali 
knjižnopogovornem jeziku z uporabo nekaterih elementov zemljepisnega narečja 
učencev, kadar je to potrebno. To naj velja v vseh razredih pri vseh učnih predmetih 
ne glede na statistično regijo, v kateri je šola. Teh smernic naj se učitelji držijo tudi pri 
govoru z učenci zunaj pouka. Raba interesnih in mestnih govoric pa je v šolskem 
prostoru neustrezna (tako pri pouku kot zunaj njega).  
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ABSTRACT 

In Slovenia, several official state documents stipulate that teaching must be conducted 
in Slovene (Constitution of the Republic of Slovenia [URS]; Primary School Act [ZOsn], 
2013; Public Use of Slovene Act [ZJRS], 2010). Therefore, in schools, teachers must 
speak Slovene, and the most appropriate choice for this is literary language 
(Poznanovič Jezeršek, etc., 2018; Kunst Gnamuš, 1992; Petek, 2014; Gomboc, 
2009). Research by Jožef (2019) concluded that most teachers follow these 
recommendations and mostly try to express themselves in literary language. She also 
found that most teachers correct students when they use colloquial language or 
dialect.  

Petek (2019a) stresses that teachers should be properly trained in public speaking. 
Public speaking skills need to be learned; furthermore, it is necessary to prepare for 
speeches in advance. In his works (Petek, 2019a; Petek, 2019b), Petek also defines 
the procedures for developing the ability to speak in public and the possibility to 
effectively prepare for a speech performance, namely: the speaker should choose an 
appropriate social and functional language genre and the semantically appropriate 
words. The speaker should also pay attention to grammatical correctness and 
orthoepy. When giving speeches, the speaker should use familiar and frequently used 
words. In this context, we would like to draw attention to the opinions of authors 
Šebjanič Oražem (2020) and Majdič (2003), who state that beginner teachers have 
less developed speaking and listening skills and are more likely to make spelling 
mistakes. One of the most common mistakes is a lack of mastery of the corpus 
orthoepy norm.  

In this master’s thesis, we researched the opinions of teachers and students of primary 
school education (from 1st to 5th grade) regarding the teacher’s use of literary and non-
literary language with pupils in the classroom and outside of it. The sample included 
86 primary school teachers and 101 primary education students in the academic year 
of 2020/21. The research aims were to obtain the general opinion of teachers and 
students on the use of literary and non-literary language in classroom education, in 
cognitive and relational speech, in each subject (we chose all the subjects taught by 
the primary school teacher in grades 1, 2, 3, 4 or 5), and outside of the regular school 
curriculum. We were mainly interested in whether there are any discrepancies in their 
opinion on the use of a particular social language genre. 

We also wanted to determine whether opinions differed according to the teacher’s 
area of origin, the years of service, the grade they taught, and the year of study of the 
students. Based on the answers obtained from the questionnaire and the analysis 
carried out with SPSS, we found primary school teachers and students of primary 
school education mostly agreed with using literary colloquial language when speaking 
to pupils, both inside and outside of the classroom. At the very least, the respondents 
agreed with the use of non-literary language (excluding geographical dialects). The 
same findings applied to language genres in cognitive and relational speech, outside 
the classroom, and for individual school subjects. More than half of the teachers and 
students also agreed with using the corpus language in cognitive speech and the 
school subject of Slovene. Outside the classroom, most students also agreed with the 
use of geographical dialects, though the proportion of teachers who agreed was much 
lower. Thus, in general, teachers and students did not agree with the use of non-
literary language in the classroom. 



 

We did not notice any significant differences in the opinion on the use of each 
language genre in school among teachers, depending on the grade they teach. The 
majority of teachers in all classes agreed with using literary colloquial language in the 
classroom. The majority of teachers teaching in grades 2 and 3 also agreed with the 
use of the corpus language. We also found no significant differences between 
teachers according to their years of service and between students according to their 
year of study. Almost all teachers and students agreed with the use of literary 
colloquial language in the classroom. 

Due to the unrepresentative sample in each Slovenian region, we did not get a general 
answer as to the differences between the teachers’ and students’ opinions according 
to their statistical region. As a result, research question number 5 was not answered. 
However, we found that, in most Slovenian regions, teachers and students typically 
agreed with the use of literary colloquial language, and the majority disagreed with the 
use of non-literary language.  

The teachers’ and students’ opinions on all the answers to the research questions are 
broadly in line with our findings from the literature cited in the theoretical part of this 
master’s thesis. According to the curriculum of the school subject of Slovene 
(Poznanovič Jezeršek etc., 2018) and to some other authors (Kunst Gnamuš, 1992; 
Petek, 2014; Gomboc, 2009), teachers should communicate with pupils in literary 
language. Regardless of the question, the majority of teachers and students also 
agree to the use of literary colloquial language (rarely also corpus language) when 
speaking to pupils inside the classroom and outside of it. 

The teachers’ and students’ answers enabled us to formulate guidelines for the use of 
each language genre of the Slovene language, in and outside the classroom. The 
main focus of the guidelines is to teach in the corpus language or literary colloquial 
language, using some elements of the pupils’ geographical dialect when necessary. 
This should apply to all grades across all subjects, regardless of the statistical region 
in which the school is located. Teachers should also follow these guidelines when 
speaking to pupils outside the classroom. However, the use of languages of interest 
and urban languages is inappropriate in the school environment (both inside and 
outside the classroom). 
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1 UVODNI DEL 

V slovenskem jezikoslovju obstajajo socialne in funkcijske zvrsti jezika. Socialne zvrsti 
slovenskega jezika delimo na knjižni in neknjižni jezik. Knjižni jezik obsega zborni 
knjižni jezik in knjižnopogovorni jezik. K neknjižnim socialnim zvrstem pa prištevamo 
zemljepisna narečja, interesne govorice in mestne govorice (Petek, 2018).  

V strokovni literaturi (npr. Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
(Krek in Metljak, 2011)) ter v Zakonu o osnovni šoli (2013) je opredeljeno, da je učni 
jezik v slovenskih osnovnih šolah slovenščina. Nikjer pa nismo zasledili natančne 
opredelitve, katero zvrst slovenskega jezika naj bi uporabljali učitelji in drugi 
(pedagoški) delavci pri govoru z učenci v šolskem okolišu. 

Med pedagoško prakso na fakulteti smo študenti prišli v stik z veliko učitelji 
(razrednega pouka). Na fakulteti smo v okviru predavanj in vaj pogosto slišali, da se 
od učiteljev pri delu z učenci (med poukom) pričakuje govor v knjižnopogovornem 
jeziku, na praksi pa so marsikateri učitelji z učenci govorili v neknjižnem jeziku, npr. v 
narečju, hkrati pa tudi zagovarjali takšen govor, češ da naj bi bil ta učencem bližji oz. 
naj bi tako bolje razumeli snov. 

V magistrskem delu nas je torej zanimalo mnenje učiteljev razrednega pouka ter 
študentov razrednega pouka o uporabi knjižnega oz. neknjižnega jezika pri pouku na 
razredni stopnji, zato smo se osredinili le na socialne zvrsti slovenskega jezika.  

Magistrsko delo smo razdelili na dva dela – prvi del je teoretični, drugi pa empirični. V 
teoretičnem delu smo najprej opredelili, kaj slovenski jezik je in katere so njegove 
zvrsti. V naslednjem poglavju smo opredelili, kaj je govor in kako poteka njegov razvoj. 
V zadnjih dveh poglavjih pa smo govorili o pomenu in funkciji jezika v družbi ter v 
procesu izobraževanja in poučevanja.  

V empiričnem delu smo raziskali, kaj menijo učitelji razrednega pouka in študenti 
razrednega pouka (torej pedagoški delavci, ki so neposredno vključeni v pedagoški 
proces ali pa se vanj šele vpeljujejo) o uporabi različnih socialnih zvrsti pri govoru z 
učenci pri pouku in zunaj njega. Predstavili smo odgovore, ki smo jih dobili z anketnim 
vprašalnikom, in njihovo interpretacijo. Na koncu smo oblikovali še smernice o tem, 
katero jezikovno zvrst naj učitelji v osnovni šoli na razredni stopnji uporabljajo pri 
govoru z učenci pri pouku in zunaj njega.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 SLOVENSKI JEZIK 

»Jezik je osnovno sredstvo sporazumevanja, s katerim ubesedujemo predmetnost 
okoli sebe« (Gomboc, 2020, str. 26). 

Vsak živi naravni jezik se skozi čas postopno razvija, spreminja in dopolnjuje. To velja 
tudi za slovenski jezik. Slovenščina se je razvila iz indoevropskega prajezika, ki naj bi 
ga govorili sredi tretjega tisočletja pred našim štetjem. Indoevropski prajezik se je širil 
in se spreminjal s preseljevanjem narodov. To je privedlo do razvoja različnih jezikov, 
ki jih delimo na kentumske in satemske jezike, iz katerih pa se je razvila 
praslovanščina. Praslovanščino so govorili do približno šestega stoletja, takrat pa so 
zaradi preseljevanja narodov začela nastajati različna narečja, iz katerih so se 
sčasoma razvili slovanski jeziki, ki jih poznamo danes. Praslovanščina torej velja za 
prednico vseh slovanskih jezikov, med drugim tudi slovenščine, ki spada med južne 
slovanske jezike (Gomboc, 2009). 

Ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije je leta 1991 slovenščina postala 
državni jezik, kar pomeni, da predstavlja državo in je splošno sprejeta. Uporabljajo jo 
vsi državni organi, v njej pojemo himno. V Ustavi Republike Slovenije je v 11. členu 
navedeno, da je slovenščina »uradni jezik v Sloveniji« (URS, 1991). Slovenščino torej 
uporabljamo za uradovalno (pisno in ustno) sporazumevanje v naši državi, tj. na 
uradih, v šolah, znanosti, kulturi, politiki in sredstvih javnega obveščanja, v slovenščini 
pa so napisani tudi učbeniki, javni napisi, dokumenti in razglasi (Gomboc, 2020).  

Ustava Republike Slovenije v 11. členu prav tako določa, da sta v Republiki Sloveniji 
v občinah, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost, uradna jezika tudi 
madžarščina in italijanščina (URS, 1991; Gomboc, 2020).  

Od 1. 5. 2004 naprej je Republika Slovenija ena od članic Evropske unije (EU). Ker v 
EU velja, da so uradni vsi jeziki držav članic, je tudi slovenščina z vstopom v Evropsko 
unijo po zakonu postala enakopravna državnim jezikom drugih držav članic oz. velja 
za enega izmed uradnih jezikov Evropske unije. Vsi državljani članic lahko z Evropsko 
unijo poslujejo v svojem domačem jeziku, za prevod pa nato poskrbijo tolmači 
(Gomboc, 2020).  

Glede na okoliščine in vloge, v katerih se znajdemo, pri sporazumevanju uporabljamo 
različne zvrsti slovenskega jezika. Zvrsti so oblike jezika, ki jih uporabljamo za 
sporazumevanje v različnih govornih položajih (Gomboc, 1999). 

Slovenski jezik loči dve vrsti zvrsti, in sicer socialne zvrsti, ki jih izbiramo glede na svoj 
govorni položaj, ter funkcijske zvrsti, ki jih izbiramo glede na funkcijo oz. namen 
besedila (Gomboc, 1999).  

 

2.1.1 SOCIALNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA 

Socialne zvrsti jezika so različice jezika – glede na prostor in družbena razmerja se 
odločimo, katero različico bomo uporabili za sporazumevanje. Slovenski jezik dopušča 
več možnosti izražanja glede na okoliščine, v katerih poteka sporočanje. Socialne 
zvrsti slovenskega jezika se delijo na knjižne in neknjižne zvrsti (Gomboc, 2009). 
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Petek (2018) v svojem članku navaja, da bi morali trenutno veljavno delitev socialne 
zvrsti slovenskega jezika aktualizirati – jezik se namreč prilagaja družbenim 
spremembam, hkrati pa tudi spremembam našega pogleda na sporazumevanje. 

Socialne zvrsti slovenskega jezika delimo na: 

– knjižne zvrsti jezika, med katere prištevamo zborni jezik in knjižnopogovorni 
jezik; 

– neknjižne zvrsti jezika, med katere sodijo pokrajinske zvrsti in interesne 
govorice (Gomboc, 2020).  

V naslednjih podpoglavjih bomo podrobneje predstavili posamezne socialne zvrsti 
slovenskega jezika.  

 

2.1.1.1 KNJIŽNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA 

Gomboc (1999) opredeli knjižni jezik kot najvišjo socialno zvrst slovenskega jezika, ki 
dosledno »upošteva jezikovno normo pravilnega zapisa in izreke« (str. 40). Gomboc 
(2009) prav tako navaja, da knjižni jezik uporabljamo tako za pisno kot ustno 
sporočanje. Največkrat ga uporabljamo za javno obveščanje, pa tudi v šolah in drugih 
javnih ustanovah. Naučimo se ga predvsem v šoli. Petek (2018) dodaja, da je knjižni 
jezik namenjen sporazumevanju in sporočanju po celotnem slovenskem ozemlju. Ima 
narodnoreprezentativno vlogo. 

Za knjižni jezik je značilna ustaljenost, kar pomeni, da se nove tvorbe ustalijo z javno 
rabo, starejše tvorbe pa se iz jezika umikajo. Prav tako je za knjižni jezik značilna 
enotnost – vsi uporabniki slovenskega jezika uporabljamo enoten knjižni jezik, ki ima 
določena pravila, zapisana v jezikovnih priročnikih, ki veljajo za vse (Gomboc, 2009). 

Slovenski knjižni jezik ima dve različici: zborni jezik in knjižnopogovorni jezik. Zborni 
jezik se najpogosteje pojavlja v pisni obliki, dosledno pa ga govorimo le, če besedilo 
glasno beremo, recitiramo ali deklamiramo. Gre za najvišjo in najbolj enotno različico 
knjižnega jezika, ki upošteva vsa pravila slovenskega jezika (Gomboc, 2009). 
Zbornega knjižnega jezika se več ali manj vsi naučimo v vrtcu in šoli pri pouku 
slovenskega knjižnega jezika, skoraj nikoli pa se ga ne naučimo kot maternega jezika 
(Petek, 2018).  

PoToporišiču so nosilci zbornega jezika jezikovno šolani ljudje. Zborni jezik bi morali 
tako praviloma uporabljati v situacijah, ko ima govoreči pred sabo javen zbor 
poslušalcev – zborni jezik naj bi uporabljali učitelji in učenci v šolah, ne glede na 
publiko (tj. pred razredom ali katerim drugim poslušalstvom), prav tako je zborni jezik 
primeren za govor preko radia in televizije (Petek, 2018).  

Gomboc (2009) navaja, da se knjižnopogovorni jezik pojavlja v govorjeni obliki in je 
bolj spontan – slovničnih, pravopisnih in pravorečnih pravil ne upošteva tako dosledno 
kot zborni jezik. Govorjene tvorbe imajo lahko kratke nedoločnike, nepoudarjeni 
glasovi izpadejo, pogosta je raba pogovornih besed, povedi so preprostejše. Pri 
knjižnopogovornem jeziku je dopustna raba nepravilnih oblik. 

V naslednjem podpoglavju opredeljujemo še neknjižne zvrsti slovenskega jezika. 
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2.1.1.2 NEKNJIŽNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA 

Neknjižne zvrsti v večini uporabljamo pri govoru. V osnovi jih delimo na prostorske 
zvrsti (vezane na določena geografska območja, npr. zemljepisna narečja in 
pokrajinski pogovorni jeziki) in interesne govorice (vezane na posamezne skupine 
ljudi, npr. sleng, žargon, argo) (Gomboc, 2020; Petek, 2018). 

K prostorskim zvrstem štejemo pokrajinski pogovorni jezik in narečja. Pokrajinski 
pogovorni jezik je zaznamovan s pokrajinskimi značilnostmi – v njem je čutiti vpliv 
pokrajine oz. narečnih prvin (izgovarjava in nekateri izrazi). Govorijo ga ljudje iste 
pokrajine v mestnih okoljih oz. v središčih pokrajin, kamor prihajajo iz različnih koncev 
(Gomboc, 2019; Gomboc, 2020).  

Narečja pa so posebne zvrsti jezika, ki jih uporabljajo skupnosti ljudi na manjših 
geografskih območjih. Slovenski jezik je precej narečno razčlenjen – poznamo 
približno 50 narečij, ki jih povezujemo v narečne skupine (koroška, primorska, 
rovtarska, gorenjska, dolenjska, štajerska in panonska). Ljudje se najpogosteje najprej 
naučimo govoriti v svojem narečju, saj ga slišimo v domačem okolju. Narečje namreč 
uporabljamo vsi, ne glede na svojo izobrazbo in starost. Prav tako je narečje jezik 
vsakdanjega sporazumevanja – za pogovor ga uporabljamo že v otroštvu in ga nikoli 
ne pozabimo (Gomboc, 2020). 

Petek (2018) omeni tudi mestne govorice, ki jih prištevamo k neknjižnim socialnim 
zvrstem. To so različice jezika, večinoma nastale iz narečij, ki so jih govorili v večjih 
mestih. Glede na narečja so mestne govorice bližje knjižnemu (pogovornemu) jeziku. 

Druga veja neknjižnih zvrsti slovenskega jezika so interesne govorice, kamor spadajo 
sleng, žargon in argo. Te zvrsti za govor uporabljajo ljudje s skupnim interesom 
(Gomboc 2020). 

Sleng je jezik, ki ga uporabljajo ljudje iste starosti, večinoma pri govoru, v zadnjih nekaj 
letih pa tudi v pisni obliki pri pisanju elektronske pošte ali sporočil na pametnih 
napravah (v zasebni komunikaciji). Med najbolj zanimivimi je sleng mladostnikov, za 
katerega so značilni hitro spreminjanje ter veliko neslovenskih besed in nenavadnih 
elementov oz. besednih zvez. V žargonu govorijo ljudje, ki jih druži isto poklicno okolje 
ali konjiček. Žargon vsebuje neknjižne oz. popačene izraze določenega strokovnega 
področja. Argo pa je jezik pripadnikov skrivnih skupin (npr. narkomanov, tatov, 
prestopnikov) – uporabljajo ga z namenom nerazumljivosti drugim ljudem. Po navadi 
jezikovne izraze prenesejo iz drugih jezikov ali pa znanim (slovenskim) besedam 
določijo drug pomen (Gomboc, 2020). 

Slovensko jezikoslovje poleg socialnih zvrsti pozna tudi funkcijske zvrsti, ki jih na 
kratko predstavljamo v nadaljevanju. 

 

2.1.2 FUNKCIJSKE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA 

Z izrazom funkcijske zvrsti imenujemo oblike sporazumevanja, ki jih uporabljamo 
glede na namen besedila. Odvisne so torej od namena sporočanja in naloge 
posameznikove dejavnosti (npr. vsakdanje sporazumevanje, umetnost, znanost ...) 
(Gomboc, 1999). 

Funkcijske zvrsti delimo na umetnostno zvrst in neumetnostne zvrsti, ki se med seboj 
večkrat prepletajo. Umetnostno funkcijsko zvrst oz. umetnostni jezik uporabljamo v 
umetnostnih besedilih, ki imajo izrazito estetski učinek. Od neumetnostnega jezika se 
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razlikuje predvsem po svojem namenu – njegov namen je estetsko doživljanje sveta 
in ne prenašanje informacij (Gomboc, 1999).  

Gomboc (1999) navaja, da k neumetnostnim zvrstem spadajo:  

– praktičnosporazumevalni oz. standardni jezik, ki ga uporabljamo v preprostem 
vsakdanjem (tako pisnem kot govornem) sporočanju; 

– uradovalni jezik oz. jezik sporazumevanja v pisnih in govornih besedilih med 
uradnimi osebami in strankami – ustanovami ali posamezniki; 

– strokovni (praktični, poljudnoznanstveni, znanstveni) jezik, ki je značilen za 
posamezna poklicna področja, ki zahtevajo več znanja; 

– publicistični jezik, ki v besedilih javnega obveščanja zaznamuje jezikovne 
značilnosti in ga uporabljamo v javnih občilih oz. medijih; Gomboc (2020) pri 
tem dodaja, da so govorjena publicistična besedila značilna za televizijo in 
radio, zapisana publicistična besedila pa za časopise, revije in svetovni splet. 

V vsaki od funkcijskih zvrsti lahko uporabimo zborni knjižni jezik, medtem ko lahko 
druge socialne različice jezika uporabimo le pri praktičnosporazumevalni oz. 
standardni funkcijski zvrsti slovenskega jezika (Petek, 2018).  

V naslednjem poglavju opredeljujemo pojem govor. Prav tako povzemamo tudi, kako 
poteka njegov razvoj in kako poteka razvoj jezikovne sposobnosti. Ker učitelji oz. 
pedagoški delavci v večini z učenci uporabljajo govorno sporazumevalno zmožnost, 
se nam zdi pomembno njihovo zavedanje, da se razvoj govora ne konča že v 
predšolskem obdobju, ko se otrok nauči govoriti, ampak se nadaljuje tudi kasneje v 
času (osnovnošolskega) šolanja. 

 

2.2 GOVOR IN NJEGOV RAZVOJ V (OSNOVNI) ŠOLI 

Horvat in Magajna (1987, v Jožef, 2019) sta govor opredelila kot »človeški 
mehanizem, ki ga uporabljamo za sporočanje misli, občutkov, čustev, z njegovo 
pomočjo pridemo do želenih informacij, predstavimo lastno presojanje, vzdržujemo 
socialne stike in izražamo predstave o svetu« (str. 49). Rot Vrhovec (2019) govor 
krajše opredeljuje kot naravno zmožnost, ki ljudi loči od živali in poteka neodvisno od 
formalnega učenja (npr. učenja v šoli). Batistič Zorec (2014) pa dodaja, da nam govor 
omogoča inteligentno sodelovanje v socialnem življenju skupine, ki ji pripadamo. 

Razvoj govornih sposobnosti ne poteka samo v zgodnjem otroštvu, ampak se 
nadaljuje tudi v času srednjega in poznega otroštva (po šestem letu starosti). Otrokov 
besedni zaklad vsebuje veliko besed za opisovanje čustev in miselnih procesov, pa 
tudi besed, ki jih ne slišijo pogosto, jih pa berejo v zapisanih besedilih. V obdobju 
srednjega in poznega otroštva otrok razume, da ima lahko ista beseda več različnih 
pomenov. Pri govoru uporablja primere in prispodobe (Marjanovič Umek idr., 2004). 

V srednjem in poznem otroštvu se otroci s svojimi vrstniki pogovarjajo več kot v 
zgodnjem otroštvu, njihovi pogovori med seboj pa potekajo na razvojno višji ravni. 
Vsebine njihovih pogovorov so raznolike. Pogosto se pogovarjajo v slengu 
(Marjanovič Umek idr., 2004).  

Kunst Gnamuš (1979) je že leta 1979 zapisala, da šola kot celota nosi odgovornost 
za razvoj otrokove jezikovne kulture in mora otroku predstavljati idealno jezikovno 
skupnost. Ljudje prevzemamo govor okolja, v katerem živimo. Učitelj mora biti zato 
ustrezno jezikovno izobražen in mora znati zavestno kritično poslušati lasten in tuj 
govor. Značilnosti lastnega govora se namreč nehamo zavedati, ko je naš govor enak 
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govoru okolja, v katerem živimo. Če je govor našega okolja reven in nepravilen, je 
takšen tudi naš govor. 

Otroci imajo ob vstopu v šolo različne osebnostne značilnosti in zmožnosti, med njimi 
najdemo tudi otroke s posebnimi potrebami. Pogoste so ovire pri razvoju govora oz. 
jezikovne motnje (npr. naglušnost, govorne napake, jezikovne motnje ...), ki jih mora 
učitelj prepoznati in jih s pomočjo drugih strokovnjakov skušati zmanjševati (Jožef, 
2019). 

V osnovni šoli je v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, še posebej pa v prvem 
razredu, večina dejavnosti namenjena razvoju govora. Učenci se takrat namreč 
začnejo učiti črke in zapisovati besede (Jožef, 2019). 

Jožef (2019) je v svoji raziskavi, ki jo je izvedla z učitelji prvega triletja, ugotavljala, 
kako ocenjujejo motiviranost za govorno izražanje učencev in kako vidijo sebe pri 
razvoju njihovega govora. Ugotovila je, da učenci v prvem triletju najraje govorijo o 
lastnih izkušnjah, prav tako pa tudi radi igrajo igre vlog. Učitelji jih pri govoru najraje 
spodbujajo s prigovarjanjem, s pravljico, s konkretnimi materiali in problemskimi 
nalogami ter s pomočjo lutke. Pri razvoju govora ima lutka še posebej motivacijski 
učinek, saj ob njej spregovorijo tudi učenci, ki na govornem področju niso 
»najmočnejši«. Ob lutki lažje izrazijo svoje izkušnje, prav tako pa jih lutka spodbudi pri 
govornem nastopanju in igri vlog ter pripovedovanju pravljic.  

Dve tretjini učiteljev upoštevata diferenciacijo in individualizacijo razvoja govora pri 
posameznih učencih. To počnejo s prilagajanjem obsega teme in dolžine dejavnosti, 
s skupinskim delom, z individualno pomočjo učitelja, z nalogami različnih težavnostnih 
stopenj, podajanjem dodatnih navodil govorno šibkejšim itn. Ob tem se učitelji preveč 
posvečajo učno šibkejšim učencem, učno zmožnejši pa ostanejo prikrajšani oz. jim 
optimalen napredek pri razvoju govora ni omogočen (Jožef, 2019). 

Jožef (2019) se je v raziskavi dotaknila tudi razvoja govornega izražanja v knjižnem 
jeziku. Ugotovila je, da večina učiteljev učence popravlja, kadar se ti ne izražajo v 
knjižnem jeziku oz. uporabljajo pogovorni jezik ali narečje. Prav tako se večina 
učiteljev pri pouku trudi izražati v knjižnem jeziku, kar učencem pomaga pri usvajanju 
pravil knjižnega jezika, obenem pa začenjajo razumeti, kdaj naj bi tudi sami uporabljali 
knjižno zvrst jezika. Jožef (2019) je ugotovila tudi, da neknjižni govor v šolskem 
prostoru na eni strani izginja (torej se tudi učenci že izražajo v knjižnem jeziku), na 
drugi strani pa se veča število učencev, ki slovenskega jezika ne poznajo ali pa ga 
poznajo slabo (npr. otroci priseljenci, Romi).  

Z raziskavo je prav tako skušala ugotoviti, ali se učitelji tudi v okviru dodatnega in 
dopolnilnega pouka trudijo sistematično razvijati govor pri učencih. Skoraj tri četrtine 
anketiranih, ki izvajajo dodatni in dopolnilni pouk, je na vprašanje odgovorilo pritrdilno. 
To počnejo preko različnih dejavnosti, npr. besednih in didaktičnih iger, opisov, 
pripovedovanj, iger vlog, intervjujev, pogovorov, govornih nastopanj itn. (Jožef, 2019). 
Avtorica Rot Vrhovec (2019) povzema, da razvoj govornega sporazumevanja v šoli 
torej poteka preko različnih dejavnosti, kot so vodeni pogovori, igre vlog, govorno 
nastopanje itn. 

 

2.2.1 RAZVOJ JEZIKOVNE SPOSOBNOSTI 

Rajh (2013) navaja, da je bil angleški filozof John Locke prepričan, da smo ljudje 
(jezikovno) nepopisan list papirja, vsega pa se nato naučimo od okolice (tudi 
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govorjenja in drugih slovničnih pravil oz. kako določen jezik sploh pravilno uporabljati). 
Batistič Zorec (2014) pa dodaja, da naj bi bila za razvoj pomembna predvsem 
pridobivanje izkušenj in izobraževanje, za učenje pa naj bi bilo pomembno ponavljanje 
– to naj bi bila osnova za oblikovanje navad. Postavljanje otrokom težko razumljivih 
pravil naj bi bilo zamenjano s posnemanjem – na ta način naj bi si otroci pravila tudi 
lažje zapomnili. Po Lockejevem mnenju pa ob vsem tem ne smemo pozabiti še na 
sistem nagrajevanja in kaznovanja, ki naj bi imel pozitiven vpliv na ponavljanje 
pohvaljenega vedenja in izogibanje vedenju, za katerega je bil otrok kaznovan. 

Kasnejša psihološka in jezikoslovna dognanja so pokazala, da se človek jezika uči 
predvsem na osnovi lastnih miselnih zmožnosti. Skozi življenje usvajamo le del 
jezikovne sposobnosti, njen splošni okvir pa nam je pravzaprav že prirojen. Človekova 
končna jezikovna sposobnost je v splošnem močno povezana tudi z razvojem drugih 
sporazumevalnih zmožnosti (npr.: spoznavni procesi, védenje, zaznavanje, telesna 
motorika ...) (Rajh, 2013). 

Piaget trdi, da je otrokov govor na začetku namenjen samemu sebi in ne drugim. Gre 
torej za monolog, njegova funkcija pa je pretežno čustvena. Šele kasneje se otrokov 
govor socializira. Nasprotno pa trdi Vigotski – otrokov govor naj bi imel že od samega 
začetka socialno funkcijo in je namenjen komunikaciji z drugimi. Šele kasneje pa se 
razvije monolog (mišljenje), ko otrok glasno rešuje probleme oz. še ne zna misliti tiho 
(Marentič Požarnik, 2018). 

Govorni in miselni razvoj sta med seboj tesno povezana – pri tem se pojavlja 
vprašanje, ali je govorni razvoj pogoj za razvoj miselnosti ali pa je miselni razvoj tisti, 
ki pogojuje razvoj govora. Po Piagetu je miselni razvoj predpogoj za razvoj govora, 
obratno pa ne velja, torej razvoj govora ne pogojuje miselnih oz. intelektualnih 
procesov. Tako pri otrocih v predšolskem obdobju oz. v prvih letih šolanja zgolj s 
programi, usmerjenimi v širjenje besednega zaklada, ne moremo vpl ivati na razvoj 
njihovih miselnih zmožnosti (Marentič Požarnik, 2018). 

Marentič Požarnik (2018) v svojem delu omenja avtorico Kunst Gnamuš, ki je 
ugotovila, da lahko pomanjkljiv govorni razvoj v času adolescence začne ovirati razvoj 
abstraktnega mišljenja. Ugotovila je, da učenci iz slabših socialno-kulturnih razmer 
težje rešujejo naloge, pri katerih je potrebno abstraktno mišljenje (npr. obvladanje 
določenih jezikovnih struktur, kot so logična razmerja, izražena z odvisniki). 

Ljudje smo družbena bitja. Za svoje uspešno delovanje v družbi se moramo znati 
ustrezno sporazumevati z drugimi. V ta namen v nadaljevanju govorimo o pomenu 
(ne)jezikovnega sporazumevanja v družbi. 

 

2.3 JEZIK IN DRUŽBA 

Rajh (2013) sporazumevanje opredeli kot posredovanje pomenov med dvema ali več 
bitji, hkrati pa tudi spodbudo, da bi dobili odziv na določeno sporočilo. Pulko (2007) pa 
navaja, da se ljudje med seboj sporazumevamo z namenom sporočanja svojega 
videnja predmetnosti, vplivanja na naslovnika oz. z namenom, da bi pri naslovniku 
nekaj dosegli ali spremenili njegovo razmerje do nečesa. 

Ljudje se v družbi sporazumevamo bodisi neposredno bodisi posredno. K tej skupini 
sporazumevalnih načinov spada tudi jezik oz. besedno sporazumevanje. Namen 
sporazumevanja v družbi je predvsem delovanje družbe, ki pa bi bilo brez uporabe 
jezika precej oteženo (Rajh, 2013). 
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Poznamo več vrst sporazumevanja, in sicer z neposrednim telesnim stikom, s 
kretnjami oz. telesnimi gibi in z oglašanjem. Posebnost sporazumevanja med 
človeškimi bitji je v jezikovnem sporazumevanju, pa tudi v sporazumevanju z različnimi 
pripomočki. Človeško sporazumevanje je načeloma »zavestna in namerna dejavnost, 
ki skuša uresničiti različne človekove interese« (Rajh, 2013, str. 10), prav tako pa je 
človeško sporazumevanje družbeno dejanje, saj gre pri tem za usmerjenost k 
ustvarjanju družbenih odnosov. Vsa živa bitja imamo enake sporazumevalne tehnike, 
ljudje pa smo razvili še nekatere druge oblike, kot so obrazna mimika, različne kretnje, 
stisk rok, ploskanje, smeh, jok itn., prav tako pa edini za sporazumevanje uporabljamo 
tudi znake in jezik (Rajh, 2013).  

Le človek je zmožen rabe jezika, ki velja za najpopolnejšo simbolno družbeno 
interakcijo, prav tako pa raba jezika ljudi najbolj loči od drugih živih bitij. Predpogoj za 
rabo jezika je primerna razvitost človeškega bitja – jezik namreč zahteva uporabo 
določenih senzomotoričnih dejavnosti, kot so govorjenje in poslušanje ter pisanje in 
branje. Pri jezikovni dejavnosti gre predvsem za duševno dejavnost, ki je povezana s 
človekovo spoznavno-miselno sposobnostjo (Rajh, 2013). 

Pri usvajanju jezika je nujno potreben stik z govornim okoljem, jezik pa smo sposobni 
usvojiti vsi (normalno razviti) ljudje. Pri uporabi jezika ne potrebujemo posebnih 
miselnih naporov, saj govor oz. drugačne uporabe jezika potekajo več ali manj 
avtomatično (Rajh, 2013). 

Sporazumevanje vključuje  sporočevalca (tvorca), ki sporočilo tvori, in prejemnika 
(naslovnika), ki sporočilo sprejme. Sporazumevanje je lahko enosmerno (vlogi 
sporočevalca in prejemnika se ne izmenjavata) ali dvosmerno (vlogi sporočevalca in 
prejemnika se izmenjavata – pogovor v govorjenih in dopisovanje v zapisanih 
besedilih). Ko se znajdemo v vlogi sporočevalca (tj. pri ustvarjanju besedila), moramo 
za uspešno sporočanje čim bolj upoštevati dejavnike sporočanja, in sicer: okoliščine, 
v katerih sporočanje poteka; namen, ki ga želimo doseči na posreden ali neposreden 
način; temo sporočanja; jezik sporočanja (tako besedni kot nebesedni); prenosnik 
(vidni ali slušni) in besedilo, ki ga sporočamo (Gomboc, 2009).  

Poleg dejavnikov sporočanja pa je za uspešno sporazumevanje pomembno tudi čim 
večje upoštevanje sporazumevalnih načel. Po Griceju so to: načelo kakovosti 
(govorimo o resničnih stvareh); načelo količine (povemo ravno pravšnjo količino 
informacij – ne preveč in ne premalo); načelo primernosti (tema naj bo primerna); 
načelo načina (pri posredovanju informacij smo kratki in jedrnati, izogibamo se 
nerazumljivosti in dvoumnosti). Leech pa je Gricejevim sporazumevalnim načelom 
dodal še enega, in sicer načelo vljudnosti (Petek, 2019a).  

 

2.3.1 SPORAZUMEVANJE V MATERNEM OZ. PRVEM JEZIKU 

Veldin Bednjanič idr. (2016) materni jezik definirajo kot »jezik, ki se ga naučimo v 
zgodnjem otroštvu od svojega okolja, družine ali drugega primarnega okolja. Običajno 
je to prvi jezik, ki se ga naučimo /.../« (str. 33). Petek (2013) dodaja, da zanj 
uporabljamo tudi izraz prvi jezik, kar je posledica tega, da materin jezik ni nujno tudi 
otrokov materni (oz. prvi) jezik.  

Pirih Svetina (2005) navaja, da je materni oz. prvi jezik načeloma najpomembnejši 
jezik za posameznika – učenje materinščine namreč praviloma poteka vse življenje. 
Materni jezik nam predstavlja način identifikacije s svojo jezikovno, pa tudi družbeno 
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skupnostjo. V materinščini prav tako tudi čustvujemo in se sporazumevamo s svojimi 
najbližjimi in prvimi sogovorci. Petek (2013) dodaja, da materinščino uporabljamo 
najpogosteje ter v različnih družbenih položajih.  

Sporazumevanje v maternem jeziku spada med temeljne zmožnosti in se začne 
razvijati že ob rojstvu. Ta zmožnost je močno povezana z razvojem kognitivnih 
sposobnosti posameznika. Sporazumevanje v maternem jeziku zajema »sposobnost 
izražanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in govorni 
obliki (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje)« (Veldin Bednjanič idr., 2016, str. 10). 
V življenju odrasle osebe je sporazumevanje v maternem jeziku nekaj vsakdanjega, 
prav tako kot tudi izbor ustrezne jezikovne zvrsti glede na situacijo oz. okoliščine, v 
katerih pogovor poteka (Veldin Bednjanič idr., 2016). 

Za vsakega posameznika je pomembno dobro obvladanje maternega jezika, saj vpliva 
na njegov osebnostni razvoj in na razvoj njegove narodne zavesti. Materinščina se 
nam pomaga ukoreniniti v kulturo lastnega naroda in izražati lastno identiteto. 
Predstavlja nam določeno obliko naših socialnih dejavnosti. Prav tako je pomemben 
člen pri razvoju našega spoznavnega in čustvenega področja (Petek, 2013). 

 

2.3.2 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST 

Sporazumevalna zmožnost je v vseh jezikih sestavljena iz štirih sporazumevalnih 
dejavnosti, in sicer poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Čeprav v vsakdanjem 
življenju pri sporazumevanju približno 40 odstotkov namenimo poslušanju, 35 
odstotkov govoru, 16 odstotkov branju in le devet odstotkov pisanju, se od učitelja v 
šoli pričakuje, da bo vsem dejavnostim sporazumevalne zmožnosti namenil približno 
enako veliko časa (Rot Vrhovec, 2019).  

Avtorica Pulko (2007) v svojem delu piše, da je sporazumevalna zmožnost sestavljena 
iz jezikovne in pragmatične zmožnosti. Jezikovna zmožnost obsega sposobnost 
izrekanja istega namena in sporočanja vsebine na različne načine, obvladanja 
jezikovnega sistema, slovarja, pravil in obvladanja različnih (vrst) zvrsti. Pragmatična 
zmožnost pa pomeni poznavanje in obvladanje pravil rabe, kar se kaže v primerni 
uporabi besedil. Sporazumevalna zmožnost tako pomeni »zmožnost tvorjenja in 
sprejemanja različnih tipov besedil, in sicer glede na okoliščine, namen in vsebino« 
(Pulko, 2007, str. 37). 

Za ustrezno razvito sporazumevalno zmožnost moramo poznati jezikovna pravila, 
poleg tega pa moramo poznati tudi različna izbirna jezikovna sredstva in jih znati 
uporabljati glede na posamezno situacijo oz. družbeno razmerje med sporočevalcem 
in naslovnikom. Oblika sporočila, ki jo sporočevalec izbere glede na dane okoliščine 
in ocene družbenega razmerja med njim in naslovnikom, nam veliko pove o 
sporočevalcu, prav tako pa tudi o njegovem jezikovnem znanju in njegovi oceni 
družbenega razmerja med njim in naslovnikom (Pulko, 2007). 

Cilj jezikovnega izobraževanja je razvoj sporazumevalne zmožnosti oz.: 

– razvoj funkcionalnega sporazumevanja (razumevanje, uporaba podatkov iz 
besedil in tvorjenje besedil, ki jih potrebujemo za vsakdanje življenje); 

– razvoj kulturnega sporazumevanja (poznavanje lastne kulture, razumevanje 
posameznih pojmov, dogodkov, dogajanj ...); 
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– razvoj kritičnega sporazumevanja (občutljivost za širši kontekst, upoštevanje 
čustvene razsežnosti, zavedanje potrebe po načrtnem presojanju na osnovi 
meril, razmislek o lastnem sporazumevanju) (Vogel, 2008). 

Sporazumevalna zmožnost je med drugim tesno povezana s pogovarjanjem, zato v 
nadaljevanju nekaj besed namenjamo tudi temu podpoglavju. 

 

2.3.3 POGOVARJANJE 

Rajh (2013) pogovarjanje opredeli kot »temeljno obliko govorjenega besedila, ki 
nastane pri dvosmernem jezikovnem sporazumevanju« (str. 80). Navaja, da pri 
pogovarjanju lahko sodeluje več udeležencev, ne le dva, prisotni pa so tudi nejezikovni 
elementi sporazumevanja. Pogovarjanje je sestavljeno iz začetno-odzivnih parov. Pri 
soudeležencu pogovora tako najprej določimo, s čim se bo odzval, npr. mi nekaj 
vprašamo, naslovnik pa odgovori na naše vprašanje. Bešter Turk (2014) dodaja, da 
se pri pogovarjanju izmenjavata vlogi govorca in poslušalca. Pogovarjanje je 
dvogovorno besedilo, saj se udeleženci odzivajo na prejšnje besedilo sogovorca. Pri 
enogovornem besedilu pa odziv naslovnika ni predviden. 

Pogovarjanje lahko označimo kot uspešno, če se osebi (oz. več oseb) sploh želita 
pogovarjati. Besedilo med pogovarjanjem nastaja sproti, zato moramo kot udeleženci 
pogovora paziti na to, da drugega (oz. drug) za pogovor motiviramo in njegovo 
motiviranost skozi pogovor vzdržujemo. Pri tem nam lahko pomagajo načela 
dialoškega sporazumevanja: gledanje sogovorca v oči, govoriti ne smemo predolgo, 
do besede pustimo tudi sogovorcu, sogovorca ne prekinjamo, do njega smo spoštljivi 
in vljudni, odzivamo se smiselno, ustrezno ogovarjamo različne osebe in govorimo 
primerno glasno (Rot Vrhovec, 2019).  

Pogovarjanje nam služi kot pripomoček, da lažje izrazimo svoje védenje, izkušnje, 
stališča, želje in čustva. Vsebina pogovarjanja je zelo različna – pogovarjamo se lahko 
o vsakdanjih (osebnih) stvareh ali o strokovnih in javnih vprašanjih. Družbena 
določenost udeležencev pri pogovoru pa določa način pogovarjanja, njegovo odvijanje 
in njegovo vsebino. Tako se s sorodniki, prijatelji, znanci pogovarjamo o bolj zaupnih 
rečeh, pri pogovorih s predstavniki institucij pa upoštevamo svoj podrejeni družbeni 
položaj in v strokovne teme pogovora ne vmešavamo svojih osebnih reči. Prav tako 
smo na vsebino pogovarjanja pozorni tudi pri javnih pogovorih (Rajh, 2013). 

V naslednjem poglavju opredeljujemo jezik izobraževanja in poučevanja v Republiki 
Sloveniji. 

 

2.4 JEZIK IZOBRAŽEVANJA IN POUČEVANJA 

V Sloveniji je po zakonu v več uradnih državnih dokumentih določeno, da mora 
poučevanje potekati v slovenskem jeziku. 

V Ustavi Republike Slovenije je v 11. členu navedeno, da je slovenščina »uradni jezik 
v Sloveniji«, kar pomeni, da slovenščino uporabljamo za uradovalno sporazumevanje 
v naši državi, med drugim tudi v šolah.  

Zakon o osnovni šoli (2013) navaja: »Učni jezik v osnovni šoli je slovenski« (ZOsn, 
2013, 6. člen). Tudi v Zakonu o javni rabi slovenščine (2004) je opredeljena raba 
slovenskega jezika v vzgoji in izobraževanju: »Na območju Republike Slovenije vzgoja 
in izobraževanje v javno veljavnih programih, od predšolske stopnje do univerze, 
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potekata v slovenščini« (ZJRS, 2004, 12. člen). Prav tako je raba slovenščine v šoli 
omenjena tudi v 13. členu Zakona o javni rabi slovenščine, ki opredeljuje promocijo 
učenja slovenščine: »Republika Slovenija spodbuja učenje slovenščine v Sloveniji. 
/.../« (ZJRS, 2004, 13. člen). 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek in Metljak, 2011) kot 
enega izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja določa »razvijanje 
komunikacijskih zmožnosti v slovenskem /.../ jeziku« (Krek in Metljak, 2011, str. 16). 
»Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini /.../ je učni cilj, ki se na vseh 
ravneh uresničuje tako znotraj predmetov kakor tudi na nadpredmetni (tj. kurikularni 
oz. programski) ravni s sodelovanjem učiteljev vseh jezikov med seboj in z učitelji 
nejezikovnih predmetov ter z načrtnim in sistematičnim medpredmetnim 
povezovanjem /.../« (Krek in Metljak, 2011, str. 35). 

Slovenščina je torej v Sloveniji učni jezik, kar pomeni, da jo uporabljamo pri pedagoški 
komunikaciji in pri pedagoškem govoru (Petek, 2013). 

V Sloveniji je slovenščina za nekatere prebivalce nematerni jezik oz. drugi jezik (jezik 
okolja), tj. za pripadnike italijanske in madžarske narodne manjšine, za priseljence, 
Rome in tiste, ki začasno bivajo v Sloveniji (Gomboc, 2020). Zakon o osnovni šoli 
(2013) tako v 6. členu opredeljuje učni jezik na narodnostno mešanih območjih v 
Republiki Sloveniji, in sicer: »Učni jezik v osnovnih šolah v jeziku narodne skupnosti 
je italijanski, v dvojezičnih osnovnih šolah pa slovenski in madžarski. V osnovnih šolah 
na območjih, kjer prebivajo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske 
narodne skupnosti in so opredeljena kor narodno mešana območja, se učenci v šolah 
s slovenskim učnim jezikom obvezno učijo italijanski jezik, učenci v šolah z italijanskim 
učnim jezikom pa obvezno slovenski jezik« (ZOsn, 2013, 6. člen).  

Na narodnostno mešanih območjih se v italijanskih šolah slovenščina pojavlja kot učni 
jezik tri ure tedensko (od prvega razreda naprej). Na Madžarskem pa imajo dvojezične 
šole, v katerih je del učnih vsebin posredovan v slovenskem jeziku, del pa v 
madžarskem jeziku (Petek, 2013). 

 

2.4.1 SLOVENSKI JEZIK V (OSNOVNI) ŠOLI 

Slovenščina velja za osrednji jezikovni predmet v slovenskih šolah vse od sredine 90. 
let 20. stoletja naprej. Z osamosvojitvijo Slovenije je slovenski jezik postal edini državni 
jezik na vseh področjih – prav takrat so se pojavile tudi strokovne spodbude prenove 
pouka slovenščine kot maternega jezika. Posledično so se spremenili cilji, vsebine in 
metode pouka slovenskega jezika (Vogel, 2008). 

V trenutno veljavnem učnem načrtu za slovenščino iz leta 2018 je slovenščina 
opredeljena kot  

prvi oz. materni jezik za večino učencev in učenk ter kot drugi jezik oz. jezik 
okolja za vse druge in je temeljni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. 
Učenci in učenke se pri njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno 
sporazumevanje v slovenskem jeziku, še posebej v njegovi knjižni zvrsti, 
razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot 
državnem in uradnem jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji ter o njeni izrazni 
razvitosti na vseh področjih zasebnega in javnega življenja (Poznanovič 
Jezeršek idr., 2018, str. 6).  
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Slovenščina ima v slovenskih šolah štiri vloge: slovenščina kot materni (prvi) jezik, 
slovenščina kot jezik okolja (drugi jezik), slovenščina kot učni jezik in slovenščina kot 
učni predmet (Vogel, 2008).  

Petek (2013) v svojem delu vloge slovenščine dopolni z njihovim definiranjem. Materni 
(prvi) jezik je tisti jezik, ki se ga naučimo najprej oz. se ga naučimo od svojega okolja 
oz. ga je otrok deležen v svojem najzgodnejšem obdobju. V šolskem okolju 
slovenščina za jezik okolja (drugi jezik) velja predvsem za italijansko in madžarsko 
avtohtono narodnostno manjšino na narodnostno mešanih območjih (tj. slovenska 
Istra in Prekmurje), pa tudi za romske otroke in otroke priseljence, ki v večini govorijo 
druge jezike.  

Slovenščina je v Republiki Sloveniji učni jezik, kar pomeni, da se morajo vsi učitelji pri 
vseh učnih predmetih v šoli z učenci sporazumevati v slovenskem jeziku. Učenci pri 
pouku na ta način izgrajujejo strokovni jezik in s tem oblikujejo svoj odnos do te vrste 
slovenskega jezika (Ivšek, 2010). Kunst Gnamuš (1992) poudarja, da naj bi se učitelji 
v šoli (z učenci) sporazumevali v knjižnem zbornem ali splošno pogovornem jeziku. 
Šola je namreč najpomembnejša institucija, ki učence usposablja za sporazumevanje 
v tej socialni jezikovni zvrsti. Tudi Petek (2014) v svojem delu predstavi petstopenjsko 
številčno-opisno ocenjevalno lestvico, iz katere je razvidno, da naj bi se učitelj v šoli z 
učenci pogovarjal v knjižnem zbornem jeziku, pri tem pa upošteval knjižni izgovor 
glasov. Poleg tega je pomembno še, da je učiteljeva izbira besed vedno pomensko 
natančna in popolnoma ustrezna glede na govorni položaj. Učitelj mora biti pozoren, 
da besede vedno uporablja v pravilnih oblikah in v ustreznem besednem redu ter 
ustreznih stavčnih vzorcih glede na vrsto besedila (Petek, 2014).  

Jezikovna kultura pa tudi jezik na splošno sta v (osnovni) šoli precej izpostavljena pri 
učnem predmetu slovenščina, pri drugih predmetih pa ne toliko oz. je tam opazen velik 
manko. Pri tem si lahko zastavimo vprašanje, v kolikšni meri je jezikovna kultura v šoli 
sploh prisotna tudi v zavesti učiteljev in učencev, pa tudi dijakov in študentov – skratka 
na vseh stopnjah izobraževanja. Glede na to, da je jezikovna kultura najbolj opazna 
pri učnem predmetu slovenščina, je za dvig splošne jezikovne kulture ključnega 
pomena medpredmetno povezovanje slovenščine z drugimi učnimi predmeti (Zemljak 
Jontes, 2014). 

V sklopu slovenskega šolskega sistema osnovne in srednje šole vsebujejo učni 
predmet slovenščina, na visokošolski oz. univerzitetni ravni pa le redko naletimo na 
fakulteto, ki vsebuje omenjen predmet. Kljub temu bi bilo ustrezno, da bi vsi učni načrti 
slovenskih fakultet, ki so odgovorni za izobraževanje učiteljev in drugih pedagoških 
delavcev, vsebovali predmete iz slovenščine. Obenem so se z uvedbo bolonjske 
reforme na slovenskih fakultetah začele pojavljati vse pogostejše zahteve po izvajanju 
predavanj v angleščini (Petek, 2013). 

Zemljak Jontes (2014) v svojem delu omeni, da sta v Zakonu o osnovni šoli zapisana 
le dva temeljna cilja, ki se dotikata jezikovnokulturne usmeritve, in sicer: 

– »razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenja o 
zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje 
državljanske odgovornosti« in 

– »razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-
tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem 
področju« (Zemljak Jontes, 2014, str. 42 in 43). 
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Avtorica pri tem izhaja iz Zakona o osnovni šoli, ki je bil izdan leta 2006. Glede na to, 
da so bile zadnje spremembe in dopolnitve narejene leta 2013, trenutno veljavni Zakon 
o osnovni šoli (2013) poleg prej omenjenih temeljnih ciljev predvideva še naslednja: 

– »vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 
/.../ svoje in drugih kultur /.../« ter 

– »razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v 
slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana 
/.../« (ZOsn, 2013). 

V učnem načrtu za slovenščino je omenjeno, da se pri jezikovnem pouku pri učencih 
razvija sporazumevalna zmožnost v slovenščini, pri čemer je poleg v oklepaju 
naveden knjižni jezik (Poznanovič Jezeršek idr., 2018). Zemljak Jontes (2014) 
ugotavlja, da zapis besede knjižni v oklepaju nakazuje na to, kako raznovrstne so 
socialne zvrsti slovenskega jezika, ki pa niso zgolj knjižne. 

Bela knjiga o izobraževanju in vzgoji v Republiki Sloveniji (Krek in Metljak, 2011) kot 
enega izmed ciljev slovenske osnovne šole narekuje zagotavljanje široke splošne 
izobrazbe vsemu prebivalstvu na področju sporočanja v slovenščini (oz. v drugih 
jezikih). V učnem načrtu za slovenščino (Poznanovič Jezeršek idr., 2018) je v razdelku 
splošni cilji prav tako nekajkrat omenjen slovenski knjižni jezik, in sicer v povezavi z 
besedili v slovenskem knjižnem jeziku, z uporabo slovenskega knjižnega jezika pri 
učenčevih osebnih, učnih, interesnih in drugih potrebah ter značilnostih slovenskega 
knjižnega jezika. 

Knjižni jezik je imel še v 90. letih prejšnjega stoletja precej pomembno vlogo pri javnem 
nastopanju (npr. obvladati so ga morali govorci na radiu, na televiziji itn.). Pred 
začetkom nastopanja je bilo treba opraviti šolo govora, ki je bila pod vodstvom službe 
za govor nacionalnega radia. Pravorečje je bilo tako v javnem medijskem prostoru 
obvezno. Podobno pa je bilo tudi v šolah – tu je bila zapovedana knjižnost jezika, 
narečja pa so bila nezaželena (Tivadar, 2016). 

Med učenci obstajajo zelo velike razlike glede znanja slovenskega jezika. Na to ima 
velik vpliv že družbeno okolje, iz katerega posamezni otrok prihaja. Včasih je veljalo, 
da imajo otroci iz ugodnih kulturnih in družbenih okolij veliko več možnosti za bogatejši 
besedni zaklad na področju tehničnih in kulturnih pridobitev – takšni otroci namreč več 
potujejo, pogosteje obiskujejo knjižnico in gledališče, poslušajo pesmice in pravljice 
itn. Na drugi strani pa imajo otroci s podeželja pridobljen drugačen besedni zaklad – 
tega besednega zaklada mestni otroci v večini nikoli ne usvojijo (Ivšek, 1995). Takšne 
razlike med otroki ponekod verjetno veljajo še danes.  

Učenci pogosto s seboj v šolo prinesejo elemente svojega narečja oz. elemente 
pogovornega jezika svojega kraja, saj s poslušanjem posnemajo govor. Učiteljeva 
naloga je, da vsem otrokom omogoči čim manj stresen prehod k uporabi knjižnega 
jezika v šoli. Pri učencih mora znati razvi(ja)ti jezikovno in sporazumevalno zmožnost. 
V šoli se to razvija skozi različne govorne položaje, pa tudi različne vsebine (Ivšek, 
1995).  

Učenci so v neformalnih položajih vajeni narečnega ali pokrajinsko pogovornega 
jezika, z vrstniki pa se načeloma pogovarjajo v slengu. Zaradi uporabe knjižnega 
jezika pri pouku lahko pride do nekaterih težav – med učiteljem in učenci se krepi 
formalni položaj, prav tako pa se povečuje tudi družbena razdalja. Poleg tega knjižni 
jezik v šoli učencu otežuje njegovo sproščenost pri izražanju in neposrednost – učenec 
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je namreč postavljen pred marsikatere slovnične, pravorečne, pravopisne pa tudi 
čustvene izzive. Da bi se temu izognili oz. vsaj omilili nelagodje učencev, je potrebna 
utemeljitev rabe knjižnega jezika. Če bi uporabljali narečni oz. pokrajinski pogovorni 
jezik, bi s tem krepili bližino med pripadniki, ki za pogovor uporabljajo isto narečje. 
Hkrati bi se povečevala razdalja med ljudmi, ki uporabljajo drugačno narečje oz. 
pokrajinski govor. Tako knjižni jezik zmanjšuje narečne razlike med govorci. Učenci 
se morajo prav tako zavedati pomembnosti in vloge govornega položaja in socialne 
zvrsti pri pogovoru – ko to razumejo, jim raba knjižnega jezika v šoli postane 
naravnejša (Kunst Gnamuš, 1992). 

Rojeni govorci slovenščine na celotnem slovenskem območju govorijo precej različno. 
Ko pridejo v šolo, otroci, pri katerih je materni oz. prvi jezik slovenščina, po navadi 
naletijo na podobne pravorečne težave kot govorci, pri katerih je slovenščina drugi 
jezik (torej slovenščina ni njihov materni oz. prvi jezik) (Tivadar, 2016). 

Ivšek (1995) je izvedla raziskavo, v kateri je takrat ugotovila, da učenci v šoli 
uporabljajo knjižni zborni jezik načeloma le pri pouku slovenščine, pri drugih učnih 
predmetih pa pogosto preidejo na pokrajinski pogovorni ali narečni jezik. 

Pulko (2007) v svojem delu navaja, da se morajo učenci pri pouku slovenščine naučiti 
jezikovnega sistema in rabe jezika, pri čemer izhaja iz takrat veljavnega učnega načrta 
za slovenski jezik. Obvladanje jezikovnega sistema in rabe jezika je pomembno za 
nadgrajevanje jezikovnega razvoja učencev. Ljudje se namreč svojega maternega 
jezika naučimo skozi rabo tega. Prav tako je pomembno, da učence obenem 
usposabljamo za uspešno sporazumevanje – jezika se v prvi vrsti učimo, da bi ga znali 
ustrezno uporabljati. 

Jezika pa ne uporabljamo zgolj kot sredstvo za sporazumevanje, ampak tudi za 
razmišljanje, razvijanje mišljenja in razumevanja, za oblikovanje stališč itn. Prav tako 
ima jezik tudi identifikacijsko in simbolno vlogo. V šoli se tako pri pouku prvega 
(maternega) jezika ne smemo osredotočati le na učinkovito rabo jezika za 
sporazumevanje, ampak moramo učencem omogočiti, da jezik uporabljajo zavestno 
in se zavedajo vseh njegovih vlog oz. da o jeziku razmišljajo (Vogel, 2008).  

V nadaljevanju opredeljujemo pedagoški govor in predstavljamo pomen ustrezne 
komunikacije med učitelji in učenci v šolskem okolišu.  

 

2.4.2 PEDAGOŠKI GOVOR 

Podbevšek (1996) govor navaja kot osnovno sredstvo, ki ga učitelj uporablja za 
sporazumevanje z učenci. Z izrazom pedagoški govor označujemo govorno dejavnost 
učitelja v razredu. Podbevšek (1996) navaja, da se pedagoški govor pojavlja v več 
oblikah, Petek (2019a) pa dopolnjuje, da ga v grobem sestavljata spoznavni in odnosni 
govor. Učitelj in učenci se v okviru pedagoškega govora izmenjujejo v vlogi tvorca in 
prejemnika, pri tem pa uporabljajo različne zvrsti jezika. 

Petek (2019a) omeni nekaj avtorjev, ki so ugotavljali razmerje med govorom učitelja 
in govorom učencev pri pouku, vsi pa so prišli do podobnih zaključkov. Govor učitelja 
pri pouku prevladuje nad govorom učencev. T. i. »zakon dveh tretjin« govori o tem, da 
je pri povprečni šolski uri delež učiteljevega govora dvotretjinski, medtem ko je delež 
govora vseh učencev enotretjinski. To je leta 1967 ugotovil že Flanders, ki ga v svojem 
delu omenja tudi Marentič Požarnik (2018), dodaja pa še, da kakovostna vprašanja 
učitelja sicer zelo pomembno vplivajo na dober dialog, niso pa edini sestavni element 
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dobrega dialoga. Petek (2019a) dopolnjuje, da je pri pouku tako delež učiteljevega 
govora precej višji od deleža govora učencev, ki se večinoma le odzivajo na učiteljeva 
vprašanja oz. pobude. Tudi novejše raziskave prikazujejo podobno sliko razmerja 
govora med učenci in učiteljem pri pouku – v vsakem primeru prevladuje govor učitelja, 
delež govora (vseh) učencev pa je zelo majhen. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi 
Skubic (2001) – ugotovila je, da je delež govora učitelja v šoli precej višji od deleža 
govora učencev. Učitelj tako opravi približno štiri petine vsega pogovora, medtem ko 
učenci prispevajo le eno petino. Prav tako je ugotovila, da učitelj opravi več (funkcijsko 
raznolikih) dejanj kot učenci. 

Učenci se v šoli srečajo tako z govornim kot s pisnim izražanjem. Pisno izražanje je 
(predvsem pri urah sporočanja) deležno sistematične skrbi, govorno izražanje pa je v 
veliki meri zanemarjeno. Govornemu izražanju se posvečamo predvsem takrat, ko gre 
za govorno nastopanje, kljub temu pa prav vsak pogovor pri pouku predstavlja vajo v 
govornem sporazumevanju (Kunst Gnamuš, 1992).  

Učitelji se morajo zavedati, da uspešno in učinkovito sporazumevanje ni pogojeno z 
veliko količino besed – od tod verjetno izhaja dejstvo, da je učiteljev delež govora pri 
pouku znatno višji kot količina govora (vseh) učencev. Prav tako je potrebno 
zavedanje, da učenec, ki je bolj molčeč oz. ki bolj posluša in manj govori, nima nujno 
težav s sporazumevanjem. Čisto možno je, da je kakovost njegovega sprejemanja 
veliko višja od učenca, ki se ves čas besedno odziva (Skubic, 2001). 

Kyriacou (1997) v svojem delu navaja, da je učitelj tisti, ki mora vedeti, kako in s čim 
spodbuditi učence k učenju, poleg tega pa mora znati to tudi narediti. Poučevanje je 
uspešno, kadar se učenci preko različnih dejavnosti naučijo točno tisto, kar je učitelj 
hotel. Tomić (2002) dodaja, da je prav tako učitelj tisti, ki v razredu s pedagoškim 
govorom skrbi za organiziran učni proces in ga ustrezno usmerja. Posledično je od 
učitelja odvisno tudi, kakšna je razredna klima pri pouku – učenci za motivacijo 
potrebujejo motiviranega učitelja.  

Učitelji pri pedagoškem govoru pogosto uporabljajo govorno množino (mi), s katero 
se na neki način istovetijo z razredom. Na drugi strani pa govorno množino v nasprotju 
z učitelji učenci uporabljajo precej redko. Na rabo govorne množine tako vplivata moč 
in položaj govorice – uporabljajo jo »najpomembnejši« oz. tisti, ki predstavljajo 
skupino. Govor učencev se ob tem pojavlja le kot strokovno odzivanje na učiteljeve 
pobude. Ob tem je očitno, da učenci v šoli v večji meri ne izražajo svojih stališč in 
prepričanj, prav tako pa tudi ne dajejo govornih spodbud (Kunst Gnamuš, 1992). 

Pedagoški govor lahko predstavimo z dvema temeljnima razmerjema, in sicer s 
spoznavnim in medosebnim (družbenim) razmerjem. To povezuje sodelujoče v 
pogovoru (učitelje in učence), torej govorimo o odnosnem govoru. Da bi pedagoški 
govor lahko uspešno raziskovali, pa sta enako pomembna tako spoznavni kot odnosni 
govor (Kunst Gnamuš, 1992). 

Podbevšek (1996) spoznavni govor definira kot vrsto pedagoškega govora, s katerim 
učitelj učencem posreduje znanje svoje stroke, Petek (2019a) pa dodaja, da z njim 
učitelj prav tako tudi izobražuje učence. Petek (2013) navaja tudi, da učitelj to vrsto 
govora uporablja preko razlage, ponazoritev, postavljanja spoznavnih vprašanj itn., 
učenci pa s tem usvajajo novo znanje. 

Podbevšek (1996) odnosni govor definira kot vrsto pedagoškega govora, s katerim 
učitelj z učenci vzpostavlja družbena in čustvena razmerja, Petek (2019a) pa dodaja 
še, da učitelj z odnosnim govorom poleg tega še vzgaja učence. Kunst Gnamuš (1992) 
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v svojem delu omeni, da odnosni govor vpliva na povezanost med udeleženci 
pogovora, pa tudi na njihovo čutno, miselno in govorno plat. Udeležence pogovora 
med seboj zbliža, lahko pa tudi oddalji. Podbevšek (1996) dodaja, da učitelj odnosni 
govor v enake namene uporablja tudi pri komunikaciji s starši na roditeljskih sestankih 
in govorilnih urah. Ivšek (2010) pa navaja, da odnosni govor v šoli vpliva tudi na 
samopodobo učencev – učitelj z odnosnim govorom motivira učence, prepoznava 
njihove interese in njihovo pripravljenost za sodelovanje, učence spodbuja, pohvali itn. 
Odnosni govor se pojavlja tudi med učenci, saj vpliva na povezanost med njimi. 

Razmerje med učiteljem in učencem je hierarhično – učitelj je glede na družbeni 
položaj nadrejen učencu. Posledično se mora zavedati vloge jezika pri vzpostavljanju 
pozitivne razredne klime in pri spodbujanju učencev, da prevzamejo besedo oz. da 
tudi oni v razredu uporabljajo odnosni govor (Vogel, 2008). Ob tem velja omeniti 
opozorilo avtorice Kunst Gnamuš (1992), da večji obseg uporabe učiteljevega 
odnosnega govora ne pomeni nujno kakovostnejših odnosov udeležencev pogovora. 

Odnosni govor ima osrednjo vlogo pri usklajevanju toka zavesti, pri doseganju 
menjave idej ter pri soglasju glede resničnosti, pravilnosti in sprejemljivosti teh idej. 
Odnosni govor prav tako povzroča zaželeno dejavnost učencev. Odnosni govor 
povezuje spoznavni proces in poteze družbenih odnosov – učenec v šoli oblikuje svojo 
samopodobo glede na podatke, ki jih dobi o sebi. Ti podatki lahko učenčeve zmožnosti 
spodbujajo, lahko pa jih zavirajo (Kunst Gnamuš, 1992). 

V nadaljevanju pišemo o (učinkoviti) komunikaciji učitelja in učencev v razredu.  

 

2.4.3 KOMUNIKACIJA V RAZREDU 

Razred je vrsta formalne skupine, učenci pa so v razred dodeljeni. Med seboj se 
načeloma ne poznajo, sčasoma pa se med njimi spletejo določeni socialni odnosi, npr. 
prijateljske vezi (Marentič Požarnik, 2018). 

Avtorica Marentič Požarnik (2018) kot osnovo za učinkovito poučevanje in učenje v 
razredu navaja dobro medsebojno komunikacijo, ki je prav tako pogoj za 
vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov. Tomić (2002) komuniciranje opredeli kot 
prenašanje informacij na verbalen ali neverbalen način med dvema ali več osebami z 
medsebojnim sporazumevanjem. Pri komunikaciji gre namreč za proces 
vzpostavljanja stikov in razumevanja med posamezniki. 

Učitelj pri pouku spodbuja učence h komunikaciji in sodelovanju. Če nanje napravi 
dober (prvi) vtis, se učenci radi odzovejo, s tem pa vplivajo na učiteljeve nadaljnje 
reakcije – pozitivni krog komunikacije. Lahko pa se zgodi obratno – če učitelj na 
učence naredi slab (prvi) vtis, se učenci ne odzovejo na želene načine. Pojavita se 
distanca in nedostopnost za pobude učencev. S tem se ustvari negativni krog 
komunikacije, ki pa ga je nato težko preusmeriti (Marentič Požarnik, 2018). 

Pri komunikaciji moramo v čim večji meri upoštevati dejavnike sporočanja (našteti so 
v poglavju Sporazumevanje), kamor med drugim spadata upoštevanje okoliščin in 
posledična uporaba ustrezne socialne zvrsti jezika. Osnovno normo predstavlja zborni 
knjižni jezik, ki ga načeloma uporabljamo pri govoru v javnosti ali pri zapisovanju 
besedil. V drugih govornih položajih pa je dopustno delno kršenje pravorečnih in 
slovničnih pravil (raba knjižnopogovornega jezika). Raba neknjižnih zvrsti 
slovenskega jezika (narečja, interesne govorice) pa je ustrezna v ožjih in prostorsko 
oz. interesno omejenih okoljih (Gomboc, 2009). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

17 

Avtorica Pulko (2007) omeni, da se s komunikacijo pri učencih (pri vseh predmetih) 
med drugim razvija tudi njihova sporazumevalna zmožnost. Učenci znanje pri vseh 
predmetih pridobivajo preko jezika oz. v besedilih, s čimer se učijo tvorjenja 
informativnih besedil. Pri pouku slovenščine (oz. jezika) pa svojo sporazumevalno 
zmožnost razvijajo v celoti – poleg jezikovnega načrtno razvijajo tudi pragmatično 
znanje. Ivšek (2010) ob tem dodaja, da je za ustrezno razvijanje sporazumevalne 
zmožnosti učencev pomembno, da ima tudi učitelj dobro razvito lastno 
sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku. Obvladati mora strategije govorjenja, 
poslušanja, branja in pisanja. 

Bešter Turk (2014) kot zelo priljubljen način komunikacije v šoli navaja pogovor. 
Pogovarjanje opredeli kot dejavnost, pri kateri sodelujeta vsaj dve osebi in si med 
seboj izmenjavata vlogi govorca in poslušalca. Šebjanič Oražem (2020) dodaja, da 
sta pri pogovarjanju tako ključna dejavnika govorjenje in poslušanje. 

Poznamo več vrst pogovorov in marsikatero od njih lahko zasledimo pri pouku. 
Najpogostejša vrsta je »navidezni« pogovor – učitelj učence sprašuje o rečeh, ki jih 
sam že ve oz. pozna. Prav tako je pri pouku pogost tudi »tradicionalni učni pogovor« 
oz. t. i. »VOPI« (vprašanje – odgovor – povratna informacija). Gre za tipičen način 
pogovarjanja pri pouku. Učitelj učencem zastavi vprašanje (pravilni odgovor nanj že 
pozna) in (po navadi) pokliče učenca. Učenec se odzove z odgovorom – z besedo ali 
kratko povedjo. Učitelj učencu da povratno informacijo o pravilnosti odgovora – če je 
bil učenčev odgovor napačen, pove pravilni odgovor ali pa vprašanje preusmeri na 
drugega učenca. Nato ponovno zastavi vprašanje in situacija se ponovi (Bešter Turk, 
2014).  

Bešter Turk (2014) s svojo raziskavo opozarja na t. i. dodatno »fazo« pri pogovoru pri 
pouku v (slovenskih) šolah – učitelji od učencev pogosto zahtevajo, da pri govoru 
uporabljajo skladenjsko popolne povedi (»Odgovôri v celi povedi.«). V raziskavi, ki jo 
je izvedla, nihče od sodelujočih učiteljev ni trdil, da od svojih učencev nikoli ni zahteval, 
da oblikujejo odgovore v »celih« povedih. Bešter Turk je oblikovala tri skupine, zakaj 
se učitelji (oz. anketiranci) odločajo za zahtevo po odgovarjanju v »celih« povedih, in 
sicer:  

– (govorno) izražanje učencev je skromno oz. učitelj želi izboljšati (govorno) 
izražanje učencev; 

– priprava učencev na pisanje besedil oz. učitelj želi izboljšati pisno izražanje 
učencev; 

– drugo (npr. razvijanje skladenjske, besedne in pravorečne ter metajezikovne 
zmožnosti učencev, izsledki mednarodne raziskave, potreba učencev po 
razmišljanju itn.) (Bešter Turk, 2014). 

Pri vsakdanjem (»normalnem«) pogovarjanju načeloma ne odgovarjamo z odgovori v 
»celih« povedih, prav tako so naši odgovori oz. replike lahko eno- ali večpovedne. Če 
učitelj pri pogovoru od učenca zahteva, da odgovarja v »celih« povedih, s tem krši 
značilnosti dialoškega sporazumevanja. Odgovarjanje v »celih« povedih je nenaravno 
in neživljenjsko, s tem pa tudi nepotrebno in nesmiselno pri pogovoru v šoli (Bešter 
Turk, 2014). 

Učenci svoje (trajno) znanje najlažje in najučinkovitejše pridobivajo ob sodelovanju v 
vodenem pogovoru z učiteljem, prav tako pa tudi, ko poslušajo razmišljanje sošolcev 
ter njihovo razmišljanje primerjajo s svojim in svoje razmišljanje na ta način tudi 
dopolnjujejo. Zelo pomembno je, da pri pouku govori učenec, učitelj pa ga posluša, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

18 

saj učenec svoje ubesediljene misli, ki jih sporoča drugim, na ta način ponotranji in 
usvoji (Bešter Turk, 2014).  

Učiteljeva zahteva po odgovarjanju v »celih« povedih tako zavira mišljenje učencev, 
saj je tak pogovor simuliran, učitelji pa ob tem od učencev kar takoj zahtevajo končni 
govor. Pri pouku v (slovenski) šoli je pri pogovoru premalo spodbujan oz. zaznan iščoči 
govor in avtentični končni govor učencev – delne ugotovitve učencev med pogovorom 
pri pouku in končne na koncu pouka po navadi namesto učencev povzame učitelj 
(Bešter Turk, 2014).  

Trenutno veljavni učni načrt za slovenščino predvideva, da naj bi bili učenci zmožni 
tvoriti tako dvogovorna kot enogovorna besedila (Poznanovič Jezeršek idr., 2018). 
Bešter Turk (2014) opozori, da se tvorjenja enogovornih besedil ni mogoče naučiti z 
nenaravnimi spodbudami k odgovarjanju v »celih« povedih, temveč moramo dati 
učencu v pogovoru priložnost, da ob različnih govornih spodbudah oblikuje 
skladenjsko popolne (tj. »cele«) povedi. Učitelji morajo učencem zastavljati tako 
vprašanja nižje kot vprašanja višje ravni, učence pa tako spodbujati k razmišljanju in 
h govorjenju med šolsko uro.  

Učitelji se morajo zavedati, da učenci potrebujejo določen odzivni čas in da ta čas pri 
vseh učencih ni enako dolg – nekateri ga potrebujejo več, drugi manj. Če učitelj sam 
ponudi odgovor na vprašanje oz. sugerira odgovor, učence pravzaprav prisili k hitremu 
odgovarjanju. Takšni odgovori učencev so pogosto skladenjsko manj razviti, učitelj pa 
tak odgovor sprejme ali ga nekoliko popravi in nadaljuje s pogovorom (Skubic, 2001).  

Da bi v družbi delovali čim uspešneje, je pomemben razvoj posameznikovih 
komunikacijskih spretnosti. Da bi to dosegli, morajo učenci v šoli v čim večji meri razviti 
svojo sposobnost izražanja in sporočanja v maternem jeziku (v Sloveniji je to v večini 
primerov slovenščina), prav tako pa tudi v tujih jezikih. Pozabiti pa ne smemo niti na 
učence, katerih materni jezik ni slovenski jezik (Krek in Metljak, 2011). V ta namen v 
nadaljevanju pozornost posvečamo razvijanju sporazumevalne zmožnosti učencev v 
šoli.  

 

2.4.3.1 RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI V ŠOLI 

Sporazumevalna zmožnost v grobem pomeni sposobnost ustrezne in učinkovite rabe 
jezika v različnih situacijah. Govorimo torej o zmožnosti sporočevalca in prejemnika 
besedila, da sodelujeta v dvosmernem sporazumevanju kot sogovorca ali dopisovalca 
ali v enosmernem sporazumevanju kot govorec oz. poslušalec ali pisec oz. bralec. 
Razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri učencih pa je eden izmed temeljnih ciljev 
pouka pri predmetu slovenščina (Bešter Turk, 2011). 

Sporazumevalna zmožnost se razvija preko prakticiranja oz. rabe sporazumevalnih 
dejavnosti, med katere prištevamo poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Bešter 
(1992, v Bešter Turk, 2011) v okviru sporazumevalne zmožnosti loči: 

– jezikovno zmožnost oz. zmožnost govorca in poslušalca, da preko poznavanja 
jezikovnih znakov in sistema pravil ter poznavanja pravopisnih in pravorečnih 
pravil tvorita in razumeta različne jezikovne strukture; 

– pragmatično zmožnost oz. zmožnost govorca in poslušalca, da se preko 
poznavanja pravil za ustrezno izbiro elementov jezikovnega sistema glede na 
konkretne okoliščine smiselno sporazumevata. 
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Pragmatična zmožnost predstavlja okvir jezikovni zmožnosti – šele ko ustrezno 
upoštevamo obe zmožnosti sporazumevanja, lahko govorimo o sporazumevalni 
zmožnosti kot celoti (Bešter, 1992, v Bešter Turk, 2011).  

Sporazumevanje predstavlja osnovo za uspešen razvoj sporazumevalne zmožnosti. 
Učitelji zato načrtno in sistematično razvijajo sporazumevalno zmožnost učencev z 
dejavnostmi poslušanja, govorjenja, branja in pisanja, kar pa ne poteka le pri 
jezikovnem pouku, ampak tudi pri vseh drugih predmetih, saj je učni jezik oz. jezik 
učenja in poučevanja v slovenskih šolah slovenščina (Bešter Turk, 2011).  

Trenutno veljavni učni načrt za slovenščino iz leta 2018 narekuje, da v šoli razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti pri učnem predmetu slovenščina poteka tako pri 
jezikovnem kot pri književnem pouku. Pri jezikovnem pouku poteka razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti učencev v slovenskem (knjižnem) jeziku, pri književnem 
pouku pa poteka preko umetnostnih (književnih) besedil (Poznanovič Jezeršek idr., 
2018).  

Učni načrt za slovenščino skozi navedene učne cilje torej predvideva razvoj 
sporazumevalne zmožnosti, in sicer preko dejavnosti dvosmernega sporazumevanja 
(pogovarjanja in dopisovanja) ter dejavnosti enosmernega sporazumevanja učencev 
(poslušanja in branja, govornega nastopanja in pisanja enogovornih besedil). Učni 
načrt prav tako predvideva razvoj posameznih sestavin sporazumevalne zmožnosti 
(tj. jezikovne zmožnosti, zmožnosti nebesednega sporazumevanja, pragmatične 
zmožnosti in metajezikovne zmožnosti) ter medsebojno prepletanje sporazumevalnih 
dejavnosti učencev, tako kot to tudi dejansko poteka v življenju (Bešter Turk, 2011).  

Razvoj sporazumevalne zmožnosti učencev pri jezikovnem pouku pri predmetu 
slovenščina poteka sistematično in transakcijsko – učenci so pri pouku dejavni v čim 
večji meri, tj. opazujejo dejavnost oz. jezikovni pojav ter z lastnimi mislimi, izkušnjami 
in predznanjem sami pridejo do znanja o besedilu/jeziku in procesu sporazumevanja. 
Učenci na ta način aktivirajo svoje višje miselne procese in s tem ob pomoči učitelja 
oblikujejo pravila in definicije, učitelj pa delo oz. dejavnosti učencev le usmerja. 
Znanje, pridobljeno na takšen način, je trajnejše (Bešter Turk, 2011). 

Poslušanje predstavlja eno od temeljnih sporazumevalnih dejavnosti. Učitelj mora 
znati prisluhniti govoru učencev in jih poslušati celostno (na spoznavni, socialni in 
čustveni ravni). Poslušanje ima več funkcij – ena izmed njih je zgled učencem, ki ga 
kasneje (ne)zavedno posnemajo (Šebjanič Oražem, 2020).  

Poslušanje je zahtevna dejavnost. Poznamo več vrst poslušanja (npr. priložnostno 
poslušanje, doživljajsko poslušanje, poslušanje z razumevanjem in vrednotenjem itn.). 
Temeljna oblika poslušanja v šoli pri pouku je poslušanje z razumevanjem. Predstavlja 
temelj za pridobivanje smiselnega in trajnega znanja. To obliko poslušanja lahko 
razvijamo le postopoma in kontinuirano (Šebjanič Oražem, 2020).  

V naslednjih (zadnjih) podpoglavjih teoretičnega dela smo pozornost namenili še 
učiteljevemu govoru z učenci in njegovim govornim oz. komunikacijskim spretnostim 
ter napakam in slabostim. 

 

2.4.3.2 UČITELJEVE GOVORNE OZ. KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI 

Učitelji morajo biti strokovno usposobljeni za javno govorno nastopanje, saj to 
predstavlja enega od pogojev za uspešnost na osebni, poklicni pa tudi akademski 
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ravni. Spretnosti javnega govornega nastopanja se je treba naučiti, prav tako pa se je 
na govorni nastop treba predhodno pripraviti (Petek, 2019a). 

Učitelji začetniki imajo od izkušenejših učiteljev slabše razvito zmožnost govorjenja in 
poslušanja. Šibkejši so tudi v interpretativni zmožnosti, zaradi česar imajo šibkejše 
komunikacijske spretnosti v situacijah, pri katerih sta poslušanje in govorjenje še 
posebej v ospredju (Šebjanič Oražem, 2020).  

Petek (2019a, 2019b) v svojih delih izhaja iz sodobnih didaktičnih gradiv in opredeli 
postopke razvijanja zmožnosti govornega nastopanja ter možnost učinkovite priprave 
na govorni nastop: 

– Zgradba govornega nastopa: Govorni nastop mora biti smiseln, razumljiv, 
besedilo mora biti zaokroženo (vsebovati mora vse pomembne sestavine ter 
imeti ustrezen začetek in konec). Prav tako mora imeti govorni nastop ustrezno 
sestavo (načeloma so to uvod, jedro in zaključek). Govorec mora znati uporabiti 
ustrezno besedilno vrsto, tj. znati se mora uspešno sporazumevati, obenem pa 
mora biti pozoren tudi na ustreznost izbire teme, pa tudi vsebine govornega 
nastopa, tj. ne sme povedati preveč in ne premalo za ustrezno razumevanje. 
Posebno pozornost mora govorec nameniti tudi tematsko-vsebinski sestavi 
besedila – temo naj napove na začetku govornega nastopa, v osrednjem delu 
naj poslušalce prepriča z ustreznimi argumenti, na koncu pa naj povzame in 
strukturira celotno vsebino povedanega. Prav tako mora govorec znati izbrati 
ustrezen kontekst pri izbiri besedilne vrste in teme oz. vsebine ter ustrezne 
načine razvijanja teme, tj. temo naj predstavi čim bolj celostno, za kar pa je 
treba vsebino prikazati z več različnih vidikov – posledično ni dovolj, če govorec 
uporabi zgolj en način razvijanja teme. Kljub vsemu pa v večini primerov 
prevladujeta en ali dva načina razvijanja teme, ki govorni nastop naredita 
smiseln in razumljiv.  

– Celostni način govorne predstavitve: Govorec mora pri govornem nastopu 
govoriti tekoče (brez zatikanja, uporabe mašil), naravno in prosto (brez 
zapisane predloge besedila oz. zgolj z zapisanimi opornimi točkami). Da bi bilo 
govorjenje pri govornem nastopu naravno, mora biti govorec na nastop dobro 
pripravljen. Med nastopom bo posledično prisotne manj treme, zaradi česar 
govor pri govorcu ne bo slišati izumetničen. Prav tako bo govor prost, kar je 
pomembno predvsem pri vzpostavljanju očesnega stika s poslušalci, pa tudi pri 
uporabi kretenj rok in gibanju po prostoru. Obenem mora govorec paziti tudi na 
razločen govor, tj. jasno mora izgovarjati glasove in glasovne dele, tako da 
poslušalcem omogoči preprosto razumevanje povedanega. 

– Besedni jezik: Govorec mora izbrati ustrezno socialno in funkcijsko zvrst jezika 
ter pomensko ustrezne besede, pozoren pa mora biti tudi na slovnično 
pravilnost in pravorečni izgovor. Govorec oz. učitelj naj bi v razredu za svoj 
pedagoški (spoznavni) govor uporabljal knjižni jezik, in sicer zborno izreko. Ko 
izbira pomensko ustrezne besede, pa je pomembno, da uporablja predvsem 
dobro znane, hkrati pa tudi pogosto rabljene besede.  

– Nebesedni jezik: Poleg vseh prej omenjenih kriterijev za uspešen javni govorni 
nastop mora biti govorec pozoren tudi na nebesedni jezik. V sklopu slušnih 
nebesednih spremljevalcev govorjenja mora paziti na intonacijo svojega glasu, 
ustrezno mora upoštevati poudarke, govoriti mora ravno prav glasno in hitro, 
upoštevati mora premore, paziti mora na svoj register in na svojo barvo glasu. 
Pozornost pa mora govorec nameniti tudi vidnim nebesednim spremljevalcem 
govorjenja, in sicer zavestno mora paziti na svojo obrazno mimiko in s 
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poslušalci ohranjati očesni stik, pozoren pa mora biti tudi na svoje kretnje rok 
ter na ustrezno gibanje po prostoru (Petek, 2019a, 2019b). 

Eno od posebnih oblik javnega govora predstavlja govor učitelja pred razredom. Učitelj 
se mora zato čim bolj zavedati svoje govorne kulture, saj je pogoj za njegovo 
vzpostavitev pedagoškega sporazumevanja z učenci v razredu. Učitelj se s svojim 
govorom tudi identificira. Bolj kot se zaveda svojega govora, višja je raven njegove 
govorne kulture, ki je močno povezana s posameznikovim obnašanjem in mišljenjem 
(Petek, 2014).  

Učitelji pri pouku zavzemajo različne vloge, ki od njih zahtevajo različne 
komunikacijske spretnosti, ki jih delimo na spretnosti oddajanja in spretnosti 
sprejemanja informacij. Prav tako mora učitelj znati dobro komunicirati s svojimi kolegi 
in s starši učencev (Marentič Požarnik, 2018). 

Učitelj ima v razredu več vlog, pri katerih pridejo do izraza njegove različne 
komunikacijske spretnosti. Ko učitelj pred učenci nastopa kot posredovalec informacij, 
mora biti njegov govor jasen in razumljiv, njegova besedna komunikacija pa mora biti 
usklajena z nebesedno. Prav tako mora znati pokazati čustveno zavzetost in učence 
miselno aktivirati (Marentič Požarnik, 2018).  

Marentič Požarnik (2018) navaja, da naj bi učitelj v dnevu učencem zastavil od 300 do 
400 vprašanj, torej je pogosto v vlogi spraševalca. Pri tem je pomembna učiteljeva 
strategija zastavljanja vprašanj – vprašanje mora biti najprej namenjeno celotnemu 
razredu, šele nato pa naj učitelj pozove določenega učenca in počaka na njegov 
odgovor. Prav tako je pomembno, da učitelj učencem pusti dovolj časa za razmislek 
in odgovor. Na koncu pa je pomemben še ustrezen odziv na dobljeni odgovor, s 
katerim učitelj učencem pokaže, da se je vanj vživel. Vprašanja naj se med seboj 
navezujejo eno na drugega (Marentič Požarnik, 2018). 

Učitelj se v razredu velikokrat znajde v vlogi poslušalca in svetovalca. Umetnosti 
poslušanja se je treba naučiti. Pri poslušanju je pomembno izražanje pozornosti in 
zanimanja za poslušano, kar je v precejšnji meri izraženo nebesedno (npr. z očesnim 
stikom, mimiko ...). Pomembno je, da se učitelj na koncu ustrezno odzove na 
učenčevo izjavo oz. mu da ustrezno povratno informacijo. Empatično poslušanje 
učencev je predvsem pomembno takrat, ko se učenci na učitelja obračajo s svojimi 
osebnimi težavami (Marentič Požarnik, 2018). 

Marentič Požarnik (2018) navaja, da pri vzdrževanju discipline v razredu do izraza 
najbolj pridejo naslednje učiteljeve komunikacijske veščine: stalna prisotnost (učitelj 
zazna vse, kar se dogaja v razredu, prav tako pa izbere ustrezen trenutek za 
posredovanje, če opazi, da je to potrebno), preklapljanje (učitelj je pozoren na več 
stvari hkrati), primeren tempo, gladkost dogajanja (učiteljevi prehodi med fazami ure 
so gladki oz. ne motijo pozornosti učencev), nepredvidljivost postavljanja vprašanj 
(učitelj vprašanje vedno zastavi vsem učencem, šele nato pa določi učenca, ki bo 
povedal odgovor). 

Učitelj se prav tako precejkrat znajde v vlogi reševalca konfliktov, ki so lahko povezani 
z vsebino, s postopki in cilji, ali pa gre za medosebni konflikt. Ko gre za reševanje 
konflikta, je ustrezno, da učitelj uporablja t. i. jezik sprejemanja, ob katerem se učenec 
lažje odpre in spregovori o težavi. Učitelj mora biti prav tako sposoben empatičnega 
aktivnega poslušanja. Pri pojavu medvrstniškega nasilja pa mora učitelj konflikt znati 
reševati umirjeno in dosledno, prav tako pa mora izvesti primerne ukrepe ter pri tem 
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sodelovati z drugimi strokovnimi delavci, starši pa tudi drugimi učenci (Marentič 
Požarnik, 2018). 

Avtorja Leinhard in Greeno (1986, v Kyriacou, 1997) trdita, da je ena od učiteljevih 
spretnosti glede na učne vsebine znati zgraditi in voditi učno uro. Ta spretnost učitelju 
omogoči hitrejše sprejemanje odločitev v spreminjajočih se razmerah – izmed vseh 
svojih znanj in spretnosti, ki jih ima, bo v posamezni situaciji znal izbrati 
najustreznejšo. To spretnost pa učitelj dobi z izkušnjami skozi leta. Ker se mora učitelj 
začetnik vsega tega šele naučiti, je tudi zato poučevanje v prvih letih učiteljevega dela 
precej zahtevnejše kot kasneje. 

 

2.4.3.3 UČITELJEV GOVOR PRI POUKU 

Učitelj pri pouku večino časa uporablja svoj govor – predava, razlaga, daje navodila, 
sprašuje, usmerja razpravo itn. Umetnost govorjenja je tako ena izmed 
najpomembnejših spretnosti za učinkovito poučevanje. Tem bolj je učiteljeva razlaga 
jasna, tem uspešneje naj bi učenci pridobivali znanje pri pouku (Kyriacou, 1997). 

Vsak učitelj je odgovoren za skrb za svoj govor, in sicer mora posvečati pozornost 
svojemu glasu, paziti mora na razločno izreko in skrbno domišljena zvočna sredstva, 
na svojo mimiko in gestiko. Učitelj se s svojimi učenci najbolj poveže prav preko 
svojega glasu – glas namreč predstavlja učiteljevo osnovno komunikacijo v šoli. Da bi 
svoj glas razvijali, moramo izvajati vaje, potrebna pa sta tudi samoopazovanje in 
snemanje ter ne nazadnje še hospitacije kolegov, nenehna izobraževanja itn. (Kejžar, 
2019). 

Osnova govora je dihanje. Dihati bi morali s trebušnimi mišicami in prepono, saj je na 
ta način naš govor mirnejši, poleg tega pa se s tem izognemo nepotrebnemu 
prekinjanju zaradi potrebe po vdihu. Z dihalnimi vajami lahko tudi uspešno zmanjšamo 
napor, ki nastane pri dolgotrajnem govorjenju (Kejžar, 2019). 

Nebesedni znaki govor in nastopanje (pred razredom) podpirajo in dopolnjujejo ali pa 
so v nasprotju z nastopanjem in vsebino. Zelo pomembna je pravilna telesna drža. 
Telo mora biti vzravnano, ramena pa sproščena. Za učitelja je dobro, da zna 
nadzorovati svoja čustva in jih (nehote) ne izraža s svojo mimiko (razen kadar oceni, 
da je to potrebno). Očesni stik mora vzpostavljati z vsemi učenci v razredu. Svoje 
geste pa naj bi učitelj uporabljal skromnejše – gibi rok naj bi zgolj podkrepili izrečene 
besede in misli (Kejžar, 2019). 

Pri rabi prozodičnih sredstev pri govornem nastopanju imajo osrednjo vlogo hitrost in 
glasnost govora ter premori. Pozabiti pa ne smemo še na register, barvo glasu, ritem 
in intonacijo. Učiteljev govor v razredu ne sme biti ne (pre)glasen in ne (pre)tih. 
Najustreznejše je, da učitelj glasnost govora v razredu ves čas spreminja oz. prilagaja 
glede na okoliščine. Ne smemo pa pozabiti niti na hitrost govora – pri (pre)hitrem 
govoru sta kaj hitro ovirani razumljivost in razumljenost povedanega. Tudi premorom 
pri govoru moramo nameniti precej pozornosti, sploh ko gre za premore, ki jih naredijo 
učenci. Za njimi se lahko skriva več razlogov, pomembno pa je, da učitelj učencem 
strpno in potrpežljivo dopusti dovoljšen premor pri govoru. Prav tako pa so pomembni 
tudi premori, ki jih naredi učitelj – predvsem tisti, ki učitelju dajo povratno informacijo 
o tem, ali učenci razumejo snov, sledijo pouku in ali so dovolj zbrani za delo (Kejžar, 
2019). 
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Učitelj mora pri svojem govoru upoštevati nekaj splošnih zahtev, med katerimi sta tudi 
slovnično pravilna razlaga in slovnično ustrezni artikulacija in dikcija (Tomić, 2002). 

 

2.4.3.4 NAPAKE IN SLABOSTI SLOVENSKIH UČITELJEV PRI KOMUNIKACIJI 

Majdič (2003) v svojem delu navaja nekaj najpogostejših pravorečnih napak in 
slabosti, ki veljajo predvsem za učitelje pripravnike. Zelo velik delež teh pri nastopanju 
ne obvlada zborne pravorečne norme – govorna komunikacija deloma ali celo v celoti 
poteka na ravni splošno pogovornega ali celo pokrajinsko pogovornega jezika. 

Nekatere kršitve, ki jih je mogoče zaznati, so: 

– neobvladanje samoglasniške kakovosti, tj. uporaba širokega ô namesto ozkega 
ó (npr. kôga namesto kóga) ali širokega ê namesto ozkega é (npr. têga 
namesto téga) in obratno, tj. uporaba ozkega ó namesto širokega ô (npr. otróke 
namesto otrôke) ali ozkega é namesto širokega ê (npr. življénje namesto 
življênje); 

– uporaba polglasnika ∂ namesto e-ja (npr. t∂žek namesto têžek) in obratno, tj. 
uporaba e-ja namesto polglasnika ∂ (npr. têma namesto t∂ma); 

– uporaba narečnih glasov namesto zbornih (npr. lohk namesto lahko); 
– naglašanje besed na nepravilnih mestih (npr. mnóžina namesto množína); 
– izgovorno osamosvajanje predvsem brezzložnih predlogov (npr. k∂ temu 

namesto [ktemu]); 
– »elkanje« oz. nezborno izgovarjanje črke l (npr. poslušalci namesto 

poslušaṷci); 
– samoglasniški upad oz. neizgovarjanje (onemitev) nekaterih nenaglašenih 

samoglasnikov (npr. pazte namesto pazite); 
– maskulinizacija srednjega spola (npr. dva drevesa namesto dve drevesi); 
– uporaba množine namesto dvojine (npr. dve ure namesto dve uri); 
– napačna raba množinskih samostalnikov (npr. uporablja vilico namesto 

uporablja vilice); 
– napačno pregibanje nekaterih samostalnikov (npr. med otroci namesto med 

otroki); 
– nezborno oz. neustrezno podaljševanje samostalniške osnove (npr. Markota 

namesto Marka); 
– nepregibanje neobičajnih osebnih imen v slovenščini (npr. z James Bondom 

namesto z Jamesom Bondom); 
– uporaba neustreznega stopnjevanja pridevnikov in prislovov (npr. bolj 

podrobno namesto podrobneje); 
– raba glagola v nedoločniku namesto namenilniku (npr. gremo se kopati 

namesto gremo se kopat); 
– pogovorno vikanje (npr. kako ste šla namesto kako ste šli); 
– uporaba nepovratnih svojilnih in nepovratnega osebnega zaimka namesto 

povratnega (npr. pospravite vaše zvezke namesto pospravite svoje zvezke); 
– napačna raba predlogov (npr. iz Jesenic namesto z Jesenic); 
– nezborni izrazi (npr. plava barvica namesto modra barvica); 
– raba prevzetih besed, čeprav obstajajo neprevzeta poimenovanja (npr. tekst 

namesto besedilo); 
– vpliv srbohrvaškega zbornega in nezbornega besedja (npr. in tako dalje 

namesto in tako naprej); 
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– nenatančna, tudi neustrezna raba besed (npr. kakšne barve je sonce namesto 
katere barve je sonce); 

– prepogosta raba mašil (npr. a ne, se pravi) (Majdič, 2003). 

Sledi kratek povzetek teoretičnega dela.  

 

2.5 SPOZNANJA IN UGOTOVITVE TEORETIČNEGA DELA 

Slovenščina loči funkcijske in socialne jezikovne zvrsti. Njihovo uporabo izberemo 
glede na trenutni prostor in družbeno razmerje. Socialne zvrsti slovenskega jezika 
delimo na (Gomboc, 2009; Gomboc, 2020): 

– knjižne zvrsti (zborni jezik in knjižnopogovorni jezik) ter 
– neknjižne zvrsti (pokrajinske zvrsti in interesne govorice).  

V Sloveniji je po zakonu v več uradnih državnih dokumentih določeno, da mora 
poučevanje potekati v slovenskem jeziku oz. da je učni jezik slovenščina (URS, 1991; 
ZOsn, 2013; ZJRS, 2004). Slovenščina ima v slovenskih šolah štiri vloge: slovenščina 
kot materni (prvi) jezik, slovenščina kot jezik okolja (drugi jezik), slovenščina kot učni 
jezik in slovenščina kot učni predmet (Vogel, 2008).  

Poleg učnega načrta za slovenščino (Poznanovič Jezeršek idr., 2018) tudi več 
avtorjev trdi, da bi se morali učitelji v šoli (z učenci) sporazumevati v knjižnem zbornem 
ali pa v knjižnopogovornem jeziku (Kunst Gnamuš, 1992; Petek, 2014). Petek (2014) 
trditev dopolni še s priporočilom, da naj bi učitelji pri tem upoštevali knjižni izgovor 
glasov, izbirali pomensko natančne in popolnoma ustrezne besede glede na govorni 
položaj.  

Učenci se v neformalnih položajih pogovarjajo v narečnem ali v pokrajinsko 
pogovornem jeziku, z vrstniki pa se večinoma pogovarjajo v slengu. Zaradi uporabe 
knjižnega jezika pri pouku lahko pride do nekaterih težav – knjižni jezik v šoli učencu 
otežuje njegovo neposrednost in sproščenost pri izražanju. Knjižni jezik v šoli pa je 
potreben, saj zmanjšuje narečne razlike med govorci (predvsem med govorci 
drugačnih narečij). Prav tako uporaba knjižnega jezika krepi zavedanje učencev, kako 
pomembni sta vloga govornega položaja in socialna jezikovna zvrst pri pogovoru 
(Kunst Gnamuš, 1992). 

Jožef (2019) je v sklopu svoje raziskave ugotovila, da se večina učiteljev pri pouku 
trudi izražati v knjižnem jeziku, obenem pa tudi popravljajo učence, kadar uporabljajo 
pogovorni jezik ali narečje. Uporaba knjižnega jezika pri pouku namreč učencem 
pomaga pri usvajanju pravil knjižnega jezika, poleg tega pa učenci tako začenjajo 
razumeti, kdaj naj bi tudi sami uporabljali knjižno zvrst jezika.  

V okviru pouka naletimo na izraz pedagoški govor, ki ga Podbevšek (1996) definira 
kot govorno dejavnost učitelja v razredu. Petek (2019a) dodaja, da se pedagoški govor 
v grobem deli na spoznavni in odnosni govor. Podbevšek (1996) spoznavni govor 
definira kot vrsto pedagoškega govora, s katerim učitelj učencem posreduje znanje 
svoje stroke, Petek (2019a) pa dodaja, da z njim učitelj tudi izobražuje učence. 
Avtorica Podbevšek (1996) definira tudi odnosni govor, in sicer kot vrsto pedagoškega 
govora, s katerim učitelj z učenci vzpostavlja družbena in čustvena razmerja, v enake 
namene pa ga uporablja tudi pri komunikaciji s starši na roditeljskih sestankih in 
govorilnih urah. Petek (2019a) tudi tukaj dodaja, da učitelj z odnosnim govorom še 
vzgaja učence. 
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Petek (2019a) v svojem delu navaja nekaj avtorjev, ki so ugotavljali razmerje med 
govorom učitelja in govorom učencev pri pouku, vsi pa so prišli do podobnih 
zaključkov. Govor učitelja pri pouku prevladuje nad govorom učencev – gre za t. i. 
»zakon dveh tretjin«, za katerega je značilno, da je pri povprečni šolski uri delež 
učiteljevega govora dvotretjinski, medtem ko je delež govora vseh učencev 
enotretjinski. Pri pouku je torej delež učiteljevega govora precej višji od deleža govora 
učencev, ki se večinoma le odzivajo na učiteljeva vprašanja oz. pobude. Tudi novejše 
raziskave prikazujejo podobno sliko razmerja govora med učenci in učiteljem pri pouku 
– v vsakem primeru prevladuje govor učitelja, delež govora (vseh) učencev pa je zelo 
majhen.  

Avtorica Marentič Požarnik (2018) poudarja, da je osnova za poučevanje in učenje v 
razredu dobra medsebojna komunikacija, ki je obenem tudi pogoj za vzpostavljanje 
dobrih medosebnih odnosov. Gomboc (2009) trdi, da moramo pri komunikaciji v čim 
večji meri upoštevati dejavnike sporočanja, kamor spadata tudi upoštevanje okoliščin 
in posledična uporaba ustrezne socialne jezikovne zvrsti. Osnovno normo predstavlja 
zborni knjižni jezik, ki ga načeloma uporabljamo pri govoru v javnosti ali pri 
zapisovanju besedil. V drugih govornih položajih je dopustno delno kršenje 
pravorečnih in slovničnih pravil (torej raba knjižnopogovornega jezika). Raba 
neknjižnih zvrsti slovenskega jezika (narečja, interesne govorice) pa je ustrezna v 
ožjih in prostorsko oz. interesno omejenih okoljih. 

Petek (2019a) poudarja, da morajo biti učitelji ustrezno strokovno usposobljeni za 
javno govorno nastopanje, kar predstavlja enega od pogojev za uspešnost na osebni, 
poklicni in akademski ravni. Spretnosti javnega govornega nastopanja se je treba 
naučiti, na govorni nastop pa se je treba predhodno pripraviti. Ob tem velja opozoriti 
na besede avtorice Šebjanič Oražem (2020), da imajo učitelji začetniki od izkušenejših 
učiteljev slabše razvito zmožnost govorjenja in poslušanja. Šibkejši so tudi v 
interpretativni zmožnosti, kar vpliva na šibkejše komunikacijske spretnosti v situacijah, 
pri katerih sta poslušanje in govorjenje še posebej v ospredju. Tudi Majdič (2003) 
navaja, da se pravorečne napake najpogosteje pojavljajo prav pri učiteljih začetnikih, 
med katerimi je najpogostejša neobvladanje zborne pravorečne norme (govorna 
komunikacija deloma ali pa v celoti poteka na ravni splošno pogovornega ali celo 
pokrajinsko pogovornega jezika).  

Avtor Tomaž Petek v svojih delih (Petek, 2019a, 2019b) opredeli postopke razvijanja 
zmožnosti govornega nastopanja ter možnost učinkovite priprave na govorni nastop. 
Pri besednem jeziku navaja, da mora govorec izbrati ustrezno socialno in funkcijsko 
zvrst jezika ter pomensko ustrezne besede. Pozoren mora biti tudi na slovnično 
pravilnost in pravorečni govor. Govorec oz. učitelj naj bi pri pedagoškem 
(spoznavnem) govoru tako uporabljal knjižni jezik, in sicer zborno izreko. Pri izbiri 
pomensko ustreznih besed naj bo pozoren na dobro znane, obenem pa tudi pogosto 
rabljene besede. 

 

V naslednjih poglavjih in podpoglavjih smo opisali svojo raziskavo o mnenju učiteljev 
razrednega pouka in študentov razrednega pouka o uporabi (ne)knjižnega jezika pri 
pouku in zunaj njega pri delu z učenci. Dobljene rezultate smo tudi predstavili in jih 
interpretirali, poleg tega pa smo odgovorili še na zastavljena raziskovalna vprašanja 
in svoje ugotovitve primerjali z izsledki, ki smo jih našli v obstoječi literaturi.  
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Magistrsko delo smo zaključili tako, da smo svoje ugotovitve in ugotovitve ter trditve 
drugih avtorjev strnili v smernice za uporabo zvrsti slovenskega jezika pri govoru v šoli 
pri pouku in izven njega. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

27 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V obstoječi literaturi nismo zasledili natančne opredelitve, ali naj bi poučevanje v 
(osnovni) šoli potekalo le v slovenskem knjižnem jeziku ali pa je ustrezno tudi, če 
učitelji v določenih situacijah uporabljajo neknjižni jezik, zato nas je zanimalo, kaj 
učitelji in učiteljice razrednega pouka (v nadaljevanju učitelji RP) ter študenti in 
študentke razrednega pouka (v nadaljevanju študenti RP) menijo o uporabi knjižnega 
oz. neknjižnega jezika pri pouku in zunaj njega v osnovni šoli na razredni stopnji. 
Osredinili smo se tudi na primerjavo njihovih mnenj. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Z raziskavo želimo ugotoviti: 

– kakšno je splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega oz. 
neknjižnega jezika pri pouku na razredni stopnji pri spoznavnem in odnosnem 
govoru; 

– kakšno mnenje imajo učitelji RP in študenti RP o uporabi knjižnega jezika zunaj 
rednega pouka v šoli (npr. med odmorom, v času jutranjega varstva, v 
podaljšanem bivanju); 

– ali se mnenja med učitelji RP in študenti RP razlikujejo glede na učni predmet 
in glede na območje, iz katerega so; 

– ali se mnenja učiteljev RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na razredni 
stopnji razlikujejo glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na njihovo 
delovno dobo; 

– ali se mnenja študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na razredni 
stopnji razlikujejo glede na letnik študija. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšno je splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega 
jezika pri pouku na razredni stopnji pri spoznavnem govoru (učiteljevo 
posredovanje znanja učencem) in odnosnem govoru (pohvale, graje ...)? 

2. Kakšno je splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi neknjižnega 
jezika pri pouku na razredni stopnji pri spoznavnem govoru (učiteljevo 
posredovanje znanja učencem) in odnosnem govoru (pohvale, graje ...)? 

3. Kakšno mnenje imajo učitelji RP in študenti RP o uporabi knjižnega jezika zunaj 
rednega pouka (npr. med odmorom, v jutranjem varstvu in podaljšanem 
bivanju)? 

4. Ali se mnenja učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku 
na razredni stopnji razlikujejo glede na učni predmet? 

5. Ali se mnenja učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku 
na razredni stopnji razlikujejo glede na območje, iz katerega so? 

6. Ali se mnenja učiteljev RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na razredni 
stopnji razlikujejo glede na razred, v katerem poučujejo? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

28 

7. Ali se mnenja učiteljev RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na razredni 
stopnji razlikujejo glede na njihovo delovno dobo? 

8. Ali se mnenja študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na razredni 
stopnji razlikujejo glede na letnik študija? 

 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Metoda, ki smo jo uporabili pri magistrskem delu, je deskriptivna. Raziskovalni pristop 
je bila kvantitativna raziskava. 

 

3.4.1 VZOREC 

Način vzorčenja pri raziskavi je bil neslučajnostni vzorec, in sicer priložnostni. V 
raziskavi je sodelovalo 187 anketirancev, od tega 86 učiteljev RP, ki so poučevali na 
razredni stopnji v šolskem letu 2020/21, in 101 študent RP, ki so študirali na Pedagoški 
fakulteti na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru ali na Univerzi na Primorskem 
v študijskem letu 2020/21. Anketiranih je bilo 181 žensk in 6 moških. Najmlajši 
anketiranec je bil star 19 let, najstarejši pa 58 let. Njihova povprečna starost je bila 
28,45 leta (standardni odklon: 9,54).  

 

3.4.2 UPORABLJENI MERSKI INSTRUMENTI IN POSTOPEK 
ZBIRANJA PODATKOV 

Tehnika zbiranja podatkov, ki smo jo uporabili pri raziskavi, je bila anketa, instrument 
pa anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik smo sestavili sami (Priloga 6.1), in sicer iz 
dveh vprašanj zaprtega tipa in enega vprašanja odprtega tipa. Vprašanje odprtega 
tipa ni bilo obvezno, zato nanj niso odgovorili vsi anketiranci.  

Podatke smo zbirali preko spletnega anketnega vprašalnika – predstavnikom ciljnih 
skupin (torej učiteljem RP in študentom RP) smo posredovali spletno povezavo do 
vprašalnika. Spletni anketni vprašalnik je bil za reševanje dostopen tri mesece oz. 90 
dni (od januarja 2021 do aprila 2021). 

 

3.4.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, dobljene z anketnim vprašalnikom, smo obdelali in interpretirali s 
kvantitativno analizo. Za obdelavo podatkov smo uporabili računalniški program 
SPSS. Uporabili smo deskriptivno statistiko za prikaz frekvenc, minimuma, 
maksimuma, povprečne vrednosti in standardnega odklona.  

Da bi preverili zastavljene hipoteze, smo uporabili Pearsonov hi-kvadrat preizkus in 
Kullbackov 2î preizkus za posplošitev odvisnosti med dvema atributivnima 
spremenljivkama iz vzorca na osnovno množico. Pri teh smo upoštevali stopnjo 
značilnosti α = 0,05. Kadar je bila vrednost α ≤ 0,05, smo ničelno hipotezo zavrnili in 
z določenim odstotkom tveganja (vedno manjšim od 5,0 %) trdili, da se v osnovni 
množici pojavljajo statistično pomembne razlike. Kadar je bila vrednost α > 0,05, pa 
smo obdržali ničelno hipotezo. V tem primeru podatkov nismo posplošili na osnovno 
množico. 
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Podatke smo prikazali tabelarično in grafično, podkrepili pa smo jih še z opisno 
interpretacijo. 

 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so predstavljeni dobljeni rezultati v izvedeni raziskavi. Rezultate smo 
predstavili glede na raziskovalna vprašanja. Ker smo anketirance razdelili v dve 
skupini (učitelji RP in študenti RP), smo pri posameznih raziskovalnih vprašanjih tudi 
dobljene rezultate prikazali ločeno glede na skupini.  

 

3.5.1 MNENJE O UPORABI JEZIKOVNE ZVRSTI SLOVENSKEGA 
JEZIKA PRI POUKU PRI GOVORU Z UČENCI 

Anketirance smo najprej vprašali, katero jezikovno zvrst slovenskega jezika bi morali 
učitelji v splošnem uporabljati pri govoru z učenci pri pouku. Dobljeni rezultati so 
prikazani spodaj.  

 

Preglednica 1: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri govoru z učenci pri pouku 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati zborni knjižni 

jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 39 47 86 

f % 45,3 % 54,7 % 100,0 % 

študent RP 
f 49 52 101 

f % 48,5 % 51,5 % 100,0 % 

Skupaj 
f 88 99 187 

f % 47,1 % 52,9 % 100,0 % 

Večina anketiranih se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji z učenci pri pouku 
uporabljati zborni knjižni jezik (52,9 %). V skupini učiteljev RP se s trditvijo ne strinja 
54,7 % anketiranih, v skupini študentov RP pa 51,5 % anketiranih. 

 

Preglednica 2: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zbornega knjižnega jezika pri govoru z učenci pri pouku) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,187a 1 0,666 

Kullbackov 2î preizkus 0,187 1 0,665 
Linearna povezanost 0,186 1 0,666 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 40,47. 
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Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,187; g = 
1; α = 0,666) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
pri pouku uporabljati zborni knjižni jezik. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 
osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP glede uporabe 
zbornega knjižnega jezika pri govoru z učenci pri pouku torej ne moremo trditi ničesar. 
Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v podobnem 
deležu ne strinjajo z uporabo zbornega knjižnega jezika pri govoru z učenci pri pouku. 

 

Preglednica 3: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri govoru z učenci pri pouku 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 83 3 86 

f % 96,5 % 3,5 % 100,0 % 

študent RP 
f 99 2 101 

f % 98,0 % 2,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 182 5 187 

f % 97,3 % 2,7 % 100,0 % 

Skoraj vsi (97,3 %) anketirani se strinjajo, da bi morali učitelji pri pouku z učenci 
govoriti v knjižnopogovornem jeziku. Le 2,7 % anketiranih se s trditvijo ne strinja. 

 

Preglednica 4: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi 
knjižnopogovornega jezika pri govoru z učenci pri pouku) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,406a 1 0,524 
Kullbackov 2î preizkus 0,405 1 0,524 
Linearna povezanost 0,404 1 0,525 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 2,30.  

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 0,405; g = 1; α = 
0,524) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali pri 
pouku uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 
osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP glede uporabe 
knjižnopogovornega jezika pri govoru z učenci pri pouku torej ne moremo trditi ničesar. 
Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v veliki večini v 
podobnem deležu strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika pri govoru z učenci 
pri pouku. 
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Preglednica 5: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri govoru z učenci pri pouku 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati zemljepisna 

narečja. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 19 67 86 

f % 22,1 % 77,9 % 100,0 % 

študent RP 
f 36 65 101 

f % 35,6 % 64,4 % 100,0 % 

Skupaj 
f 55 132 187 

f % 29,4 % 70,6 % 100,0 % 

Večina anketiranih (70,6 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri pouku pri 
govoru z učenci uporabljati zemljepisna narečja. Manj učiteljev RP (22,1 %) kot 
študentov RP (35,6 %) pa se s trditvijo strinja.  

 

Preglednica 6: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zemljepisnih narečij pri govoru z učenci pri pouku) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 4,108a 1 0,043 

Kullbackov 2î preizkus 4,167 1 0,041 
Linearna povezanost 4,086 1 0,043 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 25,29. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 4,108; g = 
1; α = 0,043) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
uporabi zemljepisnih narečij pri govoru z učenci pri pouku. Ničelno hipotezo zavrnemo 
in s tveganjem 4,3 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med učitelji RP 
in študenti RP v mnenju glede uporabe zemljepisnih narečij pri govoru z učenci pri 
pouku. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali 
učitelji pri pouku z učenci uporabljati zemljepisna narečja. S trditvijo se glede na naše 
ugotovitve ne strinja večji delež učiteljev RP kot študentov RP. 

 

Preglednica 7: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric pri 
govoru z učenci pri pouku 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati interesne 

govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina učitelj RP f 3 83 86 
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f % 3,5 % 96,5 % 100,0 % 

študent RP 
f 9 92 101 

f % 8,9 % 91,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 12 175 187 

f % 6,4 % 93,6 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (93,6 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji z učenci 
pri pouku uporabljati interesne govorice. V skupini učiteljev RP se s trditvijo ne strinja 
96,5 % anketiranih, v skupini študentov RP pa 91,1 % anketiranih. 

 

Preglednica 8: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi interesnih govoric pri govoru z učenci pri pouku) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 2,274a 1 0,132 

Kullbackov 2î preizkus 2,398 1 0,121 
Linearna povezanost 2,262 1 0,133 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 5,52. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 2,274; g = 
1; α = 0,132) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
pri pouku uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 
osnovno množico. O razlikah v mnenju učiteljev RP in študentov RP glede uporabe 
interesnih govoric pri govoru z učenci pri pouku torej ne moremo trditi ničesar. Tako 
učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v veliki večini v podobnem 
deležu ne strinjajo z uporabo interesnih govoric pri govoru z učenci pri pouku. 

 

Preglednica 9: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
govoru z učenci pri pouku 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati mestne 

govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 5 81 86 

f % 5,8 % 94,2 % 100,0 % 

študent RP 
f 13 88 101 

f % 12,9 % 87,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 18 169 187 

f % 9,6 % 90,4 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (90,4 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji z učenci 
pri pouku uporabljati mestne govorice. V skupini učiteljev RP se s trditvijo ne strinja 
94,2 % anketiranih, v skupini študentov RP pa 87,1 % anketiranih. 
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Preglednica 10: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi mestnih govoric pri govoru z učenci pri pouku) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 2,659a 1 0,103 
Kullbackov 2î preizkus 2,768 1 0,096 
Linearna povezanost 2,645 1 0,104 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 8,28. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 2,659; g = 
1; α = 0,103) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
pri pouku uporabljati mestne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 
osnovno množico. O razlikah v mnenju učiteljev RP in študentov RP glede uporabe 
mestnih govoric pri govoru z učenci pri pouku torej ne moremo trditi ničesar. Tako 
učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v podobnem deležu 
ne strinjajo z uporabo mestnih govoric pri govoru z učenci pri pouku. 

 

Graf 1: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika pri govoru z učenci pri pouku 

 

Največ anketiranih učiteljev RP (96,5 %) in študentov RP (98,0 %) se je pri govoru 
učiteljev z učenci pri pouku strinjalo z uporabo knjižnopogovornega jezika, slaba 
polovica učiteljev RP (45,3 %) in študentov RP (48,5 %) pa se je strinjala z uporabo 
zbornega knjižnega jezika. Sledi uporaba zemljepisnih narečij, in sicer se je s tem 
strinjalo 22,1 % učiteljev RP in 35,6 % študentov RP. Najmanj anketiranih pa se je 
strinjalo z uporabo interesnih govoric (3,5 % učiteljev RP in 8,9 % študentov RP) in 
mestnih govoric (5,8 % učiteljev RP in 12,9 % študentov RP). 

45,3 % 48,5 %
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35,6 %
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učitelji RP študenti RP
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JEZIKA PRI POUKU

zborni knjižni jezik knjižnopogovorni jezik zemljepisna narečja

interesne govorice mestne govorice
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Statistično pomembne razlike med učitelji RP in študenti RP smo odkrili v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri pouku z učenci v splošnem uporabljati zemljepisna narečja 
– več študentov RP kot učiteljev RP se s tem strinja. 

Godec Soršak in Metljak (2020) sta v svoji raziskavi o mnenju študentov o uporabi 
slovenskega knjižnega jezika prišli do podobnih rezultatov. Ugotovili sta, da se 
približno tri četrtine anketirancev (študentov) strinjajo, da bi morali učitelji pri pouku 
uporabljati slovenski knjižni jezik. 

Jožef (2019) je opravila raziskavo, pri kateri je ugotovila, da se večina učiteljev pri 
pouku trudi uporabljati knjižni jezik. Prav tako tudi izsledki iz literature (Poznanovič 
Jezeršek idr., 2018; Kunst Gnamuš, 1992; Petek, 2014) poudarjajo, da je v šoli (pri 
pouku) v splošnem najustreznejša uporaba knjižnega jezika (zbornega ali 
knjižnopogovornega), uporabi neknjižnega jezika pa naj bi se izogibali. 

 

3.5.2 MNENJE O UPORABI KNJIŽNEGA JEZIKA PRI POUKU NA 

RAZREDNI STOPNJI PRI SPOZNAVNEM IN PRI ODNOSNEM 
GOVORU 

RV1: Kakšno je splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi 
knjižnega jezika pri pouku na razredni stopnji pri spoznavnem govoru 
(učiteljevo posredovanje znanja učencem) in odnosnem govoru (pohvale, 
graje ...)? 

 

Preglednica 11: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri spoznavnem govoru 

 

Pri spoznavnem govoru bi 
morali učitelji uporabljati zborni 

knjižni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 58 28 86 

f % 67,4 % 32,6 % 100,0 % 

študent RP 
f 63 38 101 

f % 62,4 % 37,6 % 100,0 % 

Skupaj 
f 121 66 187 

f % 64,7 % 35,3 % 100,0 % 

Večina anketiranih (67,0 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri spoznavnem 
govoru uporabljati zborni knjižni jezik. V skupini učiteljev RP se s trditvijo ne strinja 
32,6 % anketiranih, v skupini študentov RP pa 37,6 % anketiranih. 

 

Preglednica 12: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zbornega knjižnega jezika pri spoznavnem govoru) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,522a 1 0,470 
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Kullbackov 2î preizkus 0,523 1 0,469 
Linearna povezanost 0,519 1 0,471 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 30,35. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,522; g = 
1; α = 0,470) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri spoznavnem govoru uporabljati zborni knjižni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju učiteljev RP in študentov 
RP glede uporabe zbornega knjižnega jezika pri spoznavnem govoru torej ne moremo 
trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v 
podobnem deležu strinjajo z uporabo zbornega knjižnega jezika pri spoznavnem 
govoru. 

 

Preglednica 13: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri odnosnem govoru 

 

Pri odnosnem govoru bi morali 
učitelji uporabljati zborni knjižni 

jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 35 51 86 

f % 40,7 % 59,3 % 100,0 % 

študent RP 
f 41 60 101 

f % 40,6 % 59,4 % 100,0 % 

Skupaj 
f 76 111 187 

f % 40,6 % 59,4 % 100,0 % 

Večina anketiranih (59,4 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri odnosnem 
govoru uporabljati zborni knjižni jezik. Pri tej trditvi sta obe skupini dosegli zelo 
podoben odstotek ujemanja odgovorov (pri skupini učiteljev RP se s trditvijo ne strinja 
59,3 % anketiranih, pri skupini študentov RP pa 59,4 %). 

 

Preglednica 14: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zbornega knjižnega jezika pri odnosnem govoru) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,000a 1 0,989 
Kullbackov 2î preizkus 0,000 1 0,989 
Linearna povezanost 0,000 1 0,989 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 34,95. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,000; g = 
1; α = 0,989) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

36 

učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri odnosnem govoru uporabljati zborni knjižni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju učiteljev RP in študentov 
RP glede uporabe zbornega knjižnega jezika pri odnosnem govoru torej ne moremo 
trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v 
podobnem deležu strinjajo z uporabo zbornega knjižnega jezika pri odnosnem govoru. 

 

Preglednica 15: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri spoznavnem govoru 

 

Pri spoznavnem govoru bi 
morali učitelji uporabljati 
knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 72 14 86 

f % 83,7 % 16,3 % 100,0 % 

študent RP 
f 88 13 101 

f % 87,1 % 12,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 160 27 187 

f % 85,6 % 14,4 % 100,0 % 

Večina anketiranih (85,6 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri spoznavnem 
govoru uporabljati knjižnopogovorni jezik. S to trditvijo se strinja nekaj več študentov 
RP (87,1 %) kot učiteljev RP (83,7 %). 

 

Preglednica 16: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi knjižnopogovornega jezika pri spoznavnem govoru) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,437a 1 0,509 
Kullbackov 2î preizkus 0,435 1 0,509 
Linearna povezanost 0,434 1 0,510 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 12,42. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,437; g = 
1; α = 0,509) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri spoznavnem govoru uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca 
ne moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju učiteljev RP in 
študentov RP glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri spoznavnem govoru torej 
ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve 
v večini v podobnem deležu strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika pri 
spoznavnem govoru. 
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Preglednica 17: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri odnosnem govoru 

 

Pri odnosnem govoru bi morali 
učitelji uporabljati 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 81 5 86 

f % 94,2 % 5,8 % 100,0 % 

študent RP 
f 99 2 101 

f % 98,0 % 2,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 180 7 187 

f % 96,3 % 3,7 % 100,0 % 

Večina anketiranih (85,6 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri spoznavnem 
govoru uporabljati knjižnopogovorni jezik. S to trditvijo se strinja nekaj več študentov 
RP (87,1 %) kot učiteljev RP (83,7 %). 

 

Preglednica 18: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi knjižnopogovornega jezika pri odnosnem govoru) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,895a 1 0,169 
Kullbackov 2î preizkus 1,927 1 0,165 
Linearna povezanost 1,885 1 0,170 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 3,22.  

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 0,437; g = 1; α = 
0,509) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali učitelji 
pri spoznavnem govoru uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju učiteljev RP in študentov 
RP glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri odnosnem govoru torej ne moremo 
trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v veliki 
večini v podobnem deležu strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika pri 
odnosnem govoru. 
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Graf 2: Splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri 
pouku na razredni stopnji pri spoznavnem govoru 

 

Največ anketiranih se je pri spoznavnem govoru pri pouku strinjalo z uporabo 
knjižnopogovornega jezika – pri učiteljih RP je bil ta delež 83,7 %, pri študentih RP pa 
87,1 %. V nekoliko manjšem deležu pa so se strinjali z uporabo zbornega knjižnega 
jezika, in sicer je bil pri učiteljih RP ta delež 67,4 %, pri študentih RP pa 62,4 %.  

Statistično pomembnih razlik v mnenju nismo odkrili pri nobenem od odgovorov. 

 

Graf 3: Splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri 
pouku na razredni stopnji pri odnosnem govoru 

 

67,4 %
62,4 %

83,7 % 87,1 %

učitelji RP študenti RP

UPORABA KNJIŽNEGA JEZIKA PRI 
SPOZNAVNEM GOVORU

zborni knjižni jezik knjižnopogovorni jezik

40,7 % 40,6 %

94,2 %
98,0 %

učitelji RP študenti RP

UPORABA KNJIŽNEGA JEZIKA PRI 
ODNOSNEM GOVORU

zborni knjižni jezik knjižnopogovorni jezik
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Največ anketiranih se je pri odnosnem govoru pri pouku strinjalo z uporabo 
knjižnopogovornega jezika – pri učiteljih RP je bil ta delež 94,2 %, pri študentih RP pa 
kar 98,0 %. V precej manjšem deležu pa so se strinjali z uporabo zbornega knjižnega 
jezika, in sicer je bil pri učiteljih RP ta delež 40,7 %, pri študentih RP pa 40,6 %.  

Statistično pomembnih razlik v mnenju nismo odkrili pri nobenem od odgovorov. 

 

Na RV1 (Kakšno je splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi 
knjižnega jezika pri pouku na razredni stopnji pri spoznavnem govoru in 
odnosnem govoru?) lahko torej odgovorimo, da večinoma pri spoznavnem in 
pri odnosnem govoru tako učitelji RP kot študenti RP podpirajo uporabo 
knjižnopogovornega jezika. Z uporabo zbornega knjižnega jezika pri 
spoznavnem govoru se strinjata približno dve tretjini tako učiteljev RP kot 
študentov RP, pri odnosnem govoru pa manj kot polovica učiteljev RP in 
študentov RP. 

Naše ugotovitve so skladne z literaturo, ki jo navajamo v teoretičnem delu 
magistrskega dela. Tako učni načrt za slovenščino (Poznanovič Jezeršek idr., 2018) 
kot nekateri avtorji (npr. Kunst Gnamuš, 1992, Petek, 2014; Gomboc, 2009) navajajo, 
da bi morala v šoli med učitelji in učenci komunikacija potekati v knjižnem jeziku 
(zbornem ali knjižnopogovornem), ne glede na to, ali gre za spoznavni govor ali pa za 
odnosni govor. Gomboc (2009) prav tako poudari, da je zborni knjižni jezik osnovna 
norma in ga praviloma uporabljamo pri govoru v javnosti ali pri zapisovanju besedil. V 
drugih govornih položajih pa je ustrezno delno kršenje pravorečnih in slovničnih pravil, 
tj. uporaba knjižnopogovornega jezika. Raba neknjižnih zvrsti je ustrezna v ožjih in 
prostorsko ali interesno omejenih okoljih. 

Prav tako tudi avtorica Jožef (2019) navaja, da je s svojo raziskavo ugotovila, da se 
večina učiteljev pri pouku trudi izražati v knjižnem jeziku, poleg tega pa tudi v večini 
popravljajo učence, kadar ne govorijo knjižno. 

 

3.5.3 MNENJE O UPORABI NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI POUKU NA 
RAZREDNI STOPNJI PRI SPOZNAVNEM IN PRI ODNOSNEM 
GOVORU 

RV2: Kakšno je splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi 
neknjižnega jezika pri pouku na razredni stopnji pri spoznavnem govoru 
(učiteljevo posredovanje znanja učencem) in odnosnem govoru (pohvale, 
graje ...)? 

 

Preglednica 19: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri spoznavnem govoru 

 

Pri spoznavnem govoru bi 
morali učitelji uporabljati 

zemljepisna narečja. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina učitelj RP 
f 15 71 86 

f % 17,4 % 82,6 % 100,0 % 
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študent RP 
f 18 83 101 

f % 17,8 % 82,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 33 154 187 

f % 17,6 % 82,4 % 100,0 % 

Večina anketiranih (82,4 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri spoznavnem 
govoru uporabljati zemljepisna narečja. Tako učitelji RP (82,6 %) kot študenti RP 
(82,2 %) so pri odgovarjanju dosegli približno enak delež nestrinjanja s trditvijo. 

 

Preglednica 20: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zemljepisnih narečij pri spoznavnem govoru) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,005a 1 0,946 
Kullbackov 2î preizkus 0,005 1 0,946 
Linearna povezanost 0,005 1 0,946 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 15,18.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,005; g = 
1; α = 0,946) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri spoznavnem govoru uporabljati zemljepisna narečja. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju učiteljev RP in študentov 
RP glede uporabe zemljepisnih narečij pri spoznavnem govoru torej ne moremo trditi 
ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v 
podobnem deležu ne strinjajo z uporabo zemljepisnih narečij pri spoznavnem govoru. 

 

Preglednica 21: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri odnosnem govoru 

 

Pri odnosnem govoru bi morali 
učitelji uporabljati zemljepisna 

narečja. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 30 56 86 

f % 34,9 % 65,1 % 100,0 % 

študent RP 
f 47 54 101 

f % 46,5 % 53,5 % 100,0 % 

Skupaj 
f 77 110 187 

f % 41,2 % 58,8 % 100,0 % 

Večina anketiranih (58,8 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri odnosnem 
govoru uporabljati zemljepisna narečja. S trditvijo se ne strinja več učiteljev RP 
(65,1 %) kot študentov RP (53,5 %). 
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Preglednica 22: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zemljepisnih narečij pri odnosnem govoru) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 2,603a 1 0,107 
Kullbackov 2î preizkus 2,616 1 0,106 
Linearna povezanost 2,589 1 0,108 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 35,41. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 2,603; g = 
1; α = 0,107) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri odnosnem govoru uporabljati zemljepisna narečja. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju učiteljev RP in študentov 
RP glede uporabe zemljepisnih narečij pri odnosnem govoru torej ne moremo trditi 
ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini ne 
strinjajo z uporabo zemljepisnih narečij pri odnosnem govoru. 

 

Preglednica 23: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric pri 
spoznavnem govoru 

 

Pri spoznavnem govoru bi 
morali učitelji uporabljati 

interesne govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 5 81 86 

f % 5,8 % 94,2 % 100,0 % 

študent RP 
f 4 97 101 

f % 4,0 % 96,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 9 178 187 

f % 4,8 % 95,2 % 100,0 % 

Skoraj vsi anketirani (95,2 %) se ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
spoznavnem govoru uporabljati interesne govorice. S to trditvijo se ni strinjalo nekaj 
več študentov RP (96,0 %) kot učiteljev RP (94,2 %). 

 

Preglednica 24: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi interesnih govoric pri spoznavnem govoru) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,348a 1 0,555 
Kullbackov 2î preizkus 0,347 1 0,556 

Linearna povezanost 0,346 1 0,556 
Število anketiranih 187   
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a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 4,14. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 0,348; g = 1; α = 
0,555) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali učitelji 
pri spoznavnem govoru uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju učiteljev RP in študentov RP 
glede uporabe interesnih govoric pri spoznavnem govoru torej ne moremo trditi 
ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v 
podobnem deležu ne strinjajo z uporabo interesnih govoric pri spoznavnem govoru. 

 

Preglednica 25: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric pri 
odnosnem govoru 

 

Pri odnosnem govoru bi morali 
učitelji uporabljati interesne 

govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 10 76 86 

f % 11,6 % 88,4 % 100,0 % 

študent RP 
f 16 85 101 

f % 15,8 % 84,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 26 161 187 

f % 13,9 % 86,1 % 100,0 % 

Večina anketiranih (86,1 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri odnosnem 
govoru uporabljati interesne govorice. S trditvijo se ne strinja nekoliko več učiteljev RP 
(88,4 %) kot študentov RP (84,2 %). 

 

Preglednica 26: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi interesnih govoric pri odnosnem govoru) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,689a 1 0,407 
Kullbackov 2î preizkus 0,696 1 0,404 
Linearna povezanost 0,685 1 0,408 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 11,96. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,689; g = 
1; α = 0,407) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri odnosnem govoru uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju učiteljev RP in študentov 
RP glede uporabe interesnih govoric pri odnosnem govoru torej ne moremo trditi 
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ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v 
podobnem deležu ne strinjajo z uporabo interesnih govoric pri odnosnem govoru. 

 

Preglednica 27: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
spoznavnem govoru 

 

Pri spoznavnem govoru bi 
morali učitelji uporabljati 

mestne govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 3 83 86 

f % 3,5 % 96,5 % 100,0 % 

študent RP 
f 4 97 101 

f % 4,0 % 96,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 7 180 187 

f % 3,7 % 96,3 % 100,0 % 

Skoraj vsi anketirani (96,3 %) se ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
spoznavnem govoru uporabljati mestne govorice. S to trditvijo se ne strinja zelo 
podoben delež učiteljev RP (96,5 %) in študentov RP (96,0 %). 

 

Preglednica 28: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi mestnih govoric pri spoznavnem govoru) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,029a 1 0,865 
Kullbackov 2î preizkus 0,029 1 0,865 

Linearna povezanost 0,029 1 0,866 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 3,22. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 0,029; g = 1; α = 
0,865) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali učitelji 
pri spoznavnem govoru uporabljati mestne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe mestnih govoric pri spoznavnem govoru torej ne moremo trditi ničesar. 
Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v podobnem 
deležu ne strinjajo z uporabo mestnih govoric pri spoznavnem govoru. 

 

Preglednica 29: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
odnosnem govoru 

 

Pri odnosnem govoru bi morali 
učitelji uporabljati mestne 

govorice. Skupaj 
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se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 7 79 86 

f % 8,1 % 91,9 % 100,0 % 

študent RP 
f 19 82 101 

f % 18,8 % 81,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 26 161 187 

f % 13,9 % 86,1 % 100,0 % 

Večina anketiranih (86,1 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri odnosnem 
govoru uporabljati mestne govorice. Manj učiteljev RP (8,1 %) kot študentov RP 
(18,8 %) pa se s trditvijo strinja.  

 

Preglednica 30: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi mestnih govoric pri odnosnem govoru) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 4,420a 1 0,036 

Kullbackov 2î preizkus 4,605 1 0,032 
Linearna povezanost 4,396 1 0,036 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 11,96.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 4,420; g = 
1; α = 0,036) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
uporabi mestnih govoric pri odnosnem govoru. Ničelno hipotezo zavrnemo in s 
tveganjem 3,6 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med učitelji RP in 
študenti RP v mnenju glede uporabe mestnih govoric pri odnosnem govoru. Tako 
učitelji RP kot študenti RP se v večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
odnosnem govoru uporabljati mestne govorice. S trditvijo pa se glede na naše 
ugotovitve ne strinja večji delež učiteljev RP kot študentov RP. 
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Graf 4: Splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi neknjižnega jezika pri 
pouku na razredni stopnji pri spoznavnem govoru 

 

Pri spoznavnem govoru pri pouku se je z uporabo zemljepisnih narečij strinjalo 17,4 % 
učiteljev RP in 17,8 % študentov RP. Z uporabo interesnih govoric se je strinjalo 5,8 % 
učiteljev RP in 4,0 % študentov RP, z uporabo mestnih govoric pa le 3,5 % učiteljev 
RP in 4,0 % študentov RP.  

Statistično pomembnih razlik v mnenju nismo odkrili pri nobenem od odgovorov.  

 

Graf 5: Splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi neknjižnega jezika pri 
pouku na razredni stopnji pri odnosnem govoru 

 

Pri odnosnem govoru pri pouku se je z uporabo zemljepisnih narečij strinjalo 34,9 % 
učiteljev RP in 46,5 % študentov RP. Z uporabo interesnih govoric se je strinjalo 
11,6 % učiteljev RP in 15,8 % študentov RP, z uporabo mestnih govoric pa 8,1 % 
učiteljev RP in kar 18,8 % študentov RP.  

Statistično pomembne razlike smo med učitelji RP in študenti RP odkrili v mnenju o 
uporabi mestnih govoric pri odnosnem govoru – več študentov RP kot učiteljev RP se 
strinja z uporabo mestnih govoric pri odnosnem govoru. 
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Na RV2 (Kakšno je splošno mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi 
neknjižnega jezika pri pouku na razredni stopnji pri spoznavnem govoru in 
odnosnem govoru?) lahko torej odgovorimo, da se manj kot petina učiteljev RP 
in študentov RP strinja z uporabo zemljepisnih narečij pri spoznavnem govoru 
ter več kot tretjina učiteljev RP in nekoliko manj kot polovica študentov RP z 
uporabo zemljepisnih narečij pri odnosnem govoru. Z uporabo interesnih in 
mestnih govoric pa se pri spoznavnem govoru strinja zelo majhen delež 
učiteljev RP in študentov RP. Pri odnosnem govoru tako učitelji RP kot študenti 
RP dopuščajo nekoliko večjo možnost za rabo interesnih in mestnih govoric. 
Zaznali smo razlike v mnenju med učitelji RP in študenti RP o uporabi mestnih 
govoric pri odnosnem govoru – več študentov RP kot učiteljev RP se s tem 
strinja.  

Tudi tukaj se naše ugotovitve skladajo z literaturo. Kot smo zapisali že pri ugotovitvah 
pri RV1, je v šoli najustreznejša raba knjižnega (pogovornega) jezika (Poznanovič 
Jezeršek idr., 2018; Kunst Gnamuš, 1992; Petek, 2014; Gomboc, 2009). Avtorica 
Gomboc (2009) pa dodaja še, da je raba neknjižnih jezikovnih zvrsti dopustna v ožjih, 
prostorsko ali interesno omejenih okoljih (kamor šolsko okolje oz. pogovor učitelja z 
učenci ne spada).  

 

3.5.4 MNENJE O UPORABI ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA ZUNAJ 
REDNEGA POUKA 

RV3: Kakšno mnenje imajo učitelji RP in študenti RP o uporabi knjižnega jezika 
zunaj rednega pouka (npr. med odmorom, v jutranjem varstvu in podaljšanem 
bivanju)? 

 

Preglednica 31: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika zunaj pouka 

 

Zunaj pouka bi morali učitelji z 
učenci uporabljati zborni knjižni 

jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 28 58 86 

f % 32,6 % 67,4 % 100,0 % 

študent RP 
f 25 76 101 

f % 24,8 % 75,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 53 134 187 

f % 28,3 % 71,7 % 100,0 % 

Večina anketiranih (71,7 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji zunaj pouka 
uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo se ne strinja nekoliko več učiteljev RP 
(32,6 %) kot študentov RP (24,8 %). 
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Preglednica 32: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zbornega knjižnega jezika zunaj pouka) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,393a 1 0,238 
Kullbackov 2î preizkus 1,391 1 0,238 
Linearna povezanost 1,386 1 0,239 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 24,37. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 1,393; g = 
1; α = 0,238) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji zunaj pouka uporabljati zborni knjižni jezik. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe zbornega knjižnega jezika zunaj pouka torej ne moremo trditi ničesar. 
Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini ne strinjajo z 
uporabo zbornega knjižnega jezika zunaj pouka. 

 

Preglednica 33: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika zunaj pouka 

 

Zunaj pouka bi morali učitelji z 
učenci uporabljati 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 75 11 86 

f % 87,2 % 12,8 % 100,0 % 

študent RP 
f 94 7 101 

f % 93,1 % 6,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 169 18 187 

f % 90,4 % 9,6 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (90,4 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji zunaj pouka 
uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo se ne strinja nekoliko več učiteljev RP 
(12,8 %) kot študentov RP (6,9 %). 

 

Preglednica 34: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi knjižnopogovornega jezika zunaj pouka) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,834a 1 0,176 
Kullbackov 2î preizkus 1,832 1 0,176 
Linearna povezanost 1,824 1 0,177 
Število anketiranih 187   
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a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 8,28. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 1,834; g = 
1; α = 0,176) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji zunaj pouka uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe knjižnopogovornega jezika zunaj pouka torej ne moremo trditi ničesar. 
Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v podobnem 
deležu strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika zunaj pouka. 

 

Učitelje RP in študente RP smo vprašali tudi o njihovem mnenju o uporabi neknjižnega 
jezika zunaj rednega pouka (npr. med odmorom, v jutranjem varstvu in podaljšanem 
bivanju). Odgovori, ki smo jih dobili, so prikazani spodaj. 

 

Preglednica 35: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
zunaj pouka 

 

Zunaj pouka bi morali učitelji z 
učenci uporabljati zemljepisna 

narečja. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 34 52 86 

f % 39,5 % 60,5 % 100,0 % 

študent RP 
f 65 36 101 

f % 64,4 % 35,6 % 100,0 % 

Skupaj 
f 99 88 187 

f % 52,9 % 47,1 % 100,0 % 

V splošnem se večina anketiranih (52,9 %) strinja s trditvijo, da bi morali učitelji zunaj 
pouka uporabljati zemljepisna narečja. Sicer pa se s trditvijo ne strinja precej več 
učiteljev RP (60,5 %) kot študentov RP (35,6 %).  

 

Preglednica 36: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zemljepisnih narečij zunaj pouka) 

 Vrednost 
Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 11,487a 1 0,001 
Kullbackov 2î preizkus 11,593 1 0,001 
Linearna povezanost 11,425 1 0,001 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 40,47. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 11,487; g = 
1; α = 0,001) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
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se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o  
tem, ali bi morali učitelji zunaj pouka uporabljati zemljepisna narečja. Ničelno hipotezo 
zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med 
učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe zemljepisnih narečij zunaj pouka. 
Učitelji RP se v večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji zunaj pouka uporabljati 
zemljepisna narečja. Nasprotno pa se večina študentov RP s trditvijo strinja.  

 

Preglednica 37: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric 
zunaj pouka 

 

Zunaj pouka bi morali učitelji z 
učenci uporabljati interesne 

govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 14 72 86 

f % 16,3 % 83,7 % 100,0 % 

študent RP 
f 23 78 101 

f % 22,8 % 77,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 37 150 187 

f % 19,8 % 80,2 % 100,0 % 

Večina anketiranih (80,2 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji zunaj pouka 
uporabljati interesne govorice. S trditvijo se ne strinja nekoliko več učiteljev RP 
(83,7 %) kot študentov RP (77,2 %). 

 

Preglednica 38: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi interesnih govoric zunaj pouka) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,234a 1 0,267 
Kullbackov 2î preizkus 1,247 1 0,264 
Linearna povezanost 1,227 1 0,268 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 17,02. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 1,234; g = 
1; α = 0,267) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji zunaj pouka uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe interesnih govoric zunaj pouka torej ne moremo trditi ničesar. Tako 
učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v podobnem deležu 
ne strinjajo z uporabo interesnih govoric zunaj pouka. 
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Preglednica 39: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric zunaj 
pouka 

 

Zunaj pouka bi morali učitelji z 
učenci uporabljati mestne 

govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Skupina 

učitelj RP 
f 13 73 86 

f % 15,1 % 84,9 % 100,0 % 

študent RP 
f 26 75 101 

f % 25,7 % 74,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 39 148 187 

f % 20,9 % 79,1 % 100,0 % 

Večina anketiranih (79,1 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji zunaj pouka 
uporabljati mestne govorice. S trditvijo se ne strinja nekoliko več učiteljev RP (84,9 %) 
kot študentov RP (74,3 %). 

 

Preglednica 40: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi mestnih govoric zunaj pouka) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 3,178a 1 0,075 

Kullbackov 2î preizkus 3,240 1 0,072 
Linearna povezanost 3,161 1 0,075 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 17,94. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 3,178; g = 
1; α = 0,075) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji zunaj pouka uporabljati mestne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe mestnih govoric zunaj pouka torej ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji 
RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini ne strinjajo z uporabo mestnih 
govoric zunaj pouka. 
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Graf 6: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika zunaj rednega pouka 

 

Pri govoru z učenci zunaj pouka se je največ učiteljev RP (87,2 %) in študentov RP 
(93,0 %) strinjalo z uporabo knjižnopogovornega jezika. Sledili sta uporaba 
zemljepisnih narečij, s katero se je strinjalo 39,5 % učiteljev RP in kar 64,4 % 
študentov RP, ter uporaba zbornega knjižnega jezika, s katero se je strinjalo 32,6 % 
učiteljev RP in 24,8 % študentov RP. Najmanj pa se jih je strinjalo z uporabo interesnih 
govoric (16,3 % učiteljev RP in 22,8 % študentov RP) ter mestnih govoric (15,1 % 
učiteljev RP in 25,7 % študentov RP).  

Statistično pomembne razlike pa smo odkrili v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
o tem, ali bi morali učitelji zunaj pouka uporabljati zemljepisna narečja. S trditvijo se je 
namreč strinjalo precej več študentov RP kot učiteljev RP. 

 

Na RV3 (Kakšno mnenje imajo učitelji RP in študenti RP o uporabi knjižnega 
jezika zunaj rednega pouka?) lahko torej odgovorimo, da v veliki večini tako 
učitelji RP kot študenti RP podpirajo uporabo knjižnopogovornega jezika. 
Zaznali pa smo razlike v mnenju med učitelji RP in študenti RP o uporabi 
zemljepisnih narečij zunaj pouka. Nekoliko več kot tretjina učiteljev RP in dobri 
dve tretjini študentov RP podpirajo tudi uporabo zemljepisnih narečij. Z uporabo 
zbornega knjižnega jezika, interesnih govoric in mestnih govoric pa se strinja 
najmanj učiteljev RP in študentov RP. 

Ker gre še vedno za šolski prostor oz. za formalni odnos (med učiteljem in učenci), je 
tudi zunaj pouka najustreznejša raba knjižnega (pogovornega) jezika (Poznanovič 
Jezeršek, idr., 2018; Kunst Gnamuš, 1992, Petek, 2014; Gomboc, 2009). Tako se tudi 
naš odgovor na RV3 sklada z obstoječo literaturo. 
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3.5.5 MNENJE O UPORABI ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA PRI 
POUKU GLEDE NA UČNI PREDMET 

RV4: Ali se mnenja učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku 
na razredni stopnji razlikujejo glede na učni predmet? 

Učitelje RP in študente RP smo vprašali tudi o njihovem mnenju o uporabi neknjižnega 
jezika pri pouku na razredni stopnji glede na učni predmet. Dobljeni odgovori in 
ugotovitve so prikazani spodaj skupaj z raziskovalnim vprašanjem o uporabi knjižnega 
jezika pri pouku na razredni stopnji pri posameznem učnem predmetu. 

 

3.5.5.1 UPORABA KNJIŽNEGA OZ. NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI UČNEM 
PREDMETU SLOVENŠČINA 

Preglednica 41: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri predmetu slovenščina 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
slovenščina uporabljali zborni 

knjižni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 65 21 86 

f % 75,6 % 24,4 % 100,0 % 

študent RP 
f 72 29 101 

f % 71,3 % 28,7 % 100,0 % 

Skupaj 
f 137 50 187 

f % 73,3 % 26,7 % 100,0 % 

Večina anketiranih (73,3 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri slovenščini 
uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo se ne strinja nekoliko več študentov RP 
(28,7 %) kot učiteljev RP (24,4 %). 

 

Preglednica 42: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zbornega knjižnega jezika pri predmetu slovenščina) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,437a 1 0,508 
Kullbackov 2î preizkus 0,439 1 0,508 
Linearna povezanost 0,435 1 0,510 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 22,99.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,437; g = 
1; α = 0,508) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri slovenščini uporabljati zborni knjižni jezik. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe zbornega knjižnega jezika pri predmetu slovenščina torej ne moremo 
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trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v 
podobnem deležu ne strinjajo z uporabo zbornega knjižnega jezika pri predmetu 
slovenščina. 

 

Preglednica 43: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu slovenščina 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
slovenščina uporabljali 
knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 60 26 86 

f % 69,8 % 30,2 % 100,0 % 

študent RP 
f 78 23 101 

f % 77,2 % 22,8 % 100,0 % 

Skupaj 
f 138 49 187 

f % 73,8 % 26,2 % 100,0 % 

Večina anketiranih (73,8 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri slovenščini 
uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo se ne strinja nekoliko več učiteljev RP 
(30,2 %) kot študentov RP (22,8 %). 

 

Preglednica 44: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi knjižnopogovornega jezika pri predmetu slovenščina) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,337a 1 0,248 

Kullbackov 2î preizkus 1,334 1 0,248 
Linearna povezanost 1,330 1 0,249 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 22,53. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 1,337; g = 
1; α = 0,248) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri slovenščini uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri predmetu slovenščina torej 
ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve 
v večini v podobnem deležu strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika pri 
predmetu slovenščina. 
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Preglednica 45: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri predmetu slovenščina 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
slovenščina uporabljali 

zemljepisna narečja. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 9 77 86 

f % 10,5 % 89,5 % 100,0 % 

študent RP 
f 14 87 101 

f % 13,9 % 86,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 23 164 187 

f % 12,3 % 87,7 % 100,0 % 

Večina anketiranih (87,7 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri slovenščini 
uporabljati zemljepisna narečja. S trditvijo pa se strinja nekaj več študentov RP 
(13,9 %) kot učiteljev RP (10,5 %). 

 

Preglednica 46: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zemljepisnih narečij pri predmetu slovenščina) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,497a 1 0,481 

Kullbackov 2î preizkus 0,501 1 0,479 
Linearna povezanost 0,494 1 0,482 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 10,58. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,497; g = 
1; α = 0,481) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri slovenščini uporabljati zemljepisna narečja. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe zemljepisnih narečij pri predmetu slovenščina torej ne moremo trditi 
ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v 
podobnem deležu ne strinjajo z uporabo zemljepisnih narečij pri predmetu 
slovenščina. 

 

Preglednica 47: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric pri 
predmetu slovenščina 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
slovenščina uporabljali interesne 

govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina učitelj RP f 0 86 86 
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f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

študent RP 
f 5 96 101 

f % 5,0 % 95,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 5 182 187 

f % 2,7 % 97,3 % 100,0 % 

Skoraj vsi anketirani (97,3 %) se ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu slovenščina uporabljati interesne govorice. Sicer pa se s trditvijo strinja le 
5,0 % študentov RP in nihče iz skupine učiteljev RP, kar v celotnem vzorcu znaša 
2,7 % anketiranih. 

 

Preglednica 48: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi interesnih govoric pri predmetu slovenščina) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 4,374a 1 0,036 
Kullbackov 2î preizkus 6,277 1 0,012 

Linearna povezanost 4,351 1 0,037 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 2,30. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 6,277; g = 1; α = 
0,012) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali se med 
učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali 
bi morali učitelji pri učnem predmetu slovenščina uporabljati interesne govorice. 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,2 % trdimo, da se v osnovni množici 
pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe interesnih 
govoric pri pouku slovenščine. Tako učitelji RP kot študenti RP se v veliki večini ne 
strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu slovenščina uporabljati interesne 
govorice. S trditvijo pa se glede na naše ugotovitve strinja le majhen delež študentov 
RP in nihče od učiteljev RP. 

 

Preglednica 49: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
predmetu slovenščina 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
slovenščina uporabljali mestne 

govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 0 86 86 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

študent RP 
f 4 97 101 

f % 4,0 % 96,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 4 183 187 

f % 2,1 % 97,9 % 100,0 % 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

56 

Skoraj vsi anketirani (97,9 %) se ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu slovenščina uporabljati mestne govorice. Sicer pa se s trditvijo strinja le 
4,0 % študentov RP in nihče iz skupine učiteljev RP, kar v celotnem vzorcu znaša 
2,1 % anketiranih. 

 

Preglednica 50: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi mestnih govoric pri predmetu slovenščina) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 3,480a 1 0,062 
Kullbackov 2î preizkus 5,002 1 0,025 
Linearna povezanost 3,462 1 0,063 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 1,84. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 5,002; g = 1; α = 
0,025) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali se med 
učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali 
bi morali učitelji pri učnem predmetu slovenščina uporabljati mestne govorice. Ničelno 
hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,2 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo 
razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe mestnih govoric pri 
pouku slovenščine. Tako učitelji RP kot študenti RP se v veliki večini ne strinjajo s 
trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu slovenščina uporabljati mestne govorice. S 
trditvijo se glede na naše ugotovitve strinja le majhen delež študentov RP in nihče od 
učiteljev RP. 

 

Graf 7: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika pri učnem predmetu slovenščina 
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Pri slovenščini so se učitelji RP in študenti RP najbolj strinjali z uporabo zbornega 
knjižnega jezika (75,6 % učiteljev RP in 71,3 % študentov RP) ter z uporabo 
knjižnopogovornega jezika (69,8 % učiteljev RP in 77,2 % študentov RP). Najmanj pa 
se jih je strinjalo z uporabo zemljepisnih narečij (10,5 % učiteljev RP in 13,9 % 
študentov RP), interesnih govoric (0,0 % učiteljev RP in 5,0 % študentov RP) ter 
mestnih govoric (0,0 % učiteljev RP in 4,0 % študentov RP).  

Statistično pomembne razlike med učitelji RP in študenti RP obstajajo v mnenju o 
uporabi interesnih govoric in mestnih govoric. Nihče od učiteljev RP se ne strinja z 
uporabo interesnih in mestnih govoric. Majhen odstotek študentov RP pa dopušča 
možnost govora v interesnih in mestnih govoricah pri učnem predmetu slovenščina. 

Avtorica Gombač (2016) je v svojem diplomskem delu med drugimi raziskovala, kateri 
jezik uporabljajo profesorji razrednega pouka pri poučevanju slovenščine. Ugotovila 
je, da jih 55 % uporablja knjižnopogovorni jezik, 40 % pa zborni knjižni jezik. 4 % 
anketiranih so odgovorili, da ne vedo, v kateri jezikovni zvrsti poučujejo. Pri njeni 
raziskavi me je zmotilo, da v vprašanje ni vključila tudi neknjižnih jezikovnih zvrsti. 
Anketiranci so imeli na voljo le odgovore, da poučujejo v zbornem knjižnem jeziku, v 
knjižnopogovornem jeziku ali pa da ne vedo, v kateri jezikovni zvrsti poučujejo.  

 

3.5.5.2 UPORABA KNJIŽNEGA OZ. NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI UČNEM 
PREDMETU MATEMATIKA 

Preglednica 51: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri predmetu matematika 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
matematika uporabljali zborni 

knjižni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 43 43 86 

f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

študent RP 
f 34 67 101 

f % 33,7 % 66,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 77 110 187 

f % 41,2 % 58,8 % 100,0 % 

Večina anketiranih (58,8 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu matematika uporabljati zborni knjižni jezik. V skupini učiteljev RP se enak 
delež (50,0 %) strinja in ne strinja s trditvijo. V skupini študentov RP se s trditvijo strinja 
33,7 % anketirancev, 66,3 % pa se jih s trditvijo ne strinja.  

 

Preglednica 52: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zbornega knjižnega jezika pri predmetu matematika) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 5,118a 1 0,024 
Kullbackov 2î preizkus 5,129 1 0,024 
Linearna povezanost 5,091 1 0,024 
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Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 35,41. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 5,118; g = 
1; α = 0,024) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu matematika uporabljati zborni knjižni 
jezik. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2,4 % trdimo, da se v osnovni množici 
pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe zbornega 
knjižnega jezika pri pouku matematike. Učitelji RP se v približno enakem deležu s 
trditvijo strinjajo in ne strinjajo, medtem ko se večina študentov RP s trditvijo ne strinja.  

 

Preglednica 53: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu matematika 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
matematika uporabljali 
knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 79 7 86 

f % 91,9 % 8,1 % 100,0 % 

študent RP 
f 95 6 101 

f % 94,1 % 5,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 174 13 187 

f % 93,0 % 7,0 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (93,0 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
matematiki uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo se ne strinja nekoliko več 
učiteljev RP (8,1 %) kot študentov RP (5,9 %). 

 

Preglednica 54: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi knjižnopogovornega jezika pri predmetu matematika) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,347a 1 0,556 
Kullbackov 2î preizkus 0,346 1 0,556 
Linearna povezanost 0,345 1 0,557 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 5,98. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,347; g = 
1; α = 0,556) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri matematiki uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri predmetu matematika torej 
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ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve 
v večini v podobnem deležu strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika pri 
predmetu matematika. 

 

Preglednica 55: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri predmetu matematika 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
matematika uporabljali 

zemljepisna narečja. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 7 79 86 

f % 8,1 % 91,9 % 100,0 % 

študent RP 
f 23 78 101 

f % 22,8 % 77,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 30 157 187 

f % 16,0 % 84,0 % 100,0 % 

Večina anketiranih (84,0 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu matematika uporabljati zemljepisna narečja. Z omenjeno trditvijo pa se 
strinja več študentov RP, in sicer 22,8 %. Pri skupini učiteljev RP delež tistih, ki se s 
trditvijo strinjajo, znaša 8,1 %.  

 

Preglednica 56: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zemljepisnih narečij pri predmetu matematika) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 7,384a 1 0,007 
Kullbackov 2î preizkus 7,794 1 0,005 
Linearna povezanost 7,345 1 0,007 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 13,80. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 7,384; g = 
1; α = 0,007) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu matematika uporabljati zemljepisna 
narečja. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,7 % trdimo, da se v osnovni 
množici pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe 
zemljepisnih narečij pri pouku matematike. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini 
ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu matematika uporabljati 
zemljepisna narečja. S trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja precej večji 
delež učiteljev RP kot študentov RP. 
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Preglednica 57: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric pri 
predmetu matematika 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
matematika uporabljali interesne 

govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 3 83 86 

f % 3,5 % 96,5 % 100,0 % 

študent RP 
f 8 93 101 

f % 7,9 % 92,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 11 176 187 

f % 5,9 % 94,1 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (94,1 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
matematiki uporabljati interesne govorice. S trditvijo pa se strinja nekaj več študentov 
RP (7,9 %) kot učiteljev RP (3,5 %). 

 

Preglednica 58: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi interesnih govoric pri predmetu matematika) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,648a 1 0,199 

Kullbackov 2î preizkus 1,722 1 0,189 
Linearna povezanost 1,639 1 0,200 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 5,06. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 1,648; g = 
1; α = 0,199) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, al i bi morali 
učitelji pri matematiki uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe interesnih govoric pri predmetu matematika torej ne moremo trditi 
ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v veliki večini v 
podobnem deležu ne strinjajo z uporabo interesnih govoric pri predmetu matematika. 

 

Preglednica 59: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
predmetu matematika 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
matematika uporabljali mestne 

govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina učitelj RP 
f 0 86 86 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

61 

študent RP 
f 6 95 101 

f % 5,9 % 94,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 6 181 187 

f % 3,2 % 96,8 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (96,8 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu matematika uporabljati mestne govorice. Z omenjeno trditvijo pa se strinja 
več študentov RP (5,9 %) kot učiteljev RP (0,0 %). 

 

Preglednica 60: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi mestnih govoric pri predmetu matematika) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 5,278a 1 0,022 
Kullbackov 2î preizkus 7,561 1 0,006 

Linearna povezanost 5,250 1 0,022 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 2,76.  

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 7,561; g = 1; α = 
0,006) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali se med 
učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali 
bi morali učitelji pri učnem predmetu matematika uporabljati mestne govorice. Ničelno 
hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,6 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo 
razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe mestnih govoric pri 
pouku matematike. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini ne strinjajo s trditvijo, 
da bi morali učitelji pri predmetu matematika uporabljati mestne govorice. S trditvijo 
se glede na naše ugotovitve strinja le majhen delež študentov RP in nihče od učiteljev 
RP. 
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Graf 8: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika pri učnem predmetu matematika 

 

Učitelji RP (91,9 %) in študenti RP (94,1 %) so se pri pouku matematike najbolj strinjali 
z uporabo knjižnopogovornega jezika. Z uporabo zbornega knjižnega jezika sta se 
strinjali polovica učiteljev RP (50,0 %) in približno tretjina študentov RP (33,7 %), 
najmanj pa so se strinjali z uporabo zemljepisnih narečij (8,1 % učiteljev RP in 22,8 % 
študentov RP), interesnih govoric (3,5 % učiteljev RP in 7,9 % študentov RP) ter 
mestnih govoric (0,0 % učiteljev RP in 5,9 % študentov RP). 

Statistično pomembne razlike med učitelji RP in študenti RP obstajajo v mnenju o 
uporabi zbornega knjižnega jezika, zemljepisnih narečij in mestnih govoric. Z uporabo 
zbornega knjižnega jezika se strinja več učiteljev RP kot študentov RP, z uporabo 
zemljepisnih narečij in mestnih govoric pa se strinja več študentov RP kot učiteljev 
RP. 

 

3.5.5.3 UPORABA KNJIŽNEGA OZ. NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI UČNEM 
PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA 

Preglednica 61: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri predmetu spoznavanje okolja 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
spoznavanje okolja uporabljali 

zborni knjižni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 42 44 86 

f % 48,8 % 51,2 % 100,0 % 

študent RP 
f 34 67 101 

f % 33,7 % 66,3 % 100,0 % 

Skupaj f 76 111 187 

50,0 %

33,7 %

91,9 % 94,1 %

8,1 %

22,8 %

3,5 %
7,9 %

0,0 %
5,9 %

učitelji RP študenti RP

MATEMATIKA

zborni knjižni jezik knjižnopogovorni jezik zemljepisna narečja

interesne govorice mestne govorice
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f % 40,6 % 59,4 % 100,0 % 

Večina anketiranih (59,4 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu spoznavanje okolja uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo pa se strinja 
skoraj polovica anketiranih učiteljev RP (48,8 %) in približno tretjina anketiranih 
študentov RP (33,7 %). 

 

Preglednica 62: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zbornega knjižnega jezika pri predmetu spoznavanje okolja) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 4,433a 1 0,035 

Kullbackov 2î preizkus 4,440 1 0,035 
Linearna povezanost 4,409 1 0,036 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 34,95. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 4,433; g = 
1; α = 0,035) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu spoznavanje okolja uporabljati zborni 
knjižni jezik. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,5 % trdimo, da se v osnovni 
množici pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe 
zbornega knjižnega jezika pri pouku spoznavanja okolja. Tako učitelji RP kot študenti 
RP se v večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu spoznavanje 
okolja uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja 
večji delež študentov RP kot učiteljev RP. 

 

Preglednica 63: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu spoznavanje okolja 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
spoznavanje okolja uporabljali 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 79 7 86 

f % 91,9 % 8,1 % 100,0 % 

študent RP 
f 94 7 101 

f % 93,1 % 6,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 173 14 187 

f % 92,5 % 7,5 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (92,5 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
spoznavanju okolja uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo se ne strinja nekoliko 
več učiteljev RP (8,1 %) kot študentov RP (6,9 %). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

64 

Preglednica 64: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi knjižnopogovornega jezika pri predmetu spoznavanje okolja) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,098a 1 0,754 
Kullbackov 2î preizkus 0,098 1 0,755 
Linearna povezanost 0,097 1 0,755 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 6,44.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,098; g = 
1; α = 0,754) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri spoznavanju okolja uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca 
ne moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri predmetu spoznavanje 
okolja torej ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše 
ugotovitve v veliki večini v podobnem deležu strinjajo z uporabo knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu spoznavanje okolja. 

 

Preglednica 65: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri predmetu spoznavanje okolja 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
spoznavanje okolja uporabljali 

zemljepisna narečja. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 15 71 86 

f % 17,4 % 82,6 % 100,0 % 

študent RP 
f 37 64 101 

f % 36,6 % 63,4 % 100,0 % 

Skupaj 
f 52 135 187 

f % 27,8 % 72,2 % 100,0 % 

Večina anketiranih (72,2 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu spoznavanje okolja uporabljati zemljepisna narečja. Z omenjeno trditvijo pa 
se strinja več študentov RP, in sicer 36,6 %. Pri skupini učiteljev RP delež tistih, ki se 
s trditvijo strinjajo, znaša 17,4 %.  

 

Preglednica 66: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zemljepisnih narečij pri predmetu spoznavanje okolja) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 8,522a 1 0,004 
Kullbackov 2î preizkus 8,766 1 0,003 
Linearna povezanost 8,477 1 0,004 
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Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 23,91.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 8,522; g = 
1; α = 0,004) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu spoznavanje okolja uporabljati 
zemljepisna narečja. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,4 % trdimo, da se v 
osnovni množici pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede 
uporabe zemljepisnih narečij pri pouku spoznavanja okolja. Tako učitelji RP kot 
študenti RP se v večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu 
spoznavanje okolja uporabljati zemljepisna narečja. S trditvijo se glede na naše 
ugotovitve ne strinja precej večji delež učiteljev RP kot študentov RP. 

 

Preglednica 67: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric pri 
predmetu spoznavanje okolja 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
spoznavanje okolja uporabljali 

interesne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 2 84 86 

f % 2,3 % 97,7 % 100,0 % 

študent RP 
f 7 94 101 

f % 6,9 % 93,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 9 178 187 

f % 4,8 % 95,2 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (95,2 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
spoznavanju okolja uporabljati interesne govorice. S trditvijo pa se strinja nekaj več 
študentov RP (6,9 %) kot učiteljev RP (2,3 %). 

 

Preglednica 68: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi interesnih govoric pri predmetu spoznavanje okolja) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 2,150a 1 0,143 
Kullbackov 2î preizkus 2,300 1 0,129 

Linearna povezanost 2,139 1 0,144 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 4,14.  

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 2,300; g = 1; α = 
0,129) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali učitelji 
pri spoznavanju okolja uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo 
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posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe interesnih govoric pri predmetu spoznavanje okolja torej ne moremo 
trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v veliki 
večini v podobnem deležu ne strinjajo z uporabo interesnih govoric pri predmetu 
spoznavanje okolja. 

 

Preglednica 69: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
predmetu spoznavanje okolja 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
spoznavanje okolja uporabljali 

mestne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 0 86 86 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

študent RP 
f 7 94 101 

f % 6,9 % 93,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 7 180 187 

f % 3,7 % 96,3 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (96,3 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu spoznavanje okolja uporabljati mestne govorice. Z omenjeno trditvijo pa se 
strinja več študentov RP, in sicer 6,9 %. Pri skupini učiteljev RP se s trditvijo ne strinja 
nihče (0,0 %). 

 

Preglednica 70: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi mestnih govoric pri predmetu spoznavanje okolja) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 6,192a 1 0,013 
Kullbackov 2î preizkus 8,855 1 0,003 

Linearna povezanost 6,159 1 0,013 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 3,22.  

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 8,855; g = 1; α = 
0,003) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali se med 
učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali 
bi morali učitelji pri učnem predmetu spoznavanje okolja uporabljati mestne govorice. 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,3 % trdimo, da se v osnovni množici 
pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe mestnih 
govoric pri pouku spoznavanja okolja. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini ne 
strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu spoznavanje okolja uporabljati 
mestne govorice. S trditvijo se glede na naše ugotovitve strinja le majhen delež 
študentov RP in nihče od učiteljev RP. 
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Graf 9: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika pri učnem predmetu spoznavanje okolja 

 

Učitelji RP (91,9 %) in študenti RP (93,1 %) so se pri pouku spoznavanja okolja najbolj 
strinjali z uporabo knjižnopogovornega jezika. Manj kot polovica učiteljev RP (48,8 %) 
in približno tretjina študentov RP (33,7 %) sta se strinjali z uporabo zbornega knjižnega 
jezika. Manj kot petina učiteljev RP (17,4 %) in več kot tretjina študentov RP (36,6 %) 
sta se strinjali z uporabo zemljepisnih narečij. Najmanj pa se jih je strinjalo z uporabo 
interesnih govoric (2,3 % učiteljev RP in 6,9 % študentov RP) ter mestnih govoric 
(0,0 % učiteljev RP in 6,9 % študentov RP).  

Statistično pomembne razlike med učitelji RP in študenti RP obstajajo v mnenju o 
uporabi zbornega knjižnega jezika, zemljepisnih narečij in mestnih govoric. Z uporabo 
zbornega knjižnega jezika se strinja več učiteljev RP kot študentov RP, z uporabo 
zemljepisnih narečij in mestnih govoric pa se strinja več študentov RP kot učiteljev 
RP. 

 

3.5.5.4 UPORABA KNJIŽNEGA OZ. NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI UČNEM 
PREDMETU DRUŽBA 

Preglednica 71: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri predmetu družba 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
družba uporabljali zborni knjižni 

jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 42 44 86 

f % 48,8 % 51,2 % 100,0 % 

študent RP 
f 35 66 101 

f % 34,7 % 65,3 % 100,0 % 

48,8 %

33,7 %

91,9 % 93,1 %

17,4 %

36,6 %

2,3 %
6,9 %

0,0 %
6,9 %

učitelji RP študenti RP

SPOZNAVANJE OKOLJA

zborni knjižni jezik knjižnopogovorni jezik zemljepisna narečja

interesne govorice mestne govorice
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Skupaj 
f 77 110 187 

f % 41,2 % 58,8 % 100,0 % 

Večji delež anketiranih (58,8 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri družbi 
uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo pa se strinja večji delež učiteljev RP (48,8 %) 
kot študentov RP (34,7 %). 

 

Preglednica 72: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zbornega knjižnega jezika pri predmetu družba) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 3,858a 1 0,050 
Kullbackov 2î preizkus 3,863 1 0,049 
Linearna povezanost 3,837 1 0,050 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 35,41.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 3,858; g = 
1; α = 0,050) je statistično pomembna na ravni α = 0,05. Preverjali smo, ali se med 
učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali 
bi morali učitelji pri učnem predmetu družba uporabljati zborni knjižni jezik. Ničelno 
hipotezo zavrnemo in s tveganjem 5,0 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo 
razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe zbornega knjižnega 
jezika pri pouku družbe. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini ne strinjajo s 
trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu družba uporabljati zborni knjižni jezik. S 
trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja večji delež študentov RP kot učiteljev 
RP. 

 

Preglednica 73: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu družba 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
družba uporabljali 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 79 7 86 

f % 91,9 % 8,1 % 100,0 % 

študent RP 
f 93 8 101 

f % 92,1 % 7,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 172 15 187 

f % 92,0 % 8,0 % 100,0 % 

Večji delež anketiranih (58,8 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri družbi 
uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo pa se strinja večji delež učiteljev RP (48,8 %) 
kot študentov RP (34,7 %). 
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Preglednica 74: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi knjižnopogovornega jezika pri predmetu družba) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,003a 1 0,956 
Kullbackov 2î preizkus 0,003 1 0,956 
Linearna povezanost 0,003 1 0,956 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 6,90. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,003; g = 
1; α = 0,956) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri družbi uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. Za naš vzorec pa lahko glede na Preglednico 73 
trdimo, da se precej večji delež anketiranih (92,0 %) strinja s trditvijo, da bi morali 
učitelji pri družbi uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo pa se ne strinja 
malenkost večji delež učiteljev RP (8,1 %) kot študentov RP (7,9 %). O razlikah v 
mnenju med učitelji RP in študenti RP glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri 
predmetu družba torej ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se 
glede na naše ugotovitve v veliki večini v podobnem deležu strinjajo z uporabo 
knjižnopogovornega jezika pri predmetu družba. 

 

Preglednica 75: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri predmetu družba 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
družba uporabljali zemljepisna 

narečja. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 18 68 86 

f % 20,9 % 79,1 % 100,0 % 

študent RP 
f 40 61 101 

f % 39,6 % 60,4 % 100,0 % 

Skupaj 
f 58 129 187 

f % 31,0 % 69,0 % 100,0 % 

Večina anketiranih (69,0 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu družba uporabljati zemljepisna narečja. Z omenjeno trditvijo pa se strinja 
več študentov RP, in sicer 39,6 %. Pri skupini učiteljev RP delež tistih, ki se s trditvijo 
strinjajo, znaša 20,9 %.  

 

Preglednica 76: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zemljepisnih narečij pri predmetu družba) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 
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Pearsonov hi-kvadrat 7,570a 1 0,006 

Kullbackov 2î preizkus 7,733 1 0,005 
Linearna povezanost 7,530 1 0,006 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 26,67. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 7,570; g = 
1; α = 0,006) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu družba uporabljati zemljepisna narečja. 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,6 % trdimo, da se v osnovni množici 
pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe zemljepisnih 
narečij pri pouku družbe. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini ne strinjajo s 
trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu družba uporabljati zemljepisna narečja. S 
trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja precej večji delež učiteljev RP kot 
študentov RP. 

 

Preglednica 77: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric pri 
predmetu družba 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
družba uporabljali interesne 

govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 1 85 86 

f % 1,2 % 98,8 % 100,0 % 

študent RP 
f 11 90 101 

f % 10,9 % 89,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 12 175 187 

f % 6,4 % 93,6 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (93,6 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu družba uporabljati interesne govorice. Z omenjeno trditvijo pa se strinja le 
1,2 % učiteljev RP in 10,9 % študentov RP. 

 

Preglednica 78: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi interesnih govoric pri predmetu družba) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 7,320a 1 0,007 

Kullbackov 2î preizkus 8,690 1 0,003 
Linearna povezanost 7,281 1 0,007 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 5,52. 
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Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 7,320; g = 
1; α = 0,007) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu družba uporabljati interesne govorice. 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,7 % trdimo, da se v osnovni množici 
pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe interesnih 
govoric pri pouku družbe. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini ne strinjajo s 
trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu družba uporabljati interesne govorice. S 
trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja precej večji delež učiteljev RP kot 
študentov RP. 

 

Preglednica 79: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
predmetu družba 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
družba uporabljali mestne 

govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 0 86 86 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

študent RP 
f 7 94 101 

f % 6,9 % 93,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 7 180 187 

f % 3,7 % 96,3 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (96,3 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu družba uporabljati mestne govorice. Z omenjeno trditvijo pa se strinja le 
6,9 % študentov RP in nihče iz skupine učiteljev RP. 

 

Preglednica 80: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi mestnih govoric pri predmetu družba) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 6,192a 1 0,013 
Kullbackov 2î preizkus 8,855 1 0,003 

Linearna povezanost 6,159 1 0,013 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 3,22. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 8,855; g = 1; α = 
0,003) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali se med 
učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali 
bi morali učitelji pri učnem predmetu družba uporabljati mestne govorice. Ničelno 
hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,3 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo 
razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe mestnih govoric pri 
pouku družbe. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini ne strinjajo s trditvijo, da bi 
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morali učitelji pri predmetu družba uporabljati mestne govorice. S trditvijo se glede na 
naše ugotovitve strinja le majhen delež študentov RP in nihče od učiteljev RP. 

 

Graf 10: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika pri učnem predmetu družba 

 

Učitelji RP (91,9 %) in študenti RP (92,1 %) so se pri pouku družbe najbolj strinjali z 
uporabo knjižnopogovornega jezika. Slaba polovica učiteljev RP (48,8 %) in dobra 
tretjina študentov RP (34,7 %) sta se strinjali z uporabo zbornega knjižnega jezika. 
Približno petina učiteljev RP (20,9 %) in več kot tretjina študentov RP (39,6 %) sta se 
strinjali z uporabo zemljepisnih narečij. Le 1,2 % učiteljev RP in 10,9 % študentov RP 
se je strinjalo z uporabo interesnih govoric, z uporabo mestnih govoric pa se je strinjalo 
6,9 % študentov RP in nihče od učiteljev RP (0,0 %). 

Statistično pomembne razlike med učitelji RP in študenti RP obstajajo v mnenju o 
uporabi zbornega knjižnega jezika, zemljepisnih narečij, interesnih govoric in mestnih 
govoric. Z uporabo zbornega knjižnega jezika se strinja več učiteljev RP kot študentov 
RP, z uporabo zemljepisnih narečij, interesnih govoric in mestnih govoric pa se strinja 
več študentov RP kot učiteljev RP. 

 

3.5.5.5 UPORABA KNJIŽNEGA OZ. NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI UČNEM 
PREDMETU NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Preglednica 81: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri predmetu naravoslovje in tehnika 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
naravoslovje in tehnika 

uporabljali zborni knjižni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina učitelj RP f 40 46 86 

48,8 %

34,7 %

91,9 % 92,1 %

20,9 %

39,6 %

1,2 %

10,9 %

0,0 %
6,9 %

učitelji RP študenti RP

DRUŽBA

zborni knjižni jezik knjižnopogovorni jezik zemljepisna narečja

interesne govorice mestne govorice
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f % 46,5 % 53,5 % 100,0 % 

študent RP 
f 34 67 101 

f % 33,7 % 66,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 74 113 187 

f % 39,6 % 60,4 % 100,0 % 

Večji delež anketiranih (60,4 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
naravoslovju in tehniki uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo pa se strinja večji delež 
učiteljev RP (46,5 %) kot študentov RP (33,7 %). 

 

Preglednica 82: Pearsonov hi-kvadrat (mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi 
zbornega knjižnega jezika pri predmetu naravoslovje in tehnika) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 3,207a 1 0,073 

Kullbackov 2î preizkus 3,208 1 0,073 
Linearna povezanost 3,189 1 0,074 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 34,03. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 3,207; g = 
1; α = 0,073) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri naravoslovju in tehniki uporabljati zborni knjižni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe zbornega knjižnega jezika pri predmetu naravoslovje in 
tehnika torej ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na 
naše ugotovitve v večini ne strinjajo z uporabo zbornega knjižnega jezika pri predmetu 
naravoslovje in tehnika. 

 

Preglednica 83: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu naravoslovje in tehnika 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
naravoslovje in tehnika 

uporabljali knjižnopogovorni 
jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 79 7 86 

f % 91,9 % 8,1 % 100,0 % 

študent RP 
f 93 8 101 

f % 92,1 % 7,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 172 15 187 

f % 92,0 % 8,0 % 100,0 % 
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Precej večji delež anketiranih (92,0 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
naravoslovju in tehniki uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo pa se ne strinja 
malenkost večji delež učiteljev RP (8,1 %) kot študentov RP (7,9 %). 

 

Preglednica 84: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi knjižnopogovornega jezika pri predmetu naravoslovje in tehnika) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,003a 1 0,956 
Kullbackov 2î preizkus 0,003 1 0,956 
Linearna povezanost 0,003 1 0,956 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 6,90. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,003; g = 
1; α = 0,956) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri naravoslovju in tehniki uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca 
ne moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri predmetu naravoslovje in 
tehnika torej ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na 
naše ugotovitve v veliki večini v podobnem deležu strinjajo z uporabo 
knjižnopogovornega jezika pri predmetu naravoslovje in tehnika. 

 

Preglednica 85: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri predmetu naravoslovje in tehnika 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
naravoslovje in tehnika 

uporabljali zemljepisna narečja. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 10 76 86 

f % 11,6 % 88,4 % 100,0 % 

študent RP 
f 31 70 101 

f % 30,7 % 69,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 41 146 187 

f % 21,9 % 78,1 % 100,0 % 

Večina anketiranih (78,1 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu naravoslovje in tehnika uporabljati zemljepisna narečja. Z omenjeno trditvijo 
pa se strinja precej večji delež študentov RP (30,7 %) kot učiteljev RP (11,6 %). 
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Preglednica 86: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zemljepisnih narečij pri predmetu naravoslovje in tehnika) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 9,863a 1 0,002 
Kullbackov 2î preizkus 10,326 1 0,001 
Linearna povezanost 9,810 1 0,002 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 18,86.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 9,863; g = 
1; α = 0,002) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu naravoslovje in tehnika uporabljati 
zemljepisna narečja. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,2 % trdimo, da se v 
osnovni množici pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede 
uporabe zemljepisnih narečij pri pouku naravoslovja in tehnike. Tako učitelji RP kot 
študenti RP se v večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu 
naravoslovje in tehnika uporabljati zemljepisna narečja. S trditvijo se glede na naše 
ugotovitve ne strinja precej večji delež učiteljev RP kot študentov RP. 

 

Preglednica 87: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric pri 
predmetu naravoslovje in tehnika 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
naravoslovje in tehnika 

uporabljali interesne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 2 84 86 

f % 2,3 % 97,7 % 100,0 % 

študent RP 
f 12 89 101 

f % 11,9 % 88,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 14 173 187 

f % 7,5 % 92,5 % 100,0 % 

Večina anketiranih (92,5 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu naravoslovje in tehnika uporabljati interesne govorice. Z omenjeno trditvijo 
pa se strinja nekoliko večji delež študentov RP (11,9 %) kot učiteljev RP (2,3 %). 

 

Preglednica 88: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi interesnih govoric pri predmetu naravoslovje in tehnika) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 6,124a 1 0,013 
Kullbackov 2î preizkus 6,865 1 0,009 
Linearna povezanost 6,091 1 0,014 
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Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 6,44. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 6,124; g = 
1; α = 0,013) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu naravoslovje in tehnika uporabljati 
interesne govorice. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,3 % trdimo, da se v 
osnovni množici pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede 
uporabe interesnih govoric pri pouku naravoslovja in tehnike. Tako učitelji RP kot 
študenti RP se v večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu 
naravoslovje in tehnika uporabljati interesne govorice. S trditvijo se glede na naše 
ugotovitve ne strinja večji delež učiteljev RP kot študentov RP. 

 

Preglednica 89: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
predmetu naravoslovje in tehnika 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
naravoslovje in tehnika 

uporabljali mestne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 0 86 86 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

študent RP 
f 6 95 101 

f % 5,9 % 94,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 6 181 187 

f % 3,2 % 96,8 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (96,8 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu naravoslovje in tehnika uporabljati mestne govorice. Z omenjeno trditvijo pa 
se strinja večji delež študentov RP (5,9 %). Pri skupini učiteljev RP ta delež znaša 
0,0 %.  

 

Preglednica 90: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi mestnih govoric pri predmetu naravoslovje in tehnika) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 5,278a 1 0,022 
Kullbackov 2î preizkus 7,561 1 0,006 
Linearna povezanost 5,250 1 0,022 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 2,76. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 7,561; g = 1; α = 
0,006) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali se med 
učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

77 

bi morali učitelji pri učnem predmetu naravoslovje in tehnika uporabljati mestne 
govorice. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,6 % trdimo, da se v osnovni 
množici pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe 
mestnih govoric pri pouku naravoslovja in tehnike. Tako učitelji RP kot študenti RP se 
v večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu naravoslovje in tehnika 
uporabljati mestne govorice. S trditvijo se glede na naše ugotovitve strinja le majhen 
delež študentov RP in nihče od učiteljev RP. 

 

Graf 11: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika pri učnem predmetu naravoslovje in tehnika 

 

Učitelji RP (91,9 %) in študenti RP (92,1 %) so se pri pouku naravoslovja in tehnike 
najbolj strinjali z uporabo knjižnopogovornega jezika. Nekoliko manj kot polovica 
učiteljev RP (46,5 %) in približno tretjina študentov RP (33,7 %) sta se strinjali z 
uporabo zbornega knjižnega jezika. 11,6 % učiteljev RP in slaba tretjina študentov RP 
(30,7 %) se je strinjalo z uporabo zemljepisnih narečij. Zelo majhen delež učiteljev RP 
(2,3 %) in nekoliko večji delež študentov RP (11,9 %) sta se strinjala z uporabo 
interesnih govoric. Najmanj anketiranih (0,0 % učiteljev RP in 5,9 % študentov RP) pa 
se je strinjalo z uporabo mestnih govoric.  

Statistično pomembne razlike med učitelji RP in študenti RP obstajajo v mnenju o 
uporabi zemljepisnih narečij, interesnih govoric in mestnih govoric, in sicer se z njihovo 
uporabo strinja več študentov RP kot učiteljev RP. 

 

  

46,5 %

33,7 %

91,9 % 92,1 %

11,6 %

30,7 %

2,3 %

11,9 %

0,0 %
5,9 %

učitelji RP študenti RP

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

zborni knjižni jezik knjižnopogovorni jezik zemljepisna narečja

interesne govorice mestne govorice



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

78 

3.5.5.6 UPORABA KNJIŽNEGA OZ. NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI UČNEM 
PREDMETU ŠPORT 

Preglednica 91: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri predmetu šport 

 

Učitelji naj bi pri predmetu šport 
uporabljali zborni knjižni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 34 52 86 

f % 39,5 % 60,5 % 100,0 % 

študent RP 
f 25 76 101 

f % 24,8 % 75,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 59 128 187 

f % 31,6 % 68,4 % 100,0 % 

Večji delež anketiranih (68,4 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu šport uporabljati zborni knjižni jezik. Z omenjeno trditvijo pa se strinja večji 
delež učiteljev RP (39,5 %) kot študentov RP (24,8 %). 

 

Preglednica 92: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zbornega knjižnega jezika pri predmetu šport) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 4,700a 1 0,030 
Kullbackov 2î preizkus 4,700 1 0,030 
Linearna povezanost 4,675 1 0,031 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 27,13. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 4,700; g = 
1; α = 0,030) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu šport uporabljati zborni knjižni jezik. 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,0 % trdimo, da se v osnovni množici 
pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe zbornega 
knjižnega jezika pri pouku športa. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini ne 
strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu šport uporabljati zborni knjižni jezik. 
S trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja večji delež študentov RP kot učiteljev 
RP. 

 

Preglednica 93: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu šport 

 

Učitelji naj bi pri predmetu šport 
uporabljali knjižnopogovorni 

jezik. Skupaj 
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da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 77 9 86 

f % 89,5 % 10,5 % 100,0 % 

študent RP 
f 88 13 101 

f % 87,1 % 12,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 165 22 187 

f % 88,2 % 11,8 % 100,0 % 

Večina anketiranih (88,2 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri športu 
uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo pa se ne strinja malenkost večji delež 
študentov RP (12,9 %) kot učiteljev RP (10,5 %). 

 

Preglednica 94: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi knjižnopogovornega jezika pri predmetu šport) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,259a 1 0,611 

Kullbackov 2î preizkus 0,261 1 0,610 
Linearna povezanost 0,258 1 0,612 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 10,12. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,259; g = 
1; α = 0,611) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri športu uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri predmetu šport torej ne moremo trditi 
ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v 
podobnem deležu strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika pri predmetu šport. 

 

Preglednica 95: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri predmetu šport 

 

Učitelji naj bi pri predmetu šport 
uporabljali zemljepisna narečja. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 16 70 86 

f % 18,6 % 81,4 % 100,0 % 

študent RP 
f 45 56 101 

f % 44,6 % 55,4 % 100,0 % 

Skupaj 
f 61 126 187 

f % 32,6 % 67,4 % 100,0 % 
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Večji delež anketiranih (67,4 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu šport uporabljati zemljepisna narečja. Z omenjeno trditvijo pa se strinja 
precej večji delež študentov RP (44,6 %) kot učiteljev RP (18,6 %). 

 

Preglednica 96: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi zemljepisnih narečij pri predmetu šport) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 14,231a 1 0,000 
Kullbackov 2î preizkus 14,714 1 0,000 
Linearna povezanost 14,155 1 0,000 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 28,05. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 14,231; g = 
1; α = 0,000) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu šport uporabljati zemljepisna narečja. 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se v osnovni 
množici pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe 
zemljepisnih narečij pri pouku športa. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini ne 
strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu šport uporabljati zemljepisna 
narečja. S trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja precej večji delež učiteljev 
RP kot študentov RP. 

 

Preglednica 97: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric pri 
predmetu šport 

 

Učitelji naj bi pri predmetu šport 
uporabljali interesne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 7 79 86 

f % 8,1 % 91,9 % 100,0 % 

študent RP 
f 20 81 101 

f % 19,8 % 80,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 27 160 187 

f % 14,4 % 85,6 % 100,0 % 

Večji delež anketiranih (85,6 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu šport uporabljati interesne govorice. Z omenjeno trditvijo pa se strinja večji 
delež študentov RP (19,8 %) kot učiteljev RP (8,1 %). 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

81 

Preglednica 98: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP 
o uporabi interesnih govoric pri predmetu šport) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 5,114a 1 0,024 
Kullbackov 2î preizkus 5,347 1 0,021 
Linearna povezanost 5,087 1 0,024 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 12,42. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 5,114; g = 
1; α = 0,024) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu šport uporabljati interesne govorice. 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2,4 % trdimo, da se v osnovni množici 
pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe interesnih 
govoric pri pouku športa. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini ne strinjajo s 
trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu šport uporabljati interesne govorice. S trditvijo 
se glede na naše ugotovitve ne strinja večji delež učiteljev RP kot študentov RP. 

 

Preglednica 99: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
predmetu šport 

 

Učitelji naj bi pri predmetu šport 
uporabljali mestne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 1 85 86 

f % 1,2 % 98,8 % 100,0 % 

študent RP 
f 10 91 101 

f % 9,9 % 90,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 11 176 187 

f % 5,9 % 94,1 % 100,0 % 

Veliko večji delež anketiranih (94,1 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
učnem predmetu šport uporabljati mestne govorice. Z omenjeno trditvijo pa se strinja 
nekoliko večji delež študentov RP (9,9 %) kot učiteljev RP (1,2 %). 

 

Preglednica 100: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi mestnih govoric pri predmetu šport) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 6,406a 1 0,011 
Kullbackov 2î preizkus 7,547 1 0,006 
Linearna povezanost 6,372 1 0,012 
Število anketiranih 187   
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a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 5,06. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 6,406; g = 
1; α = 0,011) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu šport uporabljati mestne govorice. Ničelno 
hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,1 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo 
razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe mestnih govoric pri 
pouku športa. Tako učitelji RP kot študenti RP se v veliki večini ne strinjajo s trditvijo, 
da bi morali učitelji pri predmetu šport uporabljati mestne govorice. S trditvijo se glede 
na naše ugotovitve ne strinja večji delež učiteljev RP kot študentov RP. 

 

Graf 12: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika pri učnem predmetu šport 

 

Učitelji RP (89,5 %) in študenti RP (87,1 %) so se pri pouku športa najbolj strinjali z 
uporabo knjižnopogovornega jezika. Več kot tretjina učiteljev RP (39,5 %) in približno 
četrtina študentov RP (24,8 %) sta se strinjali z uporabo zbornega knjižnega jezika. 
Manj kot petina učiteljev RP (18,6 %) in nekoliko manj kot polovica študentov RP 
(44,6 %) sta se strinjali z uporabo zemljepisnih narečij. Z uporabo interesnih govoric 
se je strinjalo 8,1 % učiteljev RP in 19,8 % študentov RP, z uporabo mestnih govoric 
pa 1,2 % učiteljev RP in 9,9 % študentov RP. 

Statistično pomembne razlike med učitelji RP in študenti RP obstajajo v mnenju o 
uporabi zbornega knjižnega jezika, zemljepisnih narečij, interesnih govoric in mestnih 
govoric. Z uporabo zbornega knjižnega jezika se strinja več učiteljev RP kot študentov 
RP, z uporabo zemljepisnih narečij, interesnih govoric in mestnih govoric pa se strinja 
več študentov RP kot učiteljev RP. 
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3.5.5.7 UPORABA KNJIŽNEGA OZ. NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI UČNEM 
PREDMETU LIKOVNA UMETNOST 

Preglednica 101: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri predmetu likovna umetnost 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
likovna umetnost uporabljali 

zborni knjižni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 38 48 86 

f % 44,2 % 55,8 % 100,0 % 

študent RP 
f 29 72 101 

f % 28,7 % 71,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 67 120 187 

f % 35,8 % 64,2 % 100,0 % 

Večji delež anketiranih (64,2 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu likovna umetnost uporabljati zborni knjižni jezik. Z omenjeno trditvijo pa se 
strinja večji delež učiteljev RP (44,2 %) kot študentov RP (28,7 %). 

 

Preglednica 102: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi zbornega knjižnega jezika pri predmetu likovna umetnost) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 4,837a 1 0,028 

Kullbackov 2î preizkus 4,841 1 0,028 
Linearna povezanost 4,811 1 0,028 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 30,81.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 4,837; g = 
1; α = 0,028) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu likovna umetnost uporabljati zborni knjižni 
jezik. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2,8 % trdimo, da se v osnovni množici 
pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe zbornega 
knjižnega jezika pri pouku likovne umetnosti. Tako učitelji RP kot študenti RP se v 
večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu likovna umetnost 
uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja večji 
delež študentov RP kot učiteljev RP. 
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Preglednica 103: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu likovna umetnost 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
likovna umetnost uporabljali 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 79 7 86 

f % 91,9 % 8,1 % 100,0 % 

študent RP 
f 92 9 101 

f % 91,1 % 8,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 171 16 187 

f % 91,4 % 8,6 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (91,4 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri likovni 
umetnosti uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo pa se ne strinja malenkost večji 
delež študentov RP (8,9 %) kot učiteljev RP (8,1 %). 

 

Preglednica 104: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi knjižnopogovornega jezika pri predmetu likovna umetnost) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,035a 1 0,851 

Kullbackov 2î preizkus 0,035 1 0,851 
Linearna povezanost 0,035 1 0,851 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 7,36. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,035; g = 
1; α = 0,851) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri likovni umetnosti uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri predmetu likovna umetnost 
torej ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše 
ugotovitve v veliki večini v podobnem deležu strinjajo z uporabo knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu likovna umetnost. 

 

Preglednica 105: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri predmetu likovna umetnost 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
likovna umetnost uporabljali 

zemljepisna narečja. 

Skupaj da ne 

Skupina učitelj RP f 12 74 86 
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f % 14,0 % 86,0 % 100,0 % 

študent RP 
f 35 66 101 

f % 34,7 % 65,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 47 140 187 

f % 25,1 % 74,9 % 100,0 % 

Večina anketiranih (74,9 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu likovna umetnost uporabljati zemljepisna narečja. Z omenjeno trditvijo pa se 
strinja večji delež študentov RP (34,7 %) kot učiteljev RP (14,0 %). 

 

Preglednica 106: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi zemljepisnih narečij pri predmetu likovna umetnost) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 10,577a 1 0,001 

Kullbackov 2î preizkus 11,007 1 0,001 
Linearna povezanost 10,521 1 0,001 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 21,61. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 10,577; g = 
1; α = 0,001) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu likovna umetnost uporabljati zemljepisna 
narečja. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da se v osnovni 
množici pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe 
zemljepisnih narečij pri pouku likovne umetnosti. Tako učitelji RP kot študenti RP se v 
večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu likovna umetnost 
uporabljati zemljepisna narečja. S trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja večji 
delež učiteljev RP kot študentov RP. 

 

Preglednica 107: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric 
pri predmetu likovna umetnost 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
likovna umetnost uporabljali 

interesne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 6 80 86 

f % 7,0 % 93,0 % 100,0 % 

študent RP 
f 12 89 101 

f % 11,9 % 88,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 18 169 187 

f % 9,6 % 90,4 % 100,0 % 
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Večina anketiranih (90,4 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri likovni 
umetnosti uporabljati interesne govorice. S trditvijo pa se strinja malenkost večji delež 
študentov RP (11,9 %) kot učiteljev RP (7,0 %). 

 

Preglednica 108: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi interesnih govoric pri predmetu likovna umetnost) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,284a 1 0,257 
Kullbackov 2î preizkus 1,314 1 0,252 
Linearna povezanost 1,277 1 0,258 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 8,28.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 1,284; g = 
1; α = 0,257) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri likovni umetnosti uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe interesnih govoric pri predmetu likovna umetnost torej ne 
moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v 
večini v podobnem deležu ne strinjajo z uporabo interesnih govoric pri predmetu 
likovna umetnost. 

 

Preglednica 109: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
predmetu likovna umetnost 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
likovna umetnost uporabljali 

mestne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 2 84 86 

f % 2,3 % 97,7 % 100,0 % 

študent RP 
f 8 93 101 

f % 7,9 % 92,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 10 177 187 

f % 5,3 % 94,7 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (94,7 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri likovni 
umetnosti uporabljati mestne govorice. S trditvijo pa se strinja malenkost večji delež 
študentov RP (7,9 %) kot učiteljev RP (2,3 %). 
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Preglednica 110: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi mestnih govoric pri predmetu likovna umetnost) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 2,873a 1 0,090 
Kullbackov 2î preizkus 3,108 1 0,078 

Linearna povezanost 2,858 1 0,091 
Število anketiranih 187   

a. 1 celica (25,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 4,60. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 3,108; g = 1; α = 
0,078) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali učitelji 
pri likovni umetnosti uporabljati mestne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe mestnih govoric pri predmetu likovna umetnost torej ne moremo trditi 
ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v veliki večini v 
podobnem deležu ne strinjajo z uporabo mestnih govoric pri predmetu likovna 
umetnost. 

 

Graf 13: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika pri učnem predmetu likovna umetnost 

 

Učitelji RP (91,9 %) in študenti RP (91,1 %) so se pri pouku likovne umetnosti najbolj 
strinjali z uporabo knjižnopogovornega jezika. Slaba polovica učiteljev RP (44,2 %) in 
dobra četrtina študentov RP (28,7 %) sta se strinjali z uporabo zbornega knjižnega 
jezika. Manj kot petina učiteljev RP (14,0 %) in dobra tretjina študentov RP (34,7 %) 
sta se strinjali z uporabo zemljepisnih narečij. Najmanj anketiranih pa se je strinjalo z 
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uporabo interesnih govoric (7,0 % učiteljev RP in 11,9 % študentov RP) ter mestnih 
govoric (2,3 % učiteljev RP in 7,9 % študentov RP). 

Statistično pomembne razlike med učitelji RP in študenti RP obstajajo v mnenju o 
uporabi zbornega knjižnega jezika in zemljepisnih narečij. Z uporabo zbornega 
knjižnega jezika se strinja več učiteljev RP kot študentov RP, z uporabo zemljepisnih 
narečij pa se strinja več študentov RP kot učiteljev RP. 

 

3.5.5.8 UPORABA KNJIŽNEGA OZ. NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI UČNEM 
PREDMETU GLASBENA UMETNOST 

Preglednica 111: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri predmetu glasbena umetnost 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
glasbena umetnost uporabljali 

zborni knjižni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 40 46 86 

f % 46,5 % 53,5 % 100,0 % 

študent RP 
f 34 67 101 

f % 33,7 % 66,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 74 113 187 

f % 39,6 % 60,4 % 100,0 % 

Večina anketiranih (60,4 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri glasbeni 
umetnosti uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo pa se strinja nekoliko večji delež 
učiteljev RP (46,5 %) kot študentov RP (33,7 %). 

 

Preglednica 112: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi zbornega knjižnega jezika pri predmetu glasbena umetnost) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 3,207a 1 0,073 
Kullbackov 2î preizkus 3,208 1 0,073 
Linearna povezanost 3,189 1 0,074 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 34,03. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 3,207; g = 
1; α = 0,073) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri glasbeni umetnosti uporabljati zborni knjižni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe zbornega knjižnega jezika pri predmetu glasbena umetnost 
torej ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše 
ugotovitve v večini ne strinjajo z uporabo zbornega knjižnega jezika pri predmetu 
glasbena umetnost. 
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Preglednica 113: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu glasbena umetnost 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
glasbena umetnost uporabljali 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 80 6 86 

f % 93,0 % 7,0 % 100,0 % 

študent RP 
f 91 10 101 

f % 90,1 % 9,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 171 16 187 

f % 91,4 % 8,6 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (91,4 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri glasbeni 
umetnosti uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo pa se ne strinja malenkost večji 
delež študentov RP (9,9 %) kot učiteljev RP (7,0 %). 

 

Preglednica 114: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi knjižnopogovornega jezika pri predmetu glasbena umetnost) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,508a 1 0,476 

Kullbackov 2î preizkus 0,514 1 0,473 
Linearna povezanost 0,505 1 0,477 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima najmanj 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 7,36. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,508; g = 
1; α = 0,476) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri glasbeni umetnosti uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri predmetu glasbena 
umetnost torej ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na 
naše ugotovitve v veliki večini v podobnem deležu ne strinjajo z uporabo 
knjižnopogovornega jezika pri predmetu glasbena umetnost. 

 

Preglednica 115: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri predmetu glasbena umetnost 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
glasbena umetnost uporabljali 

zemljepisna narečja. 

Skupaj da ne 

Skupina učitelj RP f 15 71 86 
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f % 17,4 % 82,6 % 100,0 % 

študent RP 
f 36 65 101 

f % 35,6 % 64,4 % 100,0 % 

Skupaj 
f 51 136 187 

f % 27,3 % 72,7 % 100,0 % 

Večina anketiranih (72,7 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu glasbena umetnost uporabljati zemljepisna narečja. Z omenjeno trditvijo pa 
se strinja večji delež študentov RP (35,6 %) kot učiteljev RP (17,4 %). 

 

Preglednica 116: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi zemljepisnih narečij pri predmetu glasbena umetnost) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 7,758a 1 0,005 

Kullbackov 2î preizkus 7,970 1 0,005 
Linearna povezanost 7,717 1 0,005 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 23,45.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 7,758; g = 
1; α = 0,005) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu glasbena umetnost uporabljati 
zemljepisna narečja. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,5 % trdimo, da se v 
osnovni množici pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede 
uporabe zemljepisnih narečij pri pouku glasbene umetnosti. Tako učitelji RP kot 
študenti RP se v večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu glasbena 
umetnost uporabljati zemljepisna narečja. S trditvijo se glede na naše ugotovitve ne 
strinja večji delež učiteljev RP kot študentov RP. 

 

Preglednica 117: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric 
pri predmetu glasbena umetnost 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
glasbena umetnost uporabljali 

interesne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 7 79 86 

f % 8,1 % 91,9 % 100,0 % 

študent RP 
f 13 88 101 

f % 12,9 % 87,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 20 167 187 

f % 10,7 % 89,3 % 100,0 % 
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Večina anketiranih (89,3 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri glasbeni 
umetnosti uporabljati interesne govorice. S trditvijo pa se strinja večji delež študentov 
RP (12,9 %) kot učiteljev RP (8,1 %). 

 

Preglednica 118: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi interesnih govoric pri predmetu glasbena umetnost) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,089a 1 0,297 
Kullbackov 2î preizkus 1,109 1 0,292 
Linearna povezanost 1,083 1 0,298 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 9,20. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 1,089; g = 
1; α = 0,297) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri glasbeni umetnosti uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe interesnih govoric pri predmetu glasbena umetnost torej 
ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve 
v večini v podobnem deležu ne strinjajo z uporabo interesnih govoric pri predmetu 
glasbena umetnost. 

 

Preglednica 119: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
predmetu glasbena umetnost 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
glasbena umetnost uporabljali 

mestne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 1 85 86 

f % 1,2 % 98,8 % 100,0 % 

študent RP 
f 6 95 101 

f % 5,9 % 94,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 7 180 187 

f % 3,7 % 96,3 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (96,3 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
glasbeni umetnosti uporabljati mestne govorice. S trditvijo pa se strinja malenkost večji 
delež študentov RP (5,9 %) kot učiteljev RP (1,2 %). 
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Preglednica 120: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi mestnih govoric pri predmetu glasbena umetnost) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 2,943a 1 0,086 
Kullbackov 2î preizkus 3,314 1 0,069 

Linearna povezanost 2,927 1 0,087 
Število anketiranih 187   

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 3,22.  

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 2,943; g = 1; α = 
0,086) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali učitelji 
pri glasbeni umetnosti uporabljati mestne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe mestnih govoric pri predmetu glasbena umetnost torej ne moremo trditi 
ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v veliki večini v 
podobnem deležu ne strinjajo z uporabo mestnih govoric pri predmetu glasbena 
umetnost. 

 

Graf 14: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika pri učnem predmetu glasbena umetnost 

 

Učitelji RP (93,0 %) in študenti RP (90,1 %) so se pri pouku glasbene umetnosti najbolj 
strinjali z uporabo knjižnopogovornega jezika. Z uporabo zbornega knjižnega jezika 
sta se strinjali nekoliko manj kot polovica učiteljev RP (46,5 %) in približno tretjina 
študentov RP (33,7%). Z uporabo zemljepisnih narečij sta se strinjali manj kot petina 
učiteljev RP (17,4 %) in več kot tretjina študentov RP (35,6 %). Najmanj anketiranih 

46,5 %

33,7 %

93,0 % 90,1 %

17,4 %

35,6 %

8,1 %
12,9 %

1,2 %
5,9 %

učitelji RP študenti RP

GLASBENA UMETNOST

zborni knjižni jezik knjižnopogovorni jezik zemljepisna narečja

interesne govorice mestne govorice



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

93 

pa se je strinjalo z uporabo interesnih govoric (8,1 % učiteljev RP in 12,9 % študentov 
RP) ter mestnih govoric (1,2 % učiteljev RP in 5,9 % študentov RP). 

Statistično pomembne razlike med učitelji RP in študenti RP obstajajo v mnenju o 
uporabi zemljepisnih narečij, in sicer se s tem strinja več študentov RP kot učiteljev 
RP. 

 

3.5.5.9 UPORABA KNJIŽNEGA OZ. NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI UČNEM 
PREDMETU GOSPODINJSTVO 

Preglednica 121: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zbornega knjižnega 
jezika pri predmetu gospodinjstvo 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
gospodinjstvo uporabljali zborni 

knjižni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 38 48 86 

f % 44,2 % 55,8 % 100,0 % 

študent RP 
f 30 71 101 

f % 29,7 % 70,3 % 100,0 % 

Skupaj 
f 68 119 187 

f % 36,4 % 63,6 % 100,0 % 

Večina anketiranih (63,6 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu gospodinjstvo uporabljati zborni knjižni jezik. Z omenjeno trditvijo pa se 
strinja večji delež učiteljev RP (44,2 %) kot študentov RP (29,7 %). 

 

Preglednica 122: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi zbornega knjižnega jezika pri predmetu gospodinjstvo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 4,210a 1 0,040 

Kullbackov 2î preizkus 4,212 1 0,040 
Linearna povezanost 4,188 1 0,041 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 31,27. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 4,210; g = 
1; α = 0,040) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu gospodinjstvo uporabljati zborni knjižni 
jezik. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 4,0 % trdimo, da se v osnovni množici 
pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe zbornega 
knjižnega jezika pri pouku gospodinjstva. Tako učitelji RP kot študenti RP se v večini 
ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu gospodinjstvo uporabljati zborni 
knjižni jezik. S trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja precej večji delež 
študentov RP kot učiteljev RP. 
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Preglednica 123: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnopogovornega 
jezika pri predmetu gospodinjstvo 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
gospodinjstvo uporabljali 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 80 6 86 

f % 93,0 % 7,0 % 100,0 % 

študent RP 
f 90 11 101 

f % 89,1 % 10,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 170 17 187 

f % 90,9 % 9,1 % 100,0 % 

Večina anketiranih (90,9 %) se strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri gospodinjstvu 
uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo pa se ne strinja večji delež študentov RP 
(10,9 %) kot učiteljev RP (7,0 %). 

 

Preglednica 124: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi knjižnopogovornega jezika pri predmetu gospodinjstvo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,861a 1 0,353 

Kullbackov 2î preizkus 0,877 1 0,349 
Linearna povezanost 0,857 1 0,355 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 7,82.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,861; g = 
1; α = 0,353) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri gospodinjstvu uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in 
študenti RP glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri predmetu gospodinjstvo 
torej ne moremo trditi ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše 
ugotovitve v večini v podobnem deležu strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika 
pri predmetu gospodinjstvo. 

 

Preglednica 125: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij 
pri predmetu gospodinjstvo 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
gospodinjstvo uporabljali 

zemljepisna narečja. 

Skupaj da ne 

Skupina učitelj RP f 13 73 86 
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f % 15,1 % 84,9 % 100,0 % 

študent RP 
f 38 63 101 

f % 37,6 % 62,4 % 100,0 % 

Skupaj 
f 51 136 187 

f % 27,3 % 72,7 % 100,0 % 

Večina anketiranih (72,7 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu gospodinjstvo uporabljati zemljepisna narečja. Z omenjeno trditvijo pa se 
strinja večji delež študentov RP (37,6 %) kot učiteljev RP (15,1 %). 

 

Preglednica 126: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi zemljepisnih narečij pri predmetu gospodinjstvo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 11,863a 1 0,001 

Kullbackov 2î preizkus 12,331 1 0,000 
Linearna povezanost 11,800 1 0,001 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 23,45.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 11,863; g = 
1; α = 0,001) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali 
se med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o 
tem, ali bi morali učitelji pri učnem predmetu gospodinjstvo uporabljati zemljepisna 
narečja. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da se v osnovni 
množici pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe 
zemljepisnih narečij pri pouku gospodinjstva. Tako učitelji RP kot študenti RP se v 
večini ne strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu gospodinjstvo uporabljati 
zemljepisna narečja. S trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja precej večji 
delež učiteljev RP kot študentov RP. 

 

Preglednica 127: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi interesnih govoric 
pri predmetu gospodinjstvo 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
gospodinjstvo uporabljali 

interesne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 8 78 86 

f % 9,3 % 90,7 % 100,0 % 

študent RP 
f 13 88 101 

f % 12,9 % 87,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 21 166 187 

f % 11,2 % 88,8 % 100,0 % 
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Večina anketiranih (88,8 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
gospodinjstvu uporabljati interesne govorice. S trditvijo pa se strinja malenkost večji 
delež študentov RP (12,9 %) kot učiteljev RP (9,3 %). 

 

Preglednica 128: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov 
RP o uporabi interesnih govoric pri predmetu gospodinjstvo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 0,593a 1 0,441 
Kullbackov 2î preizkus 0,600 1 0,438 
Linearna povezanost 0,590 1 0,442 
Število anketiranih 187   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 9,66. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,593; g = 
1; α = 0,441) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP in študenti RP ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, ali bi morali 
učitelji pri gospodinjstvu uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. O razlikah v mnenju med učitelji RP in študenti RP 
glede uporabe interesnih govoric pri predmetu gospodinjstvo torej ne moremo trditi 
ničesar. Tako učitelji RP kot študenti RP se glede na naše ugotovitve v večini v 
podobnem deležu ne strinjajo z uporabo interesnih govoric pri predmetu 
gospodinjstvo. 

 

Preglednica 129: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi mestnih govoric pri 
predmetu gospodinjstvo 

 

Učitelji naj bi pri predmetu 
gospodinjstvo uporabljali 

mestne govorice. 

Skupaj da ne 

Skupina 

učitelj RP 
f 1 85 86 

f % 1,2 % 98,8 % 100,0 % 

študent RP 
f 9 92 101 

f % 8,9 % 91,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 10 177 187 

f % 5,3 % 94,7 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih (94,7 %) se ne strinja s trditvijo, da bi morali učitelji pri učnem 
predmetu gospodinjstvo uporabljati mestne govorice. Z omenjeno trditvijo pa se strinja 
večji delež študentov RP (8,9 %) kot učiteljev RP (1,2 %). 
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Preglednica 130: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP in študentov RP o 
uporabi mestnih govoric pri predmetu gospodinjstvo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 5,509a 1 0,019 
Kullbackov 2î preizkus 6,434 1 0,011 

Linearna povezanost 5,480 1 0,019 
Število anketiranih 187   

a. 1 celica (25,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 4,60. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 6,434; g = 1; α = 
0,011) je statistično pomembna na ravni α = 0,05 (α < 0,05). Preverjali smo, ali se med 
učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali 
bi morali učitelji pri učnem predmetu gospodinjstvo uporabljati mestne govorice. 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,1 % trdimo, da se v osnovni množici 
pojavljajo razlike med učitelji RP in študenti RP v mnenju glede uporabe mestnih 
govoric pri pouku gospodinjstva. Tako učitelji RP kot študenti RP se v veliki večini ne 
strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri predmetu gospodinjstvo uporabljati mestne 
govorice. S trditvijo se glede na naše ugotovitve ne strinja večji delež učiteljev RP kot 
študentov RP. 

 

Graf 15: Mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega 
jezika pri učnem predmetu gospodinjstvo 

 

Učitelji RP (93,0 %) in študenti RP (89,1 %) so se pri pouku gospodinjstva najbolj 
strinjali z uporabo knjižnopogovornega jezika. Nekoliko manj kot polovica učiteljev RP 
(44,2 %) in nekoliko manj kot tretjina študentov RP (29,7 %) sta se strinjali z uporabo 
zbornega knjižnega jezika. Z uporabo zemljepisnih narečij sta se strinjali manj kot 
petina učiteljev RP (15,1 %) in več kot tretjina študentov RP (37,6 %). Najmanj 
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anketiranih pa se je strinjalo z uporabo interesnih govoric (9,2 % učiteljev RP in 12,9 % 
študentov RP) ter mestnih govoric (1,2 % učiteljev RP in 8,9 % študentov RP). 

Statistično pomembne razlike med učitelji RP in študenti RP obstajajo v mnenju o 
uporabi zbornega knjižnega jezika, zemljepisnih narečij in mestnih govoric, in sicer pri 
vseh učnih predmetih, razen pri slovenščini. Z uporabo zbornega knjižnega jezika se 
strinja več učiteljev RP kot študentov RP, z uporabo zemljepisnih narečij in mestnih 
govoric pa se strinja več študentov RP kot učiteljev RP. 

 

Na RV4 (Ali se mnenja učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega jezika 
pri pouku na razredni stopnji razlikujejo glede na učni predmet?) lahko 
odgovorimo, da smo zaznali razlike v mnenju med učitelji RP in študenti RP o 
uporabi knjižnih in neknjižnih zvrsti jezika pri posameznih učnih predmetih: 

– Pri učnem predmetu slovenščina se največ učiteljev RP in študentov RP 
strinja z uporabo knjižnega jezika (zbornega knjižnega in 
knjižnopogovornega jezika), najmanj pa z uporabo neknjižnega jezika. 
Med učitelji RP in študenti RP obstajajo razlike v mnenju o uporabi 
interesnih in mestnih govoric – s tem se strinja le majhen delež študentov 
RP in nihče od učiteljev RP. 

– Med učitelji RP in študenti RP obstajajo razlike v mnenju o uporabi 
zbornega knjižnega jezika, zemljepisnih narečij in mestnih govoric pri 
predmetih matematika, spoznavanje okolja in gospodinjstvo – z uporabo 
zbornega knjižnega jezika se strinja več učiteljev RP kot študentov RP, z 
uporabo zemljepisnih narečij in mestnih govoric pa se strinja več 
študentov RP kot učiteljev RP. 

– Pri predmetih družba in šport med učitelji RP in študenti RP obstajajo 
razlike v mnenju o uporabi zbornega knjižnega jezika in neknjižnih zvrsti 
(zemljepisnih narečij, interesnih govoric in mestnih govoric) – z uporabo 
zbornega knjižnega jezika se strinja več učiteljev RP kot študentov RP, z 
uporabo neknjižnih zvrsti pa se strinja več študentov RP kot učiteljev RP. 

– Pri predmetu naravoslovje in tehnika med učitelji RP in študenti RP 
obstajajo razlike v mnenju o uporabi neknjižnih zvrsti, in sicer se z njihovo 
uporabo strinja več študentov RP kot učiteljev RP. 

– Pri predmetu likovna umetnost med učitelji RP in študenti RP obstajajo 
razlike v mnenju o uporabi zbornega knjižnega jezika in zemljepisnih 
narečij. Z uporabo zbornega knjižnega jezika se strinja več učiteljev RP 
kot študentov RP, z uporabo zemljepisnih narečij pa se strinja več 
študentov RP kot učiteljev RP. 

– Pri predmetu glasbena umetnost pa med učitelji RP in učenci RP 
obstajajo razlike v mnenju o uporabi zemljepisnih narečij, in sicer se s 
tem strinja več študentov RP kot učiteljev RP. 

V pregledani literaturi nismo našli natančnih opredelitev, katero socialno jezikovno 
zvrst naj bi učitelji uporabljali pri posameznem predmetu. Ker pa gre še vedno za pouk, 
je tudi tukaj najustreznejša raba knjižnopogovornega jezika (Poznanovič Jezeršek idr., 
2018; Kunst Gnamuš, 1992; Petek, 2014; Gomboc, 2009). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

99 

3.5.6 MNENJE O UPORABI ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA PRI 
POUKU GLEDE NA STATISTIČNO REGIJO UČITELJEV RP IN 
ŠTUDENTOV RP 

RV5: Ali se mnenja učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri 
pouku na razredni stopnji razlikujejo glede na območje, iz katerega so? 

 

Število in odstotek anketiranih učiteljev RP in študentov RP glede na statistično regijo, 
iz katere prihajajo, smo prikazali v Grafu 16 in Grafu 17. Pod obema grafoma smo tudi 
interpretirali podatke. 

 

Graf 16: Število in odstotek anketiranih učiteljev RP glede na statistično regijo, iz 
katere prihajajo (n = 86) 
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Graf 17: Število in odstotek anketiranih študentov RP glede na statistično regijo, iz 
katere prihajajo (n = 101) 

 

V vzorec so bili pri obeh skupinah (učitelji RP in študenti RP) vključeni prebivalci vseh 
slovenskih statističnih regij. Pri skupini učiteljev RP je bilo največ anketiranih iz 
osrednjeslovenske (22 anketiranih) in gorenjske (17 anketiranih) regije, najmanj pa iz 
primorsko-notranjske in posavske regije (po 1 anketirani). Pri skupini študentov RP pa 
je bilo največ anketiranih iz gorenjske (23 anketiranih) in osrednjeslovenske (20 
anketiranih) regije, najmanj pa iz posavske in koroške regije (po 1 anketirani). 

Ker je bil vzorec v posameznih regijah nereprezentativen (v posameznih regijah je 
sodelovalo le malo število anketiranih), podatkov ne moremo prikazati v obliki deleža 
oz. odstotkov. Poleg tega pri RV5 zaradi nereprezentativnega vzorca nismo preverjali, 
ali se med anketiranci pojavljajo statistično pomembne razlike.  

 

V spodnjih preglednicah smo prikazali dobljene rezultate glede na raziskovalno 
vprašanje (RV5), podkrepili pa smo jih še z interpretacijo. Odgovori anketirancev so 
prikazani glede na posamezno jezikovno zvrst. 

 

Preglednica 131: Mnenje učiteljev RP in študentov RP iz posamezne statistične regije 
o uporabi zbornega knjižnega jezika pri pouku 

Statistična regija 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati zborni 

knjižni jezik.  

se strinjam se ne strinjam Skupaj 

pomurska učitelji RP 1 2 3 

pomurska 
(n = 6)

podravska 
(n = 14)

koroška
(n = 1)

savinjska
(n = 8)

posavska 
(n = 1)

zasavska 
(n = 3)

gorenjska 
(n = 23)

osrednjeslovenska 
(n = 20)

jugovzhodna 
Slovenija 

(n = 7)

primorsko-notranjska 
(n = 3)

goriška 
(n = 13)

obalno-kraška 
(n = 2)ŠTUDENTI RP
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študenti RP 3 3 6 

podravska 
učitelji RP 5 5 10 

študenti RP 6 8 14 

koroška 
učitelji RP 1 2 3 

študenti RP 1 0 1 

savinjska 
učitelji RP 6 5 11 

študenti RP 4 4 8 

posavska 
učitelji RP 1 0 1 

študenti RP 1 0 1 

zasavska 
učitelji RP 2 2 4 

študenti RP 2 1 3 

gorenjska 
učitelji RP 4 13 17 

študenti RP 9 14 23 

osrednjeslovenska 
učitelji RP 10 12 22 

študenti RP 9 11 20 

jugovzhodna Slovenija 
učitelji RP 6 2 8 

študenti RP 5 2 7 

primorsko-notranjska 
učitelji RP 0 1 1 

študenti RP 2 1 3 

goriška 
učitelji RP 2 2 4 

študenti RP 5 8 13 

obalno-kraška 
učitelji RP 1 1 2 

študenti RP 2 0 2 

Skupaj 
učitelji RP 39 47 86 

študenti RP 49 52 101 

Z uporabo zbornega knjižnega jezika pri govoru z učenci pri pouku na razredni stopnji 
so se strinjali: 

– iz pomurske regije: 1 učitelj RP (n = 3) in 3 študenti RP (n = 6); 
– iz podravske regije: 5 učiteljev RP (n = 10) in 6 študentov RP (n = 14); 
– iz koroške regije: 1 učitelj RP (n = 3) in vsi študenti RP (n = 1); 
– iz savinjske regije: 6 učiteljev RP (n = 11) in 4 študenti RP (n = 8); 
– iz posavske regije: oba anketirana (n = 1 učitelj RP in 1 študent RP); 
– iz zasavske regije: 2 učitelja RP (n = 4) in 2 študenta RP (n = 3); 
– iz gorenjske regije: 4 učitelji RP (n = 17) in 9 študentov RP (n = 23); 
– iz osrednjeslovenske regije: 10 učiteljev RP (n = 22) in 9 študentov RP (n = 

20); 
– iz jugovzhodne Slovenije: 6 učiteljev RP (n = 8) in 5 študentov RP (n = 7); 
– iz primorsko-notranjske regije: nihče od učiteljev RP (n = 1) in 2 študenta RP 

(n = 3); 
– iz goriške regije: 2 učitelja RP (n = 4) in 5 študentov RP (n = 13); 
– iz obalno-kraške regije: 1 učitelj RP (n = 2) in vsi študenti RP (n = 2).  
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Preglednica 132: Mnenje učiteljev RP in študentov RP iz posamezne statistične regije 
o uporabi knjižnopogovornega jezika pri pouku 

Statistična regija 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati 

knjižnopogovorni jezik.  

se strinjam se ne strinjam Skupaj 

pomurska 
učitelji RP 3 0 3 

študenti RP 6 0 6 

podravska 
učitelji RP 10 0 10 

študenti RP 14 0 14 

koroška 
učitelji RP 3 0 3 

študenti RP 1 0 1 

savinjska 
učitelji RP 9 2 11 

študenti RP 8 0 8 

posavska 
učitelji RP 1 0 1 

študenti RP 1 0 1 

zasavska 
učitelji RP 4 0 4 

študenti RP 3 0 3 

gorenjska 
učitelji RP 17 0 17 

študenti RP 23 0 23 

osrednjeslovenska 
učitelji RP 21 1 22 

študenti RP 20 0 20 

jugovzhodna Slovenija 
učitelji RP 8 0 8 

študenti RP 6 1 7 

primorsko-notranjska 
učitelji RP 1 0 1 

študenti RP 3 0 3 

goriška 
učitelji RP 4 0 4 

študenti RP 12 1 13 

obalno-kraška 
učitelji RP 2 0 2 

študenti RP 2 0 2 

Skupaj 
učitelji RP 83 3 86 

študenti RP 99 2 101 

Z uporabo knjižnopogovornega jezika pri govoru z učenci pri pouku na razredni stopnji 
so se strinjali: 

– iz pomurske regije: vsi anketirani (n = 3 učitelji RP in 6 študentov RP); 
– iz podravske regije: vsi anketirani (n = 10 učiteljev RP in 14 študentov RP); 
– iz koroške regije: vsi anketirani (n = 3 učitelji RP in 1 študent RP); 
– iz savinjske regije: 9 učiteljev RP (n = 11) in vsi študenti RP (n = 8); 
– iz posavske regije: vsi anketirani (n = 1 učitelj RP in 1 študent RP); 
– iz zasavske regije: vsi anketirani (n = 4 učitelji RP in 3 študenti RP); 
– iz gorenjske regije: vsi anketirani (n = 17 učiteljev RP in 23 študentov RP); 
– iz osrednjeslovenske regije: 21 učiteljev RP (n = 22) in vsi študenti RP (n = 

20); 
– iz jugovzhodne Slovenije: vsi učitelji RP (n = 8) in 6 študentov RP (n = 7); 
– iz primorsko-notranjske regije: vsi anketirani (n = 1 učitelj RP in 3 študenti 

RP); 
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– iz goriške regije: vsi učitelji RP (n = 4) in 12 študentov RP (n = 13); 
– iz obalno-kraške regije: vsi anketirani (n = 2 učitelja RP in 2 študenta RP).  

 

Preglednica 133: Mnenje učiteljev RP in študentov RP iz posamezne statistične regije 
o uporabi zemljepisnih narečij pri pouku 

Statistična regija 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati 

zemljepisna narečja.  

se strinjam se ne strinjam Skupaj 

pomurska 
učitelji RP 0 3 3 

študenti RP 3 3 6 

podravska 
učitelji RP 4 6 10 

študenti RP 5 9 14 

koroška 
učitelji RP 0 3 3 

študenti RP 1 0 1 

savinjska 
učitelji RP 1 10 11 

študenti RP 2 6 8 

posavska 
učitelji RP 1 0 1 

študenti RP 1 0 1 

zasavska 
učitelji RP 0 4 4 

študenti RP 1 2 3 

gorenjska 
učitelji RP 5 12 17 

študenti RP 10 13 23 

osrednjeslovenska 
učitelji RP 5 17 22 

študenti RP 7 13 20 

jugovzhodna Slovenija 
učitelji RP 2 6 8 

študenti RP 3 4 7 

primorsko-notranjska 
učitelji RP 0 1 1 

študenti RP 1 2 3 

goriška 
učitelji RP 1 3 4 

študenti RP 2 11 13 

obalno-kraška 
učitelji RP 0 2 2 

študenti RP 0 2 2 

Skupaj 
učitelji RP 19 67 86 

študenti RP 36 65 101 

Z uporabo zemljepisnih narečij pri govoru z učenci pri pouku na razredni stopnji so se 
strinjali: 

– iz pomurske regije: nihče od učiteljev RP (n = 3) in 3 študenti RP (n = 6); 
– iz podravske regije: 4 učitelji RP (n = 10) in 5 študentov RP (n = 14); 
– iz koroške regije: nihče od učiteljev RP (n = 3) in vsi študenti RP (n = 1); 
– iz savinjske regije: 1 učitelj RP (n = 11) in 2 študenta RP (n = 8); 
– iz posavske regije: vsi anketirani (n = 1 učitelj RP in 1 študent RP); 
– iz zasavske regije: nihče od učiteljev RP (n = 4) in 1 študent RP (n = 3); 
– iz gorenjske regije: 5 učiteljev RP (n = 17) in 10 študentov RP (n = 23); 
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– iz osrednjeslovenske regije: 5 učiteljev RP (n = 22) in 7 študentov RP (n = 
20); 

– iz jugovzhodne Slovenije: 2 učitelja RP (n = 8) in 3 študenti RP (n = 7); 
– iz primorsko-notranjske regije: nihče od učiteljev RP (n = 1) in 1 študent RP 

(n = 3); 
– iz goriške regije: 1 učitelj RP (n = 4) in 2 študenta RP (n = 13); 
– iz obalno-kraške regije: nihče od anketiranih (n = 2 učitelja RP in 2 študenta 

RP).  

 

Preglednica 134: Mnenje učiteljev RP in študentov RP iz posamezne statistične regije 
o uporabi interesnih govoric pri pouku 

Statistična regija 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati interesne 

govorice.  

se strinjam se ne strinjam Skupaj 

pomurska 
učitelji RP 0 3 3 

študenti RP 2 4 6 

podravska 
učitelji RP 1 9 10 

študenti RP 2 12 14 

koroška 
učitelji RP 0 3 3 

študenti RP 0 1 1 

savinjska 
učitelji RP 0 11 11 

študenti RP 1 7 8 

posavska 
učitelji RP 1 0 1 

študenti RP 0 1 1 

zasavska 
učitelji RP 0 4 4 

študenti RP 0 3 3 

gorenjska 
učitelji RP 1 16 17 

študenti RP 2 21 23 

osrednjeslovenska 
učitelji RP 0 22 22 

študenti RP 1 19 20 

jugovzhodna Slovenija 
učitelji RP 0 8 8 

študenti RP 1 6 7 

primorsko-notranjska 
učitelji RP 0 1 1 

študenti RP 0 3 3 

goriška 
učitelji RP 0 4 4 

študenti RP 2 11 13 

obalno-kraška 
učitelji RP 0 2 2 

študenti RP 0 2 2 

Skupaj 
učitelji RP 3 83 86 

študenti RP 11 90 101 

Z uporabo interesnih govoric pri govoru z učenci pri pouku na razredni stopnji so se 
strinjali: 

– iz pomurske regije: nihče od učiteljev RP (n = 3) in 2 študenta RP (n = 6); 
– iz podravske regije: 1 učitelj RP (n = 10) in 2 študenta RP (n = 14); 
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– iz koroške regije: nihče od anketiranih (n = 3 učitelji RP in 1 študent RP); 
– iz savinjske regije: nihče od učiteljev RP (n = 11) in 1 študent RP (n = 8); 
– iz posavske regije: vsi učitelji RP (n = 1) in nihče od študentov RP (n = 1); 
– iz zasavske regije: nihče od anketiranih (n = 4 učitelji RP in 3 študenti RP); 
– iz gorenjske regije: 1 učitelj RP (n = 17) in 2 študenta RP (n = 23); 
– iz osrednjeslovenske regije: nihče od učiteljev RP (n = 22) in 1 študent RP (n 

= 20); 
– iz jugovzhodne Slovenije: nihče od učiteljev RP (n = 8) in 1 študent RP (n = 

7); 
– iz primorsko-notranjske regije: nihče od anketiranih (n = 1 učitelj RP in 3 

študenti RP); 
– iz goriške regije: nihče od učiteljev RP (n = 4) in 2 študenta RP (n = 13); 
– iz obalno-kraške regije: nihče od anketiranih (n = 2 učitelja RP in 2 študenta 

RP).  

 

Preglednica 135: Mnenje učiteljev RP in študentov RP iz posamezne statistične regije 
o uporabi mestnih govoric pri pouku 

Statistična regija 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati mestne 

govorice.  

se strinjam se ne strinjam Skupaj 

pomurska 
učitelji RP 0 3 3 

študenti RP 1 5 6 

podravska 
učitelji RP 1 9 10 

študenti RP 2 12 14 

koroška 
učitelji RP 0 3 3 

študenti RP 0 1 1 

savinjska 
učitelji RP 0 11 11 

študenti RP 0 8 8 

posavska 
učitelji RP 1 0 1 

študenti RP 0 1 1 

zasavska 
učitelji RP 0 4 4 

študenti RP 2 1 3 

gorenjska 
učitelji RP 3 14 17 

študenti RP 4 19 23 

osrednjeslovenska 
učitelji RP 0 22 22 

študenti RP 3 17 20 

jugovzhodna Slovenija 
učitelji RP 0 8 8 

študenti RP 0 7 7 

primorsko-notranjska 
učitelji RP 0 1 1 

študenti RP 1 2 3 

goriška 
učitelji RP 0 4 4 

študenti RP 0 13 13 

obalno-kraška 
učitelji RP 0 2 2 

študenti RP 0 2 2 

Skupaj učitelji RP 5 81 86 
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študenti RP 13 88 101 

Z uporabo mestnih govoric pri govoru z učenci pri pouku na razredni stopnji so se 
strinjali: 

– iz pomurske regije: nihče od učiteljev RP (n = 3) in 1 študent RP (n = 6); 
– iz podravske regije: 1 učitelj RP (n = 10) in 2 študenta RP (n = 14); 
– iz koroške regije: nihče od anketiranih (n = 3 učitelji RP in 1 študent RP); 
– iz savinjske regije: nihče od anketiranih (n = 11 učiteljev RP in 8 študentov 

RP); 
– iz posavske regije: vsi učitelji RP (n = 1) in nihče od študentov RP (n = 1); 
– iz zasavske regije: nihče od učiteljev RP (n = 4) in 2 študenta RP (n = 3); 
– iz gorenjske regije: 3 učitelji RP (n = 17) in 4 študenti RP (n = 23); 
– iz osrednjeslovenske regije: nihče od učiteljev RP (n = 22) in 3 študenti RP (n 

= 20); 
– iz jugovzhodne Slovenije: nihče od anketiranih (n = 8 učiteljev RP in 7 

študentov RP);  
– iz primorsko-notranjske regije: nihče od učiteljev RP (n = 1) in 1 študent RP 

(n = 3); 
– iz goriške regije: nihče od anketiranih (n = 4 učitelji RP in 13 študentov RP); 
– iz obalno-kraške regije: nihče od anketiranih (n = 2 učitelja RP in 2 študenta 

RP).  

 

3.5.7 MNENJE O UPORABI ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA PRI 
POUKU GLEDE NA RAZRED, V KATEREM UČITELJ POUČUJE 

RV6: Ali se mnenja učiteljev RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na razredni 
stopnji razlikujejo glede na razred, v katerem poučujejo? 

 

Število in odstotek anketiranih učiteljev RP glede na njihov razred poučevanja smo 
prikazali v Preglednici 136. Pod njo smo prav tako interpretirali podatke. 

 

Preglednica 136: Razred poučevanja anketiranih učiteljev RP 

 Razred poučevanja Frekvenca Odstotek 

Učitelji RP 

1. 16 18,6 % 

2. 19 22,1 % 

3. 18 20,9 % 

4. 13 15,1 % 

5. 20 23,3 % 

Skupaj  86 100,0 % 
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Učitelje RP smo vprašali, v katerem razredu trenutno poučujejo. V obdobju anketiranja 
jih je v 1. razredu poučevalo 26 (18,6 %), v 2. razredu 19 (22,1 %), v 3. razredu 18 
(20,9 %), v 4. razredu 13 (15,1 %) in v 5. razredu 20 (23,3 %).  

 

Učitelje RP smo vprašali tudi o njihovem mnenju o uporabi neknjižnega jezika pri 
pouku na razredni stopnji glede na njihov razred poučevanja. Dobljeni odgovori in 
ugotovitve so prikazani spodaj skupaj z raziskovalnim vprašanjem o uporabi knjižnega 
jezika pri pouku na razredni stopnji glede na razred poučevanja anketiranih učiteljev. 

 

Preglednica 137: Mnenje učiteljev RP o uporabi zbornega knjižnega jezika pri pouku 
glede na razred, v katerem poučujejo 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati zborni 

knjižni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Razred poučevanja 

1. 
f 6 10 16 

f % 37,5 % 62,5 % 100,0 % 

2. 
f 13 6 19 

f % 68,4 % 31,6 % 100,0 % 

3. 
f 10 8 18 

f % 55,6 % 44,4 % 100,0 % 

4. 
f 4 9 13 

f % 30,8 % 69,2 % 100,0 % 

5. 
f 6 14 20 

f % 30,0 % 70,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 39 47 86 

f % 45,3 % 54,7 % 100,0 % 

Anketirani učitelji RP se v splošnem (54,7 %) ne strinjajo s trditvijo, da bi morali pri 
pouku uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo se v večini ne strinjajo učitelji, ki 
poučujejo v 1. razredu (62,5 %), v 4. razredu (69,2 %) in v 5. razredu (70,0 %). S 
trditvijo pa se v večini strinjajo učitelji RP, ki poučujejo v 2. razredu (68,4 %) in v 3. 
razredu (55,6 %).  

 

Preglednica 138: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi 
zbornega knjižnega jezika pri pouku glede na razred, v katerem poučujejo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat  8,251a 4 0,083 
Kullbackov 2î preizkus 8,394 4 0,078 
Linearna povezanost 2,225 1 0,136 
Število anketiranih 86   

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 5,90. 
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Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 8,251; g = 
4; α = 0,083) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
učitelji RP, ki poučujejo v različnih razredih, ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
o tem, ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati zborni knjižni jezik. Podatkov iz vzorca 
ne moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med razredom, v katerem 
učitelji poučujejo, in njihovim mnenjem glede uporabe zbornega knjižnega jezika pri 
pouku torej ne moremo trditi ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se večina 
učiteljev ne strinja z uporabo zbornega knjižnega jezika pri pouku. 

 

Preglednica 139: Mnenje učiteljev RP o uporabi knjižnopogovornega jezika pri pouku 
glede na razred, v katerem poučujejo 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Razred poučevanja 

1. 
f 16 0 16 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

2. 
f 18 1 19 

f % 94,7 % 5,3 % 100,0 % 

3. 
f 18 0 18 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

4. 
f 13 0 13 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

5. 
f 18 2 20 

f % 90,0 % 10,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 83 3 86 

f % 96,5 % 3,5 % 100,0 % 

Anketirani učitelji RP se v splošnem (96,5 %) v veliki večini strinjajo s trditvijo, da bi 
morali pri pouku uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo se v popolnosti (100,0 %) 
strinjajo učitelji, ki učijo v 1., 3. in 4. razredu. Prav tako se s trditvijo strinja večinski 
delež učiteljev, ki učijo v 2. (94,7 %) in v 5. (90,0 %) razredu.  

 

Preglednica 140: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi 
knjižnopogovornega jezika pri pouku glede na razred, v katerem poučujejo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 4,395a 4 0,355 
Kullbackov 2î preizkus 5,190 4 0,268 
Linearna povezanost 1,433 1 0,231 
Število anketiranih 86   

a. 5 celic (50,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 0,45. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 5,190; g = 4; α = 
0,268) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
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RP, ki poučujejo v različnih razredih, ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, 
ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med razredom, v katerem 
učitelji poučujejo, in njihovim mnenjem glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri 
pouku torej ne moremo trditi ničesar. Glede na naše ugotovitve pa lahko trdimo, da se 
skoraj vsi učitelji strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika pri pouku. 

 

Preglednica 141: Mnenje učiteljev RP o uporabi zemljepisnih narečij pri pouku glede 
na razred, v katerem poučujejo 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati zemljepisna 

narečja. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Razred poučevanja 

1. 
f 4 12 16 

f % 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

2. 
f 3 16 19 

f % 15,8 % 84,2 % 100,0 % 

3. 
f 3 15 18 

f % 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

4. 
f 4 9 13 

f % 30,8 % 69,2 % 100,0 % 

5. 
f 5 15 20 

f % 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 19 67 86 

f % 22,1 % 77,9 % 100,0 % 

Anketirani učitelji RP se v splošnem (77,9 %) ne strinjajo s trditvijo, da bi morali pri 
pouku uporabljati zemljepisna narečja. S trditvijo se v večini ne strinjajo učitelji v vseh 
razredih, in sicer: 1. razred: 75,0 %; 2. razred: 84,2 %; 3. razred: 83,3 %; 4. razred: 
69,2 %; 5. razred: 75,0 %. 

 

Preglednica 142: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi zemljepisnih 
narečij pri pouku glede na razred, v katerem poučujejo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,492a 4 0,828 
Kullbackov 2î preizkus 1,499 4 0,827 
Linearna povezanost 0,214 1 0,644 
Število anketiranih 86   

a. 5 celic (50,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 2,87. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 1,499; g = 4; α = 
0,828) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP, ki poučujejo v različnih razredih, ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, 
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ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati zemljepisna narečja. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med razredom, v katerem 
učitelji poučujejo, in njihovim mnenjem glede uporabe zemljepisnih narečij pri pouku 
torej ne moremo trditi ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se večina učiteljev 
ne strinja z uporabo zemljepisnih narečij pri pouku. 

 

Preglednica 143: Mnenje učiteljev RP o uporabi interesnih govoric pri pouku glede 
na razred, v katerem poučujejo 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati interesne 

govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Razred poučevanja 

1. 
f 0 16 16 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

2. 
f 1 18 19 

f % 5,3 % 94,7 % 100,0 % 

3. 
f 1 17 18 

f % 5,6 % 94,4 % 100,0 % 

4. 
f 0 13 13 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

5. 
f 1 19 20 

f % 5,0 % 95,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 3 83 86 

f % 3,5 % 96,5 % 100,0 % 

Anketirani učitelji RP se v splošnem v veliki večini (96,5 %) ne strinjajo s trditvijo, da 
bi morali pri pouku uporabljati interesne govorice. S trditvijo se v večini ne strinjajo 
učitelji iz vseh razredov, in sicer: v 1. in v 4. razredu se s trditvijo ne strinja nihče 
(100,0 %) od anketiranih učiteljev RP, v 2. razredu se s trditvijo ne strinja 94,7 % 
anketiranih, v 3. razredu 94,4 % anketiranih in v 5. razredu 95,0 % anketiranih učiteljev 
RP.  

 

Preglednica 144: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi interesnih 
govoric pri pouku glede na razred, v katerem poučujejo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,590a 4 0,811 
Kullbackov 2î preizkus 2,528 4 0,640 

Linearna povezanost 0,144 1 0,704 
Število anketiranih 86   

a. 5 celic (50,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 0,45. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 2,528; g = 4; α = 
0,640) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP, ki poučujejo v različnih razredih, ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, 
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ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med razredom, v katerem 
učitelji poučujejo, in njihovim mnenjem glede uporabe interesnih govoric pri pouku 
torej ne moremo trditi ničesar. Glede na naše ugotovitve pa lahko trdimo, da se skoraj 
nihče od učiteljev ne strinja z uporabo interesnih govoric pri pouku. 

 

Preglednica 145: Mnenje učiteljev RP o uporabi mestnih govoric pri pouku glede na 
razred, v katerem poučujejo 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati mestne 

govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Razred poučevanja 

1. 
f 1 15 16 

f % 6,3 % 93,8 % 100,0 % 

2. 
f 2 17 19 

f % 10,5 % 89,5 % 100,0 % 

3. 
f 0 18 18 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

4. 
f 0 13 13 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

5. 
f 2 18 20 

f % 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 5 81 86 

f % 5,8 % 94,2 % 100,0 % 

Anketirani učitelji RP se v splošnem (94,2 %) v veliki večini ne strinjajo s trditvijo, da 
bi morali pri pouku uporabljati mestne govorice. S trditvijo se ne strinja nihče (100,0 %) 
od učiteljev RP, ki poučujejo v 3. in 4. razredu. V večini pa se s trditvijo ne strinjajo 
učitelji RP, ki poučujejo v 1. razredu (93,8 %), v 2. razredu (89,5 %) in v 5. razredu 
(90,0 %). 

 

Preglednica 146: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi mestnih 
govoric pri pouku glede na razred, v katerem poučujejo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 3,330a 4 0,504 
Kullbackov 2î preizkus 4,881 4 0,300 
Linearna povezanost 0,001 1 0,970 
Število anketiranih 86   

a. 5 celic (50,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 0,76. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 4,881; g = 4; α = 
0,300) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP, ki poučujejo v različnih razredih, ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, 
ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati mestne govorice. Podatkov iz vzorca ne 
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moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med razredom, v katerem 
učitelji poučujejo, in njihovim mnenjem glede uporabe mestnih govoric pri pouku torej 
ne moremo trditi ničesar. Glede na naše ugotovitve pa lahko trdimo, da se velika 
večina učiteljev ne strinja z uporabo mestnih govoric pri pouku. 

 

Graf 18: Mnenje učiteljev RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega jezika pri pouku 

 

Z uporabo knjižnopogovornega jezika pri pouku se je strinjalo največ učiteljev RP 
(100,0 % v 1., 3. in 4. razredu; 94,7 % v 2. razredu; 90,0 % v 5. razredu). Z uporabo 
zbornega knjižnega jezika se je strinjala več kot polovica učiteljev RP v 2. (68,4%) in 
v 3. (55,6 %) razredu, manj kot polovica pa v 1. (37,5 %), 4. (30,8 %) in 5. (30,0 %) 
razredu. Z uporabo zemljepisnih narečij se je strinjala slaba tretjina učiteljev v 4. 
razredu (30,8 %), četrtina (25,0 %) učiteljev RP v 1. in v 5. razredu ter manj kot petina 
učiteljev RP v 2. (15,8 %) in 3. (16,7 %) razredu. Z uporabo interesnih in mestnih 
govoric se je v vseh razredih strinjalo najmanj učiteljev RP. V 1. in 4. razredu se nihče 
(0,0 %) ni strinjal z uporabo interesnih govoric pri pouku, v 2., 3. in 5. razredu pa se 
jih je s tem strinjalo približno 5 %. Z uporabo mestnih govoric pa se ni strinjal  nihče 
(0,0 %) iz 3. in 4. razreda, v 1. razredu se je s tem strinjalo 6,3 % učiteljev RP, v 2. in 
v 5. razredu pa približno 10 %. 

Statistično pomembnih razlik med učitelji RP, ki poučujejo v različnih razredih, nismo 
odkrili.  

 

Na RV6 (Ali se mnenja učiteljev RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na 
razredni stopnji razlikujejo glede na razred, v katerem poučujejo?) lahko 
odgovorimo, da bistvenih razlik med učitelji RP glede na razred, v katerem učijo, 
nismo zaznali. Večina učiteljev v vseh razredih se strinja z uporabo 
knjižnopogovornega jezika pri pouku. Učitelji, ki učijo v 2. in 3. razredu, se v 
večinskem deležu prav tako strinjajo z uporabo zbornega knjižnega jezika. Z 
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uporabo neknjižnega jezika pa se strinja manj kot tretjina učiteljev v vseh 
razredih. 

Obstoječe literature, ki bi navajala povezavo med razredom, v katerem razredni učitelj 
poučuje, in njegovim mnenjem o uporabi jezikovne zvrsti pri pouku nismo našli, zato 
svojih ugotovitev ne moremo primerjati z ugotovitvami drugih avtorjev. 

 

3.5.8 MNENJE O UPORABI ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA PRI 
POUKU GLEDE NA UČITELJEVO DELOVNO DOBO 

RV7: Ali se mnenja učiteljev RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na razredni 
stopnji razlikujejo glede na njihovo delovno dobo? 

 

Število in odstotek anketiranih učiteljev RP glede na njihovo delovno dobo smo 
prikazali v Preglednici 147. Pod njo smo prav tako interpretirali podatke. 

 

Preglednica 147: Delovna doba anketiranih učiteljev RP 

 Delovna doba Frekvenca Odstotek 

Učitelji RP 

1–3 leta  30 34,9 % 

4–6 let 7 8,1 % 

7–18 let 27 31,4 % 

19–30 let 19 22,1 % 

več kot 30 let 3 3,5 % 

Skupaj  86 100,0 % 

Učitelje RP smo vprašali po njihovi delovni dobi. V času anketiranja je imelo največ 
učiteljev (34,9 %) delovno dobo 1–3 leta, delovno dobo 4–6 let je imelo 8,1 % učiteljev, 
delovno dobo 7–18 let je imelo 31,4 % učiteljev, delovno dobo 19–30 let je imelo 
22,1 % učiteljev, najmanj učiteljev (3,5 %) pa je imelo delovno dobo več kot 30 let. 

 

Učitelje RP smo vprašali tudi o njihovem mnenju o uporabi neknjižnega jezika pri 
pouku na razredni stopnji glede na njihovo delovno dobo. Dobljeni odgovori in 
ugotovitve so prikazani spodaj skupaj z raziskovalnim vprašanjem o uporabi knjižnega 
jezika pri pouku na razredni stopnji glede na delovno dobo anketiranih učiteljev. 
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Preglednica 148: Mnenje učiteljev RP o uporabi zbornega knjižnega jezika pri pouku 
glede na njihovo delovno dobo 

 

Pri pouku bi morali učitelji 
z učenci uporabljati zborni 

knjižni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Delovna doba v 
letih 

1–3 leta 
f 15 15 30 

f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

4–6 let 
f 1 6 7 

f % 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

7–18 let 
f 13 14 27 

f % 48,1 % 51,9 % 100,0 % 

19–30 let 
f 7 12 19 

f % 36,8 % 63,2 % 100,0 % 

več kot 30 let 
f 3 0 3 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 39 47 86 

f % 45,3 % 54,7 % 100,0 % 

Anketirani učitelji RP se v splošnem (54,7 %) ne strinjajo s trditvijo, da bi morali pri 
pouku uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo se v večini ne strinjajo učitelji RP, ki 
imajo delovno dobo 4–6 let (85,7 %), 7–18 let (51,9 %) in 19–30 let (63,2 %). Učitelji 
RP, ki imajo delovno dobo 1–3 leta, se v enakem deležu (50,0 %) s trditvijo strinjajo 
in ji nasprotujejo. Učitelji RP, ki so imajo več kot 30 let delovne dobe, pa se s trditvijo, 
da bi morali pri pouku uporabljati zborni knjižni jezik, v celoti strinjajo (100,0 %).  

 

Preglednica 149: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi zbornega 
knjižnega jezika pri pouku glede na njihovo delovno dobo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 7,243a 4 0,124 
Kullbackov 2î preizkus 8,745 4 0,068 

Linearna povezanost 0,032 1 0,859 
Število anketiranih 86   

a. 4 celice (40,0 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 1,36.  

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 8,745; g = 4; α = 
0,068) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP, ki imajo različno delovno dobo, ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, 
ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati zborni knjižni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med delovno dobo učiteljev 
in njihovim mnenjem glede uporabe zbornega knjižnega jezika pri pouku torej ne 
moremo trditi ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se večina učiteljev ne strinja 
z uporabo zbornega knjižnega jezika pri pouku. 
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Preglednica 150: Mnenje učiteljev RP o uporabi knjižnopogovornega jezika pri pouku 
glede na njihovo delovno dobo 

 

Pri pouku bi morali učitelji 
z učenci uporabljati 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Delovna doba v 
letih 

1–3 leta 
f 30 0 30 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

4–6 let 
f 7 0 7 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

7–18 let 
f 25 2 27 

f % 92,6 % 7,4 % 100,0 % 

19–30 let 
f 18 1 19 

f % 94,7 % 5,3 % 100,0 % 

več kot 30 let 
f 3 0 3 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 83 3 86 

f % 96,5 % 3,5 % 100.0 % 

Anketirani učitelji RP se v splošnem v veliki večini (96,5 %) strinjajo s trditvijo, da bi 
morali pri pouku uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo se popolnoma (100,0 %) 
strinjajo učitelji RP, ki imajo delovno dobo 1–3 leta, 4–6 let in več kot 30 let. V večini 
pa se s trditvijo strinjajo učitelji RP, ki imajo delovno dobo 7–18 let (92,6 %) in 19–30 
let (94,7 %).  

 

Preglednica 151: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi 
knjižnopogovornega jezika pri pouku glede na njihovo delovno dobo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 2,855a 4 0,582 
Kullbackov 2î preizkus 3,934 4 0,415 
Linearna povezanost 1,298 1 0,255 
Število anketiranih 86   

a. 6 celic (60,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 0,10.  

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 3,934; g = 4; α = 
0,415) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP, ki imajo različno delovno dobo, ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, 
ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med delovno dobo učiteljev 
in njihovim mnenjem glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri pouku torej ne 
moremo trditi ničesar. Glede na naše ugotovitve pa lahko trdimo, da se skoraj vsi 
učitelji strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika pri pouku. 
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Preglednica 152: Mnenje učiteljev RP o uporabi zemljepisnih narečij pri pouku glede 
na njihovo delovno dobo 

 

Pri pouku bi morali učitelji 
z učenci uporabljati 
zemljepisna narečja. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Delovna doba v 
letih 

1–3 leta 
f 6 24 30 

f % 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

4–6 let 
f 2 5 7 

f % 28,6 % 71,4 % 100,0 % 

7–18 let 
f 7 20 27 

f % 25,9 % 74,1 % 100,0 % 

19–30 let 
f 4 15 19 

f % 21,1 % 78,9 % 100,0 % 

več kot 30 let 
f 0 3 3 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 19 67 86 

f % 22,1 % 77,9 % 100.0 % 

Anketirani učitelji RP se v splošnem v večini (77,9 %) ne strinjajo s trditvijo, da bi morali 
pri pouku uporabljati zemljepisna narečja. Trditvi popolnoma (100,0 %) nasprotujejo 
učitelji RP z delovno dobo več kot 30 let. Drugi učitelji RP se s trditvijo v večini ne 
strinjajo – učitelji RP z delovno dobo 1–3 leta v 80,0 %, učitelji RP z delovno dobo 4–
6 let v 71,4 %, učitelji RP z delovno dobo 7–18 let v 74,1 % in učitelji RP z delovno 
dobo 19–30 let v 78,9 %.  

 

Preglednica 153: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi zemljepisnih 
narečij pri pouku glede na njihovo delovno dobo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,340a 4 0,855 
Kullbackov 2î preizkus 1,970 4 0,741 

Linearna povezanost 0,022 1 0,883 
Število anketiranih 86   

a. 4 celice (40,0 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 0,66. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 1,970; g = 4; α = 
0,741) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP, ki imajo različno delovno dobo, ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, 
ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati zemljepisna narečja. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med delovno dobo učiteljev 
in njihovim mnenjem glede uporabe zemljepisnih narečij pri pouku torej ne moremo 
trditi ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se večina učiteljev ne strinja z uporabo 
zemljepisnih narečij pri pouku. 
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Preglednica 154: Mnenje učiteljev RP o uporabi interesnih govoric pri pouku glede 
na njihovo delovno dobo 

 

Pri pouku bi morali učitelji 
z učenci uporabljati 
interesne govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Delovna doba v 
letih 

1–3 leta 
f 0 30 30 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

4–6 let 
f 1 6 7 

f % 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

7–18 let 
f 1 26 27 

f % 3,7 % 96,3 % 100,0 % 

19–30 let 
f 1 18 19 

f % 5,3 % 94,7 % 100,0 % 

več kot 30 let 
f 0 3 3 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 3 83 86 

f % 3,5 % 96,5 % 100,0 % 

Anketirani učitelji RP se v splošnem v veliki večini (96,5 %) ne strinjajo s trditvijo, da 
bi morali pri pouku uporabljati interesne govorice. Trditvi popolnoma (100,0 %) 
nasprotujejo učitelji RP, ki imajo delovno dobo od 1–3 leta in več kot 30 let. Drugi 
učitelji RP se s trditvijo v večini ne strinjajo – učitelji RP z delovno dobo 4–6 let v 
85,7 %, učitelji RP z delovno dobo 7–18 let v 96,3 % in učitelji RP z delovno dobo 19–
30 let v 94,7 %.  

 

Preglednica 155: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi interesnih 
govoric pri pouku glede na njihovo delovno dobo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 3,798a 4 0,434 
Kullbackov 2î preizkus 3,897 4 0,420 

Linearna povezanost 0,458 1 0,498 
Število anketiranih 86   

a. 6 celic (60,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 0,10. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 3,897; g = 4; α = 
0,420) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP, ki imajo različno delovno dobo, ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, 
ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med delovno dobo učiteljev 
in njihovim mnenjem glede uporabe interesnih govoric pri pouku torej ne moremo trditi 
ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se skoraj nihče od učiteljev ne strinja z 
uporabo interesnih govoric pri pouku. 
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Preglednica 156: Mnenje učiteljev RP o uporabi mestnih govoric pri pouku glede na 
njihovo delovno dobo 

 

Pri pouku bi morali učitelji 
z učenci uporabljati mestne 

govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Delovna doba v 
letih 

1–3 leta 
f 1 29 30 

f % 3,3 % 96,7 % 100,0 % 

4–6 let 
f 1 6 7 

f % 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

7–18 let 
f 2 25 27 

f % 7,4 % 92,6 % 100,0 % 

19–30 let 
f 1 18 19 

f % 5,3 % 94,7 % 100,0 % 

več kot 30 let 
f 0 3 3 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 5 81 86 

f % 5,8 % 94,2 % 100,0 % 

Anketirani učitelji RP se v splošnem v veliki večini (94,2 %) ne strinjajo s trditvijo, da 
bi morali pri pouku uporabljati mestne govorice. Trditvi popolnoma (100,0 %) 
nasprotujejo učitelji RP, ki imajo delovno dobo več kot 30 let. Drugi učitelji RP se s 
trditvijo v večini ne strinjajo – učitelji RP z delovno dobo 1–3 leta v 96,7 %, učitelji RP 
z delovno dobo 4–6 let v 85,7 %, učitelji RP z delovno dobo 7–18 let v 92,6 % in učitelji 
RP z delovno dobo 19–30 let v 94,7 %.  

 

Preglednica 157: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi mestnih 
govoric pri pouku glede na njihovo delovno dobo) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,575a 4 0,813 
Kullbackov 2î preizkus 1,548 4 0,818 

Linearna povezanost 0,026 1 0,873 
Število anketiranih 86   

a. 6 celic (60,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 0,17. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 1,548; g = 4; α = 
0,818) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med učitelji 
RP, ki imajo različno delovno dobo, ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, 
ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati mestne govorice. Podatkov iz vzorca ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med delovno dobo učiteljev 
in njihovim mnenjem glede uporabe mestnih govoric pri pouku torej ne moremo trditi 
ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se velika večina učiteljev ne strinja z 
uporabo mestnih govoric pri pouku. 
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Graf 19: Mnenje učiteljev RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega jezika glede na 
njihovo delovno dobo 

 

Z uporabo knjižnopogovornega jezika pri pouku se je strinjalo največ učiteljev RP 
(100,0 % z delovno dobo 1–3 leta, 4–6 let in več kot 30 let; 94,7 % z delovno dobo 
19–30 let; 92,6 % z delovno dobo 7–18 let). Z uporabo zbornega knjižnega jezika se 
je strinjala polovica učiteljev RP z delovno dobo 1–3 leta (50,0 %), nekaj manj kot 
polovica učiteljev RP z delovno dobo 7–18 let (48,1 %), dobra tretjina učiteljev RP z 
delovno dobo 19–30 let (36,8 %), najmanj pa tistih, ki so imeli delovno dobo 4–6 let 
(14,3 %) in več kot 30 let (10,0 %). Z uporabo neknjižnega jezika se je pri vseh 
podskupinah strinjala manj kot tretjina učiteljev RP. Nihče od učiteljev z delovno dobo 
več kot 30 let se ni strinjal z uporabo neknjižnega jezika pri pouku. 

Statistično pomembnih razlik med učitelji RP z različno delovno dobo nismo odkrili.  

 

Na RV7 (Ali se mnenja učiteljev RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na 
razredni stopnji razlikujejo glede na njihovo delovno dobo?) lahko odgovorimo, 
da bistvenih razlik med učitelji RP glede na njihovo delovno dobo nismo zaznali. 
Skoraj vsi učitelji se strinjajo z uporabo knjižnega jezika pri pouku, in sicer 
knjižnopogovornega jezika, najmanj pa z uporabo neknjižnega jezika. 

Obstoječe literature, ki bi navajala povezavo med delovno dobo učiteljev in njihovim 
mnenjem o uporabi jezikovne zvrsti pri pouku, nismo našli, zato svojih ugotovitev ne 
moremo primerjati z ugotovitvami drugih avtorjev. 

 

3.5.9 MNENJE O UPORABI ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA PRI 
POUKU GLEDE NA LETNIK ŠTUDIJA ŠTUDENTOV 

RV8: Ali se mnenja študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na 
razredni stopnji razlikujejo glede na letnik študija? 
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Število in odstotek anketiranih študentov RP glede na njihov letnik študija smo 
prikazali v Preglednici 158. Pod njo smo prav tako interpretirali podatke. 

 

Preglednica 158: Letnik študija anketiranih študentov RP 

 Letnik študija Frekvenca Odstotek 

Študenti RP 

1. 27 26,7 % 

2. 8 7,9 % 

3. 19 18,8 % 

4. 13 12,9 % 

magisterij 34 33,7 % 

Skupaj  101 100,0 % 

Študente RP smo vprašali, kateri je njihov trenutni letnik študija. V obdobju anketiranja 
je bilo v 1. letnik vpisanih 26,7 % študentov, v 2. letnik 7,9 % študentov, v 3. letnik 
18,8 % študentov ,v 4. letnik 12,9 % študentov, na magisterij pa približno tretjina 
študentov (33,7 %). 

 

Študente RP smo vprašali tudi o njihovem mnenju o uporabi neknjižnega jezika pri 
pouku na razredni stopnji glede na njihov letnik študija. Dobljeni odgovori in ugotovitve 
so prikazani spodaj skupaj z raziskovalnim vprašanjem o uporabi knjižnega jezika pri 
pouku na razredni stopnji glede na letnik študija anketiranih študentov. 

 

Preglednica 159: Mnenje študentov RP o uporabi zbornega knjižnega jezika pri 
pouku glede na njihov letnik študija 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati zborni 

knjižni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Letnik študija 

1. 
f 9 18 27 

f % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

2. 
f 4 4 8 

f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

3. 
f 11 8 19 

f % 57,9 % 42,1 % 100,0 % 

4. 
f 5 8 13 

f % 38,5 % 61,5 % 100,0 % 

magisterij 
f 20 14 34 

f % 58,8 % 41,2 % 100.0% 
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Skupaj 
f 49 52 101 

f % 48,5 % 51,5 % 100,0 % 

Anketirani študenti RP se v splošnem v večini (51,5 %) ne strinjajo s trditvijo, da bi 
morali učitelji pri pouku uporabljati zborni knjižni jezik. S trditvijo se v večini ne strinjajo 
študenti RP, ki so vpisani v 1. (66,7 %) in 4. (61,5 %) letnik. Študenti RP 2. letnika se 
v enakem deležu (50,0 %) strinjajo s trditvijo in ji nasprotujejo. Študenti RP 3. letnika 
(57,9 %) in magisterija (58,8 %) pa se s trditvijo v večini strinjajo. 

 

Preglednica 160: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje študentov RP o uporabi 
zbornega knjižnega jezika pri pouku glede na njihov letnik študija) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 5,140a 4 0,273 
Kullbackov 2î preizkus 5,208 4 0,267 
Linearna povezanost 2,880 1 0,090 
Število anketiranih 101   

a. 2 celici (20,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 3,88.  

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 5,140; g = 
4; α = 0,273) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
študenti RP, ki so vpisani v različne letnike študija, ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike o tem, ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati zborni knjižni jezik. Podatkov iz 
vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med letnikom 
študija študentov in njihovim mnenjem glede uporabe zbornega knjižnega jezika pri 
pouku torej ne moremo trditi ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se večina 
študentov ne strinja z uporabo zbornega knjižnega jezika pri pouku. 

 

Preglednica 161: Mnenje študentov RP o uporabi knjižnopogovornega jezika pri 
pouku glede na njihov letnik študija 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati 

knjižnopogovorni jezik. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Letnik študija 

1. 
f 27 0 27 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

2. 
f 8 0 8 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

3. 
f 19 0 19 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

4. 
f 13 0 13 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

magisterij 
f 32 2 34 

f % 94,1 % 5,9 % 100,0 % 
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Skupaj 
f 99 2 101 

f % 98,0 % 2,0 % 100,0 % 

Skoraj vsi anketirani študenti RP (98,0 %) se strinjajo s trditvijo, da bi morali učitelji pri 
pouku uporabljati knjižnopogovorni jezik. S trditvijo se popolnoma (100,0 %) strinjajo 
študenti 1., 2., 3. in 4. letnika. V skupini študentov RP, ki so vpisani na magisterij, pa 
se 5,9 % anketiranih s trditvijo ne strinja. 

 

Preglednica 162: Kullbackov 2î preizkus (mnenje študentov RP o uporabi 
knjižnopogovornega jezika pri pouku glede na njihov letnik študija) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 4,021a 4 0,403 
Kullbackov 2î preizkus 4,435 4 0,350 
Linearna povezanost 2,562 1 0,109 
Število anketiranih 101   

a. 5 celic (50,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 0,16. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 4,435; g = 4; α = 
0,350) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med študenti 
RP, ki so vpisani v različne letnike študija, ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
o tem, ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati knjižnopogovorni jezik. Podatkov iz 
vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med letnikom 
študija študentov in njihovim mnenjem glede uporabe knjižnopogovornega jezika pri 
pouku torej ne moremo trditi ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se skoraj vsi 
študenti strinjajo z uporabo knjižnopogovornega jezika pri pouku. 

 

Preglednica 163: Mnenje študentov RP o uporabi zemljepisnih narečij pri pouku glede 
na njihov letnik študija 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati zemljepisna 

narečja. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Letnik študija 

1. 
f 11 16 27 

f % 40,7 % 59,3 % 100,0 % 

2. 
f 3 5 8 

f % 37,5 % 62,5 % 100,0 % 

3. 
f 8 11 19 

f % 42,1 % 57,9 % 100,0 % 

4. 
f 5 8 13 

f % 38,5 % 61,5 % 100,0 % 

magisterij 
f 9 25 34 

f % 26,5 % 73,5 % 100,0 % 

Skupaj f 36 65 101 
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f % 35,6 % 64,4 % 100,0 % 

Anketirani študenti RP se v splošnem v večini (64,4 %) ne strinjajo s trditvijo, da bi 
morali učitelji pri pouku uporabljati zemljepisna narečja. S trditvijo se v večinskem 
deležu ne strinjajo študenti RP iz vseh letnikov: 1. letnik: 59,3 %; 2. letnik: 62,5 %; 3. 
letnik: 57,9 %; 4. letnik: 61,5 %; magisterij: 73,5 %.  

 

Preglednica 164: Pearsonov hi-kvadrat preizkus (mnenje študentov RP o uporabi 
zemljepisnih narečij pri pouku glede na njihov letnik študija) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 1,956a 4 0,744 

Kullbackov 2î preizkus 2,001 4 0,736 
Linearna povezanost 1,271 1 0,260 
Število anketiranih 101   

a. 2 celici (20,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 2,85. 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 1,956; g = 
4; α = 0,744) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med 
študenti RP, ki so vpisani v različne letnike študija, ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike o tem, ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati zemljepisna narečja. Podatkov 
iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med letnikom 
študija študentov in njihovim mnenjem glede uporabe zemljepisnih narečij pri pouku 
torej ne moremo trditi ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se večina študentov 
ne strinja z uporabo zemljepisnih narečij pri pouku. 

 

Preglednica 165: Mnenje študentov RP o uporabi interesnih govoric pri pouku glede 
na njihov letnik študija 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati interesne 

govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Letnik študija 

1. 
f 3 24 27 

f % 11,1 % 88,9 % 100.0 % 

2. 
f 2 6 8 

f % 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

3. 
f 1 18 19 

f % 5,3 % 94,7 % 100,0 % 

4. 
f 1 12 13 

f % 7,7 % 92,3 % 100,0 % 

magisterij 
f 2 32 34 

f % 5,9 % 94,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 9 92 101 

f % 8,9 % 91,1 % 100,0 % 
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Anketirani študenti RP se v splošnem v večini (91,1 %) ne strinjajo s trditvijo, da bi 
morali učitelji pri pouku uporabljati interesne govorice. S trditvijo se v večinskem 
deležu ne strinjajo študenti RP iz vseh letnikov: 1. letnik: 88,9 %; 2. letnik: 75,0 %; 3. 
letnik: 94,7 %; 4. letnik: 92,3 %; magisterij: 94,1 %.  

 

Preglednica 166: Kullbackov 2î preizkus (mnenje študentov RP o uporabi interesnih 
govoric pri pouku glede na njihov letnik študija) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 3,432a 4 0,488 
Kullbackov 2î preizkus 2,762 4 0,598 
Linearna povezanost 1,028 1 0,311 
Število anketiranih 101   

a. 5 celic (50,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 0,71. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 2,762; g = 4; α = 
0,598) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med študenti 
RP, ki so vpisani v različne letnike študija, ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
o tem, ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati interesne govorice. Podatkov iz vzorca 
ne moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med letnikom študija 
študentov in njihovim mnenjem glede uporabe interesnih govoric pri pouku torej ne 
moremo trditi ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se velika večina študentov 
ne strinja z uporabo interesnih govoric pri pouku. 

 

Preglednica 167: Mnenje učiteljev RP o uporabi mestnih govoric pri pouku glede na 
njihov letnik študija 

 

Pri pouku bi morali učitelji z 
učenci uporabljati mestne 

govorice. 

Skupaj se strinjam se ne strinjam 

Letnik študija 

1. 
f 4 23 27 

f % 14,8 % 85,2 % 100,0 % 

2. 
f 2 6 8 

f % 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

3. 
f 4 15 19 

f % 21,1 % 78,9 % 100,0 % 

4. 
f 2 11 13 

f % 15,4 % 84,6 % 100,0 % 

magisterij 
f 1 33 34 

f % 2,9 % 97,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 13 88 101 

f % 12,9 % 87,1 % 100,0 % 

Anketirani študenti RP se v splošnem v večini (87,1 %) ne strinjajo s trditvijo, da bi 
morali učitelji pri pouku uporabljati mestne govorice. S trditvijo se v večinskem deležu 
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ne strinjajo študenti RP iz vseh letnikov: 1. letnik: 85,2 %; 2. letnik: 75,0 %; 3. letnik: 
78,9 %; 4. letnik: 84,6 %; magisterij: 97,1 %.  

 

Preglednica 168: Kullbackov 2î preizkus (mnenje učiteljev RP o uporabi mestnih 
govoric pri pouku glede na njihov letnik študija) 

 
Vrednost 

Prostostne 
stopinje (g) 

α 

Pearsonov hi-kvadrat 5,337a 4 0,254 
Kullbackov 2î preizkus 6,163 4 0,187 
Linearna povezanost 2,409 1 0,121 
Število anketiranih 101   

a. 5 celic (50,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc. 
Minimalna teoretična frekvenca je 1,03. 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa hipoteze neodvisnosti (2î = 6,163; g = 4; α = 
0,187) ni statistično pomembna (na ravni α = 0,05; α > 0,05). V vzorcu se med študenti 
RP, ki so vpisani v različne letnike študija, ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
o tem, ali bi morali učitelji pri pouku uporabljati mestne govorice. Podatkov iz vzorca 
ne moremo posplošiti na osnovno množico. O povezanosti med letnikom študija 
študentov in njihovim mnenjem glede uporabe mestnih govoric pri pouku torej ne 
moremo trditi ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da se večina študentov ne strinja 
z uporabo mestnih govoric pri pouku. 

 

Graf 20: Mnenje študentov RP o uporabi jezikovnih zvrsti slovenskega jezika pri pouku 
glede na njihov letnik študija 

 

Z uporabo knjižnopogovornega jezika pri pouku se je strinjalo največ študentov RP 
(100,0 % v 1., 2., 3 in 4. letniku ter 94,1 % vpisanih na magisterij). Z uporabo zbornega 
knjižnega jezika se je strinjala več kot polovica študentov RP v 3. letniku (57,9 %) in 
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na magisteriju (58,8 %), polovica študentov v 2. letniku (50,0 %) in manj kot polovica 
študentov v 1. letniku (33,3 %) in 4. letniku (38,5 %). Z uporabo neknjižnega jezika se 
je v vseh letnikih strinjala manj kot polovica študentov RP. Z uporabo zemljepisnih 
narečij se je strinjala več kot tretjina študentov v 1. letniku (40,7 %), v 2. letniku 
(37,5 %), v 3. letniku (42,1 %) in v 4. letniku (38,5 %) ter dobra četrtina študentov RP 
na magisteriju (26,5 %). Z uporabo interesnih govoric se je strinjalo 11,1 % študentov 
1. letnika, 25,0 % študentov 2. letnika, 5,3 % študentov 3. letnika, 7,7 % študentov 4. 
letnika in 5,9 % študentov magistrskega študija. Z uporabo mestnih govoric pa se je 
strinjalo 14,8 % študentov 1. letnika, 25,0 % študentov 2. letnika, 21,1 % študentov 3. 
letnika, 15,4 % študentov 4. letnika in 2,9 % študentov magistrskega študija.  

Statistično pomembnih razlik med študenti RP, ki so vpisani v različne letnike študija, 
nismo odkrili.  

 

Na RV8 (Ali se mnenja študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku na 
razredni stopnji razlikujejo glede na letnik študija?) lahko odgovorimo, da 
bistvenih razlik med študenti RP glede na njihov letnik študija nismo zaznali. 
Skoraj vsi študenti RP se strinjajo, da bi morali učitelji pri pouku pri govoru z 
učenci uporabljati knjižnopogovorni jezik. Manj kot polovica študentov RP v 
vseh letnikih pa se strinja z uporabo neknjižnega jezika pri pouku. 

Obstoječe literature, ki bi navajala povezavo med letnikom študija študentov RP in 
njihovim mnenjem o uporabi jezikovne zvrsti pri pouku, nismo našli, zato svojih 
ugotovitev ne moremo primerjati z ugotovitvami drugih avtorjev. 

 

3.5.10 DOPOLNITEV ODGOVOROV PRI ANKETNEM VPRAŠALNIKU 

Anketirancem smo pri anketnem vprašalniku na koncu ponudili možnost, da nam 
sporočijo še kaj v zvezi z uporabo knjižnega oz. neknjižnega jezika v osnovni šoli na 
razredni stopnji. Odgovor na odprto vprašanje je bil prostovoljen, nanj pa se je odzvalo 
27 učiteljev RP in 18 študentov RP.  

Anketiranci so v tem delu v veliki večini dodali svoje mnenje o tem, katero zvrst 
slovenskega jezika bi morali učitelji uporabljati pri pouku. Ker so si bili nekateri 
odgovori med seboj precej podobni, smo jih razdelili v štiri sklope, in sicer:  

– Odgovori učiteljev RP in študentov RP, ki so izkazali večjo podporo uporabi 
knjižnega jezika v šoli pri pouku, npr.: 

»Če želimo, da bodo učenci poznali in znali uporabljati slovenski knjižni jezik, 
da bodo imeli bogat besedni zaklad, ga moramo učitelji uporabljati pri vsakem 
pogovoru/komuniciranju z njimi.« 

»Šola je prostor, kjer otroci lahko razvijajo jezikovno kulturo in so v veliki meri 
izpostavljeni knjižnemu jeziku. Da bi bili uspešni pri začetnem opismenjevanju 
in pri razvijanju funkcionalne pismenosti, je dobro, da so otroci v jezikovni kopeli 
knjižnega jezika.« 

»Učenci, ki izhajajo iz okolij z nižjim socialno-ekonomskim statusom, redko 
slišijo govor nekoga, ki govori knjižno. Zato menim, da bi že zaradi teh otrok 
morali uporabljati v šoli knjižni jezik. Obstaja seveda še več razlogov, od 
izobraževalnih naprej.« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nataša Indjić – magistrsko delo 

127 

»Učitelj je javni govorec. Sleng, narečja idr. ne sodijo v šolo. Učitelj je zgled. 
Slovenski jezik je lep, govorimo knjižno in bodimo zgled.« 

»Učenci morajo pri uradnem delu pouka slišati zborno izreko. Med odmori to ni 
tako pomembno.« 

– Odgovori učiteljev RP in študentov RP, ki so izkazali večjo podporo tako 
uporabi knjižnega kot neknjižnega jezika v šoli pri pouku, npr.: 

»Prav je, da se učenci naučijo pravilne, knjižne slovenščine. Vendar pa se mi 
zdi, da se učencem, kot učiteljica, lažje približam z malce bolj pogovornim 
jezikom, tudi narečnim oz. govorim malo 'po domače'.« 

»Od situacije je odvisno, kateri jezik se pri pouku uporablja. Seveda stremimo 
k uporabi knjižnega jezika, a vedno to ni mogoče.« 

»Menim, da je večinoma treba uporabljati knjižnopogovorni jezik, vendar tudi 
pokrajinski, saj se učenci kdaj ne znajo še izraziti v knjižnem. Zato jim 
pomagamo z govorico, ki jim je bližja, seveda s pojasnilom potem še s knjižnim 
jezikom, da se bodo naučili še tega – to velja predvsem za prvo triado, še 
posebej za učence 1. razreda, ki so bili do zdaj navajeni le pokrajinskega, 
domačega jezika. V višjih razredih lahko uporabljamo pokrajinski govor, ko 
obravnavamo določene teme, ki so s tem povezane.« 

»Narečja je treba 'negovati' in ohranjati s pogovorom v prostem času, 
neformalnih stikih, tudi kakšen dan imeti pouk v njem, da učenci vedo, da 
obstaja in vedo, kdaj ga je primerno uporabljati.« 

»Občasno je treba uporabiti tudi kak narečni izraz, saj mlajši učenci ne 
razumejo vseh besed zbornega jezika.« 

»Uporaba jezika argo se mi zdi zelo dobrodošla kdaj pa kdaj, ko se želimo 
približati učencem, popestriti kakšno uro ali pa sprostiti napetost. Prav se mi 
zdi, da v neki meri ustrezno spoznavajo tudi narečni jezik.« 

»Zdi se mi pomembno, da se učitelji vsaj trudijo, da bi s svojimi učenci govorili 
knjižno, a se mi hkrati včasih zdi boljši način izražanje v narečju otrok, sploh, 
ko jih vzgajamo.« 

»Menim, da je ohranjanje narečja pomemben del kulturne dediščine, zato bi se 
bilo treba z otroki večkrat pogovarjati tudi v njem.« 

– Odgovora učiteljev RP in študentov RP, ki sta izkazala večjo podporo uporabi 
neknjižnega jezika v šoli pri pouku: 

»Narečja so bila in naj bodo še naprej dovoljena. Žalostno je, ko otrok ne pozna 
svojega narečja, saj starši z njim govorijo jezik, ki temelji na popačeni 
slovenščini.« 

»Pri večini predmetov (razen pri slovenščini) se mi zdi smiselno uporabljati 
neknjižni jezik, saj na ta način učenci bolj sproščeno sprejemajo snov, na ta 
način jim jo lažje približamo.« 

– Odgovori učiteljev RP in študentov RP, ki so napisali drugo, npr.: 

»Varujmo slovenski jezik in ga negujmo.« 
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»Mnenja med učitelji so deljena. Nekateri poudarjajo, da je pomembno, da se 
govori v knjižnem jeziku. Drugi menijo, da je bolj naravno in sproščeno, če je 
govor knjižni s pridihom narečja.« 

»Tisti, ki imajo zelo močno narečje, težje uporabljajo knjižni jezik pri učenju in 
tudi učitelji pri poučevanju.« 
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4 SKLEPNE MISLI 

V magistrskem delu smo raziskovali mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi 
knjižnega oz. neknjižnega jezika z učenci na razredni stopnji, tako pri pouku kot zunaj 
njega. Z raziskavo smo želeli pridobiti vpogled v splošno mnenje učiteljev RP in 
študentov RP o uporabi knjižnega oz. neknjižnega jezika pri govoru z učenci na 
razredni stopnji pri spoznavnem in odnosnem govoru, pri posameznem učnem 
predmetu in zunaj rednega pouka v šoli. Izvedeti smo želeli tudi, ali se mnenja med 
učitelji RP in študenti RP razlikujejo glede na območje, iz katerega so, glede na razred 
poučevanja in delovno dobo učiteljev RP ter glede na letnik študija študentov RP. 

Ugotovili smo, da se tako učitelji RP kot študenti RP najbolj strinjajo z uporabo 
knjižnopogovornega jezika pri govoru z učenci tako med poukom kot tudi zunaj njega. 
V najmanjši meri pa podpirajo uporabo neknjižnega jezika.  

Skoraj vsi anketirani (učitelji RP in študenti RP) menijo, da bi morali učitelji pri pouku 
z učenci v splošnem govoriti v knjižnopogovornem jeziku. Skoraj polovica anketiranih 
se prav tako strinja s trditvijo, da bi morali učitelji z učenci pri pouku v splošnem 
uporabljati zborni knjižni jezik. V splošnem pa se ne strinjajo z uporabo neknjižnega 
jezika. S trditvijo se ne strinja večji delež učiteljev RP kot študentov RP. Ugotovili smo 
tudi, da se v mnenju med učitelji RP in študenti RP pojavljajo statistično pomembne 
razlike pri trditvi: »Učitelji bi morali pri govoru z učenci pri pouku v splošnem uporabljati 
zemljepisna narečja.« Mnenje učiteljev RP in študentov RP sovpada z našimi izsledki 
iz literature, ki jo navajamo v teoretičnem delu, in sicer naj bi se glede na učni načrt 
za slovenščino učitelji v šoli (z učenci) sporazumevali v knjižnem jeziku, bodisi 
zbornem ali pa knjižnopogovornem (Poznanovič Jezeršek idr., 2018). Enako trdita tudi 
avtorja Kunst Gnamuš (1992) in Petek (2014). Avtorica Jožef (2019) je izvedla 
raziskavo, pri kateri je ugotovila, da se večina učiteljev pri pouku trudi uporabljati 
knjižni jezik. Ugotovila je tudi, da učitelji pogosto popravljajo učence, kadar ti pri pouku 
ne uporabljajo knjižnega jezika (oz. uporabljajo pogovorni jezik ali narečje). 

Avtorica Gomboc (2009) trdi, da moramo pri komunikaciji v čim večji meri upoštevati 
dejavnike sporočanja, s tem pa tudi uporabo ustrezne socialne jezikovne zvrsti. Naša 
osnovna norma je zborni knjižni jezik, ki ga v večini uporabljamo, kadar govorimo v 
javnosti ali pa zapisujemo besedila. V drugih govornih položajih pa je ustrezna raba 
knjižnopogovornega jezika, ki dopušča delno kršenje pravorečnih in slovničnih pravil. 
Neknjižne zvrsti (narečja, interesne govorice) pa so primerne za uporabo v ožjih, 
prostorsko oz. interesno omejenih okoljih.  

V večini pri spoznavnem in odnosnem govoru tako učitelji RP kot študenti RP 
podpirajo uporabo knjižnopogovornega jezika. Z uporabo zbornega knjižnega jezika 
pri spoznavnem govoru se strinjata približno dve tretjini tako učiteljev RP kot študentov 
RP, pri odnosnem govoru pa manj kot polovica učiteljev RP in študentov RP. Manj kot 
petina učiteljev RP in študentov RP se strinja z uporabo zemljepisnih narečij pri 
spoznavnem govoru ter več kot tretjina učiteljev RP in nekoliko manj kot polovica 
študentov RP z uporabo zemljepisnih narečij pri odnosnem govoru. Z uporabo 
interesnih in mestnih govoric pa se pri spoznavnem govoru strinja zelo majhen delež 
učiteljev RP in študentov RP. Pri odnosnem govoru tako učitelji RP kot študenti RP 
dopuščajo nekoliko večjo možnost za rabo interesnih in mestnih govoric. Zaznali smo 
statistično pomembne razlike v mnenju med učitelji RP in študenti RP o uporabi 
mestnih govoric pri odnosnem govoru – več študentov RP kot učiteljev RP se s tem 
strinja.  
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V veliki večini tako učitelji RP kot študenti RP podpirajo uporabo knjižnopogovornega 
jezika zunaj pouka. Z uporabo zbornega knjižnega jezika, interesnih govoric in 
mestnih govoric pa se strinja najmanj učiteljev RP in študentov RP. Zaznali smo razlike 
v mnenju med učitelji RP in študenti RP o uporabi zemljepisnih narečij zunaj pouka. 
Več kot tretjina učiteljev RP in dobri dve tretjini študentov RP podpirata tudi uporabo 
zemljepisnih narečij. 

Pri učnem predmetu slovenščina se največ učiteljev RP in študentov RP strinja z 
uporabo knjižnega jezika (zbornega knjižnega in knjižnopogovornega jezika), najmanj 
pa z uporabo neknjižnega jezika. Pri drugih učnih predmetih (matematika, 
spoznavanje okolja, družba, naravoslovje in tehnika, šport, likovna umetnost, 
glasbena umetnost in gospodinjstvo) pa se največ učiteljev RP in študentov RP strinja 
z uporabo knjižnopogovornega jezika. Zaznali smo razlike v mnenju med učitelji RP 
in študenti RP o uporabi zbornega knjižnega jezika, zemljepisnih narečij in mestnih 
govoric pri pouku pri govoru z učenci. Več učiteljev RP kot študentov RP se strinja z 
uporabo zbornega knjižnega jezika, več študentov RP kot učiteljev RP pa se strinja z 
uporabo neknjižnega jezika. 

Obstoječe literature, ki bi se osredotočala na uporabo najprimernejše socialne zvrsti 
slovenskega jezika pri spoznavnem in odnosnem govoru, zunaj pouka in pri 
posameznih učnih predmetih, nismo našli, zato svojih sklepnih mislih ne moremo 
primerjati z ugotovitvami oz. navedbami drugih avtorjev. Tudi obstoječih raziskav in 
njihovih rezultatov o primerjavi mnenj med učitelji RP in študenti RP o uporabi 
posameznih socialnih jezikovnih zvrsti v različnih šolskih situacijah nismo našli.  

Ugotavljali smo tudi, ali se mnenja učiteljev RP in študentov RP razlikujejo glede na 
njihovo statistično regijo. Ker so bili vzorci v posameznih regijah nereprezentativni, na 
RV 5 (Ali se mnenja učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega jezika pri pouku 
na razredni stopnji razlikujejo glede na območje, iz katerega so?) nismo dobili 
splošnega odgovora. Ugotovili pa smo, da se v večini slovenskih regij večina učiteljev 
RP in študentov RP najbolj strinja z uporabo knjižnopogovornega jezika pri pouku pri 
govoru z učenci, nekoliko manj se jih strinja z uporabo zbornega knjižnega jezika, 
večina pa se jih ne strinja z uporabo neknjižnega jezika. V obstoječi literaturi prav tako 
nismo našli navedb o povezavi med mnenjem učiteljev RP in študentov RP o uporabi 
posameznih jezikovnih zvrsti v šoli ter regijo, iz katere prihajajo, zato tudi teh sklepnih 
misli ne moremo primerjati z ugotovitvami drugih avtorjev. 

Bistvenih razlik v mnenju o uporabi posamezne jezikovne zvrsti slovenskega jezika v 
šoli med učitelji RP glede na razred, v katerem učijo, nismo zaznali. Večina učiteljev v 
vseh razredih se strinja z uporabo knjižnopogovornega jezika pri pouku. Učitelji, ki 
učijo v 2. in 3. razredu, se v večinskem deležu prav tako strinjajo z uporabo zbornega 
knjižnega jezika. Z uporabo neknjižnega jezika pa se strinja manj kot tretjina učiteljev 
v vseh razredih. 

Prav tako nismo zaznali bistvenih razlik med učitelji RP glede na njihovo delovno dobo. 
Skoraj vsi učitelji se strinjajo z uporabo knjižnega jezika pri pouku, in sicer 
knjižnopogovornega jezika, najmanj pa z uporabo neknjižnega jezika. 

Ob pregledu literature nismo našli niti navedb o povezavi med razredom poučevanja 
oz. delovno dobo učiteljev RP in njihovim mnenjem o uporabi posameznih jezikovnih 
zvrsti v šoli, zato tudi svojih ugotovitev ne moremo primerjati z ničimer.  

Tudi bistvenih razlik v mnenju o uporabi določene jezikovne zvrsti pri pouku med 
študenti RP glede na njihov letnik študija nismo zaznali. Skoraj vsi študenti RP se 
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strinjajo, da bi morali učitelji pri pouku pri govoru z učenci uporabljati knjižnopogovorni 
jezik. Manj kot polovica študentov RP v vseh letnikih pa se strinja z uporabo 
neknjižnega jezika pri pouku. Ker tudi navedb o povezavi med letnikom študija 
študentov RP in njihovim mnenjem o uporabi posameznih jezikovnih zvrsti v šoli nismo 
našli v nobeni od obstoječih del drugih avtorjev, svojih ugotovitev ne moremo primerjati 
z ugotovitvami drugih. 

Zgoraj našteti avtorji (npr. Poznanovič Jezeršek idr., 2018; Kunst Gnamuš, 1992; 
Petek, 2014; Jožef, 2019) navajajo, da naj bi učitelji v šoli (pri govoru z učenci) 
uporabljali zborni knjižni jezik oz. knjižnopogovorni jezik, neknjižnih jezikovnih zvrsti 
pa naj bi se izogibali, saj niso primerne za uporabo v šolskem okolišu. Predvidevamo, 
da uporaba knjižnih zvrsti v šolskem prostoru torej velja ves čas, ne glede na situacijo, 
zato lahko zaključimo, da vse naše ugotovitve v večini sovpadajo z obstoječo 
literaturo. V večini se ne glede na vprašanje učitelji RP in študenti RP strinjajo z 
uporabo knjižnopogovornega jezika (redkeje tudi zbornega knjižnega jezika) pri 
govoru z učenci pri pouku in zunaj njega. 

 

4.1 SMERNICE ZA UPORABO ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA PRI 
GOVORU V ŠOLI PRI POUKU IN ZUNAJ NJEGA 

Po pregledu obstoječe literature o uporabi socialnih zvrsti slovenskega jezika ter glede 
na odgovore učiteljev RP in študentov RP, ki smo jih pridobili z opravljeno raziskavo v 
okviru magistrskega dela, in glede na njihovo analizo, smo oblikovali smernice za 
uporabo zvrsti slovenskega jezika pri govoru z učenci v šoli na razredni stopnji pri 
pouku in zunaj njega.  

V šoli naj poučevanje v splošnem ne glede na statistično regijo, v kateri je šola, 
v vseh razredih poteka predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali 
knjižnopogovornem jeziku, razen v redkih situacijah, ko učitelj presodi, da je 
primerna tudi uporaba zemljepisnega narečja (npr. ko želi učencem predvsem v 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju bolj približati učno snov, ki jo težko 
razumejo v zbornem knjižnem ali knjižnopogovornem jeziku). To velja tako za 
spoznavni kot za odnosni govor. Prav tako naj učitelji uporabljajo knjižni jezik z 
redkimi elementi zemljepisnega narečja učencev pri vseh učnih predmetih 
(slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, družba, naravoslovje in tehnika, 
šport, likovna umetnost, glasbena umetnost in gospodinjstvo).  

Izven pouka naj učitelji pri govoru z učenci prav tako uporabljajo zborni knjižni 
jezik ali knjižnopogovorni jezik, če želijo, pa lahko vključijo še elemente 
zemljepisnih narečij. 

Knjižnopogovorni jezik je bolj spontan od zbornega knjižnega jezika in ga uporabljamo 
pri govoru. Pri tem nam ni treba dosledno upoštevati vseh slovničnih, pravopisnih in 
pravorečnih pravil. Vanj lahko vključujemo kratke nedoločnike, izpustimo 
nepoudarjene glasove, uporabimo lahko tudi pogovorne besede. Prav tako je tukaj 
dopustna tudi raba nepravilnih oblik. Uporaba zbornega knjižnega jezika je torej pri 
govoru manj primerna kot uporaba knjižnopogovornega jezika, saj moramo pri njem 
upoštevati vsa pravila slovenskega jezika, poleg tega pa ga dosledno uporabljamo le 
ob glasnem branju besedila, recitaciji ali deklamaciji (Gomboc, 2009). 

V šolskem prostoru je pogojno ustrezna raba zemljepisnega narečja učencev 
(neknjižna socialna zvrst) v redkih situacijah, ko učitelj presodi, da bodo učenci 
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snov (ali pa del snovi oz. posamezne besede) lažje razumeli v njihovem narečju. 
Neprimerna pa je raba drugih neknjižnih zvrsti slovenskega jezika, in sicer 
uporaba interesnih ali mestnih govoric. To velja tako za govor pri pouku kot tudi 
zunaj njega. 

Podobno navaja tudi Ivšek (1995), ki pravi, da je raba neknjižnega jezika v šoli v večini 
primerov neustrezna. Učitelj naj bi namreč vsem otrokom omogočil čim manj stresen 
prehod k uporabi knjižnega jezika v šoli. 

 

4.2 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO RAZISKAVE ALI ZA NADALJNJE 
RAZISKOVANJE 

Raziskavo, ki smo jo opravili v sklopu magistrskega dela, bi lahko izboljšali tako, da 
vanjo ne bi vključili le učiteljev in študentov razrednega pouka, ampak tudi vzgojitelje 
predšolske vzgoje in učitelje predmetne stopnje, lahko tudi profesorje srednjih šol. V 
raziskavo bi poleg naštetih lahko vključili še predstavnike šolske svetovalne službe. 
Na ta način bi dobili širšo predstavo o tem, kakšno mnenje prevladuje med 
pedagoškimi delavci o uporabi (ne)knjižnega jezika v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah.  

Poleg tega bi raziskavo lahko izboljšali tudi tako, da bi v anketni vprašalnik vključili še 
vprašanje, v kateri jezikovni zvrsti se pri pouku odzivajo učenci glede na učiteljevo 
rabo jezikovne zvrsti slovenskega jezika in katero zvrst jezika učenci (v posameznih 
razredih) v šolskem okolju uporabljajo izven pouka (npr. med odmori, v podaljšanem 
bivanju).  

Našo opravljeno raziskavo bi lahko podkrepili še s prisostvovanjem kateri od učnih ur 
anketiranih učiteljev (morda celo študentov pri opravljanju pedagoške prakse). Med 
hospitacijo bi beležili, v kolikšnem delu in v katerih situacijah učitelji pri govoru z učenci 
dejansko uporabljajo določeno zvrst jezika, pa tudi, v kateri jezikovni zvrsti se v 
posameznih situacijah odzivajo učenci. 
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6 PRILOGE 

 

6.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Nataša Indjić, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 
(smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino). V okviru magistrskega dela 
raziskujem mnenje učiteljev RP in študentov RP o uporabi knjižnega oz. neknjižnega 
jezika v OŠ na razredni stopnji.  

S tem vprašalnikom želim pridobiti vaše mnenje o uporabi knjižnega oz. neknjižnega 
jezika v različnih situacijah pri pouku in zunaj njega na razredni stopnji. Vsi odgovori 
bodo obravnavani anonimno, uporabljeni pa bodo v raziskovalne namene 
magistrskega dela. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 5 minut. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 

 

Spol: m/ž 

Starost: _____ 

Označite statistično regijo, iz katere prihajate: 

– pomurska 
– podravska 
– koroška 
– savinjska 
– posavska 
– zasavska 
– gorenjska 
– osrednjeslovenska 
– jugovzhodna Slovenija 
– primorsko-notranjska 
– goriška 
– obalno-kraška 

Izberite skupino, v katero sodite: učitelj RP/študent RP 

Razred, v katerem trenutno poučujete: 1./2./3./4./5. (Pojavi se, če anketirani pri 

prejšnjem vprašanju izbere odgovor učitelj RP.) 

Koliko let delovne dobe imate? 1–3 leta/4–6 let/7–18 let/19–30 let/več kot 30 let. 

(Pojavi se, če anketirani pri prejšnjem vprašanju izbere odgovor učitelj RP.) 

Letnik študija: 1./2./3./4./magisterij (Pojavi se, če anketirani pri prejšnjem vprašanju 

izbere odgovor študent RP.) 

 

1. Označite, ali se s trditvami strinjate ali ne. 

V splošnem bi morali učitelji pri pouku pri govorjenju z učenci uporabljati zborni 
knjižni jezik. (se strinjam/se ne strinjam) 

V splošnem bi morali učitelji pri pouku pri govorjenju z učenci uporabljati 
knjižnopogovorni jezik. (se strinjam/se ne strinjam) 
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Ustrezno je, če učitelji pri pouku pri govorjenju z učenci v splošnem uporabljajo 
zemljepisna narečja (npr. gorenjsko, štajersko, dolenjsko) oz. pokrajinski 
pogovorni jezik. (se strinjam/se ne strinjam) 

Ustrezno je, če učitelji pri pouku pri govorjenju z učenci v splošnem uporabljajo 
interesne govorice (sleng, žargon, argo). (se strinjam/se ne strinjam) 

Ustrezno je, če učitelji pri pouku pri govorjenju z učenci v splošnem uporabljajo 
mestne govorice. (se strinjam/se ne strinjam) 

V splošnem bi morali učitelji zunaj pouka (npr. med odmorom, v jutranjem varstvu in 
podaljšanem bivanju) pri govorjenju z učenci uporabljati zborni knjižni jezik. (se 
strinjam/se ne strinjam) 

V splošnem bi morali učitelji zunaj pouka (npr. med odmorom, v jutranjem varstvu in 
podaljšanem bivanju) pri govorjenju z učenci uporabljati knjižnopogovorni jezik. (se 

strinjam/se ne strinjam) 

Ustrezno je, če učitelji zunaj pouka (npr. med odmorom, v jutranjem varstvu in 
podaljšanem bivanju) pri govorjenju z učenci v splošnem uporabljajo zemljepisna 
narečja (npr. gorenjsko, štajersko, dolenjsko) oz. pokrajinski pogovorni jezik. 

(se strinjam/se ne strinjam) 

Ustrezno je, če učitelji zunaj pouka (npr. med odmorom, v jutranjem varstvu in 
podaljšanem bivanju) pri govorjenju z učenci v splošnem uporabljajo interesne 
govorice (sleng, žargon, argo). (se strinjam/se ne strinjam) 

Ustrezno je, če učitelji zunaj pouka (npr. med odmorom, v jutranjem varstvu in 
podaljšanem bivanju) pri govorjenju z učenci v splošnem uporabljajo mestne 
govorice. (se strinjam/se ne strinjam) 

Učitelji bi morali pri ustnem posredovanju znanja učencem uporabljati zborni knjižni 
jezik. (se strinjam/se ne strinjam) 

Učitelji bi morali pri ustnem posredovanju znanja učencem uporabljati 
knjižnopogovorni jezik. (se strinjam/se ne strinjam) 

Učitelji bi morali pri ustnem posredovanju znanja učencem uporabljati zemljepisna 
narečja (npr. gorenjsko, štajersko, dolenjsko) oz. pokrajinski pogovorni jezik. 
(se strinjam/se ne strinjam) 

Učitelji bi morali pri ustnem posredovanju znanja učencem uporabljati interesne 
govorice (sleng, žargon, argo). (se strinjam/se ne strinjam) 

Učitelji bi morali pri ustnem posredovanju znanja učencem uporabljati mestne 
govorice. (se strinjam/se ne strinjam) 

Učitelji bi morali pri ustnem vzgajanju učencev (pohvale, graje ...) uporabljati zborni 
knjižni jezik. (se strinjam/se ne strinjam) 

Učitelji bi morali pri ustnem vzgajanju učencev (pohvale, graje ...) uporabljati 
knjižnopogovorni jezik. (se strinjam/se ne strinjam) 

Učitelji bi morali pri ustnem vzgajanju učencev (pohvale, graje ...) uporabljati 
zemljepisna narečja (npr. gorenjsko, štajersko, dolenjsko) oz. pokrajinski 
pogovorni jezik. (se strinjam/se ne strinjam) 

Učitelji bi morali pri ustnem vzgajanju učencev (pohvale, graje ...) uporabljati 
interesne govorice (sleng, žargon, argo). (se strinjam/se ne strinjam) 
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Učitelji bi morali pri ustnem vzgajanju učencev (pohvale, graje ...) uporabljati mestne 
govorice. (se strinjam/se ne strinjam) 

 

2. Označite. 

Ustrezneje se mi zdi, da učitelji pri pouku pri naslednjih učnih predmetih v splošnem 
uporabljajo (možnih je več odgovorov): 

 knjižni jezik neknjižni jezik 

zborni 
knjižni 
jezik 

knjižnopogovorni 
jezik 

zemljepisna 
narečja 

(npr. 
gorenjsko, 
štajersko, 
dolenjsko) 

oz. 
pokrajinski 
pogovorni 

jezik 

interesne 
govorice 
(sleng, 
žargon, 
argo) 

mestne 
govorice 

slovenščina      

matematika      

spoznavanje 
okolja 

     

družba      

naravoslovje 
in tehnika 

     

šport      

likovna 
umetnost 

     

glasbena 
umetnost 

     

gospodinjstvo      

 

3. Ali bi nam radi sporočili še kaj glede uporabe knjižnega/neknjižnega jezika 
pri delu z učenci? 

 

 

 

Na to vprašanje ni obvezno odgovoriti.  
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7 IZJAVA O AVTORSTVU 

Izjavljam, da sem avtorica magistrskega dela Mnenje učiteljev in študentov 
razrednega pouka o uporabi knjižnega jezika na razredni stopnji. Pisno zaključno delo 
je rezultat mojega raziskovalnega dela, ki sem ga izdelala samostojno pod 
mentorstvom izr. prof. dr. Tomaža Petka. 

 

Nataša Indjić 
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