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RAZMIŠLJATI O PISMENOSTI V ZAČETKU
21. STOLETJA
Pismenost se dandanes kaže kot zelo kompleksen pojem. Kot je kompleksna sodobna (globalna) družba in medsebojno komuniciranje njenih članov. Nemalokrat se
presenečeni znajdemo v položaju, ko sebe ali koga drugega označimo za nepismenega, pa čeprav imamo o svoji pismenosti »visoko mnenje«. Kdo ni bil kdaj v dilemi, kaj
vpisati v kakšno rubriko v obrazcu, še posebej, ko se je stalni obrazec spremenil? Kdo
ni kdaj zamudil ali zgrešil kraja sestanka, čeprav so bili omenjeni podatki na vabilu natančno navedeni? Kdo ni kdaj spraševal po podatku, ki je bil zapisan v obvestilu? Komu
se še ni zgodilo, da se v prvem trenutku ne bi znašel v avtobusnem voznem redu (npr.
na Danskem, Odense), ki ima drugačno strukturo od voznih redov, s katerimi se srečuje
običajno? Pokaže se, da se »uspešnost naše pismenosti« lahko izkazuje v različnih okoljih ali drugačnem času različno in da na to ne vpliva le zmožnost dekodiranja izraznih
sredstev nekega sporočila (v danih okoliščinah).
Pred razvojem sodobne komunikacijske tehnologije je pismenost praviloma zagotavljalo institucionalno izobraževanje. Šola je prenašala v splošno izobraževanje
znanstvena spoznanja in tehnološka odkritja relativno »preverjena« in »utrjena«, prenosniški kanali so bili relativno stalni, prav tako struktura besedil. Sodobni čas s hitrim
razvojem in dograjevanjem elektronskih prenosnikov postavlja človeka v odnosu do
pismenosti v popolnoma nov položaj. Pri dekodiranju sporočil mora prepoznati nove
strukture in vzorce, nove strategije, ki jih izobraževalni sistem pogosto še ni usvojil.
Merjeno s klasičnimi merili, izobraževalni sistem med šolajočimi se večkrat ugotavlja
nizko pismenost. Ali so torej ti ljudje v svojem okolju manj uspešni?
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Tu se samo po sebi zastavi vprašanje, kaj torej je pismenost. Definicij zanjo poznamo kar nekaj in te bodo v nadaljevanju te znanstvene monografije tudi obravnavane,
zato jih na tem mestu ne bomo ponavljali. Lahko pa povzamemo, kar je zanje najznačilnejše, in to pravi, da je pismenost v bistvu zmožnost posameznika uspešno komunicirati v družbi. Na vseh področjih. Čas zahteva večrazsežno pismenost, kot v svojem
članku ugotavlja Grosman. Da se lahko sodelovalno vključimo v dogajanja v družbi,
moramo torej poznati vsaj osnovne mehanizme njihovega delovanja, da jih razumemo
in se nanje (kritično) odzovemo. Če povezujemo pismenost z uspešno komunikacijo
v družbi, ji s tem priznavamo njeno spremenljivo naravo, ki se navezuje na različnost
kultur, izraznih kanalov in komunikacijske tehnologije. Inherentna lastnost pismenosti
je torej dinamičnost kot posledica sinergičnega učinkovanja med okoljem, posameznikom in sredstvi, ki so posamezniku dana, da izmenjuje informacije z okoljem. Torej se
z razvojem družbe kriteriji pismenosti nenehno spreminjajo, zvišujejo. Zato neke »absolutne«, dokončne pismenosti ne bomo mogli nikoli doseči, ker se že v fazi njenega
doseganja pojavijo nove spremenljivke, z novimi zahtevami.
Pričujoča znanstvena monografija poskuša kritično prikazati različne vrste pismenosti in možnosti njihovega doseganja v okviru šolskega izobraževanja ter različne dileme, ki se odpirajo v zvezi s tem. Poseže tako na področje humanistike in družboslovja
kot naravoslovja, umetnosti in športa ter opozarja na trenutno stanje v šolskem sistemu pri zagotavljanju pismenosti. Z monografijo želimo širše odpreti diskurz o kritičnem in uspešnem posameznikovem »pridobivanju« in izkazovanju pismenosti v ožjem
in širšem okolju.
Sonja Starc
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UČENJE IN POUČEVANJE RAZLIČNIH
VRST PISMENOSTI
UVOD
Jezik je sredstvo ustnega in pisnega sporazumevanja v raznovrstnih vsakdanjih
situacijah, ki človeku omogočajo družbeni stik. Opismenjevanje je zato nenadomestljiva sestavina učenja ne le materinščine, drugih in tujih jezikov, temveč tudi ostalih
predmetnih področij (matematike, naravoslovja, družboslovja, umetnosti itd.). Pojem
pismenosti je namreč prvotno kot protipomenka pojma nepismenosti označeval zgolj
sposobnost branja in zapisovanja. V drugi polovici prejšnjega stoletja pa je pojmovanje pismenosti dobilo širši pomen in se iz zgolj alfabetske oziroma bralne pismenosti
razširilo na sposobnost pisnega in ustnega sporočanja v različnih sporazumevalnih situacijah.

BRALNA PISMENOST
Za razvoj pismenosti na različnih ravneh razumevanja je bistvenega pomena premišljeno in sistematično delo v obdobju t. i. porajajoče se pismenosti oziroma v predbralnem in predpisalnem obdobju ter v zgodnjem bralnem in pisalnem obdobju, ko se
v otroku razvijajo različna znanja, delne spretnosti (ang. subskills) in sposobnosti, ki so
sestavni deli celovite zmožnosti branja in pisanja. V ta namen je v tem obdobju izjemno pomembno spodbujanje otrokovega govornega razvoja in pogost ter kakovosten
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stik s simbolnim (pisnim) jezikom. V šolskem obdobju zapisana, govorjena in vizualna
besedila predstavljajo odraščajočim pomemben stik s svojim kulturnim in večkulturnim oziroma medkulturnim okoljem, na kar nedvomno vplivajo tudi mediji in različne oblike popularne kulture. Otroci pa se že v predšolskem obdobju srečujejo vsaj z
vizualnimi besedili v slikanicah in risankah ter govorjenimi besedili s poslušanjem. S
sodobnimi pristopi k poučevanju jezika v vrtcu in osnovni šoli uresničujemo cilje in
načela komunikacijskega pristopa pri učenju jezikov kot najsodobnejšega jezikovnodidaktičnega pristopa. Učitelj mora pridobiti sodobna jezikovna in književna znanja,
ki jih zmore aplicirati v poučevalne postopke za današnje učence. Dosežene cilje pa
sproti evalvira in dviguje poučevalni prag za učenčev razvoj jezikovnih in književnih
zmožnosti. Poznavanje sodobnih teoretičnih izhodišč poučevanja branja in iz njih izpeljanih didaktičnih načel učitelju omogoča dvig ravni bralne pismenosti. Mednarodne raziskave bralne pismenosti namreč kažejo, da slovenski osnovnošolci še zmeraj
zaostajajo za vrstniki iz okolij, ki dosegajo na področju pismenosti najboljše dosežke
(PIRLS 2001, 2006; PISA 2009).
Rezultati raziskave PISA 2009 so pokazali, da so učenci z višjimi dosežki tisti, ki radi
berejo in dnevno berejo tudi za zabavo. Bralni proces pa se začenja že v predšolskem
obdobju, ko prvi otrokov stik s knjigo predstavlja slikanica, ki jo je mogoče preučevati
glede na sestavo likovnega in besednega dela.
Pomembna naloga sodobnega poučevanja pismenosti je zato oblikovanje didaktičnega modela pismenosti v najširšem pomenu besede na vseh predmetnih področjih osnovne pa tudi srednje šole. Tudi poznavanje različnih bralnih strategij besedilnega in likovno ali grafično oblikovanega sporočila, upoštevanje individualnih jezikovnih
zmožnosti otrok in mladostnikov ter oblikovanje pozitivnega bralnega okolja v predšolskem in šolskem obdobju so za učinkovito bralno pismenost temeljnega pomena.
Pripovedovanje zgodb je pomembna dejavnost v obdobju porajajoče se pismenosti, ki pomembno vpliva na nadaljnji razvoj otrokove pismenosti.
Pripovedovanje umeščamo med govorne dejavnosti in ga v celoti povezujemo z
razumevanjem ter izražanjem ne glede na kontekst, v katerem besedilo nastaja. Raziskave o pripovedovanju so usmerjene na preučevanje diskurza o pripovednem besedilu glede na kohezivnost in koherenco ter argumentacijo in glede na uporabo jezikovnih sredstev za dosego cilja. Raziskovalci (Marjanovič Umek, Kranjc 2003) ugotovljajo,
kako je mogoče pri otroku pripovedovanje, ki je njegova potreba, ustrezno spodbujati
in glede na starostno stopnjo nadgrajevati ter kako izdelati didaktične strategije, ki bi
služile za razvijanje predpripovedovalne dejavnosti kot predpogoj za nadaljnje tvorjenje pripovedovalne sheme.
Eden izmed ciljev tovrstnih raziskav je raziskovanje slovničnih in leksikalnih prvin,
ki se pojavljajo v pripovedovanju otrok in omogočajo nastajanje otrokovega besedila
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po dveh kriterijih besedilnosti – koheziji in koherenci. V povezavi s slednjo je raziskan
tudi potek argumentacije.
Preučiti pa bi bilo potrebno stopnje v razvoju pripovedovalne zmožnosti otrok
tako pri umetnostnem kot tudi pri neumetnostnem besedilu. Izhajati bi morali iz primerov dobre prakse v enojezičnem ter večjezičnem okolju in poudariti pomen okoliščin na razvoj in tvorbo pripovedovalne sheme, v katerih otroci pripovedujejo (notranji
in zunanji dejavniki, izbira jezika, vpliv drugojezičnega okolja), pri čemer pa tudi starost
otrok ni zanemarljiva.
Nadalje je pomembna delna sposobnost (bralne) pismenosti, ki se razvija v obdobju porajajoče se pismenosti ter v prvem letu učenja branja in pisanja ter pomembno
vpliva na razvoj bralne pismenosti, kasneje pa še pismenosti na višjih ravneh razumevanja, to je sposobnost glasovnega procesiranja jezika oziroma glasovno zavedanje
(an. phonological awareness). Pojmujemo ga kot občutljivost za glasovno strukturo
jezika in zavestno sposobnost razločevanja, členjenja, združevanja in upravljanja glasovnih enot različnih velikosti. Anja Zorman (2005) opredeljuje glasovno zavedanje kot
razumevanje različnih načinov členjenja vezane govorice na manjše dele (povedi na
besede, besede na zloge, začetke in konce (an. onset in rime) ter na glasove) in manipuliranja teh delov (izpuščanje, dodajanje ali nadomeščanje zlogov ali glasov).
Glasovno zavedanje (fonološko zavedanje, fonemično zavedanje) uvrščamo med
metajezikovne sposobnosti glasovnega procesiranja jezika. Z njim so se sprva ukvarjali psihologi, ki so preučevali učence s težavami pri učenju branja in pisanja, in ugotovili, da je glasovno zavedanje vzročno in vzajemno povezano z učenjem branja in
pisanja, saj je dobro razvito glasovno zavedanje značilno za dobre bralce, medtem ko
je pomanjkljivo glasovno zavedanje stalno prisotno med slabimi bralci. Slabo razvite
sposobnosti glasovnega procesiranja jezika so tako lahko razlog za številne težave pri
začetnem učenju branja in pisanja, kasneje pa še pri bralnem razumevanju, splošnem
znanju, spominu in besednem zakladu.
Slikanica je kot besedno-likovni monolit estetsko dovršen izdelek, ki omogoča tako
v predšolskem kot zgodnjem šolskem obdobju izvrstno bralno spodbudo za razvijanje
različnih bralnih strategij (Medved Udovič 2005, Nikolajeva 2003; Zorman 2005).
Mednarodna raziskava PISA 2009 poudarja inovativno pojmovanje pismenosti,
ki je opredeljena kot zmožnost učenčeve uporabe znanja in spretnosti tudi v kontekstih izven šolskega kurikuluma. Pri tem so poudarjene zmožnosti izražanja učenčevih
lastnih zamisli, reševanja in interpretiranja problemov ter zmožnosti utemeljevanja in
učinkovitega sporočanja. Vse to so izzivi za inovativne pristope k poučevanju bralne
pismenosti.
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MATEMATIČNA PISMENOST
V raziskavi PISA (2006) je matematična pismenost opredeljena kot posameznikova
sposobnost prepoznavanja in razumevanja vloge, ki jo ima matematika v svetu, sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev in sposobnost uporabe in vpletenosti
matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe posmeznikovega življenja kot konstruktivnega in razmišljujočega posameznika. Eden poglavitnih ciljev poučevanja in učenja
matematike je zagotovo razvijanje matematične pismenosti. To pomeni, da moramo
učenca na vseh stopnjah šolanja naučiti uporabljati matematično znanje v različnih
problemskih situacijah. Problemska situacija, ki izhaja iz učenca, ima veliko prednosti.
Učenec je namreč notranje motiviran, da reši problem, ki izhaja iz te situacije, saj je v to
situacijo vpleten na osebni ravni. Zato vloži v reševanje maksimalne napore in zaposli
vse svoje sposobnosti. Notranja motivacija izhaja iz notranje napetosti – radovednosti,
zanimanja za problem in s tem iz veselja za aktivno reševanje, in jo označuje samopotrditev ob doseženem cilju. Ti aspekti, povezani z realnostjo in konkretnostjo problema, so v neposredni povezavi z definicijo problema: problem mora biti intelektualno iskanje; vzbuditi mora kognitivno napetost in otrok ga mora doživeti v kontekstu
problemske situacije in spet ne kot vajo. Samo na tak način bomo pri otroku razvijali
matematično pismenost. Otrokova matematična pismenost pa je tesno povezana z
njegovim kognitivnim razvojem. Ker otrokov svet na začetku šolanja sestavljajo predvsem konkretne stvari in konkretne operacije, moramo pri njem graditi matematično
pismenost preko problemskih situacij najprej na enaktivnem in ikoničnem nivoja, da
bo kasneje prešel na simbolni nivo. Enaktivnega, ikoničnega in simbolnega nivoja ne
smemo gledati statično, kot da bi proces učenja pojmov in matematičnih problemov
potekal najprej samo enaktivno, nato ikonično in slednjič simbolično. Te različne predstavitvene nivoje moramo pojmovati zelo fleksibilno in jih različno vključevati v učenje
matematike; ti trije nivoji si lahko sledijo zaporedno, npr. konkretno enaktivnost prenesemo v sliko in nato sliko opišemo in zapišemo s simboli, in tudi tako, da konkretno enaktivnost prenesemo takoj na simbolno raven. Nadalje lahko po sliki konkretno
»operiramo« in obratno, da po sliki opišemo potek in ga zapišemo s simboli.
V ospredju matematične pismenosti je povezava matematike z realnim svetom,
torej uporaba matematike v različnih problemskih situacijah (osebnih, izobraževalnih,
družbenih in znanstvenih), v katere so umeščeni problemi. Sposobnost uporabe matematike je torej ozko povezana s problemskimi znanji, to je znanji o uporabi obstoječih
znanj v novih situacijah. Ker v današnjem svetu želimo učencem posredovati veliko
več kot samo rutinska znanja, so želje in zahteve po učenju strategij reševanja in raziskovanja različnih matematičnih problemov v kontekstu problemskih situacij pri pouku
matematike toliko bolj prisotne. Pomembno je, da predstavlja problemska situacija
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otroku izziv. Samo na ta način bo otrok v njej oblikoval problem, ki ga seveda mora razumeti. Oblikovati problem pomeni, da mora k dani problemski situaciji oblikovati smiselno(a) vprašanje(a). Postavitev smiselnega vprašanja zahteva od otroka dober uvid
v problemsko situacijo. S postavljanjem smiselnega vprašanja določi tudi zahtevnost
in širino problema. Otroke spodbujajmo, da postavijo čim več vprašanj. Ob vprašanjih
se pogovarjajmo, na primer: ali bomo zmogli odgovoriti na dano vprašanje, zakaj ne,
kako ga moramo preoblikovati, da bo smiselno. Šele nato otrok poišče strategijo reševanja, nato reši problem, oblikuje odgovor in utemelji svojo rešitev. Tudi v različnih
življenjskih situacijah največkrat niso dani že popolnoma oblikovani problemi, ampak
problemske situacije oziroma odprti problemi, v katerih nato izluščimo problem in ga
rešimo. Zaželeno je, da rešitve opišejo, jih utemeljijo, pri čemer je pomembno, da se
zavedajo potrebnosti utemeljevanja. Take aktivnosti so zelo primerne za delo v dvojicah, skupinah, zato pridejo do izraza socialne interakcije ter procesna znanja, kot so:
izmenjava mnenj, predstavitve, ugotovitve, vpogled v razmišljanje sošolcev.
Učenje matematike preko problemskih situacij, ki izhajajo iz njihovih življenjskih
izkušenj, je koristno tudi zato, ker s tem osmislimo matematične vsebine. Matematika
tako ni sama sebi namen, ampak je uporabna v njihovem življenju. Samo na tak način
razvijamo zmožnost otroka, bodočega odraslega, da prepozna in razume vlogo matematike v svojem okolju, da zna smiselno utemeljiti svoje trditve in odločitve ter da pri
svojih dejavnostih uporablja matematiko na način, ki mu omogoča tvorno, odgovorno
in refleksivno delovanje v družbi. (Cotič 2005, Repež idr. 2008, De Lange 2003).

GLASBENA PISMENOST
Učenje glasbe mnogi raziskovalci primerjalno preučujejo z učenjem jezika. Na
osnovi raziskav ugotavljajo naslednje skupne vidike, ki so nam v pomoč pri razumevanju narave učenja glasbe in glasbenega opismenjevanja. To so ob enem lahko teoretična izhodišča za razvoj tistega dela šolskega kurikula, ki se nanaša na področje glasbe
in estetske izkušnje.
– Glasba in jezik sta univerzalna ter značilna in specifična za človeka, kar pomeni,
da imamo vsi izhodiščne sposobnosti, da te kompetence osvojimo.
– Imamo sposobnosti, da se učimo zakonitosti in sintakse (spontano čebljanje/beblanje) skozi izkušenjsko učenje (glasbeno okolje).
– Naravna modaliteta učenja je slušno-govorna (sprejemamo kot zvočni vzorec,
izvajamo govorno oz. pevsko).
– Iz razvojnega vidika recepcija »prehiteva« izvajalske sposobnosti.
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– Z izraznimi sredstvi lahko ustvarimo neomejeno število novih kombinacij (lahko
sestavimo besedo/melodijo, ki jo prej nismo slišali)
– Večina kultur pozna tudi pisno obliko tako jezika kot glasbe. Tu se slušno-govorni modaliti pridruži še vizualna, v kateri imajo pomembno mesto konvencionalni znaki in drugi slikovni simboli.
– Struktura glasbe/jezika se razlikuje glede na različna kulturna okolja.
– Področji jezika in glasbe imata svojo fonologijo, sintakso in semantiko.
Iz omenjenih izhodišč so izpeljane faze glasbenega opismenjevanja, ki si sledijo v
naslednjem zaporedju: poslušanje, izvajanje, branje in pisanje (Borota 2006).

NARAVOSLOVNA PISMENOST
Dandanes je naše življenje vse bolj odtujeno od narave. Neposrednega stika z naravo je vedno manj, živi svet pa vse bolj spoznavamo s pomočjo literature, posnetkov
in ostalih virov. Ravno zato je zelo pomembno, da so lastnosti živih bitij in vse zakonitosti, ki veljajo v živem svetu, pravilno predstavljene.
Eno izmed temeljnih problematik poučevanja naravoslovja je vključevanje: (a) miselnega oblikovanja bioloških pojmov in (b) posledic pogoste neustrezne uporabe izrazoslovja, ki vplivajo na način razmišljanja pri učencih.
Pogosto preveč poenostavljene razlage naravnih pojavov, napačno ali neustrezno
uporabljeni pojmi, ne samo da redko segajo do bistva pojavnosti, temveč lahko bistveno vplivajo na odnos učencev do narave.
Mnogih informacij o naravnih pojavih ne razumemo dovolj celostno, ker jih sprejemamo ločene in med seboj nepovezane. Spoznanja o naravi so zato večkrat enostranska in preveč subjektivna. V napačnih miselnih zvezah in s stereotipnimi razlagami jih
nato prenašamo tudi na otroke.
Zato je pričakovati, da se bodo raziskave usmerjale v analitično obravnavo konkretnih primerov neustrezne uporabe naravoslovnega izrazoslovja zlasti v šolskih učbenikih.
V mislih imamo zlasti:
– smotrnost v naravi (razlage naravnih pojavov, ki temeljijo na smotrnosti). Vse,
kar se dogaja v naravi, naj bi bilo smotrno in usmerjeno k določenemu cilju. Čeprav je človek edino živo bitje, ki dela, ravna z jasno zavestjo, kaj hoče doseči;
– antropomorfizme (prenašanje človeških lastnosti ali odnosov na druga živa bitja, stvari ali pojave zunaj človeka). Nanašajo se tudi na poosebljanje, personifikacijo. Primeri antropomorfizmov se pojavljajo v vsakdanjem življenju, v religiji
in mitologiji, v retoriki in literaturi itd. V religiji in mitologiji se antropomorfizem
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nanaša na pripisovanje človeških lastnosti (oblika telesa, čustva kot so ljubosumnost, besnost, ljubezen …) bogu ali bogovom. V retoriki se antropomorfizem v
obliki poosebljanja uporablja kot prikaz namišljenih oseb kot poosebljene abstrakcije kot so npr. smrt, vojna, poželenje itd. V umetnosti in literaturi (zlasti
otroški) pogosto nastopajo poosebljene živali, rastline ali stvari.
Za otroke je predstava o živem in neživem delu narave, ki si jo ustvarijo že v zgodnjem otroštvu, odločilnega pomena. To vpliva tudi na njihovo kasnejše razumevanje
in na odnos do narave. Usmerjati jih moramo v pravilno uporabo pojmov, saj se v tem
času oblikujejo t.i. intuitivni pojmi, ki so lahko napačni. Pomembno je, da si otroci s pomočjo našega usmerjanja oblikujejo pravilne predstave za posamezne pojme (Razpet
2006).
Tudi študenti pri opisovanju narave in njenih zakonitosti pogosto uporabljajo številne in različne pojme (besede, termine, simbolne izraze), ki jih v celoti ne razumejo.
To se pokaže, ko je treba pojmu določiti vsebino in opisati njegove temeljne, bistvene
lastnosti.
Študente želimo pripraviti, da bodo nekega dne otrokom smiselno predstavljali
biološke pojme. Predvsem je pomembno, da bodo otroci usvojili in razumeli temeljne
pojme ter da bodo lahko na le-teh gradili kompleksnejše pojme.

INFORMACIJSKA/DIGITALNA PISMENOST
Informacijska/digitalna pismenost pa se je uveljavila kot pomemben sestavni del
pismenosti v sodobni družbi. IKT namreč zmanjšuje razdalje in omogoča hiter dostop
do podatkov, informacij, znanj in spoznanj. Računalnik primerjajo z avtocesto informacijske dobe in ocenjujejo, da bo uporaba IKT v izobraževanju in na sploh v življenju še
naraščala.
Zmožnost »delati z znanjem, tehnologijo in informacijami« je ena izmed treh ključnih kompetenc, ki jih navajajo Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev, kjer med drugim piše, da morajo biti učitelji zmožni dostopati, analizirati,
vrednotiti, razmišljati in prenašati znanje z učinkovito tehnologijo, njihovo poznavanje
IKT pa jim mora omogočiti njegovo učinkovito vključevanje v pouk. Navajajo tudi, da
morajo biti učitelji sposobni usmerjati in pomagati učencem pri omrežjih, kjer so informacije na voljo in se le-te lahko oblikujejo. Pomeni, da bodo morali učitelji razviti nove
kompetence, če bodo želeli učence uspešno informacijsko opismenjevati.
Prednost informacijsko/digitalnega opismenjevanja je tudi v doseganju interdisciplinarnih ciljev. Navadno se cilji usmerjajo na posamezni učni predmet, z uporabo
IKT pa učenci lahko pridobivajo različne kompetence, npr. tudi če se učijo o nekem
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literatu, bodo zbirali podatke, jih analizirali, organizirali, predstavljali rezultate, sodelovali s kolegi in pridobivali različne socialne spretnosti. IKT pa omogoča tudi izdelavo
avtentičnih nalog, saj učenci lahko izdelajo lastno spletno stran, oblikujejo in napišejo
lastno razglednico ipd. (Gerič 2006).

OKOLJSKA PISMENOST
Okoljska pismenost je vedenje, obnašanje in zavest posameznika, ko si prizadeva
spremeniti obstoječe neustrezne vzorce, tako da bo človeštvo sposobno ustvariti trajnostno in okolju prijazno kakovost življenja. Zato kot pomemben del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj to ni le dodatek k sedanjemu splošnemu izobraževanju,
niti nima za cilj zgolj in samo varovanje okolja, pač pa je predvsem obsežen, celovit in
skladen pedagoški proces, ki vključuje odnos med človekom in naravo ter odnose med
ljudmi ter kot tak vodi do razumevanja kompleksne zveze med naravnim, ekonomskim, socialnim in političnim sistemom ter soodvisnosti ljudi, ki živijo v različnih delih
sveta ter skuša aktivno ter tvorno reševati sedanje in prihodnje okoljske in družbene
probleme človeštva.
K izboljšani okoljski pismenosti prispeva zgodnje razvijanje občutljivosti otrok za
odgovorno ravnanje z okoljem, ki mora potekati v vzgojno zanimivi obliki in se mora
nadaljevati ter nadgrajevati med izobraževanjem v kasnejših letih. Pri tem morajo sodelovati vsi akterji vzgoje in izobraževanja, da bodo okoljski problemi, prevedeni v
otroški jezik, lahko predstavljeni tudi v kontekstu drugih področij.

SKLEP
Koncept vzgoje in izobraževanja mora biti zgrajen tako, da učenec, bodoči odrasel, razvije paleto pismenosti. Pri tem pridobi različna znanja, sposobnosti in vrednote
(sposobnost kritičnega razmišljanja, sodelovanja, razumevanja resničnega sveta, spoštovanje občečloveških vrednot, medkulturni dialog, kakovostni medosebni odnosi,
razvoj socialnih kompetenc, zdrav življenjski slog …).
Šola mora učencu ponuditi široko temeljno znanje oziroma pismenosti, ki jih lahko
nadgrajuje in uporabi v različnih življenjskih situacijah (osebnih, izobraževalnih, poklicnih, družbenih ter znanstvenih in umetniških).
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VEČRAZSEŽNA PISMENOST IZZIV
SEDANJOSTI
Sredi desetletja, ki so ga Združeni narodi proglasili za desetletje pismenosti
(2003–2012), vedno več strokovnjakov proučuje pismenost in možnosti učinkovitejšega šolskega usposabljanja za delo z besedili z vedno novimi oblikami, ki jih omogoča tehnološki razvoj. Z novimi spoznanji o zapletenosti kognitivnih procesov pri
jezikovnih rabah in pismenosti se je proučevanje pismenosti po šestdesetih letih razvilo v obsežno interdisciplinarno vedo, ki v številnih državah razvitega sveta, kjer se
zavedajo pomena pismenosti za družbeni in gospodarski razvoj ter za osebno rast,
predstavlja posebno študijsko področje s samostojnimi univerzitetnimi programi.
Povsem jasno je tudi, da sodobne družbe bolj potrebujejo specializirane strokovnjake za pismenost kot kdajkoli prej, saj razvojni tokovih prinašajo krčenje delovnih
mest za nizko in pomanjkljivo pismene mlade, ki nemotivirani zapuščajo šole, za prihodnost pa pomenijo družbeno breme v času, ki zahteva vse večji razpon različnih
oblik pismenosti.
Pismenost je tudi pri nas vedno pogostejši predmet proučevanja in strokovnih posvetov. Raznovrstnost mogočih pristopov k pismenosti lahko razberemo iz vse večjega
števila predidočih pridevnikov v povezavi s pismenostjo za opredelitve novih razločljivih oblik: od funkcionalne, besedilne, večrazsežne, mnogorazsežne, večrazsežnostne
in mnogopismene, digitalne, nadbesedilne, informacijske, medijske, vizualne do družinske, matematične, kartografske, glasbene, kulturne, čustvene in gotovo še kakšne
druge. Številni jezikoslovci pismenost opisujejo tudi kot sporazumevalne jezikovne
zmožnosti, kot poslušanje, branje, govor in pisanje, saj se pismenost vedno dogaja v
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jeziku in z jezikom. Te človekove jezikovne dejavnosti spet drugi opisujejo kot kompetence, še zlasti ob trenutni »kompetenčni« usmeritvi pouka na evropskih šolah, nekateri novejši dokumenti Evropske unije pa jih konceptualizirajo kot »ključne zmožnosti«.
Besedilo Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, Evropski Referenčni okvir, na
prvem mestu navaja sporazumevanje v maternem jeziku in na drugem sporazumevanje v tujih jezikih, nato pa na četrtem mestu še »digitalno pismenost« (Evropska komisija 2007: 7). Tudi samemu razumevanju osnovnega pojma pismenosti velja vedno več
pozornosti (Gradišar 2000; Grosman 2007; Vončina 2007), zato moramo najprej pojasniti pomen v naslovu uporabljene oznake »večrazsežnosti«.
Oznaka večrazsežna ali sestavljena pismenost (Grosman 2009: 5 in 12) želi opozoriti na potrebo po preseganju pogoste omejitve pojmovanja pismenosti na branje
in pisanje ter opozoriti, da danes ti dve obliki pismenosti sicer ostajata temeljni za
vse druge pismenosti, vendar ne zadoščata več za vsakodnevne in smiselne jezikovne rabe, ki so potrebne za osebno in družbeno jezikovno delovanje v 21. stoletju. Ker
tehnološki razvoj omogoča vedno nove oblike besedil, se zdi smiselno za vse različne
oblike besedil potrebno pismenost posebej poimenovati kot večrazsežno pismenost,
ker je sestavljena iz več ločljivi oblik pismenosti, kot so npr. besedna, besedilna, vizualna, digitalna, (multi)medijska, pa tudi skupna sestavljena pismenost. S tem bi lahko
ozavestili dejstvo, da je danes potrebna pismenost sestavljena iz zmožnosti razbiranja
različnih vrst besedil pač glede na različne obstoječe in nove nastajajoče oblike, ki zahtevajo različne nove načine interakcije/sodelovanja. Z opozorilom na kompleksnejše
pojmovanje pismenosti bi laže utemeljili tudi potrebo po pouku, ki bi poskrbel za vse
oblike razbiranja in tvorjenja besedil ustrezne pismenosti v šoli in po njej. Tako potrebo
razbiramo tudi iz oznake »mnogopismenost« v uvodnem besedilu Mare Cotič (2009)
k posvetovanju o pismenosti 11. decembra 2009 na Pedagoški fakulteti Univerze na
Primorske. Za tako obliko pismenosti se ob mnogih možnostih predstavljanja podatkov, kot jih prinaša tehnološki razvoj, že daj časa prizadeva Londonska šola pismenosti (New London Group 1996), ki za razširjen in poglobljen koncept uporablja angleško oznako multiliteracy. Podobno razširjen koncept pismenosti k nam prinaša Vida
Vončina (2008: 23) v svoji predstavitvi novosti pri načrtovanju pismenosti v Avstraliji.
Angleško oznako za nov koncept multiliteracy sloveni z izvirno oznako »večrazsežnostna pismenost« in to takole opiše: »Večrazsežnostna pismenost pomeni obvladovanje
različnih besedil z različnimi tehnologijami na družbeno odgovoren in kritičen način,
v družbeno, kulturno in jezikovno raznovrstnem svetu.« Pri tem poudarja, da Avstralci
pismenost razumejo kot nabor družbenih praks, torej vse to, kar v posameznem družbenem in kulturnem kontekstu počnemo z besedili. Širokopotezna in vendar poglobljena definicija pismenosti za potrebe Avstralcev je razumljiva v jezikovno ozaveščeni
avstralski skupnosti, ki pismenost razume skladno s sodobno vizijo prihodnje družbe
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znanja za vse državljane. Pojmovanje pismenosti kot družbene prakse, ne zgolj razbiranja črk na papirju (Davies 2009: 29), postaja vedno pogostejše s širjenjem spoznanja,
da na oblike besedil vplivajo njihovi družbeni nameni in kulturne okoliščine. Besedila
kot odzivi na različne družbene okoliščine in kot rezultati družbenih situacij zahtevajo
tudi razumevanje procesov tvorjenja besedil kot posebnih družbenih praks. Ob pomanjkljivi osnovni pismenosti in slabem poznavanju pomena pismenosti za družbeni
in gospodarski razvoj se tako pojmovanje pri nas vzpostavlja šele počasi.
Strokovnjaki za pismenost se strinjajo, da smo še vedno precej oddaljeni od resničnega poznavanja vseh s pismenostjo in usvajanjem pismenosti povezanih kognitivnih procesov, vendar se pri nas ti procesi zdijo dovolj poznani za poučevanje osnovne
pismenosti brez posebnih dodatnih vedenj, brez študijskih programov, ki bi ta vedenja
sistematično posredovala, in brez posebnih jezikoslovno usmerjenih raziskav pismenosti. Pri nas in na mednarodni ravni pa se vse pogosteje odpirajo vprašanja o znanjih,
ki so potrebna za branje, razbiranje in razumevanje novih oblik elektronskih besedil,
se pravi o pomenu in vlogi digitalne pismenosti ter različnih njenih oblikah. Vpogledi
v razumevanje elektronske ali digitalne pismenosti pa prinašajo še zapletenejša vprašanja o razmerjih, ki jih ta mlajša oblika pismenosti ustvarja z osnovno linearno obliko
pismenosti, se pravi z branjem od besede do besede, od povedi do povedi in od prve
strani do zadnje, ko sledimo besedilu v linearno določenem zaporedju. V primerjavi s
potrebami po novih oblikah pismenosti linearna pismenost dobi prizvok »tradicionalne« pismenosti in ne več zadostne. Zagovornike tradicionalnih osnovnih oblik pismenosti pa skrbi, da bi elektronska besedila ter zanje potrebne tehnike branja in oblike
pismenosti izrinile ali zelo omejile tradicionalne oblike branja, znižala že tako nizko
osnovno pismenost in celo ogrozila obstoj knjig na papirnem nosilcu. Z vse pogostejšo
uporabo vizualnih sestavin v elektronskih besedilih pa bi digitalne pismenosti lahko
začele povzročati nove oblike pomanjkljive pismenosti, pri katerih bi se bralci ravnali
bolj po slikovnih sestavinah sporočila in bi zanemarjali besedne.
Omeniti pa moramo, da uradna definicija digitalne pismenosti v Evropskem referenčnem okviru (Evropska komisija 2007: 7) sploh ne omenja bralnih procesov, ki so
potrebni za učinkovito razbiranje elektronskih besedil. Navaja na uporabo nove tehnologije omejeno opredelitev: »Digitalna pismenost vključuje varno in kritično uporabo
Tehnologije informacijske družbe (IST) pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju.
Podpirajo jo osnovna raba IKT: uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in
sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu.« Ne dotika pa se vprašanja, zakaj je za
uspešno razbiranje elektronskih besedi potrebno poznati bralne procese, ki so značilni
za digitalno pismenost in potrebni za učinkovito razbiranje različnih oblik elektronskih
besedil. Niti se ne ukvarja z vprašanji, kako se digitalna pismenost razlikuje od osnovne
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in zakaj. Kakšna znanja o možnostih branja pomagajo razumeti bralne procese, ki jih
spodbujajo elektronska besedila?
Za razumevanje bralnih procesov, h katerim vabijo elektronska besedila, moramo
najprej spoznati značilnosti elektronskega sporazumevanja. Osnovna oblika elektronskega besedila nadbesedilo oz. hipertekst (v ang. hypertext), kot ga vidimo na zaslonu
računalnika, bralcu skupaj s kosi besedil, ki so sestavljeni iz besed in so lahko segmenti
različnih oblik pripovedi ali opisov in različne uokvirjene rabe besed, ponuja širok nabor vizualnih sestavin, statične in nestatične podobe (video in film) ter glasbenih (in
govornih) sestavin. Te sestavine pa nimajo vnaprej določenega zaporedja posameznih
sestavin, kot so npr. natisnjene oblike pripovedi. Elektronska besedila poleg segmentov iz besed na računalniškem zaslonu ponujajo tudi bogato slikovno gradivo, fotografije, grafične prikaze, številke, avdio in video sestavine, ki so uporabljene neodvisno
od nekdanjih izvirnih uporab. Elektronski medij namreč omogoča prej nepredstavljivo
enostavno vključevanje različnih vrst slikovnih gradiv, ki imajo vedno večji pomen v
sestavi besedila in pri njegovem razbiranju. Druga pomembna značilnost nadbesedil
pa so številne možnosti povezav ali linkov (v ang. link), s katerimi bralec sam povezuje ponujene besedne segmente med seboj in z vizualnimi sestavinami celote ter
poljubno določa njihovo zaporedje glede na lastno zanimanje. Sistem povezovanja z
linki bralcu omogoča, da se sam odloča o povezavah in tako samostojno izbira najprej
kose besedil in/ali vizualne predstavitve, nato pa z izborom različnih povezav/linkov
še zaporedje izbranih delov/kosov besedila in drugih sestavin. Po lastnem zanimanju
in okusu tako oblikuje svojo posebno bralno aktualizacijo nadbesedila iz sestavin, ki
jih nadbesedilo ponuja, in s tem določa tudi vzročno povezanost sestavin z izborom
poljubnega zaporedja. Njegova z individualnim izborom določena »pot« skozi besedilo pripelje do posebne aktualizacije besedilne ponudbe, ki se praviloma razlikuje od
aktualizacij vseh drugih bralcev. Z osebnim izborom določena individualna bralna pot
pa se vedno razlikuje od vsega avtorsko ponujenega besedilnega gradiva, od katerega
vsebuje le izbrane sestavine (prim. Bolter 2001). Vse te digitalno uskladiščene in ponujene prvine bralci poljubno sestavljajo, nadbesedila na računalniškem zaslonu zato
v bistvu ustvarjajo povsem nove pogoje bralčevega doživljanja informacij in pomena
oz. opomenjanja nadbesedila.
S tem da bralca vabi k poljubnemu izboru in zaporedju iz ponujenih vsebin pa nadbesedila spodbujajo povsem različno interakcijo z besedilom kot linearno predstavljeno
natisnjeno besedilo in povsem drugačen proces branja. Bralec tako lahko izbira posamezne sestavine, kose besedil in različne vizualne sestavine, pri tem pa ne določa samo
izbora, se pravi izbranih in zanemarjenih/neizbranih sestavin, marveč tudi zaporedje
sestavljanja posameznih sestavin v celoto in s tem znotrajbesedilne vzročne povezave,
hitrost izbora oz. prehodov z ene sestavine na drugo, količino in kakovost pozornosti
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ter količino in kakovost izbranih sestavin. Branje kot dejanje postane v bistvu dejanje
izbiranja kot odločanja med različnimi besedilnimi podatki in med različnim trajanjem
pozornosti, ki jo bralec namenja posameznim besedilnim sestavinam ob hkratnem zanemarjanju oz. izpuščanju drugih. Bralca tako pripelje do povsem osebne konfiguracije
bralčevega besedila z lastnim povzetkom dogajanja in opisov. Nove prakse branja, ki jih
spodbujajo nadbesedila, zahtevajo od bralca visoko stopnjo interaktivnosti/sodelovalnosti, s katero se bistveno povečujeta tudi bralčeva odgovornost za tvorjenje pomena in
končni bralni rezultat, se pravi razumevanje besedila. Pri bralčevem krmarjenju oz. »navigiranju« ali »deskanju« skozi ponujeno nadbesedilo bralca omejujeta samo količina in
kakovost ponujenih besedilnih sestavin, ki jih še vedno določa avtor. Izbor in uporaba
posameznih sestavin pa sta prepuščena bralcu, ki mora za svoj izbor in razumevanje izbora iz ponujenih sestavin sprejeti tudi določeno odgovornost.
S sprejetjem odgovornosti za lasten izbor in razumevanje besedila pa se spreminja
tudi konstelacija razporeditve moči in pomena v komunikacijskem govornem dejanju:
ko avtor nima več možnosti in moči nadzorovati bralčevega izbora, zaporedja izbiranja
in sestave izbranih sestavin, torej ko celostno doživetje besedila ni več pod avtorjevim
nadzorom, bralec posledično postane soodgovoren za lasten pomen in razumevanje.
Spremenjeno vlogo bralca pri razbiranju nadbesedil zato številni strokovnjaki opisujejo kar kot bralčevo sekundarno avtorstvo. Neomejene možnosti elektronskega povezovanja različnih sestavin sporočila in njihovih bralnih aktualizacij ne spreminjajo
samo možnosti bralčeve interakcije z besedilom, marveč tudi tradicionalno pojmovanje besedila in avtorjevega nadzora nad bralcem. Nadbesedila zato označuje temeljna
nestabilnost, vedno prisotna fleksibilnost oz. spremenljivost in značilen izziv k interaktivnemu izboru sestavin.
Korenite spremembe v interakciji z besedilom, kot jih zahteva branje elektronskih
besedil, pa odpirajo številna vprašanja o razmerjih med linearno in digitalno pismenostjo pri branju literarnih besedil ter še zapletenejša vprašanja o mogočih učinkih
učnih elektronskih besedil, o pogojih njihove uspešne uporabe in o spremembah, ki
jih uporaba svetovnega spleta lahko prinese v procese izobraževanja. Strokovnjakom
za pismenost je povsem jasno, da osvoboditev besedil izpod omejitev tiskane besede,
ki jo prinaša elektronska pismenost, zahteva temeljit premislek o naravi različnih oblik
pismenosti, ki naj bi jih bralci obvladali za vsakodnevne stike in razbiranje raznovrstnih
besedil. Medtem ko eni opisujejo knjige kot ječe, v katera so bila zaprta (avtoritativna)
besedila, in se navdušujejo za nove nelinearne oblike elektronskih besedil in za bralčevo svobodo, da izbira iz njih, se drugi sprašujejo o posledicah tako uravnavanega branja. Ali bo slikovna in prostorska usmerjenost elektronskega besedila povzročila površno branje in bolj asociativne oblike procesiranja besedil, medtem ko bodo povezave
z linki spodbujale deskanje (navigiranje) skozi besedila in iluzijo bralčeve svobode,
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ob hkratnem neupoštevanju okoliščin, osebnih čustev in fantazijskih podob, ki jih
omogoča razmišljujoče branje linearne pripovedi? Ali bo elektronsko branje pripeljalo
do zmanjšanega pomena besede? (Miall 1999: 159)
V polemiki z zagovorniki novih oblik branja, ki jih sproščajo nadbesedila (prim.
Landow 1992 in 1994; Bolter 2001) z uporabo podob in linkov, Miall (1998: 1) predlaga, da bi bilo produktivnejše, če bi se spraševali o tem, kako učinkovito nadbesedila
utelešajo procese branja in pisanja ter zanje potrebne psihološke procese, kot jih že
pozna sodobna veda o pismenosti. V kakšnem obsegu nadbesedila te procese spreminjajo, ali spodbujajo njihove posamezne sestavine? Dokler ne bomo imeli prepričljivih odgovorov na ta vprašanja, ne bomo mogli utemeljeno razmišljati o učinkih
nadbesedil na branje in pisanje. Miall trdi, da zagovorniki prednosti branja nadbesedil
ne upoštevajo dovolj posebnosti literarnega branja, še zlasti individualne fantazijske
dejavnosti in visoko konstruktivnega procesa bralčeve interakcije z besedilom ter razmišljujočega osebnega premisleka, h kateremu spodbuja leposlovna pripoved. Predvsem pa vedno številčnejši zagovorniki branja elektronskih besedil ne upoštevajo zapletenih procesov, ki usmerjajo bralčevo zanimanje za fiktivno pripoved. Kot so jasno
pokazale empirične in teoretske študije branja, ti procesi vključujejo pripovedna pričakovanja o osebah, zgodbi, dogajalnem okolju ter štiri oblike čustev: vrednotenje,
mnenje o pripovednih vidikih, estetska čustva in premisleke o spremembah samega
bralca (Miall 2004: 1). Kljub vsem takim in podobnim pomislekom o pomanjkljivostih poznavanja učinkov branja elektronskih literarnih besedil, ki jih uveljavljajo različni kritiki, pa se različne oblike elektronske književnosti od e-romanov in e-poštnih
romanov do literarnim življenjepisom podobnih blogov bohotijo in privlačijo vedno
več bralcev. Čeprav se danes zagovor posebnosti linearnega branja zdi povsem sprejemljiv, se bi morali soočati z vprašanjem, kako bodo na tak zagovor gledale generacije mladih, ki se v elektronsko sporazumevanje vključujejo brez predhodno usvojene
linearne bralne zmožnosti in brez pozitivnih izkušenj s »tradicionalno« literarno pripovedjo (Grosman 2009b: 31). Ali bo tudi zanje sedanji zagovor branja tradicionalnih
umetnostnih besedi še prepričljiv? Ker elektronska književna dela spodbujajo neomejeno število različnih branj v obliki posameznikovih »poti« skozi besedilo, se odpira
tudi vprašanje, o katerem razumevanju besedila bo tekel šolski pogovor ob branju
elektronskega besedila. Ugledna ameriška založniška hiša Norton, ki se specializira
na množično tiskanje književnih beril, pa že pripravlja prvo antologijo elektronskih
besedil! Elektronske pisne rabe pa cvetijo po vsem svetu. Ker za objavo na svetovnem
spletu ni potrebna nikakršna uredniška politika ali odobritev, lahko vsakdo po mili
volji objavlja svoja besedila ne glede na njihovo oblikovanost in druge lastnosti. Neomejena široko demokratična poplava besedil povzroča samo neslišana in neprebrana opozorila o kakovosti takih besedil in skrb o spremembah jezikovnih rab, ki jih
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množične objave na spletu povzročajo. V svoji študiji o spletnem pisanju Language
and the Internet (Jezik in svetovni splet, 2001) David Crystal ugotavlja, da je zaradi
hitrega spreminjanja jezikovnih praks vsakršno napovedovanje prihodnjih jezikovnih
rab danes preprosto nemogoče.
Načini branja, ki jih spodbujajo elektronsko oblikovana besedila, pa odpirajo povsem drugačna vprašanja, kadar gre za digitalna učna gradiva. Z uporabo strukture
nadbesedila računalniška multimedijska predstavitev učnih gradiv omogoča sočasno
uporabo besed in različnih oblik podob ter grafičnih gradiv. Besede so lahko uporabljene kot govor in v zapisani obliki na zaslonu, medtem ko so slike vključene kot statične
ilustracije in fotografije ter kot dinamična gradiva, npr. kot animacije ter video in filmska gradiva. Možnost bralčevega oz. uporabnikovega izbora iz gradiv pa odpira soprisotno možnost neizbora in/ali zanemarjanja ter neupoštevanja posameznih ponujenih
besednih in slikovnih sestavin. Medtem ko pri elektronski književnosti izbor prinaša
nove oblike izziva za različna branja, lahko pri učbeniških gradivih povzroči njihovo
neučinkovitost. S proučevanjem multimedijskih učnih gradiv in njihovih učinkov se
zato ukvarjajo številni strokovnjaki. Učna digitalno oblikovana gradiva so zaradi novih
izzivov in vprašanj o učinkovitosti deležna precej večje pozornosti in eksperimentalnega preizkušanja, kot ju je bila deležna tradicionalna uporaba ilustracij v tiskanih učbenikih. V zadnjem času se je raziskovalnega proučevanja ilustracij v učbenikih v njihovi
dvokodni naravi pri nas lotila Sonja Starc (2008 in 2009).
Tehnološki razvoj z nadbesedili želi uporabnikom omogočiti hiter dostop do velike
količine podatkov z izborom med različnimi načini predstavitve. Multimedijski sistem
tako omogoča fleksibilnejše, bogatejše in individualno usmerjeno učenje (Oostendorp
2003: xi). Številni strokovnjaki zato prisegajo, da dostopnost podatkov v raznovrstnih
besednih in slikovnih oblikah prispeva k boljšemu učenju, medtem ko drugi opozarjajo na omejitve človeške zmožnosti za sprejemanje podatkov in posledično potrebo po
zelo skrbnem izboru in sestavu ponujenih podatkov zaradi omejitev kratkoročnega
spomina. Posebej opozarjajo na pomen razporeditve in zaporedja besedno podanih
podatkov in podob ter na pomen usklajevanja in integracije besednih in vizualnih podatkov. Da bi mentalno integrirali vse podatke, morajo učeči se »porazdeliti« svojo pozornost med različne vrste podatkov. Za multimedijsko učenje so potrebni drugačni
procesi: izbor besed in podob iz učnega gradiva, organizacija besed in podob v besedno in vizualno predstavitev ter integracija teh predstavitev v koherentno mentalno
predstavitev celote, ki jo v povezavi s predznanjem strokovnjaki štejejo za razumevanje
sporočila. Šele na taki ravni razumevanje vključuje tudi možnost samostojne uporabe
tako pridobljenega znanja v novih okoliščinah.
Učenje z multimedijskimi gradivi pa odpira številna vprašanja na osnovni ravni:
Kakšne posledice ima dodajanje podob k besedam? Kaj se dogaja, ko učna sporočila
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združujejo besedne in vizualne načine učenja? Kaj vpliva na to, kako se ljudje učijo iz
besed in slik? Na kratko, kako multimedijske predstavitve pospešujejo učenje (Mayer
2009: 6). Še zapletenejša so vprašanja o delovanju multimedijskih gradiv: Če delujejo,
v kakšnih okoliščinah so učinkovita? Za katere učence so uporabna? Za kakšne vrste
gradiv so učinkovita? Kako delujejo in kaj prispeva k učinkovitosti multimedijskih gradiv? (prav tam: 273)
Mayer (2009: 57) meni, da učinkovito procesiranje multimedijskih učnih gradiv s
pomočjo dveh poti: vizualne/slikovne in slušne/besedne, zahteva pet osnovnih operacij: izbor relevantnih besed iz predstavljenega besedila ali pripovedi, izbor relevantnih
podob iz predstavljenih ilustracij, organizacijo izbranih besed v koherentno besedno
predstavitev, organizacijo izbranih podob v koherentno vizualno predstavitev ter integracijo besedne predstavitve z vizualno predstavitvijo in s predhodnim učenčevim
znanjem. Pri tem pa je že pri sestavi gradiv izjemno pomemben skrben izbor: učenje je
uspešnejše, če so izpuščene zanimive, a nerelevantne besede in slike, isto velja za zanimivo, a nerelevatno glasovno in glasbeno gradivo. Za izpolnjevaje principa koherence
gradiva Mayer (2009: 89) priporoča opuščanje vseh nepotrebnih besed, simbolov in
podob. Strokovnjaki so si za nepotrebne nadrobnosti izmislili zanimivo oznako »zapeljive podrobnosti«, vendar so eksperimentalno dokazali, da je učenje učinkovitejše, če
gradivo ne vsebuje takih podrobnosti.
Veliko teoretskega in eksperimentalnega proučevanja pa je namenjenega tudi
delovanju posameznih značilnosti elektronskih/multimedijskih gradiv in omejitvam
človekovih zmožnosti kratkoročnega spomina pri sprejemanju sporočil, ki vključujejo veliko množico podatkov. Hkratno procesiranje podatkov v besednem (slušnem) in
vizualnem kodu lahko pripelje do preobremenitve kratkoročnega spomina s posledicami za razumevanje. Strokovnjaki se sprašujejo, kako nadomestiti obeležja za razumevanje potrebnega okolja, ki zaradi odsotnosti neposrednega stika iz obraza v obraz
ob nesinhronem sporazumevanju pomeni primanjkljaje, kako kognitivno omogočiti
najboljšo strukturo vseh sestavin za sprejemanje in omogočiti različne oblike bralčeve/
uporabnikove neposredne interakcije z gradivi od zbiranja gradiv, razprave, pisanja in
tudi kritike gradiva (Vries 2003: 168). Pri različnih oblikah iger proučujejo tudi možnosti
njihove uporabe za terapevtske namene, za usvajanje in boljšanje različnih spretnosti
in koncentracije, pa tudi za poučevanje (Goldstein 2003: 25). Vse jasnejše pa postaja, da
kognitivne spretnosti, ki so potrebne za delovanje v digitalnem svetu, večinoma presegajo osnovne zmožnosti branja in pisanja. Uspešno učenje z računalnikom in multimedijskimi gradivi zahteva visoko kognitivno zmožnost. Uporabniki/bralci morajo biti
zmožni določiti probleme, iskati podatke za njihovo reševanje in dejavno sodelovati
z gradivi. Šele tako usmerjeno delovanje omogoča uspešno učno sodelovanje (Vries
2003: 172).
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Če se po tej kratki predstavitvi vprašanj, ki se odpirajo ob uporabi literarnih in
učnih elektronskih besedil, vprašamo, kakšne načine branja in drugih oblik pismenosti
bodo mladi potrebovali za uspešno in osmišljeno delovanje v 21. stoletju, je povsem
jasno, da bodo potrebovali večrazsežno pismenost, se pravi pismenost, ki bo sestavljena iz vseh naštetih oblik razbiranja in uporabe najraznovrstnejših besedil. Digitalna
pismenost že v osnovi predpostavlja dobro razvito linearno pismenost za razbiranje
besednih blokov, seveda ob hkratni vizualni pismenosti za razbiranje slikovnih sestavin
sporočil. Odprto vprašanje pa ostaja, ali bodo navade izbiranja iz elektronskih besedil,
ki gre z roko v roki z neizbiranjem in izpuščanjem posameznih sestavin besedila, prispevale k manj pozornemu in manj natančnemu branju linearnih besedil. Ali bo »tradicionalna« literarna dela za mlade v prihodnosti treba digitalizirati? Ali bodo multimedijska učna gradiva s strogimi pravili izbora in zgradbe za sestavljavce gradiv dosegla
uspešno funkcionalno uporabo? Vsa ta vprašanja o prihodnjih možnostih pa nas silijo
v spoznanje, da je za sedanjo in prihodnjo uspešnost mladih potreben pouk čim širše
sestavljene pismenosti, ki jih bo usposobila za uspešno razbiranje in razumevanje najrazličnejših vrst besedil.
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ZMOŽNOST DEKODIRANJA VEČKODNIH
BESEDIL KOT SESTAVINA BESEDILNE
PISMENOSTI
Sodobni način življenja, na novo razvijajoče se tehnologije zahtevajo od človeka
drugačne zmožnosti, da se uspešno vključi v svoje okolje, kot se je še pred desetimi
ali petnajstimi leti. Če smo tedaj govorili o bralni pismenosti kot temeljni zmožnosti
za uspešno vključevanje v okolje, se je danes ta nadgradila, govorimo o informacijski,
ki združuje več različnih vrst pismenosti. Informacijska pismenost je zmožnost, prepoznati svojo potrebo po informacijah, najti in ovrednotiti kakovost informacije, informacijo shraniti in jo priklicati, jo uporabiti učinkovito in etično ter z njo ustvarjati in
prenašati znanja.1 (Catts, Lau 2008: 7)
Dandanes predstavlja pismenost kompleksno zmožnost, združuje torej zmožnosti, ki se navezujejo na različna strokovna področja, posredno ali neposredno prisotna v življenju modernega človeka, od bralne, matematične, glasbene, naravoslovne,
družboslovne do besedilne. Sodobni človek, obdan z množico različnih informacij,
dostopnih v različnih medijih, od časopisov, radia in televizije do svetovnega spleta,
mora tako v svojem zasebnem kot poklicnem življenju nenehno izbirati, preverjati in
tudi ustvarjati informacije. Znajde se pred novimi zahtevami: iz množice podatkov izbrati kakovostnega in ustreznega. S tem dobi tudi sodobna šola drugačno funkcijo:

1

Definicija je izpeljana iz Aleksandrijskega razglasa iz leta 2005, privzetega v Unescovih Informacijah za vse programe
(prav tam).
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posameznika usposobiti za zmožnost kritičnega dekodiranja, izbiranja ter kritičnega in
etičnega uporabljanja informacij.
V razpravi se posvečamo besedilni pismenosti, ki jo razumemo kot »sposobnost
razumevanja in uporabe informacij v različnih vrstah besedil, in sicer iskanje, povezovanje in generiranje informacij« (Možina 2007). Izhajamo pa tudi iz opredelitve pismenosti kot trajno razvijajoče se zmožnosti posameznikov (Nacionalna strategija za
razvoj pismenosti 2006: 7), ki opredeljuje pismenost kot zmožnost uporabe družbeno
dogovorjenih sistemov, »simbolov (jezik) za tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil
za potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi«.
Ko govorimo o besedilu, mislimo na Hallidayevo ([1977] 2002: 23–48) pojmovanje
besedila kot semantične enote, realizirane skozi povedi, kot nenehni proces semantičnih izbir, proces nenehnega prehajanja skozi sistem, proces, ki hkrati izraža višje stopnje pomena, ki ustvarja »družbeno semiotiko«, pomenski sistem kulture in spremembe
ter hkrati modificira sam sistem. Besedilo je torej »semantična izbira v družbenih okoliščinah«. To pomeni, da je nekaj dinamičnega, ki ga ustvarjajo kulturne okoliščine in
samo vpliva nanje, ki pomaga pri procesu oblikovanja novih pomenov znotraj znakovnih sistemov v družbi.2 Besedilo razumemo torej kot neko pomensko in smiselno zaokroženo znakovno celoto, ki se zaokroži v interakciji med avtorjem in naslovnikom.
Halliday v svojih delih obravnava besedila, zgrajena iz besednih znakov, posredovanih skozi vidni ali slušni kanal. V realnosti se že dolgo pojavljajo besedila tudi iz drugih semiotskih znakov, ne le besednih, v besedilu so lahko združeni besedni, slikovni,
zvočni, gibalni znaki itn. Taka besedila sta začela raziskovati Gunter Kress in Theo van
Leeuwen, imenujeta jih večkodna besedila3 in v svoji vizualni slovnici (72005), ki izhaja
iz Hallidayevega pojmovanja jezika in besedila, utemeljujeta njihovo strukturo in procese ustvarjanja pomena različnih semiotskih kodov v interakciji.
Na tem mestu nas zanimajo prav slednja, torej večkodna besedila; zanima nas,
kako njihovo zgradbo in izrazna sredstva dojemajo bralci in kako so sploh pripravljeni
na branje večkodnih besedil.
Če pogledamo v učne načrte za slovenščino kot materinščino in kot drugi jezik, tako
za osnovno kot srednjo šolo,4 ugotovimo, da se šolsko izobraževanje posveča le verbalnim
besedilom, šolske definicije besedila se nanašajo le na ta. Sama šolska praksa, od plakatov,
obvestil do učbenikov in delovnih zvezkov pa je grajena tudi in vse bolj iz večkodnih besedil. Tu se nam odpre več vprašanj: ali znamo prebrati večkodno besedilo, čeprav se tega
nismo učili v šoli. In če smo tega zmožni, se logično vprašamo: ali je sploh smiselno učiti se
branja in tvorbe večkodnih besedil v šoli, če imamo te zmožnosti že pridobljene.
2

Več o socialni semiotiki v Van Leeuwen (2005).
Ang. multimodal texts. Več o prenosu termina v slovenščino v Starc 2007, 2008, 2009.
4
Glej Učni načrt.
3
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Iz svojega okolja se spontano naučimo maternega jezika, lahko tudi drugega, in
ker se jezika učimo skozi besedila, se spontano naučimo tudi vzorcev besedil. Že Halliday ([1977] 2002) govori, da besedila izoblikujejo v določenem okolju posebno strukturo, govori o t. i. besedilih kulturnega okolja. Hoey (2001) taka besedila natančneje
proučuje in ugotovi, da so oblikovana po nekaj ponavljajočih se besedilnih vzorcih,
od katerih je najpogostejši problem – rešitev (glej tudi Starc 2006, 2008). Taka besedila
imajo svojo »stalno« strukturo, ki jo naslovnik nekega kulturnega okolja z lahkoto prepozna, npr. pripoved, reklamo. Harris in Hodges (1995) v svojem Slovarju pismenosti
govorita o teh besedilih kot o besedilih okolja.
Menimo, da se iz okolja ne (na)učimo le strukture govorjenih besedil, temveč tudi pisanih, predvsem iz sredstev javnega obveščanja. In da usvojimo strukturo in sporočilo besedila, moramo biti zmožni razbrati pomen in smiselnost povezovanja izraznih sredstev, ki
so na voljo in ki so v nekem besedilu združena v interakciji iz različnih semiotskih kodov.
Kakšno je torej zavedanje pomenskega součinkovanja različnih semiotskih kodov
v besedilu, smo poslušali ugotoviti ob analizi dekodiranja večkodnega besedila na
vzorcu sto sedemnajstih bralcev, sedemindvajsetih dijakov 3. letnika in enainštiridesetih dijakov 4. letnika Gimnazije Koper ter devetinštiridesetih študentk UP Pedagoške
fakultete v Kopru.5
V razpravi poskušamo z analizo ugotoviti, ali je spontano pridobljena zmožnost
branja večkodnega besedila dovolj ali bi kazalo to zmožnost načrtno in kritično razvijati tudi znotraj izobraževalnega sistema, še posebej v luči informacijske pismenosti.

ANALIZA VPRAŠALNIKA O BRANJU VEČKODNIH BESEDIL
Za vzorec (68) gimnazijskih dijakov (gim) in (49) študentov prvega letnika pedagoške fakultete (pef ) smo se odločili zato, ker so se vsi omenjeni bralci v svojem izobraževanju srečevali z večkodnimi besedili in domnevamo, da so v letih svojega šolanja
o njihovih izraznih sredstvih lahko že razmišljali in ugotavljali, kako dvoje različnih semiotskih znakov soustvarja pomen besedila, čeprav se formalno o tem niso učili.
Prosili smo jih, da preberejo spodnje besedilo (besedilo 1) in odgovorijo na vprašanja:
1. Kaj je najprej pritegnilo vašo pozornost?
2. O čem govori besedilo?
3. Kateri del je besedilo?
5

To je le prvi del preliminarne raziskave, ki naj bi vodila v temeljitejšo raziskavo besedilne pismenosti ob vstopu v
univerzitetno izobraževanje. Drugi del bo opravljen z enakimi orodji na vzorcu študentov 1. letnika v akademskem letu
2010/11.
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4. Kaj prikazuje slika?
5. Kje najdete (ta) podatek (o vsebini slike)?
6. Kje ste se naučili brati take zapise?
7. Ali je potrebno učiti se brati take zapise v šoli? DA NE
8. Zakaj? (Odgovorite v eni povedi.)
Besedilo 1

Vir: Delo, 23. maja 2009: 6.

Na prvo vprašanje (Kaj je najprej pritegnilo vašo pozornost?) odgovarja sto (85 %)
bralcev, da je njihovo pozornost najprej pritegnila fotografija (»mati in otrok/bel robec«),
odgovora dveh (1,7 %) od omenjenih stotih izražata interpretacijo, in sicer »pogled otro-
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ka« (4. gim.) in »obupana mati« (pef), kar kaže na interaktivnost, medosebnost, ki se je
med branjem vzpostavila med besedilom (slikovnim) in bralcem, kaže na bralčev čustveni odziv na udeležence6 na fotografiji. Dva (1,7 % pef) je pritegnila »slika in naslov besedila/taborišča«, petnajst bralcev (13,3 % gim.) pa je najprej pritegnilo besedno: »število
žrtev/nespoštovanje človekovih pravic/oblasti kratijo svobodno gibanje tamil. beguncev/imena; naslov (rubrike) (7) /število ubitih v državljanski vojni/, besedilo«.
Da govori besedilo »o (tamilskih) beguncih (na Šrilanki), o njihovem položaju, neoviranem dostopu do njih, o državljanski vojni«, torej o beguncih, je na drugo vprašanje (O
čem govori besedilo?) odgovorilo šestinsedemdeset (65 %: 7,7 % 3. gim., 23 % 4. gim. in
34 % pef) bralcev; da sporoča besedilo o »razmerah na Šrilanki (beguncih v državljanski
vojni, onemogočanju humanitarne pomoči, poskusu osvoboditve taborišč/ oskrbovanja begunskih taborišč, o tamilskih upornikih)«, meni štiriindvajset (20 %: 13,7 % 3. gim.,
4,3 % 4. gim., 2,5 % pef) bralcev; da govori besedilo »o obisku Ban Ki Muna na Šrilanki«,
pa jih meni sedemnajst (15 %: 1,7 % 3. gim., 7,7 % 4. gim., 5,1 % pef).
Opaziti je, da bralci v odgovorih na to vprašanje niso upoštevali sporočila fotografije, kot besedilo so dojeli le tisto, kar je besedno.7
Na tretje vprašanje (Kateri del je besedilo?) jih je sto enajst (95 %: 19,6 % 3. gim., 34 %
4. gim., 41 % pef ) odgovorilo, da je besedilo to, kar je besedno (»kar je pod sliko«), le
eden (0,85 %, 3. gim.) je zapisal, da sta besedilo »slika in tekst skupaj«, trije (2,5 %: 1,7 %
3. gim., 0,85 % pef ) niso odgovorili.
Odgovori kažejo, da bralci fotografije ne razumejo kot sestavni del besedila, zanje
je besedilo le to, kar je besedno.
S četrtim vprašanjem (Kaj prikazuje slika?) smo preverjali, ali/koliko so na interpretacijo fotografije vplivali podatki iz besednega.
Oseminosemdeset (75 %: 19,6 % 3. gim., 23,9 % 4. gim., 31,6 % pef ) bralcev je razbralo, da prikazuje slika »(tamilsko/begunsko) mater z otrokom (v (begunskem) taborišču (Vavunija)«, štirje (3,4 %: 0,85 5 % 3.gim., 2,5 % 4. gim.) »begunko z otrokom/begunce (na Šrilanki)«, kar kaže na dejstvo, da so bralci pri razbiranju sporočila fotografije
upoštevali udeležence, predvsem na tleh sedečo žensko z otrokom v naročju, ki ju bralec vidi v obraz, ženska vzpostavlja z bralcem očesni stik (njen vektor pogleda se združuje s pogledom bralca), druga dva otroka, ki ju vidimo v hrbet, in sedeča ženska, ki ji
ne vidimo glave, pa učinkujejo bolj kot število, kažejo na množičnost. Tem udeležencem pa so bralci pripisali informacije iz besednega, da je ta mati Tamilka in begunka ter
da je v taborišču, in sicer v Vavuniji (tega se s fotografije ne da razbrati). Samo en bralec
6
Udeleženci so po Kressu in van Leeuwenu (72005) vsi elementi na sliki (tako žive kot nežive narave), interaktivni so,
če vzpostavljajo odnose med seboj ali z bralcem (interaktivnim udeležencem).
7
V tiskanih večkodnih besedilih ločimo njihove sestavine na besedne (jezik, verbalne) in slikovne (kar je izraženo s
fotografijo, risbo,grafom ...). Glej Kress, van Leeuwen 2005; Starc 2007, 2008, 2009.
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(0,85 % 3. gim.) odgovarja tako, da upošteva le fotografijo, tako z odgovorom »ljudi«
kaže svojo konsistentnost v dualističnem pojmovanju besedila, fotografija je ločena od
besedila.8 Je pa taka interpretacija manj verjetna, glede na dejstvo, da se v njegovem
kulturnem okolju spontano bere taka besedila kot večkodna, kar dokazujejo odgovori
vseh ostalih bralcev. Pri ostalih štiriindvajsetih bralcih (20,75 %: 1,7 % 3. gim., 8,5 % 4.
gim., 10,25 % pef ) je v odgovorih na četrto vprašanje opaziti, da so slikovno interpretirali v interakciji z udeleženci na fotografiji, povsem skladno s teoretičnimi ugotovitvami o
pozivnosti, ki jo sproži vektor udeleženčevega pogleda – ženske – z interaktivnim udeležencem – bralcem. Ta (vektor pogleda) ustvarja subjektivni medosebni odnos in vpliva na naslovnikova čustva. Tako omenjeni bralci vidijo, prepoznajo na sliki »obupano
(objokano) mater (begunko) z otrokom v naročju, žalostno (revno/nesrečno) mater z
otrokom, trpljenje (revščino/žalost) beguncev«, eden9 (0,85 %) od teh pa prepozna v
udeleženki na fotografiji kar »nekakšen simbol o razmerah na Šrilanki«, na tleh sedeča
mati z otrokom postane torej nov znak za razmere na Šrilanki.
V odgovorih na peto vprašanje (Kje najdete (ta) podatek (o vsebini slike)?) sto trije
(88 %: 21,4 % 3. gim., 29 % 4. gim., 37,6 % pef ) bralci odgovarjajo, da »na koncu besedila/v besedilu/v zadnji povedi (članka)«, dva (1,7 %: 4. gim., pef ) »v naslovu«, kar zopet
kaže na to, da razbirajo sporočilo slike z dodajanjem informacij iz besednega, še posebej, če je v besednem ekspliciten usmerjevalni leksem (»Na fotografiji tamilska mati
z otrokom v begunskem taborišču Vavunija na severu države.«), ki usmerja in omejuje
ali razširja sporočeno slikovnega. Trije (2,25 %: 1,7 % 4. gim., 0,85 % pef ) pri razbiranju sporočila fotografije povezujejo oba semiotska sistema, jezikovnega/besednega
in slikovnega, podatke jim ponujata »zadnja poved in slika/slika in naslov/ na sliki in
v besedilu«. Da podatke najdejo »na sliki«, zapišejo trije (2,5 %, pef ), domnevamo, da
na fotografijo mislita tudi dva (1,7 %, 4. gim.), ki odgovarjata »se vidi«. Dva (1,7 %: 3., 4.
gim.) bralca na to vprašanje nista odgovorila.
Na šesto vprašanje (Kje ste se naučili brati take zapise?) je devetinštirideset (42 %:
11 % 3. gim., 18 % 4. gim., 13 % pef ) bralcev odgovorilo, da »doma/ob branju časopisov/revij/TV/internetu/reklamah«, eden (0,85 % 4. gim.) pa »povsod, skozi življenje«,
kar kaže, da ti bralci sprejemajo večkodna besedila kot besedila okolja oz. splošno kulturna besedila, katerih zakonitosti izraznih sredstev so usvojili spontano. Osemnajst
(15 %: 4,3 % 3. gim., 3,4 % 4. gim., 7,7 % pef ) se jih je naučilo brati večkodna besedila
»doma in v šoli«, samo »v šoli« dvainštirideset (36 %: 5,1 % 3. gim., 9,4 % 4. gim., 21,5 %
pef ), od teh dva (1,7 % 4. gim.) »v mali šoli in šoli«. »Nikjer/ne vem« je bil odgovor petih
8

Tudi ta dijak je označil kot besedilo le besedno pod fotografijo.
Ta bralec je na vprašanja odgovarjal takole: njegovo pozornost je pritegnil »naslov«, po njegovem mnenju govori
besedilo »o razmerah na Šrilanki«, besedilo je »drugi del«, slika prikazuje »nekakšen simbol o razmerah na Šrilanki«,
o vsebini slike najde podatek »v zadnji povedi«, takih besedil se je naučil brati »doma«, NI se jih treba učiti brati v šoli,
»ker je to stvar posameznikove izobrazbe«.
9
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(4 %: 1,7 % 3. gim., 2,3 % 4. gim.), dva (1,7 %: 3., 4. gim.) pa nista odgovorila. Trditev, da so
se »takih zapisov«, ki so večkodna besedila, naučili brati v šoli, razumemo v smislu usvajanja takih besedil v procesu rabe, še posebej tako razumevanje potrjujeta odgovora »v
mali šoli«, kjer se dejansko otroci že srečajo z večkodnim besedilom – slikanico. V formalnem izobraževanju se pri pouku slovenščine tako učenci kot dijaki učijo o besedilu
kot umetnostnem in neumetnostnem, eno- in dvogovornem, o besedilnih vrstah (glej
UN).Torej kriterij za šolsko obravnavo besedil v nobenem primeru ni izbira različnih
semiotskih kodov v besedilu. Ker se pri pouku uporablja avtentična besedila, pomeni,
da je med njimi veliko večkodnih. Težko je reči, kako se taka besedila dejansko obravnavajo pri pouku, vsekakor učenci/dijaki opazijo slikovno in ga spontano povežejo
z besednim, saj to zmožnost spontano usvajajo v svojem okolju, ne da bi se tega zavedali. Kako povezujejo različne semiotske sisteme, pa delno vidimo iz pričujočih odgovorov. Večkodna besedila so uporabljena tudi kot izhodiščna besedila pri zunanjem
preverjanju, na NPZ in maturi iz slovenščine (glej arhiv ustreznih izpitnih pol, http//
www.ric.si).
V odgovorih na sedmo vprašanje (Ali se je potrebno učiti brati take zapise v šoli?) je
dvainosemdeset (70,1 %: 12 % 3. gim., 22,2 % 4. gim., 35,9 % pef ) bralcev prepričanih,
da se JE treba v šoli učiti brati večkodna besedila, da tega NI treba, meni triintrideset
(28 %: 9,4 % 3. gim., 12,8 % 4. gim., 6 % pef ) bralcev, eden pa ni odgovoril (3. gim.).
Iz utemeljevanj pritrdilnega odgovora je razbrati, da so bralci sedmo vprašanje oz.
»take zapise« razumeli na dva načina, in sicer (a) ali kot besedilo, sestavljeno iz besednega in slikovnega, torej večkodno besedilo, (b) ali kot publicistični žanr, dva (1,7 5: 3.
gim., pef ) svojega odgovora nista utemeljevala, dva (3. gim.) pa sta zapisala, da jima
tako učenje »krajša pouk«.
a) Bralci menijo, da bi se morali takih, večkodnih besedil učiti tudi v šoli z naslednjimi utemeljitvami: »da jih razumemo/da bomo lahko brali članke v časopisu/ker
se v življenju večkrat srečamo s takimi besedili/da znamo prebrati besedila in jih
tudi zapisati/da znamo bolje poiskati (določene) podatke v (takem) besedilu«
(5,9 % 3. gim.), »čeprav se zdi branje takih besedil samoumevno, nastanejo težave pri razbiranju informacij/ker se jih večina ne bi nikoli lotila brati/da znamo
pravilno razumeti, sprejeti informacije, ki jih podaja avtor.« (9,4 % 4. gim.), »da se
znamo orientirati v takem besedilu, saj oblika besedila ni lahka/besedila so zelo
zahtevna/da jih laže razumemo v vsakdanjem življenju/da znamo interpretirati
take podatke« (17 % pef ), eden je zapisal »ker se s tem naučiš povezati sliko
z besedilom.« (pef ). Nekateri povezujejo zmožnost branja večkodnih besedil s
pismenostjo in zapišejo: »Da smo pismeni/ker nekateri niso opismenjeni in tako
dosegajo slabše rezultate« (1,7 % 3. gim.), »Ker je znanje branja šibko« (0,85 4.
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gim.), »Včasih takih besedil ne razumejo vsi.« (0,85 pef ). Eden (4. gim.) začuti
zmožnost branja večkodnih besedil kot moč nad upravljanjem podatkov, kar
kaže na visoko raven zavedanja o pomenu izobrazbe za svobodno presojanje
sveta okrog sebe, zapiše namreč: »Da vemo, če želi kdo manipulirati z nami«.
Iz odgovorov je jasno čutiti, da se bralci zavedajo zapletenosti ustvarjanja pomena
v besedilu iz različnih semiotskih kodov in da jim spontano usvojena zmožnost branja
takih besedil ne zagotavlja trdnosti v interpretaciji in tvorbi, kar lahko pripelje tudi do
manipulacije bralca, kot je eksplicitno zapisal en dijak. Zmožnost branja večkodnih besedil povezujejo tudi s pismenostjo, ki jo gre v tem kontekstu razumeti kot posameznikovo osnovno zmožnost v sodobnem svetu, da lahko v njem komunicira.
b) Trideset (25,6 %) bralcev utemeljuje pomen učenja publicističnega žanra v šoli
z naslednjimi odgovori: »zaradi splošne informiranosti o dogajanju v svetu«
(1,7 % 3. gim.), »splošna razgledanost, kaj se dogaja drugod po svetu« (9,4 % 4.
gim.), »si laže pomagamo pri učenju/da se naučimo, kako je sestavljeno publicistično besedilo/zaradi splošne razgledanosti/za nujno preživetje v današnjem
času« (14,5 % pef ). Dva (4. gim.) ugotavljata, da jima »bo koristilo na maturi«.
Da se v šoli ni treba učiti brati večkodnih besedil, so bralci (28, 2 %) utemeljevali
svoje mnenje takole: »Ker ni potrebno/ker so taki zapisi zelo enostavni in ne potrebujejo posebnega znanja/ker se jih itak naučimo doma/sami/jih stalno beremo v časopisu/ker bi moral vsak znati prebrati/ker je logično/ker vsak prebere na svoj način« (9,4 %
3. gim.); »ker spada k splošni razgledanosti/se sam naučiš, skozi izkušnje/so enostavni,
dovolj nazorni/so del našega vsakdana/časopisi so del naše kulture, dostopni vsakomur, vsak se lahko nauči brati ta besedila/če znaš brati, znaš brati vse/ker zahtevajo
samo zbranost/ker včasih slika pove več kot besede« (12,8 % 4. gim.); »je brez pomena/
tak zapis ni nič posebnega, vsak ga lahko prebere./Vsak ga lahko bere na svoj način/to
je osebna stvar« (4,3 % pef ).
Sicer različno izražena mnenja povedo enako, vsi občutijo večkodno besedilo kot
del vsakdanjega kulturnega okolja, torej kot kulturni vzorec rabe različnih semiotskih
kodov, tudi tisti, ki so sicer bolj razmišljali o besedilu kot časopisnem žanru. Vsi priznavajo možnost spontanega usvajanja takih besedil in jim to zadostuje, nekateri celo
menijo, da je ta zmožnost njihova osebna stvar, v katero se očitno formalna izobrazba
ne sme vmešavati.
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UGOTOVITVE
Rezultati analize vzorca sto sedemnajstih bralcev kažejo, da ti prebrano večkodno
časopisno novico razumejo, a lahko trdimo, da precej formalno, saj razbirajo pomen
besednega in slikovnega kot pomena dveh ločenih sistemov, povezanih toliko, kolikor ju formalno poveže besedno z usmerjevalnim(i) leksemom(i). Kajti večina (95 %)
pojmuje kot besedilo le verbalni del, slikovno pa kot nekaj izven ali zraven, in zato išče
vsebino besedila le v besednem. Toda ko bralci ugotavljajo sporočilo slike, jih zopet
večina (75 %) poveže informacije iz besednega z informacijami s slikovnega, kar kaže,
da kljub vsemu ti dve »enoti«, slikovno in besedno, v neki fazi interpretacije združujejo. To počnejo spontano, verjetno pod vtisom bližine znakov dveh semiotskih kodov.
Razvrščenost v kompoziciji, bližina slikovnih in besednih znakov se namreč izkaže kot
zelo pogosto kohezivno sredstvo med kodoma. Ob tem so seveda jasno kohezivno
sredstvo že zgoraj omenjeni usmerjevalni leksemi, ki eksplicitno kažejo na povezavo
besednega s slikovnim, slikovnemu pa usmerjajo in omejujejo pomen. Vloge znakov
jezikovnega in slikovnega sistema vzorčni bralci ne (ali preslabo) razumejo funkcijsko.
Ko dojamemo večkodno besedilo z vsemi izraznimi sredstvi kot celoto, v kateri z uporabo in razvrščenostjo vsakega znaka ustvarjamo možnosti različnega pomenjenja,10
razumemo tudi smisel izbire sredstev in avtorjev namen ob tem. Ob takem zavedanju
postane interpretacija besedila kritična in ne dovoljuje manipulacije. Manipulativne izbire ter razvrščanja besednih in slikovnih znakov pa se lahko znajdejo v različnih besedilih, celo učbeniških.11 Poznavanje zakonitosti ustvarjanja pomena v večkodnih besedilih omogoča tudi tvorcem takih besedil ustrezno in pravilno izbiro izraznih sredstev
glede na namen sporočenega.
Na izhodiščni vprašanji torej lahko odgovorimo, da usvajamo branje večkodnih
besedil spontano v svojem kulturnem okolju, česar se zavedajo tudi anketirani bralci
naše raziskave, toda zaradi kompleksnosti zgradbe in rabe semiotskih sredstev samega
večkodnega besedila si je v sodobnem času, ko se število večkodnih besedil povečuje,
treba uzavestiti omenjene zakonitosti tudi te vrste besedil, enakovredno s samo verbalnimi besedili. To pomeni, da je treba večkodna besedila obravnavati tudi v formalnem izobraževanju, v šoli, kar sicer nekoliko premalo natančno artikulirano ugotavljajo
tudi anketirani bralci (70,1 %). Zmožnost kritičnega branja tudi večkodnih besedil je v
sodobni medijski družbi zmožnost, ki pripomore k informacijski pismenosti.

10
11

Ustvarjanja pomena. Termin je uporabljen v Barthes 1990; Chandler 2006; Starc 2007, 2009.
Glej Starc 2008.
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PREHOD MED VRTCEM IN ŠOLO,
POT K BRALCU IN BRALKI
UVOD
V otrokovi predbralni in predpisalni dobi v vrtcu in deloma v 1. razredu osnovne
šole sta učenje in poučevanje slovenščine zasnovana kot razvijanje otrokovega opazovanja, zaznavanja in miselnih procesov in ne kot sistematično opismenjevanje. Razvijanje otrokove sporazumevalne zmožnosti, ki temelji na govoru, poslušanju in spodbujanju potrebe po branju in pisanju, je temeljna vzgojiteljeva/učiteljeva naloga v vrtcu
pred vstopom v šolo in na začetku šolanja. Še posebej je v tem obdobju pomembno
celostno (pred)opismenjevanje, le-tega je seveda treba razumeti zelo odprto, saj ga
povezujemo s posebnostmi otrokovega razvoja in spodbujanjem njegove sporazumevalne zmožnosti, pa tudi z različnimi otrokovimi dejavnostmi, kot so tudi igranje vlog,
domišljijska in didaktična igra.

PISMENOST V VRTCU IN ŠOLI
Razvita pismenost omogoča posamezniku dostop do znanja, visoko stopnjo kulturne ozaveščanosti in mu nenazadnje oblikuje etično zavest. Pogled na pismenost
lahko razpre družbeno vlogo besedil v določenem času, ki kaže na družbena razmerja
moči pri tvorjenju in sprejemanju besedil. V vzgojno-izobraževanem procesu ima pismenost pomembno vlogo pri razumevanju, usvajanju in predstavljanju novih znanj
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ter stališč od vrtca do univerze. Interdisciplinarno raziskovanje pismenosti se sooča
z različnimi znanstvenimi in strokovnimi področji, ki problematizirajo svoje temeljno
raziskovalno polje v luči pismenosti
Pismenost različnih področij je za strokovnjake izobraževanja poseben izziv, zato
so nedavno prišli do zamisli o »mnogopismenosti« kot vodilnem principu pri strukturiranju kurikulumov (Aloni, 2007). Na mnogopismenost naj bi gledali kot na preplet
pismenosti, ki omogočajo izobraževalno osnovo, potrebno za uspešno delovanje v
sodobni družbi. Pri tem bi morali pri izbiranju specifičnih pismenosti in njihovih značilnosti upoštevati tudi družbene in kulturne pogoje, zahtevan akademski standard in
splošno-izobraževalne elemente ter sorodnosti med različnimi pismenosti.
V luči takšnega razumevanja pismenosti Nimrod Aloni (prav tam) predvideva, da
bodo učni cilji v prihodnosti oblikovani v terminologiji pismenosti. Kombinacija humanističnega pristopa v izobraževanju in širše pojmovana pismenost bosta izhodišče
sodobnega kurikuluma, ki bo omogočal razvijanje naslednjih vrst pismenosti: jezikovne, numerične, zgodovinsko-kulturne, znanstveno-tehnološke, filozofsko-kritične,
moralne, estetsko-umetniške, državljanske, zdravstvene in družbeno-komunikacijske
(prav tam). Ob tem pa ne gre prezreti, da bodo sodobne kurikule uspešno uresničevali le vzgojitelji in učitelji, ki bodo deležni kakovostnega študija, med katerim bodo
tudi sami razvijali svojo akademsko in pedagoško pismenost. Prva vsebuje v prvi vrsti
intelektualne/spoznavne, jezikovne, kulturne in komunikativne spretnosti, potrebne
pri pridobivanju in poglabljanju znanja, druga, pedagoška pismenost, pa obsega, kot
poudarja Aloni, uravnoteženo kombinacijo izobraževanja in kulture, izobraževanja za
avtonomno in kritično mišljenje.
Razširjena porabniška kultura je pogosta ovira za poglobljeno književno vzgojo,
saj rast množičnih medijev, digitalna in virtualna okolja odvračajo tako odraslega kot
mladega bralca od tiskanih medijev, predvsem leposlovja. Tudi nove oblike otroške
igre in spremenjen model starševske vzgoje je potrebno poglobljeno raziskati, saj je
le tako možno oblikovati učinkovite strategije za razvijanje otrokovih književnih interesov, ki jih podpirajo tudi starši pri otrokovem dialogu s knjigo. Tudi za poučevanje
slovenščine v naših šolah, ki ni nujno materinščina vsem učencem, potrebujemo (metodične) smernice oz. izhodišča za učinkovito poučevanje vseh skupin učencev, kulturno in družbeno različnih ali ranljivih skupin. Tako projekt Sveta Evrope Poučevanje družbene in kulturne raznolikosti: politike in prakse? poskuša odgovoriti na vprašanja, »kako
otroke (in tudi odrasle), pripraviti na dnevno soočanje s povečanimi razlikami v sodobnih multikulturnih družbah in kako ustvariti izobraževalne pogoje, ki bi preprečevali
pojave diskriminacije, izključenosti, nasilja in konfliktov« (http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/MSZS/slo/znanost/pdf/programi.doc). Med glavnimi cilji projekta so vključevanje medkulturnih razsežnosti v področja izobraževanja
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družboslovja, umetnostnega izražanja in religije. Z elementi medkulturnega dialoga,
kot so interakcija, izmenjave in vzajemnost, so postavili okvire za vse prihodnje projekte, ne le na področju izobraževanja, temveč tudi na področju kulture, dediščine in
mladine (isto). Mednarodne raziskave kažejo, da slovenski osnovnošolci še zmerja zaostajajo za vrstniki iz okolij, ki dosegajo na področju pismenosti najboljše dosežken
(PIRLS 2001, 2006; PISA 2009). Pomembna ugotovitev raziskav bralne pismenosti je
med drugimi tudi, da so bili bralni dosežki slovenskih učencev boljši, če so bili šolarji
pred začetkom šolanja vključeni v dejavnosti, ki spodbujajo pismenost, kot so branje
knjig, pripovedovanje zgodb, igranje besednih iger ipd.
Prevelika vnema v zadnjih letih za delo z neumetnostnimi besedili že pri zgodnjem
učenju slovenščine prispeva k neuravnoteženemu (pred)šolskemu ukvarjanju z drugimi vrstami besedil, tako umetnostnimi kot grafičnimi sporočili. Predvsem pa so otroci
v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju v tako imenovani slikaniški starosti oz.
pravljičnem obdobju, zato je tudi smiselno prilagajati poučevalne modele temeljnih
šolskih predmetov na začetku šolanja oz. jezikovne in književne dejavnosti v vrtcu in
šoli otrokovim potrebam in interesom ter njihovi razvojni stopnji. Za dvig ravni bralne
pismenosti je v prvi vrsti potrebno izboljšati načine spodbujanja, poučevanja in učenja
bralne pismenosti. Poznavanje različnih bralnih strategij besedilnega in likovno oblikovanega sporočila, upoštevanje individualnih pripovednih zmožnosti otrok in oblikovanje pozitivnega bralnega okolja v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju so
za učinkovito bralno pismenost temeljnega pomena. Prvi otrokov stik s knjigo namreč
predstavlja slikanica, ki jo je mogoče preučevati glede na funkcijo slikovnih znakov in
funkcijo besed. Slikovni znaki predstavljajo kraj/čas dogajanja, osebe in njihova razpoloženja z likovnimi elementi, kot so linija, barva, svetloba, sence, oblike, struktura ter
kompozicija. Funkcija besed pa se uresničuje v pripovedovanju zgodbe s konvencionalnimi znaki, na linearni način, tj. od leve proti desni. Interakcija med besedo in sliko
omogoča med bralci in slikanico več vrst sporazumevanja. Slovenska slikanica se je od
60. do 90. let prejšnjega stoletja lahko kosala s svetovno slikanico, kar potrjujejo številne analize (M. Kobe, M. Avguštin, G. Kos in drugih), ki opozarjajo na upad proizvodnje
izvirnih slovenskih slikanic in odsotnost vrednostnih kriterijev. Pomen slikanice je za
razvoj otrokove porajajoče pismenosti izjemen, saj je otrok v predbralnem in predpisalnem obdobju v t. i. slikaniški starosti (ang. picture book age, nem. Bilderbuchalter).
To je čas pridobivanja pozitivnih izkušenj s knjigo, ko ga nagovarjajo slikovne zgodbe,
ki jih dešifrira, skladno s svojim horizontom pričakovanj, vse dotlej, dokler jih »tehnično
bralno ne preraste in se obrne k tipu knjige z obsežnejšim tekstom; angleška stroka
pravi: ko picture book nasledi story book«.
Tudi pripovedovanje zgodb je pomembna dejavnost v obdobju porajajoče se pismenosti, ki pomembno vpliva na nadaljnji razvoj otrokove pismenosti. Umeščamo ga

39

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

med govorne dejavnosti in ga v celoti povezujemo z razumevanjem ter izražanjem ne
glede na kontekst, v katerem besedilo nastaja (Baloh, 2006).
Reviji Ciciban in Cicido12 zgledno izpolnjujeta svoje poslanstvo razvijanja bralne
kulture in književnih interesov v zgodnjem bralnem obdobju ter s svojim konceptom
gradita svojo prepoznavnost z uravnoteženim deležem kakovostnih mladinskih umetnostnih in neumetnostih besedil ter z izjemnim likovnim jezikom.
Otroški lik v revijah Cicido in Ciciban je praviloma sodobni otrok iz urbanega okolja z individualnimi značajskimi lastnostmi. Popolnoma drugače je bil prikazan otrok
v prvi slovenski reviji Vedež (1848–1850), kjer je bil zgolj projekcija odraslih vzgojnih
želja. M. Kobe piše, da »ni nič nenavadnega, da otroški glavni lik v Vedeževih zgodbah
nima individualnih značajskih lastnosti: označuje ga samo spol in najpogosteje tudi
lastno ime. /.../ Otroški liki so skoraj praviloma kmečkega stanu, podobno kot v prvotnem nemškem razsvetljenskem vzorcu Rochowa« (M. Kobe 2004: 173–174). Pa vendar
gre Vedežu zasluga, da je na Slovenskem vzniknila kategorija mladinskega časopisa za
mladino, in se je tako začel razvoj mladinske književnosti tudi v revijah, ki so mu sledile
(Vrtec, Angeljček, Zvonček, Naš rod).
V predbralnem in predpisalnem obdobju pa je za razvoj dobre začetne pismenosti
odločilnega pomena tudi otrokovo glasovno zavedanje. Razvijamo ga v raznovrstnih
dejavnostih igranja z besedami, npr. prepoznavanja in oblikovanja rim in aliteracije,
prepoznavanja dolžine besede in torej ločevanja med dolgimi in kratkimi besedami,
členjenja vezane govorice na besede, členjenja besed na zloge in glasove, spajanja zlogov in glasov v besede ter odvzemanja, dodajanja in nadomeščanja zlogov in glasov v
besedah. Pri tem je slikanica lahko izvrsten inštrument in izhodišče za delo in postavljanje osnovnega standarda pri oblikovanju didaktičnega modela (Zorman 2005).

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN VZGOJITELJEV
Prihodnje izobraževanje učiteljev/-ic in vzgojtelj-/ic je usmerjeno v kakovost razvijanja njihovih profesionalnih kompetenc. Dvigovanje kakovosti profesionalne pripravljenosti učitelja/-ice in vzgojitelja/-ice na višjo raven, ki mora biti seveda tudi evropsko
primerljiva, nedvomno od snovalcev učnih načrtov od vrtca do univerze zahteva nove
strategije in drugačne študijske pristope.
Specialne didaktike predstavljajo pomembno področje začetnega pedagoškega
usposabljanja, še posebej, ker gre pri navedenem predmetnem področju za tesno

12

Periodika za otroke se je v zadnjem desetletju razrasla, saj premoremo enajst revij za otroke, in sicer Bim bam, Bučka,
Zmajček, Pikapolonica, Boni, Petka, Trobentica, Galeb (zamejska revija), Cicido, Ciciban in Kekec.
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povezovanje z vrtci in šolami. Cilj le-tega je preizkušanje novih teoretičnih izhodišč
tako pedagoško-psihološkega kot predmetnega področja v avtentičnem učnem
okolju.
V prispevku bomo med drugim osvetlili, kako študentje/-ke med študijem na programih predšolske vzgoje in razrednega pouka pri metodiki jezikovne vzgoje in didaktiki književnosti v manjših raziskavah načrtujejo in izpeljujejo književnodidaktične
modele, osredinjene na otrokovo recepcijo del iz mladinske oz. otroške književnosti.
Njihovi izsledki so pomemben vir pri posodabljanju strategij učenja in poučevanja
književnosti na dodiplomskem študiju in pri evalviranje osnovnošolskega Učnega načrta Slovenščina (1998) in Kurikula za vrtce na področju jezika (1999). Uspešna književna vzgoja izhaja iz otrokovih literarnih doživetij, ki so izhodišče za oblikovanje književnodidaktičnih modelov v vrtcu in šoli. Pri tem ne smemo zanemariti predhodne šolske
izkušnje s književnostjo študentov in študentk, ki jih lahko ovirajo pri spremenjenih
(pred)bralnih potrebah današnjih otrok ter novih teoretskih spoznanjih literarne vede
in književne didaktike.
Nov koncept vzgojiteljeve/učiteljeve splošne izobrazbe je načrtovan za prihodnost. Kurikularne reforme so le sestavni del novega koncepta. Pomemben poudarek reform je na upoštevanju koncepta območja bližnjega, pri čemer je upoštevana
razdalja med otrokovo dejansko razvojno ravnjo (samostojno reševanje problemov)
in ravnjo njegovih potencialov. Otrokov potencialni razvoj namreč usmerja kompetentnejša oseba s spodbudo, podporo in didaktično ponazoritvijo (L. Marjanovič
Umek, 2006).
Za populacijo današnjih otrok v vrtcu in šoli je značilno, da je vanju vključenih
čedalje več otrok, ki jim je slovenski jezik drugi ali tuj jezik, narastlo je število otrok s
posebnimi potrebami, pa tudi otrok s pomanjkljivo pozornostjo. Iz navedenga lahko
sklenemo, da usposabljanje vzgojiteljev/-ic in učiteljev/-ic terja ponovni premislek o
njihovih profesionalnih kompetencah.
V izobraževanju vzgojiteljev/-ic in učteljev/-icje potrebno uvesti študijske vsebine
in učne strategije glede na širše pojmovano pismenost. Tako si morajo že za književno vzgojo v vrtcu in šoli pridobiti zmožnosti oblikovanja strategij za spodbujanje recepcije pravljice in slikanice ter pripovedovanja zgodb tudi na primerih slikanic brez
besedila, ki temeljijo le na tvorjenju pomena slikovno prikazane zgodbe. Poznavanje
različnih bralnih strategij besedilnega in likovno oblikovanega sporočila, upoštevanje
individualnih pripovednih zmožnosti otrok in oblikovanje pozitivnega bralnega okolja
v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju so za učinkovito bralno pismenost temeljnega pomena.
Raziskave o recepciji pravljic izpeljujejo tudi študentje/-ke pedagoških programov
na osnovi kvalitativne metode zbiranja podatkov, usmerjene so v vrtčevsko in šolsko
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okolje pri urah pravljic.13 Pridobljeno gradivo analizirajo na besedni način; pri raziskovanju se ne usmerjajo samo na eno tehniko zbiranja podatkov. Ponavadi uporabijo
projektno učno delo, komunikacijski model zbliževanja književnosti z otroki, opazovanje (z udeležbo in sodelovanjem) ter analizo didaktično-metodičnega sistema pravljičnih izvedb in analizo izdelkov otrok.
Ugotovitve nekaterih raziskav glede na pravljične izpeljave kažejo, da so otroci v
vrtcu globlje doživljali ljudske živalske pravljice kot sodobne živalske pravljice, slednje
sicer imajo prednost glede na oblikovno-likovno plat, kar pa otroke pritegne le za krajši
čas. Raziskovanje ljudskih pravljic je v teoretičnih osvetlitvah pravljičnega žanra naslonjeno, tj. glede na možnosti njenega prenosa v pravljični model v vrtcu in šoli, predvsem na funkcije delujočih oseb (likov) v pravljici.14 Na spletnih straneh, namenjenih
književni vzgoji s pravljico, naletimo na pogosto citirani vir o raziskavi ljudske pravljice
ruskega znanstvenika Vladimirja Proppa. Poučen primer so spletne strani študentov
mladinske književnosti Univerze v Stockholmu, kjer na njihova vprašanja o pravljičnih
prvinah odgovarjajo kompetentni strokovnjaki. Na spletni strani priznane raziskovalke
mladinske književnosti Marie Nikolajeve je prikazan pravljični model na osnovi strukturnih prvin V. Proppa. Zanimiv je tudi prikaz pravljičnih funkcij na primeru klasičnih
pravljic bratov Grimm, Ch. Perraulta itd. (spletna stran o Proppu).15
V predbralnem in predpisalnem obdobju pa je za razvoj dobre začetne pismenosti
odločilnega pomena tudi otrokovo glasovno zavedanje. Razvijamo ga v raznovrstnih
dejavnostih igranja z besedami, npr. prepoznavanja in oblikovanja rim in aliteracije,
prepoznavanja dolžine besede in torej ločevanja med dolgimi in kratkimi besedami,
členjenja vezane govorice na besede, členjenja besed na zloge in glasove, spajanja zlogov in glasov v besede ter odvzemanja, dodajanja in nadomeščanja zlogov in glasov v
besedah. Pri tem je slikanica lahko izvrsten inštrument in izhodišče za delo in postavljanje osnovnega standarda pri oblikovanju didaktičnega modela (Zorman 2005).

ODZIVI NA NENEHNE SPREMEMBE V ŠOLSTVU
Prepogoste in včasih nepremišljene prenove v šolstvu imajo lahko tudi negativne
učinke, ki se odražajo v obliki tako imenovanega pedagoškega fundamentalizma: pri uči13

A. Pušnik, Svetlana Makarovič in književna vzgoja v vrtcu; M. Mikuž Kete, Razvijanje pripovedovanja otrok; N. Počkaj,
Razvijanje medkulturnega dialoga s književnostjo v vrtcu; H. Pugelj, Sprejemanje ljudskih in sodobnih pravljic v drugem
starostnem obdobju; K. Hribar, Lirski model v vrtcu. Diplomske naloge. Koper: UP PEF, 2008/2009.
14
Funkcije likov so osnovne prvine pravljice. Razumemo jih kot dejanje lika, ki je pogojeno z njegovim pomenom za
razvoj dogajanja. Funkcije likov so stalne, nespremenljive prvine pravljice ne glede na to, kdo in kako jih izvaja. Število
funkcij, ki jih pozna čudežna pravljica, je omejeno (v: Propp, 2005, 35-36).
15
http://www.brown.edu/Courses/FR0133/Fairytale_Generator/gen.html, 17. 3. 2010.
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teljih se pri učenju in poučevanju pojavijo težnja po vrnitvi k preprostim resnicam, poučevanje o stvareh in prepričanjih iz prejšnjega stoletja, kar pa pomeni normalen odziv na
kaotičnost današnjega časa. Pozitivnejši odzivi na nenehne šolske spremembe se udejanjajo v zastavljanju manj ciljev, poglobljenosti izbranih vsebin, jasnosti pri posredovanju
znanja in večji intelektualni pronicljivosti v vzgojno-izobraževalnem delu. V izobraževanje
vzgojiteljev in učiteljev za poučevanje sodobnih oblik pismenosti je potrebno umestiti:
– tvorno sodelovanje študentov pri oblikovanju različnih pristopov za delo z raznovrstnimi besedili (klasičnimi, spletnimi) in presojanje njihovega pomena, saj
se pismenost spreminja glede na sociokulturni položaj otroka/učenca,
– presojanje besedil kot plod raznolikih kulturnih vzorcev,
– razvijanje občutljivejšega pogleda na pismenost kulturno in socialno prikrajšanih otrok/učencev,
– seznanjanje s kurikularnimi reformami od vrtca do univerze,
– ponovni premislek o kanonu različnih besedilnih žanrov,
– pripravo kriterijev za bodoče vzgojitelje in učitelje, ki besedila vpeljujejo in vrednotijo,
– usposabljanje za večrazsežno pismenost (sodobne oblike sporazumevanja).
Bodoče vzgojitelje in učitelje je potrebno sistematično usposobiti za ustvarjalno
delo s slikanico in drugimi vizualnimi ter aditivnimi gradivi, saj le-ta osvetljuje dva pola
komunikacijske situacije, in sicer: med mladim bralcem in besedilom oz. med mladim
gledalcem in likovnim oziroma zvočnim sporočilom. Komunikacija v literaturi oziroma
tudi v likovnosti ali zvočnem dogodku je proces, ki spodbuja in uravnava odnos razkrivanja in zakrivanja sporočilne ravni besedilnega oziroma slikovnega dela slikanice
ali zvočnega dogodka. Kar je v različnih žanrih besedila zakrito, spodbudi bralca oziroma gledalca ali poslušalca k vzpostavljanju domišljijskih svetov, ki jih nadzira to, kar je v
besedilu že razkrito. Pomen besedilnih in slikovnih, zvočnih sporočil je vpet v razpon besedno-slikovne-zvočne dinamike v slikanicah, zvočnih besedilih, ki sega od knjig z maloštevilnimi ilustracijami do slikanic s skopo odmerjenim besedilnim delom in številnimi
ilustracijami ali glasbenih pravljic, zato je smiselno razlikovati med ilustriranimi knjigami
in pravimi slikanicami ter zasnovati tipologijo ilustriranih knjig in glasbenih pravljic.
M. Nikolajeva tako na primer uvršča v prvo skupino ilustrirane knjige znanih pravljic svetovnih in domačih avtorjev ter številne znane ljudske pravljice, za katere je značilno, da se njihovo besedilo ne spreminja. Različni ilustratorji navedenih pripovedi
lahko le-te upodabljajo tudi ne povsem skladno z dogajalno nitjo pripovedi, saj na
bralni proces in opomenjanje besedila ne vplivajo bistveno. Povsem drugače poteka
recepcija pretežno slikovnega dela slikanice z manjšim deležem besedila ali celo brez
njega. Prav slikanice brez besedila se med seboj opazno razlikujejo. Slikovno naracijo
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lahko razvijajo nezapleteno brez časovnih preskokov, tako da ji otrok zlahka sledi, saj
ne vsebuje nikakršnih pravih belih lis oz. vrzeli, ki bi jih mladi bralec s svojo domišljijo
moral zapolniti. Popolno nasprotje so slikanice, v katerih je likovna naracija prepredena
z opaznimi časovnimi preskoki. Prav ti rahljajo narativni časovni tok, vmesni neoznačeni dogajalni čas namreč ustvarja bele lise oz. vrzeli, kar zahteva od mladega bralca, da
jih zapolni z ustvarjanjem svoje zgodbe, vpete v časovno razrahljan likovnozgodbeni
okvir. Sprejemanje in razumevanje različnih razmerij med besednimi in vizualnimi sestavinami sporočil pomenita temeljno orodje za razvijanje književnih interesov.
Slikanica razvije svoj učinek šele takrat, ko prihaja do zlitja vizualnega/likovnega
in besednega/zgodbenega. Pomen slikanice se aktualizira šele v hkratnem bralnem in
vidnem procesu. Na podlagi bralnega procesa se konstituira smisel besedila, vizualni
del pa gradi svoj smisel na podlagi sprejemanja likovnega sporočila. Torej je treba estetski učinek slikanice analizirati glede na dialektično soudeležbo besedila, likovnosti,
mladega bralca in gledalca ter njihove interakcije. W. Iser o teoriji učinka piše, da se
le-ta sooča s problemom, kako je dotlej neformulirano dejstvo mogoče obdelovati in
sploh razumeti, naprotno pa ima teorija recepcije vselej opraviti z bralci, ki so zgodovinsko pogojeni in katerih odziv bi nam omogočil izkusiti literarni pomen. Teorija
učinka izhaja iz besedila, teorija recepcije pa iz bralčevih sodb.
Kot zapiše W. Iser (2001), je branje literarnega besedila dejavnost, ki jo usmerja
besedilo in jo začne bralec, na katerega potem povratno učinkuje to, kar je obdeloval
v bralnem procesu. Literarna veda seveda ne daje trdnejše opore za samo dogajanje
med bralnim procesom, zato W. Iser utemeljuje posebno razmerje med besedilom
in bralcem z vidika različnih tipov interakcije glede na raziskovanje komunikacijskih
struktur v socialni psihologiji in psihoanalitičnih razpravah. Komunikacija v literaturi
oz. tudi v likovnosti je torej proces, ki spodbuja in uravnava odnos razkrivanja in zakrivanja. Kar je v besedilu zakrito, spodbudi bralca k vzpostavljanju besedilnih svetov,
ki jih nadzira to, kar je v besedilu že razkrito.

SKLEP
Učinkovito učenje in poučevanje prvega/maternega jezika, ki je temelj razvijanja
otrokovega sporazumevanja, zajema tudi sodobne pristope pri književni in kulturni vzgoji, na podlagi katerih spodbujamo sprejemanje drugačnosti, bližnjih in daljnih svetov ter
oblikujemo etične in estetske vrednote. Dosedanji pristopi so se izkazali kot nezadostni za
uspešno razvijanje otrokove kulturne in jezikovne identitete, saj je »socialna in geografska
homogenost enojezične situacije, ki je bila dolgo časa idealizirani cilj slovenskega narodnega gibanja« (Stabej 2005) v zadnjih desetletjih že močno presežena. V slovensko šolsko
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okolje je vključenih čedalje več migrantskih otrok. Za didaktične inovacije pri poučevanju
medkulturnega dialoga je nujna naklonjenost šole in ne le posameznega učitelja. Monokulturno usmerjeni šolski sistemi v današnjem času pomenijo omejevanje izobraževalnih
zmožnosti otrok priseljencev. Otroci in učenci iz domačega okolja ne pridobivajo zmožnosti sprejemanja in razumevanja otrok in učencev iz drugačnih kulturnih okolij.
Bistveno je, da medkulturno naravnani poučevalni pristopi spodbujajo motivacijo
za učenje, socialno interakcijo in življenjskost ter uporabnost učnih vsebin. Le-te so
lahko medij (sredstvo) v obliki literarnih besedil in didaktičnih gradiv, ki sooblikujejo
medkulturni dialog in pripomorejo k odpravljanju stereotipov v razredu.
Mladi bralec z branjem književnih besedil pridobiva izkušnjo presojanja ravnanj
književnih oseb iz različnih kulturnih okolij. Nesmiselno je pričakovati, da bomo z branjem književnih besedil dokončno premagali kulturne stereotipe. Prepričani pa smo,
da je njihovo uničujoče delovanje mogoče prepoznati v književni umetnosti, ki bralcu
omogoča boljše razumevanje sebe in njegovega odnosa do drugačnosti.
I. Ferbežar z naslovom Merjenje in merljivost v jeziku (Na stičišču jezikoslovja in psihologije: nekaj razmislekov) (1999) opredeljuje prvi jezik J1 glede na drugi jezik J2 oz. tuji
jezik Ob pojmu prvega jezika se pojavlja tudi pojem rojenega govorca. Drugi jezik (J2),
tudi jezik okolja, je jezik, ki se ga posameznik uči/nauči poleg prvega ali za njim, lahko v
šoli, predvsem pa (tudi) iz okolja; je uradni jezik in/ali jezik javnega življenja v določeni
državi, človek pa se ga nauči zaradi sporazumevalnih potreb. V prvi vrsti ima torej socializacijsko funkcijo. Primer J2 je slovenščina za predstavnike obeh narodnih manjšin
in za tuje državljane, ki pridejo iz različnih bivanjskih razlogov začasno ali za stalno živeti
v Slovenijo. Tuji jezik (JT) je neprvi jezik, ki se ga posameznik uči/nauči večinoma v šoli
in ima v določeni državi zares status tujega jezika (ni sredstvo sporazumevanja), na primer slovenščina na tujih univerzah« (I. Ferbežar, 1999: 417–418). V prispevku je posebej
poudarjen pomen materinščine, tj. J1 za učenje J2, saj ima »predznanje J1 pomembno
vlogo pri učenju J2 – tako na strukturni ravni kot v zvezi s splošnim razumevanjem sveta
in samega sebe – in to v vseh sestavinah sporazumevalne zmožnosti. Prvi jezik torej pripravlja na vse poznejše jezike. Navsezadnje pa so tudi strategije, s katerimi si odrasli učeči
pomagajo na začetnih stopnjah učenja J2, pogosto prav strategije J1; tako npr. instinktivno uporabljajo besedilne svetove J1 za prepoznavanje referenc, kljub temu da jim to
pri razumevanju ne pomaga (nujno)« (prav tam: 424). Iz navedenega lahko ugotovimo,
da je tudi za razvijanje besedilnih svetov materinščine in njihovo preverjanje potrebno
upoštevati sporazumevalno zmožnost mladega govorca in pisca, da ga ne odvračamo
od ustvarjanja vedno novih besedilnih svetov v materinščini.
Prevrednotenje koncepta pismenosti naj ne bo usmerjana le v pridobivanje funkcionalne pismenosti, pač pa naj bo le-ta zasnovana tudi v duhu smernic za oblikovanje
pismenosti v luči estetskih in etičnih vrednot Kurikuluma za vrtce in UN za slovenščino.
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PISMENOST V UČNEM NAČRTU ZA
SLOVENŠČINO V OSNOVNI ŠOLI 1998
IN V NJEGOVI POSODOBLJENI
RAZLIČICI 2008
Pred dobrimi desetimi leti je prišlo v slovenskem osnovnem šolstvu do precejšnjih
sprememb, ne le organizacijskih, kot je npr. uvedba devetletne osnovne šole, temveč
tudi vsebinskih: med drugim so bili prenovljeni učni načrti za vse šolske predmete,
torej je nastal tudi nov učni načrt za slovenščino. S prenovo pa je prišlo tudi do sprememb pri pojmovanju pismenosti v šoli; ta se ne razvija samo pri slovenščini, temveč
pri vseh šolskih predmetih (oz. bi se morala) – razvijanje funkcionalne pismenosti je
postalo eden od ciljev celotne kurikularne prenove v 90. letih.16

16

Prim. »Kakovost znanja se ne meri le po količini poznanih dejstev in rešitev, pač pa po njihovi trajnosti in uporabnosti
za postavljanje in reševanje novih problemov, po razumevanju sebe, drugih in okolja ter po sposobnosti pridobivanja
novega znanja. Eden od temeljnih pogojev za kakovost je funkcionalna pismenost, ki je v našem prostoru nizka.
To je še posebej pomembno v okoliščinah hitrih tehnoloških in socialnih sprememb, ko znanje hitro zastareva. V šolskih
programih in pri ocenjevanju znanja je prepogosto poudarjeno reproduciranje posredovanih dejstev, ne pa njihova
razlaga, razumevanje in uporaba pridobljenega znanja v novih situacijah.« (Izhodišča kurikularne prenove 1996: 12)
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1 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO V OSNOVNI ŠOLI
1.1 Zdaj veljavni učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (Učni načrt 2002) je nastajal v okviru kurikularne reforme celotnega šolskega sistema v letih 1996–98.17 Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ga je potrdil leta 1998, v osnovno šolo pa je bil
vpeljan postopoma.
Ta učni načrt je prinesel korenite (vsebinske in didaktične) spremembe v učenje/poučevanje slovenščine glede na do takrat veljavni učni načrt iz leta 1984 (Program 1984),
in sicer tako na področju književnega kot jezikovnega pouka. V skladu z učnim načrtom iz
leta 1998 (v nadaljevanju: UN 1998) pri književnem pouku vzgajamo učence v bralce z razvito bralno kulturo (ne vzgajamo poznavalcev literarne teorije in literarne zgodovine),18
ob tem pa razvijamo še njihovo »domišljijsko poustvarjalnost, ki se poraja ob spontanem
stiku med bralcem in besedilom« (Saksida 2007: 131). Temeljni cilj jezikovnega pouka pa
je usmerjen v vzgajanje uporabnikov slovenskega knjižnega jezika, tj. poslušalcev, govorcev, sogovorcev, bralcev, piscev, dopisovalcev (ne pa v vzgajanje poznavalcev jezika).19
1.2 Po osmih letih uporabe učnih načrtov v šoli je prišlo med letoma 2006 in 2008
do njihovega posodabljanja, in sicer iz več razlogov,20 mdr. tudi zaradi uvajanja t. i.
kompetenčnega pristopa, ki sta ga Evropski parlament in Svet EU priporočila leta 2006
(Priporočilo 2006). Posodobljeni učni načrt za slovenščino v OŠ je strokovni svet potrdil leta 2008 in predvideno je bilo, da bi se njegovo uvajanje v šolo začelo v šolskem
letu 2009/10 (uvajali naj bi ga frontalno v 1., 4. in 7. r.).21 To se z nastopom dela nove
vlade ni zgodilo in vprašanje je, ali bodo posodobljeni učni načrti sploh kdaj vpeljani
v osnovno šolo.22

17
Učni načrt za slovenščino je začel nastajati nekoliko prej kot učni načrti za druge predmete, in sicer najprej v okviru
Projekta za prenovo slovenščine (1994–96), nato pa v okviru Predmetne kurikularne komisije za slovenščino (1996–98).
18
Prim. Saksida 2007: 130: »/S/odobna književna didaktika /je/ vsebine, cilje in metode izpeljala predvsem iz literarne vede
kot temeljne vede o književnosti, a se hkrati že v izhodišču odrekla zgolj literarnozgodovinskemu programiranju pouka
književnosti (sestavljanju seznamov obveznih besedil, pojmov in elementov za interpretacijo ipd.).«
19
Bistvo prenove jezikovnega pouka napovedoval »program«, ki je bil objavljen leta 1994, nastal pa je v letih 1992 in 1993
na seminarjih za učitelje Smeri prenove pouka slovenščine: »Od sprejemanja k tvorjenju besedil, od razvijanja jezikovne
zmožnosti (slovar, slovnica, pravopis/pravorečje) k razvijanju sporazumevalne zmožnosti /.../, od opisovanja jezika k rabi
in opazovanju jezika, od deduktivnega in analitičnega k indiktivnemu in sintetičnemu pouku jezika.« (Križaj Ortar, Bešter
1994: 18) Prim. tudi Križaj Ortar, Bešter 1995/96.
20
Prim. Žakelj (2008).
21
Sprva je bilo predvideno, da bi bili posodobljeni učni načrti vpeljani v OŠ v šolskem letu 2008/09 – tako kot
posodobljeni UN za gimnazije. Ker je Strokovni svet potrdil posodobljeni UN za OŠ šele junija 2008 in je moralo po
zakonu od potrditve do vpeljave v šolo preteči vsaj 6 mesecev, so uvajanje prestavili na naslednje šolsko leto.
22
Kot je bilo objavljeno v dnevnem časopisu (Žolnir 2009), se novi minister ni odločil za vpeljavo potrjenih učnih načrtov
v šolo zaradi spornega poglavja »Pričakovani rezultati«, ki je nadomestilo poglavje »Standardi znanja« iz UN 1998, češ da
novo poglavje ni v skladu z obstoječim zakonom. Napovedal je tudi morebitno revizijo drugih prvin posodobljenih učnih
načrtov (»po strokovni presoji«). Povedal je še, da pri tem ne bodo hiteli.

47

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

1.3 Preden preverimo, kako je v posodobljenem učnem načrtu za slovenščino iz
leta 2008 (v nadaljevanju: UN 2008) v primerjavi z UN 1998 razumljena pismenost, poglejmo, kaj novega na splošno prinaša posodobljeni UN glede na obstoječega.
1.3.1 Oba učna načrta sta nastala v skladu s smernicami ministrstva za šolstvo v
določenem obdobju, tako da se razlikujeta v številu in naslovih poglavij oz. podpoglavij. Že na prvi pogled se vidi različna umestitev ciljev in vsebin, didaktičnih priporočil,
dosežkov/standardov idr.
UN 2008:
1. Opredelitev predmeta
2. Splošni cilji predmeta/kompetence
3. Cilji in vsebine
Procesnociljni in vsebinski sklopi jezikovnega in književnega pouka
Prvo triletje
Drugo triletje
Tretje triletje
5. Pričakovani dosežki
4. Medpredmetne povezave
6. Didaktična priporočila
7. Vrednotenje dosežkov
8. Materialni pogoji za izvedbo pouka
9. Znanja izvajalcev
10. Priloge

UN 1998:
1. Opredelitev predmeta
2. Splošni cilji predmeta
3. Prvo triletje
Operativni cilji predmeta v prvem triletju OŠ
Razčlenitev operativnih ciljev (po razredih) in predlagana umetnostna besedila
Didaktična priporočila in medpredmetne povezave
Temeljni in minimalni standardi znanja ob zaključku prvega triletja
4. Drugo triletje
Operativni cilji predmeta v drugem triletju OŠ
Razčlenitev operativnih ciljev (po razredih) in predlagana umetnostna besedila
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Didaktična priporočila in medpredmetne povezave
Temeljni in minimalni standardi znanja ob zaključku drugega triletja
5. Tretje triletje
Operativni cilji predmeta v tretjem triletju OŠ
Razčlenitev operativnih ciljev (po razredih) in predlagana umetnostna besedila
Didaktična priporočila in medpredmetne povezave
Temeljni in minimalni standardi znanja ob zaključku tretjega triletja
6. Priloge
Znanja izvajalcev predmeta
Materialni pogoji
Preverjanje in ocenjevanje znanja

Iz nadrobnejše primerjave uvoda obeh UN (Opredelitev predmeta) izhaja, da je
predmet slovenščina v obeh opredeljen enako: slovenščina je obvezni in temeljni/
ključni splošnoizobraževalni predmet z največjim številom ur pouka.23 »Učenci/učenke
se pri njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem
jeziku, razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot državnem in uradnem jeziku, o njenem položaju v EU in o njeni izrazni razvitosti na vseh
področjih javnega in zasebnega življenja.« (Učni načrt 2008: 4) Predmet se povezuje z
vsemi predmetnimi področji – ne le na ravni vsebin, temveč tudi na konceptualni ravni,
saj je slovenščina v šolah v RS jezik pedagoškega sporazumevanja oz. učni jezik. V obeh
učnih načrtih je omenjena t. i. transakcijska metoda dela, ki predvideva aktivno vlogo
učencev – ti sami gradijo svoje znanje –, sodelovalno učenje in drugačno vloga učitelja
kot doslej (prim. Didaktična priporočila).
Med razlikami bi najprej izpostavili t. i. kompetenčni pristop (prim. naslova 2. poglavja: Splošni cilji v UN 1998 in Splošni cilji/kompetence v UN 2008). Novost je mdr. narekovalo že prej omenjeno Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta EU o ključnih
kompetencah/zmožnostih za vseživljenjsko učenje (Priporočilo 2006).24 V UN 2008 so

23
Predmet slovenščina v OŠ ima v UN 1998 in 2008 isto število ur pouka: 700 ur v 1. triletju, 525 ur v 2. triletju, 420 ur
v 3. triletju, tj. tedensko po razredih: 6 – 7 – 7 – 5 – 5 – 5 – 4 – 4 – 4.
24
Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočim okoliščinam. Navedenih je
8 ključnih kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku (s šolah v RS je to državni jezik, op. M. B. T.), sporazumevanje
v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje
učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in (njeno) izražanje.
Pomembni dejavniki pri vseh ključnih kompetencah so: kritično mišljenje, ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje
problemov itn.
V skladu z mednarodnimi dokumenti naj bi bile v učne načrte vključene tudi teme, ki so pomembne za trajnostni razvoj,
npr. IKT, državljanska kultura idr. Prim. Žakelj 2008.
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v poglavju Splošni cilji/kompetence vsebovane zmožnosti, ki naj bi jih učenci razvili v
osnovnošolskem izobraževanju (prim. podčrtane besedne zveze).
Splošni cilji/kompetence v UN 2008:
Predmet slovenščina omogoča razvijanje osebne, narodne in državljanske identitete ter ključnih zmožnosti vseživljenjskega učenja – predvsem sporazumevanje v slovenskem jeziku, socialno, estetsko, kulturno in medkulturno zmožnost, učenje učenja,
digitalno pismenost, samoiniciativnost, kritičnost, ustvarjalnost, podjetnost ipd.
1. Učenci/učenke si oblikujejo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika ter se zavedajo pomembne vloge materinščine in slovenščine
v svojem osebnem in družbenem življenju. Tako si oblikujejo jezikovno, narodno
in državljansko zavest, ob tem pa tudi spoštovanje in strpnost do drugih jezikov in
narodov ter si krepijo svojo medkulturno in socialno zmožnost.
2. Učenci/učenke razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku, tj.
zmožnost sprejemanja in tvorjenja raznih besedil.
• Razmišljujoče in kritično sprejemajo raznovrstna neumetnostna besedila – iz njih pridobivajo novo znanje, tega pa uporabljajo v vsakdanjem življenju ali ga samostojno širijo z uporabo raznih priročnikov; obvladajo temeljne bralne in učne pristope za
učinkovito pridobivanje informacij iz zapisanih neumetnostnih besedil ter s tem razvijajo svojo zmožnost učenja. Besedila tudi vrednotijo in utemeljujejo svoje mnenje; v
besedilih prepoznavajo propagandne prvine ter si oblikujejo kritično stališče do njih.
• Razmišljujoče in kritično sprejemajo umetnostna/književna besedila slovenskih in
drugih avtorjev. Branje prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni
izziv. Stopajo v dialog s književnim besedilom in v dialog o književnem besedilu. Branje
jim nudi priložnost za oblikovanje osebne in narodne identitete, širjenje obzorja ter
spoznavanje svoje kulture in kulture drugih v evropskem kulturnem prostoru in širše. S
spoznavanjem kultur in skupnih kulturnih vrednot gradijo strpen odnos do drugih in
drugačnih. Tako razvijajo svojo socialno, kulturno in medkulturno zmožnost.
• Razvijajo pripravljenost za pogovarjanje in dopisovanje ter govorno nastopanje
in pisanje; tako izražajo svoje znanje, misli, stališča, hotenje, čustva in izkušnje, se
pogajajo ter miroljubno rešujejo probleme v raznih življenjskih položajih, tvorijo
praktičnosporazumevalna, uradovalna in strokovna besedila (tudi o književnosti)
in (po)ustvarjalna besedila. Tako razvijajo svojo socialno, kulturno in estetsko zmožnost. Razvijanje sporazumevalne zmožnosti ter razumevanje in vrednotenje poteka
tvorjenja besedil pa spodbuja razvijanje zmožnosti učenja.
• Motivirani so za vse štiri sporazumevalne dejavnosti; zavedajo se, da jim te omogo-

50

PISMENOST V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO ...

čajo spoznavanje sebe in sveta ter zadovoljevanje osnovnih čustvenih in družbenih
potreb. Ob izkušnjah s temi dejavnostmi spoznavajo, da njihovo obvladovanje povečuje zmožnost delovanja v družbenem okolju ter spoznavanja in izražanja predmetnega, duhovnega in domišljijskega sveta. Tako se razvija njihova socialna, družbena in medkulturna zmožnost.
• Pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti ob dejavnem stiku z neumetnostnimi in
umetnostnimi besedili s pomočjo digitalnih tehnologij varno, ustvarjalno in kritično
pridobivajo ter uporabljajo podatke/informacije. Ozaveščajo in presojajo možnost
uporabe in zlorabe digitalnih tehnologij oz. pridobljenih informacij – razvijajo svojo
digitalno zmožnost.
3. Učenci/učenke ohranjajo in razvijajo pozitivni odnos do branja neumetnostnih
in umetnostnih besedil. Stik z besedili je zanje potreba in vrednota, zato tudi v prostem času berejo/poslušajo besedila (objavljena v raznih medijih), obiskujejo knjižnico, filmske in gledališke predstave, literarne prireditve ipd.
4. Učenci/učenke razvijajo t. i. gradnike sporazumevalne zmožnosti, tj. jezikovno
zmožnost (poimenovalno, upovedovalno, pravorečno in pravopisno), slogovno
zmožnost, zmožnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovno zmožnost.
5. Učenci/učenke ob sprejemanju umetnostnih/književnih besedil poleg razvijanja sporazumevalne zmožnosti pridobivajo tudi književno znanje. Umeščanje
besedil v časovni in kulturni kontekst ter pridobivanje literarnoteoretskega znanja
jim omogoča globlje doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil.
Literarnoestetsko doživetje, podrto z literarnovednim znanjem, omogoča poglobljeno spoznavanje besedne umetnosti in estetskih izraznih možnosti, povečuje užitek ob branju in prispeva k razvijanju pozitivnega odnosa do besedne umetnosti
(branja), do ustvarjalnosti in (samo)izražanja v različnih medijih.

1.3.2 Predmet slovenščina sestoji iz dveh področij: iz jezikovnega in književnega
pouka.25 V skladu s cilji se pismenost razvija pri obeh, vendar pa je – razumljivo – bolj
poudarjena pri jezikovnem pouku, zato se bomo v nadaljevanju posvetili samo njemu.
Podrobneje bomo pregledali tretje poglavje UN 2008 Cilji in vsebine; to vsebuje v sklope uvrščene procesne cilje, ti pa dajejo ogrodje vsebinam jezikovnega pouka, in sicer
po triletjih.

25

Razmerje med področjema je v OŠ naslednje: jezikovnemu pouka je namenjenih 60 % ur pouka, književnemu pa 40 %
(izjema je 1. razred, v katerem je zaradi razvojnih značilnosti otrok razmerje 50 % : 50 %).
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Naslovi sklopov jezikovnega pouka v 2. in 3. triletju ter tisti v 1. triletju se nekoliko
razlikujejo, ker je treba upoštevati dejstvo, da učenci v 1. triletju šele vstopajo v svet
branja in pisanja.
Naslovi sklopov v razdelku 1. triletje v UN 2008:
Oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in državi
Razvijanje zmožnosti pogovarjanja
Razvijanje zmožnosti poslušanja enogovornih neumetnostnih besedil
Razvijanje zmožnosti govornega nastopanja
Razvijanje zmožnosti branja in pisanja neumetnostnih besedil
Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja (za izboljšanje sporazumevalne zmožnosti)
Razvijanje metajezikovne zmožnosti

Naslovi sklopov v razdelkih 2. triletje in 3. triletje v UN 2008:
Oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in državi
Razvijanje zmožnosti pogovarjanja
Razvijanje zmožnosti dopisovanja
Razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil
Razvijanje zmožnosti tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil
Razvijanje zmožnosti selektivnega branja
Razvijanje zmožnosti izpolnjevanja obrazcev
Razvijanje poimenovalne, skladenjske, pravorečne, pravopisne in slogovne zmožnosti
ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja
Razvijanje metajezikovne zmožnosti

Imena in vsebina navedenih sklopov iz UN 2008 v primerjavi z UN 1998 kažejo
naslednje:
• V obeh učnih načrtih gre za t. i. komunikacijski model pouka; pri njem je v ospredju razvijanje učenčeve sporazumevalne zmožnosti. Enakomerna pozornost je
namenjena vsem štirim sporazumevalnim dejavnostim: poslušanju, govorjenju,
branju in pisanju. V UN 2008 so sklopi razvrščeni tako, da so najprej navedeni cilji pri dvosmernem sporazumevanju (pogovarjanju in dopisovanju), nato
pa pri enosmernem (poslušanje in branje ter govorno nastopanje in pisanje
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•

•

•

•
–
–
–
–

•

enogovornih besedil). Posebna sklopa pa sta namenjena določeni vrsta branja
(selektivno branje) in pisanja (izpolnjevanje obrazcev).
Ker gre za komunikacijski pouk, je »izhodišče in cilj« pouka besedilo; skoraj pri
vsakem sklopu so po triletjih navedene besedilne vrste, ki se jih učenci učijo
sprejemati in/ali tvoriti. Učenci torej razvijajo svojo sporazumevalno zmožnost
tako, da sprejemajo (poslušajo oz. gledajo/berejo) dvogovorna in enogovorna
neumetnostna besedila različnih vrst ter tvorijo (govorijo/pišejo) dvogovorna in
enogovorna neumetnostna besedila različnih vrst.
Učenci sistematično razvijajo tudi sestavine/gradnike sporazumevalne zmožnosti (Bešter Turk, Križaj Ortar 2009: 5–7): poleg motiviranosti za sporazumevanje
in stvarnega znanja tudi jezikovno (tj. poimenovalno, skladenjsko, pravorečno
in pravopisno) in slogovno zmožnost, v UN 2008 pa še zmožnost nebesednega
sporazumevanja.
Razvijanju sporazumevalne zmožnosti služi razvijanje še ene njene sestavine
– metajezikovne zmožnosti, tj. razvijanje teoretičnega znanja o sprejemanju/
sporočanju (npr. o njunih dejavnikih, vrstah, načelih, fazah), o besedilnih vrstah,
o jeziku (npr. o vrstah in lastnostih besed, povedi in besedil, o slovničnih, pravorečnih in pravopisnih pravilih), o slogu (npr. o slogovni vrednosti besed, povedi
in besedil) ipd. V UN 2008 je v primerjavi z UN 1998 nekaj metajezikovnih vsebin manj (npr. poimenovanje sklanjatev ter ločevanje golih in zloženih stavčnih
členov), nekaj sprememb pa je nastalo zaradi premestitve vsebin po razredih.
V sklop Razvijanje metajezikovne zmožnosti so v UN 2008 uvrščene tudi:
strategije sprejemanja in tvorjenja (neumetnostnih) besedil /te naj bi upoštevali
pri tvorjenju in sprejemanju besedil/,
merila za vrednotenje zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil /ta naj bi upoštevali pri vrednotenju svoje in tuje zmožnosti/ – torej tudi samovrednotenje,
merila za vrednotenje besedil /ta naj bi upoštevali pri vrednotenju svojih in tujih
besedil/,
predlogi/načrt za odpravo težav učencev,
torej cilji za razvijanje metakognitivne zmožnosti: predvideno je, da učenci razmišljajo o tem, kako se sporazumevajo, kakšna besedila tvorijo ipd., in o pridobljenem znanju; tako vrednotijo in načrtujejo svoj učni proces, se učijo učiti ter
razvijajo odgovornost za razvijanje svojih zmožnosti. Tega v UN 1998 še ni bilo
oz. ni bilo tako eksplicitno napisano.
Cilji in vsebine v sklopih so po triletjih navedeni stopenjsko (gre za koncentrično
nadgrajevanje ciljev in vsebin po triletjih), in sicer so cilji v UN 2008 predstavljeni
po triletjih, ne pa ločeni po razredih, kot so bili v UN 1998; le imena besedilnih
vrst so v 2. in 3. triletju (na željo učiteljev) navedena po razredih.
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• V sklopih je poudarjena t. i. procesnost – kako priti do cilja z dejavnostmi: navedeno je, kaj naj učenci delajo pred poslušanjem/branjem besedila, kaj med tem
in kaj po tem. Enako je tudi v UN 1998.
• V UN 2008 so uvrščene izbirne vsebine (30 %);26 glede na interese učencev lahko učitelj izbira med besedilnimi vrstami (npr. obravnava pripoved iz življenja
vrstnikov ali znanih osebnosti, oceno knjige ali članka) ali sporazumevalnimi
dejavnostmi – izbirnost je zagotovljena z menjavo branja/poslušanja oz. pisanja/govorjenja besedila iste besedilne vrste, prim. cilj s spodnjim nasvetom:
Učenci/učenke sprejemajo (tj. berejo in/ali poslušajo)* /.../ besedila /.../:
/.../
*Branje in poslušanje (z gledanjem) naj bosta čim bolj enakovredno zastopana.
• Ker so v UN 2008 cilji navedeni po triletjih, ne pa po razredih (razen že omenjenih besedilnih vrst), se učitelj pri uresničevanju ciljev, hitrosti obravnave ipd. lahko
prilagaja zmožnostim svojih konkretnih učencev (t. i. individualizacija pouka).

2 PISMENOST V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO V OSNOVNI ŠOLI
2.1 Pojmovanje pismenosti se je v zadnjih 60. letih močno spremenilo, in sicer od
zgolj poznavanja črk, branja/pisanja besed, preprostih besedil ipd. (tj. osnovne pismenosti) do uporabe tega znanja v različnih okoliščinah (tj. funkcionalne pismenosti). V
zadnjem času pojmujemo (funkcionalno) pismenost še širše27 – biti pismen pomeni
znati se sporazumevati v obeh prenosnikih, torej pismenost ni le zmožnost pisanja in
branja, temveč tudi govorjenja in poslušanja, saj ne nazadnje obvladanje sporazumevalnih dejavnosti v slušnem prenosniku močno vpliva na obvladanje pisanja in branja,
lahko pa je tudi obratno.
V tem – širšem – smislu je pismenost pojmovana v Nacionalni strategiji razvoja
pismenosti v Republiki Sloveniji (2006)28 in tudi v obeh UN (1998 in 2008), saj je eden
od temeljnih ciljev jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina razvijanje sporazumevalne zmožnosti učencev, to pa je »zmožnost kritičnega sprejemanja (poslušanja/
26

Poleg tega vsebuje UN 2008 še nekaj primerov t. i. posebnega/dodatnega/poglobljenega znanja; sem so uvrščene
določene besedilne vrste, ki jih učitelj lahko obravnava po lastni presoji (v 1. triletju tega ni).
27
Več o tem Bešter Turk (2003).
28
»Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za
tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil za potrebe življenja v družbi, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno
znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter
odgovorno in kritično sodelovanje v poklicnem in družbenem življenju.« (7)
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branja) raznih besedil in zmožnost tvorjenja (govorjenja/pisanja) ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst«. (Učni načrt 2008: 69)
Sporazumevalna zmožnost oz. pismenost v širšem pomenu je sicer proces, ki pri
posamezniku traja vse življenje, ker družbene spremembe prinašajo vedno nove potrebe po sporazumevanju/pismenosti.
2.2 To, kar je bilo v tč. 1.3.2 povedano o UN 2008 in 1998 na splošno, velja tudi
za področje pismenosti v ožjem pomenu besede.
• Branju in pisanju je po UN 2008 in 1998 namenjenih polovica ur pouka v vsakem
razredu. Podrobni cilji in vsebine v UN 2008 so razvidni iz dveh sklopov v poglavju
1. triletje (Razvijanje zmožnosti branja in pisanja neumetnostnih besedil in Razvijanje pravopisne zmožnosti) in iz šestih sklopov v poglavjih 2. in 3. triletje (Razvijanje zmožnosti dopisovanja, Razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil, Razvijanje zmožnosti tvorjenja enogovornih
neumetnostnih besedil, Razvijanje zmožnosti selektivnega branja, Razvijanje
zmožnosti izpolnjevanja obrazcev, Razvijanje pravopisne zmožnosti). Učenci berejo dvogovorna in enogovorna neumetnostna besedila raznih vrst zato, da bi
− razvijali zmožnost kritičnega sprejemanja (branja) tujih besedil, tj. zmožnost razumevanja, doživljanja, presojanja in uporabe tujih besedil,
− razvijali zmožnost utemeljevanja svojega mnenja o besedilih,
− razvijali strategije sprejemanja besedila,
− razvijali zmožnost selektivnega branja,
− razvijali zmožnost izpolnjevanja obrazcev,
− opazovali in uzaveščali tipično zgradbo danih besedilnih vrst,
− razvijali zmožnost tvorjenja (pisanja) podobnih dvogovornih in enogovornih
neumetnostnih besedil.
• Cilji in vsebine v teh sklopih so navedeni stopenjsko; gre za koncentrično nadgrajevanje ciljev in vsebin po triletjih.
Učenci se ob vstopu v OŠ s pisnim jezikom ne srečajo prvič;29 v šoli se začnejo sistematično učiti brati in pisati. Začetno opismenjevanje vključuje tako pripravo na
branje in pisanje kot sistematično in vodeno spoznavanje črk štirih abeced (velike in
male tiskane črke, male in velike pisane črke) ter urjenje tehnike pisanja in branja na
primeru preprostih besedil. Po UN 1998 in 2008 traja začetno opismenjevanje tri leta,
torej je predvideno, da učenec razvije t. i. začetno pismenost do konca 1. triletja.
29

Učenci že v predšolski dobi (nekateri bolj, drugi manj) odkrivajo pisni jezik in njegovo vlogo v svojem okolju.
Pri pojavljajoči se pismenosti otroka v predšolskem okolju je pomembno predvsem družinsko okolje, ki otroka opozarja
na ta besedila, mu bere iz knjig ... oz. nudi možnost opazovanja odraslih pri pisanju in branju (prim. tudi izraz družinska
pismenost). O tem pri nas M. Grginič (2005) idr.
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Začetno pismenost učenci nadgrajujejo v 2. in 3. triletju. Ker je končni cilj večletnega učenja pisanja pisanje besedil, je od 2. triletja dalje predvideno, da se učenci
ob pisanju besedil različnih besedilnih vrst, ki so v učnem načrtu predvidene za to
obdobje, začnejo zavedati, da se je na pisanje besedila treba pripraviti (s pomočjo
urejenega »načrta« za pisanje, npr. v obliki miselnega vzorca ali dispozicijskih točk,
tega pa nato pretvorimo v besedilo), ker zapisana besedila tvorimo drugače kot
govorjena – učenci se torej začnejo seznanjati s strategijo pisanja besedil različnih
vrst. – Predvideno je tudi, da vadijo težja mesta v slovenskem pravopisu.
V 2. triletju pa se začnejo učenci tudi učiti, kako z branjem do novega znanja
(»branje za učenje«); to pa zahteva učenje različnih bralnih strategij za raznovrstno bralno gradivo (Pečjak, Gradišar 2001); to se nadgrajuje v 3. triletju.
Medtem ko učencem v 2. triletju pri pisanju in branju še precej pomaga učitelj,
pa so v 3. triletju (ob usmerjanju učitelja) že precej samostojni.
• V ciljih v obeh UN, povezanimi z branjem in pisanjem, je razvidna tudi procesnost; po posameznih sklopih je navedeno, kaj naj učenci delajo pred branjem/
pisanjem besedila, kaj med tem in kaj po tem.
• V bralno-pisalnih sklopih v UN 2008 je najti nekaj izbirnosti: v 2. in 3. triletju lahko učitelj izbira/kombinira branje ali/in poslušanje nekaterih besedilnih vrst.
• V UN 2008 je na področju branja in pisanja upoštevana individualizacija pouka.
V UN 1998 je predvideno, da se učenci v 1. razredu pripravljajo na pisanje in branje
(k predbralnim in -pisalnim dejavnostim spadajo: sistematično razvijanje zmožnosti slušnega razločevanja /zvokov in glasov, besed v povedi/ in razčlenjevanja
/povedi na besede, besed na zloge in nato na glasove/30 ter vidnega razločevanja,
grafomotorične vaje, pravilna drža telesa in pisala ter orientacija na papirju), v 2.
razredu obravnavajo črke treh abeced (velike tiskane črke, male tiskane črke in
male pisane črke) in urijo tehniko pisanja in branja (z razumevanjem) ter to nadgrajujejo tudi v 3. razredu na primeru zahtevnejših besedil ter spoznajo še velike
pisane črke. V posodobljenem UN 2008 pa so cilji navedeni po triletjih (in ne po
razredih), zato se učitelj pri uresničevanju ciljev, hitrosti obravnave ipd. lahko prilagaja zmožnostim svojih konkretnih učencev. To še posebej velja za cilje na področju branja in pisanja v 1. triletju – ko učitelj presodi, da imajo učenci oz. kateri
učenci imajo že razvite v UN navedene predopismenjevalne zmožnosti (prim. Če
imajo oz. potem ko imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti /.../ iz UN
2008), se ti lahko začnejo sistematično opismenjevati v 1. razredu. Prim. sklop Razvijanje zmožnosti branja in pisanja neumetnostnih besedil v 1. triletju.

30

Raziskave kažejo, da je glaskovanje najzahtevnejša, vendar tudi najpomembnejša sposobnost, potrebna
za opismenjevanje v jeziku z glasovno pisavo (prim. Magajna 1994, 1995/96, Pečjak 1999).
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UN 2008:
/.../
Učenci/učenke vstopajo v svet branja in pisanja postopoma, sistematično in individualizirano, in to skozi celo prvo triletje – glede na svoje predznanje branja/pisanja ter razvite veščine, spretnosti in zmožnosti prehajajo skozi naslednje tri faze oz.
dejavnosti začetnega opismenjevanja (zato učitelj na začetku triletja in tudi sproti pri
vsakem učencu preverja razvitost za branje/pisanje potrebnih veščin, spretnosti in
zmožnosti, nato pa za vsakega učenca izdela individualni načrt razvijanja zmožnosti
branja in pisanja):
1) Sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti, tj.
• vadijo vidno razločevanje,
• vadijo slušno razločevanje in razčlenjevanje,
• vadijo orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd.
2) Če imajo oz. potem ko imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti,
sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja (najprej s tiskanimi črkami, nato
s pisanimi), tj.
/.../
3) Če imajo oz. potem ko imajo ustrezno usvojeno tehniko branja in pisanja, sistematično razvijajo zmožnost branja z razumevanjem in zmožnost pisanja preprostih besedil, tj.
• tiho oz. šepetajoče berejo krajša, svoji starosti ustrezna besedila (objavljena v
raznih medijih), in sicer
/.../,
Pred branjem se pripravijo nanj.
Med branjem skušajo biti pozorni predvsem na pomensko stran besedila; če je
potrebno, besedilo berejo večkrat.
Po branju sodelujejo v pogovoru o prebranem besedilu:
• razčlenjujejo, obnovijo in vrednotijo prebrano besedilo,
• predstavljajo svoje doživljanje besedila in branja,
• vrednotijo svojo zmožnost branja enogovornih neumetnostnih besedil,
• se pripravijo na pisanje podobnega besedila (če je to načrtovano v naslednji
točki).
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• tvorijo kratka in preprosta zapisana besedila, in sicer
/.../
Pred pisanjem se pripravijo nanj.
Med pisanjem pazijo na ustreznost, razumljivost in jezikovno pravilnost besedila
ter na čitljivost in estetskost zapisa.
Po pisanju
• primerjajo svoja besedila, jih presojajo in izboljšujejo,
• predstavljajo svoje občutke,
• vrednotijo svojo zmožnost pisanja besedil.

Po primerjanju veljavnega učnega načrta (UN 1998) in njegove posodobljene različice
(UN 2008) lahko povzamemo, da (funkcionalna) pismenost ne pojmujeta samo v ožjem
smislu, kot je znati brati in pisati v raznovrstnih okoliščinah, temveč kot sporazumevalno
zmožnost – to pa je tudi eden od temeljnih ciljev jezikovnega pouka pri predmetu
slovenščina: razvijati zmožnost kritičnega sprejemanja (poslušanja/branja) različnih
besedil in zmožnost tvorjenja (govorjenja/pisanja) besedil različnih vrst. Medtem ko
sta v UN 1998 že upoštevani stopenjskost (koncentrično nadgrajevanje ciljev in vsebin)
in procesnost (z učenčevimi dejavnostmi do cilja), so v posodobljeni UN 2008 vključena
še nova strokovna spoznanja kot npr. kompetenčni pristop, poleg vsebinskih ciljev tudi
strateški, izbirnost vsebin in individualizacija pouka. Zato je škoda, da je posodobljeni
učni načrt iz leta 2008 obležal v predalu.
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TEDNIK NOVI MATAJUR KOT UČBENIK
SLOVENSKEGA JEZIKA V VIDEMSKI
POKRAJINI
I BRALNO OBČINSTVO NOVEGA MATAJURJA: SLOVENCI NA VIDEMSKEM
Čeprav je slovenska manjšina v Italiji strnjeno naseljena ob celotni italijansko-slovenski meji in spada ozemlje njene naselitve k eni sami deželi, Furlaniji – Julijski krajini,
je upravno razdeljena med tri pokrajine: videmsko, kamor spada največji del avtohtonega slovenskega ozemlja v Italiji, goriško in tržaško.
Jezikovni položaj Slovencev se od pokrajine do pokrajine zelo razlikuje, razlike pa
segajo daleč v zgodovino. Slovenci z današnje Tržaške in Goriške pokrajine ter iz Kanalske doline na skrajnem severovzhodu Videmske pokrajine so do konca prve svetovne
vojne delili skupno usodo z ostalimi deli slovenskega naroda v Avstro-Ogrski. Položaj
slovenskega jezika je bil tu podoben kot drugod, kjer so živeli Slovenci. Bistveno drugače je bilo z Beneškimi Slovenci – prebivalci Nadiških dolin, Terske doline in doline
Rezije –, ki so jih vse do 20. stoletja od drugih Slovencev ločevale državne meje. Razlike
med Slovenci v posameznih pokrajinah Furlanije – Julijske krajine vzdržuje tudi današnja Italija, saj so po drugi svetovni vojni dobili posamezni deli avtohtonega slovenskega ozemlja v Italiji različen politični in pravni status. Goriška je pripadla Italiji s Pariško
mirovno pogodbo leta 1947, Tržaška pokrajina, ki je po vojni pripadla Svobodnemu
tržaškemu ozemlju pod anglo-ameriško vojaško upravo, pa je bila priključena Italiji
z Londonskim sporazumom leta 1954: v obeh pokrajinah je slovenska manjšina ob
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priključitvi Italiji dobila nekaj narodnostnih pravic. S Slovenci naseljeni del Videmske
pokrajine – in to tako Beneška Slovenija kot Kanalska dolina, ki je do prve svetovne
vojne pripadala Avstro-Ogrski – je bil obravnavan kot zgodovinsko integralni del Italije, ki mu ne pripadajo nikakršne manjšinske pravice. Slovence na Videmskem je Italija
formalno priznala kot Slovence šele leta 2001 z zakonom o varstvu slovenske manjšine
v Italiji. Položaj slovenskega jezika v treh pokrajinah pa tudi danes ni enak; Slovenci na
Videmskem med drugim še vedno nimajo možnosti, da bi – razen v Špetru – obiskovali
slovenski pouk.
Življenje Beneških Slovencev je bilo v preteklosti podrejeno različnim političnim
sistemom in kulturam, posebej romanski in germanski. Slovani so se na območje
današnje Beneške Slovenije (Benečije) naselili že v 7. stoletju, ko je bilo to ozemlje
del države Langobardov. V okviru te države so ostali administrativno neodvisni, v obdobju Beneške republike pa so pridobili tudi lastno samoupravo. S prihodom Habsburžanov so jim bili odvzeti vsi privilegiji in uvedene so bile dajatve. Po plebiscitu
1866 je bila Beneška Slovenija priključena Italiji in začelo se je slovenskemu jeziku
zelo nenaklonjeno obdobje. Italijanska oblast, ki je pred priključitvijo napovedovala
liberalnejšo jezikovno politiko, ni dopustila nobene javne rabe slovenščine, v šole ni
uvedla slovenskega pouka, takoj po priključitvi pa je poitalijančila zemljepisna imena.
V obdobju fašizma se je asimilacijski pritisk na Beneške Slovence še stopnjeval. Težke
življenjske razmere so bile povod množičnemu izseljevanju, ki se je nadaljevalo tudi
po drugi svetovni vojni.
Za slovensko pismenost v Benečiji so v preteklosti skrbeli predvsem duhovniki,
ki so mlade učili brati in pisati. Tudi v času fašizma, katerega cilj je bil popolnoma
izkoreniniti slovenščino, je duhovščina vztrajala pri ohranjanju slovenske narodne
zavesti.
Organizirana slovenska kultura v Beneški Sloveniji je ponovno oživela v petdesetih letih 20. stoletja. Takrat so Beneški Slovenci ustanovili slovensko kulturno društvo
Ivan Trinko, postopoma so obnovili kulturno dejavnost, izdajati so začeli glasili Novi
Matajur in pozneje Dom, organizirali so prve tečaje slovenskega knjižnega jezika. Še
danes se Benečani – odrasli in otroci – učijo slovenščino na različnih jezikovnih tečajih, šele v zadnjih letih je postal slovenski jezik neobvezni učni predmet na posameznih šolah v pokrajini. Edina šola, ki poučuje tudi v slovenskem knjižnem jeziku,
je dvojezična šola v Špetru Slovenov; ta šola – delovati je začela sredi osemdesetih
let kot zasebni slovenski zavod – je za učenje slovenskega jezika v Nadiških dolinah
izjemnega pomena, a pokriva le del ozemlja Beneške Slovenije. Beneški Slovenci, ki
nimajo dostopa do pouka slovenščine, pa ne znajo slovenskega knjižnega jezika in ga
slabo razumejo. Danes se tudi slovenska narečja (nadiško, tersko, rezijansko), ki so se
kljub opisanim razmeram ohranila v splošni rabi, marsikje umikajo italijanščini. Itali-
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janščina namreč ni le edini jezik javnega življenja odraslih, ampak je tudi jezik otrok na
šolah vseh stopenj od vrtca dalje.
Oživljanje slovenske kulture v Beneški Sloveniji poteka tako predvsem v slovenskih narečjih. Narečja se tu ne uporabljajo samo v zasebnem življenju, ampak tudi v
javnih nagovorih in sporočilih, v književni umetnosti in v množičnih občilih. Ob njih se
v tisku postopoma uveljavlja tudi slovenski knjižni jezik. V zadnjih desetletjih je postalo
pojavljanje slovenskega knjižnega jezika v javnosti ob italijanskem jeziku »normalno in
ob določenih priložnostih tudi pričakovano« (Gruden 1996: 155).
V takih razmerah predstavljata lokalna časopisa Novi Matajur in Dom Beneškim
Slovencem pomembno priložnost za učenje slovenščine. Z njuno pomočjo se starejša
in srednja generacija, ki se slovenščine nikoli nista učili v šoli, danes učita slovenskega
branja in spoznavata svojo zgodovino. Časopisa pa pomagata tudi mladim, ki so že
obiskovali špetrsko dvojezično šolo, da ohranjajo in utrjujejo v šoli pridobljeno jezikovno znanje.
Novi Matajur izhaja že od leta 1950. Ob informiranju časopis posredno in neposredno utrjuje narodno zavest in »ustvarja čut pripadnosti med Beneškimi Slovenci«
(Novi Matajur 26. 6. 2008: 5). Besedila v časopisu so napisana v slovenskem knjižnem
jeziku in v slovenskih narečjih, najpogosteje v nadiškem, a tudi v terskem in rezijanskem, pogost jezikovni kod pa je tudi italijanski knjižni jezik. Poleg kronike, ki je najpogostejša tematika v Novem Matajurju, se pojavlja tudi veliko člankov s področja kulture,
politike (pravzaprav različnih politik – italijanske državne in lokalne, slovenske državne
ter politike slovenske manjšine), s šolskega in športnega področja. Časopis odraža tako
dogajanje v Benečiji kakor tudi jezikovni položaj v tem delu zamejstva.

II NOVI MATAJUR KOT PRILOŽNOST ZA UČENJE JEZIKA

1 Cilji raziskave
Novi Matajur obravnavamo kot priložnost za učenje slovenskega jezika, zato nas
zanima predvsem jezikovna podoba časopisa. Ugotoviti želimo, kakšen je delež posameznih jezikovnih kodov v tedniku, katere so teme besedil v posameznih jezikovnih
kodih in v katerem kodu piše Novi Matajur o posameznih tematikah. Skušali bomo
presoditi, zakaj je temu tako, kakšni so cilji ugotovljene uporabe jezikovnih kodov in
kakšna je vloga Novega Matajurja pri učenju slovenskega jezika iz okolja.
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2 Gradivo
Po prvotni zamisli raziskave naj bi primerjali jezikovno podobo Novega Matajurja
v različnih časovnih obdobjih. Da bi določili raziskovalni vzorec, smo prebrali celotni
zadnji letnik časopisa in po nekaj številk iz let 1974 in 1984. Na osnovi prebranega smo
se odločili, da bomo raziskavo omejili na tekoči letnik, vanjo pa bomo zajeli več zaporednih številk časopisa. Raziskava, opravljena na tem gradivu, bi pozneje lahko bila
izhodišče za primerjalno raziskavo.
Gradivski vir raziskave so vse številke tednika Novi Matajur, ki so izšle junija leta
2008:
– Novi Matajur. Tednik Slovencev Videmske pokrajine. Št. 22. Čedad, 5. junija 2008.
– Novi Matajur. Tednik Slovencev Videmske pokrajine. Št. 23. Čedad, 12. junija 2008.
– Novi Matajur. Tednik Slovencev Videmske pokrajine. Št. 24. Čedad, 19. junija 2008.
– Novi Matajur. Tednik Slovencev Videmske pokrajine Št. 25. Čedad, 26. junija 2008.
V navedenih številkah Novega Matajurja smo podrobno analizirali vsa besedila.
Skupno število teh besedil je 242.

3 Metoda analize besedil
Potem ko smo izbrane številke Novega Matajurja prebrali in si ogledali oblikovno
podobo časopisa, smo označili besedila. Oznake vsebujejo podatek, na kateri strani
tednika se besedilo nahaja in zaporedno številko besedila, in so nujno potrebne za
kasnejšo podrobnejšo obravnavo.
Besedila posameznega izvoda smo razvrstili v štiri skupine glede na jezikovne
kode, v katerih so uresničena. Ti jezikovni kodi so: slovenski knjižni jezik, slovensko narečje in italijanski jezik; besedila, v katerih se pojavljajo različni jezikovni kodi – praviloma
sta v istem besedilu bodisi knjižna slovenščina in italijanščina bodisi slovensko narečje in
knjižna italijanščina – smo uvrstili v posebno skupino.
Sledili sta vsebinska in oblikovna analiza.
Vsako od besedil smo vsebinsko opredelili tako, da smo mu določili širše tematsko
polje in temo. Pri določanju širšega tematskega polja smo najprej in začasno upoštevali
tematski sklop ali kar stran časopisa, kjer je bilo objavljeno posamezno besedilo (npr.
aktualno, kultura, šport, kronika), po podrobni vsebinski analizi celotnega gradiva pa smo
besedila razvrstili v enajst tematskih sklopov. Temo vsakega od besedil smo opisali s
ključnimi besedami, ki kolikor je mogoče verodostojno povzemajo vsebino prispevka.
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Na osnovi Slovenske slovnice (Toporišič 2000) in Slovenskih zvrstnih besedil (Toporišič in Gjurin 1981) smo besedilom določili širši besedilni tip (poročevalna besedila, presojevalna besedila ali besedila z leposlovnimi primesmi) in besedilno vrsto (pretežno, a
ne izključno, po zgledih v Toporišičevih in Gjurinovih Slovenskih zvrstnih besedilih).
Vse navedene podatke o besedilih smo uredili v tabele, od katerih bomo predstavili dve. Prva kaže delež posameznih jezikovnih kodov v Novem Matajurju. Iz druge
tabele je mogoče razbrati, kako pogosto se pojavljajo posamezne tematike v Novem
Matajurju in v katerih jezikovnih kodih časopis o teh tematikah govori.

4 Rezultati
Pri vrednotenju ugotovitev, ki jih predstavljamo v spodnjih preglednicah, je treba
upoštevati, da to niso rezultati kvantitativne raziskave z reprezentativnim vzorcem. A
ker smo v analizo zajeli vse številke (in vsa besedila) Novega Matajurja enega meseca,
menimo, da smo posneli verodostojno jezikovno podobo časopisa vsaj za ta mesec.

Jezikovni kodi v Novem Matajurju
Na vprašanje, katere jezikovne kode uporablja Novi Matajur, odgovarja prva tabela.
V analiziranih štirih številkah Novega Matajurja (torej v vseh številkah tega časopisa, ki so izšle junija 2008) smo našteli skupaj 242 besedil različnih besedilnih vrst.
Največ besedil – kar 110 ali 45 % – je v slovenskem jeziku. Po številu sledijo besedila
v italijanskem jeziku, ki jih je 99, kar predstavlja 41 % vseh besedil. Če pa primerjamo
število besedil v knjižni slovenščini in v knjižni italijanščini, ugotovimo, da prevladujejo
slednje. Besedila v slovenskem jeziku so namreč bodisi v knjižnem jeziku bodisi v katerem od lokalnih narečij. Število besedil v vsaki od obeh zvrsti slovenščine se bistveno
ne razlikuje – v knjižnem jeziku je napisanih 56 besedil, kar je 23,1 %, v narečju pa 54
besedil, to je 22,3 %. Naše podatke je zanimivo primerjati s podatkom Wikipedije, da v
Novem Matajurju prevladuje italijanski jezik. Tudi če ima Wikipedija prav in je v Novem
Matajurju res več italijanskih besed kot slovenskih, je seštevek besedil v slovenskem
knjižnem jeziku in v slovenskih narečjih večji od števila italijanskih besedil.
V Novem Matajurju so tudi besedila, ki so uresničena v različnih jezikovnih kodih.
Najpogosteje so to besedila, v katerih pride do kodnega preklopa:31 v njih se praviloma
31

Kodni preklop je menjava jezikovnega koda znotraj istega besedila ali dela besedila.
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pojavljata italijanski knjižni jezik in katera od zvrsti slovenskega jezika (bodisi narečje,
bodisi knjižni jezik, bodisi obe zvrsti). Tem besedilom bomo pri interpretaciji rezultatov posvetili posebno pozornost, saj predpostavljamo, da so razlogi za kodni preklop
znotraj besedila podobni razlogom za medbesedilno menjavo jezikovnih kodov. V to
skupino smo šteli tudi prava dvojezična32 besedila, ki pa jih ni veliko. Vseh besedil, ki so
uresničena v več jezikovnih kodih, je 33 ali 13,6 %.
Besedila

Jezikovni kod

SLOVENSKI JEZIK

Število

Delež

Knjižni jezik

56

23,1 %

Narečja

54

22,3 %

Skupaj

110

45,4 %

ITALIJANSKI KNJIŽNI JEZIK

99

41 %

DELOMA SLOVENSKI JEZIK DELOMA
ITALIJANSKI KNJIŽNI JEZIK

33

13,6 %

SKUPAJ

242

100 %

Tabela 1: Število in delež besedil po posameznih jezikovnih kodih. (Vir: Vide 2009: 58.)

V katerem jezikovnem kodu piše Novi Matajur o posameznih temah?
Druga tabela kaže, katere tematike so obravnavane v posameznih jezikovnih
kodih.
Na osnovi vsebinske analize smo vsa besedila Novega Matajurja razvrstili v enajst
tematskih sklopov: svetovna politika, državna politika Slovenije, državna politika Italije, lokalna politika, borci, politika celotne slovenske manjšine v Italiji, kronika, šola, kultura, šport.
Politične teme smo razčlenili v pet sklopov, tako da smo ločeno obravnavali besedila, ki se nanašajo na svetovno politiko, na državno politiko Italije, na državno politiko
Slovenije, na lokalno politiko in na politiko celotne slovenske manjšine v Italiji. K lokalni
politiki smo šteli besedila, ki govorijo o političnih vprašanjih lokalne skupnosti kot celote in zadevajo tako Italijane kot Slovence: to so prispevki, ki obravnavajo problematiko
dežele Furlanije – Julijske krajine, pokrajine ali posameznih občin. V to kategorijo smo
uvrstili tudi besedila, ki obravnavajo politiko italijanske države do slovenske manjšine v Videmski pokrajini in prispevke o znotrajmanjšinski politiki Slovencev v Videmski
32

Za dvojezična štejemo samo tista besedila, pri katerih je drugi del natančna ponovitev prvega dela v drugem jeziku
(ali, poenostavljeno povedano, pri katerih je eden izmed dveh delov prevod drugega). Besedilo s kodnim preklopom,
v katerem sta uporabljena dva koda, ni dvojezično besedilo v ožjem pomenu besede.
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pokrajini. Posebna notranjepolitična tema borci se pojavlja večinoma v stalni rubriki
L´AMPI informa, v kateri svoje informacije posreduje italijansko združenje borcev.
V tematski sklop kronika smo uvrstili vsa besedila, ki opisujejo dogodke iz vsakdanjega življenja lokalnih prebivalcev in niso povezana z drugimi tematikami, ki jih
obravnavamo posebej.
K tematskemu sklopu šola smo šteli besedila, ki govorijo o dogajanjih, povezanih z
dvojezično šolo v Špetru, z različnimi tečaji slovenskega jezika, z delovanjem glasbenih
šol in gledaliških tečajev, sem pa sodijo tudi poročila o predstavah in nastopih učencev,
reportaže s šolskih ekskurzij in športnih tekmovanj, pa tudi otroška besedila.
Novice, poročila in komentarje, ki govorijo o številnih kulturnih dogodkih in prireditvah, slikarskih razstavah, delovanju kulturnih društev, in vabila ter obvestila, ki se
nanašajo na te prireditve, smo uvrstili pod tematski sklop kultura. V to skupino smo
uvrstili tudi besedila iz stalne rubrike Naš domači jezik; gre za pripovedi, ki predstavljajo kulturo vsakdanjega življenja Slovencev v Videmski pokrajini in odražajo kulturno
identiteto svojih avtorjev. Kot stalna rubrika se v tedniku pojavljajo tudi ljudske pripovedi, ki predstavljajo ljudsko izročilo Terske doline in jih je zbral Baudouin de Courtenay
(1845–1929). Te pripovedi so zapisane v pristnem terskem narečju iz Baudouinovega
časa, sledi pa jim tudi italijanski prevod.
Besedila, ki govorijo o športnih prireditvah vseh vrst, smo uvrstili v kategorijo
šport, k umetnostnim besedilom pa smo šteli stalno rubriko z narečnimi šalami Guidac
jih prave.
Podatki, ki smo jih tako dobili, kažejo, da v Novem Matajurju prevladujejo besedila
s področja kronike, saj jih je kar 86. Kroniki sledi kultura, ki je zastopana s 67 besedili.
Število besedil z drugimi tematikami je manjše. Športne teme so zastopane z 28 besedili, s šolo je povezanih 15 besedil (kar je veliko, če upoštevamo, da je v njih govor o
enem samem šolskem zavodu – dvojezični šoli v Špetru). Sledi pa jim lokalna politika,
ki je obravnavana v 14 besedilih. Na državno politiko Slovenije se nanaša 9 besedil
– vsa so uvrščena v stalne rubrike, ki obravnavajo samo to tematiko; 7 besedil se navezuje na državno politiko Italije in tudi nekatera izmed teh so objavljena v stalnih rubrikah (Pismo iz Rima in Zeleni listi). O politiki celotne slovenske manjšine v Italiji govori
6 člankov. 5 besedil se nanaša na italijansko zvezo borcev, ki svoje novice in komentarje objavlja v stalni rubriki v italijanskem jeziku. Ker smo za umetnostna besedila šteli
narečne šale, ki so v stalni rubriki Guidac jih prave objavljene v vseh številkah Novega
Matajurja, in smo celotno rubriko šteli kot eno besedilo, smo v preglednico uvrstili le 4
enote te vrste. Samo 1 besedilo se nanaša na svetovno politiko.
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Tematika
Svetovna politika
Državna politika
Slovenije
Državna politika
Italije
Lokalna politika
Politika celotne SLO
manjšine v Italiji
Borci
Kronika
Šola
Kultura
Šport
Umetnostna
besedila (šale)
Skupaj

Jezikovni kod
Skupaj
Italijanski Deloma slovenski
jezik in deloma
knjižni
knjižni jezik narečje skupaj jezik
italijanski knjižni jezik
1
0
1
0
0
1
Slovenski jezik

4

0

4

5

0

9

5

0

5

2

0

7

7

1

8

6

0

14

4

0

4

2

0

6

0
8
6
15
6

0
22
1
26
0

0
30
7
41
6

5
39
6
12
22

0
17
2
14
0

5
86
15
67
28

0

4

4

0

0

4

56

54

110

99

33

242

Tabela 2: Število besedil glede na tematiko in jezikovni kod. (Vir: Vide 2009: 61) Kronika

Največ – kar 39 (45,35 %) – besedil s področja kronike je v italijanskem knjižnem
jeziku. V slovenskem jeziku je 30 (34,9 %) besedil s tega področja, od tega 22 v narečju
in 8 v knjižnem jeziku. 17 besedil je dvojezičnih.
V italijanskem knjižnem jeziku so najpogosteje obvestila društev, oglasi in koristne informacije, pa tudi novice, poročila in komentarji o aktualnih dogodkih ter nekaj
reportaž z izletov. V tem kodu pa je tudi nekaj drobnih novic iz življenja tamkajšnjih
ljudi, čeprav se tovrstne novice pogosteje pojavljajo v slovenskem narečju.
V slovenskem knjižnem jeziku so predvsem različna obvestila in vremenska
napoved za Furlanijo – Julijsko krajino. Še več tovrstnih obvestil je v dvojezični obliki,
in sicer gre za kombinacijo italijanskega knjižnega jezika in enega izmed slovenskih
jezikovnih kodov – narečja ali knjižnega jezika. Tako so zapisane številne koristne
informacije in druga obveščevalna besedila (med drugim tudi obvestilo za poravnavo
naročnine za Novi Matajur za leto 2008).

Kultura
Kultura je tisti tematski sklop, v katerem se slovenski jezik v Novem Matajurju najpogosteje pojavlja; v eni od slovenskih jezikovnih zvrsti je namreč kar 41 (61,19 %)
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besedil tega področja. Kulturne teme so najpogosteje obravnavane v narečnih besedilih; takšnih besedil je 26. Besedil v slovenskem knjižnem jeziku je 15. Sledijo jim dvojezična besedila, ki jih je 14, v italijanskem knjižnem jeziku pa 12.
V slovenskem knjižnem jeziku so predvsem obvestila in napovedi kulturnih dogodkov, ki potekajo v Sloveniji, v dolinah Beneške Slovenije in drugod po Italiji. V primerih, ko je dogodek neposredno povezan z Rezijo, so napovedi in poročila o dogodku
v rezijanščini. V tedniku je pri informiranju o kulturnih prireditvah uveljavljena zelo
zanimiva kodna izbira, ko se napoved prireditve pojavi v enem jezikovnem kodu, na
eni izmed naslednjih strani pa je komentar v drugem.
V slovenskem narečju so napovedi ljudskih praznovanj, v tem kodu pa je tudi stalna rubrika Naš domači jezik 2008. V tej rubriki se objavljajo pripovedi ljudi, ki v narečju
opisujejo vsakdanjo stvarnost ali pa se spominjajo dogodkov iz preteklosti.
Nekaj poročil in napovedi je v italijanskem jeziku.

Šport
Športne novice, poročila, obvestila in komentarji so po večini v italijanskem knjižnem jeziku: takšnih besedil je 22 (78,6 %). V slovenskem knjižnem jeziku je le 6 besedil s
športno tematiko.
Prispevki v italijanskem knjižnem jeziku poročajo, napovedujejo in komentirajo
športna tekmovanja in druge športne dogodke. Štirje od šestih slovenskih prispevkov
pa so po zgledu slikovnega slovarja ilustrirani poučni sestavki o pravilih nogometne
igre, objavljeni v stalni rubriki Šport po slovensko; edini namen teh besedil je sistematično seznanjanje bralcev s slovenskim strokovnim izrazjem s področja nogometa.

Šola
Šolske teme se pojavljajo v vseh junijskih številkah Novega Matajurja. Obravnavane so v knjižni slovenščini in italijanščini – v vsakem od obeh kodov je po 6 besedil, 1
besedilo s to tematiko je v slovenskem narečju, 2 besedili pa sta dvojezični v pravem
pomenu besede.
Ta tematika je torej skoraj enakovredno zastopana v slovenskem in italijanskem
knjižnem jeziku.
V slovenskem knjižnem jeziku so poročila o tečaju slovenščine ter besedila, ki govorijo o delovanju slovenske glasbene šole (Glasbene matice).
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Besedila, ki so povezana s špetrsko šolo, so povečini dvojezična v pravem pomenu
besede; s tem istočasno nagovarjajo učence, ki se v šoli učijo knjižne slovenščine, in
njihove starše, ki se slovenščine niso učili in jo nekateri razumejo bolje, drugi pa slabše.
Vsekakor so odraz jezikovne rabe v špetrski šoli, ki je šola z dvema učnima jezikoma.
V italijanskem knjižnem jeziku so predvsem novice in poročila o dogodkih, ki povečini niso iz življenja manjšine, ampak so pomembni za celotno skupnost.

Politika
Med besedili, ki obravnavajo politične teme, je največ tistih, ki se navezujejo na lokalno politiko. O tej tematiki največkrat govorijo besedila v slovenskem knjižnem jeziku
– slednjih je 7. Takoj za njimi so besedila v italijanskem knjižnem jeziku, ki jih je 6, eno
besedilo s to tematiko pa je v narečju.
Druga najpogosteje obravnavana politična tematika je državna politika Slovenije.
O njej govori 5 besedil v italijanskem knjižnem jeziku in 4 besedila v slovenskem knjižnem jeziku. Sledijo jim besedila, ki obravnavajo državno politiko Italije; 5 od njih je v
slovenskem knjižnem jeziku in 2 v italijanskem knjižnem jeziku.
Politika celotne slovenske manjšine v Italiji je glavna tema 4 besedil v slovenskem
knjižnem jeziku in 2 v italijanskem knjižnem jeziku. Svetovna politika kot glavna tema
nastopi le enkrat, in sicer v slovenskem knjižnem jeziku.
Državna politika Slovenije in Italije ter politika celotne slovenske manjšine v Italiji
v nobenem primeru niso obravnavane v narečju, ampak le v slovenskem ali v italijanskem knjižnem jeziku.
Večina besedil, ki govorijo o temah, povezanih z državno politiko Slovenije, je v
italijanščini. To so novice v stalni rubriki, ki ni posebej poimenovana. V tej rubriki so
zelo kratko in sistematično predstavljeni najpomembnejši dogodki v Sloveniji. Članki v
slovenščini so namenjeni bralcem, ki politične razmere v Sloveniji že poznajo, za tiste,
ki se s Slovenijo šele seznanjajo, pa so besedila v italijanščini.
Lokalne politične teme so obravnavane v slovenskem knjižnem jeziku in italijanskem knjižnem jeziku, pojavi pa se tudi komentar v slovenskem narečju. V slovenskem
knjižnem jeziku so tudi besedila – poročila in novice –, ki se nanašajo na položaj slovenske manjšine v Videmski pokrajini in na izvajanje določil, ki urejajo pravni položaj
slovenske manjšine na tem ozemlju. V italijanskem knjižnem jeziku pa so poročila o
različnih dogodkih, ki so povezani s celotno skupnostjo, ne le s slovensko manjšino.
Na politiko celotne slovenske manjšine v Italiji se nanašata dva članka v italijanskem knjižnem jeziku, in sicer poročilo o srečanju s senatorko Tamaro Blažina in poročilo s posveta o manjšinah v Italiji. V primeru prvega od teh besedil izbira italijanskega
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jezika omogoča, da se s slovensko senatorko v italijanskem parlamentu seznanijo tudi
bralci, ki ne berejo slovenščine. Več besedil s to tematiko pa je v slovenskem knjižnem
jeziku. Le-ta govorijo o organiziranosti slovenske manjšine v Italiji.
V Novem Matajurju svoje novice objavlja tudi italijansko združenje borcev, v katerega so včlanjeni tudi Slovenci. Objavlja v svoji stalni rubriki L`AMPI informa. Ker gre za
italijansko združenje, so besedila v italijanskem knjižnem jeziku.

Šale
Šalam je posvečena obsežna stalna rubrika Guidac jih prave na predzadnji strani
tednika. Povezane so z dogodki iz vsakdanjega življenja in so vse v narečju, kar poudarja njihovo pristnost.

5 Poskus interpretacije rezultatov
V sklepnem delu bomo interpretirali nekatere podatke o številu besedil glede na
tematiko in jezikovni kod; tako bomo skušali odgovoriti na vprašanje, zakaj so posamezne teme obravnavane v določenih kodih in ne v drugih ter kakšna je vloga posameznih jezikovnih kodov v časopisu. Pri interpretaciji bomo poleg ugotovitev, do
katerih smo prišli z analizo besedil, upoštevali samo še podatke o jezikovnih razmerah,
ki smo jih strnjeno predstavili v uvodnem prvem delu. Ker nas zanima tudi, do katere
vrste ugotovitev lahko pridemo z metodo, ki smo jo uporabili, podatkov iz drugih virov
ne bomo iskali.
Rezultati, do katerih smo prišli s križanjem podatkov o temi in jezikovnem kodu
besedil (Tabela 2), kažejo, da ima izbira koda v Novem Matajurju različne vloge, izmed
katerih izstopajo tri. V prvi vlogi jezikovni kod besedila izraža dejansko rabo jezika v
življenju; v drugi vlogi je jezikovni kod bodisi prevod bodisi prestavitev33 v referenčni
stvarnosti rabljenega koda, ki ga bralec sicer ne bi razumel, v bralcu razumljiv kod; v
tretji vlogi se jezikovni kod uporablja kot učno in vzgojno sredstvo.
Jezikovni kod besedila je nedvomno prikaz dejanske rabe jezika v življenju, ko gre
za kratke novice iz vsakdanjega življenja ljudi in za obvestila. Pri pregledovanju Novega Matajurja dobi bralec vtis, da v časopisu prevladujejo italijanska besedila, ker so
ta besedila večinoma obsežnejša in zato opaznejša. A analiza kaže, da je več besedil
v slovenskem jeziku, če upoštevamo tako slovenska narečja kot knjižno slovenščino.
33
Tako prevod kot prestavitev nam pomenita uresničitev besedila enega koda z drugim. Razlika med pojmoma je v tem,
da je pri prevodu ciljni kod drugi jezik, pri prestavitvi pa je ciljni kod druga zvrst istega jezika.
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Slovenska besedila prevladujejo predvsem zaradi kratkih novic in obvestil na predzadnji in zadnji strani tednika, ki jih je zelo veliko. To so novice in obvestila o rojstvih,
smrtih, porokah, nesrečah, obletnicah in drugih pomembnih dogodkih v življenju Beneških Slovencev. Velik del jih pišejo bralci časopisa sami. Ta besedila kažejo, da je slovensko narečje sestavni del njihovega vsakdanjega življenja in zanje pomemben kod.
Podobna jezikovna podoba Beneške Slovenije se izrisuje ob analizi tematskega
sklopa kultura, v katerem je več slovenskih besedil, tako narečnih kot knjižnih, kakor
v ostalih sklopih. V narečnih poročilih o prireditvah in praznovanjih, povezanih s slovensko tradicijo, so pogosti povzetki in citati iz govorov nastopajočih oseb; ti citati dokazujejo, da so prireditve, o katerih se govori, potekale v slovenskem narečju. Kakšna
je ob tovrstnih narečnih besedilih vloga besedil v slovenskem knjižnem jeziku, pa kaže
vzorec kodne izbire, ki je pri informiranju v Novem Matajurju zelo pogost. Praviloma je
napoved dogodka ali krajša novica o njem v enem jezikovnem kodu, na eni izmed naslednjih strani pa daljše poročilo ali komentar o istem dogodku v drugem kodu. Ko gre
za poročanje o ljudskih praznovanjih, so daljša besedila v slovenskem narečju, krajša
pa v slovenskem knjižnem jeziku. Če narečje v daljšem poročilu kaže, da se je v tem
kodu odvijal tudi referenčni dogodek, ima slovenski knjižni jezik v kratki novici o istem
dogodku predvsem pedagoško vlogo: bralcu namreč omogoča, da po daljšem narečnem sestavku, ki ga dobro razume, prebere še povzetek vsebine v knjižnem jeziku, ki
se ga šele uči. Jezikovni kod besedila – slovenski knjižni jezik – je v tem primeru učno
sredstvo, cilj takega učenja pa je razumevanje slovenskega jezika.
Zvesti prikaz rabe jezika v življenju so tudi vsa besedila o manjšinski šoli v Špetru
Slovenov; praviloma so namreč dvojezična, tako kot je dvojezična sama šola.
Seveda izražajo rabo jezika v življenju tudi italijanska besedila v Novem Matajurju. Na območju Benečije delujejo različna društva in organizacije – športne, kulturne,
politične in druge –, v katere so vključeni tako Italijani kot Slovenci. Delovni jezik v teh
organizacijah je italijanščina. Tudi za Slovence je zato naravno in lažje poročati in brati
o dogodkih v teh organizacijah v italijanščini. Italijanščina je, na primer, jezik italijanskega združenja borcev, v katerega so včlanjeni tudi Slovenci; združenje ima v tedniku
svojo rubriko in besedila v njej so dosledno italijanska. Podobno je italijanščina jezik
športnih združenj in športnih dejavnosti, zato so novice in poročila o športnih prireditvah samo v italijanščini; slovenska športna poročila bi tudi bralci slabo razumeli, saj ne
poznajo slovenskega športnega izrazja. Posebnost med besedili s športno tematiko je
stalna rubrika v slovenščini Šport po slovensko. Ta rubrika v nadaljevanjih objavlja kratke poučne sestavke o pravilih nogometne igre, v katerih so – podobno kot v slikovnih
slovarjih – slovenski izrazi razloženi s slikovnimi podobami. Glavni cilj teh sestavkov je
sistematično seznanjati bralce s slovenskim strokovnim izrazjem s področja nogometa,
torej učiti slovenski jezik.
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Pri poročanju o svetovni in italijanski politiki, tako državni kot lokalni, pa uporablja
Novi Matajur drugačna pravila kodne izbire. Zlasti v besedilih o italijanski politiki, ki je
del vsakdanjega življenja bralcev Novega Matajurja, bi pričakovali italijanski jezik, a ni
tako: ta besedila so pogosteje v knjižni slovenščini. Bralcem, ki obravnavano problematiko poznajo že iz italijanskih medijev, se znane vsebine tako odkrivajo še v knjižni
slovenščini, pravzaprav se jim s pomočjo že znanih vsebin odkriva slovenščina. Pri učenju slovenščine si lahko pomagajo z italijanskimi besedili, ki so včasih bodisi pravi prevodi bodisi nekakšni povzetki slovenskih (novica o dogodku je pogosto v enem jeziku,
komentar v drugem), velikokrat pa je en del besedila v slovenščini, drugi v italijanščini.
Kaže, da ima izbira koda pri teh besedilih izrazito pedagoško vlogo.
Tudi pri besedilih, ki se nanašajo na Slovenijo, je izbira koda odvisna od tematike.
Besedila o kulturnih dogodkih na slovenski strani državne meje so praviloma v slovenskem knjižnem jeziku, torej v jeziku dogodkov, o katerih se govori. Pri poročanju
o državni politiki Slovenije pa je – drugače kot pri poročanju o italijanski– italijanskih
besedil več kot slovenskih. Ta podatek kaže, da želi tednik politično dogajanje v Sloveniji približati tudi tistim bralcem, ki slovenščine ne poznajo dovolj, da bi razumeli
pisanje o stvarnosti, ki ni povezana z njihovim vsakdanjim življenjem in zato o njej ne
vedo veliko.
Izbira jezikovnega koda v Novem Matajurju je torej vsebinsko pogojena in premišljena. Z njo se časopis prilagaja svojim bralcem in njihovemu jezikovnemu znanju,
obenem pa jim na izviren način omogoča, da spoznavajo slovenski jezik in se ga učijo.
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PISMENOST ODRASLIH: RAZVOJ IN
OHRANJANJE PISNIH KOMPETENC
V MANJŠINSKEM JEZIKU
1 UVOD
Pismenost je večplasten pojem, ki ga preučujejo mnoge humanistične in družboslovne vede, kar je privedlo do oblikovanja več definicij. V ožjem pomenu enačimo pismenost z branjem in pisanjem (Čenčič 1999), s t. i. alfabetsko pismenostjo, ki
je posledica opismenjevanja med obveznim šolanjem. Opismenjenost in pismenost
pa nista enakovredna pojma, čeprav iz analize mednarodne strokovne literature o
pismenosti lahko ugotovimo, da so se številne interpretacije pojma pismenosti razvile iz začetnega teoretičnega izhodišča, ki je pismenost pojmovalo zgolj kot skupek
osnovnih operacij branja in pisanja. Posledica take interpretacije je bilo dihotomno
pojmovanje realnosti ter ločevanje med pismenimi in nepismenimi posamezniki. S
tega izhodišča so se teoretske predpostavke razvijale v smeri širšega pojmovanja
pismenosti.
Novo pojmovanje pismenosti, za katero se v strokovni literaturi uporablja tudi
izraz funkcionalna pismenost, obsega obvladovanje temeljnih spretnosti, ki omogočajo učinkovito sodelovanje v družbenem življenju in osebnostni razvoj (Drofenik
1994).
V sodobni informacijski družbi predstavlja torej funkcionalna pismenost začetno
stopnjo osebne usposobljenosti za življenje v sodobni družbi, kjer se morajo posamez-
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niki nenehno učiti in napredovati, da ne bi zaostali za okoljem, ki postavlja vse višje
zahteve (Krajnc 2001).
Razvoj funkcionalne pismenosti v manjšinskem jeziku, ki ima zaradi svojega statusa manj možnosti za uporabo in ohranjanje, predstavlja posebno študijo primera funkcionalne pismenosti jezika z omejeno rabo. Ta se udejanja v določenem jezikovnem
prostoru s svojevrstnimi značilnostmi in je v vsakdanjem življenju govorcev pretežno
vezan na domače in šolsko okolje.

2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Definicije o funkcionalni pismenosti sem ob upoštevanju nakazanih specifik priredila in oblikovala sledečo definicijo funkcionalne pismenosti v manjšinskem (slovenskem) jeziku:
»Posameznik je funkcionalno pismen v slovenščini, ko je razvil tako raven branja in
pisanja v slovenskem jeziku, da je sposoben uporabljati slovenščino v vseh življenjskih
vlogah kjerkoli, tako v matici kot v zamejstvu, v zasebni in javni sferi ter na področjih,
predvidenih z zaščitnim zakonom.34« (Mezgec 2006)
Na osnovi navedenih izhodišč sem si v raziskavi zastavila naslednje cilje:
– ugotoviti stopnjo funkcionalne pismenosti v slovenščini;
– definirati razmerje med stopnjo funkcionalne pismenosti v slovenskem in v italijanskem jeziku;
– preučiti, kateri ključni dejavniki pozitivno vplivajo na razvoj funkcionalne pismenosti v manjšinskem jeziku;
– preučiti razmerje med stopnjo izpostavljenosti slovenskemu jeziku in razvojem
pisnih veščin v slovenskem jeziku.
Etnično in jezikovno mešan prostor, kot je primer teritorija, kjer je naseljena slovenska manjšina v Italiji, predstavlja prostor jezikovnega in kulturnega stika med
slovenskim in italijanskim jezikom ter med italijanskim večinskim prebivalstvom in
slovenskim manjšinskim. Prisotnost dveh jezikovnih kodov in njuni neuravnovešeni
status, uveljavitev in družbena moč bistveno vplivajo na razvoj dvojezičnih (slovenskih)
34

Zakon št. 38 z dne 23. 2. 2001: »Predpisi za varstvo slovenske jezikovne manjšine dežele Furlanije Julijske Benečije«,
ki je v vsakdanjem jeziku znan kot »zaščitni zakon«. Javna raba slovenščine je določena v 7., 8., 9., in 10. členu. Zakonski
okvir jamči posameznikom možnost uporabe slovenščine v odnosih do javne uprave in sodnih oblasti, v zbornih organih
in izvoljenih skupščinah ter prisotnost slovenskega jezika v javnih napisih in v toponimih. Obenem zakon upravam
nalaga dolžnost, da sprejmejo potrebne ukrepe in posege za zagotovitev uporabe slovenščine, predvidene po zgoraj
omenjenih določilih.
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govorcev. Pisne zmožnosti v slovenskem jeziku se v tem kontekstu ohranjajo in razvijajo v posebnih pogojih, saj je raba manjšinskega jezika v javnosti omejena.
Z analizo navedenih raziskovalnih vprašanj sem želela potrditi ali ovreči temeljno
predpostavko, da omejene možnosti rabe slovenščine v javnosti in skromna raba slovenščine na delovnem mestu močno zavirata uporabo in razvoj funkcionalne pismenosti v slovenskem jeziku v prid večinskemu italijanskemu jeziku.
Če je v Sloveniji izhodiščna referenca za mejo funkcionalne pismenosti posameznikov štiriletna srednja šola,35 ni še bilo raziskano, katera je spodnja meja za funkcionalno pismenost v slovenskem jeziku za posameznike, ki jih obdaja večinski jezik, in
kateri so dejavniki, ki učinkujejo na pridobitev, ohranjanje in stopnjevanje funkcionalne pismenosti pri omejeni uporabi jezika. Ločiti je treba torej funkcionalno pismenost
v slovenskem jeziku od tiste v italijanskem, ker je cilj raziskave analiza zmožnosti pisne
uporabe slovenščine v različnih življenjskih in družbenih okoliščinah, ki so odraz socialnih, državljanskih in gospodarskih vlog.

3 RAZISKOVALNA METODA36
Glede na mnogoterost spretnosti, ki sestavljajo pismenost, sloni empirični del raziskave na konceptualnem pristopu, ki pismenost definira kot sposobnost razumevanja
in uporabe tiskanih informacij iz različnih pisnih virov za delovanje doma, v javnosti, na
delovnem mestu in v skupnosti, za doseganje posameznikovih ciljev in razvoj njegovega znanja ter potencialov (Tujinam 2001; OECD 1995, 1997, 2000). Pri metodološkem
načrtovanju raziskave sem se opredelila za kvantitativni pristop ter za uporabo kombinacije posrednih in neposrednih tehnik. Specifika raziskave je, da se osredotoča na
preučevanje pisnih veščin v manjšinskem jeziku in uravnovešenosti pisnih veščin, ki so
jih posamezniki razvili v manjšinskem in večinskem jeziku. Glede na zastavljene cilje
vsebuje instumetarij paleto nalog, ki od posameznika zahtevajo uporabo dokumentacijskih in besedilnih spretnosti za razumevanje pisnega gradiva, dokumentov in informativnega gradiva, interpretacijo in uporabo informacij, posredovanih v pisni obliki,
in zmožnosti tvorjenja različnih vrst sporočil in besedil. Gre za uporabo pragmatično
naravnanih problemskih nalog iz resničnega življenja, ki zrcalijo tipične primere uporabe pisnih veščin v vsakdanjih življenjskih situacijah (pisne dogodke). Testni instrumentarij dopolnjuje vprašalnik za zbiranje spremenljivk, ki odražajo profil posameznikov in

35

Zgornja meja za vključitev v programe za odpravljanje funkcionalne nepismenosti je končana osnovna šola in največ
dve leti srednješolskega izobraževanja (Drofenik 1993).
36
Za izčrpnejši opis metodologije in instumentarija glej Mezgec (2006).
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krijejo tri področja: demografske, sociolingvistične in sociokulturne značilnosti posameznikov ter uporabo medijev.
Testni vprašalnik je sestavljen iz desetih testnih nalog. Glede na spretnosti in sposobnosti, ki jih posamezna naloga preverja, lahko naloge razdelimo v štiri sklope:
– branje in razumevaje pisnih besedil, grafov in tabel
– smiselno dopolnjevanje besedil (frazeološke in besedotvorne spretnosti)
– izpolnjevanje obrazcev in formularjev
– sestava pisnega besedila.
Obdelava testnih rezultatov sloni na analizi odstotkov pravilno rešenih nalog in
analizi srednjih vrednosti. Za ocenjevanje testnih rezultatov sem naloge razčlenila v
posamezne iteme. Za vsak item sem ugotovila, ali je odgovor pravilen ali napačen, in
ga točkovala. Pri sestavljanju pisnega besedila pa sem točkovala določene vidike besedila in vsako prvino točkovala, kot da bi šlo za item. Pri vajah v izpolnjevanju obrazcev
pa sem ocenila delež pravilno vnesenih in razporejenih podatkov.
Pri analizi testnih nalog podajam delež pravilnih odgovorov v odstotkih, pri čemer
predstavlja 100 % pravilno rešeno vajo. Ko uporabljam termin »stopnja uspešnosti«, se
nanašam na delež pravilnih odgovorov v odstotkih.
Poleg informacij o pisnih veščinah v slovenskem jeziku sem z neposredno metodo
zbrala tudi informacije o pisnih veščinah v italijanskem jeziku. Po vsaki vaji sem posameznike vprašala, kako bi reševali isto vajo, če bi bila v italijanskem jeziku. Posamezniki
so odgovarjali z vrednostno lestvico, katere vrednosti segajo od veliko lažje (1), lažje
(2), enako (3), težje (4) do veliko težje (5). Pri analizi sem vrednosti zaradi boljše preglednosti uvrstila v tri stopnje: veliko lažje in lažje v italijanščini (1), enako (2), težje in
veliko težje v italijanščini (3). Čim nižja je srednja vrednost, tem lažje bi anketirani rešili
isto vajo v italijanščini.
Obdelava in interpretacija podatkov slonita na analizi srednjih vrednosti, ki so podane tudi v grafičnih prikazih in tabeli.
Instrumentarij sem uporabila pri dveh študijah primera: odraslih posameznikih, ki
so zaključili višjo srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom in živijo v jezikovno mešanem
okolju (Škednju), ter maturantih višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v šolskem
letu 2004/05. Raven funkcionalne pismenosti maturantov predstavlja končno stopnjo
funkcionalne pismenosti v slovenskem jeziku ob zaključku šolanja, kajti višje srednje šole
s slovenskim učnim jezikom pomenijo najvišjo mogočo stopnjo šolanja v slovenščini v
Italiji. Šolanje se zaključi z državnim izpitom. Po državnem izpitu se kandidati zaposlijo
ali pa nadaljujejo študij na univerzitetni ravni, in to večinoma na univerzi v Trstu. Manjši
del se odloči za študij na univerzah v Sloveniji ali drugod v Italiji. Na italijanskih univerzah
poteka pouk izključno v italijanščini, z izjemo pouka tujih jezikov in delno slavistike.
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Na šolah s slovenskim učnim jezikom se pouk odvija v slovenskem jeziku razen
pouka tujih jezikov ter italijanskega jezika in književnosti, ki potekata v tujem jeziku
oz. v italijanščini. Slovenskega jezika se torej dijaki ne učijo kot tujci, ker se pač predpostavlja, da dijaki, ki obiskujejo šolo s slovenskim učnim jezikom, aktivno obvladajo
slovenski jezik že ob začetku šolanja.
Sestava anketne skupine za drugo študijo primera pa je bila zahtevnejša. Uradnih
podatkov o številčnosti slovenskega prebivalstva ni, ker narodnost ni vključena v podatke, zbrane s popisom prebivalstva. Pomanjkanje tovrstnih informacij otežuje postopek vzorčenja, ker ne moremo sestaviti slučajnostnega vzorca, ampak se moramo pri
sestavljanju vzorcev posluževati drugačnih metod. Z omenjenim problemom se spopadamo vsakič, ko izvajamo terensko raziskavo na širši manjšinski populaciji. Zakoni o
zaščiti osebnih podatkov dodatno otežujejo postopek vzorčenja.
Po oceni domačinov živi v Škednju od 120 do 150 slovenskih družin, vendar so ti
podatki relativni in zbrani na osnovi števila članov v krajevnih društvih, v verski skupnosti in po osebnem poznanstvu. Z natančnejšimi podatki ne razpolagamo. Obstaja
veliko posameznikov, ki niso vezani na lokalno skupnost in jih je težko prešteti. Zaradi
majhnega števila osebkov sem se odločila, da bo anketna skupina zajela celotno populacijo. Na osnovi razpoložljivih virov informacij, ki so mi jih posredovali krajevni župnik, rajonski svetovalec in kulturno društvo, sem sestavila seznam slovenskih družin
oz. družin, v katerih je vsaj en član slovenske narodnosti. Seznam sem na terenu dopolnjevala po metodi snežne kepe (pri posameznih družinskih enotah sem preverila,
ali seznam zajema vse slovenske družine v soseščini). V drugi fazi pa sem izluščila tiste
posameznike, ki so zaključili slovensko višjo srednjo šolo, niso več vključeni v formalne
oblike izobraževanja v slovenskem jeziku in po starosti spadajo v aktivno prebivalstvo
(18–65 let). Stopila sem v stik z vsemi posamezniki, ki imajo ustrezno stopnjo izobrazbe, skupaj 57. Od teh jih je 10 odklonilo sodelovanje, tako da je pri raziskavi sodelovalo 47 odraslih posameznikov. V nadaljevanju podajam izbor podatkov in raziskovalnih
izsledkov, ki zadevajo v specifiki drugo študijo primera, in sicer odrasle posameznike
iz Škednja.37
Analize podatkov slonijo na dveh odvisnih spremenljivkah in vrsti neodvisnih spremenljivk. Med odvisne spremenljivke prištevam stopnjo uspešnosti reševanja testov in
samoocenjevanje zmožnosti reševanja istih vaj v italijanščini. Neodvisne spremenljivke
pa odražajo jezikovni in narodnostni izvor posameznikov ter aplikativno rabo jezika in
jezikovno vedenje posameznikov.
Računalniško obdelavo zbranih podatkov sem izvedla s statističnim programskim paketom SPSS, iz katerega sem uporabila programe za frekvenčno porazdelitev
37

Za celotno analizo podatkov glej Mezgec (2006).
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(Frequencies), opisne statistike (Descriptives), analizo variance (Annova) ter križanja med
odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami (Crosstab). Glavnina obdelav testnih rezultatov sloni na analizi odstotkov pravilno rešenih nalog in analizi srednjih vrednosti.

3.1 Škedenj
Škedenj je četrt mesta Trst, ki leži 3 km jugovzhodno od tržaškega mestnega središča. Leta 1986 je štel 15.947 prebivalcev. Število slovenskih prebivalcev je v povojnem obdobju naglo upadlo. Leta 1910 je imel Škedenj 5.372 prebivalcev, od katerih je
bilo 60 % Slovencev. V 19. stoletju se je začel Škedenj postopoma preoblikovati v predmestje, po drugi svetovni vojni pa se je že popolnoma vključil v urbano enoto. Zgodovinsko se je italijanski oz. romanski delež prebivalstva začel večati v 15. stoletju, ko so
uredili soline. Dotok Italijanov pa se je povečal zlasti ob odprtju ladjedelnic, klavnic,
livarne in lesnega skladišča ob koncu 19. stoletja. Nekdanja slovenska podoba kraja se
je začela močno krhati po 1. svetovni vojni. Pri popisu leta 1945 je bilo ugotovljenih še
3.222 Slovencev (43 % vsega prebivalstva), njihovo število pa je do leta 1971 padlo na
833 (6 % vsega prebivalstva). Sodobnejši popisi prebivalstva pa ne nudijo podatkov o
narodnostni sestavi populacije.
Vzporedno s pojavom urbanizacije je bil asimilacijski pritisk na slovensko prebivalstvo zelo močan. Veliko ljudi se je doselilo na to območje, kjer je od nekdaj prevladovala slovenska skupnost s podeželsko strukturo in vaškim načinom življenja. Slovenska,
danes manjšinska skupnost, in italijanska večinska skupnost živita na istem teritoriju
druga ob drugi. Zgodovinsko je bila prosvetna in kulturna dejavnost v Škednju zelo
razgibana. Slovenski del prebivalstva je v zadnjem stoletju z velikim naporom kljuboval asimilacijskim pritiskom in ohranil svojo družbeno organiziranost. Močan udarec
etnični strukturi slovenskega naselja je v povojnem obdobju zadala izgradnja begunskega naselja za italijanske optante iz Istre v neposredni bližini središča Škednja.
V Škednju se danes nahajajo sedež rajonskega sveta, slovenski otroški vrtec, slovenska osnovna šola, dve italijanski osnovni šoli, slovensko Kulturno društvo Ivan
Grbec, slovensko društvo Dom Jakob Ukmar, ki upravlja tudi škedenjski etnografski
muzej, sekcija politične stranke, 2 lekarni, poštni urad, 2 banki, pokopališče in vrsta
trgovin, kavarn in gostiln.
Neposredna okolica Škednja je bila sedež številnih zgodovinskih industrijskih obratov (ladjedelnice, tovarne barvil, železarne, tovarne asfaltnih baz, rižarne in drugih).
Danes je na območju Škednja veliko narodnostno mešanih zakonov in v zadnjih
letih se veča zanimanje italijanskega dela prebivalstva za slovensko kulturo in jezik. O
tem nazorno pričajo nekateri podatki, kot so vpisi otrok, katerih starši niso pripadniki
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slovenske manjšine, v škedenjsko osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom, sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi krajevnimi društvi ter aktivna udeležba italijanskih
deklet v slovenskem pevskem zboru.

4 ANALIZA PODATKOV
Iz opravljenih analiz lahko povzamemo vrsto povednih in statistično pomembnih
podatkov in ugotovitev, ki so glede na zastavljene raziskovalne cilje uporabne pri interpretaciji raziskovalnega problema.
Kot je razvidno iz Tabele 1, dosegajo anketiranci najnižji testni uspeh pri tvorjenju
pisnega besedila, kar odraža očitne težave s pisanjem pragmatičnih besedilnih vrst v
slovenskem jeziku in na splošno.38 Najboljše testne rezultate zasledimo pri smiselnem
dopolnjevanju besedil.
Zvrst vaje

N
Min

Skupno
Pisanje
Obrazci
Dopolnjevanje
Branje

47
47
47
47
47

33
0
25
46
7

Testni rezultati
Samoocenjevanje
Maks Srednja Standardni Min Maks Srednja Standardni
vrednost
odklon
vrednost
odklon
98
78,92
14,524
1
3
1,91
0,354
96
64,20
25,364
1
3
1,73
0,539
100
88,55
13,906
1
2
1,57
0,500
100
95,42
10,353
1
3
1,89
0,477
100
77,89
17,506
1
2
1,96
0,204

Tabela 1: Razpored rezultatov testnih vaj in samoocenjavanja.

Glede na uravnovešenost pisnih veščin v italijanskem in slovenskem jeziku pa
lahko iz podatkov ugotovimo, da dosega srednja vrednost vseh vrednostnih lestvic
1,91 in se približuje modaliteti »enako« (2). Neuravnovešena dvojezičnost in diglosija,
ki sta značilni za slovensko manjšino v Italiji, se izražata tudi v neuravnovešenem razvoju veščin funkcionalne pismenosti v italijanščini in slovenščini pri posameznikih, ki
so se šolali v slovenskem jeziku, torej posledično pri pripadnikih slovenske manjšine
nasploh. Če ocenimo testne rezultate kot povprečno dobre, lahko sklepamo, da pri
omenjenih veščinah prihaja do medjezikovnega transfera, ker se te prenašajo iz italijanskega izhodiščnega jezika v slovenski ciljni jezik.
Na podlagi podatkov, ki se nanašajo na izpolnjevanje obrazcev, pridemo do spoznanja, da je v tem sklopu neuravnovešenost spretnosti v prid italijanskemu jeziku
38

Navedeno trditev dodatno podpirata ugotovitvi, da so testni rezultati nižji tudi pri vaji izpolnjevanja obrazcev, ki
vključuje tudi tvorjenje krajšega sestavka z izjavo, ter pri vaji branja, ko gre za odgovore odprtega tipa na vprašanja o
priloženem besedilu.
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najočitnejša. Tudi iz preučevanja vpliva vseh upoštevanih neodvisnih spremenljivk izhaja, da je omenjena spretnost bolje razvita v italijanskem jeziku, kajti mnenje, da bi
anketiranci tovrstne vaje lažje reševali v italijanskem jeziku, je konstantno. Neravnovesje spretnosti pa je posledica dejanskih jezikovnih razmer in prevlade večinskega
jezika v javni sferi in javni upravi, ki je v testnih rezultatih tega sklopa vaj najizrazitejša.
Nakazano stanje odseva nizko stopnjo socializacije in izkušenj z izpolnjevanjem obrazcev v slovenskem jeziku.
Pri veščinah branja pa opažamo večjo uravnovešenost. Lahko torej postavimo hipotezo, da so bralne spretnosti v primerjavi s pisnimi manj podvržene vplivom večinskega jezika oz. da imajo posamezniki več možnosti za njihovo gojenje in razvijanje.
Analize po posameznih neodvisnih spremenljivkah nam omogočajo prvi vpogled
v dinamike in dejavnike, ki vplivajo na pojav razvijanja funkcionalne pismenosti in
stopnjo njene uravnovešenosti v slovenskem in italijanskem jeziku. Večina spremenljivk, ki sem jih upoštevala, spada v dve makro kategoriji: prva odraža jezikovni in narodnostni izvor posameznikov, druga pa zajema diskriminante bolj aplikativne narave,
ki odražajo dejansko rabo jezika in jezikovno vedenje posameznikov.
Prvi sklop ugotovitev zadeva preučevanje odstopanj v testnih rezultatih. Pri vajah
branja so razlike v testnih rezultatih Škedenjcev pomembne glede na uporabo slovenščine pri vsakodnevnem pisanju (Sig. 0,0039) (Graf 1). Posamezniki, ki pri vsakodnevnem pisanju uporabljajo tudi slovenščino, dosegajo boljši testni uspeh.
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Graf 1

79

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

ŠKEDENJCI: TESTNI REZULTATI – DOPOLNJEV
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Graf 2

Pri vajah smiselnega dopolnjevanja besedil ponovno zasledimo pomembne razlike glede na jezik vsakodnevnega pisanja (Sig. 0,005). Posamezniki, ki pri vsakodnevnem pisanju uporabljajo tudi slovenščino, dosegajo boljši testni uspeh.
Pri vajah pisanja opažamo drugačen trend, in sicer pomembne razlike (Sig. 0,024)
glede na jezik, v katerem posamezniki najraje berejo. Anketiranci, ki med najljubšimi
jeziki branja navajajo tudi slovenščino, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki
raje berejo v italijanščini (Graf 3).
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Graf 3

Pri vajah izpolnjevanja obrazcev ugotavljamo statistično pomembne razlike v obiskovanju prireditev (Sig. 0,027) in v najljubšem jeziku branja (Sig. 0,034).
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ŠKEDENJCI: TESTNI REZULTATI – IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
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Graf 4

Posamezniki, ki navajajo tudi slovenščino med najljubšimi jeziki branja, dosegajo
bistveno boljše rezultate od tistih, ki raje berejo v italijanščini (Graf 4). Zanimivo je tudi
dejstvo, da opažamo boljše testne rezultate pri posameznikih, ki obiskujejo kulturne
prireditve tako v slovenskem kot v italijanskem jeziku.
Iz navedenih rezultatov analiz lahko pridemo do prve ugotovitve. Spremenljivke,
ki so pomembne pri preučevanju odstopanj v testnih rezultatih, so večinoma aplikativne narave, saj izstopa vpliv spremenljivk, povezanih z vsakodnevno uporabo pisnih
veščin v slovenščini (jezik vsakodnevnega pisanja in jezik, v katerem posamezniki najraje berejo). Vpliv bralnih praks na razvoj pisnih veščin prihaja v škedenjskem vzorcu
do izraza v odstopanjih pri tvorjenju pisnega besedila in izpolnjevanju obrazec. Lahko
torej sklepamo, da je izrazitejši vpliv pisnih in bralnih praks, ki prispeva k ohranjanju
usvojenih veščin funkcionalne pismenosti in preprečevanju njihove okrnitve. Spremenljivke, vezane na narodnosti in jezikovni izvor, so se izkazale za nepomembne pri
interpretaciji odstopanj v testnih rezultatih.
Drugi sklop ugotovitev zadeva stopnjo uravnovešenosti pisnih spretnosti v slovenskem in italijanskem jeziku, ki sem jo merila s samoocenjevanjem zmožnosti razreševanja istih vaj v italijanščini.
Pri samoocenjevanju zmožnosti razreševanja istih bralnih vaj v italijanščini opažamo statistično pomembne razlike po vrsti spremenljivk: po pogovornem jeziku v
družini (Sig. 0,019), maternem jeziku staršev (0,026), jeziku pisanja (Sig. 0,019) in rabi
slovenščine pri opravljanju delovnih zadolžitev (0,033) (Graf 5).
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Graf 5: 1 = veliko lažje/lažje v italijanščini; 2 = enako; 3 = veliko težje/težje v italijanščini

Opažamo, da so vrednosti višje, ko se pojavlja modaliteta slovenski/a, kar pomeni,
da so pri posameznikih, ki se doma pogovarjajo v slovenščini, katerih materni jezik je
slovenščina, ki v slovenščini najraje pišejo in slovenščino redno uporabljajo pri opravljanju delovnih zadolžitev, bralne spretnosti v italijanskem in slovenskem jeziku bolj
uravnovešene. Razen maternega jezika staršev so druge spremenljivke bolj aplikativne
narave. Upoštevajoč navedene podatke in razlike v testnih rezultatih, lahko postavimo
hipotezo, da so pri uravnovešanju bralnih sposobnosti pomembne spremenljivke aplikativnega značaja, ki odražajo vsakodnevno uporabo omenjenih veščin.
Pri smiselnem dopolnjevanju besedila izstopajo razlike po jeziku, v katerem se posamezniki najustrezneje izražajo (Sig. 0,025), najljubšem jeziku branja (Sig. 0,000) in
pisanja (Sig. 0,001), maternem jeziku staršev (Sig. 0,002), narodnosti (Sig. 0,000), maternem jeziku (Sig. 0,000), obiskovanju prireditev (Sig. 0,001), jeziku branja dnevnikov
(Sig. 0,031), zaposlitvi v slovenski ustanovi (Sig. 0,0017) ter rabi slovenščine pri opravljanju delovnih zadolžitev (Sig. 0,000) (Graf 6).
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Graf 6: 1=veliko lažje/lažje v italijanščini; 2 = enako; 3 = veliko težje/težje v italijanščini

Vrednosti so višje, ko se pojavlja modaliteta »slovenski/a«, kar pomeni, da so v teh
primerih spretnosti smiselnega dopolnjevanja besedila v italijanskem in slovenskem
jeziku bolj uravnovešene. Pri jeziku izražanja, branja in pisanja pa so omenjene spretnosti za navedeno kategorijo razvitejše v slovenščini kot v italijanščini, saj presegajo
modaliteto »enako« (2). Pri spremenljivkah, ki izražajo narodnostni in jezikovni izvor
posameznikov (materni jezik, materni jezik staršev in narodnost), so razlike med modalitetama »slovenski/a« in »neslovenski/a ali mešano/a« zelo izrazite. Zanimivo pa je
dejstvo, da pri navedenih spremenljivkah ne opažamo statistično pomembnih razlik
v testnih rezultatih. Lahko torej postavimo hipotezo, da prihaja do medjezikovnega
transfera veščin, ki so v italijanskem jeziku razvite na višji ravni.
Pri tvorjenju pisnega besedila zasledimo pri samoocenjevanju zmožnosti reševanja
istih vaj v italijanščini statistično pomembne razlike po jeziku, v katerem se posamezniki najustrezneje izražajo (Sig. 0,004), jeziku vsakodnevnega pisanja (Sig. 0,020), jeziku
branih dnevnikov (Sig. 0,031), jeziku obiskovanih prireditev (Sig. 0,001), maternem jeziku staršev (Sig. 0,029), narodnostnem izvoru delodajalca (Sig. 0,010), rabi slovenščine
pri opravljanju delovnih zadolžitev (Sig. 0,010) in po starosti (Sig. 0,020) (Graf 7).
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Graf 7: 1=veliko lažje/lažje v italijanščini; 2 = enako; 3 = veliko težje/težje v italijanščini

Pri vseh navedenih diskriminantah opažamo, da so veščine tvorjenja pisnega besedila bolj uravnovešene pri modaliteti »slovenski/a«. Večinoma gre za diskriminante
aplikativne narave, iz česar lahko sklepamo, da možnost rednega pisnega in ustnega
izražanja v slovenščini pripomore k uravnovešanju spretnosti tvorjenja pisnih besedil v
slovenščini in italijanščini. Treba je izpostaviti, da so med navedenimi spremenljivkami
tudi take, ki se nanašajo na rabo slovenskega jezika v javnih govornih in uradnih pisnih
situacijah.
Pri vajah izpolnjevanja obrazcev so pri križnih analizah opazne statistično pomembne razlike po jeziku izražanja (Sig. 0,005), jeziku pisanja (Sig. 0,002) in maternem
jeziku staršev (Sig. 0,008) (Graf 8). Vrednosti so bistveno nižje, ko se pojavljata modaliteta »neslovenski/a« in »neslovenski ali mešano«, kar pomeni, da so v teh primerih
spretnosti izpolnjevanja obrazcev znatno razvitejše v italijanskem jeziku. Iz preučitve
razlik v testnih rezultatih pa izhajajo pomembne razlike pri branju v slovenskem jeziku
in obiskovanju slovenskih prireditev, ki predstavljajo priložnost rabe formalnega jezika. Iz navedenega ponovno izhaja zanimivost, da izstopajo spremenljivke aplikativne
narave, ki zadevajo govorne in pisne praske v slovenskem jeziku.
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Graf 8: 1=veliko lažje/lažje v italijanščini; 2 = enako; 3 = veliko težje/težje v italijanščini

5 UGOTOVITVE IN RAZPRAVA
Iz številnih nakazanih ugotovitev povzemam tiste, ki so najpomembnejše za preučevanje raziskovalnih hipotez.
Glede na narodnostni in jezikovni izvor ne zasledimo večjih odstopanj v testnih
rezultatih. Vpliv spremenljivk, vezanih na narodnostni in jezikovni izvor posameznikov,
je izrazitejši pri samooceni zmožnosti reševanja istih vaj v italijanskem jeziku. Ne glede
na materni jezik so veščine branja uravnovešene v obeh jezikih, medtem ko so preostale veščine neuravnovešene v korist večinskemu jeziku. Lahko torej sklepamo, da
pri odraslih, ki so zaključili šolo s slovenskim učnim jezikom, ostajajo bralne veščine
v ravnovesju, ker niso tako podvržene zunanjim vplivom oz. se lažje ohranjajo. Lahko
pa postavimo hipotezo, da je več možnosti za ohranjanje in razvijanje bralnih veščin v
materinščini tudi zaradi dejstva, da je v vsakdanjem življenju več priložnosti za branje
v slovenščini kot za pisanje. Druge veščine (smiselno dopolnjevanje besedil, tvorjenje
besedila in izpolnjevanje obrazcev) pa se po sili razmer razvijejo predvsem v italijanskem jeziku. Navedene veščine v slovenskem jeziku lahko zaradi neuporabe okrnijo
oz. njihova ponovna uporaba zahteva od posameznika določeno mero napora, kar je
razvidno iz dejstva, da bi tudi posamezniki slovenskega maternega jezika lažje reševali
iste vaje v italijanščini pri besedilnih vrstah, katerih raba v slovenskem jeziku ni utečena
in jo v vsakodnevnih pisnih praksah nadomešča raba večinskega jezika.
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Za preučitev vpliva branja na testne rezultate sem analizirala vpliv treh spremenljivk: najljubši jezik branja, letno število prebranih knjig in jezik dnevnikov, ki jih anketirani redno berejo. Iz zbranih podatkov izhaja, da letno število prebranih knjig ni
relevantno. Glede na jezik redno prebranih dnevnikov opažamo, da so pisne veščine
pri posameznikih, ki redno berejo slovenski tisk, bolj uravnovešene, kar je posebno razvidno iz vaj tvorjenja pisnega besedila. Iz navedenega lahko torej sklepamo, da branje
slovenskih dnevnikov vpliva na uravnovešeni razvoj dvojezičnih spretnosti, posebej
pa na veščine tvorjenja pisnega besedila. Tiskani mediji gotovo pomenijo dragocen
vir jezikovne socializacije z določenimi jezikovnimi zvrstmi, temami in termini, kar se
izraža pri spretnostih tvorjenja pisnega besedila bolj kot pri spretnostih razumevanja
pisnih besedil.
Iz spremenljivk aplikativne narave, med katerimi je tudi jezik, v katerem se posamezniki najustrezneje izražajo, izhaja, da so razlike med tistimi, ki uporabljajo tudi
slovenski jezik, in tistimi, ki slovenskega jezika ne uporabljajo, posebno razvidne pri
samoocenjevanju zmožnosti reševanja istih vaj v italijanščini. Na podlagi podatkov
lahko sklepamo, da so pri posameznikih, ki slovenščine ne navajajo kot jezika, v katerem se najustrezneje izražajo, veščine funkcionalne pismenosti razvitejše v italijanščini.
Upoštevajoč dejstvo, da med omenjenimi kategorijami ni statistično pomembnih odstopanj v stopnji uspešnosti, lahko postavimo hipotezo o medjezikovnem transferu iz
italijanščine v slovenščino. Omeniti velja tudi dejstvo, da gre pri rabi slovenskega jezika
v številnih primerih za rabo narečja.
Pri jeziku pisanja izstopa vpliv spremenljivke, ki se nanaša na vsakodnevne pisne
praske. Iz podatkov izhaja, da vsakodnevna raba slovenščine v pisni obliki pripomore k
uravnovešanju dvojezičnih zmožnosti posameznika.
Glede na javno rabo slovenščine sem preučila vpliv govornih situacij v neposredni
bližini doma, pri katerih posamezniki uporabljajo slovenščino. Na podlagi zbranih podatkov lahko povzamemo, da javna raba slovenščine v neposredni okolici ne prispeva
bistveno k razvoju funkcionalne pismenosti v slovenščini. Velja pa omeniti, da gre v
večini navedenih primerov za neformalne govorne situacije (trgovina, kavarna, društvo ipd.), kjer je v rabi tudi narečje. Nasprotno pa je treba izpostaviti pozitivni vpliv
obiskovanja slovenskih prireditev, ki pomenijo priložnost za socializacijo in izpostavljenost zborni slovenščini.
Glede na podatke o vplivu delovnega okolja iz škedenjske študije primera izhaja
dvoje ugotovitev: slovensko delovno okolje in redna raba slovenščine pri opravljanju
delovnih zadolžitev pozitivno vplivata na razvijanje in ohranjanje pisnih veščin v slovenskem jeziku.
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6 ZAKLJUČKI
Nakazani raziskovalni izsledki potrjujejo zastavljeno hipotezo. Stopnji funkcionalne pismenosti v slovenskem in v italijanskem jeziku sta neuravnovešeno razviti v korist italijanskega jezika. Neuravnovešene spretnosti so posledica dejanskih jezikovnih
razmer in prevlade večinskega jezika v javni sferi in javni upravi. Tipične priložnosti za
javno rabo slovenščine predstavljajo »in group« situacije. Zunaj zasebne sfere je raba
slovenščine omejena predvsem na šolo in organizacije, namenjene življenju manjšine.
Javna in institucionalna komunikacija poteka pretežno v večinskem jeziku. Po zaključenem šolanju pride večji del dijakov iz šol s slovenskim učnim jezikom v italijansko študijsko ali delovno okolje: del jih nadaljuje izobraževanje na tržaški univerzi (kjer je učni
jezik italijanski), del pa se zaposli v italijanskem okolju, kjer se informacije oblikujejo,
posredujejo in razmnožujejo v italijanskem jeziku, tako v pisni obliki kot v ustni.
Omenjena neuravnovešenost med pisnimi veščinami v italijanščini in slovenščini je manj izrazita pri posameznikih, ki slovenščino več uporabljajo pri vsakodnevnih
bralnih in pisnih praksah tako v zasebni sferi kot v delovnem okolju. Potrjena je tudi
hipoteza, da so določene zvrsti zaradi omejene rabe slovenščine šibko razvite v korist
večinskega jezika. Podatek je posebno očiten pri izpolnjevanju obrazcev in tvorjenju
besedil. Za pravilno se je izkazala tudi hipoteza o medjezikovnem transferu. Zaradi pogostejše rabe večinskega jezika se stopnjuje pismenost v večinskem jeziku. Če je obvladovanje slovenščine na dovolj visoki stopnji, pa pride do medjezikovnega transfera
iz italijanskega izhodiščnega jezika v slovenski (ciljni). Dejavniki, ki so se izkazali za pomembne, se navezujejo predvsem na aplikativne vidike (bralne in pisne prakse), manj
pomembne pa so spremenljivke, vezane na narodnostni in jezikovni izvor posameznikov. Iz podatkov namreč izhaja, da je vpliv pisnih praks v slovenskem jeziku izrazitejši.
Izsledki raziskave nudijo prve podatke o stopnji funkcionalne pismenosti v slovenskem jeziku Slovencev na Tržaškem in o njihovi zmožnosti poslovanja v slovenskem jeziku ter pomenijo osnovo za oblikovanje konkretnih predlogov za zvišanje ravni funkcionalne pismenosti v slovenščini. Ohranjanje in razvoj jezika sta namreč življenjskega
pomena za obstoj manjšinske skupnosti.
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PISMENOST UČENIKA SREDNJIH
ŠKOLA U MATERINJEM JEZIKU
Az buky vedi glagoljo dobre est živeti dzelo zemlji/
Ja slova znajući govorim dobro je živjeti vrlo (na) zemlji.
(Sv. Ćiril i Metod, 9. st.)

POLAZIŠTA
Ovaj rad posvećen je istraživanju pismenosti. Riječ je o znanstvenom terminu čija
je uporaba predmetom kontinuiranoga istraživanja i teorijskih pristupa. Stoga se istraživanje pismenosti ne temelji isključivo na svojevrsnoj provjeri ili sondiranju razine
pismenosti u različitim sredinama i okolnostima već se i samo razumijevanje pojma
pojavljuje kao dio istraživanja pismenosti uopće.
Brojna istraživanja na području pismenosti pokazuju da postoje njezine različite
vrste (Kolić – Vehovec). Tradicionalnu pismenost moguće je shvatiti kao pismenost u
užemu smislu, odnosno onu pismenost u kojoj je primarno pisanje slova u skladu sa
zadanom jezičnom normom (slovna ili literarna pismenost). U tom je smislu moguće
shvatiti ovo istraživanje pismenosti učenika srednjih škola koje se temelji na ispitivanju
poznavanja pravopisne norme unutar fonološke razine, a u kontekstu suvremenoga
književnog hrvatskog jezika.
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No, ovo je istraživanje nemoguće odijeliti od funkcionalne pismenosti, odnosno
od sekundarne i tercijarne pismenosti jer ono pokazuje da je poznavanje temeljnih
jezičnih razina kao i njegovih normi uvjet bez kojega je uključivanje u zajednicu, odnosno komunikaciju u životnom okruženju, znatno otežana ili onemogućena.
Poznavanjem pismenosti na primarnoj razini, kako pokazuje ovaj rad, omogućuje
se i uključenost u trenutna društvena i kulturalna zbivanja i odnose, kao i svijest o jezičnomu identitetu i njegovoj važnosti.
Na globalnoj razini o tim procesima dovoljno kazuje i nadnevak koji je posvećen
pismenosti. Riječ je o osmom rujnu kada se širom svijeta obilježava Međunarodni dan
pismenosti, a čiji je ovogodišnji slogan: »Snaga pismenosti«. Unatoč naporima, pismenost, ma u kojem smislu shvaćena, i dalje je veliki problem u svijetu. Problem postaje
tim veći ukoliko se uzme u obzir i šire značenje pismenosti koje uključuje medijsku,
matematičku, političku, tehničku, informatičku, ekološku i drugu vrst pismenosti.
Dakako, društveno okruženje, društvena očekivanja i aktivnosti koje je od pismenosti mladih moguće očekivati, odnosno aspekti »nove pismenosti« (New Literacy) posredno su uključeni u ovom istraživanju.
Naime, ono je po svojoj artikulaciji vezano uz nastavu hrvatskoga jezika u srednjoj školi. Ta se nastava nadovezuje na osnovnoškolsko obrazovanje i u tom bi smislu,
u idealnim uvjetima, trebala postojati obrazovna vertikala u nastavnom programu.
Međutim, hrvatski jezik kao nastavni predmet predstavlja niz sadržaja koji nisu uvijek
povezani i čija je realizacija otežana prevelikim sadržajem i obiljem raznovrsnih zadataka. Stoga se nastavi pismenosti, koja bi trebala biti primarnom, pogotovu ako se ona
odnosi na usvajanje pravopisne norme, posvećuje vrlo malo vremena koje preostaje
nakon usvajanja drugih sadržaja.
U kontekstu pak hrvatske stvarnosti, problemu poznavanja i usvojenosti pravopisne norme doprinosi dugogodišnja pravopisna previranja koja su posljedicom kulturne
i povijesne sudbine hrvatskoga jezika i naroda (Badurina 1996). Uzimajući u obzir izvanjezične okolnosti koje su formirale normu današnjega hrvatskog jezika, odnosno
pismenost u društvenom kontekstu, moguće je zaključiti da poznavanje primarne
pismenosti omogućuje i razvoj kritičke pismenosti koja je preduvjetom društvene i
kulturne emancipacije (Čepić, v kopija iz Hrčka). Čini se da je proces usustavljivanja
pravopisne norme uvelike uspostavljen 2004. osmim izdanjem Hrvatskoga pravopisa
(Babić et al. 2004). I pored snažnih polemika koje su vođene u stručnim i medijskih krugovima, pogotovu što se tiče pisanja negacije uz glagol i odraza jata kod pokrivenoga
r, a što zbog relativne novine nije uključeno u ovo ispitivanje, postoje opravdani razlozi
koji će, u budućnosti, određene nedoumice u pravilnome pisanju svesti na najmanju
moguću mjeru.
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U tom smislu, ovim se istraživanjem ispituje poznavanje pravopisne norme na
razini glasova (fonema), u prvom redu odnosi se to na alternacije staroslavenskoga
glasa jat koji se u hrvatskome jeziku odražava kao ije/je/e/i. Nadalje, posebna se pažnja usmjerava na pisanje glasova č i ć te đ i dž. Isto tako, istražuje se pisanje fonema
n na granici dviju osnova (jedanput) te u pisanju tuđica (bombon). U trima primjerima
istražuje se poznavanje pravopisne norme u kontekstu pisanja velikog i malog slova
(Sunce, Mjesec, sunce).

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
CILJ I ZADATAK
Cilj istraživanja bio je da se ispita kakav je nivo pismenost učenika srednjih škola u
materinjem jeziku.
Iz naznačenih polazišta i postavljenog cilja istraživanja proizašao je zadatak ovoga
istraživanja: ispitati pismenost učenika srednjih škola u materinjem jeziku.

INSTRUMENT
Za prikupljanje podataka o pismenosti učenika srednjih škola u materinjem jeziku
osmišljeno je niz rečenica u kojima se tražilo poznavanje pravopisa, tj. pravilnog pisanja skupova riječi koje u sebi sadrže ije/je, č/ć, đ/dž i još nekoliko karakterističnih oblika
koji se često javljaju u svakodnevnom govoru i pisanju.
Ispitivanje je provedeno tijekom mjeseca prosinca 2009. godine.
Za statističku obradu korišten je statističkog paketa SPSS kojim je obavljena kvalitativna i kvantitativna analiza prikupljenih podataka. Za potrebe ovoga rada izdvojile smo
samo dio prikupljenih podataka.

UZORAK
Uzorak našega istraživanja čini li su učenici triju srednjih škola, i to dviju gimnazija,
jeden iz Pule i druge iz Opatije, te učenici pulske Industrijsko-obrtničke škole.
U našem je uzorku bilo ukupno 410 ispitanika.
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Sudjelovanje u ispitivanju bilo je dragovoljno i anonimno, kako za škole tako i za
učenike.
Razred
Škola
Gimnazija
Industrijsko-obrtnička škola

Mjesto
Pula
Opatija
Pula
Ukupno:

I.
F
164
62
12
238

%
58.2
61.4
44.4
58.0

II.

118
39
15
172

Ukupno
%
41.8
38.6
55.6
42.0


282
101
27
410

%
68.8
24.6
6.6
100.0

Tablica 1: Distribucija ispitanika s obzirom na pohađanje srednje škole.

Iz Tablice 1 je vidljivo da smo u našem uzorku imali 238 ili 58 % učenika prvog razreda, dok je iz drugog razreda bio 172 ili 42 %. Nadalje je vidljivo da je iz Grada Pule u
istraživanju sudjelovalo 176 učenika prvog razreda i 133 učenika drugog razreda, dok
je iz Grada Opatije u istraživanju bilo uključeno 62 učenika prvog i 39 učenika drugog
razreda.

HIPOTEZA
Polazeći od polazišnih osnova, postavljenog cilja i proizašlog zadatka istraživanja
postavljena je sljedeća hipoteza:
Kako su instrumentom obuhvaćene riječi koje učenici upoznaju i koriste u svakodnevnog govoru i pisanju već od prvog razreda osnovne škole, pretpostavka je da će
naši ispitanici znati prepoznati i pravilno napisati navedene riječi.

REZULTATI I RASPRAVA
U rečenicama kojima se provjeravala pismenost vezana uz pisanje ije/je bilo je
ukupno trinaest riječi, od čega se dvije riječi ponavljaju, u drugom slučaju kao kontrolne riječi. Te riječi su bile: cvijeće, rješavali, lijepa, dijete, htijenje, uvjet, lijepo, vrijeme,
uvijek, mjesec, zvjezdice, mlijeko i svjedodžba.
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Iz Tablice 2 je vidljivo da je 4434 riječi u kojima se nalazi ije/je točno napisano, dok
je 899 riječi napisano netočno. Te riječi su učenici iz Grada Pule točno napisali sa 83.2 %
u odnosu na Grad Opatiju gdje taj postotak iznosi 82.9 %. Vidljivo je zapravo da postoje
neznatna odstupanja u korist učenika iz Grada Pule. Analiziramo li uspješnost pisanja
riječi u kojima se javljaju ije/je s obzirom na razred, tada su učenici prvog razreda bili
nešto boli i te riječi su rješavali s 83.5 % točnosti, dok su učenici drugog razreda polučili
neznatno skromniji učinak, tj. 82.7 %.
Iz toga se dade zaključiti da nekih bitnih razlika između učenika iz Grada Pule i
onih iz Grada Opatije, kao i učenika iz prvog i drugog razreda nema.
Uočeno je da je u kod drugog pisanja riječi lijepo/lijepa 18 učenika, koji su u prvom
zapisu tu riječ točno napisali, u kontrolnom pisanju tu su riječ napisali pogrešno. Nadalje je uočene da je riječ uvijek u kontrolnom pisanju 14 učenika pogrešno napisalo, a
pri prvom pisanju tu su riječ bili točno napisali.
Pismenost s obzirom na č/ć provjeravana je riječima: cvijeće, ćevapčići, četiri i već. Vidljivo je (Tablica 2) da je 1279 riječi točno napisano, za razliku od 358 koje su netočno napisane. Te su riječi učenici iz Grada Pule točno napisali sa 77.7 % u odnosu na Grad Opatiju
gdje taj postotak iznosi 79.6 %. Vidljivo je da postoji neznatno odstupanje u korist učenika iz Grada Opatije. Analiziramo li uspješnost pisanja tih riječi s obzirom na razred, tada
učenici prvog razreda iskazuju nešto bolje rješavanje i te riječi su rješavali s 79.5 % točnosti; učenici drugog razreda te riječi rješavaju s neznatno skromnijim učinkom, tj. 76.3 %.
I u ovom slučaju može se zaključiti da nekih bitnih razlika između učenika iz Grada
Pule i onih iz Grada Opatije, kao i učenika iz prvog i drugog razreda nema.

Riječi

Mjesto
Pula

-ije/-je

Opatija

Pula
-č/-ć

Opatija

Pula
-đ/-dž
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Opatija

Razred

I.
II.
I.
II.
Ukupno:
I.
II.
I.
II.
Ukupno:
I.
II.
I.
II.
Ukupno:

Točno

1 902
1 444
681
407
4 434
562
398
192
127
1 279
818
585
280
181
1 864

Netočno
%
42.8
32.6
15.4
9.2
100.0
44.0
31.1
15.0
9.9
100.0
43.9
31.4
15.0
9.7
100.0


387
287
125
100
899
142
134
53
29
358
62
80
30
14
186

%
43.0
31.9
14.0
11.1
100.0
39.7
37.4
14.8
8.1
100.0
33.4
43.0
16.1
7.5
100.0
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Pula
druge

Opatija

I.
II.
I.
II.

892
696
314

44.2
34.5
15.6

164
102
59

44.9
27.9
16.2

116

5.7

40

11.0

Ukupno:

2 018

100.0

365

100.0

Tablica 2: Distribucija podataka s obzirom na skupinu riječi i mjesto pohađanja srednje škole.

Uz provjeravanje pismenosti č/ć ističemo da je izrazito slab učinak kod pisanja riječi ćevapčići, gdje je samo 27.8 % ispitanika iz našeg uzorka ispravno napisalo navedenu
riječ.
Pismenost s obzirom na đ/dž provjeravana je riječima: svjedodžba, jednadžbe, nejednadžbe, đak i džep. Iz Tablice 2 je zapravo vidljivo je da je 1864 riječi točno napisano,
za razliku od 186 koje su netočno napisane. Učenici iz Grada Pule te su riječi napisali
točno sa 90.8 % u odnosu na Grad Opatiju gdje taj postotak iznosi 79.6 %. Uočava se
da postoji znatno odstupanje u korist učenika iz Grada Pule, i to za čak 11.2 postotaka.
Analiziranjem uspješnost pisanja riječi koje u sebi sadrže đ/dž, s obzirom na razred,
tada učenici prvog razreda iskazuju nešto veću uspješnost i te su riječi rješavali s 92.3
% točnosti; za razliku od njih, učenici drugog razreda su te riječi rješavali s nešto skromnijim učinkom, tj. s 89.1 %.
Riječima jedanput, bombon, sunce (kao izvor topline), Zemlja (kao naziv planete),
Mjesec (kao nazivi zemljinog satelita) i četiri ispitivana je pismenost učenika s obzirom
na neke od ostalih karakteristika pismenosti. Vidljivo je da je 2018 riječi točno napisano, dok je 365 riječi napisano pogrešno. Učenici iz Grada Pule te su riječi napisali sa 85.7
% točnošću, u odnosu na Grad Opatiju gdje taj postotak 81.3 %. Uočava se da nema
znatnijeg odstupanja. Učenici prvog razreda u pisanju definiranih riječi iskazuju nešto
manju uspješnost i te su riječi rješavali s 84.4 % točnosti; učenici drugog razreda te riječi rješavali su s učinkom od 85.1 %. Uočava se da nema bitnih razlika između učenika iz
Grada Pule i onih iz Grada Opatije, kao i učenika iz prvog i drugog razreda.
Na kraju ovog analitičkog prikaza želimo napomenuti da je od 410 ispitanika iz
našeg uzorka samo njih petero ili 0.8 % sve riječi napisalo točno.
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Rezultati istraživanja, tj. pismenost učenika iz našeg uzorka lijepo se uočava na
Slici 1.
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
toþno
pogrešno

ije/je

þ/ü

ÿ/dž

druge

4434

1279

1864

2018

899

358

186

365

Slika 1: Distribucija podataka s obzirom na skupine riječi i (ne)točnost njihova pisanja.

ZAKLJUČAK
Svrha ovoga istraživanja je bila ispitati pismenost učenika prvog i drugog razreda
srednje škole, na uzorku od 410 ispitanika.
Utvrđeno je da pismenost ispitanika iz našeg uzorka je relativno zadovoljavajuća,
međutim, imajući na umu činjenicu da se sa nekim neke riječima naši ispitanici susreću
već od prvog razreda osnovne škole, pretpostavka je bila da će ta uspješnost biti još i
veća.
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PROBLEMATIZACIJA IN ODPIRANJE
ZNANSTVENEGA JEZIKA
Naj svoj prispevek začnem z anekdoto, katere pomen bom skušal pojasniti v nadaljevanju svojega razmišljanja.
Ko je moja mlajša hčerka pred leti začela hoditi v gimnazijo, je nekega dne prestrašeno rekla: »Oči, naslednji teden pišemo matematično šolsko nalogo, pa ničesar ne razumem. Mi boš pomagal?« Lotila sva se matematičnih nalog, potihoma pa sem si mislil:
»Prenatrpani program matematike je zopet pozabil, da je treba snov tudi razumeti.«
Dnevi pred šolsko nalogo so potekali v živčnih pripravah, najbolj na trnih pa smo bili,
ko smo čakali na oceno. Morali bi videti sijoči hčerkin obraz, ko nam je povedala, da je
pisala čisto petico. Vsi smo bili čisto iz sebe, hčerka pa je prišla do tako potrebne in zaželene samopotrditve. Kar je v človekovem življenju najpomembnejše.
Druga zgodba je zgodba o kvantnih fizikih, ki jih je odkritje kvantnega sveta zaradi
njegove nedoumljivosti bivanjsko popolnoma pretresel, in njihovem odnosu do jezika. Nemški kvantni fizik Werner Heisenberg je imel leta 1964 na atenskem griču Pniks
predavanje z naslovom Zakon narave in zgradba snovi (predavanje je izšlo v knjižni obliki z naslovom Natural law and the structure of matter leta 1970). V njem je na koncu
predstavil nekakšen jezikovni manifest kvantnih fizikov (Heisenberg 1970: 36–45). Ti so
»tragično« razpeti med skrajno natančnim matematičnim jezikom ter dvoumnim in ne
preveč natančnim običajnim jezikom. Prvi je res skrajno natančen, vendar ni jasno, koliko se prilega pojavom – za Einsteina na primer matematični zakoni niso zanesljivi, če
se nanašajo na resničnost, če pa so zanesljivi, se ne nanašajo na resničnost (Župančič
2006: 19) –, naravni, običajni jezik, ki je sicer nenatančen, pa je edini jezik, v katerem te
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pojave sploh lahko razumemo. Ta protislovna napetost med dvema jezikoma ima mnogo širše, bivanjske razsežnosti. Gre namreč za razmerje družbe do temeljnega načela,
tistega »enega«, tistega izvira razumevanja, iz katerega človek svetu podeljuje smisel.
Tega razmerja pa ni mogoče izraziti z znanstvenim jezikom, ampak le z običajnim, naravnim jezikom, ki ga lahko razume vsak človek. Heisenberg je za to dvojnost našel
sijajno ustreznico že pri Platonu. Slednji se je namreč tudi zelo dobro zavedal omejitev
strogo natančnega, »matematičnega« jezika, s katerim lahko ustvarimo le razumsko,
»matematično« razumevanje sveta. In ta omejitev ga je zelo motila. Zato je svoj pogled usmeril proti jeziku pesnikov, ki s svojimi podobami, metaforami in prispodobami
ustvarja v bralkah in bralcih neko drugačno razumevanje. Te podobe so po Heisenbergu morda povezane s podzavestnimi vzorci v našem duhu, ki na neki še neznani
način zrcalijo notranjo zgradbo sveta. Heisenberg (1970: 45) je svoje predavanje sklenil
skrajno nepričakovano: »Če je družbena harmonija odvisna od skupnega razumevanja
tistega »enega«, tistega temeljnega načela sveta, ki združuje neštevilne pojave med
seboj, potem je jezik pesnikov morda pomembnejši kot jezik znanstvenikov.«
Obe zgodbi problematizirata in relativizirata vlogo znanstvenega védenja v človekovem življenju. Martin Heidegger (1997: 483) je v svoji znameniti knjigi Bit in čas, ki je,
zanimivo, izšla prav sredi odkrivanja kvantnega sveta, zapisal, da je znanost le eden od
načinov človekovega bivanja v svetu. Hans – Georg Gadamer (v še eni znameniti knjigi,
tj. Resnica in metoda 2001: 22–29) in Richard Rorty (v eseju Filozofija brez zrcal, 2002:
9–36) pa sta zatrdila – z Rortyjevimi besedami –, da je bivanjsko izoblikovanje nas samih ali drugih najpomembnejše, kar lahko storimo v svojem življenju. V prvi zgodbi se
to kaže kot samopotrditev človeka, v drugi, Heisenbergovi, pa kot družbena harmonija.
Izvir takega prepričanja je Heideggerjevo spoznanje, da človek nima nobene možnosti, da bi lahko skočil iz svoje kože in vzpostavil nekakšen absolutni stik s stvarmi v
svetu (Caputo 2007: 282). Prostor resnice – tudi znanstvene – je tako lahko le izjava,
torej jezik. Rorty (2008, 1989: 4–5) je to misel izrazil po svoje: »Razlikovati moramo med
trditvijo, da je svet tam zunaj, in trditvijo, da je resnica tam zunaj. Reči, da je svet tam
zunaj, da ni naša stvaritev, pomeni reči, po zdravi pameti, da je večina stvari v prostoru
in času učinek vzrokov, ki ne vključujejo človeških mentalnih stanj. Reči, da resnica ni
tam zunaj, pomeni preprosto reči, da kjer ni stavkov, tam ni resnice, stavki so elementi
človeških jezikov, in da so človeški jeziki človeške stvaritve. Resnica ne more biti tam
zunaj – ne more obstajati neodvisno od človekovega razuma –, ker stavki ne morejo
obstajati ali biti tam zunaj. Svet je tam zunaj, opisi sveta pa niso. Samo opisi sveta so
lahko resnični ali pa napačni. Sam svet – brez pomoči opisujočih dejavnosti človeških
bitij – to ne more biti.«
Vse to pa pomeni, da sta znanost in z njo znanstveni jezik lahko le nekaj zgodovinskega, proizvod zgodovinskega bivanja človeka. Mi poznamo zahodno novoveško
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obliko znanosti, obstajala pa je na primer nekoč tudi kitajska oblika znanosti, ki je bila
utemeljena na drugačnih temeljih. Ko govorimo o problematizaciji znanosti in znanstvenega jezika, govorimo o problematizaciji naše novoveške znanosti in jezika, v katerem se ta znanost uveljavlja. Kakšna sta ta znanost in njen jezik? O tem je med drugimi
pisal Michael Halliday v knjigi z naslovom Pisanje znanosti: pismenost in diskurzivna moč
(2004, 1993).
Zahodna novoveška znanost, ki se je začela razvijati v Evropi v 16. stoletju in na
čelu katere je bila klasična fizika, se je rodila iz združitve objektivnega, popolnoma neosebnega empiričnega védenja in matematike (njuna utemeljitelja sta Galilei in Newton), ta združitev pa je temeljila na kartezijanski temeljni delitvi na človekov razum
oziroma duh in snov – ali jasneje, na subjekt in objekt. Ker se je naravoslovje zanimalo
samo za snov oziroma materijo, je bila posledica jasna: celo živali, rastline in človeka je
znanost začela pojmovati kot predmete oziroma kot stroje, tudi njihovo vedênje – kot
vedênje nežive narave – so določali samo materialni vzroki oziroma zakoni fizike in
kemije (Heisenberg 2000: 40–42). Človekov odnos do narave se je iz kontemplativnega
spremenil v pragmatičnega oziroma koristnostnega. Védenje je moralo postati predvsem uporabno, prinašati je moralo čim neposrednejšo korist. Znanost si je podvrgla
materialni svet (Heisenberg 2000: 136). Pri tem je (bila) izredno uspešna, toda – kot sta
zapisala Ilya Prigogine in Isabelle Stengers ([1979] 2005: 35–36) – človeku je razkrila le
mrtvo, popredmeteno trpno naravo, naravo, ki se obnaša kot programirani avtomat,
tak dialog z naravo pa je človeka osamil od narave.
Znanost je tako postala razčlovečena in odtujena, kot taka pa se je uresničila v
težko razumljivem in odtujenem jeziku. Hallidayevo (2004: 8–9) temeljno izhodišče je,
da je znanstveni jezik jezik, v katerem so oblikovane teorije, pri čemer so njegove značilnosti natančno tiste, ki omogočajo teoretični diskurz. To pa preprosto pomeni, da jezik ne odseva že obstoječe pojmovne strukture, ampak jih dejavno ustvarja (spoznanje
je izredno pomembno in se ujema z Gadamerjevim razumevanjem jezika, o katerem
pišem v nadaljevanju prispevka). Pojmovne strukture so strukture jezika. Po Hallidayu
jezik znanosti precej prepričljivo kaže, kako jezik ne predstavlja, odseva ali opisuje človeške izkušnje, ampak jo konstruira. V tem smislu je znanstveni jezik le tista zvrst jezika,
ki najjasneje kaže konstruktivno zmožnost jezika kot celote.
Vprašanje je, kakšen jezik je ustvarila že opisana ideologija zahodne novoveške
znanosti. Halliday (2004: 12) je svojo pozornost usmeril predvsem v slovnico znanstvenega jezika, saj je prepričan, da predvsem z njo konstruiramo védenje in da se v njej
skrivajo ideološki temelji, ki konstituirajo znanstveno prakso. Razvoj znanosti je razvoj
znanstvenega mišljenja. To je konstruirano v jeziku, katerega motor je njegova slovnica. To slovnico pa je ustvarila prav opisana zgodovinska oblika zahodne novoveške
znanosti. Kakšna je ta slovnica?
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Lep zgled je Newton. Pri jezikovnem oblikovanju svojih znanstvenih besedil je začel
uporabljati značilne novosti v slovnici. Slovnična sredstva so bile konstrukcije samostalniških zvez in stavkov, s katerimi je bilo mogoče oblikovati posebno obliko racionalnega
argumentiranja, retorično strukturo, ki se je kmalu razvila v prototipski besedilni vzorec
v eksperimentalni znanosti. Newtonova Optika (1704) to lepo dokazuje, zato naj navedemo samo eno značilno zloženo poved iz nje (Halliday 2004: 6): »[Zaradi starosti] se
svetloba v očesu ne bo dovolj lomila in zaradi pomanjkanja zadostnega loma se zato
tudi ne bo zbirala na očesnem ozadju, ampak nekje za njim.« (Prevedel T. S.)
Poved bi se lahko glasila tudi takole: [Zaradi starosti] se svetloba v očesu ne bo
dovolj lomila, in ker se svetloba v očesu ne bo dovolj lomila, se zato tudi ne bo zbirala
na očesnem ozadju, ampak nekje za njim. Gre seveda za argumentacijo. Če za hip zanemarimo besedno zvezo zaradi starosti (ki ima seveda vrednost vzroka), potem vidimo, da se ostali del prvega stavka svetloba v očesu se ne bo dovolj lomila dobesedno
ponovi v naslednjem stavku, samo da ima zdaj kot vzročni odvisnik vrednost vzroka za
novo dejstvo, da se svetloba ne bo zbirala na očesnem ozadju. Toda Newton svojega
stavka ni tako oblikoval – namesto vzročnega odvisnega stavka je uporabil prislovno
določilo vzroka – zaradi pomanjkanja zadostnega loma –, s tem pa je uporabil postopek obsežnega posamostaljenja. Jedro posamostaljenja – poudarjam jedra, saj imamo
v vzročni samostalniški zvezi tudi samostalnik pomanjkanje – je sprememba glagola
lomiti v samostalnik lom v prislovnem določilu vzroka. Halliday (2004: 13) je tak postopek imenoval »slovnična metafora«. Proces »lomljenja svetlobe« je namreč najprej
konstruiran kot glagol, ki slovnično pomeni prototipsko uresničitev procesa, kasneje
pa je preoblikovan v samostalniško obliko, samostalnik pa je prototipska uresničitev
stvari oziroma predmeta. Samostalniška oblika je tako metaforična glede na glagolsko – ena besedna vrsta je namreč zamenjana z drugo, pomen besed pa ostaja enak.
Postopek »slovnične metafore« je omogočal tudi nastanek strokovnih izrazov – lom
svetlobe je eden od njih.
Opisana slovnična metafora – z drugimi besedami, preoblikovanje glagolskega izražanja v samostalniškega – je postala prevladujoči temelj novoveškega znanstvenega
jezika. Slovnična metafora ima v svoji obliki obsežnega posamostaljevanja izredno pomenljivo posledico: pojave konstruira, kot da bi ti bili predmeti – vzorčni pomen samostalnika je namreč predmet. Medtem ko vsakdanji »materni jezik« zdravorazumskega
védenja konstruira resničnost kot uravnoteženo napetost med predmeti in procesi,
posamostaljeni jezik znanstvenega védenja resničnost konstruira kot zgradbo predmetov, kot nekaj, kar se v času ne spreminja (Halliday 2004: 15). Problematičnost posamostaljenega znanstvenega jezika, ki oblikuje tudi posebno, naravnost zahtevano
brezosebno, objektivno in deterministično razumevanje sveta, še krepi dejstvo, da je
tak jezik počasi postal »orodje« večine znanstvenih disciplin, začel pa je prodirati tudi v
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pisni jezik nasploh. Nevarnosti takega razvoja jezika se je močno – in tudi daljnovidno
– zavedal že Friedrich Nietzsche, ki je v svoji knjigi Vesela znanost (2005: 225) že leta
1882 zapisal: »Pomanjkanje osebe se povsod maščuje; oslabljena, tenka, ugasla, samo
sebe taječa in zanikujoča osebnost ni nič prida več za nobeno dobro stvar – še najmanj
primerna pa je za filozofijo. 'Brezosebnost' je brez vrednosti v nebesih in na zemlji; veliki problemi vsi od kraja zahtevajo veliko ljubezen in to zmorejo le močni, zaokroženi, zanesljivi duhovi, ki trdno slonijo sami na sebi. Najtehtnejša razlika je v tem, ali je mislec
do svojih problemov v osebnem odnosu, tako da v njih vidi svojo usodo, svojo nujo in
tudi svojo največjo srečo, ali pa je 'neoseben': da se jih namreč dotika in jih zna prijeti le
s tipalnicami hladne, radovedne misli. V tem zadnjem primeru ni iz tega nič, toliko je pa
le mogoče obljubiti: zakaj velikih problemov, celo v tem primeru, da se pustijo prijeti,
žabam in slabičem ne dovolijo, da bi jih obdržali, taka je njihova navada že od nekdaj
– in sicer navada, ki jo delijo z vsemi vrlimi ženičkami.«
Nietzschejevo sovraštvo do »brezosebnosti« oziroma »nevtralnosti« (ki je hkrati
nepogrešljiv vidik tako imenovane »objektivne« klasične novoveške znanosti) je mogoče razumeti le, če poznamo bistvo njegove misli. Nietzsche je namreč skušal radikalno osvoboditi človeka vseh višjih, metafizičnih, večnih in absolutnih platonovskih
idej, substanc, bistev in bogov, ki naj bi bili tisto, po čemer življenje sploh lahko obstaja.
Vsako bivajoče po takem metafizičnem pojmovanju tako razpade na svoje notranje
bistvo, ki je nekaj večnega in ki mu zagotavlja bivanje, in zunanjo pojavno obliko, ki je
nekaj minljivega. To platonovsko razlikovanje med resničnim in navideznim v vsakem
bivajočem je Nietzsche (2006: 27) vztrajno in sarkastično zavračal: »Svet ločevati na
'resnični' in 'navidezni', naj bo že po krščansko, naj bo po Kantu (navsezadnje zvijačnem
kristjanu), je samo sugestija décadence – simptom pojemajočega življenja ...« V besedilu Kako je »resnični svet« nazadnje postal bajka (Zgodovina neke zmote) (2006: 28–29)
je svoje neomajno prepričanje pripeljal do skrajne točke: »Resnični svet smo odpravili:
kateri je preostal? Mogoče navidezni? ... Kje neki! Z resničnim svetom smo odpravili tudi
navideznega!« V tem je videl »konec najdaljše zmote« človeštva in njegov »višek«. V
tem »koncu« ni vrnjeno dostojanstvo samo človeku, ampak tudi vsemu bivajočemu,
vsaki stvari. Nietzscheja (2006: 23) je treba navesti še enkrat, in to tudi zaradi njegovega metaforičnega, umetniškega jezika, ki ima v našem razpravljanju – kot bomo videli
– še poseben pomen: »Sprašujete me, kaj vse je pri filozofih idiosinkrazija ... Na primer
njihovo pomanjkanje zgodovinskega čuta, sovraštvo do same predstave postajanja,
egiptovstvo. Mislijo, da je v čast stvari, če jo dehistorizirajo, sub specie aeterni – če napravijo mumijo iz nje. Vse, kar so filozofi obravnavali skozi tisočletja, so bile pojmovne
mumije; nič dejanskega jim ni živo prišlo iz rok.«
Nietzschejeva misel je imela ogromen vpliv, med drugim tudi na Heideggerja (vse,
česar se človek loteva v tem svetu, je način njegovega bivanja v svetu) in Rortyja (samo
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opisi sveta so lahko resnični ali pa napačni, sam svet to ne more biti). Za nas je izredno pomembno, da je vzporednico te filozofske revolucije, ki poteka v imenu razrušitve metafizike (k čemer se bomo v nadaljevanju razprave še vrnili), mogoče najti kar
v najbolj »trdi« znanosti, v sami fiziki. Odkritje popolnoma nerazumljivega kvantnega
sveta v dvajsetih letih 20. stoletja je deterministično in mehanicistično razumevanje
klasične fizike namreč postavilo na glavo. Znanstveno raziskovanje v fiziki – s težavami
pa tudi v drugih vedah – se je usmerilo v popolnoma drugo smer: od absolutnega k
relativnemu, od predmetov k procesom, od določenega k verjetnemu, od nespremenljivosti k spremenljivosti. Najzanimivejši je prav epistemološki problem kvantne fizike.
Raziskovanje kvantnega sveta namreč nikakor ni več nevtralno in je v temelju odvisno
od opazovalca in njegovega opazovanja. Opazovanje namreč kvantni svet, ki je sam po
sebi bolj možnost in v katerem vladata nedoločenost in komplementarnost (elektron
na primer je hkrati delec in ni delec, ampak valovanje), dobesedno uresničuje in ga s
tem pravzaprav »uničuje« (elektron lahko opazujemo samo kot delec ali pa samo kot
valovanje, nikakor pa ne obojega hkrati).
Odkritje, da pod trdo objektivnostjo obstaja neka popolnoma drugačna resničnost, resničnost, ki je v vsej svoji tujosti čudno podobna človekovi (Žižek 1994: 207–
208) – to je samo potrditev Heideggerjeve trditve, da nimamo nobenega absolutnega
stika s stvarmi v svetu –, to odkritje je fizike prisililo, da so se začeli spraševati tudi o jeziku znanosti. Niels Bohr je za pogoj znanosti razglasil kar naravni jezik, in to tako, da ga
je presenetljivo rehabilitiral v tisti značilnosti, ki jo je pozitivizem najbolj napadal – in
sicer njegovi pomenske nenatančnosti in zato nejasnosti (Heisenberg 1977: 145–146,
152). Kvantni fiziki so naravni jezik – drugega pač ni – začeli uporabljati na neki način
pomensko dvoumno. Še naprej uporabljajo klasične pojme in izraze, kot so na primer
krožnica elektrona, valovi snovi, energija, vendar se pri tem zavedajo, da imajo ti pojmi
in izrazi le omejeno uporabnost. Kadar uporabljajo na primer izraz krožnica elektrona,
tako ne mislijo, da je krožnica nekaj resničnega, ampak – v skladu s spoznanji kvantne
fizike – le nekaj mogočega. Tak jezik v nas povzroča podobe, hkrati s tem pa zavest,
da so te podobe samo nejasno povezane z resničnostjo, da predstavljajo le težnjo k
resničnosti (Heisenberg 2000: 124). Za kvantne fizike je naravni jezik preprosto in neizogibno pač najbližji resničnosti (Heisenberg 2000: 140).
To je treba še nekoliko jasneje razložiti. Razlog za to se bo pokazal v nadaljevanju
našega razpravljanja, pri čemer je treba že vnaprej opozoriti na izredno daljnosežnost
razmišljanja kvantnih fizikov o jeziku. Predvsem je treba poudariti Bohrovo in Heisenbergovo trdno prepričanje, da se pojmi v naravnem jeziku, sicer nejasno definirani, oblikujejo v neposrednem stiku z resničnostjo, da na neki način »predstavljajo« resničnost.
Zato se tudi zdi – in tudi izkušnje tako kažejo –, da so taki pojmi obstojnejši pri širjenju
védenja kot pa natančni izrazi v znanstvenem jeziku, ki so kot idealizacija nastali pri
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preučevanju le omejenih skupin pojavov. Res je, da pojmi v naravnem jeziku niso zelo
natančno definirani in se zato v svojem pomenu v zgodovini tudi spreminjajo, kot se
spreminja tudi resničnost sama, vendar neposrednega stika z resničnostjo nikoli ne izgubijo. Nasprotno velja za znanstvene pojme: ti so v bistvu znanstvene idealizacije in
so natančno definirani (čeprav je tudi ta natančnost relativna, saj se tudi v matematiki
ne moremo izogniti protislovjem), toda v procesu idealizacije in natančnega definiranja
je stik z resničnostjo izgubljen. Pojmi sicer zelo natančno ustrezajo resničnosti, toda le
tistemu delu resničnosti, ki je bil predmet preučevanja – ne utegnejo pa več ustrezati drugim delom resničnosti, delom, ki zajemajo druge skupine pojavov (Heisenberg,
2000: 139). Poleg tega »pokrivajo« samo zelo omejen del resničnosti, ostala resničnost
pa je neskončna in še popolnoma neznana. Pri raziskovanju novega vedno upamo, da
bomo to novo razumeli, vendar se moramo zavedati – kot je dejal Bohr –, da se bomo
pri tem morali vedno znova učiti, kaj pomeni beseda »razumeti« (Heisenberg 1977:
140; 2000: 140). Vsako razumevanje pa mora nazadnje temeljiti v naravnem jeziku, saj
nam le naravni jezik zagotavlja stik z resničnostjo. Misel je – kot bomo videli kasneje in
na kar opozarjam že zdaj – nenavadno podobna Gadamerjevim razmišljanjem o jeziku,
predvsem v njegovi knjigi Resnica in metoda (2001).
Iz vsega povedanega je popolnoma razumljiva temeljna Hallidayeva teza (2004:
116–117). V času zavestnega dialoga z resničnostjo, kakršno kaže tudi kvantni svet, potrebujemo več slovnic, več jezikov, s katerimi bi oblikovali teorijo izkušnje, od slovnice večnega spreminjanja do nečesa, kar bo bolj določeno. Prvo slovnico predstavlja
stavčna, poenostavljeno rečeno glagolska različica, zadnjo samostalniška. Drug ob
drugem obstajata obe, z mnogimi vmesnimi mešanimi slogi. Iste pojave lahko opazujemo na dva komplementarna načina (pri tem se je zgledoval po Bohrovem načelu
komplementarnosti, ki vlada v kvantnem svetu). Stavčni slog z glagolom v jedru je slog
vsakdanjega diskurza, slovnično raznovrsten, osvetljuje predvsem procese in povezave med njimi. Samostalniški slog, slog klasične znanosti, kaže visoko stopnjo leksikalne
gostote, osvetljuje pa predvsem strukture in povezave med njihovimi deli.
Na tem mestu je k razmišljanju o jeziku treba nujno pritegniti slovenskega literarnega zgodovinarja Dušana Pirjevca (opozoriti je treba predvsem na knjigi Evropski roman, 1979, in Metafizika in teorija romana (predavanja 1975–1976), 1992) in Hansa – Georga Gadamerja (predvsem 2001), ki sta izvirala iz istega, Heideggerjevega miselnega
okrožja in sta iz istega izvira vsak po svoje podobno razumevala dvojnost razumevanja
sveta, kakor so jo izrazile Heisenbergove besede na začetku predavanja. Ta dvojnost
razumevanja sveta je seveda vprašanje dveh resnic, ki se kaže tudi v razumevanju jezika. Vprašanje je, v čem se ti dve resnici razlikujeta med seboj. Heidegger je to razliko
razlagal s pojmom ontološke diference, ki je temeljna miselna podlaga tudi Pirjevca in
Gadamerja.
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Naše nadaljnje razpravljanje brez razumevanja tega pojma ni mogoče, preden pa
se ga lotimo, moramo s Heideggerjem (1997: 295) še enkrat poudariti, da je prostor tradicionalnega dojetja bistva resnice lahko le izjava, torej jezik (kasneje bomo videli, da
tudi pri drugi resnici ne moremo shajati brez jezika). Ta trditev je najlepše, najpreprostejše in najrazumljivejše – prav tako pisanje je njegova razpoznavna odlika – zapisana
v že na začetku navedenem citatu ameriškega filozofa Richarda Rortyja. Zdaj se lahko
lotimo razlage pojma ontološka diferenca. Ta temelji na dvojnem razumevanju resnice.
Resnica namreč pomeni dvoje razmerij med človekom in stvarjo oziroma bivajočim,
in sicer »odkrivanje in odkritost stvari kot takšne« ter »skladnost ali pravilnost sodbe z
njenim predmetom« (to je tradicionalno pojmovanje resnice) (Pirjevec 1992: 71). Odkritost stvari kot takšne so stari Grki imenovali alétheia, skladnost oziroma ujemanje
sodbe z njenim predmetom pa se v latinskem jeziku imenuje adequatio intellectus
et rei. Kako naj to razumemo? Pirjevec (1992: 113) je to zelo preprosto razložil takole: »Vsaka stvar je vedno neka določena stvar, je torej kamen, je nebo, ocean, zvezda,
drevo, človek, žival itd. O vsaki stvari lahko rečemo, da je in hkrati, kaj da je.« Pri prvem
razmerju med človekom in stvarjo je človek »zadet od stvari« v njeni neskritosti, v tem,
da stvar je, ta zadetost pa ni nič razumskega. Ta je – ta »gola pojavitev« stvari, ta čista bit
stvari – tudi ni nič bivajočega, nič otipljivega. Drugo razmerje med človekom in stvarjo
pa je drugačno in je v marsičem usodno zaznamovalo človekov zahodni novoveški odnos do sveta. Na tem mestu velja dobesedno navesti sledeče Pirjevčeve besede (1992:
142–143):
»Bivajoče je vedno [...] čisto določeno bivajoče – je ta stol, je ta miza, ima torej
svoje kajstvo, ki zanj uporabljamo tudi izraz bistvo, ideja, pojem, splošna predstava itd.
V tem smislu je sleherno bivajoče vedno primerek nekega rodu, nekega razreda, tj.
določenega splošnega bistva, se pravi nečesa, kar je vsem tem posameznim stvarem
skupno. Bivajoče je torej vedno realizacija nekega bistva, neke ideje, nekega pojma, nečesa splošnejšega.«

Za nas je posebej pomembno nadaljevanje Pirjevčevega razmišljanja:
»V našem vsakdanjem življenju, v našem spoznavno manipulativnem razmerju,
nas sleherno bivajoče zanima, privlači in nam je dostopno le glede na to, kaj je, se pravi
le glede na bistvo, ki nam hkrati velja za samo resnico bivajočega v smislu adekvatnosti
in skladnosti. V vsakdanjem življenju se tedaj vedno vedemo do bivajočega z ozirom
na njegovo bistvo, tj. da nam bivajoče velja samo za realizacijo nečesa, kar ni ono samo,
tj. za realizacijo bistva ali ideje ali načrta. Odločilno za naše vsakdanje ravnanje je tedaj
bistvo, in zato tudi rečemo, da je le tisto ravnanje resnično, ki zadene bistvo te ali one
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stvari. Če pa opisujem bivajoče samo glede na njegovo bistvo, potem to pomeni, da ga
ne gledam glede na njegovo bit.«
Posebej je treba opozoriti, da je tudi bistvo (ideja, pojem, načrt) nekaj bivajočega.
Bistvo je – kot zapiše Pirjevec (1992: 148–149) – »tisto, kar se skriva za golo pojavnostjo« in »ni dostopno čutnemu dojemanju, pač pa razumsko logični analizi«. Da pridemo
do bistva, moramo prebiti »lupino zunanje pojavnosti«. Tako pridemo do resnice. Ko pa
pridemo do bistva ali ideje oziroma resnice, stvar šele spoznamo, ko pa jo spoznamo,
jo tudi »obvladamo«. Merilo resnice postane praksa oziroma učinkovitost. To je seveda
(tudi) zgodba novoveške znanosti (in z njo znanstvenega jezika, ki sta ga – kot smo
videli – problematizirala Gadamer in Halliday). Ta preiskuje bivajoče glede na bistvo, s
tem pa ga tudi preoblikuje v uporabni predmet. Pirjevec pravi, da je bistvo »uporabnost
stvari«. Tako uporabnostno razmerje pa ni pozorno na bit bivajočega, na to, da bivajoče je. »Ko nam gre za bistvo, nam ne gre za bit.«
Bit torej ni isto kot bistvo, prav razlikovanje »biti od bivajočega in od bistva« pa je
tisto, kar je Heidegger imenoval ontološka diferenca. Zaradi te temeljne dvojne razsežnosti »je mogoče razlikovati resnico kot neskritost od resnice kot spoznanja v smislu
adequatio. To pomeni, da z resnico v smislu alétheia ni ukinjena resnica kot adequatio,
pač pa je alétheia kot neskritost tisto območje, kjer je resnica kot adequatio sploh šele
mogoča, kakor je tudi neka stvar lahko neka določena stvar, le če najprej in predvsem
je«. (1992: 143–144)
Heideggerjevo opozarjanje na ontološko diferenco je bil poskus problematiziranja
metafizičnega mišljenja, ki se je začelo že pri Platonu in Aristotelu ter ki kaže svojo
»uničujočo« podobo v vsesplošnem popredmetenju življenja danes (Pirjevec 1992:
173–178). Za metafizično mišljenje je značilna ukinitev ontološke diference, to pa pomeni, da to mišljenje ne razlikuje med bistvom in bitjo. Za to mišljenje je namreč značilna identiteta bistva in biti. Za to mišljenje (na primer Heglovo v Fenomenologiji duha)
je tista najpreprostejša, čutna gotovost, da stvari so, nekaj popolnoma nedoločnega.
O tem je, o takšni biti, ni mogoče ničesar racionalnega, logičnega ali znanstvenega povedati, taka bit ni nič bivajočega, zato je – na primer za Hegla – taka bit lahko samo nič.
O biti vsega mora zato odločati nekaj močnejšega, nekaj takega, kar je absolutno in
večno bivajoče. Za Hegla je bila to absolutna ideja. Zares resnično je postalo le to, kar
je večno in nespremenljivo, to pa je hkrati tudi bistvo. Vse ostalo, vse čutno »je samo
čutna in minljiva ali enkratna realizacija večne ideje ali resnice ali bistva in je samo
zunanja podoba ali pojavna oblika«. Ta čutna, zunanja podoba ali pojavna oblika pri
stvareh in pojavih zato nič ne šteje, štejejo samo njihova bistva oziroma njihove ideje.
Taka bit je resnica in »je enotnost bistva in biti«. Pirjevec (1992: 177) to zelo plastično
ponazori: »In to pomeni, da se mora človek, če hoče biti, ravnati po tem, kar je bit.
Če so bit npr. ideje, se mora človek v svojem javnem in zasebnem življenju ravnati po
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idejah, tj. spoznati idejo pravičnosti, modrosti, ljubezni in se po njej ravnati. Če ne, ga
ni.« Posledica metafizičnega razumevanja sveta je, da so človek in stvari postali samo
še »uporabni« predmeti za-nekaj oziroma za neko bistvo (na primer za gospodarstvo,
kar se kaže tudi v jeziku: delavec, torej človek, je na primer samo delovna sila). Zdaj je
šele mogoče bolje razumeti Nietzschejeve slikovite in sarkastične besede iz Somraka
malikov, ki jih je treba zaradi bralk in bralcev samih navesti še enkrat: »Sprašujete me,
kaj vse je pri filozofih idiosinkrazija ... Na primer njihovo pomanjkanje zgodovinskega
čuta, sovraštvo do same predstave postajanja, egiptovstvo. Mislijo, da je v čast stvari,
če jo dehistorizirajo, sub specie aeterni – če napravijo mumijo iz nje. Vse, kar so filozofi
obravnavali skozi tisočletja, so bile pojmovne mumije; nič dejanskega jim ni živo prišlo iz rok.« Dobesedni citat je pomemben tudi zaradi svoje slogovne oblikovanosti, saj
kaže, da je, vsaj načeloma in nekoliko površno rečeno, o isti stvari mogoče pisati zelo
različno. Smisel zadnje trditve bo jasen v zaključku razprave.
Nekoliko podrobnejša razlaga izredno pomembnega pojma ontološka diferenca je
bila potrebna zato, ker bo šele na njegovi podlagi mogoče dojeti Gadamerjevo razlikovanje med dvema razumevanjema jezika, in sicer tistim, ki razume jezik kot znak, in tistim, ki ga razume kot izkustvo sveta (čemur je namenjen ves zadnji del njegove knjige
Resnica in metoda, 2001). Po prvem razumevanju – razumevanju jezika kot znaka – je
jezik glede na mišljenje nekaj manj pomembnega. Izvor takega prepričanja moramo
iskati že pri Grkih, predvsem pri Platonu, in prav to razumevanje jezika je tisto razumevanje, ki ga je privzela (tudi) zahodna novoveška znanost in ki je postalo splošno
prepričanje. Gadamer (2001: 352) je to opisal s sledečimi besedami:
»Povsod, kjer beseda prevzema zgolj znakovno funkcijo, se izvirno sovisje govorjenja in mišljenja, na katero se usmerja naše zanimanje, spremeni v instrumentalno
razmerje. To spremenjeno razmerje med besedo in znakom je temelj oblikovanja pojmov vse znanosti in je za nas postalo tako samoumevno, da se je treba domala na silo
spomniti, da ob znanstvenem idealu enoumnega označevanja življenje samega jezika
nemoteno in nespremenjeno teče naprej.«
Platon je v Kratilu, temeljnem besedilu grškega mišljenja o jeziku, zagovarjal stališče, da v jeziku ni mogoče doseči resnice stvari in da je treba bivajoče spoznavati brez
besed zgolj iz sebe samega. Platon je namreč želel mišljenje postaviti samo nase in ga
odpreti za njegove prave predmete, »ideje« oziroma bistva stvari in pojavov. Za Platona beseda ni bila »tista, ki bi odpirala dostop k resnici, temveč nasprotno: /... / o 'primernosti' besede [bi bilo treba] razsojati šele na podlagi spoznanja stvari.« (Gadamer
2001: 331) Z drugimi besedami, besede za Platona niso imele resničnega spoznavnega
pomena. Kar pomeni, »da dostopa k resnici ni v lastni biti besed kot taki« (Gadamer
2001: 337). Mišljenje je od zdaj naprej začelo razumevati besede le »kot gole znake,
preko katerih se nam prikazuje označeno, misel, stvar«, s tem pa je prišla »beseda v
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povsem sekundarno razmerje do stvari« (prav tam). Beseda, razumljena kot znak, tako
ne uveljavlja več svoje lastne vsebine (prav tam: 336). Postala je zgolj sredstvo za sporočanje »označenega, misli, stvari«.
Toda kako naj razumemo to »označeno, misel, stvar«? V pomoč sta nam lahko dve
Gadamerjevi ugotovitvi. Prva ugotovitev je, da Platonova interpretacija besed kot znakov izhaja iz »njihovega obstoja in priročnosti in puščata stvarem biti za sebe kot tisto
vnaprej vedeno« (prav tam: 331). Druga ugotovitev je natančnejša in zato tudi nekoliko
razumljivejša: »Ravno zato, ker resnica, ki je v logosu, ni resnica gole zaznave (noeîn),
ker ni golo puščanje pojavitve biti, temveč bit vedno postavlja v kakšen vidik, ji kaj prisoja in pripisuje, nosilec resnice (in seveda tudi neresnice) ni beseda (ónoma), temveč
logos.« (prav tam: 335)
Gadamer v navedenih ugotovitvah izpostavlja dve vrsti resnic (prav tisti dve resnici, o katerih govorita – kot smo videli – Heidegger in po njem Pirjevec). Ena resnica
je »resnica gole zaznave«, z drugimi besedami resnica, ki je »golo puščanje pojavitve
biti«, ta resnica pa ni resnica logosa. Ta druga resnica, resnica logosa, namreč očitno ne
omogoča in ne dovoljuje, da bi se bit kazala v svoji »goli« pojavitvi, ampak bit tako ali
drugače reducira – jo »postavlja v kakšen vidik, ji kaj prisoja in pripisuje«, še več (kot
je razvidno iz prve ugotovitve), bit stvari za sebe je na neki način že vnaprej védena –,
nosilec te resnice pa je logos, ne beseda. Iz vsega povedanega sledi: s to drugo resnico
– zasilno rečeno reducirano resnico – je povezano mišljenje, ki besedo oziroma jezik/
govorico razume le kot znak, s prvo resnico, tisto resnico, ki pomeni »golo puščanje
pojavitve biti«, pa je očitno povezano neko drugačno razumevanje besede oziroma
jezika/govorice, ki ga za zdaj lahko opišemo le negativno – za to razumevanje beseda
oziroma jezik/govorica ni znak. Vse naše nadaljnje razpravljanje bo namenjeno podrobnejši osvetlitvi tega dvojnega razumevanja jezika, v katerem se kaže nekaj temeljnega, namreč naše bivanjsko razmerje do sveta. To pa pomeni, da se moramo prav
zaradi te usodne razlike najprej vrniti k tistemu mišljenju, ki je jezik razumelo kot znak,
k tistemu mišljenju torej, ki je odločilno zaznamovalo zahodno civilizacijo ter njeno
razumevanje jezika, človeka in sveta.
To mišljenje, pravi Gadamer – in zdaj moramo misel, ki smo jo sicer že navajali,
vendar samo delno, navesti v celoti –, »se tako zelo znebi lastne biti besed (poudaril T.
S.) in jih jemlje kot gole znake, preko katerih se nam prikazuje označeno, misel, stvar,
da pride beseda v povsem sekundarno razmerje do stvari« (prav tam: 337). Temu mišljenju za lastno bit besed, za to, da niso le golo sredstvo za prikazovanje »označenega,
misli, stvari«, ampak tudi in najprej so, ni (pretirano) mar. Takemu mišljenju lastna bit
besed ne pomeni nič. Za tako mišljenje je naravni, vsakdanji jezik, naravna, vsakdanja
govorica, nekaj nezadostnega in predvsem nenatančnega. Razsvetljenstvo 18. in 19.
stoletja je to »pomanjkljivost« naravnega jezika želelo – sicer iluzorno – nadomestiti
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z ustvarjanjem sistema umetnih, enoznačno definiranih simbolov, tak sistem pa bi bil
idealni jezik le, če bi mu »ustrezala celota tega, kar je mogoče vedeti, bit kot absolutno
razpoložljiva predmetnost« (poudaril T. S.) (prav tam: 337). (Glede česar sta bila – kot
smo videli – Bohr in Heisenberg zelo skeptična.)
Gadamer (2001: 337) zato popolnoma upravičeno trdi, »da vsako oblikovanje
znanstvene terminologije – naj ostaja njena raba še tako delna – pomeni fazo tega
procesa«. Toda kaj je strokovni izraz, s tujko terminus? Gadamer (prav tam: 337–338)
ga opredeli z naslednjimi besedami: »Beseda, katere pomen je jasno zamejen, kolikor
meri na definiran pojem. Terminus je vedno nekaj umetnega, saj je ali umetno tvorjena sama beseda, ali pa je – pogostejši primer – kaka beseda, ki je že v rabi, izrezana iz
celote svojih pomenskih navezav in predpisana za kakšen poseben pojmovni smisel.
Nasproti pomenskemu življenju besed govorjenega jezika, glede katerega je Wilhelm
von Humbold upravičeno pokazal, da je zanj bistveno določeno nihanje, je terminus
zacementirana beseda in terminološka raba besede dejanje nasilja nad jezikom.« Kljub
temu pa je strokovno izrazje na neki način – včasih tudi protislovni – stopljeno z običajnim, govorjenim jezikom (prav tam: 338).
Naj protislovno problematiko strokovnega izrazja ponazorim s primerom. Evolucijski biolog Robert Trivers je v svojem znanstvenem članku Starševska investicija in razmnoževalna uspešnost v knjigi Naravni izbor in družbena teorija. Izbrane razprave Roberta Triversa (2002) podvomil v upravičenost sicer med znanstveniki zelo uveljavljenega
in skoraj brez razmisleka uporabljanega strokovnega izraza fitnes. Zapisal je naslednje
(2002: 63–64):
»Fitnes se meri s številom preživelih potomcev, čeprav sama [angleška] beseda
fitnes pomeni fizično sposobnost ali moralno sposobnost ali, kakor je izraz pravzaprav
nastal, kako je organizem 'prilagojen [fitted]' na svoje okolje. Mislim, da nobeden od
teh izrazov ni zelo natančen in da izraz zlahka omogoča tavtološke izraze kot na primer 'preživetje najbolj prilagojenih', ne da bi bila pri tem tavtologija očitna; če bi rekli
'preživetje tistih, ki preživijo', bi bila tavtologija jasnejša. Fitnes je merjen s številom
preživelih potomcev, zakaj ne bi to imenovali, kar v resnici je, namreč razmnoževalna
uspešnost.«
Za naše razpravljanje je posebej zanimivo, da je Trivers v svojem znanstvenem
prispevku uporabil več kot eno stran za razmišljanje o ustreznosti že uveljavljenega
strokovnega izraza. Očitno ni bil zadovoljen, da je strokovni izraz fitnes tako vsebinsko
izvotljeni znak, drugače povedano, da se v sami besedi fitnes ta razlaga – če nekoliko
zaostreno zapišem – sploh ne zrcali oziroma se ne zrcali ustrezno. Sam izraz fitnes je v
resnici – metaforično povedano – samo škatla, na kateri skoraj nič ne piše, kaj se v njej
skriva (ali drugače: kakšne pomene skriva v sebi), do njene vsebine pa imajo dostop
samo posvečeni strokovnjaki. Nestrokovnjak o pomenih, ki jih »skriva« evolucijskobio-
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loški izraz fitnes, nima pojma, besedo fitnes pozna le v pomenu urjenja svojega telesa
na napravah v »fitnes centrih« (to pomeni, da bo nestrokovnjaku, ki bo naletel na evolucijskobiološki izraz fitnes, najprej prišel na misel vsakdanji, običajni pomen besede
fitnes – urjenje svojega telesa –, ki pa v sobesedilu nikakor ne bo potrjen, kar ima za
posledico nerazumljivost besedila). Za Triversa – torej za znanstvenika – mora tudi strokovni izraz, ki seveda je znak, imeti neko določnejšo in razumljivejšo vsebino. Po njegovem mnenju je razlago strokovnega izraza, na katero strokovni izraz napotuje (»fitnes
je merjen s številom preživelih potomcev«) – razlaga pa je ponavadi, to je pomembno,
v naravnejšem, običajnejšem jeziku –, treba nekako ustrezno izraziti tudi s strokovnim
izrazom. Na podlagi takega razmisleka je strokovni izraz fitnes nadomestil z novim,
tudi širše razumljivim izrazom – razmnoževalna uspešnost. Prav tako razmišljujoče in
ustvarjalno jezikovno razmerje do sicer uveljavljenega strokovnega izraza pa pomeni
razmisleka vredno problematizacijo samoumevnega, včasih – s strani marsikakšnega
strokovnjaka in znanstvenika – celo nekoliko vzvišenega in neprizivnega sprejemanja
strokovnih izrazov.
V tem trenutku pa je za nas pomembnejše, da premislimo Triversovo jezikovno
preopisovanje strokovnega izraza fitnes. Izjava »fitnes se meri s številom preživelih potomcev« pomeni seveda razlago strokovnega izraza, ta razlaga pa je nedvomno izražena v bolj vsakdanjem jeziku. Trivers je z razlago oblikoval nov strokovni izraz – razmnoževalna uspešnost –, ki je tudi bližji bolj vsakdanjemu jeziku in tudi razumljivejši.
Zdi se, kot da Triversov nov strokovni izraz – besedna zveza razmnoževalna uspešnost
– prav zato, ker je bližji vsakdanjemu jeziku, nekako izgublja svojo golo znakovno naravo. Očitno ima ta besedna zveza tudi svojo bit, ni le znak, orodje, sredstvo za prikazovanje »označenega, misli, stvari«.
Razpravljanje o strokovni in znanstveni terminologiji – v kateri se zrcali razumevanje, da je jezik (le) znak – je mogoče povzeti v naslednji sklep. Glavni problem strokovnih in znanstvenih izrazov je dvojen: strokovne in znanstvene razlage v njih na neki
način pogosto »ne pridejo do besede«, prenos takih pogosto »praznih«, slabo pomenljivih in posledično slabo razumljivih izrazov v širšo družbo pa nima posebne vrednosti,
saj taki izrazi ne omogočajo ustreznega razumevanja znanstvenih spoznanj, ljudem pa
preprečujejo tudi ustrezno razumevanja sveta. Gadamer (2001: 426) je to misel izrazil z
besedami: »Tudi če bi z normiranim znanstvenim jezikom odcedili vse stranske glasove, ki izhajajo iz materinščine, bi še vedno ostajal problem 'prevoda' spoznanj znanosti v
navadni jezik, preko katerega naravne znanosti šele dobijo svojo komunikativno univerzalnost in tako svojo socialno relevantnost (poudaril T. S.). To pa potem ne bi več zadevalo raziskovanja kot takega, temveč bi le nakazovalo, da to ni 'avtonomno', temveč je
vedno v konkretnem družbenem sovisju.«
Vprašanje, ki se ga moramo zdaj lotiti, je, kako razumeti navadni jezik. Pri tem mora-
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mo tudi o navadnem jeziku razmišljati v luči ontološke diference, v razliki med bistvom,
ki je bivajoče, in bitjo, ki ni nič bivajočega. Še enkrat se moramo spomniti Gadamerjeve
problematizacije mišljenja jezika kot znaka. Takemu mišljenju namreč za lastno bit besed, za to, da niso le golo sredstvo za prikazovanje »označenega, misli, stvari«, ampak
tudi in najprej so, ni mar. Takemu mišljenju lastna bit besed ne pomeni nič. Za takim
mišljenjem tiči (tudi) Platonova logika spoznavanja stvari in pojavov, ki na neki način
preprečuje, da bi se bit kazala v svoji »goli« pojavitvi: bit vedno »postavlja v kakšen
vidik, ji kaj prisoja in pripisuje«, še več, bit stvari za sebe je na neki način že vnaprej védena. V tej logiki spoznavanja se skriva seveda resnica kot skladnost oziroma adequatio,
preprosto povedano, pri tem gre za spoznavanje bistev stvari in pojavov. Znanstveno
spoznavanje je ena od oblik – po marsičem privilegirana oblika – takega spoznavanja,
njen jezik pa je razumljen predvsem kot znak (v Gadamerjevem pomenu besede).
Vprašanje, ki se zastavlja v našem času s še posebno ostrino, je, v kakšnem jeziku
pride do besede resnica biti oziroma resnica v smislu alétheie. Takšen jezik je Aristotel
imenoval lógos apophantikós (apó-phaíno, pokazujem, odkrivam, razlagam, razjasnjujem). Tak jezik »iztrga nekaj iz skritosti, postavi v neskritost in pusti to videti v neskritosti.«
Pirjevec (1992: 136) to razloži takole: »[N]eka stvar je v skritosti, je prikrita in skrita,
dokler je zgolj uporabni predmet, zato preide v neskritost in je razkrita in razodeta,
ko se kaže kot tò ón [bivajoče, opomba T. S.] v razliki od niča in v biti. Lógos kot način
razkrivanja je torej takšno govorjenje o stvareh, da stopijo pred nas te stvari ne kot
uporabni predmeti, marveč kot tò ón v razliki od niča in v biti. /... / Resnični lógos ali razkrivajoči govor je tisti, ki prevaja iz skritosti v neskritost.« S prevajanjem, pravzaprav pa
proizvajanjem iz skritosti v neskritost, v bit, v alétheio, se ukvarja filozofija. Prav to pa je
tudi »predmet« umetnosti.
Umetnost – pravi Pirjevec (1979: 556–557) – kaže bivajoče glede na njegovo bit,
kaže ga v prisostvu. V svoji študiji o Robbe – Grilletovem Vidcu to razloži na primeru
dveh verzov iz Murnove Zimske pesmi (Bela polja so, gozdovi, / Bela cesta je in gaz) z naslednjimi besedami, ki jih navajamo s posebnim namenom (kar bo kmalu jasno):
»Ni pred mano nobene zimske pokrajine, in vendar je tu, čeprav v odsotnosti. /... /
/T/a bela polja niso tako v odsotnosti kakor zdajle moj prijatelj, nikjer jih ni in še nikoli
jih nisem videl in se jih zato tudi ne morem spominjati. So samo, kolikor je ta pesem
in so tu, zdajle sredi poletja, a vendarle jih nikjer ni, kakor lepota, ki je in ki je ni. /... / Ti
Murnovi verzi pustijo tem poljem biti tu, sicer pa z njimi ne morem nič početi. Pesem
ni z določenimi besedami imenovala določenih navzočih stvari, marveč prinese stvari v
besedo, in sicer ne glede na njihovo bistvo /poudaril T. S./, saj ta bela polja, gozdovi, cesta
in gaz niso nekakšno splošno bistvo zimskega jutra, pa tudi niso ta določena polja, ki
ležijo tamkaj za našo hišo, niso tisti gozdovi, ki jih vidim skozi okno v hribu na oni strani
Save, ni to ta cesta, ki so nam jo zdaj sodarji zaprli, čeprav jo uporabljamo več kot tri-
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deset let, pa tudi ni to tista gaz, ki jo moramo spodaj pred hišo vsako zimo izhoditi, do
ute našega Risa.
Pisatelj lahko opisuje realne predmete in dogodke, osebe in dejanja, ima torej lahko, kot pravimo, svoje modele, se pravi, da pisatelj lahko opisuje realno bivajoče, vendar ko berem njegov tekst, tega bivajočega ni nikjer, umaknilo se je iz svoje bivajočosti in
se torej kaže v svoji biti /poudaril T. S./ .«
Pirjevčeva formulacija, da pesem »prinese stvari v besedo, in sicer ne glede na njihovo bistvo«, je skoraj popolnoma podobna formulacijam, ki jih Gadamer uporablja,
ko opisuje tisto drugo in drugačno razumevanje jezik, tisto razumevanje jezika, po katerem je jezik pravzaprav izkustvo sveta (podobnost formulacij ni nič naključnega, saj je
miselni izvor obeh Heidegger). Gadamer (2001: 339) je namreč prepričan, da »jezikovna beseda ni znak, po katerem kdo posega, pa tudi ne znak/znamenje, ki ga naredimo
ali komu damo, ne bivajoča reč, ki jo sprejmemo in obložimo z idealnostjo pomena, da
bi tako naredili vidno drugo bivajoče«. Idealnost pomena je po Gadamerju »prej v sami
besedi«, ali drugače, beseda je »vedno že pomen«. Beseda tudi ni »pred vsakim izkustvom bivajočega« in tudi od zunaj ne »pristopa k tako doživljenemu izkustvu, tako da
si ga podreja«. »Izkustvo ni sprva nemo in nato s poimenovanjem narejeno za predmet
refleksije, /... / temveč sodi k samemu izkustvu, da išče in najde besede, ki ga izražajo.
Išče se prava beseda, se pravi, beseda, ki dejansko spada k stvari, tako da v njej sama pride do besede.« (Poudaril T. S.) Beseda torej »sodi k sami stvari« in »ni kot znak pozneje
dodeljena stvari«. Pirjevčeve formulaciji, da »pesem prinese stvari v besedo« in da se v
pesmi bivajoče »kaže v svoji biti«, ter Gadamerjevi formulaciji, da »v besedi stvar pride
do besede« in da »beseda sodi k sami stvari«, nam pripovedujejo neko resnico, ki nam
je prav zaradi prevladujočega razumevanja jezika kot znaka nekako skrita, resnico, da
šele v jeziku (kot izkustvu sveta) stvari v svetu »zasijejo« v svoji prisotnosti, v svoji biti
(aléthei), da se šele v jeziku lahko »zavemo«, da stvari so. Izvor takega razumevanja jezika je treba iskati – tako kot je to storil Heidegger – v mišljenju starih Grkov.
Stari Grki so razmerje jezika do sveta utemeljevali na stvarskosti jezika. V jeziku
namreč »spregovorijo stanja stvari«. Gadamer (2001: 361) je to mišljenje opisal takole:
»S tem ko se [grško mišljenje] ukvarja z naravnim izkustvom sveta v njegovi jezikovni
izoblikovanosti, misli svet kot bit (poudaril T. S.). Kar koli misli kot bivajoče, se kot logos,
kot izrekljivo stanje stvari razločuje od objemajoče celote, ki sestavlja svet(ov)ni horizont jezika. To, kar je tako mišljeno kot bivajoče, pravzaprav ni predmet izrekanj, temveč
‚v izrekanjih pride do besede’ (poudaril T. S.). S tem prejme svojo resnico, svojo razkritost
v človeškem mišljenju. Grška ontologija je tako utemeljena na stvarskosti jezika, saj
bistvo jezika misli iz izrekanja.«
Gadamer pa svojega razumevanja običajnega, vsakdanjega jezika kot izkustva
sveta ni oprl samo na grško mišljenje, ampak tudi na Wilhelma von Humboldta in
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njegovo misel, da so jeziki svetovni nazori oziroma pogledi na svet. Gadamer (prav tam:
359) je Humboldtovo misel opisal takole:
»Jezik ni le kos opreme, ki pripada človeku v svetu, temveč na jeziku temelji in v
njem se kaže, da ljudje sploh imajo svet. Za človeka je svet tu kot svet, in za nobeno drugo živo bitje na svetu nima takega obstoja. Ta obstoj sveta pa je sestavljen jezikovno.«
Gadamerjeva ključno spoznanje (prav tam: 384) je, da je jezik oziroma govorica
(jezik/govorica) »sredina, v kateri se združujeta jaz in svet, ali bolje: v kateri se predstavljata v svoji izvorni sopripadnosti«. Ali še jasneje (prav tam: 359), »/n/i le tako, da je
svet svet le, kolikor pride v jezik, temveč je dejanski obstoj jezika le v tem, da se v njem
predstavlja svet. Izvorna človeškost jezika torej obenem pomeni izvorno jezikovnost človekove biti-v-svetu (poudaril T. S.)«. (Ta izjava neustavljivo spominja na v tem prispevku že
omenjeno prepričanje kvantnih fizikov Bohra in Heisenberga, da je naravni jezik tako
pomemben zato, ker je najbližji resničnosti.)
Toda kaj sploh pomeni imeti svet? Gadamer (prav tam: 359–360) to razume takole: »Imeti svet pomeni: biti v odnosu do sveta. Biti v odnosu do sveta pa zahteva, da
smo glede tega, kar srečujemo v svetu, tako odprti, da si to lahko postavljamo predse
takšno, kakršno je. Ta sposobnost je obenem imetje sveta /... / in imetje-jezika /... /.« To
pa pomeni predvsem človekovo svobodo glede okolja, ta pa vključuje »jezikovno sestavljenost sveta«. Ali kot lepo pravi Gadamer (prav tam: 360–361): »[D]vig nad okolje
[je] za človeka dvig k svetu in ne pomeni zapustitve okolja, temveč drugačno držo do
njega, svobodno, distancirano zadržanje, katerega izvrševanje je vsakič jezikovno.« Ali
še nekoliko drugače: »Dvigniti se nad naval tega, kar srečujemo v svetu, pomeni: imeti
jezik/govorico in imeti svet.« Iz tega pa nujno sledi naslednje: »S človekovo svobodo
glede okolja je dana njegova svobodna zmožnost za jezik sploh in s tem podlaga za
zgodovinsko raznovrstnost, s katero je človeško govorjenje v razmerju z enim svetom.«
Gadamer (prav tam: 361) je to misel še poglobil, zaradi njene pomembnosti (kar bomo
videli zelo kmalu) pa jo velja navesti v celoti: »[J]ezik/govorica je človekova možnost, ki
je glede svoje uporabe svobodna in variabilna. Zanj jezik ni variabilen le v tem pomenu, da obstajajo drugi tuji jeziki, ki se jih je mogoče naučiti. Zanj je variabilen tudi sam
v sebi, saj mu omogoča isto stvar izraziti na različne načine.« (Prav v tej misli je mogoče
videti tudi enega od argumentov za Hallidayevo tezo o nujnosti različnih jezikovnih
oblik znanstvenega jezika.)
Zdaj šele je mogoče pričujoči prispevek pripeljati do tistega zaključka, ki se je sicer
skrival že v svojem začetku, v svojem uvodu. Če je znanstveni jezik tisti jezik, ki sebe razume le kot znak, kar je treba povezati z ugotovitvijo, da je znanost tisto spoznavanje,
ki ji je (le) do bistva bivajočega oziroma stvarnosti – ali drugače, do resnice kot skladnosti oziroma adequatia z bivajočim oziroma s stvarnostjo, potem sta tako jezik umetnosti
kot navadni, običajni jezik, ki ga Gadamer imenuje jezik izkustva sveta, tista jezika, v
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katerih pride do besede resnica biti bivajočega oziroma stvarnosti – ali drugače, resnica v smislu alétheie. Vprašanje je, v kakšnem razmerju sta znanstveni jezik in običajni,
navadni jezik (in z njim tudi umetnostni). Zdaj se moramo še enkrat spomniti Heideggerjeve ontološke diference, Heideggerjevega razlikovanja biti od bistva, razlikovanja
resnice kot neskritost – ali drugače, resnice v smislu alétheie – od resnice kot spoznanja v
smislu adequatio. Obe vrsti resnice pa nista v nepomirljivo nasprotujočem razmerju.
Nasprotno (pri tem se moramo še enkrat spomniti Pirjevčevih besed): z resnico v smislu
alétheia ni ukinjena resnica kot adequatio, pač pa je alétheia kot neskritost tisto območje, kjer je resnica kot adequatio sploh šele mogoča, kakor je tudi neka stvar lahko
neka določena stvar, le če najprej in predvsem je. Šele v luči tega spoznanja je mogoče
doumeti navedeno Gadamerjevo misel, da lahko znanstveni jezik le v navadnem, običajnem jeziku – jeziku kot izkustvu sveta – doseže svojo komunikativno univerzalnost,
predvsem pa svojo družbeno pomembnost ter – moramo dodati – svoj družbeni pomen
in tudi svoj smisel (v kar sta, kot smo videli, prepričana tudi Bohr in Heisenberg). Na
tem mestu velja na kratko povzeti Gadamerjevo (prav tam: 364) nazorno utemeljitev
te misli. Utemeljitev se začenja s stavkom: »Sonce tako za nas še vedno zahaja, čeprav
je Kopernikova razlaga sveta postala sestavni del našega védenja.« Sončni zahod je za
naš pogled vsekakor resničnost (Gadamer temu reče »bivanjsko relativen«). Res pa je
tudi, da se od te razvidnosti pogleda »lahko misleč osvobodimo s konstruiranjem nekega drugega modela, in ker to zmoremo, lahko izrečemo razumski uvid Kopernikove
teorije«. Kljub vsemu z znanstvenim razumom nikoli in nikakor ne moremo odpraviti
ali zavrniti videza oziroma izkušnje, da Sonce zahaja. Videz je za nas pristna resničnost,
znanstvena resnica pa je »tudi sama relativna glede na določena razmerja do sveta in
si nikakor ne more lastiti, da je celotna resnica«. Pri takih življenjskih razmerjih »kot dejavnik pomiritve in posredovanja« vedno »sodeluje jezik«, in to običajni jezik izkustva
sveta. Gadamer svoje utemeljevanje zaključi s trditvijo, da »jezik dejansko vključuje
celoto našega razmerja do sveta, in v tej celoti jezika najdeta svojo legitimnost tako
videz kot znanost«.
Vse razpravljanje nas vodi k problematizaciji rabe pojma »svet na sebi«, pojma,
ki ga še vedno nepremišljeno uporabljajo številni znanstveniki. Vendar do »sveta na
sebi«, do njegove resnice kot bistva ali substance, ljudje kot ljudje ne morejo imeti nobenega dostopa, ker je taka resnica – kot je dejal Rorty – mogoča le v trditvah, mogoča
torej le v jeziku. Gadamer (2001: 326–363) je pojem nasebstva prav dramatično – in po
svoje prav nič presenetljivo – zavrnil: »Merilo za napredujoče širjenje lastne podobe
sveta ni 'svet na sebi', ki bi bil zunaj vse jezikovnosti, temveč neskončna izpopolnljivost
človeškega izkustva sveta pomeni, da ne glede na to, v katerem jeziku se gibljemo,
vedno dosežemo edinole še bolj razširjen aspekt, 'pogled' /... / na svet. Takšni pogledi
na svet niso relativni v smislu, da jim je mogoče postaviti nasproti 'svet na sebi' in bi jih
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lahko pravični pogled z mogočega gledišča zunaj človeško-jezikovnega sveta zadel v
njihovem nasebstvu. Povsem nesporno je, da je svet lahko tudi brez človeka in morda
tudi bo brez njega. To je vsebovano v samem menjenem smislu, v katerem živi vsak človeško-jezikovni pogled na svet. V vsakem pogledu na svet je menjeno nasebstvo sveta.
Je celota, na katero se navezuje jezikovno shematizirano izkustvo. Raznovrstnost takih
pogledov na svet ne pomeni relativizacije 'sveta'. To, kaj je svet, se namreč ne razlikuje od
pogledov, v katerih se ponuja.« (Poudaril T. S.)
To spoznanje nas spominja na Husserlovo razumevanje »stvari na sebi«. »Stvar na
sebi« lahko obstaja »edinole v kontinuiteti, v kateri se izmenjujejo perspektivična odsenčenja (Abschattungen) zaznavanja stvari« (Gadamer 2001: 363). Drugače povedano, zaznavanje stvari je nekakšen neizbežni seštevek tistega, kar na stvari zaznavamo
ljudje kot posamezniki. Tako razmišljanje pa je v marsičem presenetljivo podobno razmišljanju čilskega biologa Humberta Maturane (1988). Maturana je namreč izhajal iz
prepričanja, da je spoznavanje biološki pojav ter da človek biva kot samozavedajoče
bitje le v jeziku in da svet lahko razlaga le z jezikom. Tako kot po svoje Rorty je zavračal
možnost eksistence oziroma resničnosti, ki bi bila neodvisna od opazovalca. Maturana
je objektivnost dal v oklepaj. Ernst von Glasersfeld (1997) je njegovo temeljno izhodišče primerjal s tistim od Giambattista Vica (1668–1744): »Spoznavajoči človek lahko
spoznava le dejstva, dejstva pa so stvari, ki jih je ustvaril spoznavajoči človek sam.« Ker
ima vsak opazovalec neizogibno svoj pogled na resničnost oziroma svoje védenje o
njej, po Maturani tudi ni mogoče več govoriti o univerzumu (enem svetu), ampak o
multiverzumih (več svetovih). To pa ima izredno pomembno posledico za humanejše
bivanje človeka. V »univerzumu«, v objektivnosti brez oklepajev, kjer prevladuje prepričanje, da je resničnost ena sama in nekaj neodvisnega od ljudi, ima tisti, ki ima dostop
do tako razumljene resničnosti (Heidegger je, kot smo zapisali v uvodu, trdil, da neposrednega dostopa do resničnosti nima nihče), vedno prav, tisti, ki pa takega dostopa
nimajo, pa nujno živijo v zmoti. Zato se morajo ljudje v »univerzumu« podrediti védenju, ki je absolutna, neprizivna resnica. V »multiverzumih«, v objektivnosti v oklepaju,
kjer opazovalci s svojim opazovanjem ustvarjajo svoje resničnosti in svoje resnice, ki so
med seboj enakovredne, ker so iz drugega verzuma oziroma sveta, ljudje lahko oblikujejo skupni svet le v medsebojnem razumevanju. Temelj sožitja ljudi v »multiverzumih«
zahteva soglasje, to je skupno védenje. Maturana pa je v zaključku svojega besedila
naredil še korak naprej. Na podlagi svoje na kratko predstavljene ontologije opazovanja, ki jo je utemeljil v biologiji in ki trdi, da so »narava, družba, znanost, religija, fizični
prostor, atomi, molekule, drevesa ..., skratka, čisto vse stvari« spoznavne bitnosti, razlage opazovalca, in kot take »bivajo le kot mehurček človekovih dejanj, plavajoč na
ničemer«, je Maturana prišel do skrajno etičnega zaključka, da je v »multiverzumih«
človek zato odgovoren preprosto za vse. Na tem mestu se ni mogoče izogniti, da ne
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omenimo – še enkrat – Richarda Rortyja in njegovega zagovora solidarnosti med ljudmi (kar je zelo podobno Maturaninemu razmišljanju). V svojem eseju Solidarnost ali objektivnost? (2002: 37) je zapisal naslednje: »Obstajata dva načina, s katerima poskušajo
refleksivna človeška bitja z umestitvijo svojih življenj v širši okvir le-tem podeliti smisel.
Prvi način je s pripovedovanjem zgodbe o njihovem prispevku k skupnosti. /... / Drugi
način je, ko se opisujejo, kakor da so v neposrednem odnosu z nečloveško stvarnostjo.
Ta odnos je neposreden v tem smislu, da ne izhaja iz odnosa med takšno stvarnostjo in njihovo skupino ali nacijo ali njihovo zamišljeno združbo tovarišev. Rekel bom,
da zgodbe prejšnje vrste ponazarjajo željo po solidarnosti in da zgodbe zadnje vrste
ponazarjajo željo po objektivnosti. Kolikor neka oseba išče solidarnost, se ne sprašuje
o odnosu med praksami izbrane skupnosti in nečim zunaj te skupnosti. Kolikor išče
objektivnost, se od pričujočih oseb okoli nje ne distancira s tem, ko bi o sebi mislila,
da je članica neke druge resnične ali imaginarne skupine, temveč raje s povezavo z nečim, kar lahko opišemo brez nanašanja na sleherno posamično človeško bitje.« Rorty
je – zanikujoč, da bi obstajalo nekaj takega kot resnica, ki bi se ujemala s stvarnostjo
– izbral solidarnost, tako kot je Maturana izbral soglasje med ljudmi. Objektivnost je
– preprosto povedano – tisto, o čemer soglašajo ljudje. V Maturaninem soglasju in Rortyjevi solidarnosti je končno mogoče videti tudi pomen obeh v začetku tega prispevka
navedenih anekdot, tiste o ustvarjanju razumevanja matematike pri moji hčeri in tiste
o Heisenbergovem prepričanju, da je pri ustvarjanju družbene harmonije – ta pa je odvisna od skupnega razumevanja nečesa temeljnega v svetu – jezik pesnikov pomembnejši od jezika znanstvenikov. Čeprav ni čisto jasno, kako je Heisenberg razumel to temeljno v svetu, s katerim je povezan jezik pesnikov, pa se zdi, da je to temeljno mogoče
in treba vsaj deloma in na neki način posredno (in v tem prispevku žal ne zadovoljivo
pojasnjeno) razumeti tudi v luči Gadamerjeve misli (2001: 362), »da ima jezik/govorica
svojo pravo bit šele v pogovoru, se pravi, v izvrševanju sporazumevanja«. Pozorno je
treba samo prebrati sledeči odlomek: »Jezikovno sporazumevanje to, o čemer poteka,
postavlja pred sporazumevajoče se, tako kot predmet spora, ki je na sredi med obema
stranema. Svet je takšna skupna podlaga, na katero nihče ne stopa in jo vsakdo pripoznava; povezuje vse, ki govorijo med seboj. Vse oblike človeške življenjske skupnosti so
oblike jezikovne skupnosti, še več: sestavljajo jezik. Kajti jezik/govorica je po svojem bistvu
jezik/govorica pogovora. Svojo dejanskost oblikuje šele sam z izvrševanjem sporazumevanja. Zato ni zgolj sredstvo sporazumevanja.« (Poudaril T. S.)
Šele zdaj bo počasi mogoče doumeti bistvo Gadamerjevega razumevanja jezika
kot izkustva sveta. Jezik, ki je izkustvo sveta, po Gadamerju namreč obvladuje spekulativna struktura. Da bi razumeli spekulativnost, se moramo vrniti h Gadamerjevi »dialektiki« med besedo in stvarjo, namreč da beseda sodi k stvari in da v besedi stvar pride do
besede. Spekulativna struktura takega jezika (jezika pogovora in jezika pesništva) pa je
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tista struktura, po kateri ta jezik »ni odslikava(nje) nečesa fiksno danega, ampak je prihajanje-v-jezik/govorico, v katerem se razglaša celota smisla« (Gadamer 2001: 394). Kaj
torej pomeni spekulativno? Gadamer (prav tam: 377) je to razložil s sledečo primero:
»Spekulativno /... / pomeni razmerje zrcaljenja. Zrcaljenje je nenehno zamenjevanje.
To, da se kaj zrcali v čem drugem, denimo grad v ribniku, vendar pomeni, da ribnik odseva podobo gradu. Zrcalna podoba je s sredino opazovalca bistveno povezana s tem,
kar se gleda. Nima biti za sebe, je kot 'pojava', ki ni ona sama, ki pa vendarle omogoča
zrcalno pojavitev tega, kar se gleda. Je kot podvojitev, ki pa je vendarle le eksistenca
enega. Dejanski misterij zrcaljenja je ravno neoprijemljivost podobe, lebdenje čistega
posnetka.« Zdaj moramo zelo pozorno slediti, kako je Gadamer razumel spekulativnost
v jeziku. Jezik kot izkustvo sveta je »sredina, v kateri se združujeta jaz in svet, ali bolje:
v kateri se predstavljata v svoji izvorni sopripadnosti« (prav tam: 384). To pa pomeni,
da »[t]o, kar prihaja do besede /... / (na primer stvar ali katero drugo bivajoče, opomba
T. S.), je sicer nekaj drugega kot govorjena beseda sama. Toda beseda je beseda le po
zaslugi tega, kar v njej pride do besede. V svoji lastni čutni biti je tu le zato, da bi se odpravila v izrečenem. In narobe: to, kar pride do besede /... /, ni nekaj brez jezika/govorice vnaprej danega, ampak v besedi prejme svojo lastno določenost.« (prav tam: 385)
Vse to pa ima za razumevanje jezika kot izkustva sveta in za naše razumevanje sveta
in posameznih bitnosti v njem (kar je v svoji spekulativnosti tako in tako nerazločljivo)
sledečo bistveno posledico: »Prihajanje-v-jezik/govorico (torej tisto – stvar ali katero
drugo bivajoče –, kar prihaja do besede, opomba T. S.) ne pomeni pridobitev druge
eksistence. To, kot kar se kaj predstavlja, namreč spada k njegovi lastni biti (poudaril T.
S.). Pri vsem, kar je jezik/govorica, gre torej za spekulativno eno(tno)st, za razlikovanje
znotraj sebe: biti in predstavljati se – razlikovanje, ki naj pravzaprav ne bi bilo razlikovanje
(poudaril T. S.).« (prav tam: 385) Gadamer je to izrazil v stavku: »Bit, ki jo je mogoče razumeti, je jezik/govorica.« (prav tam) Zdaj nam je šele jasen stavek (ki sem ga že zapisal
v tem prispevku), da šele v jeziku (kot izkustvu sveta) stvari v svetu »zasijejo« v svoji prisotnosti, v svoji biti (aléthei), da se šele v jeziku lahko »zavemo«, da stvari so. K lastni biti
stvari sodi torej tisto, kar o njej rečemo. Še več, bit bivajočega lahko razumemo le v jeziku/govorici. S tem je odpravljen dualizem, ki ločuje človeka, torej tistega, ki spoznava,
od tistega, kar je »predmet« spoznavanja. Kdor ima jezik, »ima« svet (prav tam: 367).
Vse zapisano o jeziku ima svoje radikalno nadaljevanje v misli Donalda Davidsona.
Zanj jezik ni nikakršno sredstvo za izražanje skritih notranjih bistev naše notranje narave oziroma sebstva (ker teh bistev pač nimamo), niti za predstavljanje bistev različnih
bitnosti v svetu (kot smo videli, tudi teh bistev ni) (Rorty 2008, 1989). Davidson je prepričan, da ljudje pri jezikovnem sporazumevanju potrebujejo le nekakšno praktično
teorijo (imenoval jo je passing theory). »Ta teorija ni teorija tistega, kar bi nekdo (razen
morda kakšen filozof ) imenoval dejanski naravni jezik. 'Obvladanje' takega jezika bi
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bilo neuporabno, kajti poznati [tako] teorijo (passing theory, opomba T. S.) pomeni le
to, da vemo, kako naj neko izjavo interpretiramo v danih okoliščinah. Takega jezika se
tudi ne moremo naučiti, niti ga ne obvladujejo pravila.« (Davidson 2005: 102) Davidson
(prav tam: 103) seveda ne trdi, da učenje jezika ni potrebno, trdi le, da tisto, kar se naučimo, ni ta praktična teorija (passing theory). Ljudje smo obsojeni na večne poskuse,
da bi se razumeli med seboj. Pri jezikovnem sporazumevanju se moramo ves čas prilagajati drug drugemu, kot se ves čas prilagajajo na svoje okolje biološke vrste. O Davidsonovi radikalni misli v tem prispevku ne moremo več razpravljati, lahko le z Rortyjem
(2008, 1989: 22) rečemo, da sodi – skupaj z Nietzschejem in Freudom – v tisto miselno
okrožje, ki nas vodi tja, »kjer ne bomo več častili ničesar, kjer ničesar ne bomo imeli za
navidezno božanstvo, kjer bomo vse – naš jezik, našo vest, našo skupnost – razumeli
kot proizvod časa in naključja«. Naj z Rortyjem prispevek – v vsej svoji namerni in neizogibni nezaključenosti in odprtosti – tudi zaključimo: »Nietzsche je želel, da bi bili o
resnici zmožni misliti kot o »mobilni armadi metafor, metonimov in antropomorfizmov
(to pa je jezik, opomba T. S.), skratka o seštevku človeških odnosov, ki so bili stopnjevani, transponirani ter poetično in retorično polepšani in ki se po dolgotrajni uporabi
zdijo trdni, kanonični ter obvezujoči za ljudi«. Nietzsche je upal, da bi morda lahko obstajal človeška bitja, ki bi in so o resnici razmišljali na tak način, bitja, ki so si vseeno všeč
in se imajo za dobre ljudi in ki jim solidarnost zadošča.« (Rorty 2002: 49–50) Solidarnost
in z njo povezan običajni, naravni jezik – oboje pa je povezano z anekdotama iz začetka
prispevka – je edino, na kar se človek še lahko opre v tem svetu. Oboje je izredno krhko,
pa vendar tudi edino, kar lahko človeštvu zagotavlja lepšo prihodnost.
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SLUŠNA ZAZNAVA IN OSNOVNA
PISMENOST
UVOD
Razvijanje spretnosti poslušanja pred učenjem asociativnih zvez med glasovi in
pisnimi ustreznicami je utemeljeno predvsem z dvema spoznanjema. Prvič, otrok se
(tudi v prvem jeziku) najprej vključuje v govorno sporazumevanje in šele nato v sporazumevanje preko vidnega prenosnika (branje in pisanje). Serianni (1997) tako govor
označuje kot osnovni, primarni kod sporočanja, pisanje pa drugotni kod, »to, kar želimo zapisati, najprej izgovorimo (na glas ali »v mislih«), šele nato zapišemo. Zato pravimo, da je pisanje pretvarjanje določenih znamenj (glasov, besed, povedi, besedil) iz
zvočne oblike v vidno« (Križaj Ortar 2000: 27). Ferbar (2000) pisanje upošteva kot prevajanje iz sistema znamenj, ki so pojavi (glasovi) v sistem znamenj, ki je iz teles (črke).
Podobno velja tudi za branje, ki je drugotno sprejemalno dejanje glede na poslušanje,
ki je, kot rečeno, primarno sprejemalno dejanje. Ko beremo, »vidna znamenja najprej
pretvarjamo v zvočna, le-ta pa poslušamo« (prav tam: 26), pri čemer moramo črke,
ki sestavljajo posamezne besede, čim hitreje prepoznati in jih čim hitreje povezati v
glasovne enote naraščajoče kompleksnosti: zloge, besede in povedi (Giovanardi Rossi
in Malaguti 1994).
Drugič, slušna zaznava je lahko nepopolna, kljub temu da je otrokova slušna ostrina neokrnjena, torej tudi pri otrocih, ki nimajo težav s sluhom. Vemo, da je sposobnost
akustične analize posameznih glasov pomembna delna spretnost branja in pisanja,
zato osnovna pismenost predpostavlja celostno glasovno kompetenco. Pogosto se na-
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mreč dogaja, da težave pri pisanju ne izhajajo iz pomanjkljivo razvitega mehanizma
pretvarjanja glasov v pisne ustreznice, temveč izvirajo iz predhodne faze opismenjevanja, in sicer na glasovni ravni jezika. Kot navajata Giovanardi Rossijeva in Malagutijeva
(1994), se te težave najpogosteje pojavljajo pri glasovnem razločevanju nezvenečih in
zvenečih glasov (p–b, t–d, k–g) ustnično-ustničnih glasov (m–b–p) ter zobno-ustničnih glasov (n–d–t).
Ti spoznanji utemeljujeta pomen premišljenega in sistematičnega dela pri razvijanju otrokove občutljivosti za zaznavo posameznih glasov, tako v prvem jeziku kot v
drugem in tujem.
Sposobnost slušnega razločevanja je namreč pri dojenčkih neomejena, v starosti
12 mesecev pa je že popolnoma prilagojena jeziku ali jezikom, s katerim(i) je otrok v
stiku (Kuhl 2004; Kuhl in sod. 2003; Maye in Weiss 2003). 6-mesečni dojenčki ločujejo
med glasovi govora vseh jezikov, ne glede na specifično jezikovno izkušnjo (Werker in
Tees 1984). Nato nastopi razvojna sprememba v sposobnosti glasovnega razločevanja,
ki sta jo podrobno opisala Maye in Weiss (2003), in sicer gre za postopno zmanjševanje
sposobnosti razločevanja glasov različnih jezikov sorazmerno z večanjem sposobnosti
razločevanja tistih glasovnih kontrastov prvega jezika, ki so bili v predhodnem razvojnem obdobju za otroka zahtevnejši (npr. v italijanščini razlikovanje med podaljšanimi
in nepodaljšanimi glasovi, ki je fonološko: palla, slo. žoga vs. pala, slo. lopata). Sčasoma
se sposobnost glasovnega razločevanja popolnoma prilagodi specifični jezikovni izkušnji posameznika, tako da odrasli pogosto le s težavo ali pa sploh ne ločujejo med
glasovnimi kontrasti, ki nimajo kontrastivne vrednosti v njihovem jeziku (Kuhl 2004;
Kuhl in sod. 2003; Werker in Tees 1984).

RAZVIJANJE RAZLOČUJOČEGA POSLUŠANJA V DRUGEM IN/ALI TUJEM JEZIKU
V stiku z govorjenim drugim in/ali tujim jezikom smo soočeni s tremi glasovno
osnovanimi težavami. Prva težava je vezana na sposobnost členjenja vezane govorice na besede in glasove, saj besede slišimo kot tok med seboj spojenih in prehitro
izgovorjenih besed. Drugič, določeni glasovi, ki imajo v drugem in/ali tujem jeziku
različno fonološko vrednost, zvenijo enako, ker prvi jezik ne pozna tega kontrasta.39
Zaradi izoblikovanosti govorne cevi40 pa je otežena tudi sama motorika izgovorjave
določenih glasov,41 kar predstavlja tretjo fonološko težavo v procesiranju drugega
in/ali tujega jezika.
39
40
41

Pogosto citirana je težava odraslih Japoncev pri razločevanju angleških /l/ in /◊/.
Golden (1997) pojasnjuje, da se govorna cev razvije najkasneje v 14. letu mladostnikove starosti.
Italijani tako ne izgovarjajo glasu /h/, z izjemo posameznih narečij, najbolj znano je florentinsko narečje.
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Sposobnost posnemanja glasov katerega koli jezika se torej spreminja s starostjo.
Prve raziskave sposobnosti zaznavanja so dokazovale, da so človeku vrojene jezikovne
strukture, t. i. detektorji, ki omogočajo zaznavo vseh glasov, sčasoma pa naj bi nastopila atrofija teh struktur, tako da bi se v odraslem ohranili le detektorji, ki jih je spodbujalo
posameznikovo jezikovno okolje. Novejše nevrofiziološke raziskave pa zavračajo obe
hipotezi. To, kar je človeku vrojeno (in nekaterim živalskim vrstam, npr. pticam), je sposobnost slušnega procesiranja glasov in ne vrojeni detektorji glasov. Ta sposobnost se
ob stiku z otrokovim prvim jezikom dejansko spreminja, vendar se nikoli popolnoma
ne izgubi, tako da je v odraslih še vedno ohranjena sposobnost razločevanja določenih
glasov jezikov, s katerimi so (bili) v stiku (Best in sod. 1988, v Iverson in sod. 2003). Otrokove zaznavne sposobnosti se aktivno spreminjajo, pri čemer se zmanjšuje zaznavna
občutljivost znotraj kategorij glasov prvega jezika. Zaradi teh sprememb odrasli stežka razlikujejo med glasovi drugega in/ali tujega jezika, če so ti v navzkrižju z glasovi
prvega jezika (Iverson in sod. 2003). Novejše raziskave sposobnosti slušne zaznave še
ugotavljajo, da sprememba v slušnem procesiranju nastopi ob stiku z govorjenim (prvim) jezikom ter je torej fonetično pogojena in ne zgolj slušno (prav tam). Povezave
med glasovi in njihovo percepcijo se sčasoma popačijo skladno s statistično distribucijo glasov v govorjenem jeziku otrokovega okolja, kar povzroči zmanjšanje zaznavne
občutljivosti za distribucijske prototipe in omogoča lažje usvajanje jezika, s katerim je
otrok v stiku (Kuhl 2004). Spremembe v slušnem procesiranju se torej pojavijo v zgodnjem fonetičnem oziroma poznem slušnem obdobju pred procesom prepoznavanja
in kategorizacije govora v obliki jezikovnih enot višjih ravni42 in so rezultat otrokove
socialne interakcije. Kuhlova (prav tam) jih zato postavlja v nevrobiološki okvir otrokovega razvoja in učenja.
Razvoj slušne zaznave glasov prvega jezika ali prvih jezikov (vzporedna dvojezičnost) je zaključen najkasneje v starosti dveh let (Marjanovič - Umek 1990; Mikeš 1974),
pri učenju drugega in/ali tujega jezika je zato v ospredju razvijanje občutljivosti za
slušno zaznavo in izgovorjavo glasov, ki so različni glede na materinščino (prvi jezik)
oziroma prva jezika dvojezičnih otrok.
Ob prvih stikih z drugim in/ali tujim jezikom je posameznik osredotočen predvsem
na čim natančnejšo slušno zaznavo glasovne snovi, ki jo sprejema iz okolice. Razumevanje sprejete glasovne snovi je v tem obdobju poleg pomanjkljivega besednega zaklada in sposobnosti členjenja glasovne verige na besede oteženo še zaradi razlik v
glasovnem sistemu ali glasovnih sistemih, ki jih posameznik pozna, in v glasovnem
sistemu drugega/tujega jezika, ki se ga uči.

42

Vrojena sposobnost izračunavanja statističnih verjetnosti otroku omogoča, da v vezani govorici prepoznava besede
oziroma jih ločuje od »nebesed« (Saffran, Aslin in Newport, 1996).
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Pri reproduciranju neznanih besed glasove, ki so različni od glasov, ki jih pozna,
izgovorjavo pogosto prilagaja svojemu glasovnemu sistemu (negativni transfer).
Pri usvajanju/učenju drugega in/ali tujega jezika je zato na začetku v ospredju razvijanje slušnih spretnosti. V tem obdobju učenci razvijajo občutljivost za melodijo in
intonacijo drugega/tujega jezika, urijo se v slušni zaznavi in izgovorjavi besed in besednih sklopov ter skušajo razbrati njihov pomen.
Spoznavanje glasovnega sistema drugega in/ali tujega jezika se dopolnjuje s poznavanjem glasovnega sistema materinščine in ostalih jezikov, ki se jih je posameznik
učil ali je z njimi v stiku. Pri razvijanju razločujočega poslušanja v drugem in/ali tujem
jeziku zato poznane glasove le sprejemamo, posebno pozornost pa posvečamo slušni
zaznavi (glasovnemu razločevanju) in izgovorjavi glasov, ki so v primerjavi s prvim jezikom različni.43
Prilagajanje glasovnega sistema drugega in/ali tujega jezika glasovnemu sistemu prvega jezika je pogojeno predvsem s stopnjo različnosti v jezikovnem substratu
prvega in drugega in/ali tujega jezika (kontrastiva). Usvajanje glasovnih sistemov jezikov, ki se večidel prekrivajo z glasovnim sistemom prvega jezika, je lažje kot usvajanje
glasovnih sistemov jezikov, ki so zelo različni od glasovnega sistema izvornega jezika.
Na primer v raziskavi Tsukade (2004) so tajsko govoreči odrasli v primerjavi z angleško govorečimi odraslimi statistično značilno bolje prepoznavali glasove korejščine,
ki ima podoben glasovni sistem kot tajščina, kljub temu da nihče od merjencev ni
znal korejsko. Vendar so tudi znotraj homogenih skupin razlike v dinamiki in kakovosti
usvajanja glasovnega sistema jezika, ki se ga uči skupina. Posameznikove sposobnosti
zaznave in izgovorjave glasov drugega in/ali tujega jezika so pogojene tako s skupnimi razvojnimi značilnostmi skupine (filogeneza) kot s specifičnimi sposobnostmi
posameznika, ki izhajajo iz poznavanja glasovnih sistemov različnih jezikov (ontogeneza), s katerim(i) je v stiku.
Vloga razvijanja slušne zaznave in izgovorjave pri organiziranem učenju branja in
pisanja je utemeljena predvsem ob dejstvu, da je prilagajanje na novo fonologijo razmeroma hitro tako pri odraslih (Tsukada 2004)44 kot pri otrocih (Čok 1994), vendar le
pod pogojem, da je posameznik v neposrednem stiku z govorjenim jezikom drugega
in/ali tujega jezika (Kuhl 2004; Kuhl in sod. 2003; Maye in Weiss 2003) in ne v posrednem, na primer preko medijev (Kuhl 2004; Kuhl in sod. 2003). Kuhl, Tsao in Liu (2003)

43
Pri slovensko govorečih učencih so to npr. v angleščini glas /θ/ v besedi three, v italijanščini podaljšani glasovi,
ki se zapisujejo kot podvojeni soglasniki v besedah palla, gatto, mamma ipd.
44
V raziskavi Tsukade (2004) so dvojezični tajsko-angleško govoreči govorci, ki so se S Tajske preselili v Avstralijo,
ne glede na izjemne razlike v dolžini njihovega bivanja v angleško govoreči državi, ki se je gibalo med 2 mesecema
in 30 leti (v povprečju 5,5 leta), bili povsem izenačeni tako glede slušne zaznave kot glede izgovorjave.
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so v dveh eksperimentih preučevali sposobnost slušnega razločevanja glasov mandarinščine (standardne kitajščine) pri 9-mesečnih dojenčkih, živečih v Združenih državah
Amerike. V prvem eksperimentu so bili otroci eksperimentalne skupine deležni neposrednega stika z govorjeno mandarinščino preko branja knjig in igranja z mandarinskimi govorci, pri čemer so ti uporabljali t. i. otročji govor, za katerega sta značilna pretiravanje in visoka variabilnost glasovne informacije, otroci v kontrolni skupini pa so
bili deležni enakih dejavnosti z angleško govorečimi govorci. Otroci eksperimentalne
skupine so po zgolj 4-tedenskem stiku z mandarinščino (program je obsegal 12 25-minutnih srečanj) statistično značilno bolje ločevali med glasovi mandarinščine kot otroci
v kontrolni skupini, pri čemer so dosegali rezultate, ki so bili primerljivi s sposobnostjo
slušnega ločevanja rojenih govorcev.45 V drugem eksperimentu na novem vzorcu otrok
je polovica otrok eksperimentalne skupine spremljala avdio-vizualne posnetke prvega eksperimenta, ki so prikazovali srečanja otrok z mandarinsko govorečimi odraslimi,
druga polovica otrok pa je spremljala zgolj avdio posnetke omenjenih srečanj (otroci v
kontrolni skupini so spremljali srečanja z angleško govorečimi odraslimi). Izjemno pomembna je ugotovitev, da na otroke v eksperimentalni skupini drugega eksperimenta
stik z mandarinščino ni imel nikakršnega vpliva. Tista polovica otrok, ki je bila deležna
avdio-video programa, je posnetke sicer spremljala z večjim zanimanjem kot polovica
otrok, ki je bila deležna zgolj poslušanja, vendar pa so oboji dosegali enake rezultate
slušnega razločevanja mandarinskih glasov kot otroci v kontrolni skupini, ki so spremljali posnetke v angleščini. Ti rezultati kažejo na to, da že kratkotrajen stik z drugim in/
ali tujim jezikom zadostuje, da se upočasni (ali celo izniči) zmanjševanje sposobnosti
slušnega razločevanja v tem jeziku, ki je v odsotnosti stika z drugim in/ali tujim jezikom
značilna za obdobje med šestim in dvanajstim mesecem otrokove starosti oziroma pri
devetih mesecih že zelo napreduje. Vendar sta pri tem ključna neposreden stik s sogovorcem in otrokova aktivna vloga v interakciji z njim, medtem ko učenje drugega in/ali
tujega jezika v pasivni poslušalni vlogi nima nikakršnega učinka. To spoznanje kaže na
to, da se glasovno učenje iz kompleksnega jezikovnega inputa naslanja na več kot le
slušno zaznavno informacijo. Učenje je pogojeno s pristnostjo živega sogovorca v pristni sporazumevalni situaciji, v kateri so prisotne sobesedilne informacije, ki usmerjajo
otrokovo pozornost v točno določen predmet ali pojem, o katerem govori sogovorec,
s čimer večajo otrokovo motivacijo za interakcijo in omogočajo učenje.

45
V nadaljevalni študiji bodo Kuhlova in sodelavci preučili učinke omenjenega programa v času, in sicer s ponovitvijo
testiranja (brez dodatnega eksperimentalnega programa) v longitudinalni študiji. Prva ponovitev, ki so jo izvedli dva
tedna po končanem programu, je pokazala, da se sposobnost razločujočega poslušanja ni zmanjšala (Kuhl in sod. 2004).
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DIDAKTIČNA NAČELA RAZVIJANJA SLUŠNE ZAZNAVE
Razvoj slušnega razločevanja se začne že kmalu po rojstvu in je v prvih letih življenja izjemno intenziven. Sposobnost slušnega razločevanja glasov se pri otroku razvija
progresivno. Jakobson (v Mikeš 1975) v svoji teoriji o zaporedju glasovnega razlikovanja prepoznava štiri faze razlikovanja: (i) razlikovanje med soglasniki in samoglasniki, (ii) razlikovanje med ustnimi soglasniki in nosnimi soglasniki, (iii) razlikovanje med
ustnično-ustničnimi soglasniki in zobno-ustničnimi soglasniki ter (iv) razlikovanje med
širokimi samoglasniki in ozkimi samoglasniki.
Sposobnost slušnega razlikovanja besed se prav tako razvija progresivno. Marjanovič - Umek (1990: 27) navaja rezultate preučevanja govora devetnajstih ruskih otrok,
starih od deset mesecev do dveh let, ki so pokazali, da:
– otrok lažje prepozna začetne glasove kot končne;
– lažje razlikuje med besedami, ki se razlikujejo v več glasovih, kot med besedami,
ki se razlikujejo le v enem glasu (minimalnimi pari besed);
– prej ločuje med besedami, ki se razlikujejo po samoglasnikih, kot med besedami, ki se razlikujejo po soglasnikih;
– lažje ločuje med besedami s soglasnikom na vzglasju od besed s samoglasnikom na vzglasju kot med besedami z različnimi soglasniki na vzglasju.
Iz spoznanj preučevanja otrokovega glasovnega razvoja lahko izpeljemo naslednja štiri didaktična načela razvijanja slušnega razločevanja pri pouku prvega, drugega
in tujega jezika, ki temeljijo na progresivnosti v smeri od preprostejših nalog proti zahtevnejšim:
1. Načelo mesta glasu v besedi
Začenjamo s prepoznavanjem začetnih glasov, nadaljujemo s prepoznavanjem
končnih glasov in nazadnje uvedemo prepoznavanje sredinskih glasov.
2. Načelo dolžine besede in kompleksnosti njene glasovne sestave
Začenjamo s krajšimi besedami s preprosto glasovno sestavo z značilnim zlogom
KV, nadaljujemo s krajšimi besedami, ki vsebujejo soglasniški sklop, nato uvajamo
daljše besede s preprosto glasovno sestavo in nazadnje daljše besede, ki vsebujejo enega ali več soglasniških sklopov, sestavljenih iz dveh ali več soglasnikov.
3. Načelo števila različnih glasov
Razlikovanje med besedami najprej urimo v parih besed z več različnimi glasovi
(npr. riba–roža), kasneje uvajamo minimalne pare besede oziroma pare besede z
enim različnim glasom (npr. riba–šiba).
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4. Načelo zvočnosti glasu
Ob dejstvu, da so samoglasniki glasovi z najvišjo zvočnostjo, začenjamo s prepoznavanjem in razločujočim poslušanjem besed z različnim samoglasnikom (npr.
mica–muca), kasneje uvajamo ločevanje med ustnimi in nosnimi soglasniki (npr.
žoga–noga), ločevanje med ustnično-ustničnimi in zobno-ustničnimi soglasniki
(npr. miga–figa), nazadnje urimo razločujoče poslušanje širokih in ozkih samoglasnikov (npr. je (biti)–je (jesti)). To načelo upoštevamo tudi pri urjenju razločujočega
poslušanja začetnih glasov in najprej uvajamo razlikovanje med samoglasniki in
soglasniki, kasneje pa pare besed z različnimi soglasniki na vzglasju.
Lestvico zvočnosti glasu za italijanščino povzemamo po Santese (2005) in ji dodajamo slovenske glasove (Tabela 1):
samoglasniki

+ zvočnost
nizek
srednja–nizka
srednja–visoka
visoka

polsoglasnika
nepretrgana jezičnika
pretrgani jezičnik
nosniki
priporniki
zveneča
nezveneči
zlitniki
zveneča
nezveneči
zaporniki
zveneči
nezveneči
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Tabela 1: Lestvica zvočnosti slovenskih in italijanskih glasov.

RAZISKAVA
Z raziskavo, ki smo jo opravili med osnovnošolsko populacijo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre,46 ki se italijanščino uči kot obvezni predmet od prvega
46

V raziskavo so bili vključeni učenci, ki so v šolskem letu 2001/02 obiskovali 1. razred devetletnih osnovnih šol s
slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre, v šolskem letu 2004/05 pa četrti razred.
Ob začetku eksperimenta smo testirali 184 učencev, pri čemer je treba poudariti, da je omejenost (majhnost) vzorca
pogojena s stvarnimi okoliščinami, v katerih je bil eksperiment izveden. V raziskavo so bili namreč vključeni vsi učenci,
ki so bili v šolskem letu 2001/02 vpisani v obalne mestne devetletne osnovne šole s slovenskim učnim jezikom, kjer se
poučuje italijanščina kot obvezni učni predmet.
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razreda dalje, smo želeli med drugim preveriti učinke sistematičnega razvijanja spretnosti poslušanja in izgovorjave v drugem/tujem jeziku na učenje branja in pisanja v
tem jeziku.
V ta namen smo izdelali program začetnega opismenjevanja v italijanščini kot drugem jeziku na zgodnji stopnji učenja, ki temelji na sistematičnem razvijanju spretnosti
poslušanja, predvsem razločujočega in razčlenjujočega poslušanja, ter vzpostavljanju
asociativnih zvez med glasovi in njihovimi pisnimi ustreznicami.
Za preverjanje učinkov programa smo uporabili pedagoški eksperiment, pri čemer
raziskovalec vnaša eksperimentalni dejavnik v raziskovalno situacijo. Načrtovali smo
enofaktorski model eksperimenta z dvema modalitetama eksperimentalnega dejavnika z oddelki kot primerjalnimi skupinami. Za primerjalne oddelke smo vzeli obstoječe
oddelke osnovnih šol, ki niso uvajale eksperimentalnega dejavnika. Vpliv strukture primerjalnih skupin (ES in KS) na interpretacijo statističnih preizkusov smo kontrolirali z
χ2-preizkusom in t-preizkusom, pri čemer so bili upoštevani dejavniki, ki so bili vezani
na učence in katerih vplivi na kriterijsko spremljanje pred izvedbo eksperimenta niso
bili kontrolirani.
Zbiranje podatkov je potekalo ves čas trajanja raziskave, od sredine šolskega leta
2001/2002 do konca šolskega leta 2004/2005. Pri merjenju učinkov uvajanja eksperimentalnega dejavnika smo uporabili test glasovnega zavedanja in narek.

REZULTATI RAZISKAVE
Del eksperimentalnega dejavnika je vključeval sistematično vzpostavljanje asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami v italijanščini kot drugem jeziku. To pomeni, da se program ni ukvarjal z asociativnimi zvezami glas–pisna ustreznica, ki so v
italijanščini enake kot v slovenščini, temveč je razvijal ponotranjenje tistih asociativnih
zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami, ki so v primerjavi s slovenščino v italijanščini
različne. Poznavanje asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami smo preverjali z narekom (Giovanardi Rossi in Malaguti 1994).
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Tabela 2 prikazuje pregled rezultatov t-preizkusa med primerjalnima skupinama
glede na skupni rezultat pri nareku (N).

Skupina
ES
KS

N
70
70

M
38,34
35,40

SD
6,30
5,95

Narek (N)
Leveneov preizkus
F
P
0,074
0,786

t
2,839

t-preizkus
2P
0,005

g
138

Tabela 2: Pregled rezultata t-preizkusa za eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno skupino (KS) glede
doseženega skupnega rezultata pri nareku (N).

Iz Tabele 2 je razvidno, da so bili ob koncu eksperimenta učenci eksperimentalne
skupine (ES) v prednosti pred učenci kontrolne skupine (KS) glede dosežka pri nareku
(N) in smo s t-preizkusom zaznali statistično pomembno razliko med primerjalnima
skupinama (2P = 0,005). Statistično pomembnost razlike med dvema modalitetama
eksperimentalnega dejavnika smo preizkusili še z analizo kovariance, da bi preverili
vpliv eksperimentalnega dejavnika ob upoštevanju regresijskih učinkov sospremenljivk, ki ob začetku eksperimenta niso bile kontrolirane. Tako smo kot sospremenljivke
uporabili oceno sporazumevalne zmožnosti učencev v italijanščini pred uvedbo eksperimentalnega dejavnika (I T1), starost učencev (ST) in rezultat testiranja sposobnosti
glasovnega procesiranja jezika pred uvedbo eksperimentalnega dejavnika (TGZ).
Izvor variance
IT1
ST
TGZ
Skupina (eksperimentalni
dejavnik
V skupinah
(eksperimentalna napaka)
Skupaj

Vsota
kvadratov
212,602
6,183
639,036
556,748

Stopnje
prostosti
1
1
1
1

4068,035

135

195822,000

140

Srednji
kvadrat
212,602
6,183
639,036
556,748

F

P

Eta2

7,055
0,205
21,207
18,476

0,009
0,651
0,000
0,000

0,050
0,002
0,136
0,120

30,134

Tabela 3: Vpliv eksperimentalnega dejavnika na poznavanje asociativnih zvez med glasovi in pisnimi
ustreznicami v italijanščini ob koncu eksperimenta (N).

Na podlagi rezultatov v Tabeli 3 ugotavljamo, da so bili statistično pomembni vpliv
eksperimentalnega dejavnika (ES-KS, F = 18,476, P = 0,000), ocena sporazumevalne
zmožnosti učencev v italijanščini pred uvedbo eksperimentalnega dejavnika (IT1,
F = 7,055, P = 0,009) in sposobnost glasovnega procesiranja jezika pred uvedbo eksperimentalnega dejavnika (TGZ, F = 21,207, P = 0,000). Vse spremenljivke skupaj
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pojasnijo 30,8 % celotne variance, od tega pojasni vpliv eksperimentalnega dejavnika
12,0 % variance, ocena sporazumevalne zmožnosti učencev v italijanščini pred uvedbo
eksperimentalnega dejavnika (IT1) 5,0 % variance in sposobnost glasovnega procesiranja jezika pred uvedbo eksperimentalnega dejavnika (TGZ) 13,6 % variance.
Skupni rezultati nareka tako nedvoumno kažejo na pomembno vlogo sistematičnega vzpostavljanja asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami v italijanščini kot drugemu jeziku. Statistično pomembna razlika med skupinama govori v prid
razvijanju začetne pismenosti pri pouku italijanščine kot drugega jezika, kljub temu da
so bili učenci pred učenjem branja in pisanja že opismenjeni v slovenščini in so razlike
med jezikoma razmeroma majhne.

GLASOVNO OSNOVANE NAPAKE
Napake v nareku smo analizirali glede na njihov izvor. Tako smo ločili med glasovno osnovanimi napakami, pravopisnimi napakami in napakami interference oz. negativnega transfera iz slovenščine.
V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljene le glasovno osnovane napake
(NG), saj gre za napake, ki izvirajo iz slabe slušne zaznave in/ali slabo razvitih sposobnosti glasovnega procesiranja jezika in/ali slabo razvitega fonološkega spomina. V to
skupino smo uvrstili napake:
– izpuščanja črk, npr. *suoia namesto stuoia;
– dodajanja črk, npr. *stuoria namesto stuoia, *sefida namesto sfida; v to skupino
niso zajeti primeri napak, ki izvirajo iz nepoznavanja asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami, npr. *gienio namesto genio, *sognio namesto sogno,
in jih obravnavamo kot pravopisne napake v nadaljevanju poglavja;
– premeščanja črk, npr. *tettioa namesto tettoia, *grolia namesto gloria;
– nadomeščanja črk, npr *fabore namesto favore, *lugerna namesto lucerna, tudi
pri podvojenih glasovih, npr. *chiarso ali *ciacso ali *ciasto namesto chiasso; v to
skupino smo uvrstili izključno »prave« napake nadomeščanja glasov, ne pa tudi
napake, katerih izvor je bil očitno drugačen, npr. napake zaradi nepoznavanja
asociativne zveze glas – pisna ustreznica (*lucherna namesto lucerna, *calsa namesto calza) ali napake zaradi neustreznega prenašanja znanja iz slovenščine
(*calca namesto calza);
– vrste »nebesed«, kamor prištevamo
• manjkajoče besede;
• zapise, ki so izmaličeni do te mere, da je beseda neprepoznavna, npr. *brofo
namesto trionfo, *sturia namesto stuoia, *lluigerda namesto lucerna;
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• zapise drugih polnopomenskih besed, ki nadomeščajo besedo iz nareka, npr.
*lettere namesto lepre, *sporco namesto sforzo.
Razlike med primerjalnima skupinama glede na pojav glasovno osnovanih napak pri
nareku (NG) smo ugotavljali s t-preizkusom (Tabela 4) in analizo kovariance (Tabela 5).

Skupina
ES
KS

N
70
70

M
9,86
11,66

Glasovno osnovane napake (NG)
Leveneov preizkus
SD
F
P
t
5,36
0,001
0,978
-2,007
5,25

t-preizkus
2P
0,047

g
138

Tabela 4: Pregled rezultata t-preizkusa za eksperimentalno skupino (ES) in kontrolno skupino (KS) glede na
pojav glasovno osnovanih napak pri nareku (NG).

Iz Tabele 4 je razvidno, da so bili glede pojava glasovno osnovanih napak (NG) v
prednosti učenci eksperimentalne skupine (ES), pri katerih je bil ta tip napake manj zaznaven kot pri učencih v kontrolni skupini (KS). T-preizkus je pokazal, da so razlike med
skupinama statistično značilne (2P = 0,047). Statistično pomembnost razlike v pojavu
glasovno osnovanih napak (NG) smo preverili tudi z analizo kovariance.
Pri analizi kovariance smo kot sospremenljivke uporabili oceno sporazumevalne
zmožnosti učencev v italijanščini pred uvedbo eksperimentalnega dejavnika (IT1),
starost učencev (ST) in rezultat testiranja sposobnosti glasovnega procesiranja jezika
pred uvedbo eksperimentalnega dejavnika (TGZ).
Izvor variance
IT1
ST
TGZ
Skupina (eksperimentalni
dejavnik
V skupinah
(eksperimentalna napaka)
Skupaj

Vsota
Stopnje
kvadratov prostosti
89,935
1
6,742
1
386,014
1
239,368
1
3266,023

135

20198,000

140

Srednji
kvadrat
89,935
6,742
386,014
239,368

F

P

Eta2

3,717
0,279
15,956
9,894

0,056
0,598
0,000
0,002

0,027
0,002
0,106
0,068

24,193

Tabela 5: Vpliv eksperimentalnega dejavnika na pojav glasovno osnovanih napak pri nareku ob koncu
eksperimenta (NG).

Tabela 5 prikazuje, da sta bila statistično pomembna vpliva eksperimentalnega
dejavnika (ES-KS, F = 9,894, P = 0,002) in sposobnost glasovnega procesiranja jezika
pred uvedbo eksperimentalnega dejavnika (TGZ, F = 15,956, P = 0,000). Vse spremen-
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ljivke skupaj so pojasnile 20,3 % celotne variance, od tega je pojasnil vpliv eksperimentalnega dejavnika 6,8 % variance, sposobnost glasovnega procesiranja jezika pred
uvedbo eksperimentalnega dejavnika (TGZ) pa 10,6 % variance.

POVEZANOST MED REZULTATI RAZISKAVE
Pri ugotavljanju povezanosti med posameznimi dosežki učencev na testiranju smo
obdržali delitev vsebine nareka (N) v tri skupine glede na izvor napake (NG-glasovno
osnovane napake, NP-pravopisne napake, NTR-napake negativnega transfera). Tabela
6 prikazuje stopnje povezanosti med sposobnostjo glasovnega procesiranja jezika ob
koncu eksperimenta (RTGZ) z narekom (N) in posameznimi vsebinami nareka (NG, NP,
NTR), izražene s Pearsonovim koeficientom korelacije.

RTGZ
N
NG
NP
NTR

RTGZ

N

NG

NP

0,462**
–0,330**
–0,366**
–0,377**

–0,814**
–0,780**
–0,585**

0,374**
0,234**

0,704**

NTR

*Korelacija je statistično pomembna na ravni 0,05.
**Korelacija je statistično pomembna na ravni 0,01.
Tabela 6: Korelacije med dosežki učencev na testiranju.

Ob ugotovitvi, da sta sposobnost glasovnega procesiranja jezika (RTGZ) in pojav
glasovno osnovanih napak (NG) v medsebojni povezavi (Tabela 6) (r = –0,330,47 P = 0,01),
smo preverili še ujemanje pojava glasovno osnovanih napak (NG) in oceno slušnega
razumevanja učencev ob koncu eksperimenta (IT3SR), ki so nam jo posredovali učitelji
italijanščine v raziskavo zajetih učencev. Med spremenljivkama se je prav tako pokazala
medsebojna povezanost (r = –0,331), ki je statistično pomembna na ravni 0,01.
Glede na ugotovljene korelacije med sposobnostjo glasovnega procesiranja jezika (RTGZ) in glasovno osnovanimi napakami (NG) ter oceno slušnega razumevanja
(IT3SR) in glasovno osnovanimi napakami (NG) in ob dejstvu, da je bila ocena slušnega
razumevanja učencev v eksperimentalni skupini (ES) v povprečju višja kot pri učencih
v kontrolni skupini (KS) (ES = 3,64 KS = 2,91 2P = 0,000), ugotavljamo, da so bili učenci
eksperimentalne skupine (ES) ob koncu eksperimenta v prednosti pred učenci kontrolne skupine (KS) tako glede sposobnosti glasovnega procesiranja jezika (RTGZ) kot
47

Kot rečeno, je korelacija med spremenljivkama negativna zaradi obratno sorazmernega odnosa med njima.

127

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

slušnega razumevanja (IT3SR) in glede pojava glasovno osnovanih napak (NG). Ob ugotovljeni povezavi med spremenljivkami in rezultatih t-preizkusa ter analize kovariance
lahko omenjeno prednost učencev v eksperimentalni skupini (ES) pred učenci v kontrolni skupini (KS) zanesljivo pripišemo eksperimentalnemu dejavniku. Sklepamo torej,
da je razvijanje sposobnosti glasovnega procesiranja jezika pred in asociativnih zvez
med glasovi in pisnimi ustreznicami ter med njim znižalo pojav glasovno osnovanih
napak (NG) in izboljšalo slušne sposobnosti učencev ter njihove sposobnosti slušnega
razumevanja (IT3SR).
Načrtno razvijanje slušnih spretnosti v začetnem obdobju učenja jezikov tako pomembno pospešuje ne le učenje branja in pisanja temveč tudi učenje jezika samega,
kar se je v naši raziskavi pokazalo z ujemanjem med glasovno osnovanimi napakami
(NG) in oceno sporazumevalne zmožnosti učencev v italijanščini ob koncu eksperimenta (IT3) (r = –0,410). Učenci, ki so bili ob koncu eksperimenta bolje ocenjeni glede
na njihovo sporazumevalno zmožnost v italijanščini (IT3), so naredili manj glasovno
osnovanih napak (NG), zaradi česar se korelacija med spremenljivkama kaže kot negativna.

SKLEP
Didaktika jezikov išče vedno nove, lažje in učinkovitejše poti do znanja, pri čemer
se opira na znanstvena spoznanja različnih ved, kot so psihologija, pedagogika, didaktika, jezikoslovje in druge njej stične znanosti. Na področju začetnega branja in pisanja
so v zadnjem obdobju na didaktiko jezikov najodločilneje vplivale ugotovitve psihologije branja o izjemni vlogi obdobja t. i. porajajoče se pismenosti oziroma predbralnega
in predpisalnega obdobja, v katerem se v otroku razvijajo različne delne spretnosti
celovite zmožnosti branja in pisanja.
Domneva, da se bodo učenci sami naučili pisati v stiku s pisnim jezikom, se je v
preteklosti najprej pokazala kot zgrešena pri učenju branja in pisanja v prvem jeziku z
globalno metodo, naša raziskava pa je pokazala, da je zgrešena tudi pri učenju v italijanščini kot drugem jeziku (za marsikaterega v raziskavo zajetega učenca celo tujem).
V tem pomenu je začetno opismenjevanje v drugem oziroma tujem jeziku v primerjavi
z opismenjevanjem v prvem jeziku v velikem zaostanku. Tradicija didaktike začetnega opismenjevanja v prvem jeziku je namreč dolga, medtem ko je didaktika opismenjevanja v drugem oziroma tujem jeziku še v povojih, kar je razvidno predvsem iz (i)
omejenega števila raziskav začetnega opismenjevanja in osnovne pismenosti v drugem oziroma tujem jeziku ter (ii) učbeniškega gradiva. Že hiter pregled učbeniškega
gradiva za druge oziroma tuje jezike pokaže, da učenje začetnega branja in pisanja v

128

SLUŠNA ZAZNAVA IN OSNOVNA PISMENOST

drugem oziroma tujem jeziku ni posebej sistematično, včasih pa sploh ni obravnavano.
Učbeniki so namreč zasnovani tako, da so dostopni čim širšemu krogu uporabnikov,
pri čemer ne morejo upoštevati specifičnih posebnosti posameznih ciljnih skupin, ki
so jim namenjeni. Pričakuje se torej, da bo učeči se ob stiku s pisnim jezikom sam razvozlal pisni kod tega jezika, ugotovil, katere so njegove pravopisne posebnosti in jih
ustrezno usvojil.
Rezultati naše raziskave pa so pokazali, da je vprašanje usvajanja asociativnih zvez
glas–pisna ustreznica in s tem pravopisnih posebnosti drugega oziroma tujega jezika vse prej kot zanemarljivo. Učenci eksperimentalne skupine (ES), ki so bili deležni
programa razvijanja slušnih spretnosti, predvsem razločevalnega in razčlenjevalnega
poslušanja, sposobnosti glasovnega procesiranja jezika in vzpostavljanja asociativnih
zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami v italijanščini kot drugem jeziku, so napredovali hitreje in zanesljiveje kot učenci v kontrolni skupini (KS) in so imeli ob koncu
programa boljšo oceno slušnega razumevanja ter sporazumevalne zmožnosti v italijanščini.
Ob koncu eksperimenta so bili učenci eksperimentalne skupine (ES) v prednosti
pred učenci kontrolne skupine (KS) tako glede sposobnosti metaglasovnega procesiranja jezika kot usvojenosti asociativnih zvez v italijanščini. Razlika med učenci eksperimentalne (ES) in kontrolne skupine (KS) je bila v vseh primerih statistično pomembna v
prid učencev eksperimentalne skupine (ES). Rezultati naše raziskave torej nedvoumno
kažejo na pomembno vlogo sistematičnega razvijanja slušnih spretnosti, sposobnosti glasovnega procesiranja jezika in učenja asociativnih zvez med glasovi in pisnimi
ustreznicami v italijanščini kot drugem jeziku, saj so bili učenci eksperimentalne skupine (ES) ob koncu eksperimenta v prednosti pred učenci kontrolne skupine (KS), kljub
temu da so bili vsi v raziskavo zajeti učenci pred učenjem branja in pisanja v italijanščini že opismenjeni v slovenščini ter so glasovne in pravopisne razlike med jezikoma
razmeroma majhne.
Na podlagi ugotovljene medsebojne soodvisnosti med sposobnostjo glasovnega
procesiranja jezika ob koncu eksperimenta, poznavanjem pisnega koda italijanščine
ter oceno slušnega razumevanja in sporazumevalne zmožnosti v italijanščini sklepamo, da sistematično razvijanje slušnih spretnosti, glasovnega zavedanja in vzpostavljanja asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami pomembno prispeva k boljši
osnovni pismenosti v drugem oziroma tujem jeziku in s tem tudi k učinkovitejšemu
razvoju sporazumevalne zmožnosti v tem jeziku.
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BRALNA PISMENOST V ČETRTEM
RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
UVOD
Živimo v dobi visoke tehnologije, a branje ostaja pomemben člen v posameznikovem intelektualnem razvoju. V četrti razred osnovne šole (v nadaljevanju OŠ) prihajajo
učenci po prvem triletju, ki je bilo namenjeno opismenjevanju ter spoznavanju branja
in pisanja. V tem času so si ustvarili svoj pogled na branje in njegov pomen. S prihodom
v četrti razred se učna snov pri vseh predmetih razširi in poslušanje učitelja v razredu
ni več dovolj za dober učni uspeh. Učenci morajo določene podatke v učbenikih, delovnih zvezkih, revijah, leksikonih, na medmrežju idr. poiskati sami. Kako lahko učitelj v
četrtem razredu nadgradi opismenjevanje in učencem odpre vrata v svet branja, tako
umetnostnih kot tudi neumetnostnih besedil, ki so pomembna za nadaljnje učenje?

1 OPIS STANJA OB VSTOPU V ČETRTI RAZRED
V prvem triletju so učenci spoznali vse štiri abecede ter avtomatizirali branje in
zapis. Po končanih poletnih počitnicah, ko se vračajo v šolo, se znanje prvega triletja
skorajda prepolovi, pri čemer je pomemben dejavnik pozabljanje. Tako v začetku četrtega razreda učenci še vedno veliko razmišljajo o obliki zapisanega, po spominu iščejo
oblike črk in si hkrati skušajo zapomniti besede, ki jih zapisujejo. Prihaja do zamenjave
črk, mešanja posameznih abeced (npr. velika začetnica je tiskana, ostale črke pisane,
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ali pa se v besedi, pisani z malimi pisanimi črkami, nenadoma pojavi mala tiskana črka)
in počasnega zapisa samih besed. Tako so prve ure slovenščine vedno namenjene ponovnemu priklicu že poznanih črk, utrjevanju zapisa in vaji pisanih črk.
Da bi učencem olajšal branje, mora učitelj poskrbeti za hitro prepoznavanje simbolov. To je mogoče z izbiro pisav, ki so podobne pisavi učenca in nimajo velikih krivulj
in okraskov, ki motijo prepoznavanje, imajo med črkami dovolj prostora in si ne sledijo
pretesno. Pomembna je tudi velikost pisave, ki naj ne bo manjša od 14 pt. Upoštevati je
treba še razmik med vrsticami (1,5 vrstice), saj je besedilo tako preglednejše in »diha«
(prim. Pečjak in sod. 2006: 54–55). Tudi pri zapisu besed v zvezke prihaja do težav. V
začetku pouka je motorika še okorna. Učenci naj uporabljajo zvezke z razmikom 8 mm,
oblikovanost črk in berljivost pisave je tako boljša. Pomembna je tudi izbira nalivnega
peresa. Standardno nalivno pero je slabše, saj učenci še vedno precej pritiskajo in kaj
kmalu se zgodi, da se konica nalivnega peresa razpre. Staršem je bolje priporočiti nakup nalivnega peresa, ki ima konico v obliki kemičnega svinčnika, saj tako otroci lažje
pišejo. Če je ob začetku šolskega leta tempo narekovanja počasen, se preko šolskega
leta stopnjuje.
Branje umetnostnih in neumetnostnih besedil je za učence težko. Glasno branje
med poukom jim dela preglavice: ob branju preberejo le začetek besede in ga po svoje
dopolnijo, besede se jim zatikajo in včasih izpuščajo besede ali vrstice. Zaradi slabega
branja se učenci neprijetno počutijo, zgodi se celo, da jih je strah brati pred razredom.
Če učenci berejo tiho, učitelj ne more neposredno slediti in popraviti napak, ki jih naredijo. Razumljivost prebranega besedila lahko preveri le posredno, s postavljanjem
vprašanj in podobnimi nalogami. Da učenci vedno ne razumejo, kar so prebrali, se pokaže pri reševanju besedilnih nalog pri matematiki, kjer je razumevanje prebranega
besedila ključno. Učencem delajo takšne naloge težave in niso priljubljene. Med šolskim letom učenci spoznajo, da je branje ena izmed temeljnih prvin učenja, zato pridobiva na veljavi. Če zna učitelj v razredu postaviti pozitiven odnos do branja, začetno
negodovanje zvodeni in učenci postanejo nad branjem navdušeni.

2 BRALNA MOTIVACIJA IN DEJAVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE BRANJA
»Bralna motivacija je nadpomenka za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo nekoga k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in posamezniku pomagajo, da
vztraja do cilja in želi bralno izkušnjo ponovno doživeti.« (Pečjak in sod. 2006: 7)
V dobi odraščanja postajajo sošolci in vrstniki najpomembnejši dejavnik, po katerem se zgledujejo vsi. Odobravanje vrstnikov je tisto, ki narekuje vedenje učencev.
Otroci doživljajo bralno motivacijo predvsem kot zunanjo motivacijo, ki prihaja s strani
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sošolcev. Razredna učitelj lahko s to prvino zunanje motivacije, ki jo imenuje Pečjakova
(prav tam: 19) socialna motivacija za branje, pridobi razred in učence navduši za branje.
Pobuda se tako širi iz otroka na otroka in kaj kmalu vlada v razredu zdravo tekmovalno
vzdušje, ki vodi v branje in daje moč za vztrajanje. Tako se zunanja motivacija ponotranji in branje postane osebni interes. Razredni učitelj mora načrtovati vrsto dejavnosti,
ki potekajo v razredu in zunaj njega, da pride pri učencih do navdušenja za branje. Zelo
pomembno vlogo pri tem ima sodelovanje s šolsko knjižničarko,48 ki otrokom pomaga
pri izbiri knjig, prihaja v razred in predstavi knjižne novosti, različne zbirke knjig in vodi
književno vzgojo učencev ter – v šolski knjižnici – svetuje učencem pri iskanju virov.

2.1 Projekt Rad berem
Kako otroka prepričati, da bo začel več brati? Odrasli, tako učitelji kot starši, se
zavedamo, da je branje ena izmed osnovnih dejavnosti ne le za iskanje informacij,
ampak tudi za širjenje besednega zaklada, učenje, izražanje, splošno razgledanost in
sprostitev. Učenci tega še ne vedo, saj so v prvem triletju branje uporabljali kot vajo
pri opismenjevanju ali kot nalogo, ki jim jo je dal učitelj v razredu in zato marsikomu
predstavlja mučno izkušnjo. M. Kordigel (1995: 93) svetuje: »Čim manj bomo vsiljivi in
čim bolj nam bo uspelo posredovati občutek, da je branje literature nekaj, kar je lahko povezano s prijetnimi doživetji, tem več otrok nam bo uspelo pripeljati do stopnje
literarnega branja.«
Vižintinova (2008: 344) ugotavlja, da tudi v šolskih knjižnicah obstaja veliko različnih oblik vzpodbujanja branja, npr. razstave o novosti knjižnega gradiva, kvizi v šolski
knjižnici, reševanje megakviza, srečanja z literarnimi ustvarjalci idr. Ena izmed dejavnosti, ki poteka v razredu in otrokom približa branje, je projekt Rad berem. Projekt nastane, ko se klasično bralno značko, v kateri sodelujejo otroci prostovoljno, in domače
branje, ki zajema branje štirih izbranih knjig in reševanje določenih nalog, združita.
Seveda so tudi pri takem projektu določena pravila, ki jih je ob začetku šolskega leta
treba predstaviti tako staršem kot tudi otrokom:
– učenci vsak teden preberejo eno knjigo,
– ime in priimek pisatelja, ilustratorja in naslov knjige zapišejo v zvezek,
– v zvezek dodajo nekaj misli o prebrani knjigi,49

48

Z bralno motivacijo učencev se ukvarjajo tudi šolske knjižničarke, ki skušajo otroke na različne načine motivirati
za branje. Ena izmed takšnih dejavnosti je npr. projekt Družinsko branje s knjižno torbico (Vižintin 2008).
49
Da bi se izognili kratkim povedim, kot so: »Knjiga mi je bila všeč./Knjiga je zelo zanimiva./Knjiga je v redu.« ipd.,
damo učencem navodilo, da morajo svoje mnenje o prebrani knjigi utemeljiti. Tako strnejo nekaj svojih misli in so
hkrati vzpodbujeni k oblikovanju in izražanju le teh.
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– po želji ilustrirajo svoj najljubši dogodek iz knjige,
– med prebranimi knjigami mora biti vsaj ena pesniška zbirka,
– pogovor o prebranih knjigah poteka vsakih štirinajst dni, lahko med uro slovenščine ali v obliki dodatnega pouka.
S pogovorom učenci drug drugega vzpodbujajo in si svetujejo, katere knjige so
zanimive in jih je po njihovem mnenju vredno prebrati. Učijo se izražati svoje mnenje o
knjigi in v pripovedi ne izdati celotne vsebine, da bo ostalim sošolcem branje zanimivo.
Učenci dobijo tako informacije o knjigah, ki bi jih bilo zanimivo prebrati, saj se lahko o
bralnem čtivu odločajo preko izkušenj sošolcev. Prav zaradi teh izkušenj je nujno, da
potekajo pogovori o prebranem čtivu, saj dajejo učencem dodatno energijo in veselje
do branja. Pečjakova in sodelavci (2006: 48–50) navajajo več različnih raziskav, v katerih
so bili potrjeni pozitivni premiki pri učencih, ki sami niso posebej navdušeni bralci, a so
se teh razprav v šoli udeležili. Srečanja z vrstniki pri pogovorih o čtivu so zelo učinkovita za spreminjanje negativnih prepričanj o branju. Učenci z manj pozitivnim odnosom
do branja se soočijo z užitkom, ki ga prinašajo knjige vrstnikom. Tako se možnost, da
se odloči za sodelovanje v bralni situaciji, poveča. Tudi razlaga v razredu je pomembna,
učenci morajo prejeti čim natančnejša navodila in tudi odgovore na vsa morebitna
vprašanja.50
Projekt poteka skoraj celo šolsko leto (od oktobra do maja). Na koncu šolskega
leta ima večina učencev prebranih vsaj 35 knjig, nekateri boljši bralci lahko v šolskem
letu preberejo tudi do 100 knjig, slabši bralci pa do 20.51 Na tej stopnji je zelo pomembno sodelovanje s knjižničarko, ki ima z učenci v knjižnici osebni stik, »ki lahko v vsem
upošteva posameznega učenca. Pri takem osebnem stiku ima knjižničar veliko večjo
možnost, da svoja vprašanja in vzpodbude prilagaja posameznemu učencu, se pravi
primernost svojih predlogov ves čas ocenjuje s stališča sprejemljivosti glede na učenca in tako učencu prepričljivo dokaže svoje zanimanje za njegovo branje.« (Grosman
2008: 125) Ko prihaja v razred, knjižničarka učencem predstavi zbirke knjig, ki so aktualne za devet- in desetletnike, pokaže knjižne novosti ter predstavi knjige, ki so tudi
primerne zanje, a so starejših izdaj. Pri slednjih moti učence predvsem arhaični jezik.
Pomen besed, ki jih ne razumejo, uganejo iz sobesedila ali povprašajo učitelje, starše.
Učenci imajo tako dober pregled nad zbirko knjig v šolski knjižnici, počasi se tudi navajajo na način iskanja knjig in spoznavajo, kako so knjige v knjižnici postavljene na

50
Zanimiva je prva reakcija staršev, ki najprej vprašajo, koliko knjig bodo morali otroci prebrati v celem šolskem letu. V
pogovoru jim učitelj razloži, da si učenci sami izbirajo literaturo, ki jim je všeč in jih zanima. Ta literatura niso samo pravljice
in zgodbice, ampak tudi stripi, poljudnoznanstvene knjige ipd, pomembna je samo ena stvar, in sicer to, da učenci berejo.
51
Če bi slabši bralci prebrali le knjige, ki so namenjene osvojitvi bralne značke in opravljenemu domačemu branju, bi
prebrali 5 knjig za bralno značko in 4 knjige za domače branje, kar je bistveno manj, kot preberejo v projektu Rad berem.
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police. Projekt poenoti prej razdrobljene dejavnosti za večjo bralno aktivnost, učitelju
daje pregled nad branjem posameznih učencev v razredu in nudi več informacij o gradivu, ki je učencem aktualno in zanimivo. S takimi informacijami učenci raje posegajo
po knjigah, branje jim ne predstavlja več mučnih izkušenj in se zanj raje odločajo. Z več
vaje v branju napreduje tudi hitrost in tehnika branja, širi se besedni zaklad in izboljša
se samopodoba učenca bralca.

2.2 Učenec raziskovalec
Projekt Učenec raziskovalec ponudi učencem drugačen način pridobivanja znanja.
Pečjakova in Gradišarjeva (2002: 9–11) prikazujeta sodoben proces učenja in navajata,
da je učenje:
– proces interakcije med tem, kar že vemo, in tem, kar naj bi se naučili (med predznanjem in novo snovjo),
– socialen proces, ki učenca lahko popelje do višjih ravni znanja,
– situacijski proces, saj se učimo v določenem kontekstu, okoliščinah,
– metakognitivni proces, ko ima učenec zavedno kontrolo o lastnem znanju.
Pečjakova in Gradišarjeva (2002) opisujeta različne vrste strategij učenja, ki so primerne tako za mlajše učence kot tudi za starejše. Poleg učitelja postane pri uporabi
teh strategij pomembna vloga učenca, ki postane iskalec informacij.52 Čeprav postaja v vsakodnevnem življenju računalnik pomemben vir za iskanje informacij, je treba
učence navajati na dejstvo, da na medmrežju krožijo tudi delno ali povsem napačne
informacije in da je nujno vse tako pridobljene informacije preveriti v pristnejših virih,
v literaturi; pri tem pa seznanimo učence z nevarnostmi medmrežja in potrebni zaščiti
tako računalnika kot oseb, ki računalnik uporabljajo.53
V učinkovitem učnem procesu sta pomembni tako vloga učitelja kot učenca in
njuna angažiranost pri pouku. Pečjakova (2009: 19) se sprašuje, kakšen je njun odnos
in do kakšnih vrst transferja znanja pripelje. Odnos učenec – učitelj prikaže s shemo
Sodelovanje učenca in učitelja pri pouku pismenosti. Ugotavlja, da ga različni avtorji obravnavajo s pomočjo dveh linij: vodoravne in navpične, kjer vodoravna linija prikazuje
pobudo učenca, navpična pa je povezana s stopnjo vpletenosti učitelja v učni proces.
52

Učenci za iskanje informacij najraje uporabljajo medmrežje, a jih navajamo, da poleg računalnika uporabijo različne vire,
tako pisne kot tudi ustne.
53
Tu je predvsem mišljeno, da se preko medmrežja ne posreduje osebnih podatkov, saj lahko pride do kraje identitete
ipd. Otrokom je nujno treba dovoliti uporabo računalnika, saj le tako pride do računalniške pismenosti, pomembna
pa so tudi opozorila o pravilnem načinu uporabe in zaščiti uporabnikov. Eden izmed načinov dobre prakse, ki se po šolah
izvaja, je tudi sodelovanje v projektu safe.si, o katerem je več informacij na njihovi spletni strani http://www.safe.si.
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Kombinacija obeh smeri daje štiri vzorce pouka, kjer je le eden s partnerskim sodelovanjem učitelja in učenca v učnem procesu.
UČITELJ
Močna vpletenost
A
Usmerjenost k učenju
• Učitelj oblikuje pouk s pogostimi
vzpodbudami.
• Učitelj postavlja pravila.

UČENEC
Majhna
pobuda

• Otroci delajo to, kar zahteva učitelj.
• Učenje poteka po predpisanih
korakih.
• Dejavnosti ne omogočajo prenosa
znanja (transfera).
• Naloga učencev je sprejemanje.
• Vsebina ni pomembna.
• Učenje organizira učitelj.

Č
• Usmerjenost k učenju
• Učitelj in učenci se skupaj odločijo,
kako bodo izvedli nalogo.
• Učitelj vodi učence in jih usmerja k
prenosu znanja.
• Učenci so aktivni v učnem procesu.
• Učenje izvira iz problemskega
učenja.
• Dejavnosti vključujejo veliko
pogovora.
• Učenci sodelujejo pri nalogah.
• Vsebina je jasna, učni proces je
cenjen.
• Učenec razmišlja in povzema
besedila.

UČENEC
Velika
pobuda

• Pismenost je vrsta spretnosti, ki jo
mora otrok usvojiti.
• Učitelj izbere sredstva, s katerimi
• Učenci se odločajo, kako bodo
določi učno situacijo.
organizirali učenje.
• Učitelj spremlja napredek učencev z • Učitelj jim pomaga z nasveti, svetuje
vrsto nalog.
vire.
• Učenci sledijo zahtevanim nalogam. • Otroci sledijo pri učenju svojemu
interesu.
• Učenje je določeno s številnimi
• Učenje je raziskovanje in odkrivanje.
pravili.
• Dejavnosti so same sebi namen.
• Dejavnosti so usmerjene k
posamezniku.
• Učenci delajo brez pomoči.
• Od učencev se pričakuje notranja
motivacija.
• Naloge prevladujejo nad vsebino.
• Vsebino določa učenec in jo
organizira sam zase.
• Učenje učenca poteka ob različnih
• V branje se vključuje obnova
virih.
besedila.
• Pismenost se uporablja z namenom, • Pisanje zajema aktivno povzemanje
da bi zaposlili učenca.
idej z besedila.
B
C
Usmerjenost k dejavnostim
Usmerjenost k učencu
UČITELJ
Šibka vpletenost

Shema 1: Sodelovanje učenca in učitelja pri pouku pismenosti. (Vir: Pečjak 2009: 19, po Websterin sod. 1996.)
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Z učenčevo angažiranostjo in sodelovanjem pri izbiri tem, ki jih ponudimo v raziskovanje, pridobimo naklonjenost učencev za projekt in s tem tudi posredno zagotovilo
za sodelovanje. Učitelj, ki se odloči za izvedbo projekta, mora najprej poskrbeti, da bo
izbrana tema zanimiva za večino otrok v razredu. Sledi pogovor o iskanju virov in literature, pomembne za projekt, ter razdelitev učencev na manjše skupine. Te skupine nato
prejmejo svoje zadolžitve in naloge, ki jih raziskujejo. Nadaljnji potek dela je v skupinah,
kjer se preučujejo viri in iščejo informacije o nalogi. Po določenem času učenci poročajo
ostalim skupinam, kaj so o svoji nalogi spoznali, usklajujejo svoja dognanja z ostalimi, jih
nadgrajujejo in primerjajo. Učenci se ob tem učijo iskanja in zapisa najpomembnejših
stvari, ki jih lahko ostalim podajo v različnih oblikah: kot besedilo, miselni vzorec ali pa
le s ključnimi besedami. Ob koncu projekta sledita prikaz raziskovanja in samoevalvacija
pridobljenega znanja.54 Učenci radi pokažejo, kaj so počeli in za kaj so se trudili, zato je
javni prikaz njihovega dela dodatna motivacija za nadaljnje delo. Učitelj ima več možnosti prikaza dela učencev: razstava v razredu, avli šole, v novejšem času tudi na spletnih
straneh šole; tako imajo vpogled v učenčevo delo tudi starši in ostali.

2.3 Učitelj za eno šolsko uro
Dejavnosti, ki daje učencem dodatno motivacijo za branje neliterarnih besedil, je
projekt Učitelj za eno šolsko uro. V četrtem razredu ga izvajamo najlažje pri urah družbe ali naravoslovje in tehnika, s spretnejšimi učenci pri katerem koli predmetu. Motiviranost učencev za takšen način dela je izredno velika. Pri tem projektu je treba paziti,
da se učencev ne priganja ali sili v ta način dela, ampak da so sami pobudniki in se
javijo prostovoljno. Ob tem igrajo učenci igro vlog in se za eno šolsko uro res »spremenijo« v učitelja, ostali učenci pa postanejo njegovi učenci. Učenec, ki tisti dan postane
učitelj, se mora pripraviti in raziskati snov, ki jo bo predstavil sošolcem. Razmisliti mora
tudi, o tem, kako bo snov podal, jo prikazal in razložil. Dogovor v razredu je bil, da se
snov lahko prikaže na plakatu ali z računalniško predstavitvijo. Učitelj je med tako uro
le opazovalec in pomočnik, če je potrebna dodatna razlaga.
Izkušnja nastopa pred sošolci, ki poslušajo in opazujejo, je velika motivacija za vse
učence. Takšen način dela pripelje do umiritve razreda, saj tudi najnemirnejši učenci
ob nastopu sošolcev postanejo pozorni in želijo izvedeti, kaj jim bo njihov »učitelj«
razložil. Hkrati so »učitelji« podvrženi ocenjevanju sošolcev, ki jim ob koncu povedo,
kakšen jim je bil nastop, kako so razumeli snov, ki jim je bila dana, in ali kaj pogrešajo.
Takšna ocena sošolcev pomeni učencem veliko več kot pa ocena v redovalnico. S takim
54

Otroci odgovarjajo na vprašanja: »Kaj sem se med raziskavo naučil? Kaj mi je bilo všeč? Kaj bi spremenil? Na kaj moram
biti v prihodnje pozoren?«
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delom prihaja tudi do vaje za govorne nastope, ki jih v okviru pouka učenci opravljajo
pri slovenščini.
Nikakor ne velja, da ima učitelj s takim načinom izvajanja pouka manj dela, ravno
nasprotno, saj mora najprej novo snov predstaviti oz. razložiti posamezniku, mu pomagati pri pripravi za govorni nastop, svetovati ipd., nato slediti pouku in opazovati,
kaj učenec pred tablo počne, ter nazadnje še ostalim razložiti določene, manj jasne
podatke. Zakaj se bi torej učitelji odločali za takšen način dela? Odgovor se ponuja kar
sam od sebe, saj je motivacija učencev za drugačne vrste dela velika. Radi sodelujejo
in »vodijo« pouk, med takimi urami ni nemira, hkrati se učijo biti ocenjeni in sprejemati
kritiko sošolcev. S takim načinom dela pridejo v ospredje tudi učenci, ki so v razredu
manj opazni, in učenci, katerih samopodoba je bolj negativna kot pozitivna. Spodbujanje pozitivne samopodobe učencev v razredu ter dobrega počutja in dobrih odnosov
pa je temeljna naloga vsakega učitelja.

3 ZAKLJUČEK
»Brati in ne razumeti je kakor loviti in ničesar ne uloviti.«
Carlo Goldoni55
V teoriji prihajajo v četrti razred otroci, ki so dokončno opismenjeni in s popolno
avtomatizacijo branja. Tako naj bi otroci pri učenju začeli uporabljati dodatno literaturo, prebirali leposlovje in sami iskali informacije ter znali v besedilu ločiti bistvene
podatke od nebistvenih, a praksa pokaže popolnoma drugačno sliko. Učenci med šolskimi počitnicami veliko pozabijo, sam odnos do branja pa je prej negativen kot pozitiven. Učencem v četrtem razredu je lažje reševati matematične naloge, kot samostojno
prebrati in razumeti določeno berilo. Če želi razredni učitelj otroke pripraviti do tega,
da začnejo več in raje brati, se mora v razredu, pa tudi zunaj njega, izredno potruditi.
Spreminjanje odnosa do branja je dolgotrajen proces, ki vključuje več dejavnikov:
– čtivo, ki naj bi ga učenci prebirali, naj bo zapisano v primerni in večji pisavi, s primernimi razmiki med vrsticami (besedilo naj diha),
– gradivo, primerno za to starost, mora biti učencem primerno predstavljeno,
– učenci se sami odločijo, kaj bodo prebrali (glede na njihove interese in stopnjo
bralne zmožnosti),
– sodelovanje med knjižničarjem in razrednim učiteljem mora biti dobro, saj se s
svojim strokovnim znanjem dobro dopolnjujeta,
55

Misel sem dobila na spletni strani Misli in verzi. Spletni naslov je naveden med literaturo.

137

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

– o prebranem gradivu morajo v razredu potekati pogovori, kjer ima vsakdo možnost, da izrazi svoje mnenje o prebranem, ostali pa to mnenje dopolnijo in povedo svoja razmišljanja,
– učenci se skozi celo šolsko leto navajajo na uporabo različnih virov informacij in
preverjanje dobljenih informacij,
– informacije iz knjig, učbenikov ipd. učenci uporabijo na več načinov, med katere
spadajo tudi govorne vaje in nastopi pred sošolci,
– učence se navaja na sprejemanje kritike in pogovor o njihovem delu, saj jim tak
pogovor pomaga pri njihovi osebni rasti in razvoju.
Čeprav je načinov, kako otroke pripraviti do tega, da bodo več brali, več, imajo vsi
eno skupno točko: angažiranost učitelja. Učitelj, ki je pripravljen otrokom pripovedovati o lastnih izkušnjah z branjem, z učenci razpravljati o branju in jim dovoliti lasten
pogled na prebrano, bo vsekakor omogočil več učencem, da jim bo branje postalo
prijetno doživetje. Prijetnih doživetij pa se nihče ne brani.
Razvijanje bralne pismenosti nima svojega pomena le v branju literarnih del, kot
si marsikdo predstavlja.56 Bralna pismenost je: »Najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti, je sposobnost hitrega branja z razumevanjem in sposobnost fleksibilnega
pristopa k bralnemu gradivu. Za bralca, ki ima razvite te sposobnosti, pravimo, da je
bralno pismen.« (Pečjak 1999: 57) Torej je razvijanje bralne pismenosti veliko več, kot
so seznami za bralno značko in domače branje. Bralna pismenost je tudi razumevanje
neumetnostnih besedil, iskanje informacij v tekstih in tudi interpretacija besedil, kar
predstavlja višjo raven dela z besedili. Za kompleksno razvijanje bralne pismenosti je
nujno potreben tim učitelja in knjižničarja, saj se dopolnjujeta v znanju – ena na knjižnem področju, druga v razvojni psihologiji otrok. Sodelovanje in dogovor med njima
prinaša otrokom pozitivni odnos do branja, mu daje težo in zanje postaja zanimivo.
Otroci spoznajo, da se v knjigah res skriva znanje, in to na dosegu roke.
Razredni učitelja mora biti pozoren še na eno posebnost branja pri učencih v četrtem razredu, to je razlika med bralnim interesom dečkov in deklic.57 Če si deklice rade
izposojajo leposlovje, v katerem nastopajo vile, princeske in čarovnice, so dečkom zanimivejše poljudnoznanstvene knjige z zgodovinsko in naravoslovno tematiko (zbirke
Svet okrog nas, Skozi čas, Kako so živeli, Zakaj neki ipd). Med leposlovnimi knjigami si
izposojajo pustolovske in detektivske zgodbe, v zadnjem času sta »fantovska« junaka
postala Grozni Gašper in detektiv Kvjatkovski. Čeprav učenci in učenke radi posegajo
56

Naredila sem preprosti preizkus in na medmrežnem iskalniku Google vtipkala geslo »bralna pismenost«. Odprlo se je
veliko zadetkov, med njimi tudi kar nekaj strani slovenskih osnovnih šol. Ko sem pogledala, kako poteka razvoj bralne
pismenosti na različnih šolah po Sloveniji, pa sem bila razočarana, saj se pod pojmom bralna pismenost največkrat
skrivajo seznami za bralno značko in domače branje.
57
Seznam o izposojenih knjigah je med prilogami.
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po sodobnih junakih, ki se ukvarjajo z računalniki, rolkami in mobilnimi telefoni, pa
še niso popolnoma pozabili na junake, kot so Skavt Peter, Lukec in Kekec. Tudi junaki
iz časov, ko so bili otroci še Pastirci in Pestrne, še živi na bralnem sporedu naših otrok.
Otroci še posegajo po pisateljih, kot so France Bevk, Fran Milčinski in Josip Vandot. Tudi
knjige starejšega datuma radi prebirajo, čeprav jih moti jezik, ki ga včasih ne razumejo.
Pomen arhaičnih besed, ki se ne uporabljajo več, uganejo sami ali pa vprašajo starše
in učitelje. Vendar jim posamezne besede ne delajo prevelikih preglavic, saj ostajajo
zgodbe Butalcev, Tolovaja Mataja in Kekca zanimive, ne glede na to, da so se dogajale
v času, ko so bili otroci njihovi dedki in babice.

4 PRILOGA
Seznam izposojenih knjig
• Leposlovje:
– Franceve zgodbe (Christine Nöstlinger)
– Grozni Gašper (Francesca Simon)
– Lov na pošasti (Adam Blade)
– Mala čarovnica Lili (Knister)
– Mavrične vile, Vremenske vile, Praznične vile (Daisy Meadows)
– Detektiv Kvjatkovski (Jürgen Banscherus)
– Anica (Desa Muck)
– Čarobna hišica na drevesu (Mary Pope Osborne)
• Poljudnoznanstvene knjige:
Izposojajo si knjige različnih tematik
– živali: zbirka Svet okrog nas
– zgodovina: o starem Egiptu, stari Grčiji in starem Rimu; – zbirki Skozi čas, Kako
so živeli
– človeško telo: zbirka Zakaj neki (povezava s snovjo pri predmetu NIT)
– avtomobilizem
– astronomija
• Leposlovje starejših slovenskih avtorjev:
– Lukec in njegov škorec, Pastirci, Tatič, Pestrna (France Bevk)
– Butalci, Skavt Peter, Tolovaj Mataj (Fran Milčinski)
– Kekčeve ukane, Kekec in Bedanec, Kekec nad samotnim breznom (Josip Vandot)
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Martina Ozbič

VZROKI NEUSPEŠNOSTI PRI NAREKU
PRI DVOJEZIČNIH UČENCIH Z UČNIMI
TEŽAVAMI
1 SPOSOBNOST USPEŠNEGA ZAPISA NAREKA IN SPECIFIČNE
UČNE TEŽAVE
Narek je bistvena oblika in sredstvo zapisovanja vsebin, ki jih slišimo v šoli, predvsem v osnovni, in je načrtovana dejavnost osebe, ki uči. Podobno nareku je zapisovanje slišanega, ki ga srečujemo na višjih ravneh izobraževanja in pri odraslih. Narek
srečujemo pri vseh predmetih in ne le pri jezikovnih, torej pri učenju jezika, o jeziku in
z jezikom.
Z narekom ima težave kar velik delež učencev. Sem spadajo učenci z odkrenljivo
pozornostjo, učenci z motnjami slušnega procesiranja, učenci z grafomotoričnimi motnjami, dispraksijo, otroci iz drugojezikovnih okolij, še posebej pa učenci z disortografijo, disgrafijo in disleksijo.
Motnje branja in pisanja oz. jezikovno pogojene motnje v šolskem obdobju se
nanašajo na težave jezikovnega funkcioniranja, pa naj bo to percepcija, obdelava podatka, slušna ali vidna diskriminacija, prepoznavanje in ločevanje figure od ozadja (vidnega ali slušnega), uporabe, razumevanja, izražanja, spomina slušnih in verbalnih ter
vidnih dražljajev. Nanašajo pa se predvsem na jezikovno, kognitivno funkcioniranje, ne
pa na njihovo manifestacijo.
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Mednarodne klasifikacije specifičnih učnih težav ICD 10 in DSM IV navajajo različne razvrstitve (Košir in sod. 2008: 14). Klasifikacija ICD-10 deli specifične učne težave
na šest podskupin glede na posamezne veščine (F 81.0 specifične motnje branja, F
81.1 specifične pravopisne motnje, F 81.2 specifične motnje aritmetičnih veščin, F 81.3
mešane motnje šolskih veščin, F 81.8 druge razvojne motnje šolskih veščin, F 81.9 nespecificirane razvojne motnje šolskih veščin), medtem ko DSM IV deli na tri skupine
po področjih učenja (315.0 motnje branja, 315.1 matematične motnje, 315.2 motnje
pisnega izražanja).
Razvidno je, da sta v navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z
dodatno strokovno pomočjo (Košir in sod. 2008: 14) navedeni dve skupini težav, kjer
gre za:
– »vpletenost slušno-vizualnih procesov, ki zadeva motnje branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, ki temeljijo na jeziku (nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki itd.) ter
– vpletenost vizualno-motoričnih procesov, ki zadeva težave pri pisanju (disgrafija), težave pri matematiki (spacialna diskalkulija), težave pri načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) in primanjkljaje na področju socialnih
veščin.« (Košir in sod. 2008: 14)
Pri specifičnih učnih težavah gre za kognitivne in jezikovne izzive ter težave. Govorimo o kognitivnih primanjkljajih in posledicah na različnih področjih učenja, kar se
poudarja tudi v Navodilih. »Pri učencih s PPPU so pogosto motena naslednja področja
kognitivnega procesiranja: vidno procesiranje, slušno procesiranje, procesiranje zaporednih informacij (sekvencionalno procesiranje), pojmovno ali holistično (celostno)
procesiranje (sočasno predelovanje informacij), hitrost predelovanja informacij, pozornost.« (Košir in sod. 2008: 17)
Job, Sartori, Tressoldi (2005) v svojem testu disleksije in disortografije vzporejajo
samostojne motnje pisane besede – disleksijo ločeno od disortografije; pri prvi gre za
motnje brane besede, pri drugi pa pravil zapisovanja besede, pisanju oz. pri razumevanju pravil pisane besede. Res pa je, da gre pri nareku za veliko več; vključujejo se tudi
grafomotorika, spomin, sekvencionalna vidna in slušna percepcija.
Podobno tudi Šalijev test pri analizi zapisa nareka opredeljuje fonemsko in ortografsko pogojene napake (Šali 1971).
Če analiziramo sposobnost korektnega zapisovanja nareka, potem je razvidno,
da pravilen zapis zahteva tako zgoraj omenjene slušno-vizualne procese kot tudi
vizualno motorične procese. Za pravilen zapis nareka mora biti otrok sposoben slišati, poslušati, sprejeti, prepoznati zvoke, še posebej verbalne, jih obdelati, jih prekodirati v grafemsko (simbolno) obliko, ob tem načrtovati gib, grafeme zapisovati v
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prostorsko določenem zaporedju in obsegu, istočasno med zapisovanjem poslušati
nadaljnje narekovanje in morda še notranji govor ob ponavljanju besede (notranje
glaskovanje). Ob tem so potrebne še vidno motorična koordinacija, fluentnost in intencionalnost giba ter sposobnost diskriminacije figure od ozadja (zvočne verbalne
figure od zvočnega verbalnega ali neverbalnega ozadja in vidne figure od vidnega
ozadja). Skratka, gre za prostorsko in časovno sekvenčno (zvočno in vidno-grafemsko) obdelavo ter urejevanje, pa tudi za hkratno procesiranje podatkov dveh različnih kodov (fonem, grafem) s sluhom, vidom in gibom. Zelo težavno je procesiranje
sekvenc, še posebej tistih, ki so časovno opredeljene (zvok, fonem, sekvenca fonemov ...), saj igra tu veliko vlogo poleg fonemskega zavedanja še spomin. »Učenci z
motnjo branja in pisanja so oškodovani v priklicu (neposrednem ali odloženem) iz
kratkotrajne shranitve. Tak otrok ne more ohranjati fonemske transformacije vizualne besedne oblike dovolj natančno ali dovolj dolgo, da bi mu jo uspelo spet združiti
kot besedno celoto. Primanjkljaj kratkotrajnega pomnjenja lahko tako omeji učinkovitost fonološkega branja.« (Jelenc 1999: 12) Učenci s specifično motnjo branja in
pisanja delajo tipične, specifične napake na določenih področjih (vidnem in slušnem
razločevanju, spajanju glasov, razčlenjevanju besed, očesnemu sledenju, samodejnemu prepoznavanju glasov in simbolov – avtomatizacija, pomnjenju, pozornosti,
orientaciji, grafomotoriki, besednem razumevanju in sporočanju). Tovrstne napake
se razlikujejo od začetniških napak mladih bralcev.58
Otrok, ki ima težave na enem samem izmed teh področij, bo pri nareku manj
uspešen. Počasnejši zapis nareka je v prvi triadi (še posebej v drugem/tretjem razredu) normalen pojav, v tretjem in kasneje v drugi in tretji triadi pa postaja že sredstvo
sporočanja, učenja. In če zopet analiziramo, kaj zahteva učinkovit zapis nareka (glej
alinejo kognitivnih zahtev), potem je jasno, da ima otrok s težavami na enem izmed
teh področij pri nareku težave.
Pri dvojezičnosti se celotna slika še dodatno preplete, saj se otrok iz dvojezičnega
okolja srečuje z dvema naboroma glasov (ali več, če upoštevamo še narečja), pa tudi z
dvema slovnicama, torej z dvema ortografijama. Poznati mora vsak jezik posebej, biti
zmožen diskriminiranja in učinkovitega preklapljanja fonemov, morfemov, leksemov
ter pravil njihovega kombiniranja v stavčne strukture. Pri zapisovanju nareka se lahko dva jezikovna svetova izključujeta, spajata ali občasno pomešata, odvisno pač od
jezikovne ozaveščenosti učenca. Po navadi pa se pri otroku s težavami na področju
učenja pojavljajo težave, ki so pri obeh jezikih podobne.
Velja pa še opozoriti, da se težave kažejo različno v netransparentnih in transparentnih jezikih, kjer se pri prvih pojavlja neekvivalentno prekodiranje iz grafema v
58

Poglobljeno piše o tem M. Lipec Stopar.
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fonem (en fonem – dva, trije grafemi ali en grafem – dva fonema), tako da v stroki
nekaterih državah tečejo projekti za ugotavljanje teh razlik oziroma so bile opravljene
raziskave (Zanzurino, Stella 2009; Biancardi in sod. 2006; Burani 2008).
Napake v obeh jezikih (v skladu z ortografskimi in fonološkimi pravili jezika) se
kažejo v pomanjkljivem procesiranju vidne ali fonološke poti (glej npr. Ozbič in sod.
2004; Fabbro 2004). Značilna je nesistematična uporaba grafemov in/ali glasov v obeh
jezikih kot simbolov, problematičen pa je lahko tudi sam zapis ne glede na jezik. Dvojezični učenec z učnimi težavami pri branju in pisanju lahko ima izmaličen in zamešan
priklic besed, grafemov, fonemov, pravil v obeh jezikih. Specifične napake dvojezičnega učenca z učnimi težavami pri branju in pisanju so na vsak način podobne specifičnim napakam enojezičnega učenca z učnimi težavami. Po navadi so pri istem otroku v
obeh jezikih enake (vidnega, slušnega tipa ali vidno-slušnega).
Učne težave pri branju in pisanju ne izhajajo iz dvojezičnosti (Pertot 2004) in učenje enega jezika ne zavira učenja drugega jezika.
Dvojezičnost je včasih opora: tuje študije namreč dokazujejo, da imajo dvojezični
otroci z jezikovnimi motnjami prednost pred enojezičnimi, saj igrata oba jezikovna sistema pomembno vlogo v jezikovnem procesiranju (Kohnert 2009). Bolj dograjen jezik
pomaga drugemu.
»Do zdaj opravljene raziskave glasovnega zavedanja v drugem/tujem jeziku podpirajo tezo o tem, da je sposobnost glasovnega procesiranja jezika metakognitivna
sposobnost. Ko otrok doseže določeno raven v razvoju glasovnega zavedanja v določenem jeziku, lahko prenese na kateri koli jezik.« (Zorman 2005: 36) Dvojezičnemu
učencu, ki ima slabše razvito jezikovno zavedanje, moramo pomagati pri razločevanju
razlik med obema jezikovnima sistema, ne pa enega omejevati. »S postopnim razvijanjem spretnosti glasovnega zavedanja lahko olajšamo učenje branja pri vseh učencih,
tudi pri učencih s težavami pri branju.« (prav tam: 41) »Višja stopnja glasovnega zavedanja v enem jeziku pogojuje boljše glasovno zavedanje v ostalih jezikih, ki se jih otrok
uči, in nasprotno, razvijanje glasovnega zavedanja v drugem in/ali tujem jeziku utrjuje
in dodatno razvija glasovno zavedanje v prvem jeziku.« (prav tam: 38)
Težave na jezikovnem področju, npr. disleksija, disortografija ..., torej niso posledica dvojezičnosti (dvojezičnost lahko le zaplete situacijo), temveč posledica specifičnega jezikovnega delovanja. Zato je pomembno, da se pomoč izvaja v dominantnem
jeziku. Učne težave se namreč ne omilijo z odstranjevanjem enega jezika. Niso vezane
na manifestacijo, temveč na težave jezikovnega funkcioniranja na kognitivni jezikovni
ravni (glej prejšnje odstavke). »Motnje branja in pisanja« so poimenovanje vidne pojavnosti nevidnih »motenj jezikovnega funkcioniranja«. Prvo ime se nanaša na simptome, drugi pa na vzroke. Potrebni so ustrezni delovni programi, s katerimi razvijamo
učenčeve jezikovne sposobnosti v obeh jezikih, potrebno je ozaveščanje družine in
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strokovnjakov, da je prvi jezik temelj celotnega jezikovnega procesiranja in da se tu
gradijo fonetika s fonologijo, leksika s sintakso ter morfologijo, torej tudi ortografija,
semantika in pragmatika jezika.
Učenec si s fonološkim in metafonološkim védenjem izoblikuje predstavo tako
razlik kot podobnosti jezikov, s katerimi je v stiku. Dodatno potrebuje trening pozornosti, vaje verbalnega spomina, fonološkega zavedanja in hkratnega procesiranja. Otrok
s specifičnimi učnimi težavami lahko imajo torej težave tako v L1 kot v L2 ali L3 ipd., ne
glede na to, kateri jezik je L1, čeprav se v nekaterih jezikih izraziteje pojavljajo določene
težave zaradi same narave jezika.
V prispevku smo želeli ugotoviti, katere so prevladujoče napake ter težave pri nareku dvojezičnih tretješolcev.

2 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ RAZISKAVE
Cilj raziskave je pri preskusih fonološkega zavedanja, verbalnega spomina in grafomotorike ugotoviti šibka področja dvojezičnih učencev z učnimi težavami, ki so bili
pri zapisu nareka neuspešni.59 V ta namen smo formulirali hipotezo: Učenci, ki so slabše
zapisovali narek, imajo težave na področju fonološkega zavedanja, verbalnega spomina
in grafomotorike, ne glede na učni ali dominantni jezik.

3 METODE DELA
3.1 Opis vzorca
Iz skupine 62 dvojezičnih učencev 3. razreda osnovne šole (38 učencev iz osnovne
šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji in 24 učencev iz osnovne šole z italijanskim
učnim jezikom v Sloveniji) se je glede na osnovi vsote napak v slovenskem in italijanskem nareku izbralo60 10 učencev (Tabela 1). Dva fanta in dve deklici sta obiskovala
osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji, ostali učenci (šest učencev) pa
osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Štirje otroci kažejo navskrižno dvo-

59

Zaradi narave raziskave se ni še dodatno analiziralo ortografskih veščin, saj se te nanašajo na zavestno učenje oz. na
usvajanje in generalizacijo pravil zapisa. Ortografske težave se lahko namreč pojavljajo zaradi specifičnih jezikovnih težav,
zaradi počasnega učenja ali pa zaradi same dvojezičnosti.
60
Zajeti so s pomočjo izračuna standardnega odklona v –3SD do –2SD glede na vsoto napak v slovenskem in italijanskem
nareku s 5-odstotnim tveganjem.
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jezik

jezičnost, ostali pa homogeno (Tabela 1). Izbrani učenci so rešili še dodatne preskuse
fonološkega zavedanja, verbalnega spomina in grafomotorike.
Šifra otroka
Dominanten jezik
Učni jezik

B1
it
slo

T7
it
slo

L3
slo
it

S1
slo
it

P6
slo
slo

O1
slo
slo

O2
Slo
Slo

O3-7
slo
slo

H2
it
it

K4-8
it
it

Tabela 1: Otroci in dominantni oz. učni jezik.

3.2 Opis inštrumentarija
a. narek: Za slovenski narek se je uporabilo narek iz Šalijevega testa za Motnje branja in pisanja, italijanski narek pa je bil sestavljen po analogiji in je vključil težavne
grafemske in fonemske sklope, kjer je potrebno poznavanje ortografskih pravil. Pregled slovenskega in italijanskega nareka je temeljil na razvrstitvi napak v kategorije
iz Šalijeve razvrstitve napak, nekatere kategorije pa so bile dodane. Shema napak je
razdeljena na štiri glavne skupine (Tabela 3): I. Napake na osnovi šibkega prostorskega
zaznavanja in/ali pomanjkljive vizualno-motorične koordinacije, II. Napake na osnovi
šibkega slušnega razločevanja in/ali razčlenjevanja, III. Napake na osnovi neznanja (nepoznavanja pravopisnih pravil in/ali konkretnih besed oziroma pomanjkljivega spomina), IV. Druge vrste napak.
b. dodatni preskusi: zajemali so preskuse iz različnih testnih baterij: Test za motenost
pri branju in pisanju (Šali 1971), italijanski test CMF61 (Marotta L. in sod. 2004), grafomotorične vaje iz ACADIA testa in dodatne preskuse v drugem jeziku, sestavljene po analogiji. Sklop preskusov obsega 4 preskuse fonološkega zavedanja, 2 preskusa verbalnega
spomina s fonološkim zavedanjem, 2 preskusa verbalnega spomina oz. priklica besed s
fonemsko omejitvijo in 1 preskus grafomotorike.

61

Standardiziran test za ocenjevanje metafonološkega zavedanja.
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3.3 Opis spremenljivk:
Spremenljivke so se delile na spremenljivke jezika (dominantni in učni jezik) ter
spremenljivke fonoloških, ortografskih, grafomotoričnih veščin (Tabele 2, 3 in 4).
Opis
Učni jezik

vsebina

oznaka

slovenski

SU

italijanski

IU

slovenski

DS

italijanski

DI

Dominantni jezik

Tabela 2: Spremenljivke jezika.

Vsebina

oznaka

kvantitativna analiza

Število napak pri nareku v slovenskem jeziku

NSLTOT

število napak

Število napak pri nareku v italijanskem jeziku

NITTOT

število napak

Skupno število napak v obeh narekih

NSLITSK

skupno število napak

I. Napake na osnovi šibkega prostorskega zaznavanja in/ali
NSL1 in NIT1
pomanjkljive vizualno-motorične koordinacije62
II. Napake na osnovi šibkega slušnega razločevanja in/ali
razčlenjevanja
III. Napake na osnovi neznanja (nepoznavanja pravopisnih
pravil in/ali konkretnih besed) oziroma pomanjkljivega
spomina
IV. Druge vrste napak

Tabela 3: Spremenljivke narekov.

62

V obeh jezikih posebej.
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število napak

NSL2 in NIT2

število napak

NSL3 in NIT3

število napak

NSL4 in NIT4

število napak
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Vsebina

oznaka

kvantitativna analiza

b. DODATNI PRESKUSI
Slušno razločevanje zadnjega glasu v besedi

RZG

Slušno razločevanje prvega glasu v besedi

RPG

Fonemska sinteza

FS

Krajšanje prvega zloga besede

KPZ

Spoonerism – izmenjava prvega fonema
med dvema besedama
Verbalni spomin s fonološkim zavedanjem
– glaskovanje naprej in nazaj
Verbalni spomin serije besed: serija besed
v slovenskem jeziku – priklic besed s
fonemsko omejitvijo
Verbalni spomin serije besed: serija besed
v italijanskem jeziku – priklic besed s
fonemsko omejitvijo
Naloga na področju grafomotorike:
dvakratni preris likov

SP
VSF

1 točka za vsak pravilen odgovor,
največ 12 točk
1 točka za vsak pravilen odgovor,
največ 12 točk
1 točka za vsak pravilen odgovor,
največ 12 točk
1 točka za vsak pravilen odgovor,
največ 12 točk
1 točka za vsak pravilen odgovor,
največ 12 točk
2 točki za vsak pravilen odgovor,
največ 12 točk

VSS1

1,2 točki za vsak pravilen odgovor,
največ 12 točk

VSS2

1,2 točki za vsak pravilen odgovor,
največ 12 točk

GR

1 točka za vsak pravilno narisan lik,
nato deljeno z dve, največ 12 točk

Tabela 4: Spremenljivke dodatnih preskusov.

3.4 Obdelava podatkov
Podatki so bili obdelani z računalniškimi programi Microsoft Excel in SPPS 13.0. Naredili sva frekvenčno analizo. Za analizo podatkov se zaradi nenormalnosti distribucije
(otroci so bili izbrani na osnovi podpovprečnih rezultatov pri nareku), težko primerljivih preskusov in majhnega vzorca ni uporabilo zahtevnejših statističnih postopkov.

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V Tabeli 5 so prikazani rezultati zapisovanja nareka (surovi podatki), medtem ko so
rezultati dodatnih preskusov podani v frekvencah in odstotkih. Število napak v nareku je
teoretično neskončno, medtem ko je bilo pri dodatnih preskusih mogoče doseči neko
maksimalno število točk (12), zato je bilo mogoče rezultate ovrednotiti v odstotkih.
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Dominanten

DI

DI

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DI

Učni

US

US

UI

UI

US

US

US

US

UI

UI

B1

T7

L3

S1

P6

O1

O2

O3-7

H2

K4-8

Narek italijanščina

9

29

28

36

21

22

16

26

51

34

prostorske

Napake I.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fonološke

Napake II.

6

7

12

13

8

5

3

9

15

15

93

ortografske

Napake III.

2

16

13

16

10

13

12

12

18

18

130

druge

Napake IV.

1

6

3

7

3

4

1

5

18

18

66

20

18

34

30

11

6

14

5

42

37

217

Jezik
Šifra otroka

DI
∑ f/ %

NAREK

Narek slovenščina

274

prostorske

Napake I.

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

fonološke

Napake II.

10

10

5

11

4

3

5

3

5

5

61

ortografske

Napake III.

4

2

7

7

3

2

5

0

6

6

42

druge

Napake IV.

6

5

22

12

4

1

4

2

31

31

118

29

47

62

66

32

28

30

31

93

71

491

Skupaj

Verbalni
spomin

Verbalni spomin
in fonološko
zavedanje

Vaje fonološkega zavedanja

DODATNI PRESKUSI
RZG
razlikovanje
zadnjega glasu

12

12

12

12

11

12

12

12

11

10

116

100,00

100,00

100,00

100,00

91,67

100,00

100,00

100,00

91,67

83,33

97

RPG
razlikovanje
prvega glasu

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

119

91,67

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99

FS Fonemska
sinteza

8

6

10

10

12

12

12

12

12

11

105

66,67

50,00

83,33

83,33

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

91,67

87

11

12

8

11

9

11

11

12

2

0

87

91,67

100,00

66,67

91,67

75,00

91,67

91,67

100,00

16,67

0

72

7

7

2

4

1

4

7

9

3

0

44

58,33

58,33

16,67

33,33

8,33

33,33

58,33

75,00

25,00

0

37

2

6

4

2

4

4

8

8

6

2

46

16,67

50,00

33,33

16,67

33,33

33,33

66,67

66,67

50,00

16,67

38

KPZ Krajšanje
prvega zloga
SP Spoonerism
VSF: Verbalni
spomin in
fonološko
zavedanje
VSS1 slov.jezik
VSS2 ital.jezik

vaje grafomotorike

6

4,8

3,6

6

3,6

3,6

6

6

4,8

3,6

48

50,00

40, 00

30,00

50,00

30,00

30,00

50,00

50,00

40, 00

30,00

40
43,2

3,6

1,2

6

4,8

4,8

4,8

3,6

6

3,6

4,8

30,00

10,00

50,00

40, 00

40, 00

40, 00

30,00

50,00

30,00

40, 00

36

6,7

7,5

4,5

5,6

5,8

7,7

12

5,4

6,7

3,8

65,7

37,50 46,67 %

55,83

62,50

48,33

64,17

100,00

45,00

55,83

31,67

55

Skupaj

∑

67,3

68,5

62,1

67,4

63,2

71,1

83,6

82,4

61,1

47,2

673,9

Skupaj %

%

62,3

63,3

57,5

62,4

58,5

65,7

77,3

76,3

56,6

43,7

52,6

Tabela 5: Rezultati števila napak v slovenskem in italijanskem nareku ter dodatnih preskusov (frekvence in
odstotki).

Če podatke analiziramo »šolsko«, je prag zadostnega rezultata 60 % uspešnega odgovora, za učinkovito opismenjevanje pa bi bil potreben višji kriterij, npr. 75 %, saj kljub
redundanci jezika potrebujemo vsaj tri četrtine informacij, da dostopamo do vsebine.
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Pri preskusih fonološkega zavedanja (razlikovanje prvega in zadnjega glasu, fonemska sinteza) izpolnjuje 60-odstotni kriterij večina otrok razen dveh otrok (H2 in
K4-8), ki tudi pri preskusu krajšanja prvega zloga dosegata slabe rezultate. Omenjena otroka sta pri nareku dosegla najslabši rezultat oz. naredila največ napak (93 in 71
napak). Krajšanje prvega zloga zahteva namreč višje oblike jezikovnega procesiranja:
segmentacijo na zloge, tj. fonemske sklope na osnovi nekih fonotaktičnih pravil, ki so
za vsa jezik specifična, ločevanje delov med seboj in rekombiniranje enot, zapomnitev
fonemskih sklopov, ki so lahko tudi brez pomena (niso morfemi).
Očitno je, da se večini otrok zatakne pri težavnejših preskusih fonološkega zavedanja, kjer sta potrebna še verbalni spomin ter manipulacija s fonemi, tj. pri izmenjavi
prvega glasu med besedama (spoonerism) ter pri preskusu verbalnega spomina in fonološkega zavedanja pri glaskovanju naprej in nazaj. Na tem preskusu so bili skoraj vsi
(80 %) nezadostni razen otroka O3-7, ki je bil zadostno uspešen tako pri spoonerizmu
kot glaskovanju naprej in nazaj, ter otroka O2, ki je bil uspešen le pri glaskovanju naprej in nazaj. Pri verbalnem spominu oz. priklicu besed s fonemsko omejitvijo ni nihče
dosegel praga zadostnega, medtem ko so se pri vajah grafomotorike izkazali otroci T7,
O1 in O2 (vsi trije so bili pri nareku med uspešnejšimi). Ostali otroci niso dosegli praga
zadostnega, kar pomeni, da je grafomotorična uspešnost v tej skupini podpovprečna.
Težave so torej imeli tako na fonološkem kot grafomotoričnem področju.
Če primerjamo rezultate nareka in dodatnih preskusov, opazimo, da so otroci
s fonološkimi težavami pri dodatnih preskusih naredili tudi fonološke napake pri
narekih, tako v slovenščini kot italijanščini. Žal pa dodatni preskusi niso preverjali
ortografije, saj je bilo tarča opazovanja predvsem fonološko zavedanje višje ali nižje
ravni, tako da neposredno primerjanje med preskusi in posameznimi napakami nareka ni mogoče.
Če analiziramo težavnost preskusov, ugotovimo, da sta najlažja in najmanj zahtevna (torej tudi razvojno zgodnejša) prvi in drugi preskus (razlikovanje prvega glasu – 99
% pravilnih odgovorov; razlikovanje zadnjega glasu – 97 % pravilnih odgovorov). Sledi
preskus fonemske sinteze (87 % uspešnosti), krajšanje zloga (72 % uspešnosti) in preskusi grafomotorike (55 % uspešnosti), ki je že na meji nezadostnega. Za ta vzorec pa
so najtežji preskusi verbalnega spomina v slovenščini (40 %), glaskovanja naprej in nazaj (38 %), spoonerisma (37 %) in nazadnje verbalnega spomina v italijanščini (36 %).
Omenjeni preskusi zahtevajo dvojno procesiranje z vključitvijo verbalnega spomina ali
pa fonološke sposobnosti višje ravni, pa tudi sposobnost fonemskega spomina, kjer
igra veliko vlogo tudi obseg mentalnega leksikona.
Pravilni odgovori posameznih učencev pri dodatnih preskusih se gibljejo od 47,2
točke do 83,6 točke oz. uspešnosti od 43,7 % do 77,3 %, od katerih le pet otrok, torej
polovica, dosega 60-odstotni uspeh, ostali pa manj, le eden pa nad 75 %. Nekateri so
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pri skupnem točkovanju uspešnejši izključno zaradi uspešnosti grafomotoričnega preskusa, sicer pa bi dosegali nižje rezultate.

5 SKLEP
Če upoštevamo uspeh opazovanih učencev pri narekih, lahko v glavnih obrisih
na osnovi napak iz nareka (Tabela 5) na osnovi standardnega modela branja izključimo težave na neposredni poti oziroma vidni poti, saj pri nareku skoraj ni napak tega
tipa, čeprav se je pri dodatnih preskusih izkazalo, da so pri nekaterih preskusih otroci
grafomotorično neuspešni. Neuspeh pa je lahko pogojen s slabo percepcijo ali slabo
motoriko ali pa s slabo vizuomotorično koordinacijo.
Pozornost se usmeri predvsem na delovanje fonološkega kanala, saj so napake v
nareku pretežno fonološke (specifične za specifične učne težave) in ortografske (ki so
lahko posledica specifičnih učnih težav ali pa splošnih učnih težav, tudi dvojezičnega
šolanja).
Analiza posameznih učencev nam torej pokaže, da večina otrok nima težav z enostavnimi fonološkimi preskusi, saj v glavnem dosegajo od 80- do 100-odstotne rezultate: učenci so usvojili temelje fonološkega zavedanja (prepoznavanje glasov v fonemski
verigi). Treningi osnovnega fonološkega zavedanja so torej le delno koristni ali sploh
niso, saj ne predstavljajo kognitivnega izziva in možnosti za povečanje sposobnosti
manipuliranja glasov ter verbalnega spomina.
Iz rezultatov vidimo, da se zaplete pri kompleksnejših nalogah, kjer se manipulira
s fonemi in fonemskimi sklopi (krajšanje zloga, spoonerism, glaskovanje naprej in nazaj
ipd.). Med učenci pogrešamo obvladovanje nadrejenih ravni fonološkega zavedanja,
saj učenci niso dosegli najvišje ravni glasovnega oziroma fonemskega zavedanja, ki
vključuje upravljanje glasovnih enot različnih velikosti v realnem času ali/in z zamikom. Rehabilitacija, vaje in treningi naj bi torej bili usmerjeni v povečevanje verbalnega spomina, izboljšanje veščin manipulacije s fonemi, fonemskimi sklopi in morfemi,
slušnega procesiranja in dvojnega procesiranja (hkratnega obdelovanja raznovrstnih
informacij).
Dihotomna narava branja in pisanja na relaciji fonološko/slušno/časovno versus
grafemsko/vidno/prostorsko/gibalno je izrazita; vpletenost slušno-vizualnih procesov
ter vizualno-motoričnih procesov je pri narekovanju in zapisovanju nareka maksimalna, na kar bi morali biti pri delu z otroki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
še posebej pozorni.
Če potegnemo črto, imajo opazovani učenci z učnimi težavami branja in pisanja
težave pri fonološkem procesiranju in pri priklicu dejstev iz kratkotrajnega spomina.
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Rezultati nareka opozarjajo, da učenci ne ohranjajo fonemskega zapisa dovolj časa, da
bi uspešno prenesli in uporabili informacijo, in da imajo težave pri poznavanju ortografskih pravil jezikov, ki so lahko primarne ali sekundarne narave. Pri rezultatih dodatnih preskusov je razvidno, da imajo opazovani otroci težave predvsem pri fonološkem
procesiranju (predvsem višje ravni) in verbalnem spominu ter da lahko vpliva na slab
zapis nareka tudi grafomotorična nespretnost. Lahko torej sprejmemo hipotezo: Učenci, ki so slabše zapisovali narek, imajo težave na področju fonološkega zavedanja, verbalnega spomina in grafomotorike oz. natančneje, da imajo na področju fonološkega zavedanja težave predvsem na področju višjih ravni fonološkega zavedanja.
Otroci, ki imajo težave pri zapisovanju nareka, bi potrebovali logopedsko pomoč.
Potrebne so vaje za razvijanje verbalne pozornosti, verbalnega spomina, širjenje besedišča in načinov besednega priklica, trening fonološkega zavedanja nižje in višje ravni
v obeh jezikih, trening fonemskega procesiranja in manipuliranja, trening verbalnega
fonemskega ali leksikalnega spomina, sočasnega procesiranja, ne nazadnje tudi grafomotorike. Ob tem je treba tudi nuditi vedenja o ortografiji in poleg fonemskega zavedanja razvijati tudi ortografsko. Še posebej pa velja omeniti neverbalne treninge slušnega procesiranja, kot so lahko ritmiziranje, pomnjenje različnih zvočnih dogodkov,
sekvenc zvokov, treningi hkratnega vidno-slušnega procesiranja, kot ga izvaja kot ga
izvaja Carol Goldfus (npr. Turnabout programme).63
Prvi razred osnovne šole nudi učiteljem in učencem veliko možnosti za razvijanje
fonološkega zavedanja, vendar se – žal – večina učiteljev omejuje na osnovne ravni fonološkega zavedanja in na priklic besed zgolj kot sredstvo za učenje novih grafemov.
Treba bi bilo izvajati verbalne igre (iskanje rim, pomnjenje spiska besed, iskanje
besed po določenem kriteriju, zlogovanja, ritmiziranja, glaskovanja, prepoznavanja
zvokov), vidno-perceptivne igre (iskanje razlik, labirinte, sledenje črtam), igre spomina
(verbalnega in vidnega), igre hkratnega vidno-slušnega procesiranja ipd., igre prepoznavanja barv, dodelitve ustrezne barve posameznim predmetom, verbalnih primerjav, poslušanj in diskriminiranje različnih zvokov, zvokov glasbil, igre oponašanja, zrcaljenja, iskanje razlik v parih besed, branje, poslušanje ter tvorjenje izštevank, kjer je
izpostavljen določen glas, samoglasnik ali soglasnik ali zlog, iskanje rim, aliteracije, priklic besed, ki se začenjajo na določen glas, zlog, identifikacija prvega in zadnjega glasu
ali zloga, prepoznavanje besed brez prvega glasu ali iskanja vseh mogočih različic, igre
verbalnega spomina, zapomnitev serije besed ter reprodukcije v enakem ter obratnem
vrstnem redu, igre z nebesedami, igre zapomnitve imenovanih slik, zapomnitev in ponovitev različnih zlogov ali besed (ali nebesed) naprej in nazaj, igre razkosanih besed,
igre v stavke zlepljenih besed, igre vidnega spomina in zamaknjena zapomnitev prve
63

http://www.turnabout-education.co.uk/index.html
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slike v seriji slik, igre prerisovanja likov z zamikom, igre zapomnitve množice slik ali
predmetov z imenovanjem ali s prepoznavanjem, igre zapomnitev slik, predmetom
s prepoznavanjem dodanega predmeta, igre zapomnitve serije slika ali razmestitve
predmetov ter ureditve po spominu, igre prepoznavanja manjkajočega predmeta po
spominu, iger zapomnitve imenovanih ali videnih barv, igre prepoznavanja slik po
spominu, igre zapomnitev poti, igre zapomnitve predmetov ob poti, igre zapomnitve sosledja barvanih predmetov (Lamparelli, Bortolotti 2009). V dejavnost naj bodo
vključeni delovni slušno-verbalni spomin, hitro poimenovanje – RAN, verbalno dopolnjevanje povedi, opisovanje slike (bogastvo opisa, kompleksnost povedi, organizacija
pripovedovanja), verbalni spomin – ponavljanje besed nazaj, pred matematične veščine (štetje, branje številk, prepoznavanje številk, vzporejanje števila-stvari in poznavanje količine pri urejenih objektih, vzporejanje števila-stvari in poznavanje količine pri
neurejenih objektih, razlike v velikosti in količini med objekti in številkami: več, manj,
enako, seriacija po velikosti, seriacija z dodajanjem ali odvzemanjem enega elementa),
metaspomin (ugotavljanje situacije na sliki, ki podkrepi ali omogoča pomnjenje), prepoznavanje črk, ponavljanje nebesed, analiza – segmentacija besed, sinteza zlogov in
fonemov, vizno-motorična integracija, razumevanje besed, pozornost, metakognicija
(Terreni in sod. 2002).
Zapis nareka je veliko več kot to, saj zahteva tako regulacijo splošnega vedenja
(koncentracija, pozornost) kot delovanje na dinamični časovni ravni sosledja zvočnih
dogodkov ter bolj statičnega vidika – zapisa v dvodimenzionalni prostor – zvezek ali
list papirja.
Ker je narek bistveno sredstvo zapisovanja znanja, bi bilo potrebno, da se v prvi triadi razvija načrtno, organizirano in sistematično vse veščine in funkcije, ki so bistvene
za učinkovitost v zapisovanju.
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PISMENOST PRISELJENIŠKIH OTROK:
POLITIKA VKLJUČEVANJA?
1 VEČKULTURNOST KOT STANJE
Pismenost priseljeniških otrok je pojem, ki ga je treba razumeti v prepletu okoliščin, ki ga definirajo. Prvi pogoj za razmišljanje o načelnih problemih pismenosti priseljeniških otrok je večkulturnost. Slednjo razumem v dveh medsebojno povezanih
pomenih. Večkulturnost je v prvi fazi stanje družbe, v drugi pa politika upravljanja s
tako pripoznanim stanjem družbe. V pričujočem prispevku izhajam iz prepričanja, da
je večkulturnost stanje sleherne družbe, ne glede na časovni ali prostorski okvir njenega obstoja. Navajam nekaj predpostavk v zvezi z ustrojem sodobnih (in preteklih)
družbenih skupnosti:
– Družbene skupnosti so kulturno heterogene entitete. Kulturno heterogenost ne
razumem le v etničnem smislu, ta je tudi statistično dokazana in obenem tudi
najbolj merljiva, temveč v širšem smislu prepričanj in življenjskih stilov.
– Heterogenost kulturnih skupnosti dodatno zaplete njihova dinamika: kulturne
identitete niso stabilne. Povečana stopnja mobilnosti na vseh ravneh (ljudi, blaga, informacij in kapitala) povečuje stopnjo prilagajanja tudi na ravni identitet.
Ljudje se odzivamo in prilagajamo vedno novim in raznovrstnim situacijam, s
katerimi se vsakodnevno srečujemo.
– Tretja predpostavka, mobilnost, je tesno povezana s prvima dvema: zgodovinske izkušnje kažejo, da mobilnost ni družbena anomalija, temveč dejstvo (Le
Bras 2003/1993).
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V teh okvirih lahko torej začnemo razmišljati o jezikovni integraciji priseljeniških
otrok kot fenomenu večkulturne družbe. V prispevku bom poskušala problematizirati
učinkovitost nekaterih jezikovnopolitičnih odločitev v zvezi s pismenostjo otrok migrantov.
Jezikovni menedžment v zvezi z jezikovno integracijo pojmujem kot trosestavinsko procesualno shemo:64
večkulturnost kot stanje večkulturnost kot politična
strategija (R Slovenija/EU)
kulturna heterogenost
ustava
dinamika
resolucije
mobilnost
zakoni
direktive
pravilnik(i)

dejanja
projekti za pripravo učnih načrtov,
standardov znanja, gradiv
integracijski projekti na šolah
prostovoljstvo
uvajanje medkulturnih tem v redne
kurikule
učenje jezikov priseljencev
razvijanje medkulturnih kompetenc

2 VEČKULTURNOST KOT POLITIČNA STRATEGIJA
Država lahko začne sprejemati politične strategije večkulturnosti v trenutku, ko
se zave, da je družba na njenem teritoriju večkulturna, o čemer sem pisala v prejšnjem
poglavju.65
Politične strategije za upravljanje z večkulturnostjo (večjezičnost, ki je v tem prispevku osrednjega pomena, je pojavna oblika večkulturnosti) so kodificirane v pravnih
aktih, začenši z Ustavo Republike Slovenije. Ustava se jezikovnih in kulturnih pravic dotakne v več členih, najbolj eksplicitno v 61. členu, ki pravi, da ima vsakdo pravico, da
svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža
svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.66 Med različnimi modeli imigracijskih politik se je Slovenija opredelila za integracijski pristop, ki ga uvaja v Resoluciji o imigracijski
politiki Republike Slovenije, ki je stopila v veljavo leta 1999. V tem dokumentu se država
zavezuje, da bo, »upoštevajoč družbeno večkulturnost, s spoštovanjem bogastva različnosti, mirnega sožitja, družbene stabilnosti in kohezivnosti /.../ vodila integracijsko
politiko, katere cilji so zasnovani na temeljnih načelih in vrednotah enakopravnosti,
svobode in vzajemnega sodelovanja. Pri tem je:

64

Poševno so označeni postopki, ki bodisi še niso realizirani bodisi ne v zadostni meri.
Politične strategije, opredeljene v aktih s posredno zakonodajno močjo, so odraz potrebe po prilagajanju aktualnim
deklariranim družbenim vrednotam in ne nujno odraz konkretnega interesa vseh družbenih skupin.
66
64. člen Ustave RS zagotavlja kolektivne pravice avtohtonima manjšinama.
65
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– enakopravnost razumljena kot zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in
civilnih pravic;
– svoboda kot pravica do izražanja kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja
integritete in dostojanstva vsakega posameznika in gojitve lastne kulture v skladu z zakoni in temeljnimi vrednotami Republike Slovenije;
– vzajemno sodelovanje kot pravica do udejstvovanja in odgovornosti vseh v neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne družbe.
Da bi omogočali čim večjo družbeno koherentnost, bo integracijska politika vsebovala določene pravne okvire in družbene ukrepe, ki bodo spodbujali integracijo priseljencev v slovensko družbo, preprečevali diskriminacijo in družbeno obrobnost in
omogočali, da priseljenci izražajo in gojijo lastno kulturo in vrednote na podlagi spoštovanja osebne integritete in dostojanstva v skladu z zakoni Republike Slovenije.«67
Resolucija68 je postavila temelje integracijske politike in je v tem smislu zelo pomembna, posredno priznava medkulturno družbeno stvarnost in se z njo sooča na
sodoben in demokratičen način. Tudi dokumenti na ravni Evropske unije, v skladu s katerimi deluje Slovenija, vpeljujejo integracijski pristop k imigracijski politiki. Leta 2004
je Svet Evropske unije sprejel Skupna temeljna načela integracijske politike za priseljence
v Evropski uniji. V tem dokumentu za uspešno integracijo navaja zlasti naslednje pogoje: spoštovanje osnovnih vrednot EU, pomen zaposlovanja imigrantov, pomen izobraževanja imigrantov in zlasti njihovih potomcev, enakopraven in nediskriminatoren
dostop do institucij, javnih in zasebnih dobrin, pogosta interakcija med imigranti in državljani države gostiteljice, izobraževanje slednjih o imigrantskih kulturah, stimulativni
pogoji bivanja v urbanih središčih, spoštovanje različnosti kultur in religij, sodelovanje
imigrantov v demokratičnem procesu in pri oblikovanju integracijskih politik, zlasti na
lokalni ravni. Pomembno je zlasti to, da dokument v prvi točki poudari, da je integracija dinamičen, dvosmerni proces medsebojnega prilagajanja imigrantov na eni strani in
državljanov države gostiteljice na drugi.69
Maja 2007 je bil na kolegiju ministra za šolstvo in šport sprejet dokument Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.70 Strategija je natančno identificirala probleme, povezane z jezikovno
integracijo priseljeniških otrok, in korake, ki vodijo k izboljševanju situacije, in sicer so
to zlasti naslednji:
67

Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999.
Zakonodaja s področja zagotavljanja pravic tujcem, kamor sodijo tudi jezikovna problematika, je navedena v več virih,
zato na tem mestu podajam le sklice: Knez 2009; Bešter 2007).
69
http://www.enaro.eu/dsip/download/eu-Common-Basic-Principles.pdf (23. 3. 2010).
70
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_vkljucevanje_
migrantov.doc (23. 3. 2010).
68

155

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

a) pomanjkljive zakonske podlage, ki bi omogočale uspešnejše načrtovanje integracijskih postopkov otrok migrantov v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja
ter na podlagi katerih bi lahko zagotovili sredstva za podporne mehanizme, ki
omogočajo njihovo integracijo, število ur, namenjenih poučevanju slovenščine
kot drugega jezika, ni jasno opredeljeno in v večini primerov ni zadostno;
b) nejasno razdelani mehanizmi in instrumenti za vključevanje otrok migrantov
v sistem vzgoje in izobraževanja (pomanjkanje učnih načrtov za vse stopnje
izobraževanja, izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v smislu
usvajanja medkulturnih kompetenc, standardi znanja za otroke migrante, ocenjevanje, čas, namenjen obdobju prilagajanja, in status, ki naj bi ga otrok v tem
času imel, pomanjkanje smernic in finančne podpore za delo s starši migranti,
izobraževanja, na katerih bi učitelji pridobili metodično-didaktična znanja za
poučevanje slovenščine kot drugega jezika skupaj z usvajanjem širših medkulturnih kompetenc, niso sistemsko urejena);
c) neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov
ter neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega
okolja ter nizka stopnja integrativne pripravljenosti slovenske skupnosti.

3 DEJANJA IN NEKATERI PRIMERI DOBRIH PRAKS
Na podlagi strategije in ponujenih rešitev je Ministrstvo za šolstvo objavilo Javni
razpis za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011. V okviru projekta delujeta dva
konzorcija šol, tj. osnovnih in srednjih, ki razvijata infrastrukturo za socialno in deloma
jezikovno integracijo otrok (Knez 2009: 200), ter Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Slednji je prevzel nalogo »priprav/e/ infrastrukture
za poučevanje slovenščine kot drugega jezika na celotni šolski vertikali, tj. pripravo opisov ravni jezikovnega znanja za otroke, govorce slovenščine kot drugega jezika, učnih
načrtov in gradiv za poučevanje slovenščine kot drugega jezika ter izvedbo pilotnih
tečajev slovenščine za otroke in starše migrante« (prav tam). V nekaj letih lahko torej s
pomočjo Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pričakujemo učne načrte, standarde
znanja in učbenike, ki bodo integracijo priseljeniških otrok uredili na vsebinski ravni.
Na področje jezikovne integracije se umešča tudi redno delo Zavoda za šolstvo RS, ki
v skladu s svojim poslanstvom pri »posodabljanju kurikula v najširšem smislu«71 ter
»ustvarjanju pogojev za dvig ravni strokovnega znanja in humanistične ozaveščenosti
71

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=41&pID=166&rID=1477 (6. 2. 2010).
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učiteljev« (prav tam) aktivno sodeluje na področju izobraževanje učiteljev, saj v zadnjih
nekaj letih pogosto organizira posvete in seminarje na temo jezikovne integracije priseljeniških otrok.72 Na samostojne pobude nekaterih šol, ki nastajajo na podlagi konkretnih potreb učiteljev in staršev, se realizira nekaj zanimivih integracijskih projektov.
Za primer uspešne prakse spodbujanja medkulturne ozaveščenosti (koncept po Mikolič 2004) navajam aktivnosti na Osnovni šoli DBB Hrpelje, o katerih poroča Vižintin
(2009). Uspešna integracija, kot jo opredeljujejo tudi evropskih dokumenti, je namreč
odvisna od vseh »strank v postopku« in predpostavlja sodelovanje vseh udeležencev
komunikacije oz. pripadnikov jezikovno-kulturnih skupnosti na določenem teritoriju.
Na omenjeni šoli potekajo (poleg drugih projektov) slovensko-albanske in slovenskomakedonske ure s ciljem spodbujanja medkulturne ozaveščenosti: na dvojezičnih
urah, ki so formalno umeščene med ure slovenščine, otroci spoznavajo razloge za selitev otrok priseljencev, geografsko umeščajo Slovenijo in države, od koder so se priselili
sošolci, primerjajo razlike in podobnosti med državami in jeziki, morebitne drugačne
pisave, glasove in črke ter prisluhnejo umetnostnim besedilom iz obeh jezikovnih in
kulturnih okolij (prav tam: 403).
Druga uspešna praksa, ki jo velja omeniti, je prostovoljno delo študentk Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije na Univerzi na Primorskem pri
poučevanju slovenščine dijakov imigrantov Srednje tehniške šole v Kopru.73 Izkušnje
jezikovne integracije, ki potekajo v teh urah, so pomembne tako za dijake, ki pridobivajo znanje iz jezika okolja na neformalen, bolj sproščen način (vendarle ob uporabi
učbenikov za slovenščino kot tuji jezik), kot tudi za mlade učiteljice, ki imajo na ta način
priložnost že v okviru študija preveriti pridobljeno jezikoslovno znanje v ožjem smislu
(slovnica, didaktika slovenščine kot drugega jezika), pa tudi, kar je za slovenista še posebej pomembno, izostriti občutljivost za vprašanja sociolingvistične narave, zlasti v
smislu statusov in razmerij med jeziki in njihovimi govorci.
Problemom jezikovne integracije pa je namenjenih tudi kar nekaj aktivnosti Slovenske filantropije, nevladne organizacije, ustanovljene leta 1992 z namenom promocije in razvijanja prostovoljskega dela in solidarnosti med ljudmi.74 Leta 1994 je bil pod
okriljem Slovenske filantropije kot odziv na takratno situacijo na področju nekdanje
Jugoslavije ustanovljen Center za psihosocialno pomoč beguncem, ki še danes, v nekoliko spremenjeni situaciji, nudi podporo imigrantom, med drugim organizira tudi poučevanje slovenščine za odrasle in otroke (prav tam). Z vidika spodbujanja solidarnosti
med ljudmi so aktivnosti združenja Slovenska filantropija ne le dobrodošle, temveč
72

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=7&pID=241 (6. 2. 2010).
Projekt vodita Vladka Tucovič (Fakulteta za humanistične študije) in Alen Mesarič (Srednja tehniška šola Koper).
74
http://www.filantropija.org/filantropija.asp?FolderId=69 (10. 2. 2010).
75
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_vkljucevanje_
migrantov.doc (10. 2. 2010).
73
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nujne, odpirajo pa pomembno vprašanje, povezano z dolžnostmi države do urejanja
imigrantskih zadev. Ta v praksi (na podlagi neusklajenih pravnih podlag) namenja dodatnemu pouku slovenščine za priseljeniške otroke eno uro na teden, kar znese 35 ur
letno, način izvedbe pa prepušča samim šolam, vključno z izborom izvajalcev dodatne
jezikovne pomoči (Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji).75 Omenjeni obseg ur in izvedba dodatne jezikovne pomoči sta tako neustrezna z več vidikov. Obe raziskavi, ki sta preverjali
uspešnost slovenske jezikovnointegracijske politike, sta identificirali neučinkovitost
sprejetega (financiranega) modela; tako je raziskava, ki jo je izpeljal Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2007 v sodelovanju s takratno diplomantko Anjo Vladič (Knez 2008: 158),76 pokazala, da ima po mnenju staršev
pri spremljanju dejavnosti v šoli težave 44 % učencev. Slabše znanje jezika je vzrok, da
učenci, takih je 63 %, pri pouku ne morejo sodelovati tako, kot bi si želeli; 25 % je celo
takih, ki pri pouku sploh ne morejo sodelovati (prav tam). Pomenljiv podatek je naslednji: kar 82 % staršev je menilo, da bi otrok zelo potreboval tečaj slovenščine, 64 %
pa, da bi poleg tečaja potreboval še dodatne ure slovenščine. Avgusta 2009 so sorodno
raziskavo opravili tudi na združenju Slovenska filantropija77 in prišli do rezultatov, ki nakazujejo iste probleme: 90 % šol meni, da se pri obravnavi učencev/dijakov z migrantskim ozadjem kažejo posebne potrebe, oziroma 90 % šol opaža pri delu s to populacijo
težave, 89,9 % opaža pri priseljeniških otrocih učne težave, za katere menijo, da so pogojene tudi z nezadostnim znanjem jezika (obenem s kulturnimi razlikami in drugačnim šolskim sistemom) – 66,6 % (prav tam: 12–14). Zanimivo je, da so anketiranci med
vzroki za učne težave navajali tudi nestrpnost (eksplicitno navede le pet šol), le dve
šoli pa učno neuspešnost povežeta s socialnimi težavami.78 Ob tem je treba opozoriti
naslednje: retorika o medkulturnosti, enakopravnosti kultur in spoštovanju različnih
kulturnih praks ne sme zamegliti velikokrat temeljnega problema, do so priseljenci pogosto tudi ekonomsko depriviligirani ali, kot v nekem nekoliko drugačnem kontekstu
ugotavlja Dragoš (2006: 194): »/S/ocialno državo /je/ teže ohranjati v družbah z izrazito
76

V raziskavo so bili vključeni osnovnošolski otroci in starši, ki so v Sloveniji največ tri leta; sodelovalo je 30 staršev/
skrbnikov in 30 učencev priseljencev (Knez 2008: 158).
77
Analiza stanja na področju vključevanja učencev in dijakov z migrantskim ozadjem v sistem vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji: http://www.filantropija.org/library/includes/file.asp?FileId=102 (11. 2. 2010). Metodologija: vprašalnike
so poslali osnovnim in srednjim šolam iz petih slovenskih mest s statistično največjim deležem migrantov v Sloveniji:
Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper in Nova Gorica. Dodatno so vprašalnike poslali še na šole v Murski Soboti. Vprašalnike so
poslali skupno sto devetintridesetim osnovnim in srednjim šolam, in sicer: štiriinšestdeset vprašalnikov na šole v Ljubljani,
devetintrideset v Maribor, petnajst v Kranj, devet v Mursko Soboto, osem v Koper in štiri v Novo Gorico. Vprašalniki so
bili naslovljeni na šolsko svetovalno službo. Izpolnjene vprašalnike je vrnilo skupno devetinštirideset šol, od tega trideset
osnovnih šol in devetnajst srednjih. Med njimi ena šola navaja, da nima učencev/dijakov z migrantskim ozadjem (prav
tam: 3–4).
78
Zadnje tri kategorije odgovorov so izvajalci in interpretanti ankete združili pod odprtim vprašanjem »Zakaj menite,
da prihaja do teh težav?« (poleg učnih težav tudi vedenjske težave, druge težave zaradi slabega poznavanja okolja,
neupoštevanje pravil, drugo, prav tam: 14).
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etnično ali rasno diverzifikacijo, saj se v takih okoljih poveča verjetnost, da kulturne
identifikacije posameznih kolektivitet sovpadejo s slojno in razredno stratifikacijo. /.../
A/rtikulacija družbenih neenakosti /se/ začenja dogajati (kamuflirati) skozi identitetne
boje, v katerih pripadniki podrejenih etnij, jezikov, religij obtožujejo kulture više rangiranih skupin za vzrok njihove marginalizacije. Zato se problematiziranje neenakosti
v porazdelitvi dobrin, ugleda in priložnosti izraža kot obramba simbolov, vrednot in
tradicij, specifičnih za posamezno kulturo.«
Multikulturalizem se torej ne sme začeti in končati pri retoriki »različnosti«, »enakopravnosti«, »spoštovanju«, čeprav je kot izhodiščna vrednostna baza potreben in nujen. Edini smisel multikulturalizma je v dejanjih, ki potencialne oblike diskriminatornih
praks onemogočajo in postavljajo pravne temelje za enakopravno sožitje vseh ljudi
različnih socialnih in kulturnih provenienc.
Slabši učni uspeh priseljeniških otrok je torej potencialno kompleksna kombinacija različnih dejavnikov, ki jih je treba skrbno analizirati in na podlagi ugotovitev sprejeti ukrepe, ki bodo vsakemu konkretnemu učencu/dijaku zagotavljali enakopravne
izobraževalne pogoje. Vloga šole je namreč zagotoviti vsem prebivalcem Republike
Slovenije enakovredno izobrazbo79 in s tem enakopravne možnosti za aktivno vključevanje v družbo.

4 SMERNICE
Možnost učenja slovenščine je za otroke migrantov zakonsko predvidena, vendar se obseg in oblika učenja slovenščine v posameznih zakonih zelo razlikujeta; tako
ugotavlja Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji (str. 11). V istem dokumentu je predvideno sprejetje
Pravilnika o vključevanju otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja, kar do tega
trenutka še ni bilo realizirano. Pravilnik bi moral nujno urediti obseg in način jezikovne
integracije priseljeniških otrok, kajti to je področje, ki se je na podlagi izkušenj in raziskav pokazalo kot eno najbolj problematičnih. Primeri dobrih praks iz tujine (Avstrija,
Finska, Švica – kanton Luzern, Nemčija, Berlin, prim. Strategijo: 38–42) kažejo izredno
pisano paleto različnih programov in strategij usvajanja jezika okolja, najbolj izstopajoče so razlike v urah, dodeljenih učencem/dijakom migrantom ob vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces (primer Nemčije: 10 ur na teden, najmanj eno leto; prvih nekaj
79

Po 10. členu Zakona o osnovni šoli imajo otroci, ki so tuji državljani, oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v
Republiki Sloveniji, pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike
Slovenije. Po Zakonu o gimnazijah (9. člen) se lahko tuji državljani izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani
Republike Slovenije, kadar se izobražujejo po načelu vzajemnosti. Ravno tako pravi 9. člen Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju, sicer morajo tuji državljani plačati stroške izobraževanja.

159

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

tednov pouk jezika okolja poteka v obliki vzporednih intenzivnih tečajev). V zvezi z načinom izvedbe dodatnega pouka slovenščine se zdi najboljša rešitev intenzivni vzporedni nekajtedenski tečaj slovenščine ob vstopu v šolo, nato pa vključitev v redni pouk
in dopolnilni pouk slovenščine po pouku. Ob tem se postavlja eno temeljnih vzgojnih
vprašanj: ali izključitev učencev/dijakov za določeno časovno obdobje (tj. individualizacija) pomeni tudi segregacijo (prim. Peček in sod. 2006: 55–56)? Inkluzivna vzgoja bi
morala temeljiti na tehtnih in premišljenih strategijah izobraževanja, ki izhajajo iz vsakokratne konkretne situacije, v kateri se je znašel učenec ali dijak. Če zagotavlja izključitev otroka za krajše časovno obdobje v srednjeročnem smislu pogoje za uspešnejšo
jezikovno integracijo, tega ne moremo šteti za segregacijsko prakso.
Za uspešno integracijo pa je, kot sem že večkrat poudarila, pomembno bilateralno
prilagajanje. V integracijskem postopku sodeluje tudi skupnost, ki sprejema priseljeniške otroke in njihove starše, in sicer ne le na način dajanja, ampak tudi na način sprejemanja kulturnih praks. Predlogi za učinkovito in uspešno integracijo (zlasti) gostiteljske
kulture so predvsem trije:
1. Uvajanje medkulturnih tem v redne šolske kurikule. V zadnjih letih se s prenovo
učnih načrtov uvaja kar nekaj vsebin, ki bi jih lahko poimenovali medkulturne,
vendar pa je perspektiva, vsaj kar zadeva pouk slovenščine, še vedno v osnovi
monokulturna. V tem smislu je izraz materinščina v učnem načrtu za slovenščino
v osnovnih šolah, četudi v »omehčanem kontekstu«, močno problematičen.80
2. Spodbujanje učencev/dijakov k učenju jezikov migrantov. Izbirne tuje jezike običajno vpisujejo migrantski otroci z namenom ohranjanja in razvijanja jezikovne
zmožnosti v maternem jeziku, vendar pa načelo integracije predpostavlja recipročnost – v tem smislu predlagam spodbujanje domačih otrok k učenju maternih jezikov svojih novih sošolcev. Ob tem je treba opozoriti, da albanščine ni
med naborom uradno potrjenih izbirnih predmetov v osnovni šoli.81
3. Redno izobraževanje učiteljev v smislu razvijanja medkulturnih kompetenc (prim.
Mikolič, Marc Bratina 2009). Večina učiteljev slovenščine (in drugih predmetov)
ni bila deležna spoznavanja medkulturnih vsebin v okviru rednega univerzitetnega izobraževanja, vsaj ne v taki meri, kot jo zahtevajo sodobne družbene
okoliščine. Medkulturne kompetence so zato potreba in nuja vseživljenjskega
izobraževanja pedagoških delavcev na vseh ravneh. Medkulturne kompetence
niso le »topel odnos« učiteljev do »drugačnih«, kar lahko učinkuje celo nasprotno, torej ne k boljši integraciji »drugačnih« oziroma k njihovi usposobitvi za
80

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Slovenscina_
obvezni.pdf (24. 3. 2010).
81
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovnosolsko_izobrazevanje/program_osnovne_sole/izbirni_predmeti_
v_devetletni_osnovni_soli/ (24. 3. 2010). Debata o motivaciji za učenje »malih« jezikov, ki je na tem mestu ne morem
razvijati, je seveda kompleksna, tudi Evropska unija se je tega vprašanja resno lotila, prim. Bergoč 2008).
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uspešno funkcioniranje v večinskem svetu, ampak celo k negaciji lastne drugačnosti (asimilaciji) (prim. Skubic Ermenc, 2006: 165). Medkulturne kompetence
učiteljev bi morale vključevati široko polje problematike, od poznavanja značilnosti migracij kot družbenega pojava, zgodovine migracij v svojem okolju, zavestne kritične refleksije lastnih predsodkov do drugačnih, razvijanja občutljivosti do potreb otrok priseljencev ipd. (Vrečer 2009).
Za konec naj navedem besede Giuseppeja Milana (2006: 169), ki medkulturnost
vpne v razmislek o delovanju vsakega od nas – sama pa nadaljujem misel v naslednjo smer: odgovornost države je, da individualno perspektivo nadgradi z družbeno,
da torej ustvari zadostne institucionalne in pravne podlage za razvijanje medsebojne
strpnosti na vseh ravneh »drugačnosti«.
»/M/edkulturna vzgoja ni posamezna dejavnost, ki jo izvajamo npr. samo v navzočnosti učencev ali tujcev pri vključevanju v naš šolski in družbeni kontekst. Prav ta vzgoja
zadeva vsakogar, v katerem koli okolju, ne glede ne pritiske same imigracije. Kajti vsak med
nami je lahko oz. mora biti pri vzgoji v medkulturni perspektivi – in predvsem tudi pri samovzgoji – hkrati subjekt, nastopajoči in akter vzgoje. Medkulturnost namreč zahteva, da
vsak na nov in korenit način zaživi svojo človeškost v odnosu do sebe in do drugih.«
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RAZVIJANJE MATEMATIČNE
KOMPETENCE: POSTAVLJANJE
IN REŠEVANJE PROBLEMOV POT
DO MATEMATIČNE PISMENOSTI
UVOD
Pismenost je kulturna vrednota posameznika in družbe ter sodi med poglavitne
dejavnike kakovostnega in ustvarjalnega življenja v sodobni, hitro spreminjajoči se
družbi. Jezik je sredstvo ustnega in pisnega sporazumevanja v raznovrstnih vsakdanjih
situacijah, ki človeku omogočajo družbeni stik. Opismenjevanje je zato nenadomestljiva sestavina učenja ne le materinščine, drugih in tujih jezikov, temveč tudi ostalih
predmetnih področij. Pojem pismenosti je namreč prvotno kot protipomenka pojma
nepismenosti označeval zgolj sposobnost branja in zapisovanja. V drugi polovici prejšnjega stoletja pa je pojmovanje pismenosti dobilo širši pomen in se iz zgolj bralne pismenosti razširilo na sposobnost pisnega in ustnega sporočanja na različnih področjih;
tako govorimo danes tudi o matematični pismenosti. Definicija matematične pismenosti v raziskavi PISA (2006) je: Matematična pismenost je posameznikova sposobnost
prepoznavanja in razumevanja vloge, ki jo ima matematika v svetu, sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev in sposobnost uporabe in vpletenosti matematike na
načine, ki izpolnjujejo potrebe posameznikovega življenja kot konstruktivnega in razmišljujočega posameznika.
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Eden poglavitnih ciljev poučevanja in učenja matematike je zagotovo razvijanje
matematične pismenosti. To pomeni, da moramo otroka in mladostnika na vseh stopnjah šolanja naučiti uporabljati matematično znanje v različnih situacijah.

PROBLEMSKE SITUACIJE IN MATEMATIČNI PROBLEMI
V ospredju matematične pismenosti je povezava matematike z realnim svetom,
torej uporaba matematike v različnih problemskih situacijah (osebnih, izobraževalnih,
družbenih in znanstvenih), v katere so umeščeni problemi. Sposobnost uporabe matematike je ozko povezana s problemskimi znanji, to je znanji o uporabi obstoječih znanj
v novih situacijah. Ker v današnjem svetu želimo učencem posredovati veliko več kot
samo rutinska znanja, so želje in zahteve po učenju strategij reševanja in raziskovanja
različnih matematičnih problemov v kontekstu problemskih situacij pri pouku matematike toliko bolj prisotne. V ta namen bomo najprej definirali matematični problem
in problemsko situacijo.

MATEMATIČNI PROBLEM
Eden največjih didaktikov matematike, ki se je ukvarjal s strategijo reševanja matematičnih problemov, G. Polya, je zapisal:
»Rešiti problem pomeni poiskati izhod iz določene težave; poiskati pot, ki pelje
do zastavljenega cilja, kateri ni takoj dosegljiv. Reševanje problemov je specifična dejavnost razuma, razum pa je specifičen samo za človeka: torej je reševanje problemov
osnovna človeška aktivnost.« (Polya 1984)
V slovenski pedagoški znanosti je problem definiran takole:
»Problem je pretežno subjektivna pojmovna kategorija. Zato govorijo v psihologiji
o »problemskem prostoru«, to je o problemu, kakor ga vidi reševalec v sebi in se z njim
identificira največkrat z namenom, da ga reši. Da je lahko »nekaj« problem, ne zadostuje le to dejansko »nekaj« (objekt), marveč mora biti pogojeno tudi s subjektivnim
odnosom do tega objekta.
Za problem so tipične naslednje značilnosti:
– nerešena problemska situacija,
– subjektivna pomembnost te situacije,
– neobvladovanje te situacije le z obstoječim predznanjem in izkušnjami,
– občutek subjektivne spoznavne konfliktnosti, ki teži k razrešitvi.« (Strmčnik 1992)
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Posamezniku se torej pojavi problem, ko se znajde v notranjem ali zunanjem stanju, ki mu ne ustreza, ampak ne razpolaga s sredstvi, da bi ga spremenil in s tem dosegel želeni cilj (Jaušovec 1993; Duncker 1969). Po Jaušovcu (1993), Moatesu in Schumacherju (1983) določajo vsak problem tri komponente: nezaželeno začetno stanje,
zaželeno končno stanje in ovira, ki preprečuje prehod začetnega stanja v želeno končno stanje.
Tudi večina matematično-didaktične literature navaja pri definiciji matematičnega
problema te tri komponente (Frobisher 1996), le nekoliko drugače jih poimenuje:
1. začetno stanje ali situacija, v kateri je dana vsebina problema z ustreznimi
podatki in informacijami,
2. cilj, ki ga mora reševalec problema doseči,
3. pot od začetnega stanja ali situacije do cilja, ki jo mora reševalec poiskati, da
reši problem.
Če je pot iz začetnega stanja do cilja znana in je ni treba poiskati, to ni več matematični problem. Če torej reševalec pozna strategijo reševanja, ne moremo več govoriti o
problemu, ampak o problemu – vaji. Problem je situacija, ki se razlikuje od problema
– vaje – ravno v tem, da reševalec nima na razpolago ne postopka in ne algoritma, ki
bi ga zagotovo peljala k rešitvi problema. Ista situacija je lahko za nekoga problem, za
drugega pa zgolj problem – vaja.
G. Polya imenuje problem – vajo – rutinski problem, »ki ga lahko rešimo ali z vstavitvijo posebnih podatkov v prej rešeni splošni problem ali pa tako, da zasledujemo
brez sence kakšne izvirnosti, stopnjo za stopnjo, kakšen že močno obrabljen vzorec.
Učencu ni treba nič drugega kot malo pazljivosti in potrpljenja pri delu po receptu.
Nima pa nobene priložnosti, da bi uporabil svojo lastno presojo ali svoje inventivne
sposobnosti.
Rutinske naloge so potrebne pri poučevanju matematike, vendar pa je neopravičljivo, če učence ne navajamo, da rešujejo tudi druge vrste problemov. Poučevanje
in učenje samo mehaničnega izvajanja rutinskih matematičnih operacij je precej pod
nivojem kuharske knjige, ker kuharski recepti marsikaj prepuste kuharjevi fantaziji in
presoji, medtem ko matematični recepti ničesar.« (Polya 1984)
Razlika med problemom in problemom – vajo – pomaga bolje razumeti, kaj se je
dogajalo pri tradicionalnem poučevanju in učenju matematike. V običajni šolski praksi
je učitelj pokazal učencu postopek oziroma strategijo reševanja pri določenem tipu
problema, nato je učenec vadil postopek na podobnih primerih. V teh primerih ni delal
drugega kot apliciral v standardne situacije memorizirane postopke in strategije reševanja problemov. Čim se je zamenjal kontekst problema, ga učenec ni bil sposoben
rešiti. Poleg tega se je učenec srečeval največkrat s takimi problemi, pri katerih je bila
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rešitev ena sama in takoj dosegljiva. Izgradil si je mnenje, da se vsak problem lahko reši
brez miselnega napora. Če pot do rešitve ni bila očitna, je bil učenec hitro prepričan, da
problem nima rešitve (Frobisher 1996).
Tradicionalni matematični problemi so bili torej v večini primerov problemi – vaje
– s še eno slabostjo: zoženi so bili na aritmetične probleme, s katerimi se je predvsem
urilo štiri osnovne računske operacije. Aritmetične operacije so prav gotovo ena izmed najpomembnejših matematičnih vsebin na razredni stopnji, kar pa ne pomeni,
da učencu ne zastavimo tudi problemov iz geometrije, merjenja, logike in obdelave
podatkov.

OD PROBLEMSKE SITUACIJE DO OBLIKOVANJA PROBLEMA
Najprej je treba pojasniti, kaj je problemska situacija v odnosu do problema. V ta
namen navedimo dve »definiciji« za problemsko situacijo:
– Problemska situacija je širši kontekst, v katerem zastavljeni problem zadobi svoj
smisel (Borasi 1984).
– Problemska situacija predstavlja primarno ali elementarno podlago problema.
Zanjo so značilne zapletenost, nasprotnost in protislovnost, ki zahtevajo rešitvene napore (Strmčnik 1992).
– Nujno je, da učenca postavimo v take problemske situacije, ki so v območju
njegove zavesti in realnih ali vsaj pričakovanih rešitvenih možnosti kakor tudi
njegovega interesa in hotenja, da se z njimi spoprime.
V tradicionalnem poučevanju je bil problem v glavnem formuliran s strani učitelja
ali pa so ga učenci prebrali iz učbenika. To je predstavljalo tudi prvo učenčevo srečanje z matematičnim problemom oziroma reševanjem matematičnega problema. Ker
pa je zelo pomembno, da izhajamo iz učenčeve realne izkušnje, bi se moral učenec
najprej srečati s problemom preko problemske situacije, tako da bi na samem začetku oblikoval problem kot »pripoved« doživete situacije. S prehodom od problemske
situacije do oblikovanja problema in nato njegove rešitve se učenec začne zavedati,
da je za problemom vedno problemska situacija, ki jo je mogoče identificirati (Boero 1986). Tako učenec matematičnega problema ne bo videl zgolj kot zbirko števil in
drugih podatkov. Povejmo banalen primer o deklici Tini, ki je, preden je prišla v šolo, v
trgovini kupila jogurt in jabolko. Pri pouku so nato delali raziskavo o cenah hrane. V tej
problemski situaciji je bila Tina povabljena, da oblikuje svoj problem. Povedala je vse,
kar se ji je zdelo pomembno, ko je zjutraj kupovala: opisala je prijazno prodajalko; svoj
strah, da bo imela premalo denarja; kaj vse prodajajo v trgovini ter koliko je plačala za
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svoj nakup. Z učiteljevo pomočjo naj bi Tina počasi razumela, da za rešitev problema
niso pomembna vsa dejstva, ki jih je navedla, ampak v naši problemski situaciji samo
cena različnih živil.
Torej mora učenec dati besedilu problema natančnejši matematični pomen, ki seveda izhaja iz dane problemske situacije. Poudariti je tudi treba, da v dani problemski
situaciji lahko učenec oblikuje enega ali več problemov in hkrati vsak učenec oblikuje
svoj problem, kar bi lahko ponazorili s prikazom, kot je na Sliki 1.

PROBLEM

PROBLEM

PROBLEM

PROBLEMSKA
SITUACIJA

PROBLEM

PROBLEM

PROBLEM

Slika 1: Od problemske situacije do problema.

Vse temeljne matematične pojme na začetku šolanja naj bi gradili izhajajoč iz
konkretnih problemskih situacij, ki izvirajo iz realnih učenčevih izkušenj. Paziti je treba
predvsem na to, da ni vedno konkretno za učenca, kar je konkretno za učitelja oziroma
za odrasle. Na primer zastaviti učencu vprašanje, koliko barve potrebuje, da prepleska
svojo sobo, je konkreten problem, za katerega pa ne moremo reči, da izhaja iz učenčeve realne izkušnje. Tako učitelji velikokrat dajo »konkreten« matematični problem, ki je
v bistvu tuj učenčevemu interesu.
Postaviti učenca v konkretno problemsko situacijo pa ne pomeni, da se mora le-ta
vedno nanašati na učenčevo vsakdanje življenje. Učenčeva »resničnost« je tudi svet
fantazije in imaginacije (Tenuta 1992).
Problemska situacija, ki izhaja iz učenca, ima veliko prednosti. Učenec je namreč
notranje motiviran, da reši problem, ki izhaja iz te situacije, saj je v to situacijo vpleten
na osebni ravni. Zato vloži v reševanje maksimalne napore in zaposli vse svoje sposobnosti. Notranja motivacija izhaja iz notranje napetosti – radovednosti, zanimanja
za problem in s tem iz veselja za aktivno reševanje ter jo označuje samopotrditev ob
doseženem cilju.
Ti aspekti, povezani z realnostjo in konkretnostjo problema, so v neposredni povezavi z definicijo problema: problem mora biti intelektualno iskanje; vzbuditi mora
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kognitivno napetost, otrok ga mora doživeti v kontekstu problemske situacije in ne
le kot vajo. Samo tako bomo pri otroku razvijali matematično pismenost. Otrokova
matematična pismenost pa je tesno povezana z njegovim kognitivnim razvojem. Ker
otrokov svet na začetku šolanja sestavljajo predvsem konkretne stvari in konkretne
operacije, moramo pri njem graditi matematično pismenost preko problemskih situacij najprej na enaktivnem in ikoničnem nivoju, da bo kasneje prešel na simbolni. Enaktivnega, ikoničnega in simbolnega nivoja ne smemo gledati statično, kot da bi proces
učenja pojmov in matematičnih problemov potekal najprej samo enaktivno, nato ikonično in slednjič simbolično. Te različne predstavitvene nivoje moramo pojmovati zelo
fleksibilno in jih različno vključevati v učenje matematike; ti trije nivoji si lahko sledijo
zaporedno, npr. konkretno enaktivnost prenesemo v sliko in nato sliko opišemo in zapišemo s simboli, in tudi tako, da konkretno enaktivnost prenesemo takoj na simbolno
raven. Nadalje lahko po sliki konkretno »operiramo« in obratno, da po sliki opišemo
potek in ga zapišemo s simboli.
V nadaljevanju bomo prikazali različne problemske situacije, v katerih naj bi otroci
oblikovali različne matematične probleme. Take aktivnosti so zelo primerne za delo v
dvojicah, skupinah, zato pridejo do izraza socialne interakcije ter procesna znanja, kot
so: izmenjava mnenj, predstavitve, ugotovitve, vpogled v razmišljanje sošolcev (Žakelj
2003).

RAZLIČNO PODANE PROBLEMSKE SITUACIJE IN OBLIKOVANJE
PROBLEMOV K DANIM SITUACIJAM
Različne problemske situacije pripomorejo k boljšemu razvoju otrokovega mišljenja in ustvarjalnosti. Problemske situacije, ki jih bomo v nadaljevanju prikazali, bodo
najprej dane na konkretnem nivoju, nato slikovnem in na koncu na verbalnem oziroma
simbolnem ter bodo ustrezale vsebinam učnega načrta za matematiko za prvo triletje
devetletne osnovne šole.

Konkretno podana problemska situacija
Problemsko situacijo prikažemo z dramatizacijo, lutkami, konkretnim materialom
... Učitelj naj ne bi ponudil samo ene vrste prikaza problemske situacije, ampak naj bi
uporabljal vse naštete, da bi učenec dano problemsko situacijo »doživel« in jo tako tudi
razumel (Tenuta 1992).
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V večini primerov otrok sestavi problem tako, da opiše situacijo in postavi eno ali
več vprašanj, na katere je treba odgovoriti. Razumeti opis problemske situacije ne pomeni nujno postaviti tudi smiselna vprašanja in nato tudi razumeti vprašanja. Strategija reševanja matematičnega problema je bolj povezana z vprašanjem, kot si nekateri
predstavljajo, saj se pri opisu iste situacije lahko postavi zelo različna vprašanja, ki zahtevajo različne rešitve. Torej je razumevanje vprašanja osrednja točka pri razumevanju
problema. Učenec, ki je razumel vprašanje, je naredil prvi pomemben korak k rešitvi,
saj razumeti vprašanje pomeni na neki način vzpostaviti odnos med danimi podatki.
Primer: Na klopi je košara z jabolki in hruškami. Otroke povabimo, da sestavijo čim
več različnih problemov, ki izhajajo iz dane problemske situacije.

Primeri matematičnih problemov:
Učiteljica je Ani naročila, naj v šolo prinese 12 jabolk in 6 hrušk. Koliko sadežev je
morala Ana prinesti v šolo?
Za koliko več je na klopi hrušk kot jabolk?
Ali bi vsak učenec v razredu dobil svoj sadež?
Rok bo iz košare na klop postavil še pet jabolk. Koliko jabolk bo na klopi?
Tine želi imeti na klopi 15 jabolk. Koliko jih bo moral še vzeti iz košare?

Vizualno podane problemske situacije
Na začetku šolanja je zaželeno ponuditi učencu problemske situacije, ki so formulirane vizualno (z risbo, grafom, zemljevidom). Tako otrok uspešneje »predela« dane
podatke in informacije, saj so tako odstranjene lingvistične ovire in interference. Vizualna predstavitev problemske situacije zelo prispeva k razvoju učenčevih kognitivnih
sposobnosti.
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Problemska situacija, podana z risbo
Primer: Sestavi nalogo, ki se navezuje na sliko.
Primeri matematičnih problemov:
a) Deklica igra pikado. Koliko točk je dosegla deklica? Katero darilo bo prejela?
b) Deklica želi dobiti žogo. Katera polja bi morala zadeti, da bi se ji uresničila želja?
Napiši več rešitev.

Problemska situacija, podana s prikazom s stolpci
Primer: Sestavi nalogo, ki se navezuje na prikaz s stolpci.

Primer matematičnega problema:
Poštar raznaša pakete.
Koliko paketov je poštar razvozil v tem tednu?
Kateri dan je razvozil največ paketov?
Kateri dan je razvozil najmanj paketov?
Katere dneve je razvozil enako število paketov?
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Problemska situacija, podana verbalno
Učenec pozorno prebere besedilo, da v njem zazna problemsko situacijo. Nato zapiše eno ali več smiselnih vprašanj in nalogo reši. Tak tip nalog omogoča individualizacijo pa tudi notranjo diferenciacijo, saj učenci sami sebi zapisujejo različno težavnostna
vprašanja in jih nato samostojno rešijo.
Primer 1: Nastja je zbirala radirke. Prejšnji teden je imela 54 barvnih in 27 belih
radirk. Sošolka ji je predvčerajšnjim podarila 5 barvnih in 3 bele radirke. Stric ji je včeraj
iz tujine prinesel 12 barvnih in 6 belih radirk, mama pa ji podarila 3 barvne in 1 belo
radirko.
Napiši več mogočih vprašanj in nato nalogo tudi reši.
Primeri vprašanj
– Koliko radirk je imela Nastja prejšnji teden? Koliko barvnih radirk je nato dobila?
Koliko belih?
– Kdo ji je dal največ radirk? Koliko radirk ima Nastja? Koliko več barvnih kot belih
radirk ima?
Primer 2: Mateja pripoveduje: »Ko sem praznovala deseti rojstni dan, nas je na
zabavi bilo 12 dečkov in 15 deklic. Razrezali smo 3 torte, odprli smo 7 bombonjer po 8
čokoladnih bombonov, 7 vrečk po 9 sadnih bombonov in 3 škatle po 12 keksov. Čokoladnih keksov je bilo dvakrat toliko kot vaniljinih. Vsak otrok je vzel 2 čokoladna bombona.« Napiši več mogočih vprašanj in nato nalogo tudi reši.
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Primeri vprašanj:
– Koliko otrok je bilo na zabavi?
– Koliko čokoladnih bonbonov so pojedle deklice? Koliko dečki? Koliko vsi skupaj?
– Koliko bonbonov je bilo v vrečki? Koliko čokoladnih bonbonov je bilo v bombonjerah?
– Na koliko enakih delov so morali razrezati vsako torto, da je vsak otrok dobil enak
kos torte?
– Koliko je bilo čokoladnih keksov v vsaki škatli? Koliko vaniljinih?
– Prikaži s stolpci število različnih sladkarij.

DAN JE MATEMATIČNI OBJEKT
Velik izziv za otroke je k matematičnemu objektu (računu, enačbi ...) poiskati matematični problem in ga rešiti z danim matematičnim modelom. Za razvoj matematične
pismenosti je zelo spodbudno, da otroci k danemu računu ali enačbi sestavijo čim več
različnih nalog in nato narišejo ustrezno problemsko situacijo. Pri sestavljanju nalog
naj uporabijo čim več različnih besed, ki nakazujejo dano številsko operacijo, na primer
pri seštevanju: dodati, priti, in, skupaj, prileteti ... Tako ne bodo povezovali številskih
operacij samo z določeno besedo, kar se na začetku šolanja velikokrat zgodi. Take naloge so primerne za delo v dvojicah ali manjših skupinah.
Primer 1: K računu 5 + 4 = 9 sestavi besedilno nalogo.

Primer matematičnega problema: Na travniku sem nabrala 5 zvončkov in 4 vijolice.
Koliko cvetlic sem nabrala na travniku?

DAN JE RAČUN IN K NJEMU VEČ BESEDIL
Za dobro razumevanje številskih operacij je zaželeno, da otroku ponudimo račun
in k računu več matematičnih problemov. Učenec naj besedilo prebere počasi in z
razumevanjem ter izbere ustrezno besedilo ter utemelji, zakaj je izbral oziroma ni izbral določenega besedila. S tem bo znal razložiti, kaj pomenijo posamezne računske
operacije.
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Primer 1: Katera besedilna naloga spada k računu 5 + 3 = 8? Obkroži številko pred
ustrezno nalogo in utemelji svoj odgovor.
1. Tina ima pet let. Njena sestrica ima tri leta. Koliko let je Tina starejša od sestrice?
2. Tina ima 5 knjig, Jan pa ima 3 knjige. Koliko knjig imata oba skupaj?
3. Tina je iz knjižnice prinesla 5 knjig, 3 knjige je že prebrala. Koliko knjig mora še
prebrati?

SKLEP
V prispevku smo poudarili nujnost, da na začetku šolanja učenci sami v dani problemski situaciji oblikujejo matematični problem. To ne pomeni, da ostanemo samo
pri problemih, ki jih oblikuje učenec, ampak moramo učenca vpeljati tudi v probleme,
ki jih zastavi učitelj, ki so zapisani v učbeniku, delovnem zvezku, v različnih medijih ...
Pri takih problemih mora učenec besedilo problema prebrati in razumeti, da ga nato
lahko reši. Hkrati pa učenec samo s prepletanjem obeh vrst problemov razvija in razširja matematično pismenost. Tako lahko torej pri pouku matematike izhajamo iz že
postavljenega problema ali iz problemske situacije, kar nam jasno predstavlja Boerov
prikaz na Sliki 2.
OBLIKOVANJE

PROBLEMSKA
SITUACIJA

RAZUMEVANJE

PROBLEM
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JE
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Slika 2: Boerov prikaz. (Vir: Boero 1986: 55.)

Pomembno je, da problemska situacija predstavlja otroku izziv. Samo tako bo
otrok v njej oblikoval problem, ki ga seveda mora razumeti. Oblikovati problem pomeni, da mora k dani problemski situaciji oblikovati smiselno/a vprašanje/a. Postavitev
smiselnega vprašanja zahteva od otroka dober uvid v problemsko situacijo. S postavljanjem smiselnega vprašanja določi tudi zahtevnost in širino problema. Otroke spodbujajmo, da postavijo čim več vprašanj. Ob vprašanjih se pogovarjajmo, na primer: ali
bomo zmogli odgovoriti na dano vprašanje, zakaj ne, kako ga moramo preoblikovati,
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da bo smiselno. Šele nato otroci poiščejo strategijo reševanja, zatem rešijo problem,
oblikujejo odgovor in utemeljijo svojo rešitev. Tudi v različnih življenjskih situacijah
največkrat niso dani že popolnoma oblikovani problemi, ampak problemske situacije
oziroma odprti problemi, iz katerih izluščimo problem in ga rešimo. Zaželeno je, da
otroci opišejo rešitve in jih utemeljijo, pri čemer je pomembno, da se zavedajo potrebnosti utemeljevanja, četudi mu v prvem triletju še niso povsem kos.
Učenje matematike preko problemskih situacij, ki izhajajo iz življenjskih izkušenj
otrok, je koristno tudi zato, ker s tem osmislimo matematične vsebine. Matematika
tako ni sama sebi namen, ampak je uporabna v njihovem življenju. Samo tako razvijamo zmožnost otroka, prihodnjega odraslega, da prepozna in razume vlogo matematike v svojem okolju, da zna smiselno utemeljiti svoje trditve in odločitve ter da pri
svojih dejavnostih uporablja matematiko tako, da mu omogoča tvorno, odgovorno in
refleksivno delovanje v družbi.
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MATEMATIČKA PISMENOST STUDENATA
UČITELJSKOG STUDIJA SVEUČILIŠTA
JURJA DOBRILE U PULI
UVOD
Osim standardnog (govornog i pisanog) jezika kojim se služimo u svakodnevnom sporazumijevanju, znanstvenici i stručnjaci u komuniciranju se koriste i jezikom
znanosti.
U svakoj znanosti, pa tako i u matematici, za osnivanje i razumijevanje neke teorije,
operira se s velikim brojem riječi. Pored riječi čije je značenje dobro poznato, koriste
se i razni izrazi i stručni termini čije je značenje djelomično ili u cjelosti nepoznato. Da
bi se nepoznati izrazi i stručni termini shvatili potrebno je dati formulacija što se pod
tim izrazima i stručnim terminima razumijeva. Prema tome, jezik znanosti osim riječi
standardnog jezika sadrži i velik broj stručnih izraza, dakle termina, ali i niza simbola i
formula.
Iako prvi počeci jezika znanosti sežu u daleku prošlost, povijesno gledajući, jezik
znanosti novijeg je datuma, kao što su to uostalom i same znanosti. Što je znanost
razvijenija, razvijeniji je i njen jezik, tj. ima više svojih specifičnih izraza, stručnih termina i simbola.
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Razumljivo je da ne postoji jedinstveni jezik znanosti koji se ili koji bi se koristio
u svim znanostima. Tako, na primjer, razlikujemo jezik matematike, jezik fizike, jezik
pedagogije, jezik sociologije, jezik psihologije,... Međutim, jezik znanosti ima vrlo značajno svojstvo koje je sadržano u činjenici da ima međunarodni karakter. Time se u veliko
doprinosi lakšoj, bržoj i kvalitetnijoj razmjeni znanstvenih informacija i misli kao i komuniciranju općenito.
Ilustracije radi, pokazat ćemo – na konkretnom primjeru – primjenu jezika znanosti, odnosno učestalosti stručnih izraza, termina i simbola u udžbenicima matematike.
Promotrit ćemo stoga omjer (odnos) broja riječi standardnog jezika te stručnih izraza
i simbola koji se nalaze na jednoj, sasvim slučajno odabranoj stranici u trima udžbenicima matematike.
Za prikaz omjera broja riječi standardnog jezika te stručnih izraza i simbola uzeli
smo udžbenike matematike za IV. i VIII. razreda osnovne škole te udžbenik matematike
za II. razred srednje škole (Tablica 1).

Udžbenik
osnovna škola
IV. razred
VIII. razred
144
121
35
51
12
13
47
72
11
11

sred. šk.
II. razred
115
45
15
77
13

I.
II.
III.
IV.
V.

Riječi standardnog (govornog i pisanog) jezika
Stručni izrazi, termini (ukupno) ...
... od toga različitih
Simboli, formule (ukupno) ...
... od toga različitih

VI.

Omjer (odnos)

I
I + IV

1.8

1.0

0.9

VII.

Omjer (odnos)

I
III + V

6.3

5.0

4.1

Tablica 1: Prikaz omjera broja riječi standardnog jezika te stručnih izraza i simbola u udžbenicima
matematike.

Iz podataka navedenih u Tablici 1 lako se dade zaključiti da navedene tekstove nije
lako razumjeti ukoliko se ne poznaje matematička terminologija i simbolika. Naime,
ako u prosjeku na svakih 6.3, odnosno 5.0 ili 4.1 riječi82 (vidjeti Tablicu 1) teksta dolazi
po jedan stručni izraz ili simbol – a ovi se stručni izrazi i simboli ne poznaju – gotovo je
sigurno da se tekst neće razumjeti ili će se razumjeti samo djelomično.

82
U radu Uloga jezika u nastavi matematike (Šporer, 1978) dan je omjer riječi standardnog jezika te stručnih izraza i
simbola koji se nalaze na jednoj, slučajno odabranoj stranici jednog osnovnoškolskog, jednog srednjoškolskog i jednog
sveučilišnog udžbenika matematike. Utvrđeni su sljedeći omjeri: 12.3, 5.4 odnosno 3.9.
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Napominjemo da ovdje pod simbolikom razumijevamo posebne simbole koji se
koriste u matematičkoj znanosti, kao na primjer:
=, <, ≥, (x), ( ), ⇒, ∞, , , 〈 , ...,
dok se pod formulama razumijeva svaki relacijski odnos između matematičkih
varijabli i konstanti, kao primjerice:
P = ab (površina pravokutnika),
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (kvadrat binoma),
o = 2rπ (opseg kružnice),
ƒ (x) = ax2 + bx + c (kvadratna funkcija),
D = b2 – 4ac (diskriminanta kvadratne funkcije), i tome slično.
Matematičke simbole moguće je grupirati s obzirom na ono što oni predstavljaju.
Neki od njih izražavaju
–
(1) naredbe koje kazuju što valja uraditi: »+« zbroji, »·« pomnoži, »:« podijeli, √ »izvadi« korijen (korjenovanje), ...;
(2) pojmove: 7.3 (decimalni broj), | | (modul ili apsolutna vrijednost), ∞ (beskonačnost), Σ (suma ili zbroj),...;
(3) odnose: »=« jednako, »<« je manji, ...;
(4) postupke: f(x);
(5) kraći oblik zapisivanja određenih riječi: za svaki (univerzalni kvantifikator);
postoji (egzistencijalni kvantifikator), 1 postoji točno jedan.
Posebnost i važnost obilježja matematičkih simbola i formula ogleda se u: (1) kratkoći i jednostavnosti, (2) preglednosti i praktičnosti, te (3) preciznosti.
Budući da se pod simbolom općenito razumijeva neki materijalni objekt, a simboli
su i sama slova abecede, na ovo ukazujemo iz razloga što su slova abecede i simbol za
pojedine samoglasnike i suglasnike. Ovo nas ovdje ne zanima, već promatramo simbole koji u matematici predstavljaju određene relacije, objektne, veličine i sl.
Da bismo točno znali što se pod stručnim izrazom razumijeva, navodimo ovdje
– primjera radi – i neke stručne izraze koji se javljaju u analiziranim tekstovima:
broj, umanjenik, skup, zbroj, zbrajanje, razlika, oduzimanje, ...
razlika kvadrata, kvadrat binoma, (Pitagorin) poučak, ...
kvadratna funkcija, parabola, rješenja kvadratne jednadžbe, nul-točke, ...
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Navedimo još, na kraju ovog uvodnog dijela, i nekoliko jednostavnijih primjera
prevođenja matematičkih iskaza na jezik formula:
1. Zbroj (suma) brojeva a i b.
a+b
2. Broj a nije veći od broja b.
a≤b
3. Zbroj brojeva a i b umanji za njihovu razliku.
(a + b) – (a – b)
odnosno sa jezika formula na matematičke iskaze:
4. 7 ∈ N
Broj 7 je element skupa N.
5.  : A  B
Funkcija f sa skupa (domene) A u skup (kodomenu) B.
6. a||b
Pravac a je paralelan s pravcem b.

1.1.1.2. Metoda

CILJ I ZADATAK
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati kakva je matematička pismenost studenata
učiteljskog studija na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Iz uvoda i tako postavljenog cilja istraživanja proizašao je sljedeći zadatak istraživanja: ispitati matematičku pismenost studenata učiteljskog studija.

MJERNI INSTRUMENTI
Za prikupljanje podataka o matematičkoj pismenosti priređena su, za ove potrebe,
dva, međusobno povezana, anketna upitnika.
U prvom upitniku dane su matematičke izjave tekstualno koje su ispitanici iz našeg
uzorka trebali prevesti i zapisati pomoću matematičkih simbola, tj. matematičkim jezikom.
Nakon sedam dana primijenjen je drugi upitnik, u kojemu su matematičke izjave zapisane
simbolima a zadaća je naših ispitanika bila da te izjave zapišu u tekstualnom obliku, tj. da
ih zapišu riječima.
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Pri ispitivanju primijenjen je model istraživanja s jednom grupom ispitanika.
Ispitivanje je provedeno tijekom mjeseca listopada 2009. godine.
Korištenjem statističkog paketa SPSS 10.0 izvršena je kvalitativna i kvantitativna
analiza prikupljenih podataka. Za potrebe ovoga rada izdvajamo dio prikupljenih
rezultata.

UZORAK ISTRAŽIVANJA
Uzorak istraživanja čini li su studenti prve i druge godine učiteljskog studija na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
U našem je uzorku bilo 95 ispitanik-studenta učiteljskog studija.
Sudjelovanje u ispitivanju bilo je dragovoljno i anonimno.

HIPOTEZA
Polazeći od uvodnih postavki, cilja i zadatka istraživanja proizašla je sljedeća hipoteza istraživanja:
Budući da iskustvo kazuje da je prevođenje jezika formula odnosno izraza na matematički jezik otežano, tj. nedovoljno učinkovito, pretpostavlja se da će se rezultati dobiveni primjenom drugog upitnika bitno razlikovati od rezultata dobivenih primjenom prvog
upitnika.

REZULTATI I RASPRAVA
Osobitosti uzorka
Ispitivanje je provedeno na uzorku od 95 ispitanika, studenata učiteljskog studija
Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Od 95 ispitanika iz našeg uzorka muškoga je spola šestero ili 6.3 % njih, dok je 89 ili
93.7 % ženskoga spola. I ovi podaci ukazuju na feminiziranost učiteljskog poziva83.
Osobitosti našeg uzorka prikazane su u Tablici 2 i 3.

83

Feminiziranost učiteljskog poziva označava pojavu prevage žena nad muškarcima u učiteljskom pozivu. U odgajanju
djece predškolske dobi ženski je spol apsolutno dominirajući, ali to već postaje pojava i u razrednoj nastavi.
Feminizacija u djelatnosti odgoja i obrazovanja je danas opća pojava u cijelome svijetu.
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Škola
Gimnazija
Ekonomska
Tehnička
Medicinska
Hotelijerska
Ugostiteljska
Komercijalna
Ostale



%

18
3
14
3
4
5
2

36.7
6.1
28.6
6.1
8.2
10.2
4.1

Ukupno:


46

%
48.4

49

51.6

95

100.0

Tablica 2: Distribucija s obzirom na završenu srednju školu.

Iz Tablice 2 je vidljivo da je gotovo polovina naših ispitanika (48.4 %) završila neku
od gimnazija (opću, jezičnu,...), dok je 51.6 % ispitanika iz našeg uzorka završili neku
strukovnu školu.
Od strukovnih škola dominira ekonomska škola koju je završilo 36.7 % ispitanika iz
našeg uzorka, zatim slijedi medicinska škola koju je završilo 28.6 % naših ispitanika.
Komercijalnu školu završilo je 10.2 % ispitanika iz našeg uzorka. Radi se zapravo
o školi, tj. smjeru kojeg upisuju učenici koji su prije toga završili jednu od trogodišnjih
škola. Riječ je zapravo u činjenici da učenici sa završenom nekom trogodišnjom školom
upisuju četvrtu godinu srednje (komercijalne) škole pri otvorenim pučkim učilištima.
Iz Tablice 3 je zapravo vidljivo da je samo 12.6 % naših ispitanika iz Grada Pule,
nešto više iz Županije istarske (bez Pule) 17.9 %, dok najviše, gotovo 70 % ispitanika iz
našeg uzorka dolazi iz ostalih dijelova Hrvatske.

Grad Pula
Istarska županija (bez Pule)
ostali dijelovi Hrvatske
Ukupno:

f
12
17
66
95

%
12.6
17.9
69.5
100.0

Tablica 3: Distribucija s obzirom na prebivalište.
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REZULTATI I RASPRAVA
U Tablici 4 dajemo pregled frekvencija i postotaka podataka dobivenih primjenom
navedenih dvaju upitnika. Pritom napominjemo sljedeće:
1
Opis:
0 bez odgovora;
– pogrešan odgovor;
+ točan odgovor.
2
df = 94 (stupnjevi slobode)
*
Razina značajnosti 0.05
**
Razina značajnosti 0.01
Za sve parove izjava izračunali smo t-vrijednosti koje su, također, prikazane u Tablici 4. Vidljivo je da je za osam parova izjava – boldom (masno) tiskani podaci – utvrđena statistički značajna razlika na razini 0.01, dok je za dva para izjava utvrđena statistički značajna razlika na razini 0.05. Uz ostale parove izjava izračunate t-vrijednosti ne
omogućuju napuštanje postavljene hipoteze, tj. rezultati dobiveni primjenom drugog
upitnika ne razlikuju se bitno od rezultata dobivenih primjenom prvog upitnika.
U nastavku raspravljamo i dajemo detaljnije podatke o kvantitativnim pokazateljima distribucije podataka dobivenih pomoću primijenjenih upitnika, te grafičke prikaze distribucije odgovora poligonima frekvencije uz parove izjava za koje su dobiveni
statistički značajne t-vrijednosti.

Pitanja
Zbroj (suma) brojeva
a i b.
x+y
Količnik (kvocijent)
brojeva a i b.
x
y
Broj pet je prirodan
broj.
7∈N
Ako faktori a i b
zamjene svoja mjesta
umnožak se ne mijenja.
a b = ba
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0


%

Odgovori1
–

%

+


x–

σ

t2

Sig.

%

3

3.2

29

30.5

63

66.3

1.632

.5468

5

5.3

59

62.1

31

32.6

1.274

.5543

21

22.1

41

43.2

33

34.7

1.126

.7472

17

17.9

52

54.7

26

27.4

1.095

.6696

9

9.5

78

82.1

8

8.4

.9895

.4251

15

15.8

47

49.5

33

34.7

1.190

.6887

13

13.7

24

25.3

58

61.1

1.474

.7270

17

17.9

56

58.9

22

23.2

1.053

.6419

5.359**

.000

.354

.724

-2.456*

.016

5.088**

.000
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Broj √2 nije racionalan
broj.
√7 ∉ Q
Broj a nije veći od
broja b.
a≤b
Zbroj brojeva a i b
umanji za njihovu
razliku.
(x + y) – (x – y)
Modul (apsolutna
vrijednost) broja x.
|a|
Aritmetička sredina
brojeva a i b je njihov
poluzbroj.
x+y
2
Funkcija sa skupa D u
skup K.
ƒ:A→B
Broj a je približno
jednak broju b.
x≈y
Kompleksni broj
kojemu je x realni a y
imaginarni dio.
z = a + bi
Trokut s vrhovima A,
B i C.
∆KLM
Pravac p je paralelan s
pravcem q.
a||b
Trokut ABC je sukladan
trokutu A'B'C'.
∆KLM ≅ ∆K'L'M'
Dužina kojoj su A i B
rubne točke (krajevi).
—
AB
Kut s vrhom u točki
V kojeg zatvaraju
polupravci (zrake) Va
i Vb.
∠ (aVb)
Trokut KLM je sličan
trokutu PRS.
∆ABC ∼ ∆KLM

39

41.1

56

58.9

0

0.0

.5895

.4945

38

40.0

34

35.8

23

24.2

.8421

.7898

3

3.2

83

87.3

9

9.5

1.063

.3516

6

6.3

71

74.8

18

18.9

1.126

.4891

21

22.1

26

27.4

48

50.5

1.284

.8077

40

42.1

34

35.8

21

22.1

.8000

.7801

40

42.1

14

14.7

41

43.2

1.011

.9282

23

24.2

50

52.6

22

23.2

.9895

.6918

64

67.4

13

13.7

18

18.9

.5158

.7971

48

50.6

31

32.6

16

16.8

.3895

.4902

59

62.1

32

33.7

4

4.2

.4211

.5757

58

61.1

37

38.9

0

0.0

.3895

.4902

28

29.5

30

31.6

37

38.9

1.095

.8261

12

12.6

71

74.8

12

12.6

1.000

.5053

67

70.5

25

26.3

3

3.2

.3263

.5348

58

61.0

34

35.8

3

3.2

.4211

.5569

11

11.6

22

23.2

62

65.2

1.537

.6967

6

6.3

63

66.3

26

27.4

1.211

.5437

18

18.9

23

24.2

54

56.9

1.379

.7879

7

7.4

52

54.7

36

37.9

1.305

.6027

42

44.2

48

50.5

5

5.3

.6105

.5888

23

24.2

48

50.5

24

25.3

1.011

.7070

23

24.2

19

20.0

53

55.8

1.316

.8413

4

4.2

74

77.9

17

17.9

1.137

.4522

53

55.7

41

43.2

1

1.1

.4526

.5212

55

57.9

37

38.9

3

3.2

.4526

.5606

41

43.2

48

50.5

6

6.3

.6316

.6023

24

25.3

37

38.9

34

35.8

1.105

.7783

-3.192**

.002

-1.029

.306

6.130**

.000

.249

.804

1.442

.153

.520

.604

1.195

.235

-1.413

.161

4.504**

.000

.961

.339

-5.411**

.000

2.114*

.037

.000

1.000

-6.773**

.000
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Duljina dužine kojoj su
krajevi točke C i D.
—
|CD|
Pravac p je okomit na
—
dužinu AB .
—
q ⊥ AB

29

30.5

51

53.7

15

15.8

.8526

.6679

22

23.2

46

48.4

27

28.4

1.053

.7201

19

20.0

30

31.6

46

48.4

1.284

.7809

21

22.1

14

14.7

60

63.2

1.411

.8315

-2.751**

.007

-1.617

.109

Tablica 4: Distribucija odgovora s obzirom na anketni upitnik 1 odnosno anketni upitnik 2.

1. Usporedni pregled distribucije podataka dobivenih uz par izjava (1, 21)84 dan je
u Tablici 4 i prikazan na Slici 1. Uočljivo je da je na ove dvije izjave gotovo jednak
broj naših ispitanika ponudilo odgovor. Za razliku od izjave (1) gdje je pogrešan
odgovor dalo 30.5 % ispitanika, a točan je odgovor ponudilo 66.3 % njih, uz izjavu (21) pogrešan je odgovor dalo 62.1 % ispitanika, dok je njih 32.6 % ponudilo
točan odgovor.
2. Testiranjem postavljene hipoteze utvrđeno je da je razlika aritmetičkih sredina
između danih odgovora statistički značajna jer t-vrijednost (5.359; df = 94) premašuje granicu značajnosti na razini 0.01 čime je postavljena hipoteza potvrđena. Dakle, rezultati dobiveni primjenom drugog upitnika bitno se razlikuju od
rezultata dobivenih primjenom prvog upitnika.

bez odgovora

pogrešan odgovora

točan odgovora

bez odgovora

izjava

izjava

izjava

izjava

Slika 1

pogrešan odgovora

točan odgovora

Slika 2

3. Iz Tablice 4, za par (3, 23), je zapravo vidljivo da je uz izjavu »Broj pet je prirodan
broj.« čak 82.1 % ispitanika iz našeg uzorka dalo pogrešan zapis dok je tek njih
8.4 % ponudilo točan odgovor. Točan odgovor uz izjavu »7 ∈ N« dalo je nešto
više od jedne trećine naših ispitanika (34.7 %), a netočan je odgovor polučilo
gotovo polovica (49.5 %) njih; 15.8 % ispitanika iz našeg uzorka nije ponudilo
nikakav odgovor (Slika 2). Budući da t-vrijednost (-2.456; df = 94) premašuje
granicu značajnosti na razini 0.05 postavljena je hipoteza potvrđena, tj. rezultati
84

U paru (1, 21) prvi broj, broj 1, se odnosi na prvu izjavu iz Upitnika 1, dok je drugim brojem, brojem 21, označena prva
izjava iz Upitnika 2. Tako izjava (1) glasi: »Zbroj (suma) brojeva a i b.«, dok je izjava (21) oblika »x + y«.
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dobiveni primjenom drugog upitnika bitno se razlikuju od rezultata dobivenih primjenom prvog upitnika.

bez odgovora
izjava
izjava

Slika 3

pogrešan odgovora

bez odgovora

točan odgovora

pogrešan odgovora

točan odgovora

izjava
izjava

Slika 4

4. Par (4, 24) činile su sljedeće izjave: (4) »Ako faktori a i b zamjene svoja mjesta umnožak se ne mijenja.« (24) »ab = ba«.
5. Iz Tablice 4 je vidljivo da je, primjenom matematičke simbolike, izjavu (4) točno
zapisalo 61.1 % naših ispitanika; 25.3 % je dalo netočan zapis, dok 13.7 % ispitanika iz našeg uzorka nije ponudilo odgovor. Odgovor na zapis (24) kod gotovo
60 % naših ispitanika je netočan, 23.2 % je ponudilo točan odgovor, dok 17.9 %
njih nije dalo odgovor uz danu izjavu.
6. Distribucija podataka prikazana je poligonom frekvencija na Slici 3.
7. Statističkom obradom podataka utvrđeno je da je razlika aritmetičkih sredina između danih odgovora statistički značajna. Naime, t-vrijednost (5.088; df = 94) premašuje granicu značajnosti na razini 0.01 pa je postavljena hipoteza potvrđena.
Na Slici 4 je prikazana distribucija podataka uz par (5, 25).
Iz Tablice 4 je zapravo vidljivo da izjavu (5) »Broj 2 nije racionalan broj.« Nijedan
od ispitanik iz našeg uzorka nije točno zapisao, dok čak 41.1 % naših ispitanika uopće
nije ponudilo odgovor. Uz izjavu (25) » 7 ∈ Q« točan je odgovor ponudilo tek 24.2 %
naših ispitanika, dok veliki postotak njih (40.0 %) uopće nije ponudilo odgovor.
Testiranjem postavljene hipoteze utvrđeno je da je razlika aritmetičkih sredina između danih odgovora statistički značajna. Naime, t-vrijednost (-3.192; df = 94) premašuje granicu značajnosti na razini 0.01 čime je postavljena hipoteza da će se rezultati
dobiveni primjenom drugog upitnika bitno razlikuju od rezultata dobivenih primjenom
prvog upitnika potvrđena.
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bez odgovora

pogrešan odgovora

točan odgovora

izjava
izjava

Slika 5

Slika 6

Slijedeći par izjava (7, 27) za koji je utvrđena statistički značajna razlika između
aritmetičkih sredina danih odgovora činile su izjave (7): »Zbroj brojeva a i b umanji za
njihovu razliku.« i (27): (x + y) – (x – y).
Iz Tablice 4 je vidljivo da je izjavu (7) matematičkom simbolikom točno zapisalo
polovica (50.5 %) naših ispitanika; pogrešan zapis dalo je 27.4 % njih, dok 22.1 % nije
ponudilo odgovor. Čak 42.1 % ispitanika iz našeg uzorka uz izjavu (27) nije dalo nikakav
odgovor, 35.8 % je ponudilo netočan odgovor, dok je tek 22.1 % naših ispitanika uz
izjavu (27) dalo točan odgovor. Grafički su ovi podaci prikazani poligonom frekvencija
na Slici 5.
8. Statističkom obradom podataka utvrđeno je da je razlika dobivenih aritmetičkih
sredina statistički značajna na razini 0.01, jer t-vrijednost (6.130; df = 94) premašuje granicu značajnosti na toj razini. Stoga je postavljena hipoteza potvrđena.
Za par izjava (13, 33), čija je distribucija podataka prikazana na Slici 6, iz Tablice 4
je zapravo vidljivo da je izjavu (13) »Trokut s vrhovima A, B i C.« matematičkom simbolikom točno napisalo 65.2 % ispitanika iz našeg uzorka, 23.2 % je taj zapis pogrešno zapisalo dok 11.6 % njih nije dalo nikakav zapis. Izjavu (33) »∆KLM« čak 72.6 % nije znalo
riječima iskazati (66.3 %), odnosno nisu odgovorili (6.3 %). Tek je nešto više od jedne
četvrtine (27.4 %) ispitanika iz našeg uzorka uz tu izjavu dalo točan odgovor.
9. Testiranjem postavljene hipoteze utvrđeno je da je razlika aritmetičkih sredina
statistički značajna, jer t-vrijednost (4.504; df = 94) premašuje granicu značajnosti na razini 0.01, čime je postavljena hipoteza potvrđena.
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bez odgovora

pogrešan odgovora

točan odgovora

bez odgovora

izjava

izjava

izjava

izjava

Slika 7

pogrešan odgovora

točan odgovora

Slika 8

10. Slijedeći par izjava (15, 35) za koji je utvrđena statistički značajna razlika između aritmetičkih sredina činile su izjave (15): »Trokut ABC je sukladan trokutu
A’BC’.« i (35): »∆KLM ≅ ∆K'L'M'«. Podaci iz Tablice 4 kazuju da su naši ispitanici
kod ovog para izjava dali jednako mnogo netočnih odgovora (50.5 %). Prvu
izjavu, tj. izjavu (15) ispravno je matematičkom simbolikom napisalo tek 5.3 %
ispitanika iz našeg uzorka, dok njih 44.2 % uopće nije odgovorilo. Uz drugu izjavu, tj. izjavu (35) jedna četvrtina (24.2 %) ispitanika nije dala nikakav odgovor,
dok je opet jedna četvrtina (25.3) njih dalo točan zapis.
11. Statističkom obradom je utvrđeno da je razlika aritmetičkih sredina dobivenih
podataka statistički značajna na razini 0.01. Naime, t-vrijednost (-5.411; df =
94) premašuje granicu značajnosti na toj razini, pa ne omogućuje napuštanje
postavljene hipoteze.
Distribucija podataka vezanih uz par izjava (15, 35) grafički je prikazana na Slici 7.
Za par izjava (16, 36), čija je distribucija podataka poligonom frekvencija prikazana
na Slici 8, iz Tablice 4 je lako uočljivo da je izjavu (16) »Dužina kojoj su A i B rubne točke
(krajevi).« matematičkom simbolikom točno napisalo 55.8 % ispitanika iz našeg uzorka,
20.0 % je taj zapis pogrešno zapisalo, dok gotovo jedna četvrtina (24.2 %) njih nije po—
nudilo nikakav zapis. Uz izjavu (36) »AB « čak 77.9 % naših ispitanika dalo je pogrešan
iskaz, 4.2 % nije odgovorilo, a tek je 17.9 % njih odgovorilo točno.
12. Statističkom obradom podataka utvrđeno je da je razlika aritmetičkih sredina
statistički značajna na razini značajnosti 0.05, jer t-vrijednost (2.114; df = 94)
premašuje granicu značajnosti na toj razini, što ne omogućuje napuštanje postavljene hipoteze.
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Pretposljednji par izjava (18, 38) za koji je utvrđena statistički značajna razlika između aritmetičkih sredina činile su izjave (18): »Trokut KLM je sličan trokutu PRS.« i (38):
»∆ABC ∆KLM«.
13. Podaci iz Tablice 4 kazuju da je prvu izjavu, tj. izjavu (18) ispravno napisalo matematičkom simbolikom tek 6.3 % ispitanika iz našeg uzorka, dok njih 93.7 %
uopće nije odgovorilo (43.2 %) ili je dalo pogrešan odgovor (50.5 %). Uz drugu
izjavu (38) jedna četvrtina (25.3 %) ispitanika nije ponudila nikakav odgovor,
dok je 38.9 % njih dalo točan zapis; točan zapis odgovora dalo je 35.8 % ispitanika iz našeg uzorka.
14. Distribucija podataka uz par izjava (18, 38) prikazana je poligonom frekvencija
na Slici 9.
15. Testiranjem postavljene hipoteze utvrđeno je da je razlika aritmetičkih sredina
statistički značajna. Naime, t-vrijednost (-6773; df = 94) premašuje granicu značajnosti na razini 0.01, što potvrđuje postavljenu hipotezu.

bez odgovora

pogrešan odgovora

točan odgovora

bez odgovora

izjava

izjava

izjava

izjava

Slika 9

pogrešan odgovora

točan odgovora

Slika 10

16. Slijedeći, posljednji par izjava za koji je utvrđena statistički značajna razlika između aritmetičkih sredina činile su izjave (19): »Duljina dužine kojoj su krajevi
—
točke C i D.« i (39): »| CD |«.
17. Podaci iz Tablice 4 kazuju da je prvu izjavu (19) u tom paru ispravno napisalo
primjenom matematičke simbolike tek 15.8 % ispitanika iz našeg uzorka, dok
njih 30.5 % uopće nije odgovorilo, odnosno 53.7 % je dalo pogrešan zapis. Uz
drugu izjavu (39) gotovo tri četvrtine (71.6 %) naših ispitanika je dala pogrešan
odgovor (48.4 %) ili nije dalo nikakav odgovor (23.2 %), dok je tek 28.4 % ispitanika iz našeg uzorka dalo točan odgovor.
18. Grafički prikaz podataka uz par izjava dan je na Slici 10.
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19. Statističkom obradom je utvrđeno da je razlika aritmetičkih sredina dobivenih
podataka statistički značajna na razini .01, jer t-vrijednost (-2751; df = 94) premašuje granicu značajnosti na toj razini. Stoga nam dobivena t-vrijednost ne
omogućuje napuštanje postavljene hipoteze.

ZAKLJUČAK
Svrha je ovoga istraživanja bila da ukaže na ulogu standardnog jezika u nastavi
matematike.
Jedna od važnih značajki zbog koje je matematika mnogima »teška« jest upravo
u činjenici da je matematička simbolika vrlo razvijena i koja se – da bi su uspjelo u
matematici – mora usvojiti cjelovito. Taj se element ni u kom slučaju ne smije podcijeniti.
Naše ispitivanje je pokazalo da kod čak deset parova izjava postoje statistički
značajne razlike između aritmetičkih sredina, jer izračunate t-vrijednosti premašuju
granicu značajnosti na razini 0.01 (osam pari izjava) odnosno na razini 0.05 (dva para
izjava).
Autori projekata (programskih) promjena u osnovnom odnosno srednjem školstvu o toj činjenici moraju voditi računa i dati primjeren naglasak na usvajanje matematičke simbolike kako bi pismenost u matematici bila podignuta na jednu (znatno)
višu razinu.
Bilo bi poželjno slično (prošireno) ispitivanje izvršiti na većem uzorku i pritom uključiti svakako i studente učiteljskog studija drugih visokoškolskih institucija koje se
bave edukacijom budućih učitelja.
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MATEMATIČNA PISMENOST Z VIDIKA
RAZUMEVANJA POJMA NESKONČNOSTI
PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA
TEORETIČNI DEL

MATEMATIČNA PISMENOST V EVROPSKEM KONTEKSTU
Matematična pismenost je bila prvič opredeljena v okviru mednarodnega projekta PISA (Programme for International Student Assesment), ki ga je začela organizacija
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) leta 2000 s ciljem
standardizirati ocenjevanja znanja in veščin pri petnajstletnikih, ki so potrebna za učinkovito sodelovanje in participiranje v družbi.85 Od takrat se vsake tri leta ocenjujejo
bralna, naravoslovna in matematična pismenost pri petnajstletnikih, kjer je vsako leto
poseben poudarek na ocenjevanju ene izmed naštetih pismenosti. Projektu PISA se
vsako leto priključuje vse več držav.
Leta 2003 je v projektu PISA sodelovalo 41 držav, skupaj skoraj 3 milijone petnajstletnikov. V tem letu je bila poudarjena matematična pismenost. Ob tej priložnosti je
bila matematična pismenost definirana kot sposobnost posameznika, da prepozna in
razume vlogo matematike v vsakdanjem življenju, da se zna smiselno odločati ter da
85 »PISA assesses how far students near the end of compulssory education have acquired some of the knowledge and
skills that are essential for full participation in society«, www.pisa.oecd.org.
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uporablja matematiko na način, ki zadovoljuje potrebe posameznika kot konstruktivnega, odgovornega in reflektivnega državljana.86 Od učencev, ki so sodelovali pri testiranju, se je pričakovalo, da so znali analizirati, presoditi in pojasniti rešitve realnih
situacij vsakdanjega življenja enako učinkovito kot formulirati in reševati matematične
probleme,87 s kakršnimi se redno srečujejo pri pouku matematike. Učenci so se pri testiranju soočili tudi s situacijami, ki niso tipične za naš pouk matematike. Za reševanje takih
problemov se je od učencev pričakovalo, da oblikujejo ustrezen postopek reševanja, ki je
predstavljal nadgradnjo postopka, ki so ga spoznali v okviru vsebin pouka.
Da bi čim kakovostnejše opredelili ravni matematične pismenosti pri učencih, so v
okviru projekta PISA razvili tri skupine kompetenc, ki so potrebne za reševanje različnih
tipov nalog oz. problemov:
1. kompetence reprodukcije
2. kompetence povezovanja
3. kompetence refleksije.88
Reprodukcija je najnižja raven matematične pismenosti, ki se izkazuje z reprodukcijo, ponavljanjem in pomnjenjem naučene snovi ter uspešnim izvajanjem rutinskih
nalog oz. operacij. Posedovanje kompetence povezovanja se izkazuje s sposobnostjo
povezovanja, integriranja različnih situacij, boljšim poznavanjem različnih matematičnih vsebin ter z uspešnostjo reševanja nalog, ki niso rutinske. Refleksivnost je najvišja
stopnja matematične pismenosti, ki se izkazuje s posedovanjem kognitivnih aktivnosti, ki temeljijo na naprednejšem argumentiranju, abstrakciji, posploševanju ter reševanjem kompleksnih nalog, predvsem takih z neobičajnimi konteksti.

PRISTOPI K MATEMATIČNEMU OPISMENJEVANJU V EVROPI
Leta 2006 je Evropska unija razširila obseg kompetenc, ki naj bi jih med šolanjem
oz. izobraževanjem pridobili državljani članic EU. Poleg izboljševanja pismenosti v širšem smislu (jezikovne, matematične in naravoslovne) dokument vključuje idejo obvezne srednje šole ter vključevanje odraslih v stalno izpopolnjevanje. Evropski okvir
kompetenc za vseživljenjsko učenje tako obsega:
86
»The capacity of an individual to identify and understand the role that mathematics plays in the world, to make wellfounded judgements and to use and engage with mathematics in ways that meet the needs of that individual's life as a
constructive, concerned and reflective citizen«, www.pisa.oecd.org.
87
»Mathematical literacy domain is concerned with the capaties of students to analyse, reason and comunicate ideas
efectively as they pose, formulate, solve, and interpret mathematical problems in variety of situations« (The PISA 2003
Assessment Framework: 24).
88 (The PISA 2003 Assessment Framework: 41–48).
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1. sporazumevanje v maternem jeziku,
2. sporazumevanje v tujih jezikih,
3. matematične kompetence in osnovne kompetence iz znanosti in tehnologije,
4. IKT kompetence,
5. metakognitivne veščine,
6. socialne kompetence,
7. iniciativnost in
8. kulturna ozaveščenost in izražanje.89
Dokument Evropske kompetence iz leta 2006 še naprej pripisuje pomembno vlogo matematičnim kompetencam, ki so opredeljene kot sposobnosti matematičnega
mišljenja in njegove uporabe pri reševanju širokega spektra problemov iz vsakdanjega
življenja. V tem dokumentu so kot osnovna znanja in veščine, ki so vključene v nabor
matematičnih kompetenc, navedena:
– znanje o številih, merskih enotah, matematičnih algoritmih, poznavanje matematičnih operacij in osnovnih načinov reprezentiranja podatkov, razumevanje
matematičnih pojmov ter ozaveščenost o mogoči uporabi matematičnega znanja pri odgovorih na določena vprašanja;
– veščine oz. osnovne matematične strategije, ki jih lahko apliciramo na situacije v
vsakdanjem življenju in tudi v poklicu: argumentiranje, oblikovanje zaključkov,
matematično razlaganje, razumevanje (matematičnega) dokaza, komuniciranje
v matematičnem jeziku;
– pozitiven odnos do matematike, iskanje resnice pri presojanju izvedenih postopkov in vrednotenje pravilnosti rezultata.90
Predstavljeni dokument v državah EU predstavlja pomemben dejavnik pri pripravi
nacionalnih kurikulumov. Na učenčeve dosežke naj ne bi več gledali kot na dosežke,
ki jih osvoji znotraj posamezne discipline, ampak štejejo dosežki na področju povezovanja različnih disciplin. Vsak kurikulum bi moral poleg običajnih vsebin vključevati
tudi aktualne teme, ki jih narekujeta okolje in življenje, ter skrbeti za napredovanje
pri pridobivanju kompetenc vsakega posameznika. Iz dokumenta EU razberemo še,
da kakovostna poučevanje in učenje temeljita na medpredmetnem, medpodročnem
povezovanju.

89

RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 on key
competences for lifelong learning: L 394/13.
90
RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 on key
competences for lifelong learning: L 394/15.
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MATEMATIČNO OPISMENJEVANJE PRI POUKU
Skupaj s spremembami oz. pripravami nacionalnih kurikulumov pa se, bolj ali
manj uspešno, odvija tudi bolonjski proces na vseh ravneh izobraževanja.91 Prihaja do
pomembnih sprememb v relaciji učenec – učitelj, profesor – študent. Fakultete, ki izobražujejo prihodnje učitelje, imajo pri tem procesu eno zelo odgovornih vlog; tudi
oz. predvsem pri izobraževanju prihodnjih učiteljev matematike (Pavleković 2009: 31).
Po eni strani se od pedagoških fakultet pričakuje, da bodo usposobile kompetentnega učitelja matematike, ki bo znal poučevati tako, da bodo njegovi učenci napredovali v matematičnih kompetencah in se bo vključeval v vseživljenjsko izobraževanje,
po drugi strani pa se od njih pričakuje tudi, da popularizirajo matematiko na različne
načine: z matematičnimi tekmovanji, s tabori, festivali ... V večini držav namreč lahko
opazimo razmeroma negativen odnos ljudi do matematike, kar je v glavnem posledica
neuspeha pri šolski matematiki. Učitelji matematike bi torej morali pri učencih gojiti
tudi pozitiven odnos do matematike, znati pristopiti k težavam, ko le-te nastopijo, in si
prizadevati, da učenci pri pouku matematike doživijo uspeh.
V definiciji matematične pismenosti je velik pomen na uporabnosti matematike
v vsakdanjem življenju, pri pouku matematike pa je zelo poudarjena znanstvenost. To
za učence velikokrat predstavlja težavo, saj so matematični pojmi abstraktni in zato
zahtevni. Eden od takih je prav gotov pojem neskončnosti, ki ga učenec spozna pri
pouku matematike, manj oz. drugače kot pri matematiki pa v vsakdanjem življenju.
Pojem neskončnosti v osnovni šoli poučujemo zgolj na intuitivnem nivoju, s pomočjo
naslednjih primerov:
– premica je neskončna,
– ravnina, prostor sta neskončna,
– premica (ravnina, prostor) ima neskončno točk,
– na ravnini je neskončno premic,
– skozi eno točko poteka neskončno premic, naravnih števil je neskončno mnogo,
– sodih in lihih števil je neskončno mnogo itd.
V gimnazijah in srednjih šolah se učenci prvič srečajo z natančnejšo opredelitvijo
pojma neskončnost pri dokazovanju določenih zakonitosti naravnih števil z matematično indukcijo.
Vsebine iz neskončnosti lahko opredelimo kot nadgradnjo znanj o številih,
pomembne pa so tudi za razvijanje osnovnih matematičnih strategij, ki jih lahko

91
Tuning, 2005 EUA tuning educational structures in Europe, http//www.let.rug.n1/tuningProject/indeks.htm
(available 4. III. 2005).
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apliciramo na situacije v vsakdanjem življenju in tudi v poklicu: argumentiranje, oblikovanje zaključkov, matematično razlaganje, razumevanje (matematičnega) dokaza,
komuniciranje v matematičnem jeziku. Povzamemo lahko, da tudi obravnava pojma
neskončnosti pomembno prispeva k matematičnim kompetencam, ki so opredeljena
z dokumentom EU iz leta 2006.
V preteklosti so bile na področju razumevanja pojma neskončnosti opravljene
številne raziskave (Piaget in Inhelder 1956; Fischbein 1979; Duval 1983; Hannula in
sod. 2006; Monaghan 2001; Tall 2001; Tsamir 2001; Dubinsky 2005). Vidimo, da je po
eni strani to izredno privlačna tema pogovora že najmlajšim vedoželjnežem v predšolskem obdobju, po drugi pa vir težav tako mlajšim kot starejšim. Piaget in Inhelder
(1956) sta opravila eno prvih študij otrokovega razumevanja neskončnosti z geometrijsko zastavljenimi problemi, kot je denimo, kako narisati najmanjši in največji mogoč
kvadrat na list papirja. Ugotovila sta, da je na konkretno operacionalni fazi razvoja otrokova zmožnost predstavljanja delitve geometrijske oblike na manjše dele omejena na
končno število ponovitev. To sposobnost naj bi otroci pridobili šele v fazi formalno logičnega mišljenja pri 11 ali 12 letih. Po drugi strani pa rezultati Tabackove raziskave, ki
je bila tudi osnovana na geometrijskem problemu (1975; v Monaghan 2001) kažejo na
to, da otroci v starosti od 10 do 12 let, razen redkih posameznikov, še nimajo razumevanja koncepta neskončnosti. Študija Hannule in sod. (2006a, 2006b) pokaže, da večina
učencev v starosti 11 in 12 let še nima izoblikovanih predstav o neskončnosti in situacija se ne izboljša bistveno tudi pri 13- in 14-letnikih. Monaghan (2001) je preučeval
razumevanje koncepta neskončnosti pri študentih, starih od 16 do 18 let, in ugotavlja,
da imajo težave predvsem s sprejemanjem pojma neskončnosti kot stanja, tj. kot množice, ki zajema neskončno mnogo elementov, manj pa z dojemanjem neskončnosti kot
procesa, ki se nikoli ne konča.
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako študenti razrednega pouka razumejo in se rokujejo s pojmom neskončno, saj bodo po zaključku študija te vsebine poučevali v šoli.
V naše raziskovanje smo vključili študente razrednega pouka v Ljubljani in Osijeku.

EMPIRIČNI DEL
OPREDELITEV PROBLEMA
Področje matematične pismenosti obsega zelo širok spekter ciljev, sposobnosti in
veščin, ki jih učenec razvija in poglablja pri pouku matematike in izven njega. Raziskali
bomo matematično pismenost študentov razrednega pouka, ko govorimo o pojmu
neskončnosti. Preveriti želimo:
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– razumevanje in predstave študentov o pojmu neskončnosti,
– kako uspešni so študenti pri reševanju problemskih nalog, ki zahtevajo operiranje s pojmom neskončnosti, ter kakšnih argumentov in jezika se študenti poslužujejo pri utemeljevanju in pojasnjevanju problemov o neskončnosti.
Raziskava predstavlja primerjalno študijo med skupinama študentov dveh pedagoških fakultet in nudi vpogled v matematično pismenost študentov na področju pojma neskončnosti.
Pri empirični raziskavi je bila uporabljena deskriptivna neeksperimentalna metoda
pedagoškega raziskovanja.

Raziskovalna vprašanja
1. Kakšen pomen pripisujejo študenti pojmu neskončnosti v vsakdanjem življenju
in v matematiki?
2. V čem vidijo razlike in podobnosti med rabo izraza neskončno v matematiki ali
v vsakdanjem življenju?
3. Kako uspešni so študenti pri reševanju problemov, kjer je treba operirati s pojmom neskončnosti?
4. Kakšnih argumentov in jezika se študenti poslužujejo pri utemeljevanju in pojasnjevanju problemov o neskončnosti?

Opis vzorca
Raziskavo smo izvedli v mesecu maju leta 2009 na dveh pedagoških fakultetah:
Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Učiteljski fakulteti v Osijeku. Vanjo je bilo vključenih
93 študentov 3. letnika Razrednega pouka s Pedagoške fakultete v Ljubljani ter 56 študentov 3. in 4. letnika Učiteljske fakultete v Osijeku. Raziskovalne cilje smo preverjali
z matematičnimi problemi o neskončnosti, ki jih je bilo treba rešiti in nato utemeljiti
odgovore.

Obdelava podatkov
Podatke, pridobljene iz rešenih matematičnih nalog, smo statistično obdelali z
metodami deskriptivne in inferenčne statistike (frekvenčna porazdelitev, standardni
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odklon, t-test in hi-kvadrat). Utemeljitve študentov pri pojasnjevanju rešitev matematičnih problemov smo tudi kvalitativno obdelali, pri čemer smo njihove odgovore razvrstili v smiselne kategorije

Rezultati in interpretacija
Razumevanje in predstave o matematičnem izrazu neskončnost
Cilji:
1. Kako študenti uporabljajo izraz neskončno v vsakdanjem življenju?
2. Kako si študenti razlagajo razlike in podobnosti med uporabo izraza neskončno
v matematiki in v vsakdanjem življenju?
Naloge:
a) Zapišite nekaj primerov iz vsakdanjega življenja, kjer ljudje uporabljamo izraz
neskončno. Za vsak primer posebej pojasnite pomen izraza neskončno.
b) V čem vidite razliko med rabo izraza neskončno v vsakdanjem in v matematičnem jeziku?
Rezultati:
a. primer:
Anketirani so pomen izraza neskončno v vsakdanjiku razlagali različno; nekateri so
podali več kot en odgovor. Njihove odgovore lahko uvrstimo v naslednje skupine: neskončno vezano na trajanje, na ljubezen, na pot, na stvari, ki jih ne moremo prešteti, na
stanje človeka (fizično, psihično), neskončno kot vesolje, nekaj, kar se ne konča, nima
konca, neskončno lepo (Preglednica 1).
Odgovori
veliko časa, dolgo čakanje, dolgčas
neskončno zvezd, peska, travnih bilk, kapljic v morju ...
neskončno povezano z čustvom ljubezni
(neskončno ga imam rada, zelo rada ...)
neskončno kot vesolje
neskončno dolga pot – zelo dolga pot
določeno stanje človeka (močno utrujen, zelo
hvaležen, z močno željo, zelo neumen, zelo smešen)
nekaj, kar se ne konča, nima konca
neskončno, povezano s smrtjo (večnost po smrti)
neskončno lepo
ni odgovora

Preglednica 1: Porazdelitev odgovorov na vprašanje 1a.
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SKUPAJ
46
27
26

LJUBLJANA
35
10
21

OSIJEK
11
17
5

11
6

4
5

7
1

6

4

2

5
1
1
32

3
0
1
11

2
1
0
21
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b. primer:
Pri tem primeru so anketirani pojasnili, v čem je uporaba izraza pojma neskončno
v vsakdanjem življenju različna od uporabe tega pojma v matematiki.
Odgovori
v vsakdanjem življenju so dogodki vedno končni,
čeprav jih opredelimo kot neskončne
ne vidi razlik
v matematiki je pojem vezan na številke
v matematiki, ko ne moremo prešteti, v vsakdanjem
življenju pa za opis pretiravanja
v vsakdanjem življenju se izraz uporablja kot žargon,
da pričaramo nekaj, kar nima konca, v matematiki pa
je to strokoven termin, ki ga lahko dokažemo
drugo
ni odgovora

SKUPAJ
32

LJUBLJANA
25

OSIJEK
7

13
4
4

5
4

8
4

3

13
80

3

6
54

7
26

Preglednica 2: Število in odgovorov na vprašanje 1b.

Ugotovitve:
– Študentje izraz neskončno v vsakdanjem življenju najpogosteje vežejo na opis
časovnih relacij. Zanimivo je, da abstrakten koncept neskončnosti pojasnjujejo z
drugim, prav tako abstraktnim konceptom, tj. s časom.
– Najpogosteje izraz neskončno uporabljajo za opis nečesa, čemur ne vidimo konca, oz. nečesa, kar nam je nepredstavljivo, kar je analogno rabi in pomenu izraza
v matematiki.
– Najpogosteje se kot razliko med uporabo termina v matematiki in v vsakdanjem
življenju izpostavi dejstvo, da so v vsakdanjem življenju dogodki vedno končni,
čeprav jih opredelimo kot neskončne.
Analiza uspešnosti pri reševanju problemov o neskončnosti in načini argumentiranja odgovorov
Cilji:
1. Kako uspešni so študenti pri reševanju problemov, kjer je treba operirati s pojmom neskončnosti?
2. Kakšnih argumentov in jezika se študenti poslužujejo pri utemeljevanju in pojasnjevanju problemov o neskončnosti?
Zgoraj navedena cilja smo preverjali sočasno z istim naborom nalog, ki jih je bilo
treba najprej rešiti, nato pa še utemeljiti odgovore. Cilja smo preverjali z dvema nalogama: ena se nanaša na primerjavo moči dveh neskončnih množic med seboj, druga
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pa obravnava situacijo, kjer neskončnemu številu prištejemo bodisi končno vrednost
bodisi neskončno.
Naloge:
1.
Primerjajte množici števil po moči. Obkrožite tisto, za katero menite, da je močnejša. Če mislite, da sta množici enako močni, obkrožite obe. Svojo izbiro utemeljite.
2.
Predstavljajte si hotel z neskončno mnogo sobami, ki so zaporedoma oštevilčene
z 1, 2, 3, 4 … Vse so zasedene. Ali lahko v takem hotelu damo prosto sobo novemu
gostu? Pojasnite.
Rezultati:
1. naloga

Odgovori
obe množici sta enako
močni
množica naravnih
števil je močnejša od
množice sodih števil
množica sodih števil je
močnejša od množice
naravnih števil
ni odgovora
skupaj

SKUPAJ
Št. odg. Delež odg.
29
19,46 %

LJUBLJANA
Št. odg. Delež odg.
22
23,66 %

OSIJEK
Št. odg.
Delež odg.
7
12,50 %

96

64,44 %

63

67,74 %

33

58,83 %

12

8,05 %

1

1,08 %

11

19,64 %

12
149

8,05 %
100,00 %

7
93

7,53 %
100,00 %

5
56

8,93 %
100,00 %

Kot vidimo, je delež pravilnih odgovorov, tj. da s ta obe množici enako močni, precej nizek. Ugotovitev velja za obe fakulteti. Zakaj so se anketirani tako odločali, je bolje
razvidno iz njihovih utemeljitev odgovorov.
Utemeljitve odgovorov:
Utemeljitve, da sta obe množici enako močni, so bile skromne. Utemeljitve so bile
sledeče:
– obe množici sta neskončni (24)
– vsako liho število ima svoj sodi par (1)
– ni pojasnila (5).

196

MATEMATIČNA PISMENOST Z VIDIKA RAZUMEVANJA ...

Utemeljitve, da je množica naravnih števil močnejša od množice sodih, so bile sledeče:
– ker so soda podmnožica naravnih (21)
– ker je sodo število vsako drugo, pri naravnih pa gremo po vrsti (nobenega ne
izpustimo) (25)
– obe sta neskončni, a naravnih je dvakrat več (3)
– ker si naravna števila sledijo do neskončnosti (1)
– ker je prvo število 1 (1)
– ni pojasnila (45).
Da je več sodih števil, se je skupaj odločilo 12 anketirancev, utemeljitve pa so bile
sledeče.
– soda so lahko tudi negativna števila (1)
– ker so tu zapisana večja števila (4)
– brez utemeljitve (7).
Med anketiranimi, ki niso obkrožili nobene od množic, velja omeniti 3 utemeljitve
podobnega tipa: obe sta neskončni, vendar se ne da reči ničesar o tem, katera je večja.
Ugotovitve:
– Delež pravilnih odgovorov je nizek; več kot polovica anketiranih meni, da je
množica naravnih števil močnejša kot množica sodih števil.
– Najpogostejša utemeljitev pravilnih odgovorov se glasi: »Obe množici sta neskončni.« Videti je, da je v ozadju prisotno intuitivno zavedanje odnosa med
množicama, vendar pa anketirani nimajo potrebnega matematičnega znanja,
da bi znali svoje mnenje ustrezno ubesediti, verbalizirati, zato so njihove utemeljitve matematično zelo skromne. Pri primerjavi naravnih in sodih števil se
npr. nihče ni skliceval na vzpostavitev bijektivne korespondence med člani obeh
množic, kar je po Cantorju pogoj za to, da lahko govorimo o enako močnih neskončnih množicah.
– Med utemeljitvami nepravilnih rešitev se večina sklicuje na dejstvo, da so soda
števila prava podmnožica naravnih števil. Uporabljajo torej sklepanje, ki je značilno za končne množice, kjer ima prava podmnožica tudi manjšo moč od množice, v kateri je vsebovana.
– Zgoraj navedene ugotovitve veljajo za obe fakulteti.

197

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

2. naloga
1. primer:
Ali lahko v hotel z neskončno gosti spravimo še enega gosta?

pravilno
nepravilno
ni odgovora
skupaj

94
50
5
149

SKUPAJ
63,09 %
33,56 %
3,35 %
100,00 %

63
28
2
93

LJUBLJANA
67,74 %
30,11 %
2,15 %
100,00 %

31
22
3
56

OSIJEK
55,36 %
39,29 %
5,36 %
100,00 %

32
16
8
56

OSIJEK
57,14 %
28,57 %
14,29 %
100,00 %

2. primer:
Ali lahko v hotel z neskončno gosti spravimo še neskončno gostov?

pravilno
nepravilno
ni odgovora
skupaj

100
34
15
149

SKUPAJ
67,11 %
22,82 %
10,07 %
100,00 %

68
18
7
93

LJUBLJANA
73,12 %
19,35 %
7,53 %
100,00 %

Opažamo, da je delež pravilnih odgovorov v primerjavi s 1. nalogo bistveno višji in
da se pri 2. primeru celo za malenkost poviša, čeprav je ta primer težje predstavljiv od
prvega. Poglejmo, ali nam utemeljitve odgovorov ponudijo celovitejšo sliko o razumevanju tega problema.
Utemeljitve odgovorov:
Odgovore anketiranih, s katerimi so poskusili pojasniti svojo odločitev, smo razvrstili v naslednje kategorije:
1. primer:

A1
A2
B1
B2
B3
C

ne; brez utemeljitve
ne; neustrezna utemeljitev
da; brez utemeljitve
da; nezadostna utemeljitev
da; ustrezna utemeljitev
ni odgovora

LJUBLJANA
4
4,30 %
24
25,81 %
7
7,53 %
54
58,06 %
2
2,15 %
2
2,15 %

OSIJEK
2
25
5
24
0
3

3,57 %
44,64 %
8,93 %
42,86 %
0,00 %
5,36 %

Neustrezne utemeljitve za odgovor ne:
– ne, ker so vse zasedene (41)
– če neskončno sobam dodamo še eno, bo tudi ta že zasedena, ker je število spet
neskončno (1)
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– tak gost ne obstaja, ker je že zajet v množici neskončnih gostov (1)
– če so vse sobe zasedene, to pomeni, da je število sob končno in ne neskončno
(2)
– ne, ker hotel z neskončno sobami ne obstaja (2).
Nezadostne ali neustrezne utemeljitve za odgovor da:
– ker jih je neskončno (43)
– če je število sob neskončno, lahko vedno dodamo še eno prosto sobo (20)
– če je sob neskončno, ne morejo biti vse zasedene (13)
– če jih je neskončno, jih ne zmanjka (5)
– ker se neskončno ne konča (1)
– ne morejo biti vse zasedene, ker na svetu ni neskončno ljudi (2)
– da, samo da bo gost do nje hodil neskončno dolgo (1).
2. primer:

A1
A2
B1
B2
B3
C

ne; brez utemeljitve
ne; nezadostna, nepopolna utemeljitev
da; brez utemeljitve
da; nezadostna utemeljitev
da; ustrezna utemeljitev
ni odgovora

LJUBLJANA
1
1,08 %
17
18,28 %
19
20,43 %
49
52,69 %
0
0%
7
7,53 %

0
16
6
26
0
8

OSIJEK
0,00 %
28,57 %
10,71 %
46,48 %
0,00 %
14,29 %

A2 – nezadostne utemeljitve za odgovor ne:
– ne, ker so vse zasedene (16)
– ne, ker na svetu ni neskončno mnogo ljudi (3)
– ne, ker je število sob končno (2)
– neskončno sob je neskončno zasedenih (1)
– ne, ker ne obstaja hotel z neskončno sobami (2).
B2 – nezadostne utemeljitve za odgovor da:
– ker jih je neskončno (27)
– v neskončno sob lahko spravimo neskončno gostov (23)
– ker se neskončno ne konča (1)
– neskončno je neskončno (1)
– v vsako sobo damo še enega gosta (1)
– neskončno + neskončno = 2x neskončno, to pa je še vedno neskončno (1)
– vsaki sobi pripada en gost, ker je obojih neskončno mnogo (2)
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–
–
–
–
–
–

vedno se bo našla soba za goste (2)
vsi se neskončno mnogokrat prestavijo v naslednjo izmed sob (1)
ker gostje še kar prihajajo (1)
vedno ostane še neskončno sob (1)
ne moremo jih prešteti (1)
ljudi je končno število (4).

Ugotovitve:
– V obeh primerih prevladuje delež študentov, ki meni, da je v hotel mogoče spravite še enega oz. neskončno mnogo gostov (ugotovitev velja za obe fakulteti).
– Kljub pravilnim odgovorom pa so utemeljitve študentov zelo šibke in matematično neustrezne (velja za obe fakulteti).
– Utemeljitve anketirancev, ki menijo, da v hotel ni mogoče spraviti enega oz. neskončno novih gostov, se večinoma opirajo na dejstva in razmišljanje, ki velja v
realnem svetu in za končne množice (v realnem življenju res ne moremo sprejeti
novega gosta, če so vse sobe zasedene; v realnem svetu res ni neskončnega
števila ljudi, v realnosti ne obstaja takšen hotel), iz nekaterih utemeljitev pa je
razbrati, da so posamezniki skušali operirati s pojmom neskončnosti, vendar neustrezno (npr.: če neskončnemu številu sob dodamo še eno, bomo spet dobili
neskončno število – za neskončno število sob pa že vemo, da so vse zasedene).
– Utemeljitve anketirancev, ki menijo, da je mogoče ponuditi sobo novemu gostu,
so matematično skromne, tj. niso podprte z ustrezno matematično terminologijo in opisom postopka, KAKO bi to naredili (najpogosteje uporabljena utemeljitev je, da je to mogoče, ker je sob neskončno). Nekaj utemeljitev pa je takih,
da podajajo tudi pojasnilo, KAKO bi problem rešili. V primeru dodajanja enega
novega gosta sta se našli dve popolnoma pravilni matematični utemeljitvi, tj.
da prvega gosta prestavimo v drugo sobo, drugega v tretjo ... in tako sprostimo
prvo sobo. Tudi tukaj se pojavljajo neustrezne utemeljitve, ki so posledica opiranja na dejstva fizičnega sveta (npr. ne morejo biti vse sobe zasedene, ker na
svetu ni neskončnega števila ljudi), vendar je delež teh bistveno manjši, kot pri
utemeljevanju odgovora ne. Sklepamo torej lahko, da je pravilnost odgovora
pri 2. nalogi nekakšen pokazatelj zmožnosti operiranja s pojmom neskončnosti:
študentje, ki so bolj pod vplivom omejitev, ki so značilne za realni svet, težijo k
izbiri odgovora ne.
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ZAKLJUČEK
Pojem neskončnosti je gotovo eden izmed abstraktnejših pojmov, s katerim se
učenci srečajo pri pouku matematike v osnovni šoli. Razloge za to bi težko enoznačno
opredelili. Gre za prepletanje več dejavnikov, kot so denimo pomanjkanje oprijemljivih
modelov za ponazoritev pojma v vsakdanjem življenju, protislovnost pojma z njegovo
uporabo v vsakodnevnem pogovoru in nenazadnje tudi znotraj same matematike za
razhajanje z matematičnim razmišljanjem, ki je značilno za končne entitete.
Raziskava razumevanja pojma neskončnosti med študenti razrednega pouka
dveh različnih fakultet je pokazala, da študenti posedujejo kompetence reprodukcije
(npr. poznavanje matematične terminologije), šibkejši pa so na področjih kompetenc
povezovanja in refleksivnosti, ki med drugim vključujejo reševanje nerutinskih in kompleksnih problemov, utemeljevanje, posploševanje ...
Ugotavljamo, da se anketirani zavedajo razhajanja med pomenom neskončno v
vsakdanjem življenju in v matematiki. Posedujejo tudi intuitivne predstave o ravnanju
z neskončnimi množicami (deleži pravilnih odgovorov predvsem pri 2. nalogi), pač pa
imajo težave pri podajanju matematično korektnih utemeljitev problemov o neskončnosti. Videti je, da matematično podprte utemeljitve zahtevajo teoretično poznavanje
nekaterih matematičnih vsebin, kot je denimo Cantorjeva teorija množic; uporaba bijektivne korespondence pri primerjavi dveh neskončnih množic očitno ni postopek,
katerega zametki bi bili že prisotni v nas samih, pač pa je plod poglobljenega matematičnega izobraževanja na to temo.
Primerjava rezultatov 1. in 2. naloge pokaže, da so bili študentje uspešnejši pri problemu, ki je bil vezan na psevdorealno situacijo, kar bi bil lahko pokazatelj pozitivnega
vpliva realnega sveta. Po drugi strani pa utemeljitve odgovorov opozarjajo na obremenjenost anketiranih z razmišljanjem, ki velja za končne množice in za realen svet.
Prav slednje kaže na to, da utegne biti povezovanje matematični svet – realni svet pri
vsebinah iz neskončnosti prej ovira kot pa pomoč pri razumevanju pravil, ki veljajo za
neskončne množice.
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RAZUMEVANJE ULOMKOV KOT
DEL MATEMATIČNE PISMENOSTI
OSNOVNOŠOLCEV
UVOD
Matematična pismenost je v poročilu o raziskavi PISA (2005) opredeljena z naslednjo definicijo: »Matematična pismenost je sposobnost posameznika, da prepozna vlogo, ki jo matematika igra v življenju, sposobnost podajanja utemeljenih matematičnih
sodb ter ukvarjanje z matematiko na način, ki ustreza zahtevam konstruktivnega in
angažiranega trenutnega in prihodnjega življenja posameznikov.«
Ulomki so matematična vsebina, ki je zelo povezana z vsakdanjim življenjem (npr.
v trgovini kupimo pol kilograma kruha), zato je pomembna tudi pri matematični pismenosti. Ulomki izhajajo iz vsakdanjih izkušenj o pravični razdelitvi. Vendar pa ulomki
ponujajo model, ki mnogokrat ne odseva povsem resničnega življenja. Morda je v tem
problem, da se marsikateremu osnovnošolcu zdijo težki. Namen članka je predstaviti
razvoj razumevanja ulomkov ob upoštevanju kognitivnih sprememb v mišljenju otrok
in mladostnikov.
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ULOMKI V MEDNARODNI RAZISKAVI TIMSS
Vsakdanje življenje kaže mnogo raznovrstnejšo sliko deljenja in deležev kot njegova matematična reprezentacija z ulomki. Obstajajo vsakdanje situacije, ki se ne skladajo z matematičnimi reprezentacijami. Na primer, oglejmo si jabolka, ki niso enako
velika. Če razdelimo jabolka na četrtine ter nato četrtino velikega in četrtino malega
jabolka postavimo skupaj, vidimo, da skupaj ne predstavljata polovice velikega jabolka (Streefland 1991). To je za otroke že lahko problem, saj četrtina ni enaka četrtini.
Ulomki so namreč odvisni od enote; vedno se nanašajo neki predmet (npr. na jabolko,
čokolado ...).
Običajno se pravična razdelitev pri ulomkih pojavi samo z eno enoto; npr. enim
jabolkom, pravokotnikom, krogom. Deli, ki nastanejo z rezanjem (risanjem), so označeni kot ulomki. V četrtem razredu se obravnavajo ulomki kot deli celote. Standardi
znanja zajemajo razdelitev celote na enake dele, poimenovanje dela celote in zapis z
ulomkom. Vendar je ulomke po podatkih raziskave TIMSS (Japelj Pavešić in sod. 2008)
obravnavalo le 65 % učencev, predstavitev ulomkov pa 74 %, čeprav so najmanj predstavitve delov celote snov četrtega razreda za vse otroke. Torej se približno četrtina
učencev ne sreča z ulomki pred šestim razredom. Do osmega razreda pa naj bi vsi
učenci spoznali splošne ulomke, povezavo med ulomki in decimalnimi števili, računanje z ulomki ter deleže celote.
V četrtem razredu sta dosežka iz nalog s področij poznavanja dejstev in sklepanja
med ostalimi državami nadpovprečna, v uporabi znanja pa so slovenski otroci povprečni. V osmem razredu se dosežki v vseh kognitivnih področjih ne razlikujejo od mednarodnega povprečja in malce padajo od poznavanja dejstev, uporabe znanja do sklepanja. V sklepanju so mlajši učenci dosegli boljši rezultat od starejših.
Primer naloge iz ulomkov v raziskavi TIMSS za osmi razred (prav tam), ki je bila
uvrščena pod kognitivno področje poznavanja dejstev in postopkov.

Kateri krog ima osenčen približno enak del kot pravokotnik zgoraj?
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Pravilni odgovor D je izbralo 72 % učencev, kar je bilo statistično pomembno višje
od mednarodnega povprečja (63 %). Nadpovprečen rezultat ne preseneča, če vemo,
da so se vsi učenci do osmega razreda v šoli učili o ulomkih in je poznavanje dejstev in
postopkov področje, kjer naši učenci dosegajo od vseh kognitivnih področij najboljše
rezultate.
Naslednja naloga je primer problemske naloge v raziskavi TIMSS za četrti razred
(prav tam), ki je bila sicer uvrščena pod področje prikazovanje podatkov, a vsebuje tudi
znanje ulomkov.
V vsakem od razredov A in B je 40 učencev.

V razredu A je več deklic kot v razredu B. Koliko več?
(A) 14 (B) 16 (C) 24 (D) 30
Ta naloga je precej zahtevna, saj pri reševanju problema zahteva interpretacijo
dveh različnih podatkovnih prikazov in računanje z informacijami iz njih. Pravilen je bil
odgovor A (14). Naloga zahteva uporabo znanja, tj. kognitivnega področja, na katerem
so naši učenci dosegli povprečen rezultat. Nalogo je pravilno rešilo 35 % slovenskih
četrtošolcev, ki so sodelovali v raziskavi, mednarodno povprečje pa je bilo 32 %.

ULOMKI V NALOGAH MEDNARODNEGA MATEMATIČNEGA KENGURUJA
Nekatere težave pri razumevanju ulomkov odsevajo tudi rezultati nalog iz tekmovanja Mednarodni matematični kenguru. Tekmovanje Mednarodni matematični kenguru je tekmovanje iz matematike za osnovne in srednje šole, ki poteka vsako leto v
mesecu marcu. Izmed nalog, ki so bile na tekmovanju v zadnjih letih (Dolinar in sod.
2009), sem izbrala nekaj nalog z ulomki in pogledala uspešnost reševanja (http://www.
dmfa.si/Kenguru/Statistika).
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Kenguru 2008, 6. in 7. razred, 5. naloga:
V šoli za gusarje je vsak izmed 5 učencev narisal zastavo (glej sliko).

3

Koliko učencev je narisalo zastavo, na kateri so natanko površine pobarvane?
5
(A) 0 (B) 1 (C) 2 ( D) 3 (E) 4
Nalogo je pravilno rešilo 39,5 % šestošolcev in 54,6 % sedmošolcev. Pravilen odgovor je C (2 zastavi), vendar je veliko učencev izbralo odgovor B (1 zastava). Odgovor B
je izbralo 32,5 % šestošolcev in 25,8 % sedmošolcev. Zakaj je temu tako? Verjetno so na
3
četrti zastavi od leve hitro prepoznali, da predstavlja , saj so pobarvane tri vrstice od
5
petih. Mnogi so spregledali da je na drugi sliki od leve pobarvano 12 kvadratkov od 20,
3
12 3
kar predstavlja = . Verjetno jih je zmotilo to, da delež ni bil očitno viden, ampak
5
20 5
se ga je dalo posredno dobiti s krajšanjem. Nalogo je pravilno rešilo več sedmošolcev
kot šestošolcev, kar je razumljivo, če vemo, da se je krajšanje ulomkov obravnavalo v 7.
razredu do šolskega leta 2007/08 dalje (v šolskem letu 2008/09 je bila prva generacija
šestošolcev v devetletki, ki imajo v učnem načrtu tudi krajšanje ulomkov). Vendar je
mogoče pravokotnik na drugi sliki ekvivalentno pobarvati tako, da dobimo navpično
pobarvane 3 stolpce od 5 in za pravilno rešitev te naloge niti ne potrebujemo znanja
o krajšanju ulomkov.
Kenguru 2008, 6. in 7. razred, 15. naloga:
1
Reka, ki teče pod mostom A, se razdeli v 2 rokava. Po 1. rokavu teče vode, po 2. ro3
3
kavu preostala voda. Nekoliko niže se večji rokav razdeli na 2 rokava, po 1. rokavu teče
4
vode, po 2. rokavu pa preostala voda večjega rokava (glej sliko).

Kolikšen del vode, ki teče pod mostom A, teče pod mostom B?
2
3

1
4

1
6

( A ) (B ) ( C ) (D )

11
1
(E )
12
2
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(B)
Nalogo je pravilno rešilo 21,5 % šestošolcev in 23,9 % sedmošolcev. Po drugem
2
1
rokavu teče vode, ki teče pod mostom A. Pod mostom B pa teče vode večjega
3
4
2
1
(drugega) rokava ali od vode, ki teče pod mostom A. Pod mostom B torej teče
3
4
1 2 2 1
⋅ =
= vode, ki teče pod mostom A. Pravilen odgovor je C. Vendar pa je 29,4 % še4 3 12 6
1
stošolcev in 33,3 % sedmošolcev izbralo odgovor B ( ). Kako so prišli do tega odgovo4
ra? Morda so količino vode pod mostom B dobili tako, da so od količine vode v drugem
3
rokavu odšteli . Verjetno niso upoštevali, da je pri tej nalogi pomembno, od katere
4
količine vode računamo deleže. Tako kot dve polovici jabolka nista enaki, tudi količina
vode, ki teče pod mostom A, in količina vode v drugem rokavu nista enaki. Zanimivo je,
da pri tej nalogi ni bilo velikih razlik v uspešnosti reševanja med 6. in 7. razredom.

KOGNITIVNI RAZVOJ IN ULOMKI
Računanje z ulomki predstavlja za učence dodaten izziv. Pri obravnavi ulomkov
kot delov celote je veliko konkretnih slikovnih ponazoritev, kar učencem pomaga pri
razumevanju ulomkov. Pri računanju z ulomki pa se slikovne ponazoritve običajno pojavijo na začetku obravnave snovi, nato pa ponazoritve zamenjajo formalni računi z
ulomki. Prehod iz konkretne ravni mišljenja na formalno je za marsikaterega učenca
težak. Konkretno in formalno mišljenje otrok obravnava Jean Piaget v svoji teoriji konstruktivizma. Piaget je na osnovi vzorcev odgovorov, ki so jih dajali otroci v različnih
situacijah, razdelil njihovo mišljenje na štiri glavne stopnje, od katerih sta zadnji dve
stopnji: stopnja konkretnih operacij (7–11 let) in stopnja formalnih operacij (11–15 let).
Ti dve stopnji sta stopnji naprednejšega, logičnega mišljenja. Na stopnji konkretnih
operacij prevladuje logično mišljenje, omejeno na fizično realnost, na stopnji formalnih operacij pa logično mišljenje, ki je abstraktno in neomejeno. Formalnologične operacije se pri nadpovprečno inteligentnih mladostnikih razvijejo v povprečju dve leti
prej kot pri njihovih povprečno inteligentnih vrstnikih (Marjanovič Umek in Zupančič
2004).
Stopnje niso nepovezane, statične in se ne pojavljajo naenkrat, temveč se v kontinuiranem razvoju prekrivajo. Ob vstopu na stopnjo formalnih operacij se konkretno
operacionalno mišljenje nadaljuje na različnih področjih in se vedno bolj združuje v
obsežnejši in bolj vsestranski sistem formalnih operacij. Na tej stopnji je mladostnik
sposoben mišljenja izven konkretne stvarnosti, ki je le podvrsta možnosti v mišljenju.
Na prejšnji stopnji naj bi otrok delal predvsem s konkretnimi materiali. Na tej stopnji
pa lahko razmišlja tudi o odnosih med odnosi, npr. o razmerjih in ulomkih. Posameznik
na formalni stopnji ima sposobnost upoštevanja verbalnih dejstev in propozicij, ne le
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konkretnih objektov. Popolnoma naj bi bil sposoben razumeti in upoštevati abstrakcije
v matematiki.
Mladostniki na predmetni stopnji osnovne šole naj bi bili na stopnji formalnih
operacij. Piaget razlaga razvoj formalnologičnega mišljenja v okviru dveh podstopenj,
podstopnje A (od 11–12 let do 14–15 let) in B (od 14–15 let dalje). Vendar pa se pri
približno polovici mladostnikov in odraslih formalne operacije na podstopnjo B sploh
ne razvijejo (Rice 1998, po Marjanovič Umek in Zupančič 2004). Večina povprečno inteligentnih mladostnikov in odraslih doseže le podstopnjo A formalnologičnih operacij
(Berk 1998, po Marjanovič Umek in Zupančič 2004).

PREMIK OD PRAVIČNE RAZDELITVE DO OPERACIJ Z ULOMKI
Premik od nalog pravične razdelitve do operacij z ulomki naj bi potekal preko konkretnih zgledov. Tako naj bi otrokom olajšali prehod iz konkretnega logičnega mišljenja na formalno. Zanimiv je premik k uporabi situacij pravične razdelitve, ki vsebujejo
več kot eno enoto (Streefland 1997). Primer njegove naloge:

Pravično razdeli 3 enake čokolade med 4 otroke. Koliko čokolade dobi vsak otrok?
Posledice te preproste spremembe so precejšnje. Ker je več enot (čokolad), ki jih
delimo izključno med omenjene otroke, lahko razdelitev naredimo na različne načine.
– Najprej razdelimo dve čokoladi (vsakemu polovico) in nato tretjo čokolado
1 1
razdelimo vsem otrokom tako, da dobi vsak četrtino. Potem vsak otrok dobi +
2 4
čokolade.

1

1

1

1

– Lahko pa vse čokolade razdelimo na četrtine in vsak otrok dobi 4 + 4 + 4 = 3 ⋅ 4
čokolade.
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1

1

1

1

1

3

Iz obeh razdelitev lahko opazimo seštevanje ulomkov + = + + = ali
2 4 4 4 4 4
1 1 1
1 3
1 1 1
+ = ter množenje ulomkov + + = 3 ⋅ = . Posledice uporabe različnih nači4 4 4
4 4
4 4 2
nov razdelitve so, da se dojemanje koncepta ulomkov povezuje z operacijami z ulomki.
Ekvivalence ne iščemo v fizičnih delih, temveč v razdelitvi.
Pri operacijah z ulomki imamo pogosto opraviti s posrednimi števili. Zanimiva je
tudi slavna anekdota o Anwarjevi oporoki: Stari arabec, Anwar po imenu, je v oporoki
pred smrtjo zapisal, da naj najstarejši sin podeduje polovico, drugi sin četrtino in najmlajši petino vseh kamel. Anwar je umrl in zapustil 19 kamel. Njegovi sinovi se niso
mogli dogovoriti, kako naj si kamele razdelijo. Derviš, ki je prišel mimo s svojo kamelo,
je opazoval njihov prepir in jim posodil svojo kamelo. Vsak izmed sinov si je zdaj brez
težav izbral svoj delež od 20 kamel. Derviš je potem odšel na svoji kameli in pustil zadovoljne Anwarjeve sinove. In tako se je izpolnila Anwarjeva zadnja volja. Kako je Derviš
razrešil konflikt med tremi Anwarjevimi sinovi? Rešljivost problema je bila odvisna od
prisotnosti deljivega števila kamel. Če bi izračunali deleže glede na 19 kamel, bi najsta1
1
1
1
3
1
rejši dobil od 19 = ⋅ 19 = 9 kamele, srednji od 19 = 4 kamele in najmlajši od
2
4
2
5
4
2
4
19 = 3 kamele. Ker pa morajo v izračunu priti cela števila (živih kamel se ne da deliti),
5
si sinovi kamel niso mogli razdeliti. Anwarjeva zapuščino so lahko razdelili šele, ko jim
1
je derviš posodil svojo kamelo in je bilo skupaj 20 kamel. Potem je najstarejši dobil
2
1
1
1
od 20 = · 20 = 10 kamel, srednji od 20 = 5 kamel in najmlajši od 20 = 4 kamele.
2
5
4
Skupaj so si bratje razdelili 10 + 5 + 4 = 19 kamel. Potem je 1 kamela še vedno ostala
dervišu. Derviševa modrost kaže, kako je treba uporabiti posredna števila za rešitev
problema (Streefland 1997).
Tudi pri razumevanju operacij z ulomki so pomembna posredna števila (npr. skupni imenovalec dveh ulomkov pri urejanju ali seštevanju in odštevanju ulomkov). Eksperiment z 9–10-letniki, ki ga je izvedel Lek (1992), poudarja uporabo posrednih števil
za učenje operacij z ulomki. Primer naloge, ki jo je dal učencem:
5
3
Koeno dobi čokolade, Marja pa čokolade. Kdo bo dobil več?
6
4
Zanimive so bile rešitve otrok na tej razvojni stopnji. Nekateri otroci so uporabljali
tudi ekvivalentne ulomke (take, ki jih drugače dobimo z razširjanjem). Pomembno je,
da so uporabili različna števila koščkov pri čokoladi (npr. 12 ali 24). Razmišljanje otroka,
3
ki je pravilno rešil nalogo: »Koeno dobi čokolade. Če razdelim čokolado na 4 koščke,
4
bi bilo to v redu. Vendar Marja dobi 5 čokolade in bi zato morali čokolado razdeliti na
6
3
več koščkov. Če poskusim s 6 koščki, težko predstavim . Zato bom rajši vzel 12 koš4
čkov ali pa 4 krat 6 koščkov (24) ...«
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Otroci v raziskavi so pokazali nagnjenost do ponazarjanja čokolad s pravokotniki,
3
9
ki so razdeljeni na kvadratne koščke v eni vrsti. Predstavili so, da je Koeno dobil =
4 12
5 10
čokolade in Marja =
čokolade. Torej je več dobila Marja.
6

12

9 3
=
12 4

10 5
=
12 6

Pri tem eksperimentu je bil pomemben preskok v razumevanju ulomkov, da so
otroci preko posrednega števila (skupnega večkratnika; ne nujno najmanjšega) znali
ugotoviti, kateri ulomek je večji. Proces abstrakcije ne nastaja tako, da nekaj odvzamemo, ampak da nekaj dodamo, ko naredimo premik od konkretnega okolja k formalnemu (Streefland 1997). Bolj formalne konstrukcije ulomkov se kažejo tako v napisanih
reprezentacijah kot tudi v mišljenju učencev. Skozi proces abstrakcije poteka hkrati
tudi gibanje iz konkretne vsebine v matematično obliko. Obstaja postopna zamenjava
konkretnega pomena in oblik v matematičen pomen in obliko. Učenec, ki ostane na
nižji miselni stopnji, še vedno lahko sledi snovi do neke mere, čeprav ulomki zanj niso
osvojeni na formalni ravni (Streefland 1997).

SKLEP
Zakaj imajo osnovnošolci težave z razumevanjem ulomkov? Verjetno zaradi same
narave ulomkov, da se podobno kot odstotki vedno nanašajo na nekaj (polovica enega predmeta ni enaka polovici drugega predmeta). Morda je problem tudi v formalni
strukturi operacij z ulomki. Učenci morajo pri seštevanju ulomkov z različnimi imenovalci uporabiti posredno število (najmanjši skupni imenovalec), kar je že lahko izvor
problemov. Pri razumevanju ulomkov so pomembne tudi slikovne ponazoritve. Slednje
niso potrebne le pri ponazoritvah delov celote, ampak tudi pri operacijah z ulomki.
Ulomki so pomemben del matematične pismenosti, saj se pojavljajo na veliko področjih vsakdanjega življenja (npr. trgovini – četrt hlebca kruha, časopisih – krožni diagrami ...). Čeprav je realno pričakovati, da velika večina mladostnikov pozna osnove
ulomkov, pa se moramo zavedati, da je poglobljeno znanje o ulomkih težko pričakovati od marsikaterega mladostnika ravno zaradi formalne strukture ulomkov. Pomembna
je uporaba pridobljenega znanja na drugih področjih posameznikovega delovanja; ne
samo v šoli, ampak predvsem v prihodnjem poklicu in življenju.
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INSTITUCIJ  FAKULTETE IN OSNOVNE
ŠOLE V RAZVIJANJU DIDAKTIKE
MATEMATIKE PREDVSEM NA PODROČJU
MATEMATIČNE PISMENOSTI
Da bo naša družba v prihodnosti res »družba znanja«, kot bi jo poimenovala Peklajeva (2007), sta glavni pogoj in pot do tega cilja kakovostni izobraževalni sistem, ki
temelji na dobro usposobljenih – kompetentnih učiteljih. Mednarodne in slovenske
raziskave so pokazale, da je največji primanjkljaj v kompetencah, ki ga v izobraževanju
prihodnjih učiteljev čutijo učitelji in študentje pri spopadanju z disciplinskimi problemi
in neustreznim vedenjem učencev, pri delu z otroki s posebnimi potrebami, pri učenju
učnih strategij in socialnih veščin pri učencih, pri preverjanju in ocenjevanju znanja in
izvajanju učne diferenciacije in individualizacije (Peklaj 2007; Valenčič Zuljan in sod.
2005; Veenman 1984). Vse omenjene kompetence pa lahko prihodnji učitelj pridobiva
le v izobraževanju, ki temelji na tesni – ustrezno andragoško zasnovani – povezanosti teoretičnega in praktičnega izobraževanja v realnih šolskih situacijah. Mednarodne
primerjave so pokazale, da po obsegu praktičnega izobraževanja odstopamo navzdol
od drugih evropskih držav. Z bolonjsko prenovo pa je načrtovano povečanje obsega prakse v izobraževanju učiteljev. S tem pomembno mesto v izobraževanju pridobiva partnerski odnos med fakultetami in šolami, v katerih poteka pedagoška praksa,
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znotraj tega pa postaja vse pomembnejša tudi vloga učiteljev mentorjev (Peklaj 2007).
Za kakovostno vodenje študentove pedagoške prakse ni dovolj, da je mentor dober v
vlogi učitelja, zelo pomembna je tudi njegova ustrezna usposobljenost za mentoriranje – za spodbujanje profesionalnega razvoja pri študentu, prihodnjem učitelju (Valenčič Zuljan in sod. 2007).
Barica Marentič Požarnik (2006) se sprašuje, kako vzpostaviti optimalen odnos in
povezanost med teorijo in prakso, ter izpostavlja, da je to vprašanje vseskozi spremljalo izobraževanje učiteljev. Znanost o izobraževanju učiteljev danes poudarja neločljivo
prepletenost teorije in praske v usposabljanju učitelja kot »razmišljujočega profesionalca«, ki je zmožen obvladati nove izzive in se uspešno soočiti s kompleksnostjo in
negotovostjo svoje profesije. Zato tudi ni slučaj, da je Evropska unija veliko pozornost
namenila prav financiranju projektov, ki naj bi okrepili partnersko sodelovanje med
fakultetami in šolami, s čimer bi zagotovili kakovostnejše doseganje kompetenc, ki jih
potrebujejo učitelji prihodnosti za uspešnejše profesionalno delovanje. Pri tem pa Požarnikova poudarja, da je poleg povečanega obsega profesionalnega deleža izobraževanja in znotraj tega praktične študentove izkušnje zelo pomembna kakovost te izkušnje. Na slednjo pa lahko vplivamo in jo dosežemo s stalno povezanostjo in pristnim
sodelovalnim odnosom med institucijami in strokovnjaki, ki na njih delujejo – med
fakultetnimi učitelji in učitelji na osnovnih šolah (Marentič Požarnik 2006).
Učitelj kot »razmišljujoči profesionalec« je v središču pozornosti pri načrtovanju
sprememb v izobraževanju prihodnjih učiteljev v okviru bolonjske prenove. Za njegovo uresničevanje pa je pomemben tako sistemsko-organizacijski vidik izobraževanja
učiteljev kot vsebinsko-izvedbeni.

UČITELJEV PROFESIONALNI RAZVOJ
Peklajeva (2006) opozarja, da je treba pri opredeljevanju kompetenc najprej razjasniti osnovne dileme o samem pojmu kompetenca, saj je bil ta pojem na različnih
področjih uporabljen različno. Sodelavci projekta DeSeCo so odločili, da opredelijo
ključne kompetence kot tiste, ki »prispevajo k visoko vrednotenim dosežkom, tako
na individualni kot na socialni ravni, v smislu uspešnega življenja in dobro delujoče
družbe; z njimi dosežemo pomembne, kompleksne zahteve in izzive v širokem spektru
različnih okolij in so pomembne za vse ljudi« (Peklaj 2006). Tako so avtorji oblikovali
tri osnovne kategorije ključnih kompetenc, in sicer delovanje znotraj socialno heterogenih skupin, avtonomno ravnanje in interaktivna uporaba orodij. Avtorji so pri opredelitvi kompetenc sledili Weinertovemu (2001) napotku, da je treba kompetence opredeliti na znanstveno ustrezen način, ki bo uporaben za prakso. Tako so kompetence
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definirali kot: sposobnost uspešno doseči kompleksne zahteve v določenem kontekstu
z mobilizacijo tako kognitivnih kot nekognitivnih vidikov delovanja (Rychen in Salganik
2003). Poleg tega pa so za uspešno ravnanje najprej potrebne kognitivne sposobnosti
(reševanje problemov, analitično in kritično mišljenje, odločanje, divergentno mišljenje, spretnosti odločanja) in zadostna količina znanja, vezanega na določeno področje.
Vsi avtorji se strinjajo, da pojem kompetence vključuje tudi motivacijske in čustvene
vidike človekovega delovanja. Pripravljenost za delovanje, vrednotenje situacije in izzivov, stališča, odnos do neke aktivnosti, v najširšem smislu pa naše vrednote, določajo,
kako se bomo lotevali določenih aktivnosti in kako uspešni bomo pri njih (Peklaj 2006).
Tudi Marentič Požarnikova poudarja, da se razvoj učiteljskih kompetenc nanaša na tri
komponente, in sicer spoznavno, ki zajema znanje in razumevanje, akcijsko, ki zajema
poklicne spretnosti, in čustveno-motivacijsko, ki zajema učiteljeva stališča in vrednote.
Vse tri komponente pa morajo biti pri posameznih kompetencah v medsebojnem ravnotežju (Valentič Zuljan in sod. 2007).
Marentič Požarnikova (po Valentič Zuljan in sod. 2007) navaja pet širokih sklopov učiteljevih kompetenc, in sicer: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija
in vodenje, sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem ter profesionalni razvoj.
Valentič Zuljanova (2001) opredeljuje profesionalni razvoj učitelja kot »proces
signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji (študenti) osmišljajo in
razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki
vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo ter pomeni učiteljevo
napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.«

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV  MODELI IN NAČINI
Valentič Zuljanova (2001) navaja, da obstajajo številni poskusi osvetljevanja in
opredeljevanja učiteljevega poklicnega spreminjanja in razvoja. Trifazni model Frances Fullerjeve je eden izmed prvih, v katerem je povezan učiteljev razvoj s spreminjanjem učiteljevega razmišljanja o poklicnih dilemah in skrbeh. Kasneje so o značilnostih
učiteljevega poklicnega razvoja model razvili Berliner (1989, 1992), Sheckley in Allen
(1991) ter brata Dreyfus (1991). Vsak v svojem modelu predstavljajo učiteljev profesionalni razvoj po posameznih fazah od novinca do eksperta. Valentič Zuljanova (po
Scardamalia in Bereiter 1989; Fox 1983) povzema, da učiteljevo poklicno napredovanje
po fazah ni avtomatično in neogibno, saj ne gre za linearen model, temveč za zelo
kompleksen (Valentič Zuljan 2001).
Valentič Zuljanova (2001) povzema, da večina faznih modelov poskuša slediti
časovni dimenziji ter da je pri tem pogosto poudarjen kvantitativni vidik, npr. število

212

PARTNERSTVO IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ ...

službenih let (Fuller 1965, po Kagan 1992), medtem ko ob strani ostane kakovost izkušenj, ki pomeni verodostojnejšo podlago za določanje in napredovanje poklicnega
razvoja.
Leto 2003/2004 je v Sloveniji zaznamoval začetek »bolonjskega procesa«, ki naj bi
Slovenijo do leta 2010 vključil v enoten evropski visokošolski sistem. Skupna evropska načela pa temeljijo na tem, da učiteljski poklic potrebuje diplomo visokošolskega
zavoda, da morajo učitelji imeti izobrazbo s svojega poklicnega področja in ustrezno
pedagoško kvalifikacijo, programi izobraževanja učiteljev pa morajo biti na razpolago na vseh treh stopnjah (dodiplomski, magistrski in doktorski), predvsem pa je treba
spodbujati učiteljevo pripravljenost za raziskovanje in dokazovanje lastne prakse k razvoju novega znanja. Evropska načela za učiteljske kompetence in kvalifikacije (Zgaga
2006) so ponudile izhodišča prenovi študijskih programov za področje vzgoje in izobraževanja na štirih načelih in treh snopih kompetenc. Načela so: učiteljevanje kot visokokvalificiran poklic, ki je umeščen v kontekst vseživljenjskega učenja, je mobilen in
utemeljen na partnerstvu. Kompetence pa so: usposobljenost za delo z drugimi, usposobljenost za delo z znanjem ter usposobljenost za delo z družbo in v družbi (Valentič
Zuljan in sod. 2007).
Tancingova in Devjakova (2006) poudarjata, da prenova študijskih programov sloni na spremembi paradigme, in sicer gre za premik od imput zasnove študijskih programov, ki temelji na vsebinah in ciljih, ki jih določa učitelj, k output zasnovi, to so
študijski dosežki, izraženi s kompetencami, ki jih študenti pridobijo s študijskim programom (Valentič Zuljan in sod. 2007).
Strinjamo se z Zgago (2006), ki pravi, da si morajo strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju med svojim začetnim študijem pridobiti kompetence, ki so potrebne za
opravljanje pedagoških poklicev, in sicer: splošno znanje, veščine in razumevanje, ki
jih dosegamo z visokošolskim študijem; poznavanje in obvladovanje procesov v vzgoji
in izobraževanju v razmerju do posameznika in družbe nasploh; poznavanje in obvladovanje specifičnega področja in/ali discipline, na katerem bodo strokovno sodelovali
(Valentič Zuljan in sod. 2007).

POMEN IN VLOGA PEDAGOŠKE PRAKSE PRI RAZVIJANJU KOMPETENC PRI
HODNJIH UČITELJEV
Valentič Zuljanova (2001) zagovarja, da je pedagoška praksa pomemben del učiteljevega usposabljanja. V svojem delu Začetna opazovalna pedagoška praksa in študentova profesionalna rast razlikuje med tradicionalnim modelom pedagoške prakse
in raziskovalno ali razmišljujoče usmerjenim. Oba modela primerja in ugotavlja, da je
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potreben premik v izobraževanju učiteljev, če želimo oblikovati »razmišljujoče praktike«. Pri tem ima zelo pomembno vlogo refleksija kot pomemben dejavnik poklicne
rasti učitelja (Valentič Zuljan 2000).
Stalna povezanost in pristni sodelovalni odnos med institucijami in strokovnjaki, ki na njih delujejo, torej med fakultetnimi učitelji in učitelji na osnovnih šolah, sta
nujna, če želimo, da študentje pridobijo kakovostnejše praktične izkušnje med svojim
izobraževalnim procesom (Marentič Požarnik 2006). Pedagoška fakulteta Ljubljana je
v letih 2004 in 2005 začela izvajati projekt Partnerstvo fakultet in šol, ki ga financirata
Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Osnovni
cilj tega projekta je bil razviti partnerstvo med fakulteto in vrtci, osnovnimi in srednjimi
šolami ter različnimi zavodi. Z raziskavo, ki so jo opravili, so želeli dobiti empirično podlago za oblikovanje modela nadaljnjega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju, ki bi zagotavljal največjo lastno aktivnost udeležencev ter učinkovit
prenos novih spoznanj v pedagoško prakso (Devjak in Polak 2007).
Pedagoška praksa je integrirani del vzgojno-izobraževalnega procesa, s katero se
študentje usposabljajo za začetno samostojno opravljanje svojega poklica, in sicer se
študentje natančneje seznanijo z vzgojno-izobraževalnim delom na tistih področjih
osnovne šole, za katero se strokovno usposabljajo.
V praksi uporabljajo in uveljavljajo pridobljeno pedagoško, psihološko, strokovno
in didaktično znanje ter spremljajo življenje in delo na šoli (Cencič in Cencič 1994).

VODSTVO IN MENTORSTVO
Za uspešno delovanje pedagoške prakse je potrebno zavzeto sodelovanje vseh
subjektivnih dejavnikov tega procesa, to je: mentorjev, drugih delavcev na šoli, profesorjev pedagoške fakultete in študentov. Kakovost sodelovanja med mentorjem in študentom je zelo občutljivo področje, na katerega med drugim pomembno vplivajo tudi
osebnostne lastnosti udeležencev – mentorja in študenta, ostalih učiteljev na šoli in
ravnatelja, pa tudi zunanjih sodelavcev šole, posebno učiteljev pedagoške fakultete.
Študentje veliko pričakujejo od mentorjev. Želijo, da bodo mentorji odprti in demokratični, da bodo sodelovali kot njihovi pomočniki, da jih bodo uvajali v poučevanje, jim pomagali reflektirati ter izboljšati njihovo poučevanje, počutje in delo v razredu ter motiviranost učencev.
Način in oblike študentovega poučevanja nudijo mentorju informacije, ki jih analizira skupaj s študentom. Način interpretacije podatkov in odločitve, ki se na njihovi
osnovi sprejmejo, pa so odvisne od mentorja. Mentorjev pristop in vodenje sta različna. Mentorjevo kontrolo in izražanje moči mora nadomestiti odnos mentorja, ki ga
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označujejo spodbujanje in spodbuda, dopuščanje avtonomnosti, sprejemanje študentovih idej in občutkov, omogočanje študentu neodvisnost v mišljenju in dejanjih ter
sprejemanje tudi »nesprejemljivih« idej študentov (Cencič in Cencič 1994).
Na tem mestu pa postaja vloga mentorja prihodnjim učiteljem vse pomembnejša,
a hkrati zahtevnejša in kompleksnejša. Učitelj mentor se mora izpopolniti v številnih
zmožnostih/kompetencah z namenom, da čim uspešneje podpira študenta v poklicni
rasti, da izziva njegov premislek in ga spodbuja k različnim načinom ravnanja, vrednoti
njegov napredek in da pri tem sodeluje s fakultetnimi učitelji. Tako mentor ni samo
zgled študentom in nekdo, ki jim svetuje in daje »recepte« za ravnanje in poučevanje
v razredu, ampak tudi in predvsem spodbujevalec študentovega učenja iz lastnih izkušenj povezovanja teorije in prakse, kjer imata pomembno vlogo refleksija in razjasnjevanje neskladij v prepričanjih (Marentič Požarnik 2006).

KOGNITIVNOKONSTRUKTIVISTIČNI ALI TRANSFORMACIJSKI MODEL
POUKA
Valenčič Zuljanova (2002) meni, da predstavlja kognitivno-konstruktivistični ali
transformacijski model pouka sodoben način pouka, ki zahteva problemsko naravnane metode in pristope, kjer je učitelj pozoren ne samo na »kvantiteto«, temveč tudi na
»kvaliteto« učenčevega predznanja. Učitelj načrtno izrablja učenčeve izkušnje, stališča
in poglede, jih sooča z nepopolnostjo in konfliktnostjo ter s prilagojeno podporo pomaga učencem pri rekonstrukciji znanja. Pri kognitivno-konstruktivističnem modelu
je poudarjen pomen učenčeve aktivnosti v vseh učnih etapah sodelovanja in izmenjavanja izkušenj ter pogledov med učenci in načrtnega pridobivanja spretnosti učenja.
Pri takem pouku učenec postopoma prevzema vse večji del odgovornosti za proces
pridobivanja znanja in osebnega razvoja ter se usposablja za vseživljenjsko učenje.

EMPIRIČNI DEL
Izhajajoč iz modelov izobraževanja učiteljev (Valenčič Zuljan 1999) in izkušenj projektov Partnerstvo fakultet in šol ter iz sodobnih kognitivno-konstruktivističnih modelov
pouka (Valenčič Zuljan 2002; Yager 1991), smo izvedli raziskavo v obliki eksperimenta,
ki je bila usmerjena k dvema ciljema: 1) vzpostavitvi in evalvaciji nove oblike kontinuiranega sodelovanja med dvema izobraževalnima institucijama, Pedagoško fakulteto in osnovno šolo, kar naj bi vodilo h kakovostnejšemu praktičnemu usposabljanju
in izobraževanju novih pedagoških kadrov, ter 2) oblikovanju in evalviranju v učenca
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usmerjenega modela pouka pri pouku matematike, ki naj bi omogočal kakovostnejše
znanje učencev oz. boljše učne dosežke učencev, pa tudi premike v emocionalno-motivacijskem odnosu otrok do matematike. Za namene raziskave so bili oblikovani in
uporabljeni različni instrumenti.
Pri koncipiranju raziskave smo izhajali iz dveh tez, in sicer: 1) da bodo prihodnji učitelji razrednega pouka v novem modelu praktičnega usposabljanja bolje razvili didaktične
kompetence poučevanja in se bodo počutili profesionalno kompetentnejši pri izvajanju
v učenca zasnovanega modela pouka matematike, torej da bodo matematično didaktično bolj pismeni, in 2) da bodo učenci, ki bodo deležni v učenca zasnovanega modela pouka pri matematiki, uspešnejši pri reševanju matematičnih nalog na vseh matematičnih
področjih kot učenci kontrolne skupine, ki so bili deležni klasičnega pouka matematike.
Rezultate naše raziskave smo dobili z začetnim testom znanja, ki sta ga kontrolna
in eksperimentalna skupina reševali pred začetkom eksperimenta, in s končnim testom znanja, ki sta ga reševali po zaključenem eksperimentu ob enakih pogojih in z
istim testatorjem. Raziskava je potekala 8 mesecev.
V šolskem letu 2008/2009 so študentje prihajali k pouku matematike v 3. razred
enkrat tedensko po dve šolski uri, med katerima je določen par študentov z v učenca zasnovanim modelom pouka pri pouku matematike podajal tekočo učno snov in
organiziral spodbudna učna okolja. Ostali študentje so v vlogi tutorja spremljali razvoj
in napredek posameznega učenca. Tako smo povečali časovno frekvenco aktivnega
vstopa študenta v učno-vzgojni proces, ob tem pa omogočili vzpostavitev stika z učencem, ki ga študent spremlja daljše obdobje, in s tem seznanili študenta z učencem in
njegovim odnosom do šolskega dela.

UGOTOVITVE
Hospitacijske šole pri izvajanju vzornih hospitacij, nastopov in različnih oblik prakse za študente morajo sodelovati s profesorji fakultete, da bi smiselno vzpostavili nove
oblike sodelovanja in partnerstva, ki bi prispevale k intenzivnejšemu usposabljanju
študentov in h kakovostnejšemu izvajanju pouka matematike. Tako bi lahko pri večjem
deležu ur pouka matematike uporabili aktivnejše metode dela in inovativnejše pristope ter učenca postavili v vlogo aktivnega soustvarjalca učnega procesa. Tako bi povečali aktivnost učencev pri pouku, izboljšali njihove dosežke in prispevali k pozitivnemu
odnosu otrok do matematike ter razvijali miselne strategije in veščine na posameznih
matematičnih področjih.
Z raziskavo smo razvili nove sodobne modele poučevanja in učenja matematike,
zato menimo, da smo z našo raziskavo doprinesli k didaktiki matematike in področju
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izobraževanja učiteljev, saj smo z raziskavo prispevali k večji kompetentnosti študentov pri izvajanju v učenca usmerjenega modela pouka, pa tudi k oblikovanju pozitivnih
stališč do takega dela. Oboje pa prispeva k temu, da študenti že na fakulteti in tudi
kasneje v vlogi učiteljev izvajajo tak način dela. Na podlagi tega pa se je vzpostavila
nova oblika kontinuiranega sodelovanja med dvema izobraževalnima institucijama
– fakulteto in osnovno šolo.
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RAZVIJANJE MATEMATIČNE PISMENOSTI
SKOZI REŠEVANJE PROBLEMOV
UVOD
Čeprav je pridobivanje specifičnega znanja pri šolskem učenju pomembno, je uporaba tega znanja odvisna od pridobitve širših znanj in spretnosti. V naravoslovju je specifično
znanje, ki je vezano na poznavanje podatkov, imen rastlin in živali, manj pomembno kot
razumevanje širših pojmov ali struktur, kot so poraba energije ali varovanje zdravja. Pri branju so vedno pomembnejše spretnosti interpretacije pisnega gradiva, uporaba prebrane
vsebine in kakovost besedila. Ko gre za vsakdanje situacije, je pri matematiki pomembneje,
da posameznik zna sklepati in razumeti odnose oziroma odvisnosti, kot pa rešiti tipične
naloge iz učbenika. Prav tako so nekatere splošnejše spretnosti nujne za razvoj in kasnejšo
uporabo znanja, kot so npr. prilagodljivost, fleksibilnost, reševanje problemov, uporaba informacijskih tehnologij ipd. Govorimo o »pismenosti« v širšem pomenu besede.
Komisija za razvoj pismenosti je v dokumentu Nacionalna strategija za razvoj pismenosti opredelila pismenost kot trajno razvijajočo se zmožnost posameznikov, da
uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje,
tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in
družbenem življenju. Kot zmožnost in družbena praksa se pismenosti pridobivajo in
razvijajo vse življenje v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter prežemajo vse
človekove dejavnosti (Bucik in sod. 2006: 7).
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Po terminologiji UNESCA pismenost pomeni sposobnost pisati in brati, z razumevanjem kratkih stavkov v posameznikovem vsakdanjem življenju. Po zadnjih razpoložljivih podatkih UNESCA (avgust 2005) je bilo v obdobju 2000–2004 nepismenih 18,2
% prebivalcev, starih 15 lin sodi več. Med moškimi jih je bilo 13,1 %, med ženskami pa
23,2 %. Največ nepismenih prebivalcev je v Afriki (40,1 %) in najmanj v Evropi, kjer jih
je 1,3 %. V Severni in Južni Ameriki je 6,5 % prebivalcev nepismenih, v Aziji pa 21,0 %
(http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=698).
Prvotno je bil pojem »pismenosti« ozko vezan na znanje branja in pisanja, ki ga je
v prvi vrsti razvijala in širila šola. V sodobnem pomenu beseda »pismenost« praviloma
pomeni sposobnost branja in pisanja na ravni, primerni za pisno sporazumevanje, in
nasploh na ravni, ki posamezniku omogoča uspešno delovanje na določeni ravni družbe. Številni analitiki jemljejo stopnjo pismenosti države ali regije kot glavno merilo pri
določanju vrednosti človeškega kapitala (http://sl.wikipedia.org/wiki/Pismenost).
Z razvojem družbe in z vstopom sodobne tehnologije v vsakdanje življenje posameznika se pojem pismenosti razširja. Danes že govorimo o bralni, naravoslovni, podatkovni, družboslovni, glasbeni, matematični pismenosti itd.
Tako bralna pismenost (Repež in Straus 2005: 7), opredeljena v raziskavi PISA
2000, ni samo sposobnost branja, ki jo pridobimo v otroštvu, temveč se šteje za nenehno rastoč repertoar znanj, sposobnosti in strategij, ki jih pridobivamo vse življenje
v različnih življenjskih situacijah in v interakciji z drugimi. Naloge s področja bralne
pismenosti ne merijo tega, ali so 15-letniki »tehnično« sposobni nekaj prebrati. Pojem
bralna pismenost se navezuje na sposobnost uporabe prebranega besedila v kontekstu različnih situacij, s katerimi se srečujejo 15-letniki tako znotraj šole kot izven nje, ter
na njihovo razumevanje in razmišljanje o prebranem.
Tudi naravoslovna pismenost, ki je definirana v raziskavi PISA 2006, se ne nanaša zgolj na posameznikovo naravoslovno znanje, temveč na uporabo tega znanja pri
prepoznavanju naravoslovnih vprašanj, na sposobnost pridobivanja novega znanja, na
razlaganje znanstvenih pojavov in sklepanje o tematiki, ki so povezane z naravoslovjem idr. (Repež in sod. 2008: 13)
Podatkovna pismenost (http://sl.wikipedia.org/wiki/Podatkovna_pismenost) je
veščina kritičnega iskanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe podatkov pri reševanju problemov. Prispeva k učinkovitejšemu delovanju posameznika na različnih področjih, kjer je potrebno kritično presojanje podatkovnih osnov predstavljenih vsebin,
v znanosti, izobraževanju in v vsakdanjem življenju.
Pri podatkovni pismenosti gre za sposobnost pridobivanja, vrednotenja in uporabe podatkov iz različnih virov, zmožnost, ki vodi k ugovorom do avtoriziranega znanja
ter uveljavlja kritičnost in drugačno mišljenje.
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MATEMATIČNA PISMENOST
V raziskavi PISA 2006 je matematična pismenost definirana kot posameznikova
sposobnost prepoznavanja in razumevanja vloge, ki jo ima matematika v svetu, sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev ter sposobnost uporabe in vpletenosti matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe posameznikovega življenja kot
konstruktivnega in razmišljujočega posameznika (Repež in sod. 2008: 13).
Definicija matematične pismenosti opredeljuje splošna načela. Natančneje področje matematične pismenosti v raziskavi PISA 2006 določajo tri komponente (prav tam:
29): situacija ali kontekst, v katerem je problem postavljen, matematična vsebina, ki je
potrebna za rešitev problema, kompetence, ki jih mora imeti reševalec, da poveže resnični svet, v katerem je problem, z matematiko, ki omogoča rešitev problema.
Matematična pismenost pomeni ustvarjalno združevanje matematične terminologije, definicij, postopkov in spretnosti pri izvajanju določenih operacij in metod, kakor
jih zahteva dano okolje, v katerega je problem postavljen. Ključni dejavnik matematične pismenosti so sposobnost postavljanja, oblikovanja, reševanja in interpretacije
problemov z različnih področij z uporabo matematičnega znanja.
Situacije, v kateri nastopajo problemi v raziskavi PISA, so lahko: osebne, izobraževalne, poklicne, javne oziroma širše družbene ali znanstvene. Matematično vsebino v
raziskavi PISA definirajo vsebinski sklopi, ki so najpogosteje vsebovani v vsakodnevnih
pojavih in predstavljajo obseg vsebin, ki naj bi se jih učenci naučili za življenje. To so:
količina, prostor in oblika, spremembe in odnosi ter negotovost. Kompetence opisujejo sposobnosti in zmožnosti izpeljave miselnih procesov, ki so potrebni za reševanje
problemov. Kompetentni razredi reproduciranja, povezovanja in reflektiranja določajo
raven uporabe matematičnih procesov.
Pri reševanju problemov je potrebnih osem karakterističnih matematičnih procesov: razmišljanje in izpeljevanje zaključkov, argumentiranje, komuniciranje, oblikovanje modelov, formuliranje in reševanje problemov, predstavljanje, uporabljanje simboličnega, formalnega in tehničnega jezika, pa tudi uporaba pripomočkov.
Povedano drugače, vsem »pismenostim« je skupno, da poudarjajo funkcionalno
znanje in spretnosti, ki posamezniku omogočajo aktivno sodelovanje v družbi, ne toliko v smislu šolskega kurikula kot v smislu pomembnih znanj in spretnosti, ki jih posameznik potrebuje za življenje.
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VLOGA KOMPETENC PRI RAZVOJU MATEMATIČNE PISMENOSTI
Tudi zato, ker se tako v šoli kot izven nje vse pogosteje srečujemo s problemskimi situacijami, katerih reševanje zahteva obvladovanje širših kompetenc, se dandanes
tudi pri didaktiki matematike vedno pogosteje govori o uporabi matematike v realnih
življenjskih situacijah. Učni načrti so se v preteklosti manj posvečali splošnejšim kompetencam, običajno predvsem vsebinam, informacijam in tehnikam, ki jih mora posameznik usvojiti. Posodobljeni učni načrti (2008) za osnovno šolo in gimnazijo, ki jih je
določil Strokovni svet leta 2008, navajajo tudi splošne kompetence, potrebne za učinkovito uporabo znanja (Žakelj 2007: 10).
Komponente pismenosti oz. matematične pismenosti se v učnih načrtih za osnovno šolo in gimnazijo ter srednje poklicno in strokovno izobraževanje, ki so bili posodobljeni po letu 2006, v veliki meri izražajo v kompetencah. Pogosto v opredelitvah tako
matematične pismenosti kot matematične kompetence najdemo zapisane podobne
poudarke, zlasti ko gre za raven uporabe matematičnega znanja na nivoju vsakdanjih
situacij.
V Priporočilih Evropskega parlamenta in Sveta EU (Ur. l. EU, 30. 12. 2006) je matematična kompetenca opredeljena kot sposobnost usvojitev in uporabe matematičnega načina razmišljanja za reševanje mnogih težav v vsakdanjem življenju. Pri usvojitvi
temeljnih tehnik računanja so poudarjeni postopek, dejavnosti ter znanje. Matematična kompetenca – v različnem obsegu – vključuje sposobnost in pripravljenost za
uporabo matematičnih načinov razmišljanja (logično in prostorsko razmišljanje) in
predstavljanje (formule, modeli, konstrukcije, grafi in preglednice).
Opredelitev pojma kompetenca je v literaturi sicer različno, z opredelitvami tega
pojma se ukvarjajo različne stroke, npr. filozofija, psihologija, sociologija, antropologija, ekonomija; pri opredelitvi le-teh pa lahko izhajamo iz nekaterih temeljnih ugotovitev, ki poudarjajo njihovo kompleksnost in soodvisnost več različnih dejavnikov.
Weinert (2001: 50) meni, da kompetenca na splošno vključuje kompleksen sistem ne
samo znanja in spretnosti, ampak tudi strategij in rutine, ki so potrebne za uporabo
tega znanja in spretnosti, prav tako pa tudi ustrezna čustva in stališča ter učinkovito
samoregulacijo teh kompetenc. Če bi strnili, bi lahko rekli, da pojem kompetence pove,
kaj naj bi posameznik znal ter kaj v resnici obvlada v teoriji ter kaj je sposoben narediti
v praksi (Razdevšek Pučko 2004: 52–74).
Pojem kompetenca združuje vse, kar posamezniku omogoča, da kakovostno živi
in dela v informacijski družbi: njegovo znanje, veščine, stališča. Vse, kar se nauči skozi
formalno, neformalno in priložnostno učenje za svoj osebnostni razvoj, za življenje z
drugimi ljudmi, za lažjo zaposljivost, za vključenost v družbeno življenje in za aktivno
državljanstvo. Poleg tradicionalnih znanj so potrebna vedno nova znanja in veščine,
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zato je treba kompetence neprestano dograjevati skozi vseživljenjsko učenje (http://
www.inti.si/index.php?option=com_content).
Tako v posodobljenem učnem načrtu za matematiko za osnovno šolo (Žakelj in
sod. 2009: 5) kot tudi v posodobljenem učnem načrtu za matematiko za gimnazijo (Žakelj in sod. 2008: 6–7) je matematična kompetenca opredeljena kot sposobnost uporabe matematičnega načina razmišljanja za reševanje matematičnih in interdisciplinarnih problemov. Z didaktičnega vidika so lahko problemi, ki so bodisi ozko matematični
bodisi širše, postavljeni v šolski ali izvenšolski kontekst (npr. poklicni), med drugim tudi
priložnosti za preverjanje razumevanja matematičnih pojmov in postopkov ter na učenje delujejo motivacijsko.
V učnem načrtu za matematiko za gimnazije (prav tam) je matematična kompetenca opredeljena kot sposobnost uporabe matematičnega načina razmišljanja za
reševanje različnih matematičnih in interdisciplinarnih problemov, sposobnost doživljanja matematike kot kulturne vrednote ter sposobnost doživljanja in interpretacije
sveta. Pri tem je pomembno, da so intuitivni procesi reševanja podkrepljeni s pravili
logike (razmišljanje in izpeljevanje zaključkov, argumentiranje, oblikovanje modelov,
formuliranje in reševanje problemov). Matematična kompetenca vključuje (prav tam):
– poznavanje, razumevanje in uporabo matematičnih pojmov in povezave med
njimi ter izvajanje in uporabo postopkov;
– sklepanje, posploševanje, abstrahiranje in reflektiranje na konkretni in splošni ravni;
– razumevanje in uporabo matematičnega jezika (branje, pisanje in sporočanje
matematičnih besedil, iskanje in upravljanje z matematičnimi viri);
– zbiranje, urejanje, strukturiranje, analiziranje, predstavljanje podatkov ter interpretiranje in vrednotenje podatkov oz. rezultatov;
– sprejemanje in doživljanje matematike kot uporabnega orodja in kulturne vrednote.
Podobno navaja učni načrt za matematiko za osnovno šolo (Žakelj in sod. 2009:
5–6). Matematična kompetenca je sposobnost uporabe matematičnega načina razmišljanja za reševanje različnih matematičnih problemov in problemov iz vsakdanjega življenja. Učitelji z izbiro primernih dejavnosti poskrbijo, da so v procese reševanja
vključeni razmišljanje, sklepanje, izpeljevanje zaključkov idr.
Matematična kompetenca vključuje temeljno poznavanje števil, merskih enot in
struktur, odnosov in povezav, osnovnih postopkov, matematičnih simbolov in predstavitev v matematičnem jeziku, razumevanje matematičnih pojmov in zavedanje vprašanj, na katera lahko matematika ponudi odgovor. Učenci se pri pouku matematike
naučijo predvsem osnovnih znanj, spretnosti in odnosov, ki pa jih pri nadaljnjem izobraževanju seveda še nadgradijo in poglobijo.
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V povezavi z naravoslovnimi predmeti pa je v obeh omenjenih učnih načrtih zapisana tudi naravoslovno-matematična kompetenca za razvoj kompleksnega mišljenja:
Iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov: zmožnost presoje, kdaj je
informacija potrebna; načrtno spoznavanje načinov iskanja, obdelave in vrednotenja
podatkov; načrtno opazovanje, zapisovanje in uporaba opažanj/meritev kot vira podatkov; razvijanje razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov; uporaba IKT
za zbiranje, shranjevanje, iskanje in predstavljanje informacij.
Na razvoj kompetenc bi morali biti pozorni pri vseh predmetih, seveda z različnih
vidikov in z različnimi poudarki. Kljub vsemu bodo verjetno posamezni predmeti bolj
razvijali določeno kompetenco kot ostale. Tako npr. učenci pri matematiki sicer bolj poudarjeno razvijajo matematično kompetenco, ki je opredeljena kot sposobnost uporabe matematičnega načina razmišljanja za reševanje različnih matematičnih in interdisciplinarnih problemov, sposobnost doživljanja matematike kot kulturne vrednote ter
sposobnost doživljanja in interpretacije sveta. Seveda pa tudi pri pouku matematike
razvijajo druge kompetence. V kontekstu matematičnih vsebin razvijajo slušno razumevanje, govorno sporočanje, bralno razumevanje in pisno sporočanje. V povezavi s
slovenščino ob branju matematičnega teksta (npr. besedilni problemi, učenje iz učbenika, splet) razvijajo bralne strategije, bralne sposobnosti, odnos do branja, interes za
branje; skrb za razvijanje strokovne terminologije.

RAZVIJANJE MATEMATIČNE PISMENOSTI SKOZI REŠEVANJE PROBLEMOV
Poslanstvo učitelja ni zgolj prenašanje matematičnih vednosti, pač pa tudi vzbujanje in spodbujanje zanimanja, radovednosti ter spoznavnih potreb. Didaktiki matematike se dandanes vedno bolj zavedajo, da je treba matematične naloge oblikovati tako,
da pri učencu vzbudijo zanimanje za matematiko ter uvid v osmišljanje matematičnih
vsebin. Naloge, ki izhajajo iz problemskih situacij, mora biti učenec sposoben doživeti,
saj bo le tako lahko pokazal zanimanje za njihovo reševanje in se bo problema lotil
samostojno.
Reševanje problemov, pri katerih postopki reševanja učencem niso vnaprej znani,
spodbujajo razvoj matematičnega razmišljanja ter posledično vplivajo na kognitivni
razvoj učenca ter izgrajevanje pojmovnih predstav. Življenjski problemi osmišljajo
matematično vsebino, motivirajo učence za delo, so priložnost za matematiziranje in
reflektiranje matematičnih znanj.
Problemsko znanje v širšem pomenu se nanaša na zmožnost povezovanja in uporabe konceptualnega in proceduralnega znanja v novih situacijah. Izraža se:
– z zmožnostjo prepoznavanja in formuliranja problemov v problemski situaciji,
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– z obravnavanjem zadostnosti in konsistentnosti podatkov,
– z uporabo strategij, podatkov, modelov in ustreznih matematičnih orodij pri reševanju matematičnih problemov,
– z zmožnostjo izvajanja različnih miselnih veščin (npr. prostorsko, induktivno, deduktivno, statistično, proporcionalno mišljenje) v novih okoliščinah,
– s presojo o smiselnosti in ustreznosti rešitve.
Kognitivna psihologija ugotavlja, da so mehanizmi učenja v povezavi z doživljanjem učenca pri zapomnjenju manj smiselnih snovi drugačni, kot pri učenju smiselnih
snovi (Slika 1).

UČENJE

UČENJE MANJ
SMISELNIH SNOVI
(glede na doživljanje učenca)

večkratno ponavljanje
utrjevanje najprej naučenega
uporaba memotehničnih
pripomočkov

UČENJE SMISELNIH SNOVI
(glede na doživljanje učenca)

samostojno povezovanje
strnjevanje
iskanje bistva in lastnih primerov
reševanje raznovrstnih, vse
kompleksnejših problemov ob
uporabi in kombinaciji naučenih
principov in podobno

Slika 1: Učenje smiselnih in manj smiselnih snovi. (Vir: Žakelj 2004: 65.)

Če učenec učenje doživlja kot smiselno, pomeni večjo verjetnost, da bo znanje
ponotranjil. Problemi, ki izhajajo iz življenjskih izkušenj, so običajno najprepričljivejši.
Spoznanje ob konkretnem primeru, da je definicija oz. trditev, ki jo obravnavajo pri
pouku, uporabna tudi v življenju, olajša učencu uvid v smiselnost formalnega matematičnega znanja. Formule, pravila, zakonitosti, postanejo zanj bolj »naravne«, ker imajo
svojo aplikacijo v naravi.
Pri raziskovanju in reševanju problemov se učenci učijo: povezovati znanje znotraj
matematike in tudi širše (interdisciplinarno), razvijati kreativnost in ustvarjalnost, postavljati ključna raziskovalna vprašanja, ki izhajajo iz življenjskih situacij oz. so vezana
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na raziskovanje matematičnih problemov, kritično razmišljati o potrebnih in zadostnih
podatkih, interpretirati, utemeljiti, argumentirati rešitve, posploševati, abstrahirati, razvijati kritični odnos do rešitev, razvijati kritični odnos do interpretacije rezultatov, razvijati matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske predstave,
izražati se ustno, pisno ali v drugih izraznih oblikah, dekodirati in prevajati matematične situacije iz naravnega jezika v simbolni in obratno, interpretirati in uporabljati različne oblike predstavljanja (fizični ali abstraktni modeli, slikovne predstavitve, formule,
prikazi, tabele, vzorci, geometrijske konstrukcije idr.), izbrati primerna sredstva in predstavitve za izražanje in sporočanje rešitev.
Glede na didaktično razsežnost, ki jo problemi upoštevajo, lahko probleme delimo
na probleme, ki (Žakelj 2004: 102):
– osmišljajo matematično vsebino in nudijo priložnost matematiziranja,
– omogočajo reflektiranje matematičnih znanj,
– razvijajo procesna znanja oz. različne strategije pri reševanju problemov.
V Tabeli 1 z navedbo komponent matematične pismenosti, definirane v raziskavi PISA
2006, in didaktičnih vidikov reševanja problemov predstavljamo možnosti za razvoj
matematične pismenosti skozi reševanje problemov.
Didaktični vidiki reševanja problemov
Reflektiranje matematičnih znanj (uporaba
matematičnih znanj pri reševanju problemov).
Procesna znanja, potrebna za reševanje
problemov.
Osmišljanje matematičnih znanj skozi
matematiziranje (problemi z realnimi
življenjskimi situacijami).

Komponente matematične pismenosti
(PISA 2006)
Matematična vsebina.
Razredi kompetenc: reproduciranje, povezovanje
in reflektiranje.
Situacija: osebna, izobraževalna, poklicna, javna
oziroma širše družbena ali znanstvena.

Tabela 1: Didaktični vidiki reševanja problemov in komponente matematične pismenosti PISA 2006.

Reševanje problemov je povezano z reflektiranjem matematičnih znanj, ki temelji na poznavanju in uporabi matematičnih vsebin v novih situacijah, z obvladovanjem
procesnih znanj, katerih raven uporabe opišemo s kompetenčnimi razredi, ter s sposobnostjo matematizacije znotraj izbrane situacije (npr. osebne, javne idr.). Reševanje
problemov z življenjskimi situacijami zahteva sposobnost uporabe šolskega znanja in
spretnosti v manj strukturiranem kontekstu, kot je šolska situacija. Reševalci morajo
sprejemati odločitve o tem, katere informacije in znanje so v dani problemski situaciji
pomembne in kako naj jih smiselno uporabijo.
Prvi korak pri reševanju tovrstnih problemov je prepoznati in opredeliti problem.
Sledijo koraki, ki so opisani v procesu matematizacije.
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MATEMATIZACIJA IN REFLEKTIRANJE MATEMATIČNEGA ZNANJA
SKOZI REŠEVANJE PROBLEMOV
Del matematične pismenosti je uporaba matematike kot jezika izražanja določenih lastnosti in odnosov. Proces uporabe matematike imenujemo matematizacija. Proces matematizacije lahko predstavimo s petimi koraki:
1. seznanjanje s problemom, postavljenim v realno okolje,
2. prepoznavanje matematike in matematičnih pojmov v problemu,
3. preoblikovanje problema v matematični problem glede na prepoznane matematične pojme in odnose ter odstranjevanje realne situacije,
4. reševanje matematičnega problema,
5. prenos rešitev matematičnega problema v realni problem.
Opisani koraki matematizacije so osnovni koraki uporabe matematike v življenjskih situacijah, ki so običajno večplastne. Vedno več poklicev zahteva sposobnost razumevanja, posredovanja informacij, pojasnjevanja pojmov in postopkov, ki temeljijo
na matematičnem razmišljanju, opisanem s koraki matematizacije. Posledice nesposobnosti uporabe matematike v osebnih situacijah lahko povzročijo napačne osebne
odločitve in napačno delovanje.
Pri učenju matematike oz. pri pouku naj bi učenci reševali tako probleme, katerih
cilji so izvajanje različnih bolj ali manj zahtevnih matematičnih operacij, kot tudi probleme, ki preverjajo uporabo matematike v realnem svetu.
Situacijo, ki se osredotoča samo na matematične predmete, simbole oz. strukture
in ne vključuje stvari zunaj matematičnega sveta, smo ilustrirali s primerom 1. V nadaljevanju pa smo s primerom 2 pokazali, kako dano matematično situacijo iz primera 1
vpeti v širši kontekst, v realistično situacijo.
PRIMER 1
Naloga
Za katere vrednosti spremenljivke x leži premica z enačbo y = –0,7 · x + 208 nad premico
z enačbo y = –x + 220?
Cilji naloge v primeru 1 so namenjeni predvsem izgrajevanju matematičnih pojmov in učenju procedur, kot so: rešiti sistem linearnih enačb grafično ali analitično.
Situacija, v katero je naloga postavljena, je matematična.
Lahko pa matematično situacijo iz primera 1 vpnemo v realistično situacijo. Naloga
v primeru 2 v izhodišču ni izražena v matematični obliki. Učenec mora problem najprej
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razumeti, v njem prepoznati matematiko, situacijo prevesti v matematični kontekst in
nato problem rešiti ob upoštevanju splošnih strategij in korakov matematizacije. Matematični del naloge pride do izraza šele potem, ko učenec v realističnem kontekstu
prepozna matematiko.
PRIMER 2
Naloga: Srčni utrip (PISA 2006: 23)
Iz zdravstvenih razlogov bi morali ljudje omejiti svoje napore, da ne bi presegli določene
frekvence srčnega utripa. Dolga leta je veljalo: priporočeni maksimalni srčni utrip = 220
– starost. Danes: priporočeni maksimalni srčni utrip = 208 – (0,7 · starost). V časopisu je
pisalo: če uporabimo novo formulo namesto stare, se priporočeno maksimalno število
utripov srca na minuto pri mladih ljudeh malo zniža, pri starejših pa malo zviša. Od katere starosti naprej se pri uporabi nove formule priporočeno maksimalni srčni utrip zviša?
Prikaži svoje delo.

Cilji naloge v primeru 2 so prepoznati matematiko v realni življenjski situaciji in preoblikovati življenjski problem v matematični problem. Treba je prepoznati spremembo
v odvisnosti in primerjavo dveh odvisnosti ter preoblikovati odnose v matematične algebraične izraze, izvesti matematične procedure oz. rešiti sistem. V zadnjem koraku je
treba izpeljati odločitve in interpretirati matematične rešitve v smislu realnega sveta.
Situacija, v katero je naloga postavljena, je osebna, življenjska, kontekst ni zgolj
matematični.
Koraki matematizacije za dani primer bi bili:
Prvi korak: Seznanjanje s problemom, postavljenim v realno okolje.
Drugi korak: Prepoznavanje matematike in matematičnih pojmov v problemu.
Dani dve »življenjski formuli« je treba razumeti in ugotoviti matematični pomen.
Predstavljata odnos med priporočenim maksimalnim srčnim utripom in starostjo osebe.
Tretji korak: Preoblikovanje problema v matematični problem in postopno odstranjevanje realne situacije.
Problem prestavimo v matematično okolje. Odnose preoblikujemo v matematične algebraične izraze in rešimo sistem.
Postavitev sistema: y = 220 – x in y = 208 – 0,7 · x.
Lahko se odločimo tudi za grafičen prikaz odvisnosti.
Ti trije koraki nas pripeljejo do matematičnega problema, ki je v točki 4 enak reševanju naloge iz primera 1.
Četrti korak: Reševanje matematičnega problema.
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Rešitev sistema y = –x + 220 in y = –0,7 · x + 208 : x = 40, y = 180.
Rešitev nas pripelje do ugotovitev, da se premici sekata v točki T(40, 180). Premica z enačbo y = –0,7 · x + 208 leži nad premico z enačbo y = –x + 220 za vrednosti x, ki so večje od 40.
Peti korak: Prenos rešitev matematičnega problema v realni svet.
Povezan je z vprašanjem, kaj je pomen matematične rešitve v smislu realnega sveta. Če je oseba stara 40 let, ima lahko maksimalni srčni utrip 180 po obeh formulah.
Sicer staro pravilo dovoljuje višji utrip mlajšim osebam, nova formula pa starejšim dopušča nekoliko višji srčni utrip. Od 40. leta dalje se pri uporabi nove formule priporočeno maksimalni srčni utrip zviša.
Pri prenosu rešitev matematičnega problema v realni svet je zelo pomembno zavedanje omejitev danega izračuna. Pri tem se učimo kritičnega vrednotenja rezultatov,
zavedanja, da ne poznamo vseh pogojev, da bi lahko slepo prenašali rezultate, da je
formula le navidezno znanstvena idr.
Tako primer 1 kot primer 2 v veliki meri preverjata enako matematično znanje,
razlikujeta pa se glede na kontekst, v katerega sta nalogi postavljeni. Primer 1 se osredotoča le na matematične objekte in procese, primer 2 pa prikazuje, kako matematiki
pogosto »delajo matematiko«, kako ljudje uporabljajo matematiko in kako bi morali
ljudje uporabljati matematiko, da bi lahko v celoti in odgovorno sodelovali v družbi.
Primarni izobraževalni cilji za vse učence bi morali biti učenje matematizacije.
Poleg obstoječih matematičnih problemov naj bi učenci pri pouku reševali tudi
realistične probleme, ki imajo, če so primerno zastavljeni in vpeljani v pouk, pomembne didaktične razsežnosti. Vprašanja odprtega tipa običajno zahtevajo od učencev širši
odgovor, prikaz korakov in pristopov, s katerimi so prišli do odgovora, oz. razlago postopka, s katerimi so prišli do rešitve. Glavna značilnost vprašanj odprtega tipa je, da
omogočajo prikaz različnih učenčevih sposobnosti, saj učenci podajo rešitve na različnih ravneh matematične zahtevnosti. Pri odprtih problemih vprašanja niso natančno
postavljena, temveč je nakazana samo smer raziskovanja problemske situacije. Zato je
tudi odgovor odvisen od zastavljenega vprašanja, od cilja, ki si ga reševalec zastavi.
Za naloge iz učbenika ali pri preverjanju znanja v šoli učenci pogosto vedo, kateri
postopek reševanja morajo uporabiti. Pri reševanju resničnih, življenjskih problemov
navadno nimajo na voljo dobro znanih postopkov in metod. Take vrste nalog so povezane z matematiko diskretno. Nalogi, ki preverjata matematično pismenost v smislu
sposobnosti matematizacije, zlasti tistega dela, ki preverja preoblikovanje problema
v matematični problem glede na prepoznane matematične pojme in odnose ter odstranjevanje realne situacije, sta nalogi v primeru 3 in 6. Čeprav tudi nalogi v primerih
4 in 5 razvijata procesna znanja, pa so pri teh dveh nalogah glavni cilji usmerjeni v izgrajevanje matematičnih pojmovnih predstav.

228

RAZVIJANJE MATEMATIČNE PISMENOSTI ...

PRIMER 3
Naloga: Pisala (Žakelj 2004: 101)
V trgovini Pisala stanejo štiri nalivna peresa 120 evrov, 7 kemičnih svinčnikov pa 196
evrov. Pri nakupu nalivnih peres daje trgovina popust. Za deset plačanih nalivnih peres
dobi kupec eno nalivno pero zastonj. Jure želi kupiti pisala čim ugodnejše. Opiši, kako
razmišlja Jure pri nakupu pisal. Razmisli o pogojih za nakup večjega števila pisal.

Situacija, v katero je postavljena naloga Pisala, je osebna, življenjska, kontekst ni
zgolj matematični.
Raziskovanje tovrstnih problemov je v prvi vrsti namenjeno učenju procesnih
znanj. Ob njih se učenci učijo uvida v problemsko situacijo, samostojnega postavljanja
vprašanj in ciljev raziskovanja, prevoda realističnega problema v matematični kontekst
oz. korakov matematizacije. Ob analiziranju dane situacije z vidika matematičnih rešitev in osebnih potreb posameznika razmišljajo o prenosu matematičnih rešitev v realni
svet. Pri tem se učijo sklepanja, analitičnega mišljenja in kreativnosti.
Reflektiranje matematičnih znanj je pri učenju matematike do neke mere vedno
prisotno. Dodatno pa lahko reflektiranje spodbujajo še različne aktivnosti, ki so ciljno usmerjene v določene vsebine: opazovanje, izdelovanje, uporaba geometrijskih
modelov; eksperimentiranje, izvajanje meritev v učilnici ali naravi; zbiranje, urejanje,
analiziranje, predstavitev in interpretiranje podatkov; predstavitev pojmov z diagrami,
modeli, risbami; ocenjevanje; približno računanje; samostojno iskanje virov; iskanje
podobnosti; argumentiranje ipd. Vse te aktivnosti, ki so na prvi pogled med sabo različne, imajo skupno lastnost, da ob izvajanju spontano reaktivirajo matematične procese in povzročijo matematično reflektiranje.
Ko rešujemo odprte probleme pri pouku, spodbujamo, da učenci postavijo čim
več vprašanj. Pogovorimo se, na katera vprašanja bomo zmogli in znali odgovoriti.
Izberemo eno ali nekaj vprašanj, na katera bomo poiskali odgovore. Zgled odprtega
problema je tudi naloga v primeru 4, ki pa je, v nasprotju s prejšnjim primerom, predvsem matematični problem. Didaktična moč take naloge je predvsem v izgrajevanju
matematičnih pojmov. Pri raziskovanju učenec trikotnike predstavi na konkretni ravni
(izdelovanje modelov), slikovni ravni (risanje slik), simbolni ravni (zapis ploščine) in na
koncu na abstraktni ravni, seveda odvisno od starosti in njegovega znanja matematike. Didaktični pristopi, ki učence spodbujajo k različnim predstavitvam, ustvarjajo za
učenca večje možnosti, da si dopolnijo oz. zgradijo pravilne pojmovne predstave, kot
bi jih imeli, če bi dani problem reševali npr. le na simbolni ravni: izračunaj ploščino trikotnika pri danih podatkih ali izračunaj višino na stranico pri danih podatkih ipd. Dejavnosti učenca pri reševanju takega izziva so: samostojno iskanje pristopov pri reševanju
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problema, opazovanje in ugotavljanje odnosa med geometrijskimi elementi v ravnini,
risanje skic, slik, opazovanje, merjenje, analiziranje dane situacije in povezovanje podatkov (Žakelj 2003: 47).
PRIMER 4
Naloga: Trikotniki
Razišči trikotnike s ploščino 15 cm2.
Cilji naloge so: videti različne možnosti matematičnega raziskovanja, prepoznati
problem in formulirati vprašanje. Situacija v primeru 4 pa je v nasprotju z nalogama v
primerih 2 in 3 zgolj matematična.
V nasprotju z vprašanji odprtega tipa pa vprašanja zaprtega tipa od reševalca pričakujejo konkreten odgovor. Pri zaprtih problemih je vprašanje natančno postavljeno,
tako da sta cilj reševanja oz. rešitev natančno določena oz. pričakovana vnaprej, v
ospredju je uporaba matematičnega znanja. Tak je primer 5.
PRIMER 5
Naloga: Smučke
Trgovina Smučke prodaja domače in uvožene smuči. V trgovini je visel oglas: »Prodajamo
domače in uvožene smuči, cene so različne, povprečna cena je 300 evrov.« Katera od navedenih trditev je glede na oglas zagotovo pravilna?
A Večina smuči stane med 200 in 400 evri.
B Polovica smuči stane manj kot 300 evrov, polovica smuči pa stane več kot 300 evrov.
C Vsaj ene smuči stanejo 300 evrov.
D Nekaj smuči stane manj kot 300 evrov.

Izziv reflektira matematično znanje preverja uporabo in razumevanje pojma aritmetična sredina v situaciji, ki je večplastna. Kljub navidezni realni situaciji je situacija predvsem matematična. Naloge preverja v prvi vrsti matematične pojme in je kot taka namenjena izgrajevanju matematičnega znanja. Cilji naloge so: interpretirati predpostavke in
povezave, razumeti in uporabiti pojem aritmetične sredine, sklepati in utemeljevati.
PRIMER 6
Ob reševanju problema, kot ga navajamo v nadaljevanju, v primeru 6, se učenci
učijo raziskovanja in iskanja izvirnih matematičnih pristopov za predstavitev realistične situacije in uporabe orodij za obdelavo podatkov.
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Načini predstavitve dane situacije povedo tudi o matematičnem razmišljanju in
znanju reševalca. Z rešitvijo učenec predstavi tudi globino uvida v dano situaciji. Oglejmo si Markovo in Janino rešitev.
a) Rešitev učenca Marka

Diagram 1: Odstotki velikosti območij in odstotki prebivalstva po otokih.

Marko je s stolpčnim prikazom predstavil odstotke velikosti območij otokov glede
na celotno površino in odstotke prebivalstva po otokih glede na celotno prebivalstvo.
S stolpčnim prikazom je »direktno« predstavil numerične podatke iz tabele, brez dodatnih analiz ali preračunavanja danih podatkov. Predstavil je to, kar je v tabeli zelo
razvidno, da na Javi, ki predstavlja manj kot 7 % celotnega območja, živi skoraj 62 %
populacije, in podobno za druge otoke. Povezal je dano situacijo v tabeli z znanjem o
prikazovanju podatkov.
b) Rešitev učenke Jane

Diagram 2: Število prebivalcev po otokih (v milj.) glede na velikost območij (km2).
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Iz Janine predstavite je razvidno, da je o neenakomerni poseljenosti razmišljala nekoliko drugače kot Marko. Izziv je povezala s prikazom odnosa med velikostjo otokov
in številom prebivalstva. Z razsevnim diagramom je prikazala, da seveda med njima ni
preme sorazmernosti, kar z drugimi besedami pomeni neenakomerno poseljenost.
Različni pristopi reševanja in rešitve učitelju omogočajo vpogled v raven in kakovost
doseženega znanja učenca. Izziv o neenakomerni poseljenosti je zelo lepo izhodišče
tudi za povezovanje z drugimi predmetnimi področji, npr. z geografijo ali zgodovino
(kako je bilo v preteklosti), s podnebnimi spremembami ipd. Razširitev problema pa ne
omogoča le reflektiranja matematičnih znanj, temveč tudi učenje veščine kritičnega
iskanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe podatkov pri reševanju problemov. Reševanje problema prispeva k razvoju posameznika pri kritičnem presojanju podatkovnih virov predstavljenih vsebin v znanosti, izobraževanju in vsakdanjem življenju.
Podatki v nalogi v primeru 6 so že zbrani in učencem podani. Lahko pa bi šli korak
nazaj, k samostojnemu zbiranju in iskanju podatkov. Prvi korak pri reševanju tovrstnih
problemov je prepoznati in opredeliti problem tako, da bo nakazana rešitev z uporabo podatkov. Osnova za prepoznanje potrebe po določenih podatkih je zmožnost
domnevanja vnaprej in predvidevanja, predpostavljanja, s kakšnimi podatki in kako bi
bil problem rešljiv.
Naslednji korak je razgledanost po obstoječih podatkovnih virih glede vrste podatkov in načinov iskanja ter dostopa do njih. Arhivi podatkov so – podobno kot knjižnice
za splošne informacije – eden od naslovov, kamor se lahko obrnemo. Producenti podatkov, kot so statistični uradi, mednarodne organizacije (npr. ILO), znanstveni inštituti
in agencije ter drugi, dostikrat z večjimi ali manjšimi omejitvami omogočajo dostop in
uporabo njihovih podatkov.
Naslednji pogoj za njihovo uporabo je ovrednotenje podatkov. Večina podatkov je
namreč skonstruiranih skozi postopek zbiranja, običajno z inštrumenti. Kadar je na
voljo več virov podatkov, lahko izberemo enega najustreznejšega ali kombiniramo več
virov hkrati, npr. v multimetodskem pristopu.
Zadnji vidik je povezan tudi s poznavanjem omejitev pri delu s podatki, ki izhajajo
iz etičnih načel – posebej, ko je problem zaupnost podatkov, upoštevanje avtorstva in
ko so stvari objavljene, pravica javnosti do resnice.
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SKLEP
Kaj bi lahko rekli za zaključek o odnosu med matematičnim znanjem in matematično pismenostjo?
Matematična pismenost pomeni upoštevanje matematičnih principov pri razlagi oziroma razumevanju pojavov v naravi in družbi. Omogoča lažje sporazumevanje
– formule, modeli, grafični prikazi ipd. imajo univerzalno uporabno vrednost. Pojem
matematična pismenost vključuje tudi sposobnost natančnega izražanja, razlikovanja
med različnimi trditvami (npr. domneva, dejstvo, dokaz), kar omogoča lažje oblikovanje lastnega stališča ter presojanje stališč in trditev drugih ljudi.
Matematična pismenost temelji na matematičnem znanju ter zaživi v naravnem in
socialnem okolju. Posameznik jo razvija vse življenje. Razvijanje komponent matematične pismenosti omogoča reševanje problemov z življenjskimi situacijami, ki zahtevajo sposobnost uporabe šolskega znanja in spretnosti v manj strukturiranem kontekstu,
kot je šolska situacija. Reševalci morajo sprejemati odločitve o tem, katere informacije
in znanje so v dani problemski situaciji pomembne in kako naj jih smiselno uporabijo.
Glede na definicijo matematične pismenosti v raziskavi PISA 2006 matematične
vsebine predstavljajo predvsem obseg tistih matematičnih vsebin, ki naj bi se jih učenci naučili za življenje, in se nekoliko razlikujejo od matematičnih vsebin, ki so značilne
za učne načrte. Lahko bi rekli, da so problemi z začetnim oblikovanim nematematičnim
kontekstom, ki vplivajo na rešitev in njeno interpretacijo, za vrednotenje matematične
pismenosti ključni. Matematično pismenost razvijamo s holističnim pristopom učenja
in poučevanja: z raziskovalno dejavnostjo, reševanjem problemov iz vsakdanjega življenja, vključevanjem aktualnih vsebin in sodobnih tehnologij, povezovanjem znanj
znotraj predmeta in medpredmetno ipd.
V šolskih kurikulih je predmet matematika eden od temeljnih splošno-izobraževalnih predmetov v šoli. Matematika je opredeljena kot znanost in umetnost, ki razkriva
lepoto in ozadje procesov v naravi. Pri pouku matematike si učenci oblikujejo osnovne
matematične pojme in strukture, kritično mišljenje, miselne procese, sposobnosti za
ustvarjalno dejavnost, formalna znanja in spretnosti ter spoznajo tudi praktično uporabnost matematike, ki je tesneje povezana z matematično pismenostjo. Za učence je
pomembno oboje: na eni strani jim pridobljeno matematično znanje in zmožnosti, ki
jih razvijejo, nudijo stabilno oporo pri mišljenju in odločanju v vsakdanjih življenjskih
situacijah in pri učenju ostalih predmetov, po drugi pa je temeljno matematično znanje pomembno za nadaljnje izobraževanje.
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FINANČNA PISMENOST NA
RAZREDNI STOPNJI
1 UVOD
Denar v taki ali drugačni obliki obstaja že več tisoč let. Osnovne funkcije menjalnega posrednika, mere in hranilca vrednosti se skozi zgodovino niso spreminjale, postopoma pa so se oblikovale različne vrste denarja in načini plačevanja. Sprva je šel razvoj
počasi, v zadnjih letih pa je, vzporedno z razvojem računalniške tehnologije, izredno
hiter. Elektronskemu denarju in novim načinom plačevanja se prilagajamo tudi ljudje.
Oblikovale so se finančne inštitucije, katerih ponudba je izredno pisana, in da bi lahko
posameznik med različnimi oblikami denarja in ponudbami upravljanja z njim znal izbrati zanj najugodnejšo in hkrati tisto, ki mu bo tudi kasneje v življenju zagotavljala
uspeh, potrebuje določeno raven znanja na tem področju. Sposobnost za razumevanje finančnih proizvodov in konceptov, zavedanje o tveganjih in priložnostih ter sprejemanje utemeljenih odločitev imenujemo finančna pismenost.
Še ne dolgo tega je odrasel človek za doseganje finančne pismenosti potreboval
zgolj osnovno poznavanje denarja in njegove uporabe v obliki trošenja denarja, posojila in vračanja ter varčevanja. Žal danes to ni več dovolj. Ugotovitve tujih raziskav
kažejo, da je finančna pismenost prenizka in dosedanje finančno izobraževanje nezadostno. Posledice se že kažejo, videti je, da so ukrepi na tem področju nujni.
Finančno opismenjevanje v učnih načrtih naše osnovne šole ni omenjeno, saj je
pojem razmeroma nov. So pa nekateri cilji s področja poznavanja in uporabe denarja
na razredni stopnji (do vključno 5. razreda) vključeni v predmet spoznavanje okolja in
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gospodinjstvo. Pri spoznavanju okolja v 3. razredu učenci spoznajo osnovne vrednosti
denarja, glavnina vsega finančnega izobraževanja pa je postavljena v 5. razred, kjer naj
bi učenci spoznali oblike in osnovne funkcije denarja, različne načine plačevanja, pomen in izdelavo finančnega načrta ter razvili odnos do denarja.

2 PISMENOST
2.1 Razvoj pismenosti
Pojem pismenost kot sposobnosti sprejemanja in razumevanja zapisanih informacij ter sposobnost njihovega tvorjenja in posredovanja se je oblikoval še v času, ko so
redki posamezniki znali oblikovati in razlagati napisane stvari. Kot veliko drugih stvari
se je tudi ta, po tradiciji razumljena pismenost, z leti spreminjala.
In če je dolgo veljalo, da je pismenost ena sama in je bilo vsem jasno, kaj to je, se
danes vse bolj zavedamo, da pismenost ni več ena sama, ampak jih je več. Kaj zadošča za »osnovno« pismenost, variira od družbe do družbe, pogosto pa se vanjo poleg
bralnih in pisalnih spretnosti vključujejo tudi druge. Najpogosteje sta to računska in
osnovna informacijska spretnost. Vse te spretnosti naj bi zajemale skupek jezikovnih
znanj, ki jih posameznik potrebuje, da lahko funkcionira v družbi.
Definicijo pismenosti v svojem dokumentu Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (Bucik in sod. 2006: 6–7) opredeljuje tudi Komisija za razvoj pismenosti:
»Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje
in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno
osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju.«

2.2 Finančna pismenost
Ena izmed novejših pismenosti je finančna pismenost. Težave nastopijo že pri
opredelitvi izraza, saj popolnoma enotne opredelitve v literaturi ni mogoče zaslediti.
Med prvimi definicijami finančne pismenosti zasledimo, da je to »sposobnost posameznika, da presodi in sprejme ustrezne odločitve v zvezi z uporabo in upravljanjem
denarja.« (Noctor in sod. 1992, v Widdowson, Hailwood 2007: 37)
Sposobnost posameznika, da presodi in sprejme ustrezne odločitve v zvezi z uporabo in upravljanjem denarja, Anthes razčleni in finančno pismenost poimenuje kot
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sposobnost »branja, analiziranja, upravljanja in komunikacije o osebnih finančnih pogojih, ki vplivajo na materialno blaginjo« (Anthes 2004, v Samy in sod. 2008: 56).
Drugi avtorji pa so se ponovno naslonili na prvo opredelitev in svoje koncepte
le nekoliko razširili. Tako ji časovno komponento doda US Financial Literacy and Education Commission – organizacija, katere cilj je izobraževanje in izboljšanje finančne
pismenosti v ZDA – in jo nato definira kot »sposobnost posameznika, da presodi in
sprejme učinkovite odločitve v zvezi z uporabo in upravljanjem denarja, ki mu bodo v
korist zdaj in v prihodnosti« (Basu 2005, v Widdowson, Hailwood 2007: 38).
Povzamemo lahko, da je finančna pismenost sposobnost posameznika za razumevanje finančnih proizvodov in konceptov, zavedanje tveganj in priložnosti ter sprejemanje utemeljenih odločitev.
Vse opredelitve vključujejo posameznikovo sposobnost doseči osnovno znanje
in spretnosti, s katerimi bo sprejemal odločitve, ter sposobnost upravljanja z denarjem
(maksimirati njegovo vrednost ali pa jo vsaj ohraniti) v spremenljivih okoliščinah. Nič
pa nam ne povedo, katere sposobnosti bi moral imeti posameznik ali poznavanje katerih finančnih področij je nujno potrebno za sprejemanje dobrih odločitev.
Obširnejšo navedbo osnovnih spretnosti in ključnih finančnih znanj finančno pismenega posameznika lahko zasledimo v publikaciji Financial Literacy. Raising the level
of literacy and numeracy in Wales through the context of financial literacy (2007: 23), ki
navaja, da naj bi finančno pismen posameznik:
– znal oblikovati vprašanja in razumel odgovore o finančnih zadevah
– razumel bančne izpiske, račune in druge osnovne finančne evidence
– znal presoditi, kdaj potrebuje in kje poiskati strokoven nasvet
– poznal vlogo različnih finančnih organizacij
– znal primerjati osnovne finančne produkte, kot so bančni računi, hipoteke,
osnovne naložbe, pokojninsko varčevanje, zavarovanje in varčevanje
– poznal pomen osnovnih finančnih izrazov, ki se uporabljajo v reklamah, pogodbah, listinah, literaturi
– poznal posledice izposojanja denarja in vedel, da je treba izposojeno vrniti, običajno z obrestmi
– razumel prednosti in slabosti finančnih odločitev, vedel kako delujejo obresti in
kako to vpliva na izposojeni ali varčevalni znesek
– razumel, zakaj plačujemo davke in osnovno zdravstveno zavarovanje in kako to
vpliva na plačo
– razumel plačilne liste
– poznal osnovne potrošnikove pravice in dolžnosti
– razumel glavne značilnosti plačilnih, kreditnih in trgovskih kartic
– znal uporabljati gotovinske in negotovinske oblike plačevanja
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– bil sposoben upravljati družinski proračun, opravljati vsakodnevne nakupe in
znal dati prednost osnovnim, bistvenim nakupom pred nepotrebnimi nakupi
– znal vnaprej izdelati svoj finančni načrt – proračun.
Naštetim znanjem pa je smiselno dodati tudi osnovno računsko spretnost in sposobnost za ustrezno reagiranje na spremembe, ki vplivajo na finančno stanje (npr. nedavni zlom finančnih trgov, naraščajoča brezposelnost, grožnja inflacije ...).
Finančna pismenost ni prirojena sposobnost, zato se jo moramo učiti. Z učenjem
višamo raven svoje finančne pismenosti, kar nam daje večjo možnost kontrole nad
svojim denarjem in nam pomaga sprejemati boljše finančne določitve.

2.2.1 Finančna pismenost v Sloveniji in v Evropi
Temeljite raziskave o finančni pismenosti na državni ravni v Sloveniji še ni bilo, edino raziskavo, ki se je temu posvetila, je opravila spletna stran Moje premoženje.com. Izsledki te raziskave kažejo, da sta finančno pismena le 2 % anketiranih, 39 % anketiranih
je delno finančno pismenih, nepismenih pa je skoraj 59 % anketiranih.
V številnih državah, članicah Evropske unije, opravljajo različne raziskave in sprejemajo načrte za finančno izobraževanje državljanov, vključno z najmlajšimi. Primerjalna
raziskava Evropske komisije (Osnutek poročila o varstvu potrošnikov 2008) je pokazala, da je Slovenija poleg Bolgarije, Latvije in Romunije edina, ki nima programov za
finančno opismenjevanje. Zanimiv je tudi podatek, da kar 70 % Evropejcev meni, da je
njihova finančna pismenost slaba.
Evropska komisija omenja, da prihajajo nujne potrebe po boljši finančni pismenosti s treh področij. Prva je poslabšanje stanja osebnih financ, saj večina potrošnikov težko razume finančne zadeve, precenjuje svoje razumevanje finančnih storitev in
nima dolgoročnih finančnih načrtov. Drugo je širjenje novih in pogosto zapletenejših
finančnih produktov, ki zahtevajo več finančnega znanja potrošnikov. Tretje področje,
ki povzroča težave, je sprememba pokojninskih načrtov, kjer s prispevki za financiranje
svoje pokojnine prenašajo del odgovornosti na potrošnike.
Denar in finančna pismenost ljudem različno pomenita. Za nekatere je to obsežno področje razumevanja in sprejemanja finančnih odločitev na podlagi ekonomskih in gospodarskih okoliščin, za druge pomeni osredotočenost na finance v smislu osnovnega ravnanja
z denarjem. Posamezniki se, v svojem življenju vse pogosteje soočajo s finančnimi odločitvami in jih sprejemajo. Sprejemanje le-teh pa ima lahko zanje pomembne posledice.
Vse omenjene spremembe prav kličejo po dobri finančni pismenosti, a je žal, kot pravi Zgonik (2008: 40), vedno več ljudi, ki o vedno več finančnih storitvah ve vedno manj.
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Znašli smo se pred dejstvom, da z znanjem, ki ga imamo, postajamo nepismeni. Čas
je, da spoznamo, da je naše znanje zastarelo in ga je nujno treba nadgraditi z novim.
Z namenom obveščanja in izobraževanja potrošnikov v Evropski uniji je Evropska
komisija, v sodelovanju z Mrežo evropskih univerz za nadaljnje izobraževanje, oblikovala spletno mesto Dolceta.eu, ki predstavlja spletni vir informacij, pomembnih za potrošnike. Spletno mesto je prevedeno v vse uradne jezike EU in je prilagojeno potrebam
posameznega nacionalnega trga. V zvezi s finančnim izobraževanjem ponuja dostop
do pomembnih informacij s področja finančnih storitev, osebnih financ, potrošniških
kreditov, hipotekarnih kreditov, bančnih računov, plačil, varčevanja in investiranja.

3 FINANČNO OPISMENJEVANJE V OSNOVNI ŠOLI
3.1 Učni načrti
V našem učnem načrtu za osnovno šolo se finančno opismenjevanje kot tako ne
omenja, vendar so nekateri cilji spoznavanja okolja in gospodinjstva namenjeni prav
temu področju. Tudi znotraj drugih osnovnošolskih predmetov se najdejo cilji, preko
katerih je mogoče obravnavati posamezne vsebine finančnega izobraževanja, vendar
se postavlja vprašanje, ali je razvijanje finančne pismenosti za današnje potrebe dovolj
premišljeno in ustrezno načrtovano.
Predmet spoznavanje okolja v prvem triletju osnovne šole združuje vsebine različnih znanstvenih področij, tako naravoslovnih in tehničnih kot družboslovnih (kamor
sodi tudi ekonomija). Vsebine predmeta so zasnovane na temeljnih pojmih in omogočajo nadgrajevanje znanja v drugem in tretjem triletju.
Pri omenjenem predmetu se v 3. razredu znotraj tematskega sklopa Kdo smo in kaj
delamo učenci prvič načrtno srečajo s pojmi, vezanimi na denar. Zasledimo naslednje
operativne cilje (Krnel in sod. 2003: 34):
– spoznavajo pomen denarja
– vedo, da denar dobimo v zamenjavo za opravljeno delo
– razlikujejo med osnovnimi vrednostmi denarja (bankovci, kovanci)
– spoznajo denar nekaterih sosednjih držav.
Iz njih izhajajo tudi temeljni standardi znanja ob zaključku triletja (Krnel in sod.
2003: 51):
– ve, da je denar treba »zaslužiti«
– prepozna osnovne vrednosti slovenske denarne enote (bankovci, kovanci)
– ve, da imajo druge države druge denarne enote.
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Slovar slovenskega knjižnega jezika pojmuje gospodinjstvo kot opravljanje ali vodenje domačih, hišnih del ali kot skupnost oseb, ki živijo in se hranijo skupaj. Z istoimenskim predmetom se učenci prvič srečajo v 5. razredu. V okviru tega predmeta naj
bi se v 5. in 6. razredu naučili sprejemati in ovrednotiti odločitve, ki temeljijo na znanju
o osebni in družinski ekonomiki, potrebah, željah, ciljih, vrednotah in razpoložljivih virih ter tudi na znanju o ekonomski propagandi ter njenem vplivu na potrošnika in s
tem povezanimi potrošnikovimi pravicami.
Za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb posameznika in družine so potrebni viri. Upravljanje z njimi pri pouku gospodinjstva obravnavamo v štirih učnih modulih.
Eden izmen njih je Ekonomika gospodinjstva, pri katerem v 5. razredu zasledimo znotraj
tematskega sklopa Denar naslednje operativne cilje (Lap – Drozg in sod. 2003: 16):
– analizirajo neko neliterarno delo ali časopisni članek o zgodovinskem pojavljanju denarja
– seznanijo se z načinom plačevanja in novimi pojmi
– interpretirajo funkcije denarja
– izdelajo finančne načrte letnih stroškov (npr. za učenčevo obleko, obutev in podobno)
– utrdijo pomen odločanja
– razvijajo odnos do denarja.
Iz njih izhajajo tudi naslednji temeljni standardi znanja ob zaključku 5. razreda
(prav tam: 28):
– vrednoti uporabo virov: čas, energija, hrana, denar, okolje, surovine
– seznani se z različnimi načini plačevanja in oblikami denarja skozi pojme: kovanci, bankovci, knjižni denar, tekoči račun, ček, žiro račun, virman
– pozna in interpretira različne funkcije denarja: menjalniški posrednik, hranilec
vrednosti, mera vrednosti, plačilno sredstvo, delnice
– izdela finančni načrt letnih stroškov (npr. za učenčevo obutev, obleko ...) in razlikuje med prihodki in odhodki
– ovrednoti pomen varčevanja in razvije pogled ter odnos do denarja
– pozna različne načine plačevanja (gotovinski in negotovinski načini plačevanja).
Učni načrt nam tudi predlaga nekaj vsebin (oblike denarja, funkcije denarja, načini
plačila, oblikovanje družinskega proračuna, otroci in denar, žepnina in varčevanje) za
osvajanje pojmov, vezanih na denar.
Pri obravnavi denarja v OŠ pa nikakor ne moremo spregledati nekaterih temeljnih
standardov znanja iz matematike (seštevanje in odštevanje naravnih števil, računanje
z decimalnimi števili, procentni račun ...), saj so nekatere matematične spretnosti predpogoj za uspešno ravnanje z denarjem.
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4 FINANČNA PISMENOST UČENCEV OB ZAKLJUČKU 5. RAZREDA
4.1 Vzorec in metodologija
Namen opisane raziskave je bil na primeru nekaj šol ugotoviti finančno pismenost,
kot se kaže skozi znanje učencev ob zaključku 5. razreda.
Raziskava je bila izpeljana ob koncu šolskega leta 2009/2010, vanjo je bilo vključenih
113 učencev (57 deklic in 56 dečkov) petih razredov, štirih šol iz okolice Nove Gorice.
Iz ciljev učnega načrta je mogoče razbrati, da naj bi učenci do zaključka razredne
stopnje osvojili določena znanja v zvezi z denarjem, vprašanje pa je, kako znajo denar
uporabljati in z njim uspešno ravnati tudi v praksi.
Glede na to, da raziskave finančne pismenosti v Sloveniji sploh še ni bilo, da pravzaprav v našem prostoru ne obstajajo nikakršni inštrumenti za merjenje teh sposobnosti, je bil za potrebe te raziskave oblikovan vprašalnik, razdeljen na tri dele. Vsak
del je vseboval vprašanja s štirih finančnih področij (načinov plačevanja, zadolževanja,
varčevanja in investiranja ter vodenja proračuna).
V prvem delu smo ugotavljali, kakšno je teoretično znanje učencev, in zasnovali
naloge na temeljnih in višjih standardih učnega načrta gospodinjstva za 5. razred. V
drugem delu je bil poudarek na povezavi teorije in prakse; želeli smo ugotoviti, kako
znajo učenci pridobljeno teoretično znanje prenesti v vsakdanje situacije. Tretji del je
ugotavljal, kolikšna je udeležba učencev v resničnih situacijah, ki zahtevajo ravnanje in
upravljanje z denarjem.
Izpolnjevanje vprašalnikov je bilo anonimno, rezultati pa uporabljeni izključno v
namen te raziskave. Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa, učenci so nanje odgovarjali
tako, da so obkrožili črko pred odgovorom, za katerega so menili, da je ustrezen.
Pri obdelavi vseh podatkov je bila uporabljena statistična obdelava. Podatki so
bili kvantitativno obdelani in prikazani v obliki grafov in strukturnih tabel, ki so vsebovale absolutne in relativne (odstotne) frekvence. Za preizkušanje odvisnih zvez je
bil izveden χ2-preizkus, pri čemer smo ugotavljali statistično značilnost razlik na ravni
tveganja p ≤ 0,05.

4.2 Rezultati raziskave
Rezultati raziskave so pokazali, da je teoretično znanje učencev nizko, saj je delež pravilnih odgovorov pri preverjanju teoretičnega znanja dosegel samo polovico
(50,04 %). Še nižje je praktično znanje, kjer je delež pravilnih odgovorov pri preverjanju
praktičnega znanja oz. znajdenja v vsakodnevnih situacijah le 42,58 %.
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Na podlagi deleža pravilnih odgovorov v I. in II. delu vprašalnika skupaj, ki je dosegel le 46,51 %, smo tudi potrdili našo prvo hipotezo, da je finančna pismenost nizka.
Glede na to, da je izračunana vrednost χ2 – (11,207) presegla njeno kritično vrednost (3,841), smo sprejeli sklep, da se znanje učencev v teoretičnem delu razlikuje od
znanja v praktičnem delu in hipotezo, da je teoretično znanje višje od praktičnega, potrdili.
Znanje dečkov je bilo v I. in II. delu vprašalnika nekoliko višje od znanja deklic.
Glede na to, da je izračunana vrednost χ2 – (6,590) presegla njeno kritično vrednost
(3,841), smo sprejeli sklep, da se da finančna pismenost (pravilnost odgovorov na vsa
vprašanja I. in II. dela vprašalnika) dečkov razlikuje od finančne pismenosti deklic, in
tudi hipotezo finančna pismenost pri dečkih je višja, kot pri deklicah potrdili.
Prav tako smo potrdili tudi hipotezo udeležba učencev v resničnih situacijah je nizka, saj je bila v resničnih situacijah udeležena le nekaj več kot polovica (51,99 %) vseh
anketiranih učencev.
Glede na to, da izračunana vrednost χ2 – (0,888) ne preseže njene kritične vrednosti (3,841), smo sprejeli sklep, da ni razlike med skupinama dečkov in deklic v udeleženosti v resničnih situacijah, zato hipoteze, da je udeleženost dečkov v resničnih situacijah
višja od udeleženosti deklic nismo uspeli potrditi.

5 ZAKLJUČEK
Znati ravnati in upravljati z denarjem je danes nujno potrebno. O tem, koliko znati
pri določeni starosti, se strokovnjaki še niso opredelili. Nekaj smernic nam ponuja učni
načrt, kjer pa so cilji zastavljeni zelo ohlapno.
V empiričnem delu predstavljeni rezultati kažejo, da je finančna pismenost naših
učencev nizka. Glede na to, da je tovrstno preverjanje novo v našem prostoru, pa se
dopušča tudi možnost oblikovanja za učence prezahtevnega vprašalnika.
Rezultati raziskave so glede na starost otrok in današnji način življenja nekako pričakovani, za samo finančno opismenjevanje pa zelo neugodni. Mogoče razloge lahko
iščemo v učencih, učnem načrtu, zahtevnosti, učiteljih in starših.
Učencem manjka stik z resničnostjo ter s tem dragocene in prepotrebne izkušnje.
Svet denarja spoznavajo iz teorije in umetno ustvarjenih praktičnih primerov, ki pa jih
z življenjskimi situacijami žal ne nadgradijo.
Obseg finančnega izobraževanja je velik, namenjeno pa mu je razmeroma malo ur.
Prav tako so te ure znotraj razredne stopnje slabo razporejene oz. močno skoncentrirane (spoznavanje okolja 3. razred in gospodinjstvo 5. razred) in ne zagotavljajo nobene
kontinuitete ali nadgradnje. Glavnina ur finančnega opismenjevanja je postavljena v

241

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

5. razred in bolj ali manj se v tej starosti zaključi. Prav bi bilo, da se učenci z denarjem
načrtno seznanjajo že od 1. razreda naprej pa vse tja do 9. razreda. Tudi dejstvo, da je
obstoječi učni načrt iz leta 1998, nam nakazuje, da bi bilo treba nekatere teme, namenjene finančnemu izobraževanju, aktualizirati.
Nekateri pojmi, vezani na denar, so za učence 5. razreda prezahtevni, poleg tega
pa je pogoj za dobro finančno pismenost veliko izkušenj z denarjem, zato se zdi prenos finančnih vsebin iz šestega razreda osemletke v peti razred devetletke nekako nelogičen.
V osemletni OŠ se je predmet gospodinjstvo izvajal v 6., 7. in 8. razredu. Osnove
ekonomike oz. vsebine, povezane z denarjem (prihodki in odhodki, načini plačevanja,
varčevanje), so učenci obravnavali v 6. razredu pri starosti od 12 do 13 let, z uvedbo
devetletke pa obravnavajo vsebine ekonomike gospodinjstva učenci že v 5. razredu
pri starosti od 10 do 11 let.
Velik delež »krivde« bi lahko pripisali tudi učiteljem samim. Le učitelj, ki se zaveda
pomembnosti finančnega izobraževanja za današnji svet, bo lahko učencem posredoval ustrezna znanja, jih usposabljal in jim nudil pomoč pri upravljanju z denarjem. Žal
pa je pomembnost tega področja odvisna predvsem od posameznega učitelja, saj se
razredni učitelji, ki v večini primerov poučujejo tudi gospodinjstvo v 5. razredu, v okviru študija z omenjeno temo (ali drugimi temami gospodinjstva) nikoli ne srečajo. Le-ta
je v pedagoški stroki namenjena izključno študiju gospodinjstva.
Ne glede na vse ostale vzroke ne smemo pozabiti, da naj bi pri finančni vzgoji večji delež prispevali starši, saj šola ne more nadomestiti resničnih izkušenj. Kot na vseh
drugih področjih je tudi na tem, še posebej občutljivem, potrebno partnerstvo med
šolo in starši.
Odrasli se večkrat sprašujejo, zakaj so se v šoli učili toliko predmetov, za katere se
je kasneje izkazalo, da so nepomembni za njihovo življenje, tako pomembne teme,
kot je upravljanje denarja, pa niso veliko obravnavali. Odgovor lahko najdemo v dejstvu, da so bile finančne razmere na trgu včasih enostavne in stabilne ter je obstoječe
finančno opismenjevanje zadoščalo potrebam posameznikov. V zadnjem času pa je
ponudba finančnih proizvodov in storitev postala tako pisana, da se je tudi upravljanje
denarja znašlo na lestvici pomembnih življenjskih veščin, s tem pa tudi potreba po
boljšem finančnem izobraževanju.
In ker veliko družin potrebuje pomoč pri učenju svojih otrok na različnih področjih, se učiteljem, ki sprašujejo, ali je res šola tista, ki mora prevzeti odgovornost tudi
za finančno izobraževanje, odgovor ponuja skoraj sam. Prav je, da šola staršem tudi na
tem »osnovnem« področju priskoči na pomoč.
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NARAVOSLOVNA PISMENOST:
KAKO JO RAZUMEJO ŠTUDENTI
RAZREDNEGA POUKA
UVOD
Kaj je naravoslovna pismenost? Pojmovanje naravoslovne pismenosti se naslanja
na pojmovanje naravoslovnega znanja. Ker pa je danes pojmovanje znanja, tudi naravoslovnega, širše, kot je bilo nekoč, se vedno pogosteje uporablja besedna zveza
naravoslovna pismenost, podobno kot jezikovna, matematična, informacijska itd. Tako
je najbolj razširjena Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev (Marentič – Požarnik
2000: 265–266) sicer še vedno lahko uporaben sistem za opredeljevanje različnih ravni
znanja, ne zajema pa vseh vidikov naravoslovnega znanja, ki so pomembni v sodobni
družbi, saj se nanaša le na vsebinske cilje.
V literaturi in v šolski praksi zasledimo različne opredelitve naravoslovnega znanja
oziroma naravoslovne pismenosti. Predvsem v slovenski šolski praksi prevladuje ozko
pojmovanje, ki se naslanja predvsem na vsebinsko oziroma pojmovno ali konceptualno znanje. To lahko ugotovimo že, če pogledamo standarde znanja za naravoslovje v
učnih načrtih za predmeta spoznavanje okolja in naravoslovje in tehnika ali če analiziramo pisne preizkuse, ki jih pišejo učenci (Skribe - Dimec 2000, spletni portal Učiteljska.
net). Vedno bolj pa se, v Sloveniji žal predvsem le v teoriji, uveljavlja široko pojmovanje
naravoslovnega znanja, ki vključuje tako pojmovno ali konceptualno znanje kot procesno ali proceduralno (Marentič - Požarnik 2000; Rutar - Ilc 2003). Z opisnim ocenje-
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vanjem, ki je v Sloveniji že nekaj let uveljavljen sistem sporočanja povratnih informacij
o dosežkih učencev v 1. in delno tudi v 2. triletju osnovne šole, pa se soočamo tudi s
problemom preširokega pojmovanja naravoslovnega znanja. Tako smo preko seminarskih nalog v okviru permanentnega izobraževanja učiteljev spoznali, da so povratne
informacije vključevale tudi značilnosti učencev, ki nikakor niso povezane z naravoslovno pismenostjo, kot je primer, da učenec v šolo prinaša veliko slik. Najsodobnejšo,
najobsežnejšo in najkakovostnejšo opredelitev naravoslovne pismenosti predstavljajo
izhodišča za merjenje naravoslovnega znanja mednarodne primerjalne študije PISA
2006, ki je imela naravoslovje tudi kot poudarjeni predmet (Repež in sod. 2007).

PROBLEM RAZISKAVE
Glede na različne opredelitve oziroma pojmovanja naravoslovne pismenosti me
je zanimalo, kako naravoslovno pismenost razumejo študenti, prihodnji učitelji razrednega pouka. Ugotoviti sem želela, ali med študenti prevladuje tradicionalno pojmovanje, ki upošteva le vsebinska znanja, na primer poznavanje in razumevanje pojavov
in procesov v naravi, ali pa se morda že kažejo nove, širše opredelitve naravoslovnega
znanja, ki vključujejo tudi procesna znanja, kot je na primer znati narediti preprosto
raziskavo. Prav tako me je zanimalo, ali so študenti dovolj kritični in znajo razlikovati
med dejavnostmi, ki jih lahko vključimo v naravoslovno pismenost, in tistimi, ki to nikakor ne morejo biti, na primer strah pred živalmi ali prinašanje knjig v šolo. V raziskavo
so bili vključeni študenti 1. in 4. letnika, saj sem želela ugotoviti, ali ima visokošolsko
poučevanje kakšen vpliv na pojmovanja študentov.
Namen raziskave je bil torej dvojen:
− ugotoviti, kako študenti razrednega pouka pojmujejo naravoslovno pismenost,
in
− ugotoviti, ali se med študijem pojmovanja študentov spreminjajo.

METODOLOGIJA
Za raziskavo sem pripravila enostranski anketni vprašalnik, ki je vključeval 18 trditev. Zamisli za oblikovanje trditev sem naredila sama na osnovi poznavanja relevantne
literature ter izkušenj pri delu s študenti in z učitelji. Študenti so imeli pri vsaki trditvi tri
možnosti za odgovor: »s trditvijo se strinjam«, »s trditvijo se ne strinjam« ali »ne znam se
odločiti«. Prav tako je bilo mogoče pri vsaki trditvi prosto zapisati morebitno pojasnilo.
V raziskavo so bili vključeni študenti razrednega pouka Pedagoške fakultete Uni-
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verze v Ljubljani. Anketni vprašalnik je izpolnilo 173 študentov (Preglednica 1). Raziskava je bila izvedena oktobra in novembra 2009.
Anketiranci
študenti 1. letnika
študenti 4. letnika
skupaj

Število anketirancev
93
80
173

Preglednica 1: Vzorec raziskave.

Pri raziskavi sem uporabila kvantitativno metodo pedagoškega raziskovanja. Izračunala sem frekvenčno porazdelitev posameznih odgovorov in z neparametričnim
statističnim testom hi-kvadrat ugotavljala, ali obstaja statistično pomembna razlika
med obema populacijama študentov pri 5-odstotnem tveganju.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA
S trditvami v anketnem vprašalniku sem zbrala mnenja študentov o njihovem pogledu na naravoslovno pismenost. Odgovori nam povedo, kaj je po njihovem mnenju
lahko sestavni del naravoslovne pismenosti in kaj to ne more biti. Ker je bila v anketnem vprašalniku dana tudi možnost »ne znam se odločiti«, lahko vidimo, pri katerih
trditvah študenti nimajo jasnih predstav. Vsaka trditev je bila napisana z določenim
namenom, zato so rezultati prikazani po posameznih trditvah.

1. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec natančno narisati drevo.
Pomemben del naravoslovnega znanja je sposobnost natančnega zaznavanja
oziroma opazovanja. Mlajši učenci, ki še ne znajo pisati, svoje zaznave lahko sporočajo ustno ali z risbo. Seveda ni nič narobe, če se tudi starejši učenci učijo natančnega
risanja, ki je značilno za naravoslovno risbo. S prvo trditvijo sem želela ugotoviti, ali
študenti menijo, da je natančna risba lahko del naravoslovnega znanja. Posredno sem
ugotavljala, ali študenti razlikujejo med naravoslovno risbo in risbami pri likovni vzgoji.
Rezultati so prikazani v Grafu 1.
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Graf 1: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec natančno narisati drevo.«

Kot je razvidno iz Grafa 1, večina študentov meni, da natančno risanje ni del naravoslovne pismenosti. V prvem letniku je le nekoliko več tistih študentov, ki menijo,
da natančno narisano drevo ni del naravoslovnega znanja, kot tistih, ki to jemljejo kot
del naravoslovnega znanja. Zanimivo je, da se v 4. letniku delež študentov, ki v natančni risbi drevesa ne vidijo naravoslovnega znanja, poveča na več kot 70 %. Verjetno je
tak rezultat posledica opozarjanja specialnih didaktikov na problem medpredmetnega povezovanja, ki lahko pripelje do banalizacije: »enolončnice« namesto integracije
(Saksida in sod.). Neopredeljenih je v obeh letnikih približno enako.
Čeprav študenti večinoma niso pisali v rubriko »morebitna pojasnila«, pa sem pri
tem vprašanju dobila kar pet pripisov:
− veliko naravoslovno pismenih ni ustvarjalno nadarjenih (1. letnik)
− sestavne dele drevesa (4. letnik)
− splošno znanje (4. letnik)
− drevesa so različna (4. letnik)
− ni potrebna natančnost (4. letnik).
Prvi komentar potrjuje prejšnjo misel, da študenti risanje povezujejo predvsem
z likovno vzgojo. Drugi komentar je očitno naklonjen risanju le v primeru, da mora
učenec označiti sestavne dele drevesa, torej je izpostavljeno vsebinsko znanje in ne
procesno (sporočanje). Tretji komentar se nanaša na to, da je natančno risanje splošno
znanje in ne naravoslovno. Problem »splošnega« znanja pa je, da se ga pri nobenem
predmetnem področju ne razvija sistematično in se ga zato tudi ne vrednoti. Če pa se
ga ne vrednoti, to lahko pomeni, da ni pomembno. Četrti komentar kaže na študentovo slabo razumevanje trditve. Očitno se študent ni znal dovolj dobro vživeti v dano
trditev. V Naravoslovni solnici najdemo pobudo za dejavnost »Risanje mojega drevesa«, ki spodbuja neposredno opazovanje dreves okoli šole in njihovo natančno risanje
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skupaj z metodo preverjanja uspešnosti v natančnosti risanja (Skribe - Dimec 2009).
Zakaj pri naravoslovni risbi po mnenju študenta natančnost ni potrebna (5. komentar),
si ne znam pojasniti.
Predvidevam, da bi študenti po opravljenem izpitu iz didaktike naravoslovja razmišljali nekoliko drugače, saj imajo pri fizikalnem delu izpita pogosto nalogo, da narišejo posamezne stopnje poskusa (začetek in konec). Morda bi to lastno izkušnjo nekateri povezali s širšim pojmovanjem znanja.

2. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec sodelovati v skupini.
Sposobnost dobrega sodelovanja v skupini je zelo pomembna. Danes je predvsem
pri odraslih vedno bolj »popularno« t. i. timsko delo. Če želimo, da bodo odrasli ljudje
znali sodelovati z drugimi, moramo to začeti razvijati že v osnovni šoli. Prav pri pouku
naravoslovja je veliko priložnosti za skupinsko delo. Večina študentov tudi pri svojih
nastopih načrtuje skupinsko delo učencev. Dobro sodelovanje v skupini pa ni samo po
sebi umevno, saj so na eni strani učenci, ki so lahko zelo dominantni in hočejo vse narediti sami, in na drugi učenci, ki se delu najraje izmaknejo in so le pasivni opazovalci.
Zato je treba ravnanje učencev sistematično razvijati in tudi ovrednotiti.

Graf 2: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec sodelovati v skupini.«

Kot je razvidno iz Grafa 2, imajo študenti 1. in 4. letnika zelo podobna mnenja, ki
pa so si izrazito nasprotna, saj je delež študentov, ki menijo, da je sodelovanje v skupini
del naravoslovne pismenosti, skoraj enak tistemu, ki temu nasprotujejo. Neodločnost
študentov kaže tudi razmeroma visok delež tistih, ki se niso znali opredeliti. Tak rezultat
je precej zaskrbljujoč, saj bi pričakovali, da bodo imeli študenti ob koncu študija jasnejšo, predvsem pa širšo predstavo o naravoslovnem znanju.
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3. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec povedati ali napisati
kratko, jasno in jedrnato.
Sporočanje je sposobnost, ki je zagotovo ena pomembnih sestavin znanja slovenščine, vendar je ta sposobnost pomembna tudi pri nekaterih drugih predmetih. Še posebej pri naravoslovju je pomembno, da zna učenec svoja opazovanja dobro opisati.
Tudi za naravoslovne strokovnjake je pomembno, da znajo povedati ali napisati jasno
in razumljivo, da so pri uporabi izrazov dosledni itd.

Graf 3: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec povedati ali napisati kratko, jasno in jedrnato.«

Rezultati v Grafu 3 nam povedo, da so študenti 1. letnika zelo negotovi v svojem
odnosu do postavljene trditve, saj se 40 % študentov s trditvijo strinja in prav enak
delež se jih s trditvijo ne strinja. Veliko pa je tudi tistih, ki so izbrali možnost »ne znam
se odločiti«. V 4. letniku so študenti odločnejši, saj jih skoraj 60 % meni, da je povedati
ali napisati kratko, jasno in jedrnato del naravoslovne pismenosti. Kljub temu je delež
študentov, ki zaključujejo študij in menijo, da je sporočanje tudi del naravoslovne pismenosti, precej majhen, vsekakor manjši, kot bi si želeli.

4. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec upoštevati navodila za delo.
Pri pouku naravoslovja, kjer je veliko skupinskega in praktičnega dela, je pomembno, da znajo učenci upoštevati navodila za delo. Večinoma uspeh ni odvisen le od dobrih zamisli, ampak predvsem od doslednega upoštevanja navodil. Torej je pomembno, da učence na to opozarjamo in upoštevanje oziroma neupoštevanje navodil tudi
ovrednotimo.
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Graf 4: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec upoštevati navodila za delo.«

Pri trditvi, ki se nanaša na upoštevanje navodil za delo, so študenti dokaj enotni
v svojih stališčih, saj med 1. in 4. letnikom ni velikih razlik (Graf 4). Videti je tudi, da se
večina študentov (več kot 70 %) strinja, da je upoštevanje navodil sestavni del naravoslovne pismenosti. Tak rezultat lahko verjetno vsaj delno pripišemo zaskrbljenosti
študentov, da jih učenci ne bi »ubogali« in da bi zato imeli težave z disciplino. Kljub
temu je kar 20 % študentov 4. letnika skeptičnih do tega, kar je celo več kot v 1. letniku.
Tudi pri tej trditvi lahko ugotovimo, da študij na fakulteti ni imel posebnega vpliva na
mnenje študentov o širšem pojmovanju naravoslovnega znanja, ki naj bi vključeval
tudi upoštevanje navodil za delo. Edini pripisani komentar je bil komentar študenta 4.
letnika: »Če so ustrezna.«

5. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da ima učenec doma kakšno žival.
Pogosto se zgodi, da se navdušenost za naravoslovje poveže tudi z osebnostnimi
lastnostmi učenca, vendar lahko pri tem hitro pride do pretiranih in neustreznih povezav. Sicer je precejšnja verjetnost, da ima učenec, ki ima doma kakšno žival, lahko
dober odnos do živali in morda tudi veliko naravoslovnega znanja, vendar tega le iz
dejstva, da ima učenec doma žival, ne moremo sklepati. Še posebej je to »nevarno« pri
opisnem ocenjevanju, če učitelji sami sestavljajo opisne ocene.
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Graf 5: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da ima učenec doma kakšno žival.«

Kot vidimo iz rezultatov, prikazanih v Grafu 5, ni pretirane skrbi, da bi prihodnji učitelji naravoslovno pismenost učencev povezovali s tem, ali imajo učenci doma kakšno
žival ali ne. Le okoli 10 % študentov 1. letnika meni, da je to del naravoslovne pismenosti. Prav tolikšen je delež študentov 1. letnika, ki se pri tej trditvi niso znali odločiti.
Vsi ostali študenti 1. letnika in več kot 90 % študentov 4. letnika pa meni, da lastništvo
živali ne more biti del naravoslovne pismenosti. Z rezultatom smo lahko zadovoljni.
Kljub želji, da bi študenti naravoslovno znanje pojmovali čim širše in zato v preverjanje
vključevali različne vidike znanja, postopke (sposobnosti in spretnosti) in odnos do naravoslovja, pa pri tem ne smemo pretiravati.

6. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec v razredu skrbi za kakšno žival.
Podobno, kot pri prejšnji trditvi, je tudi v tej trditvi vključeno študentovo mnenje
do učenčevega odnosa do živali. V tem primeru gre za skrb za živali, ki so v razredu.
Vsekakor je dobro, da imamo v razredu kakšno žival in da učenci sami skrbijo za te
živali. S tem prevzemajo odgovornost in z ravnanji pokažejo, ali vedo, kako je treba za
živali skrbeti, ne da to le napišejo v pisne preizkuse znanja. Seveda pa ni mogoče od
učencev v 1. triletju pričakovati popolne samostojnosti pri vzdrževanju živali, prav tako
ni mogoče zagotoviti, da bi vsak učenec skrbel za eno žival, zato načeloma tega, da
učenec skrbi za žival, ne moremo vključiti v naravoslovno pismenost. Lahko bi se tudi
pojavil problem, da bi se v primeru, da bi skrb za razredne živali uvrstili k naravoslovnemu znanju, preverjalo predvsem »pridnost« učencev.
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Graf 6: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec v razredu skrbi za kakšno žival.«

Mnenja študentov o tem, da je del naravoslovne pismenosti tudi skrb za živali v
razredu, so zelo različna (Graf 6). Tako v 1. letniku kot v 4. je večji delež študentov, ki
mislijo, da je to del naravoslovne pismenosti, kot tistih, ki se s tem ne strinjajo. V 1.
letniku so študenti še nekoliko bolj naklonjeni mnenju, da je skrb za živali del naravoslovne pismenosti kot v 4. letniku. Razmeroma veliko študentov 4. letnika se je odločilo
za odgovor »ne znam se odločiti«. Čeprav pri tej trditvi ni mogoče popolnoma jasno
povedati, kaj je najbolj zaželen odgovor, pa vseeno vidimo, da imajo študenti do tega
vprašanja dokaj jasno mnenje, saj bi bil sicer delež odgovorov »ne znam se odločiti« bistveno večji. Odnos do naravoslovja je sicer pomemben del naravoslovne pismenosti,
vendar bi zaradi zgoraj omenjenih zadržkov skrb za živali v razredu težko priključili k
naravoslovni pismenosti. Edini pripisani komentar je bil komentar študenta 4. letnika:
»Če so pogoji za živali.«

7. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da se učenec ne boji kače.
Tudi ta trditev je nekoliko podobna prejšnjima dvema. Z njo preverjamo, ali morda študenti naravoslovno pismenost razumejo preširoko. Čeprav je del naravoslovne
pismenosti tudi odnos do naravoslovja, pa strah pred živalmi nikakor ne more biti del
naravoslovne pismenosti. Strahovi so posledica negativnih izkušenj in vpliva drugih
ljudi ter se jih posamezniki, tudi če so racionalno gledano neutemeljeni, težko znebijo.
Zato bi bilo zelo krivično, če bi strah oziroma nestrah pred živalmi vključevali v naravoslovno pismenost.
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Graf 7: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da se učenec ne boji kače.«

Iz Grafa 7 je razvidno, da velika večina študentov učenčevega straha pred kačami
ne bi štela za del naravoslovne pismenosti. Presenetljivo pa je, da je mnenje študentov
1. letnika celo nekoliko boljše od mnenja študentov 4. letnika, saj skoraj 20 % študentov 4. letnika meni, da je to lahko del naravoslovne pismenosti. Ponovno se postavlja
vprašanje učinkovitosti študijskega procesa na Pedagoški fakulteti.

8. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da je učenec pri praktičnem delu natančen.
Pri naravoslovju je praktično delo pomemben del pouka. Ena od odlik praktičnega
dela je, da ga učenci izvajajo natančno. Natančnost pri praktičnem delu je zato treba
ceniti, vključevati v pojmovanje naravoslovnega znanja ter tudi vključiti v opisno ali
številčno oceno.

Graf 8: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da je učenec pri praktičnem delu natančen.«
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Rezultati, prikazani v Grafu 8, povedo, da okoli 70 % študentov ceni natančnost pri
praktičnem delu. Razlike med 1. in 4. letnikom ni veliko. Delež tistih, ki v natančnosti ne
vidijo naravoslovnega znanja, je pri obeh letnikih enak, malo manj kot 20 %. Neodločnih
je 10 % študentov 4. letnika in skoraj 20 % 1. letnika. Zanimivo bi bilo vedeti, zakaj se skoraj ena tretjina študentov ni odločila za natančnost, saj je prav za naravoslovje značilno in
splošno znano, da je potrebna natančnost pri delu, na primer pri izvajanju poskusov.

9. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec poskus hitro naredi.
Podobno kot pri prejšnji trditvi, se tudi ta trditev nanaša na praktično delo učencev. Poleg natančnosti je zagotovo pomembno, da znajo učenci poskus narediti tudi
hitro. Res hitrost ni bistvena, vendar je zagotovo razlika med nekom, ki poskuse opravi
dobro in hitro, in dugim, ki poskus sicer opravi dobro, vendar za to porabi »celo večnost«. Če učitelj ne zna pohvaliti uspešnosti prvega, se zna zgoditi, da bo tudi v prihodnosti prvi postal počasnejši. Tudi pri pisnih preizkusih znanja je velikokrat v oceno
vključena tudi hitrost reševanja, če učenec v predvidenem času ni opravil vseh nalog.
Še posebej v današnji družbi je hitrost pomemben sestavni del znanja.

Graf 9: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec poskus hitro naredi.«

Kot je razvidno iz Grafa 9, med študenti odločno prevladuje mnenje, da hitrost
izvajanja poskusa ni del naravoslovne pismenosti. Tako meni več kot 70 % študentov
1. letnika in več kot 80 % študentov 4. letnika. Zanimivo je, da je celo nekoliko več
študentov 1. letnika kot študentov 4. letnika, ki znajo ceniti hitrost praktičnega dela.
Pri tej trditvi je bilo največ pripisov. Vse so napisali študenti 4. letnika: »Hitro je lahko
nenatančno.«, »Pri poskusu ne smemo hiteti; to ni njegovo bistvo.«, »Pomembno je,
da izvede poskus pravilno, ne hitro.«, »Včasih je treba počasi.«, »Hitrost pri poskusu ni
vedno pomembna.«. Očitno med študijem študenti kljub nastopom in praksi ne dobijo
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nobenih spodbud, da bi znali to sami ceniti in pohvaliti pri učencih. Dobljeni rezultati
so precej zaskrbljujoči, saj vemo, da je težko spreminjati mnenja študentov in v tem
primeru bi bilo treba spremeniti mnenje večine študentov.

10. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da ima učenec rad naravo.
Trditev je nekoliko provokativna. Besedna zveza »rad imeti« vključuje pojem ljubezni. Zagotovo ne more biti ljubezen del naravoslovnega znanja oziroma naravoslovne pismenosti. Po drugi strani pa je pozitiven odnos do narave zagotovo eden najsplošnejših ciljev pouka naravoslovja. Problem je le v tem, da ne poznamo načinov,
kako bi ta cilj objektivno preverjali in ocenjevali.

Graf 10: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da ima učenec rad naravo.«

Čeprav je trditev, ki se nanaša na ljubezen do narave, dvoumna, si je le okoli 10
% študentov 1. in 4. letnika izbralo možnost »ne znam se odločiti«. Študenti 1. letnika
so se v precej večjem deležu (skoraj 60 %) odločili, da je »rad imeti naravo« lahko del
naravoslovne pismenosti, kot pa študenti 4. letnika (46 %). Če primerjamo odgovore
4. letnika, vidimo, da so mnenja popolnoma deljena, saj je delež študentov, ki so odgovorili pritrdilno, enak deležu študentov, ki so odgovorili nikalno. Če pa primerjamo
odgovore 1. letnika, vidimo, da je skoraj dvakrat toliko tistih študentov, ki menijo, da
je to lahko del naravoslovne pismenosti. V tej razliki se verjetno kaže vpliv fakultete,
čeprav natančnega odgovora med študijem zagotovo niso dobili.

11. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec postavlja zanimiva vprašanja.
Po mnenju priznane strokovnjakinje za pouk začetnega naravoslovja Wynne Harlen (1992) so del naravoslovnega znanja tudi stališča oziroma odnos (angl. attitudes),
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med katerimi je na prvem mestu radovednost. Radovednost je mogoče odkriti tudi
tako, da učenec postavlja zanimiva vprašanja. V dobrem vprašanju se lahko skriva bistveno več znanja kot v nekem na pamet naučenem odgovoru.

Graf 11: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec postavlja zanimiva vprašanja.«

Rezultati v Grafu 11 kažejo, da imajo študenti zelo različna mnenja o tem, ali je
postavljanje zanimivih vprašanj lahko del naravoslovne pismenosti ali ne. Hkrati pa so
mnenja študentov 1. letnika podobna mnenjem študentov 4. letnika. Prevladuje sicer
pritrdilni odgovor tako v 1. letniku kot v 4., vendar je v obeh letnikih tudi velik delež
zanikanih odgovorov. Okoli 20 % študentov pa je v vsakem letniku tudi neodločenih.
Zanimivo je, da so študenti 1. letnika celo nekoliko bolj naklonjeni širokemu pojmovanju naravoslovnega znanja kot študenti 4. letnika. Tudi ob teh rezultatih se je treba
zamisliti nad študijskim procesom Pedagoške fakultete. Edini komentar je napisal študent 4. letnika: »Zanimiva – zelo subjektivno.«
12. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec pripraviti in pospraviti pripomočke za
praktično delo.
Izvajanje praktičnih dejavnosti je značilnost pouka naravoslovja. V praksi je mogoče pogosto videti, da učenci po končanem praktičnem delu pripomočkov ne pospravijo. S tem se ustvarja vtis, kot da to ni delo učencev. Tako ravnanje ni smiselno, saj je
prav, da znajo učenci poleg izvajanja dejavnosti tudi samostojno pripraviti in pospraviti pripomočke. To bi moral biti sestavni del naravoslovne pismenosti, zato bi moral
učitelj to načrtno in dosledno razvijati in vrednotiti. Podobno kot pri tehnični vzgoji.
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Graf 12: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec pripraviti in pospraviti
pripomočke za praktično delo.«

Velika večina študentov (skoraj 70 %) meni, da je pripravljanje in pospravljanje pripomočkov za praktično delo del naravoslovne pismenosti (Graf 12). Razlike v mnenjih
študentov niso velike. Zanimivo je, da tudi tu nekoliko več študentov 4. letnika meni,
da pripravljanje in pospravljanje pripomočkov ni del naravoslovne pismenosti. Zanimivo bi bilo ugotoviti, kaj bi lahko bil razlog za to razliko.

13. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec od doma prinaša knjige v šolo.
Pri opisnem ocenjevanju se je izkazalo, da so nekateri učitelji v opisno oceno zapisali tudi take povedi, kot je na primer: »Prinašaš tudi veliko slikovnega materiala.«
To je bil povod za oblikovanje trditve o prinašanju knjig v šolo. Prinašanje knjig v šolo
vsekakor ne more biti del naravoslovne pismenosti, saj ni povezano niti z znanjem, niti
s postopki, niti z odnosom. Učenci knjige prinesejo, če jih imajo doma starši in če jim
to dovolijo.

Graf 13: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec od doma prinaša knjige v šolo.«
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Na srečo velika večina študentov meni, da prinašanje knjig v šolo ne more biti
del naravoslovne pismenosti. Študentje 4. letnika so bili pri tej trditvi nekoliko bližje
zaželenemu odgovoru. Kljub temu pa je 14 % študentov 1. letnika in 9 % študentov 4.
letnika, ki so se strinjali s trditvijo, da je prinašanje knjig del naravoslovne pismenosti.
Prav tako je kar 14 % študentov 1. letnika glede te trditve izbralo odgovor »ne znam se
odločiti«. Pri opredeljevanju tega, kaj je del naravoslovne pismenosti in kaj ni, je sicer
potrebna velika širina v pojmovanju znanja, hkrati pa obstaja nevarnost, da se v tej
širini pretirava.

14. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec objektivno oceniti lasten
izdelek in izdelek sošolca.
Samoocenjevanje in ocenjevanje vrstnikov je del sodobnega pojmovanja preverjanja in ocenjevanja znanja. Res pa je, da taki načini ocenjevanja še niso prav pogosta
šolska praksa v Sloveniji. Študenti razrednega pouka se pri seminarjih in vajah iz didaktike naravoslovja srečajo s takim načinom dela. Samoocenjevanje je vključeno v seminar na način, da si vsak študent sam izbere seminarsko temo, za katero želi, da se mu
jo podrobneje pogleda. S tem sporoči, na katero seminarsko temo je najbolj ponosen.
Ocenjevanje vrstnikov pa je vključeno v vajo »Tržnica učil«, kjer vsak študent naredi izbor najboljših didaktičnih učil, ki so jih izdelali njegovi vrstniki.

Graf 14: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec objektivno oceniti lasten
izdelek in izdelek sošolca.«

Zanimivo, da manj kot 50 % študentov 1. letnika meni, da je del naravoslovne pismenosti to, da zna učenec objektivno oceniti svoj izdelek in izdelek sošolca (Graf 14).
Na srečo je delež študentov 4. letnika, ki mislijo enako, precej večji (skoraj 70 %). Skladno s tem je delež študentov, ki menijo, da znati objektivno ocenjevati ne more biti del
naravoslovne pismenosti, pri študentih 1. letnika 34 %, pri študentih 4. letnika pa 21
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%. Kar 20 % študentov 1. letnika se pri tej trditvi ni znalo odločiti. Da so odgovarjali
študenti tik pred zaključkom študija bolje od študentov 1. letnika, je dobro. Morda smo
posredno na to vplivali tudi mi s prej opisanimi dejavnostmi, hkrati pa je zaskrbljujoče
veliko študentov, ki v tem ne vidijo naravoslovnega znanja. Prav gotovo pa bi se večina
študentov strinjala, da je treba pri učencih razvijati kritično vrednotenje. In to se lahko
razvija in preverja tudi z ocenjevanjem lastnih izdelkov ali izdelkov sošolcev.

15. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec pripraviti dober plakat.
Ta trditev je nekoliko podobna prejšnji. Če je prejšnja trditev preverjala odnos do
ocenjevanja na neposreden način, trditev, ki se nanaša na pripravo plakata, to preverja
posredno. Izdelovanje plakatov je v osnovnih šolah pri pouku naravoslovja dokaj pogosta oblika dela. Nekatere plakate pripravijo učenci doma, nekatere pa delajo v šoli.
Če učenci delajo plakate doma, potem lahko predvidevamo, da jim pri tem pomagajo
starši. Takih plakatov seveda ne moremo upoštevati kot del naravoslovne pismenosti
učenca. Če pa plakat naredi učenec sam ali s sošolci v šoli, potem je prav, da učence naučimo, katere so značilnosti dobrih plakatov, da jim damo priložnosti, da se v tem razvijajo, in njihove izdelke na koncu tudi vključimo v oceno. Podobno, kot so pomembni
pisno in ustno sporočanje ali sporočanje z risbo, je za naravoslovje pomembno tudi
sporočanje v obliki plakatov. Tudi pri didaktiki naravoslovja kemiki pripravljajo izpit v
obliki skupinskega izdelka (plakata ali Power Point predstavitve). Ker so študenti vprašalnik izpolnjevali še pred opravljanjem izpita, te izkušnje še nimajo, zato ni mogla vplivati na njihovo mnenje.

Graf 15: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec pripraviti dober plakat.«

Mnenja o tem, ali je lahko izdelava plakata del naravoslovne pismenosti, so pri
študentih precej deljena (Graf 15). Največ, to je 50 %, je študentov 1. letnika, ki so temu
naklonjeni. Enakega mnenja je nekoliko manj študentov 4. letnika (45 %). Skoraj enak
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delež študentov 4. letnika (40 %) pa je nasprotnega mnenja, tj. da priprava dobrega
plakata ne more biti del naravoslovne pismenosti. Tako misli 30 % študentov 1. letnika.
Tudi pri tej trditvi je precej velik delež študentov, ki se niso odločili za nobeno možnost.
Rezultati tako kažejo, da so mnenja študentov 1. letnika celo nekoliko sodobnejša od
študentov 4. letnika. Ker v trditvi ne piše, da učenec naredi dober plakat, ampak da ga
zna pripraviti, ne bi smelo biti dvoma o tem, da je pomembno delo učenca in ne rezultat (morebitni izdelek staršev).

16. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec pozna in razume pojave
in procese v naravi.
O tej trditvi ne bi smelo biti dvoma, saj je tradicionalno pojmovanje naravoslovnega znanja vedno povezano s pojmovnim znanjem. Pravzaprav je to najožja in najosnovnejša opredelitev naravoslovnega znanja.

Graf 16: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec pozna in razume pojave in
procese v naravi.«

Rezultati, ki so prikazani v Grafu 16, kažejo, da po pričakovanjih več kot 90 % študentov 1. in 4. letnika meni, da je poznavanje in razumevanje pojavov in procesov v naravi del naravoslovne pismenosti. Težko pa si je razložiti, da so nekateri študenti označili odgovor »s trditvijo se ne strinjam« oziroma »ne znam se odločiti«. Edina mogoča
razlaga je, da so površno prebrali trditev ali pa so označevali odgovore »na slepo«.

17. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec pomaga sošolcu.
Sodelovanje je pomemben del vsakdanjega življenja, ki ga moramo gojiti tudi v
šoli. Še posebej pri pouku naravoslovja, kjer je pogosta oblika dela v manjših skupinah,
je pomembno, da dajemo učencem povratne informacije o njihovem sodelovanju v
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skupini. Del takega sodelovanja je lahko tudi pomoč sošolcem. V učnih načrtih je med
cilji za 3. razred pri spoznavanju okolja med drugim tudi zapisano, da učenci »vedo, da
je dobro, če si ljudje med seboj pomagajo, razumejo, kaj je solidarnost, in razvijajo čut
solidarnosti«. Prav je, da doseganje teh ciljev učenci ne prikažejo le s pravilnimi odgovori, ampak tudi s svojimi dejanji.

Graf 17: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da učenec pomaga sošolcu.«

Večina študentov 1. in 4. letnika se je pri tej trditvi odločila, da se z njo ne strinja
(Graf 17). Le okoli 30 % študentov 1. letnika in dobrih 20 % študentov 4. letnika meni, da
je pomoč sošolcem lahko del naravoslovne pismenosti. Presenetljivo je, da so študenti
1. letnika celo nekoliko bolj naklonjeni temu kot študenti 4. letnika. Mogoče je, da so
študenti, ki so izbrali možnost »ne«, razmišljali, da je to bolj družboslovno področje kot
naravoslovno, čeprav tega v morebitna pojasnila niso zapisali. Obstaja pa nevarnost,
da se tisto, kar je tako splošno, da je lahko del vsakega predmeta, kar izgubi. Bolje je to
vključevati v več predmetov kakor v nobenega. Če učencem ne povemo ali pokažemo,
da pomoč sošolcem cenimo kot del pojmovanja naravoslovnega znanja, potem takega
ravnanja tudi ne moremo pričakovati. Ker je pomoč sošolcem lahko razumljena zelo
splošno, je presenetljivo malo odgovorov »ne znam se odločiti«.

18. Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec načrtovati in izvesti preprosto raziskavo.
Verjetno ni dvoma, da je za naravoslovce značilno, da znajo raziskovati. V okviru
procesnih znanj je zato eden od značilnih naravoslovnih postopkov prav načrtovanje
in izvajanje preprostih raziskav. Tako je eksplicitno zapisano tudi v predlogu novih
učnih načrtov za naravoslovje in tehniko v 4. in 5. razredu.
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Graf 18: Odnos do trditve: »Del naravoslovne pismenosti je tudi to, da zna učenec načrtovati in izvesti preprosto raziskavo.«

Po pričakovanjih večina študentov 1. in 4. letnika meni, da sta načrtovanje in izvajanje preproste raziskave del naravoslovne pismenosti (Graf 18). Ponovno preseneča
dejstvo, da niso vsi študenti takega mnenja. Kar 10 % študentov 1. letnika meni, da
raziskovanje ni del naravoslovne pismenosti. Enakega mnenja je tudi 5 % študentov
4. letnika. Podobno kot pri trditvi 16 je tudi tu najverjetnejša razlaga, da so študenti
površno prebrali besedilo ali odgovor označili kar »na slepo«, še posebej, ker je bila to
zadnja trditev v anketnem vprašalniku.

ZAKLJUČKI
Rezultati anketnega vprašalnika so zanimivi in presenetljivi. Večinoma se kaže, da
imajo študenti še razmeroma tradicionalno pojmovanje naravoslovne pismenosti, ki je
vezano predvsem na pojmovno znanje. Čeprav je risanje pomemben način naravoslovnega sporočanja, med večino študentov še ni takega prepričanja. Velik je tudi delež
študentov, ki ne vedo, da je jasno pisno ali ustno sporočanje prav tako del naravoslovnega znanja. Tudi hitrosti pri izvajanju poskusov študenti ne pojmujejo kot kakovosten
del procesnih znanj. Podobno lahko rečemo tudi za postavljanje zanimivih vprašanj,
ocenjevanje lastnih izdelkov in izdelkov sošolca, pripravo dobrega plakata in pomoč
sošolcem. Pokazalo se je tudi, da veliko študentov k naravoslovni pismenosti prišteva
tudi značilnosti učencev, ki ne morejo biti del naravoslovne pismenosti, na primer to,
da skrbijo za živali v razredu.
Študenti večinoma niso izkoristili priložnosti za dopis v rubriko »morebitno pojasnilo«. Vsi pripisi so navedeni sproti ob rezultatih. En študent pa je za trditve 1, 2, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 17 napisal, da se to lahko nauči tudi pri drugih predmetih. Zagotovo je pripomba vsaj deloma na mestu, vendar je, kot je napisano že zgoraj,

261

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

treba paziti, da potem tega ne bi učili nikjer. Res pa je tudi, da se morajo predmeti med
seboj povezovati, kar pomeni, da tudi druga predmetna področja skrbijo za naravoslovno pismenost, na primer slovenščina (Kordigel - Aberšek 2008).
Z raziskavo sem želela ugotoviti tudi spremembe v pojmovanjih od vpisa na fakulteto do zaključka študija. Statistično pomembne razlike med obema populacijama pri
5-odstotnem tveganju so se pokazale pri naslednjih trditvah: »natančno risanje«, »imeti
doma žival«, »pripraviti in pospraviti pripomočke« ter »oceniti izdelek«. Pri vseh ostalih
trditvah ni bilo statistično pomembnih razlik. Natančnejša analiza deležev je pokazala,
da je vpliv študija pri dveh trditvah pozitiven, pri dveh pa negativen. Študij na Pedagoški fakulteti je imel pozitiven vpliv na trditev, da je del naravoslovne pismenosti tudi
to, da ima učenec doma kakšno žival, in na trditev, da je del naravoslovne pismenosti
tudi to, da zna učenec objektivno oceniti lasten izdelek in izdelek sošolca. Študij pa je
imel negativen vpliv na trditev, ki se nanaša na natančno risanje ter na pripravljanje in
pospravljanje pripomočkov za praktično delo. Idealno bi bilo, da bi raziskava potekala
čisto na začetku študija in na koncu, po opravljenih vseh študijskih obveznostih. Čas
anketiranja za 1. letnik je bil ustrezen, za 4. letnik pa bi bilo bolje, da bi ga izvedla v času
absolventskega staža, vendar je takrat težje dobiti študente.
Glede na dobljene rezultate bi bilo smiselno študente v prihodnjih letih z vsemi
temi trditvami seznaniti in jih poskušati usmeriti na ustrezno pojmovanje naravoslovnega znanja, ki ne bi smelo biti niti preozko niti preširoko. Izbor trditev je bil subjektiven, saj ni ene same definicije naravoslovne pismenosti, zato seveda obstaja še veliko
drugih možnosti, kaj lahko vključimo v naravoslovno pismenost oziroma česa ne bi
smeli.
Za zaključek predstavljam še opredelitev naravoslovne pismenosti mednarodne
raziskave PISA 2006, saj je to najsodobnejša in najkompleksnejša opredelitev. Po mnenju strokovnjakov, ki so pripravljali izhodišča za merjenje naravoslovne pismenosti, je
to: »/.../ sposobnost uporabe naravoslovnega znanja in procesov, ne le za razumevanje naravnega sveta, temveč za sodelovanje v odločitvah, ki nanj vplivajo.« (Repež in
sod. 2007: 13). Naravoslovno pismenost so v raziskavi PISA 2006 ločili na: kompetence
(prepoznavanje naravoslovno-znanstvenih vprašanj, znanstveno razlaganje pojavov in
uporaba znanstveno-raziskovalnih podatkov in preverjenih dejstev), znanje (znanje o
naravnem svetu oz. znanje naravoslovja ter znanje o naravoslovnih znanostih oz. znanje
o naravoslovju) in odnos (odzivanje na naravoslovno-znanstvena vprašanja, interes oz.
zanimanje, podpora znanstvenemu raziskovanju in odgovornost). PISA 2006 daje odgovor na vprašanje, kaj naj bi ljudje v zvezi z naravoslovjem in tehnologijo znali (znanje),
cenili (odnos – vrednote) in bili sposobni narediti (spretnosti – sposobnosti).
Čeprav je raziskava pokazala dokaj ozko pojmovanje naravoslovnega znanja študentov, prihodnjih učiteljev razrednega pouka, obstaja skrb, da so ravnanja lahko še
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bolj tradicionalna od pojmovanj. Ravnanja učiteljev pa omejujejo tudi opredelitve
naravoslovne pismenosti v ciljih in standardih znanja v učnih načrtih za pouk naravoslovja v osnovni šoli in v nacionalnih preizkusih znanja ob zaključku devetletnega
osnovnega šolanja.
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NEKATERI VIDIKI NARAVOSLOVNE
IN OKOLJSKE PISMENOSTI IN
IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI
RAZVOJ
UVOD
Izobraževanje je danes tako preplavljeno z različnimi »pismenostmi« – znanstvena, tehnološka, računalniška, medijska, čustvena, osnovna itd., da pojem vedno bolj
pridobiva na praznem pomenu oziroma se nagiba v zvodenelo frazo (Gough 2007).
Toda kaj izraz pismenost sploh predstavlja in kdo je pismen? Od zgodnjih oblik rabe, ko
se je izraz nanašal na sposobnost branja in pisanja, se danes uporablja izraz pismenost
tako rekoč v povezavi z vsako usposobljenostjo. Zato vsak od nas je oziroma ni pismen
iz različnih vidikov, torej je/ni »več-pismen«. Vsaka od teh več-pismenosti je integracija načinov mišljenja, govora, sodelovanja, vrednotenja, poleg pisanja in branja per-se.
Specifična med temi pismenostmi, in za današnji čas zelo pomembna, je tudi okoljska
pismenost, s katero se vedno bolj pogojuje trajnostni razvoj. Pri tem je treba najprej
opredeliti, kaj je okoljska pismenost, kdo je/ni okoljsko pismen in od česa je odvisna, nato pa njen pomen ovrednotiti z vidika trajnostnega razvoja in izobraževanja za
trajnostni razvoj. Slednje je namreč postavljeno kot kriterij oziroma merilo za dosego
zavidljive ravni okoljske pismenosti. Gre za »Desetletje UNECE izobraževanja za trajnostni razvoj«, v nadaljevanju ITR (United Nations Decade of Education for Sustainable
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Development 2005–2014) (UNESCO 2004), ki je zavezalo vlade partneric UNECE, da v
vse relevantne predmete na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja
vključijo ITR. Upravni odbor UNECE je pripravil tudi kazalce za ocenjevanja napredka
posameznih držav, kako uspešne so pri spodbujanju posameznikov, institucij in družbe, da »/.../ gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam – ali pa ne bo pripadal
nikomur /.../« (UNESCO 2004: 7)
Splošno gledano je izobraževanje osrednja tema človekovega življenja, zato gre
razumeti, da je ITR hkrati ključ za ekonomski napredek in ohranitev kakovosti okolja92
oziroma pot do takih sprememb, ki bodo omogočile »zavidljivo rast in raven« družbene blaginje. Povzamemo lahko, da je mednarodna manifestacija izobraževanja za
trajnostni razvoj ključna za dosego kritične ravni okoljske, ali morda v kontekstu splošnega uveljavljanja različnih pismenosti, trajnostne pismenosti. Vendar je treba idejo
izobraževanja predstaviti z vidika duha izobraževanja (edukacije). ITR se namreč zdi kot
neka svetovna ideologija, kar z vlogo (raz)uma ter modrosti (znanstvene razsodnosti)
kot namena in cilja vsake edukacije nima veliko skupnega (Jickling 1992). Po drugi strani promocija in uveljavitev ITR pomenita nekakšno konceptualno zmedo, da so dolžni
v zvezi s tem nekaj narediti predvsem »edukatorji« (prav tam). To se v marsičem navezuje na Smernice vzgoje in izobraževanja, v nadaljevanju VITR, ki na področje predšolske vzgoje in douniverzitetnega izobraževanja prinašajo ravno »izobraževanje za
trajnostni razvoj« (MŠŠ 2007). Razumevanje in dojemanje, kaj dejansko pomenita
pojma »trajnost« in »trajnostni razvoj« ter kaj je »izobraževanje za trajnostni razvoj«, zahtevata predstavitev pojma okoljska pismenost ter vloge, ki jo ima pri tem
»naravoslovna pismenost«.
Namen prispevka je predstaviti in razpravljati o nekaterih vidikih naravoslovne
in okoljske pismenosti v primerjavi z izobraževanjem za trajnostni razvoj. Razprava
temelji na predpostavljenih sklopih vprašanj in v iskanju odgovorov nanje ter povzemanju ugotovitev. Vpeljan je izraz kritična okoljska pismenost, ki primerneje opisuje
razumevanje določenih okoljskih izzivov in sposobnosti njihovega kritičnega vrednotenja in presojanja. Dodatno so predstavljeni delni rezultati o spremljanju okoljske pismenosti skupine študentov-brucev na začetku njihovega študija, preden se
srečajo z okoljskim izobraževanjem, in njihovem napredku ob uspešnem zaključku
predmeta.

92

Izraz »okolje«, če ni drugače navedeno, se v tem prispevku nanaša izključno na naravno (fizično) okolje (op. p.).

265

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

PREDSTAVITEV PROBLEMA IN RAZPRAVA
Trajnostni razvoj in izobraževanje za trajnostni razvoj
Koncept trajnostnega razvoja je nastal kot zamisel o takem razvoju človeške družbe, s katerim bi se izognili nevarnostim, ki jih povzroča osredotočenje na materialni
razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja. Najbolj je znan in široko povzet opis v poročilu Brundtlandove komisije kot razvoj, ki omogoča »/.../ zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih
generacij /.../« (WCED 1987: 43).
Iz slovarjev angleškega jezika93 izhaja več kot deset pomenov za izraz »sustainable«, npr.: »to maintain«; »support«; »endure«; »bear up« (vzdrževati; podpirati; vztrajati; držati; op.p.). V slovenskem prevodu94 najdemo tudi različice, kot so »trajnosten,
vzdržen, uravnotežen«, oziroma izraze »/.../ ki se more prenesti, prenašati, podpreti;
branljiv; vzdržljiv; znosen /.../« . Pojem »trajnost« je v slovarju slovenskega knjižnega
jezika95 razložen kot »/.../ značilnost česa glede na to, koliko časa lahko obstaja, je uporabno..., značilnost trajnega, obstojnosti /.../« Po Sterlingu (v Lugg in Hodgson 2009)
pomeni trajnost (sustainability) delati za razumevanje in uresničitev vrednot trajnosti
na način, da se gospodarska, socialna in okoljska dimenzija kar najbolj medsebojno izboljšujejo in krepijo, ustvarjanje takih pogojev pa je trajnostni razvoj. Različno razumevanje in uporaba pojma trajnostni razvoj ustvarja različne izpeljanke, npr. »trajnostno
sonaravni razvoj«, »sonaravno trajnostni razvoj«, »okoljska trajnost«, »okoljsko vzdržen
razvoj« itd., kot jih zasledimo v vsakdanji praksi.
Izraz trajnostni razvoj je v navideznem nasprotju sam s seboj, ker skuša povezati na
videz dva nezdružljiva cilja, vzdržnost/strpnost in razvoj/napredek (Bonnet 1999). Francoski filozof Luc Ferry mu zaradi protislovja pripisuje trivialen pomen: »/.../ vem, da izraz
pomeni obvezo, toda bolj kot absurden je tako neopredeljiv, da ne pove ničesar; ... kdo bi
sploh bil rad zagovornik ne-vzdržnega/ne-strpnega razvoja; ... izraz je bolj očarljiv kot pomenljiv /.../« (Ferry 2007: 75–79). Adisu (v Gough 2007) opravi zgodovinski pregled skozi
koncept trajnostnega razvoja in ugotavlja, da »/.../ imamo trajnostni razvoj že dvajset let
in da v svojem kontekstu ostaja bolj nejasen in neopredeljiv kot kdajkoli /.../.«, Gough pa
pravi, da je združitev izobraževanja in trajnostnega razvoja, tudi če upoštevamo možnost
rešitve nejasnosti, dvoumnosti in mnogoterosti pomena pojma trajnostni razvoj, »/.../
znamenje čudovitega potenciala za neomejeno fabrikacijo sveta /.../« (prav tam). Sama
ideja o izobraževanju za trajnostni razvoj zato potrebuje podrobnejšo analizo.
93

Webster Comprehensive Dictionary, Encyclopedic Edition, 1992: 1264; spletni slovar (on-line angl.-angl. dictionary).
Veliki angleško-slovenski slovar, elektronska verzija DZS.
95
SSKJ, elektornska verzija DZS.
94
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Osnovni cilj izobraževanja/učenja je omogočanje razvoja lastnega razmišljanja,
kar je zaslediti tako v strokovni kot znanstveni literaturi. Jickling (1992: 7–8) se sprašuje:
»/.../ ali ni duh učenja v omogočanju razvoja lastnega razmišljanja in mišljenja ... ali v
skladu s tem duhom ne velja za učenega tisti, ki razume odnose med posameznimi
informacijami, jih zna povezovati in uporabiti pri osnovnem razumevanju bistva sveta
in je sposoben o teh razlikah kritično presojati ter jih dojemati kot nekaj normalnega
/.../« Za izobraženega/učenega (umnega) torej ne velja nekdo, ki ne misli in ne razmišlja s svojo glavo. V kontekstu izobraževanja za trajnostni razvoj bi to pomenilo inteligentno udeležbo posameznika v vsakršni debati, ki zadeva trajnost. To bi med drugim
pomenilo razlikovati med večjim in manjšim pomenom različnih stališč kot sestavnih
delov logične razprave oziroma razumevanje obstoja razlik v stališčih na sploh. Ali ITR
to omogoča? Jickling ločuje pojma izobraževati/učiti »za« in izobraževati/učiti »o«. Izobraževanje/učenje »za« enači s treningom oziroma usposabljanjem po meri, medtem
ko izobraževanje/učenje »o« zanj pomeni (na)učiti/omogočiti mlademu človeku razviti
sposobnost razpravljati, vrednotiti in presojati o relativnih prednostih ter vrednostih
nasprotujočih si stališč (prav tam). Izobraževanje za trajnostni razvoj je kot predeterminirano usmerjeno učenje v nasprotju od svobodno razmišljati, sklepati, proučevati,
presojati, izbirati itd., to je nasprotno od spiritualnosti učenja in razmišljujočega ter
raziskovalnega uma. Izobraževanje za trajnostni razvoj je lahko samo »trening« posameznika po predpisani metodologiji, da lažje »sprejme« trajnostni razvoj kot »/.../
konstelacijo pravilnih okoljskih pogledov in da verjame v obstoj rešitev za vse okoljske
probleme /.../« (Jickling 1992: 7). Na tej točki je kontekst trajnostnega razvoja in ITR pomembno ovrednotiti z vidika naravoslovne in okoljske pismenosti.

Naravoslovna in okoljska pismenost – interakcije med naravoslovjem, tehnologijo
in okoljem
O odnosih med (naravoslovno)96 znanostjo, tehnološkim razvojem in stanjem okolja je bilo napisanih veliko znanstvenih člankov, strokovnih dejstev in poročil. Sami začetki raziskav v okolju in posledični razvoj znanstvenih metod za vedno kompleksnejše
okoljske raziskave so neposredna posledica stanja v okolju in naraščanja zanimanja
za okoljske probleme. Ameriški filozof Theodore Rozsak povezuje razmah znanstvenih
raziskav v okolju kot posledico »posilstva okolja« (v Tan 2004: 119). Med prve primere tovrstnega spodbujanja (ali okoljskega osveščanja) nekateri avtorji uvrščajo knjigo
ameriške pisateljice Rachel Carson iz leta 1956 z naslovom Občutek čudežnosti (Sense
96

Natural science (dostikrat: science).
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of Wonder) in leta 1962 izdano knjigo z naslovom Nema pomlad (Silent Spring), pionirsko delo na področju problematike pesticidov in posledic pretirane rabe teh kemičnih
snovi (Chepesiuk 2007: 497). Poleg raziskav je slednja spodbudila tudi civilno (najprej
lokalno) gibanje, znano pod imenom »dan zemlje« (Earth Day), ki je nekaj let kasneje
preraslo v množično mednarodno gibanje po vsem svetu. Milijoni otrok, učencev in
učiteljev po vsem svetu 22. aprila vsako leto sodelujejo v največjem okoljskem dogodku na svetu, ki promovira zdravje našega planeta. Širjenje »eko-zavesti« je spodbudilo
znatno število ljudi za sodelovanje v razčličnih projektih za bolj okoljsko prijazno ter
ekološko osveščeno in zdravo družbo. Ravno vključitev socialne komponente in večja
družbena angažiranost pri »varovanju okolja« so začetki »rojstva« neformalnega okoljskega izobraževanja in razvoja okoljske pismenosti (Chepesiuk 2007).
Od prve splošne reference koncepta okoljske pismenosti iz leta 1969 (Roth 1992:
ix) so se različni raziskovalci trudili razložiti ali izboljšati obstoječe definicije, podrobnosti razvoja pa se najdejo v virih, kot so Loubser, Swanepoel in Chacko (Loubser in sod.
2001: 318–319). Volk in McBeth (1997: 8–9) pravita, da je okoljska pismenost sposobnost zavedanja (fizičnega) okolja,97 ki posamezniku omogoča in ga opremi z znanjem
ter močjo zaznavanja neravnotežja v okolju in za okolje prisotnih nevarnosti, pomaga
mu oblikovati pozitivno vedenje, razviti sposobnosti za reševanje ter preprečevanje
okoljskih problemov, aktivno udeležbo in odgovornost od potrošništva do političnega
ukrepanja. Po Harveyju, Rothu in Orru (v Krnel in Naglič 2009: 6) je okoljska pismenost
znanje o delovanju sveta in o tem, kako lahko človek ohranja in vzdržuje okolje. V pedagoški terminologiji to pomeni vsebine, ki jih učenci morajo poznati, spretnosti, ki
jih morajo usvojiti, ter biti usposobljeni to znanje in spretnosti pokazati v konkretnih
primerih (prav tam). Po Rothu (1992: 37–38) okoljska pismenost združuje štiri stebre
izobraževanja: znanje, sposobnost, osveščenost in vedenje ter se začne razvijati že
v otroštvu v smislu »skrbi za okolje«. V procesu nadaljnjega izobraževanja se ta skrb
nadgradi v višjo stopnjo okoljske pismenosti, ki ni več samo varovanje okolja, temveč
poleg naštetega zajema še aktivno udeležbo in kritično presojanje, odgovornost, razmišljanje in vrednotenje različnih možnosti ter posledic. Chepesiuk pravi, da je treba
»povezati točke« in okoljsko pismenost razvijati skozi povezavo med kakovostjo okolja
in zdravja, kajti ljudje so skozi perspektivo svojega zdravja in zdravja svojih bližnjih
dovzetnejši za ustrezno ravnanje in odnos do okolja (Chepesiuk 2007: 497). Da je okoljska pismenost prvi pogoj za ustrezno ravnanje in izboljšanje okolja ter življenja se strinja tudi nekaj drugih avtorjev (Disinger in Roth 1992: 165). Po Schneiderju je okoljska
pismenost sposobnost miselnega povezovanja in podrobnega razumevanja okoljskega problema, ki omogoča analizo, sintezo, vrednotenje in sprejemanje brezpogojno
97

Izraz »okolje«, če ni drugače navedeno, se v tem prispevku nanaša izključno na naravno (fizično) okolje (op. p.).
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jasnih odločitev, temelječih na preverjenih dejstvih (Schneider 1997: 457). Na podlagi
opisanih pojmovanj lahko povzamemo, da je okoljska pismenost sposobnost zavedanja okolja, ki posameznika opremi z znanjem in mu omogoča zaznavati neravnotežja
v okolju in za okolje prisotnih nevarnosti. Okoljsko pismen posameznik ima znanje,
orodje in občutek za ustrezno prepoznavanje okoljskega problema ter rutinsko vključi
komponento okolja v svoje vsakdanje in profesionalno življenje. Je torej pot do okoljske pismenosti skozi ITR ali je okoljska pismenost pogoj za ITR? Tu je treba predstaviti
vidik naravoslovne pismenosti.
Podobno kot obstaja več razlag pomena okoljske pismenosti, in verjetno vseh
ostalih pismenosti, je več razlag tudi v primeru naravoslovne pismenosti. Skupna izhodišča merjenja naravoslovne pismenosti so razvile države OECD (1999) za mednarodno spremljavo učinkov izobraževalnih sistemov v smislu dosežkov učencev, t. i. raziskavo PISA (International Programme for Student Assessment). V skladu z izhodišči za
merjenje naravoslovne pismenosti v raziskavi PISA je naravoslovna pismenost opredeljena kot: a) prepoznavanje življenjskih, realnih situacij, ki vključujejo naravoslovje
in tehnologijo; b) razumevanje naravnega sveta na podlagi naravoslovnega znanja, ki
vključuje tako znanje o naravnem svetu kot znanje o naravoslovnih znanostih; c) prepoznavanje naravoslovnih vprašanj, znanstveno razlaganje pojavov in uporaba preverjenih dejstev; ter d) izkazovanje zanimanja za naravoslovje, podpora znanstvenemu
raziskovanju ter izkazovanje motivacije za odgovorno delovanje, na primer v povezavi
z naravnimi viri in okoljem (PISA 2006: 26). Te štiri komponente so strnjene v štiri načela
naravoslovne pismenosti: kontekst, znanje, kompetence in odnos. To pomeni, da naravoslovna pismenost ni samo znanje, pridobljeno pri temeljnih kurikularnih področjih
naravoslovja, temveč uporaba naravoslovnega znanja v različnih življenjskih situacijah
za razumevanje in sprejemanje informiranih odločitev o naravnem svetu. Ob tem sta
pomembna še dva pomena naravoslovne pismenosti, in sicer razumevanje povezanosti naravoslovnih znanosti in tehnologije ter odnos do naravoslovnih in tehnoloških tematik. Simmons (1992: 17) označuje to dejstvo kot enega od razlogov, zakaj je
okoljska pismenost velikokrat razumljena kot ekvivalentna naravoslovni oziroma kot
njen sestavni del, kar je tudi razlog, da so naravoslovni učitelji v primerjavi z ostalimi
posledično imeli (so morali imeti) več zanimanja za izvajanje okoljskih vsebin. Soodvisnost naravoslovne in okoljske pismenosti v smislu razumevanja kompleksne zveze
med naravnim sistemom in človekovo aktivnostjo, to je poznavanjem funkcioniranja
naravnega sistema, osnovnih principov in fizikalnih zakonitosti narave ter razumevanja podpornih mehanizmov planeta za življenje, prepoznavajo tudi drugi avtorji (Robinson in Crowther 2001: 9–14; Zion in sod. 2005: 50).
Razvoj civilizacije temelji na naravoslovni znanosti in na njej temelječem tehnološkem razvoju. Prav slednji je danes glavni krivec za stanje okolja. Vendar pa razvojni
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dosežki znanosti in tehnologije niso sami po sebi privedli do sedanjih posledic, na
primer razkroja ozonske plasti in ostankov strupenih kemikalij v okolju, če se omejimo samo na nekatere, pač pa za tem stoji ignoriranje opozoril znanosti in »zloraba«
v ekonomskem interesu s strani »nenaravoslovnih« deležnikov. Dober dokaz za to so
pretekle izkušnje in dejstva, znana kot pozne lekcije iz zgodnjih svaril v istoimenskem
poročilu Evropske okoljske agencije, EEA (2001). Poročilo, ki temelji na študijah primerov, obravnava zbiranje informacij o nevarnostih, ki so jih prinesle človekove gospodarske dejavnosti, in sprejem ukrepov za zavarovanje okolja ter zdravja posameznih vrst
in ekosistemov, ki so od njega odvisni. Dodatno se dokument ukvarja s vprašanjem,
kako naj ljudje živimo s posledicami svojega ravnanja. Sporočilo tega dokumenta je,
da je znanost pravočasno opozarjala na pomanjkanje kritične okoljske pismenosti in s
tem prva promovirala razvoj vzdržne demokratične družbe. V omenjenem poročilu so
na osnovi znanstvenih dokazov kronološko prikazani ti »napori« in korektna opozorila
naravoslovne znanosti glede potencialnih negativnih posledic tehnološkega razvoja
za zdravje okolja bodisi zaradi evidentnih dokazov o škodljivosti bodisi zaradi pomanjkanja evidentnih dokazov o neškodljivosti konkretne dejavnosti. Te izkušnje so danes
znane kot »previdnostno načelo«, kot okvir mišljenja, ki uravnava previdnost, kadar
prevladujeta negotovost in nevednost in kadar smo pred potencialno visokimi stroški
tako pri zakonodajnih ukrepih kot pri neukrepanju (prav tam). Povzamemo lahko, da
bi morali v smeri trajnostnega razvoja v prvi vrsti izboljšati naravoslovno pismenost
in jo nadgraditi v kompleksnem okoljskem izobraževanju, ki zajame tudi ekonomsko
in socialno komponento ter omogoča kritično okoljsko pismenost (kompetenco). Tu
se pojavi paradoks: za trajnostni razvoj je pogoj naravoslovna pismenost (in na njej
temelječa kritična okoljska pismenost) gospodarstvenikov, upravljavcev, menedžerjev, snovalcev politike in splošne javnosti. Z drugimi besedami, doseganje nekakšne
»trajnostne pismenosti« skozi ITR je mogoče preko naravoslovne pismenosti, to je zavedanja soodvisnosti med znanostjo, tehnologijo in stanjem okolja, ne pa obratno. V
skladu s tem bi moral biti vsak, ki naj prispeva k trajnostnemu razvoju, zlasti edukator,
naravoslovno pismen, svoje kompetence pa nadgraditi z okoljskim izobraževanjem in
spremljanjem znanosti ter na znanju temelječega tehnološkega razvoja.
Predhodno omenjeno dejstvo glede konceptualne zmede, da bi morali v prvi vrsti
za trajnostni razvoj »nekaj narediti« ravno edukatorji, kot izhaja iz konteksta VITR, napeljuje na zadnji sklop vprašanj, postavljenih v tej razpravi. Kdo naj bo edukator trajnostnega razvoja, kakšne so njegove kompetence in kako naj uči »trajnostni razvoj«?
Učitelj/edukator je tisti, ki ima na osnovi svoje interakcije v družbenem okolju največjo
možnost prispevati k osnovnemu razumevanju in izkušnjam posameznika, ključni dejavnik vsakršnega izobraževanja pa so kompetentni edukatorji. Mnogo avtorjev pravi,
da je suveren edukator v prvi vrsti naravoslovno pismen, svoje kompetence pa nadgra-
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di s spremljanjem razvoja znanosti tudi na drugih področjih in tehnološkim razvojem
(Palmer, 1998: 111–113; Özgelen in Yilmaz-Tüzün 2007; Holbrook 2009: 49), ne samo
zaradi novih evidentnih dokazov v znanosti, ki osvetlijo obstoječe probleme ali stanje
iz drugih zornih kotov, temveč da razume njene omejitve. Pri tem moramo naravoslovno pismenost ločiti od naravoslovnega znanja ter prispodobe, da je naravoslovje
»nekaj za nadarjene«.
Znanih je malo raziskav oziroma podatkov o (kritični) okoljski pismenosti edukatorjev za trajnostni razvoj, na osnovi katerih bi bilo mogoče oceniti stanje, potrebe in predvsem možnosti za dosego postavljenih ciljev. Iz literature so znani nekateri podatki, da
je bila pri učiteljih brez ustrezne naravoslovne predizobrazbe v večini primerov opažena nizka stopnja okoljske pismenosti oziroma nižja od optimalne (Beuthe in Swallwood
1987: 40; Braus 1995: 46; Papadimitriou 1995: 88–89; Swanepoel in sod. 2002: 283–284).
Kritično pomanjkanje okoljske pismenosti na univerzi opaža Mlinar (2009), ki opisuje v
predšolskem obdobju doseženo »/.../ eko-zavest kot relativno veliko, kasneje pa ta začne
izginjati, dokler na univerzi ne ostane samo še retorika /.../« Avtor se upravičeno sprašuje,
ali je okoljsko osveščanje nekaj »za otroke«, vendar ugotavlja, da je to posledica dejstva,
da se preveč poudarja predvsem okoljski vidik (varstvo okolja) ter zapostavljata tehnološkega in socialnega. Vendar bi lahko rekli, da gre tukaj za pomanjkanje naravoslovne
komponente in izostanek kompleksnega okoljskega izobraževanja na visokošolskem
področju. O počasnem in nezadovoljivem odzivu visokošolskega izobraževanja k skupni
naravoslovni/okoljski pismenosti kot predpogoju za dosego kritične okoljske pismenosti, ali bolje odzivu visokošolskega izobraževanja na izziv trajnostnega razvoja, poročajo
tudi nekateri drugi avtorji (Miller 1996: 185; Kolstö 2000; Lugg in Hodgson 2009).
V ta kontekst sodi tudi nekaj strokovnih dejstev o stanju naravoslovne pismenosti
in zanimanja za naravoslovje v Sloveniji. Statistike kažejo, da je delež študentov v naravoslovju, skupaj z vpisom na matematiko in računalništvo, v Sloveniji izredno majhen.
Z manj kot 5 % vpisanimi na področje naravoslovja, matematike in računalništva, i. e.
4,8 % (EUROSTAT; v Glavič 2006), je Slovenija na zadnjem mestu med vsemi državami
EU in za nekaterimi balkanskimi državami, delež pa se ne izboljšuje. Leta 2008 je delež diplomantov na področju naravoslovja, matematike in računalništva znašal 4,1 %
(SURS 2009). Ob tem postane jasno, da sta naravoslovna in okoljska pismenost iluzija.
In če v douniverzitetnem izobraževanju še lahko govorimo o manjši ali večji okoljski
pismenosti (Krnel in Meglič 2009), pa se v visokošolskem izobraževanju v predhodni
stopnji izobraževanja potencialno pridobljeni naravoslovna in okoljska pismenost dokončno »razblinita«. Zgovorno in hkrati zelo zaskrbljujoče dejstvo pa opisuje članek,
temelječ na raziskavi stanja naravoslovnega znanja prihodnjih edukatorjev, torej tistih,
na katerih temelji prihodnost razvoja razmišljujočega uma in »družbe znanja«, z naslovom Somrak naravoslovne pameti v šolskih klopeh (Vilhar, Delo 2005: 12–13).
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Okoljska pismenost študentov pred okoljskim izobraževanjem in po njem
Vsakoletna generacija študentov-brucev (od leta 2006 dalje) sodeluje v preliminarni raziskavi naravoslovne in posledično okoljske pismenosti, ki jo študenti »prinesejo« s seboj iz srednje šole oziroma predhodnih oblik izobraževanja. Študenti v okviru
prvega predavanja s področja okoljskega izobraževanja (okoljsko zdravje) odgovorijo
na anonimni anketni vprašalnik, sestavljen iz tematsko zasnovanih vprašanj, s katerimi se ovrednoti njihove naravoslovno/okoljsko (pred)znanje, osveščenost, vedenje
in navade. Rezultati te anketne raziskave med drugim služijo za načrtovanje učnih in
praktičnih aktivnosti ter prilagoditve kurikula glede na izkazane pomanjkljivosti. Ob
zaključku predmeta so študenti ponovno povabljeni, da odgovarjajo na podoben
vprašalnik, izboljšanje znanja pa se oceni tudi na podlagi uspešno opravljenega izpita.
Svojo uspešnost, napredek in kakovost predmeta pa ovrednotijo tudi sami.
Na podlagi analize preliminarnih vprašalnikov je razvidna pomanjkljiva naravoslovna pismenost in s tem povezano okoljsko znanje, opažen pa je tudi trend slabšanja.
Njihova okoljska osveščenost je odvisna od predhodne stopnje izobraževanja, pri čemer so v prednosti tisti iz programa gimnazije in starejši študenti. Tipičen primer: študent ve, da so izrabljene baterije nevaren odpadek, ni pa seznanjen z »usodo« baterij,
kam »damo« zbrane, izrabljene baterije (poleg zbiranja v šolah, kot poročajo posamezniki, večinoma ne vedo, da baterije lahko predajo trgovcu, kjer kupijo nove, oziroma za
alternativne načine oddaje). Med posledicami za okolje zaradi neustreznega ravnanja
z baterijami večinoma navajajo splošen odgovor, da onesnažujejo.
Drugi primer se nanaša na recikliranje. Študenti poznajo pojem recikliranje (npr.:
recikliranje papirja, stekla, pločevine, plastike itd.) in da za ta namen ločujemo odpadke, ne poznajo pa dogajanja onkraj barvastih zabojnikov. Na primer, kako se nadaljuje
pot ločenih odpadkov (ekološki otoki so začetek poti in ne njen konec); da so stroški
recikliranja lahko tudi veliki (večji od koristi), kar pomeni, da je v teh primerih treba pretehtati možnosti in ovrednotiti alternative; da tudi pri recikliranju nastanejo odpadki;
da mora reciklirane materiale nekdo potrebovati, jih kupiti itd. Problema odpadkov
ne povezujejo s stroški, razen na primer s tem, da imajo položnice za odvoz smeti. Ne
poznajo dejanske problematike recikliranja in odlagališč. Večina nikoli prej ni o tem
razmišljala in ne slišala. O tem ne razmišljajo npr. z vidika, da v zabojnike na koncu ulice
nosi odpadke tudi sosed, pa sosedov sosed, cel blok, cela ulica, vse mesto, kam gredo ti
odpadki; koliko jih je vsak dan, vsako leto, vse življenje; kje je prostor za to, koliko ga je
še; kdo je odgovoren, kakšni stroški so s tem povezani; temveč se za njih pot odpadka
konča pri lastnem zabojniku.
Tretji primer: posamezni študenti poznajo izraz »toplogredni plini« in ga izključno
povezujejo z onesnaženjem. Ob navajanju imen toplogrednih plinov je v največ pri-
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merih omenjen ogljikov dioksid. Toplogredni učinek enačijo z onesnaženjem in ne s
posebnostjo sestave atmosfere našega planeta, kar je sploh pogoj za obstoj višjih oblik
življenja na planetu.
Podobno je v zvezi z ostalimi okoljskimi vsebinami, zrakom, vodo, hrupom itd. Ne
poznajo npr. koncepta okoljske izpostavljenosti, izpostavljenosti nevarnim snovem v
vsakdanjem življenju, tveganja in dejstva, da tega ni mogoče popolnoma izničiti (oziroma kaj bi to potegnilo za sabo) ter pomena in vloge lastne odgovornosti.
Delni rezultati te kvantitativne raziskave kažejo, da študenti, ki uspešno zaključijo aktivnosti pri predmetu, praviloma izboljšajo okoljsko pismenost, ta napredek pa
pozitivno ocenijo tudi sami (študentska anketa o kakovosti predmeta – arhivirano pri
avtorici). Pri študentih ne gre toliko za pomanjkanje skrbi in osveščenosti o okolju, temveč za pomanjkanje znanja. Za generacije študentov, ki so deležne tega izobraževanja,
lahko predpostavimo, da bodo v primerjavi z ostalimi, ki tega izobraževanja niso deležni, bolj okoljsko pismeni. Za natančne zaključke v zvezi z omenjenim spremljanjem
naravoslovne in okoljske pismenosti pa je treba podatke ustrezno obdelati, opraviti
primerjalne študije in statistično ovrednotiti rezultate, kar je načrtovano v prihodnje.

ZAKLJUČEK
Za moderen svet in na tehnološkem razvoju temelječo, odgovorno družbo je pomembno, da so vsi državljani, ne samo znanstveniki in inženirji, naravoslovno (znanstveno) pismeni. Ne gre za dosego podrobnega znanja naravoslovno relevantnih disciplin, temveč za sposobnost posameznika vprašati tri stvari: »kaj se lahko zgodi«; »v
čem je razlika« in »kako to vemo«. Pri tem je treba storiti korak naprej od predstave, da
je naravoslovna pismenost enako naravoslovna znanost in kot taka domena v naravoslovje usmerjenih posameznikov.
Interakcija znanosti in informirane javnosti je nujen pogoj za optimalno prihodnost človeštva. Ključno za to je obrniti trend proizvodnje visokošolskih diplomantov,
izšolanih/streniranih za specifične, ozko zasnovane poklice, ki si jih je izmislila (in si
jih izmišlja) po bolonjsko prenovljena univerza, v smer razvoja naravoslovne in okoljske pismenosti. Naravoslovni skeptiki morajo razčistiti s svojo dilemo glede vloge in
pomena naravoslovne znanosti v »družbi znanja« in si v prvi vrsti odgovoriti, kaj je
družbi omogočilo dosedanjo raven znanja; kaj je dalo vpogled v genom; kaj je dalo
sodobne računalnike; kaj je pojasnilo nastanek in razvoj planeta itd. So bili to morda
posamezniki, ki so desetletja dolgo opazovali levo nogo vinske mušice (zelo verjetno ob »zgražanju« skeptikov, kaj ta vendar počne vse življenje in za kaj »troši« denar);
so bili to posamezniki, ki so desetletja dolgo kombinirali atom silicija z indijem, pa z
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galijem, aluminijem in s tem ali onim elementom, preden so »ustvarili« prvo integrirano vezje, zaradi česar imamo danes računalnike, ki jih nosimo vsak svojega s sabo in
smo v vsakem trenutku povezani s celim svetom; in nenazadnje, vendar še zdaleč ne
zadnje, ali niso to bili posamezniki, ki so desetletja dolgo »gledali« v nebo in še gledajo
vanj ter sestavljajo odgovore na to, kdo smo, od kje smo prišli in kam gremo? Kako si
neka družba sploh zamišlja kakršenkoli (trajnostni) razvoj s toliko ljubosumja na naravoslovje (naravoslovno znanost) in brez podpore temeljnim znanstvenim raziskavam?
Odgovor na to, kaj je trajnostni razvoj in kaj je izobraževanje za trajnostni razvoj,
zato ostaja dvoznačen. To je lahko oblika nadaljevanja »povsodne« modernizacije sveta, lahko pa je ravno obratno nasprotnik tega in opcija globalne napovedi resničnega
konca modernizacije družbe, v kateri bo »izobraževanje za trajnostni razvoj« kot predpisan način razmišljanja oziroma »trening« izničil še zadnje ostanke spiritualnosti učenja in učenega. S tem se izničijo tudi možnosti dejanskega razvoja trajnostnih (zelenih)
tehnologij. Kot je že leta 1992 opozoril Orr (1992: 155), sta kriza trajnosti in problem
izobraževanja v veliki meri posledica krize znanja.
Bistvo ideje o trajnostnem razvoju je vsekakor potrebno pozornosti; družba mora
postati bolj kritična do okolja in življenje po načelih trajnosti je realno. Različno razumevanje, kaj je trajnostni razvoj in kakšen je, pa bo še naprej spodbujalo razprave in
tudi (zlo)rabo pojma predvsem v politične namene. Fraza »trajnostni razvoj« ne bo povedala ničesar tako dolgo, dokler ne odgovorimo na številna vprašanja, od katerih so
nekatera predlagana v razmislek in kot zaključek te razprave:
– kakšen tip in kakšna vrsta razvoja sta konsistentna s kakšnim tipom in vrsto okolja ter kako lahko znanost pojasni opcije;
– na kakšne načine, kompatibilne s celovitostjo, raznovrstnostjo in stalnostjo biosfere, lahko znanost spodbuja človekov potencial;
– katera prepričanja o visoki stopnji gospodarske rasti in okoljske kakovosti moramo opustiti, katere vrednote predrugačiti in katere institute zamenjati za vzdržen odnos človek-planet;
– katere strategije ob tem omogočajo človeški družbi boljše možnosti in boljšo
kakovost življenja.
Večino pojasnil in odgovorov bo verjetno kot vedno dala ravno prihodnost. Na
podlagi dejstev in trenutnega stanja pa lahko te odgovore slutimo že zdaj oziroma jih
lahko postavimo v kontekst preprostega podvprašanja, ali bomo ljudje prilagodili svoj
način življenja tako, da ohranimo naravni sistem, od katerega je to življenje odvisno,
in kako?
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UVOD
Mediji vsakodnevno poročajo o različnih problemih človeštva, kot so globalno segrevanje, kloniranje, gensko spremenjena hrana, nova gripa, onesnaženje idr. Stališča
in mnenja o teh problemih si lahko oblikujemo le, če smo naravoslovno pismeni. Samo
tako lahko odgovorno sprejemamo odločitve in znamo ceniti ter spoštovati naravo
(Hazen 2002). Pomen naravoslovne pismenosti se, kot enega od temeljnih ciljev pouka naravoslovja, vse bolj poudarja na vseh ravneh šolanja (UNESCO 1990; Layton in
sod. 1994). V zadnjih treh desetletjih se je povečalo zanimanje za problematiko naravoslovne pismenosti, zlasti za pojavljanje napačnih predstav v naravoslovju. Številne
raziskave so pokazale, da se predstave učencev o naravnih pojavih pogosto razlikujejo
od realnih. Poleg tega prihaja do nepravilnega razumevanja naravoslovnih procesov
in pojavov zaradi prepletanja napačnih predstav, stereotipov in predsodkov (Driver in
sod. 1994; Yenilmez in Tekkaya 2006).
Na oblikovanje napačnih predstav o naravnih pojavih in procesih vpliva veliko različnih dejavnikov, med katere Hershey (1995) prišteva pretirano poenostavljanje, posploševanje ter uporabo napačnega izrazoslovja. Prokop in sod. (2007) menijo, da so
nekatere napačne predstave v naravoslovju posledica antropomorfnega in teleološkega gledanja na svet. Omenjeni avtorji so ugotovili, da so napačne predstave pogosto
tako močno zasidrane, da jih je s tradicionalnimi strategijami poučevanja težko spremeniti, saj prihaja do interakcije med starimi in novimi predstavami.
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V procesu oblikovanja novih naravoslovnih pojmov učenci reagirajo različno: (1)
spregledajo izjemne, nenavadne podatke in ohranijo osnovne pojme ali pojmovanja
nespremenjene, (2) nenavadne podatke zavrnejo in branijo stari pojem/pojmovanje,
(3) nove nenavadne podatke razložijo kot nekaj, kar ne zadeva njihovega pojma/pojmovanja, (4) nove podatke imajo za neveljavne in osnovni pojem ostane nedotaknjen,
(5) nove podatke razlagajo v taki luči, da postanejo komplementarni in ne nasprotujoči, (6) pojem spremenijo samo na zunaj, v bistvu pa ostane nespremenjen, ter (7) redko
izvršijo veliko konceptualno spremembo in redko zamenjajo obstoječe pojme z novimi (Chinn, Brewer 1993). To lahko pripelje do tega, da se napačne predstave ohranijo
tudi kasneje, po formalnem šolanju in posledično tudi pri učiteljih.
Mnogi raziskovalci so se ukvarjali s problematiko pojavljanja napačnih predstav
pri nekaterih temeljnih bioloških procesih, kot so fotosinteza (Özay, Öztas 2003), difuzija in osmoza (Tekkaya 2003), celica (Lewis in sod. 2000), ekologija (Özkan in sod.
2004), krvožilni sistem pri človeku (Bahar in sod. 2008), preobrazba žuželk (Shepardson
2002) in drugi.
V naši raziskavi smo se osredotočili na fotosintezo, celično dihanje ter kroženje
snovi in pretakanje energije v ekosistemu, kot temeljne biološke vsebine, ki se obravnavajo pri naravoslovnih predmetih Pedagoške fakultete Koper na dveh programih,
Predšolska vzgoja in Razredni pouk. Želeli smo ugotoviti, kakšne predstave imajo študentje Pedagoške fakultete Koper o zgoraj omenjenih bioloških procesih.

METODOLOGIJA

Opis vzorca
V raziskavi je sodelovalo 200 študentov (100 študentov rednega študija in 100 študentov izrednega študija oz. študentov, ki študirajo ob delu) Pedagoške fakultete Koper. Študentje so opravljali izpite iz predmetov Naravoslovje (program Razredni pouk)
in Metodika začetnega naravoslovja (program Predšolska vzgoja) v študijskem letu
2007/08 in 2008/09.
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Zbiranje in obdelava podatkov
Za pridobivanje informacij o napačnih predstavah se uporabljajo različne tehnike,
kot so odgovori na odprta vprašanja, risanje pojmovnih map, intervju o pojavih, risbe,
besedne asociacije (Köse in sod. 2009). V raziskavi smo se opredelili za tehniko odgovorov na odprta vprašanja (Eisen in Stavy 1988). Sestavili smo izpitna vprašanja, med
katerimi smo izbrali dve: vprašanje A in vprašanje B. Vprašanji se navezujeta na biološke procese, pri katerih se pogosto pojavljajo napačne predstave, in sicer: fotosinteza,
dihanje, kroženje snovi in pretakanje energije v ekosistemu.
Vprašanje A se je glasilo: »Primerjajte proces fotosinteze s procesom celičnega dihanja (napišite tudi poenostavljeno enačbo za posamezen proces). Razložite pomen teh procesov v naravi.«
Vprašanje B je bilo: »Narišite shemo ter razložite kroženje snovi in pretakanje energije
v ekosistemu.«
Odgovore na vprašanji smo analizirali kvalitativno in kvantitativno.
Kvalitativna analiza
Z analizo vprašanja A smo želeli ugotoviti: a) kaj si študentje predstavljajo pod pojmom fotosinteza in celično dihanje; b) ali vidijo kakšne povezave med tema dvema procesoma in c) kako si predstavljajo interakcijo med tema procesoma in ekosistemom.
Z analizo vprašana B smo želeli ugotoviti: a) kako si študentje predstavljajo zaporedje posameznih členov v prehranjevalni verigi in povezave med njimi; b) kaj si
predstavljajo pod pojmom »kroženje snovi« in pojmom »pretakanje energije« v ekosistemu; c) kako si razlagajo povezave med tema dvema pojmoma.
Poleg tega smo želeli ugotoviti, ali se podobne predstave, ki smo jih ugotovili pri
študentih rednega študija, ohranjajo tudi pri študentih izrednega študija, ki že delajo
z otroki.
Kvantitativna analiza
Kvantitativna obdelava je zajemala izračun odstotkov ( %) študentov rednega in
izrednega študija, ki so na posamezno vprašanje pravilno odgovorili.

REZULTATI IN DISKUSIJA
Rezultate raziskave predstavljamo v treh sklopih:
1. analiza vprašanja A
2. analiza vprašanja B in

277

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

3. primerjava pojavljanja napačnih predstav pri študentih rednega in izrednega
študija.
Analiza vprašanja A
Z analizo odgovorov smo ugotovili, da se pojavlja veliko napačnih predstav o procesu fotosinteze in dihanja ter da so predstave izrednih študentov zelo podobne predstavam rednih študentov.
V Tabeli 1 so prikazani nekateri primeri napačnih odgovorov.
Primeri napačnih odgovorov študentov
rednega študija
»Fotosinteza je postopek nastajanja kisika iz
sončne energije.«
»S fotosintezo se rastline prehranjujejo in
pridobivajo svetlobo.«

Primeri napačnih odgovorov študentov
izrednega študija
»Fotosintezo proizvajajo rastline.«

»Rastlina črpa organske snovi iz zemlje.«
»S pomočjo fotosinteze lahko rastline dihajo.«

»Rastline iz zemlje črpajo vodo in hranilne snovi.«
»Fotosinteza je obratni proces od celičnega
dihanja.«
»Pri fotosintezi se porablja dušik.«

»Ogljikov dioksid sprejemajo s pomočjo
korenik.«
»Rastlina vdihuje ogljikov dioksid in izdihuje
kisik.«
»Celično dihanje poteka predvsem pri
rastlinah«
»Samo živali in človek uporabljajo kisik za
dihanje.«
»Kar človek rabi (kisik), proizvedejo rastline, kar
pa rastlina rabi (ogljikov dioksid), proizvede
človek.«
»Mi vdihujemo zrak, ki so ga za nas naredile
rastline.«
»S pomočjo sladkorja in kisika, ki nastaneta
pri fotosintezi, izdihujemo ogljikov dioksid, ki
je strupen, je pa nujen za fotosintezo, saj ga
vežejo rastline. Gre za začaran krog.«

»Rastline pridelujejo hrano.«

»Rastline dihajo ogljikov dioksid in sproščajo
kisik.«
»Rastline potrebujejo energijo za dihanje (to E
dobijo od Sonca).«
»Samo živali in človek uporabljajo kisik za
dihanje.«
»Rastline za nas proizvajajo kisik, mi ga porabimo
in jim vračamo ogljikov dioksid.«
»Pri dihanju potrebujemo kisik, ki ga izvedemo s
pljuči.«

Tabela 1: Prikaz primerov napačnih odgovorov študentov rednega in izrednega študija na vprašanje A.

Iz Tabele 1 je razvidno, da predstave o procesu fotosinteze študentom niso popolnoma jasne. Predstavljajo si, da »rastline proizvajajo fotosintezo«, čeprav fotosinteza
ni produkt rastlin, ampak je proces, ki poteka v rastlinah. Pogosto se pojavlja ideja, da
rastline iz podlage črpajo poleg vode tudi hrano. V resnici rastlina črpa vodo in v vodi
raztopljene rudninske ali mineralne snovi in ne hrane (hranilne snovi) v smislu organskih snovi. V tem primeru prihaja do istovetenja med besedo »hrana« ter »rudninske ali
mineralne snovi«, kar privede do napačne predstave.
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Prihaja tudi do zamenjave celičnega dihanja (oksidativna razgradnja organskih
snovi v anorganske – voda in ogljikov dioksid – in sproščanje energije ATP) z dihanjem
kot izmenjavo plinov (proces sprejemanja kisika in sproščanja ogljikovega dioksida).
Razlikovanje med procesoma fotosinteze in celičnega dihanja je še vedno problematično, saj si fotosintezo študentje razlagajo preprosto kot proces, ki je obraten celičnemu
dihanju. Vzrok je najbrž v pretiranem poenostavljanju kompleksnih procesov, ki jih pogosto prikazujemo s preprostimi enačbami (fotosinteza: 6CO2 + 6H2O → 6O2 + C6H12O6;
dihanje: 6O2 + C6H12O6 → 6CO2 + 6H2O), kar lahko privede do napačnega razmišljanja.
Ugotovili smo, da na splošno velja prepričanje, da rastline dihajo ogljikov dioksid
in sproščajo kisik, kar nakazuje, da istovetijo dihanje pri rastlinah (kot izmenjavo plinov) s fotosintezo. Iz tega lahko razberemo napačno predstavo, da je dihanje prisotno
le pri živalih in da v rastlinah poteka samo proces fotosinteze.
V odgovorih smo zasledili tudi veliko primerov antropocentričnih, antropomorfnih
in teleoloških razlag naravnih pojavov, ki negativno vplivajo na oblikovanje predstav in
lahko zavajajo v napačno razmišljanje.

Odstotek pravilnih odgovorov (%)

Navajamo nekaj primerov tovrstnih razlag:
a) »Kar človek rabi (kisik), proizvedejo rastline, kar pa rastlina rabi (ogljikov dioksid), proizvede človek.« (Človeka vidijo v središču vseh dogajanj v naravi – antropocentrizem.)
b) »Rastline pridelujejo hrano.« (Prenašanje človeških lastnosti ali odnosov na druga bitja, stvari ali pojave – antropomorfizem.)
c) »Rastline za nas proizvajajo kisik, mi ga porabimo in jim vračamo ogljikov dioksid.« (Vse, kar se dogaja v naravi, naj bi bilo smotrno in usmerjeno k določenemu cilju – teleološka razlaga.)
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Graf 1: Primerjava odstotkov pravilnih odgovorov (%) študentov rednega (RŠ) in izrednega študija (IŠ) na
vprašanje A.
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Iz Grafa 1 je razvidna razlika v odstotku pravilnih odgovorov na vprašanje A pri
študentih rednega (22,7 %) in izrednega študija (34,9 %). Presenetljiv je visok odstotek nepravilnih odgovorov vseh študentov. Študenti so namreč o teh vsebinah veliko
slišali; obravnavali so jih ne le na Pedagoški fakulteti, temveč tudi v osnovni in srednji
šoli. V učnem načrtu za OŠ se te vsebine večkrat ponavljajo. Proces celičnega dihanja
se obravnava v 4. razredu pri predmetu Naravoslovje in tehnika, proces fotosinteze pa
v 5. razredu (UN, Naravoslovje in tehnika, 2005). Oba procesa se obravnavata tudi v
8. razredu v sklopu predmeta Biologija (UN, Biologija 2003). V srednji šoli sledi precej
podrobna obravnava obeh procesov tudi na biokemični ravni (UN, Biologija za splošne
gimnazije 2008).
Analiza vprašanja B:
Pri analizi odgovorov so bile identificirane številne napačne predstave o kroženju
snovi in pretakanju energije v ekosistemu. V Tabeli 2 navajamo le najpogostejše.
Kroženje snovi v ekosistemu si razlagajo preprosto, s prehranjevalno verigo, ki jo
vidijo pogosto kot linearno zaporedje organizmov. Pomen razkrojevalcev je pogosto
okrnjen (»Razkrojevalci razkrojijo potrošnike ...«) ali celo zanemarjen. V prehranjevalno
verigo navadno ne vključijo razkrojevalcev, ki so bistveni člen pri kroženju snovi, saj
razgradijo organske snovi v anorganske. Kot primer prehranjevalne verige pogosto zasledimo nerealne primere, kot sta: »pšenica – miš – mačka – pes« ali »korenček – zajček
– lisica – volk – medved«. Menimo, da se ta predstava ohranja že od otroštva, saj se
navedeni primeri pogosto pojavljajo v otroški literaturi, risankah itd.
Primeri napačnih odgovorov študentov
rednega študija
»Primer prehranjevalne verige:
Korenček – zajček – lisica – volk –medved.«
»Rastlina si sama proizvaja hrano.«
»Rastline izdelajo hrano s pomočjo svetlobe.«
»Razkrojevalci razgradijo anorganske snovi v
organske.«
»Razkrojevalci so pomembni, ker razgrajujejo
iztrebke.«
»Prehranjevalna veriga je zelo pomembna, ker
brez nje ne bi bilo življenja.«
»Sonce oddaja rastlinam energijo.«

Primeri napačnih odgovorov študentov
izrednega študija
»Primer prehranjevalne verige:
Pšenica – miš – mačka – pes.«
»Proizvajalci (rastline) proizvajajo hrano za
potrošnike.«
»Snov, ki kroži, je povezana s toploto (soncem).«
»Razkrojevalci razkrojijo potrošnike in so hrana
za proizvajalce.«

»Prehranjevalne verige so kratke, ker zmanjka
energija.«
»Sonce daje toplotno energijo rastlini.«

Tabela 2: Prikaz primerov napačnih odgovorov študentov rednega in izrednega študija na vprašanje B.
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Iz odgovorov smo razbrali, da imajo študentje težave pri razumevanju procesa
kroženja snovi in pretakanja energije, zlasti pri povezovanju le-teh. Vidijo jih kot dva
popolnoma ločena procesa. Nekateri odgovori sicer nakazujejo to povezavo, vendar
iz le-teh ni mogoče razbrati jasnih predstav (npr. »Snov, ki kroži, je povezana s toploto
(soncem).« in »Rastline izdelajo hrano s pomočjo svetlobe.«). Še vedno si predstavljajo,
da se energija vzdolž prehranjevalne verige izgublja (»Prehranjevalne verige so kratke,
ker zmanjka energija.«). Dejansko se energija ne »izgublja« oz. »zmanjka«, ampak se
na posamezni prehranjevalni ravni del vgradi v telo, del vsebujejo izločki in del je potreben za izvajanje fizioloških procesov. Podobne napačne predstave o kroženju snovi
in pretakanju energije v ekosistemu so bile ugotovljene tudi v številnih raziskavah, ki
obravnavajo to problematiko (Griffiths in Grant 1985; Hogan 2000).
Tudi pri analizi tega vprašanja smo zasledili številne antropomorfne, antropocentrične in teleološke razlage ter neustrezno uporabo pojmov, kot so: hrana, hranilne
snovi, anorganske in organske snovi.
Iz Grafa 2 lahko razberemo, da je samo 7,7 % študentov rednega študija pravilno
odgovorilo na vprašanje. Odstotek pravilnih odgovorov pri študentih izrednega študija je nekoliko večji (25,6 %).
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Graf 2: Primerjava odstotkov pravilnih odgovorov ( %) študentov rednega (RŠ) in izrednega študija (IŠ) na
vprašanje B.

Po pregledu učnih načrtov smo ugotovili, da so tudi te vsebine obravnavane skozi
celotno šolanje: v 2. in 3. razredu pri predmetu Spoznavanje okolja (UN, Spoznavanje
okolja 2005), v 5. razredu pri Naravoslovju in tehniki (UN, Naravoslovje in tehnika 2005),
v 6. in 7. razredu pri Naravoslovju (UN, Naravoslovje 2002), v 8. razredu (UN, Biologija
2003) in v srednji šoli pri predmetu Biologija (UN, Biologija za splošne gimnazije 2008).
Kljub temu opažamo, da pojmi še niso razjasnjeni, kar nam nakazuje nizek odstotek
študentov, ki so pravilno odgovorili na vprašanje.
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SKLEP
Na podlagi analize odgovorov na izpitna vprašanja je bilo ugotovljeno, da:
a) se pojavljajo številne napačne predstave o fotosintezi, celičnem dihanju, kroženju snovi in pretakanju energije v ekosistemu;
b) se podobne napačne predstave pojavljajo tako pri študentih rednega kot izrednega študija;
c) se napačne predstave ohranjajo tudi po formalnem šolanju in jih je zelo težko
popraviti.
Kot kažejo izsledki številnih raziskav, so napačne predstave rezultat prepletanja
velikega števila dejavnikov, med katerimi prevladujejo pretirano poenostavljanje, posploševanje, uporaba napačnega izrazoslovja, antropomorfno, antropocentrično in
teleološko gledanje na svet. Menimo, da tudi preobsežni učni načrti, neustrezne strategije učenja in poučevanja vplivajo na oblikovanje napačnih predstav pri učencih.
Dobljeni rezultati nam bodo v pomoč pri našem nadaljnjem delu s študenti, zlasti
pri izbiranju in načrtovanju aktivnosti, ki naj bi izboljšale razumevanje, prepoznavanje
in uporabo pojmov ter zmanjšale število napačnih predstav. S tem bi lahko dosegli trajnejše znanje z razumevanjem, saj samo naravoslovno pismen učitelj lahko prispevajo k
naravoslovni pismenosti naslednje generacije.
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NOVI MEDIJ KOT USTVARJALNI
PRIPOMOČEK
UVOD
V dobi vsakdanje uporabe tehnoloških pripomočkov je upravičena težnja k obvladovanju novih tehnologij. Vloga vmesnika kot učnega sredstva ob upravljanju z novimi
mediji in uporabi tehnoloških prispevkov je bistvena. Uvedba sredstva za interakcijo z
novimi mediji v poučevanju omogoča otroku celovitejše in bolj poglobljeno izražanje
kompleksnejših oblik. Tak učni proces nudi celovito izkušnjo, v katero je akter (učenec)
popolnoma vpleten, saj je učenje nenehen proces likovnega izkušanja in omogoča aktivno oblikovanje pogleda na svet.
V članku ugotavljamo kje in kako novomedijski sistemi vplivajo na ustvarjalnost,
motivacijo in inovativnost. Opredeljujemo računalniška orodja in obravnavamo vlogo sistema za računalniški vid, podamo smernice za uporabo interaktivnega sistema
kot pripomočka pri ustvarjanju in ponazorimo različne načine uporabe novomedijskih
orodij. Podamo smernice za vprašanja, kakšna je vloga učenca in kje se odziva vloga
učitelja. Ponazorimo primere uporabe interaktivnih novomedijskih sistemov v svetovni umetniški praksi in nasploh.
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Novi mediji – binarno-kodni zapis v vlogi ustvarijalnega pripomočka
Novi mediji so nosilci vsebin, preko katerih lahko na poliedrični in interaktivni način postopamo in vstopamo v različne vsebinske sklope, ki so numerološko kodirani
(računalnik, zgoščenka, digitalni fotoaparat, digitalna kamera, skener ipd.). Z njimi lahko operiramo in manipuliramo različno, tako kvalitativno kot kvantitativno. Posegamo
lahko po celotnem vsebinskem sklopu z neposrednim posegom. Za primer vzamemo
filmski posnetek, ki ga uvrščamo v t. i. stare medije; tega želimo tonsko obarvati, za kar
je potrebno sličice postopoma eno za drugo obarvati, medtem ko bi z novimi mediji
lahko v film, ki je numerološko kodiran in s tem digitaliziran, posegli z ukazom obarvaj.
V tem primeru bi se obarvala celotna dolžina filma z enim samim posegom. Tako ne
bi bili časovno omejeni s postopkom barvanja sličic, temveč neposredno, preko novih medijev in digitalno zakodirane filmske vsebine, posegli na celoto površino filma z
enim samim ukazom. Variabla, ki se kaže pri novih medijih, zaznamuje klasične nosilce
medijev kot mehanske, kjer na način industrializacije izvirnika lahko reproduciramo
vsebine in ustvarjamo duplikate, nikakor pa ne moremo predstavljenih vsebin spreminjati z variablami različnih oprijemov. Novi mediji so torej vsebine, ki so bile ustvarjene
s pomočjo računalnika ali sestavljene iz digitaliziranih vizualizacij, oblik in vsebi, so numerološke reprezentacije in matematične formule. Manovich tako izpostavi predvsem
dve posledici. Prvič opredeli novo medijsko sredstvo kot formalno matematično tako,
da se lahko podoba ali oblika numerološko opiše, drugič pa opisuje novi komunikacijski medij kot nekaj, kar je izpostavljeno algoritemski manipulaciji; za primer vzame določene algoritemske programe, ki nam dopuščajo avtomatizacijo popravljanja teksta
ali denimo popravljanja fotografije, kjer s preprostim posegom, ki nam ga algoritemski
računalniški program ponuja, izločimo aberacijo, spremenimo kontrast ali zamenjamo
format. Tako medije lahko programiramo.

Novi mediji v umetnosti
Strehovec (2003) poda zanimiva izhodišča in predstavi različne primere o rabi računalniških vmesnikov v praksi umetnosti. Pri analizi novodobnih umetniških del izpostavi pojav estetike bližine v kibernetskih umetniških delih. Dela, ki imajo to lastnost,
da reagirajo na taktilni dražljaj, omogočajo gledalčevo oz. uporabnikovo globljo potopitev v kibernetski umetniški pojav. Razlika branja, podoživljanja klasičnega umetniškega dela in kibernetskega novomedijskega umetniškega artefakta kaže na razliko,
ki gledalcu spreminja njegova lastna domišljijska poglabljanja ali pa ne. Medtem ko
klasično umetniško delo dopušča popolno lastno dekodiranje vizualnih informacij in
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povsem svojo interpretacijo dela, novomedijsko delo s svojimi interaktivnimi odzivi
meji in usmerja našo lastno interpretacijo do umetniškega dela. Na podlagi teorije fenomenološke estetike se izpostavi stališče naivnega empirizma, izključitev interesov
empiričnega jaza, to pa predstavlja razliko med klasičnim umetniškim delom s shematsko vizualizacijo in možnostjo razgraditve umetniškega artefakta na različne plasti
in področja, ki sodelujejo na dveh področjih, realnem in irrealnem (virtualnem) (Strehovec 2003: 85–100).
Novi mediji so interaktivni mediji, v katere lahko uporabnik posega in z njimi
ustvarja. Ti so povsem v toku s časom in omogočajo uporabniku izražanje svojih misli
in potreb (Manovich 2001). Weiner je tako v petdesetih letih 20. stoletja kibernetiko
opredelil kot znanost o komunikaciji med človekom in računalnikom; kasneje je to postala podlaga vseh konceptov o interakciji in oblikovanju vmesnikov, ki naj bi omogočal ogromen ustvarjalni potencial (Grau 2003). Svetovna arhitekturna scena izrazito
kaže na uporabo novih medijev kot tehnološkega pripomočka, ta pa omogoča osvajanje novih meja. Izrazit primer je Guggheinheimov muzej v Bilbau, delo arhitekta Franka
Gheryja, pri čemer je uporabil digitalno tehnologijo za realizacijo kompleksne arhitekturne tvorbe. V zadnjem času novomedijske tehnološke pripomočke uporablja veliko
arhitektov, pri čemer naj omenim Zahe Hadid, Grega Lynna in NOXa (Biraghi 2008).

Vmesnik kot produkt novomedijskega pojava
V raziskavi novih medijev Remeditation, Jay David Bolter in Richard Grusin definirata in hipotizirata medium kot nekaj, kar redefinira, reprogramira, na novo modelira različne medije in jih preoblikuje s stališča oblike in vsebine. Manovich podkrepi hipotezo
z zgodovino razvoja vmesnika, ki izhaja iz izrabljanja in preoblikovanja različnih medijev, tako starih kot novih. Primer Machintosh predstavlja metaforo za namizni računalnik (desktop) kot vmesnik, ki kaže na vpeljevanje stroja v človeški prostor, sprva mišljen
za pisarniška opravila, kjer s HCI (Home Computer Initiative) ustvarijo prvi vmesnik, ki
spreminja podobo delovnega okolja. V devetdesetih letih 20. stoletja smo priča tretji
fazi razvoja računalniških vmesnikov, kot so delovna okolja Mac OS, Windows ali Linux,
ki nam ponujajo zajamčeno manipulacijo in reinterpretacijo različnih vsebin, medtem
ko klasični mediji, kot so literarna dela, filmi in fotografije, postavljajo uporabnika-bralca v popolno domišljijsko podoživljanje, v katerem je struktura na podlagi avtorjevih
izhodišč vnaprej določena (Manovich 2001: 121–124).
Presežek, ki predstavlja nove medije in se razlikuje od klasičnih, je viden ob manipulaciji, kjer s funkcijami, kot so odreži-zalepi (drag and drop), hiper teksti (Hypertext), in njihovimi interaktivnimi povezavami (Hyperlink) spremenimo način branja in
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dojemanja celote nasploh v t. i. kulturnih medijih. Termin kulturni medij se vsesplošno uporablja v praksi novih medijev; ta se je razvil iz različice HCI (Human Computer
Interaction), namenjene predvsem službeni rabi v smislu pisarniških opravil. Kulturni
medij, tako predstavlja vmesnik v odnosu človek – računalnik – kultura. Vzemimo za
primer sistem vpeljanega računalniškega vmesnika, kjer nam namizje (desktop) na računalniškem ekranu ponuja možnost poseganja v različne ikone različnih programskih
aplikacij. Ponujen nam je sistem, ki dopušča poseganje v aplikacije na različnih ravneh
in iz različnih zornih kotov. Preplet baze podatkov bidimenzionalnih slik s tridimenzionalno vizualizacijo spreminja način razumevanja teorije renesančne perspektive. Na
uporabo imamo večstopenjsko poglabljanje v branje vsebin, izraža se začetek obstajanja izkušnje procesa dela, ki se prilagaja uporabnikovi potrebi in naravnanosti, bralec
– uporabnik tako kroji sam svoj proces branja in interpretacije vsebin.
Ekran v računalniškem svetu in odnosu z novimi mediji je ključen, odigra bistveno vlogo vmesnika kulturnega medija. Ob uporabi novih medijev se na ekranu odvija shematizacija operacionalizacije poseganja v vsebinske sklope in možnost njihovih
manipulacij. Ta ponuja nove možnosti dojemanja umetnosti in komunikacije. Virtualna
resničnost, ki se na ekranu odvija preko tridimenzionalnih vizualizacij, ponuja možnost
vpogleda v nestvarni svet; tako preko interneta lahko komuniciramo na daljavo z ogromno bazo podatkov in z različnimi subjekti. Virtualen svet, predstavljen preko vmesnika, se
konkretizira s procesom interakcije in poglabljanjem v vizualizacijo kodiranih vzorcev in
podob na računalniškem ekranu. Ekran torej konkretizira virtualni svet v realno podobo
skozi digitalno sliko. O. Grau razglablja virtualni prostor skozi primere umetniških stvaritev, kjer se trenutno na temo raziskuje v najgloblji meri; tako imamo primer Kanadčanke
Charlotte Davies, ki s projektom Osmose (1995) ustvari interaktivno umetniško instalacijo. Osmose je virtualna prostorska 3D simulacija razvejanega drevesa, na katerem so
vsebine mineralov in vegetacij v prostorskih modulih in tekstovnih vizualizacijah. Čeprav
smo priča zgodnji tridimenzionalni reprezentaciji primordialnih, še grobih oblik poligonov, ki sestavljajo tridimenzionalno grafiko, nimamo občutka odtujene slike – podobe;
v svojem kompleksu nam celota prikaže povsem prepričljivo organsko obliko in poda
občutek realnega okolja. Tako je Osmose interaktivno okolje, v katerega se uporabnik
potopi v izkušenjski pojav. Tak sistem sestavljajo očala HMD (Head mounted display),
tridimenzionalna računalniška grafika in zvok. Preko polariziranih očal gledalec spremlja
in podoživlja izkušnjo na velikem projekcijskem ekranu. Podoba, ki se prikazuje in ustvarja, se odzove na interakcijo obiskovalca-uporabnika in predstavlja znova in znova nove
perspektive instalacijskega okolja. Osmose individualno popelje obiskovalca v smislu, da
se sam nahaja v virtualnem prostoru, brez dodatnih akterjev-figur, to pa povzroči v gledalcu dodatno napetost, globljo imerzijo in zavedanje lastne vloge. Sam s svojimi dejanji
spremlja in aktivira sebi projicirana izkušenjska doživljanja (Grau 2003: 193).
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Nove možnosti izkušenj in poglabljanja z različnimi vsebinskimi pojavi so eksplicitno izpostavljena že v Muhovičevem prispevku Umetnost in izobraževanje za življenje
med realnim in virtualnim na temo sodobne pedagogike, kjer poda izhodišča prognostike novih medijev. Priča smo štirim ugotovitvam (Muhovič 2007: 48), ki sovpadajo
s procesom izdelave novih medijev kot ustvarjalnih pripomočkov. Prva ugotovitev
pravi, da relevantna prognostika v izhodiščni poziciji analitično konvergira k izvorni
matrici. Tako matrico lahko dojamemo kot izvirnik vsebine, s katero bomo operirali.
Druga ugotovitev obravnava konkretna eksistencialna področja izkustva, mišljenja,
kreativnosti, informatike, tehnokulture itn., pri čemer izpostavlja problem neujemanja
oz. zastojev in nelagodja v operativnem, fizičnem smislu. V tretje opozori na uporabo
tovrstnih področji zgolj s strani profesionalcev, delujočih na specifičnem segmentu, in
poudarja premajhno vpletenost tistih ljudi, ki izobražujejo. Četrta ugotovitev opredeljuje katalizo in kompleksifikacijo izkustva, pri čemer poda ključ in temeljne teorije za
procese in lastnosti delovanja v življenju med realnim in virtualnim.
Če sledimo tehnološkemu razvoju, smo priča izdelavi odprtokodnih novomedijskih sistemskih orodij, ta pa sestavljajo trigonomterijo treh faktorjev v povezavi, in
sicer: hardware (strojna oprema), software (programsko okolje) in user-interface (uporabnik v odnosu z vmesnikom).
Muhovičevo tretjo ugotovitev, ki obravnava neujemanje, lahko dojamemo na
operativni ravni, ki je v praksi odvisna od danih treh faktorjev, pri čemer je kalibracija
strojne opreme, programskega okolja, vmesnika in uporabnika ključna za doživljanje
druge ugotovitve, ki obravnava konkretna eksistencialna področja izkustva. Tako lahko
zasledimo še prvo ugotovitev, kjer je matrica izvor izhodiščne vsebinske narave – to so
likovna načela in likovni elementi. Za četrto ugotovitev bi podal smernice katalize in
kompleksifikacije preko sistema »AR tool (Augmented Reality)« ali povečane resničnosti, kjer nam aplikacija tovrstnega sistema nudi možnost poseganja v navidezno resničnost v prostorsko postavitev iz realnega v virtualno. »AR tool (Augmented Reality)«
je skupek informacijskih sistemov (virtualnih in multimedijskih), ki omogočajo vpetost
virtualnega prostora v vsakodnevno konkretizacijo realnih podob. AR sistem temelji na
uporabi markerjev (ARtags), shematskih podob črno-belih vzorcev, ki jih računalniški
vid zazna in tako z računalniško kodo aktivira v realnem času različne vsebine, videa,
slike, teksta, zvoka, 3D vizualizacije itd. V osnovi aplikacije AR tool temeljijo na Adobe
Flash tehnologiji (program, ki omogoča animacijo vektorskih vzorcev), ki predstavlja
standardni protokol internet brskalnikov. Uporaba AR tool sistemov se v praksi kaže
različno, predvsem pa z uporabo komunikacijskih sistemov. Med sodobnimi vmesniki, ki uporabljajo funkcijo AR tool, izstopa tretja generacija mobilnih telefonov Iphone
3GS; gre za hibrid med telefonom računalnikom in GPRS napravo, to pa omogoča vrsto
aplikacij, vezanih na sisteme »povečane resničnosti«. Za primer vzemimo GPRS naviga-
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cijsko aplikacijo, ki nam poleg natančne koordinate nahajanja omogoča vpogled v denimo različne trgovske ponudbe v naši okolici, zgrajeno preko AR tool sistema in združujoč podatke realnih satelitskih posnetkov in digitalne baze podatkov, ki nam ponuja
storitve na podlagi naših želja. Torej gre za povečano resničnost v pomenu ponudbe
na podlagi interakcije različnih digitalnih in konkretnih vsebin. Tak sistem omogoča
vizualizacijo in manipulacijo tridimenzionalnega objekta preko sistema uporabe funkcijskih kartic v odnosu z računalniškim vidom. Tako preko kamere oz. računalniškega
vida, ki sledi in zazna pozicijo funkcijske kartice, sproži predpostavljen ukaz in omogoči
potopitev v navidezno resničnost.
O. Grau izpostavlja navidezno resničnost kot skupek senzomotoričnega raziskovanja in panoramskega vpogleda skozi manipulacijo prostorske podobe, ki daje vtis
»živega« okolja. Ineraktivni mediji in s tem orodje AR tool nam tako predstavijo podobo kot multisenzorni interaktivni prostor izkušenj in časovnega okvirja. V virtualnem
prostoru parametre časa in prostora poljubno spreminjamo, kar nam dopušča izkušnjo
modeliranja in eksperimentiranja.
Novomedijska strategija stremi k ustvarjanju visokega občutka imerzije, prisotnosti (»biti tam«), ki se lahko naknadno stopnjuje skozi interakcijo z navidezno »živim«
okoljem in »realnim časom«.
Tako nam podana novomedijska orodja omogočajo temeljito vez med gledalcemuporabnikom in navidezno resničnostjo, pri čemer vmesnik predstavlja ključen položaj
imerzije gledalčeve izkušnje in senzorične manipulacije.

Novi mediji pri pouku likovne vzgoje
Nove tehnologije nam preko novih medijev omogočajo nov pristop učenja in
kulturo bivanja. Tako lahko tudi pri vizualni pismenosti preko novih medijev in novih
tehnologij ustvarimo orodja in osmislimo različne koncepte, ki nam omogočajo cel
spekter podoživljanj tako kognitivnega kot psihofizičnega procesa. Za kakovostno izkušnjo odigra bistveno vlogo vmesnik, preko katerega uporabnik komunicira z novimi
tehnologijami. Vmesnik je lahko računalniška miška, tipkovnica, ekran na dotik ali kamera. Pomembno je narediti orodja po meri uporabnika. Tako nastopita dva bistvena
dela – softwerski in hardverski. Pri softverskem delu obstaja kopica odprtokodnih programov, s katerimi lahko izvedemo množico funkcij, naravnanih poljubno in v želenem
programskem okolju, hardverski del pa nam omogoča množico različnih pristopov do
uporabnika, preko katerih lahko uporabnik sam sproža in podoživlja različne pojave, ki
mu nudijo različno naravnane izkušnje.
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Preko novih tehnologij lahko z novimi mediji neposredno izboljšamo vizualno pismenost in udejanjimo v prakso različne izkušnje procesov dela, ki jih je treba osmisliti
ciljno in strukturirano tako, da se vsebinsko opredeli namen in sam cilj procesa izkušnje.
Novi mediji so interaktivni mediji, v katere lahko uporabnik posega in z njimi ustvarja.
Za kakovostno izkušnjo je bistven vmesnik, preko katerega uporabnik komunicira z
novimi tehnologijami. Pojem vmesnik, človek – stroj (HCI human-computer interface),
predstavlja interakcijo med subjektom in računalnikom – strojem in z njim novimi mediji. Vmesnik predstavlja komunikacijo programskega jezika z zunanjimi viri informacij.
V računalniškem jeziku pojmovanje abstrakcije »abstraction« pomeni mehanizem in
prakso v zmanjševanju razlik med računalniškimi kodami ter s tem osredotočanje na
več aplikacij istočasno brez specifičnih povezav. Vmesnik vsebuje in predstavlja orodje, ki omogoča dostop do računalnika in produkcijo v programskem okolju. Orodja, ki
omogočajo dostop do računalniških aplikacij in v praksi udejanjajo ukaze, so miška,
tipkovnica, ekran, računalniški vid, wi-fi itd. Vloga vmesnika kot učnega sredstva ob
upravljanju z novimi mediji in uporabi tehnoloških prispevkov je bistvena. Uvedba
sredstva za interakcijo z novimi mediji v poučevanju omogoča otroku celovitejše in
bolj poglobljeno izražanje kompleksnejših oblik. Tak učni proces nudi celovito izkušnjo, v katero je akter (učenec) popolnoma vpleten.
Po Komenskyemu učenec odigra osrednjo vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu, njegova narava je izhodišče in cilj vzgojno-izobraževalnega dela. In če je za razvoj
učenčeve osebnosti odločilna njegova lastna dejavnost, je treba naravnati orodja tako,
da je uporabnik v osrednjem delu izvajanja procesa.
Tako imamo na voljo odprtokodno programsko okolje »Processing«, s katerim je
mogoče narediti sistemska orodja po meri in jih uporabiti kot učni pripomoček. Tako
narejena orodja pa se neprestano razvijajo in hkrati venomer ponujajo nove in izvirne
rešitve ter različne stopnje zahtevnosti. Računalniški vid je izjemno zanimiva rešitev
za izdelavo pripomočkov za vizualno pismenost. Taka orodja so uporabniku prijazna,
saj od njega ne zahtevajo predhodnega računalniškega znanja in pri tem uporabnik
ni odvrnjen. S tem dosežemo izjemno visoko udeležbo uporabnikov, ki se ne zgubljajo ob učenju novih operacijskih sistemov, temveč se neposredno soočajo z vizualno
pismenostjo in hkrati fizično udejanjijo proces izkušnje skozi gib telesa po prostoru. In
prav ta prostor, kot realen, ki preide v virtualnega, ustvari dosežek in, navezujoč se na
Komenskyja, postavi uporabnika v osrednjo vlogo.
Pomembno izhodišče za pripravo novomedijskega orodja pa je podal Duh, ki je pri
likovni vzgoji razdelal programska delovna okolja Windows in še nekaj obstoječih programov. Trdi, da je bistvo uporabe novomedijskih orodij pri likovni vzgoji ustvarjanje
likovnega dela in ne učenje računalništva. Otroci so osredotočeni na likovno nalogo
in niso obremenjeni z znanjem računalništva (Duh 1998). Tacol k interdisciplinarnemu
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povezovanju kot sredstvu doseganja poglobljenega razumevanja likovnih pojmov,
spoznavanju likovnih materialov in orodij prišteva tudi računalnik .
Dr. Tomšič Čerkež (2003) obravnava vlogo izkušenjskega učenja skozi različne medijske upodobitve. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zagovarja in
spodbuja uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in s tem novih medijev
v šolskem sistemu. Večina evropskih in drugih držav navaja nujnost uporabe novomedijskih orodij za podporo pri učenju, izpostavlja prednosti, možnosti aplikacij ter
konkretne primere uporabe v posameznih etapah likovno izobraževalnega procesa.
Med prednosti IKT v likovni vzgoji in ob tem novih medijev štejejo: razvoj kreativnosti,
domišljije, celovit dostop do informacij, možnost selekcije in interpretacije informacij. Prepoznavanje vzorcev, odnosov in vedenj različnih pojavov je aktivnejše. Učenci samostojno napovedujejo, se preizkušajo v natančnosti in zanesljivosti, imajo širši
pregled nad vsebino in kakovostjo izvajanja rešitev problemskega procesa. Prisotna
je interakcija, pri tem pa je avtonomija pri ustvarjalnem procesu večja. S tem dosežemo večjo učinkovitost, hitrejši proces vizualne eksploracije in posledično hitrejši razvoj
idej. (Smolin, Kimberly 2008)

ZAKLJUČEK
Novi mediji so interaktivni mediji, v katere lahko uporabnik posega in z njimi
ustvarja. Ti so povsem v toku s časom in omogočajo uporabniku izražanje svojih misli
in potreb (Manovich 2001). Učenje je v likovni stroki nenehen proces likovnega izkušanja in omogoča aktivno oblikovanje pogleda na svet. Novi mediji pri likovni vzgoji neposredno vplivajo na ustvarjalnost pri reševanju likovnih nalog, razumevanje likovnih
pojmov, materialov in pripomočkov, odnos učencev do delovnega okolja in časovnega načrta, občutljivost do likovnih elementov in medsebojnih odnosov, zadovoljstvo
učencev pri likovnem izražanju in stališčih učencev
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Nada Razpet

ALI JE TAKO PRAV?
1 UVOD
Učimo generacijo, ki ima drugačne navade in stil življenja, kot so ga imele prejšnje. To hitro opazimo, če nekaj časa stojimo na hodniku fakultete. Ko se odprejo vrata
predavalnic, večina študentov drži v rokah mobilne telefone, tipka SMS sporočila, telefonira ali pa preverja dohodne klice.
Na hodnikih, kjer so postavljeni računalniki, pregledujejo elektronsko pošto oziroma klepetajo na različnih forumih. Branje sporočil, tudi tistih, ki jih študenti pošiljajo
profesorjem in asistentom, kaže odnos do jezika, saj pri pisanju izpuščajo samoglasnike, ne upoštevajo slovničnih pravil, pogosto uporabljajo angleške izraze. Svetovni
splet je postal tudi svojevrstna potuha pri študiju. Večina se namreč uči le po zapiskih
in gradivu, ki so dosegljivi s prvim klikom. Zelo neradi uporabljajo strokovno literaturo
v tujem jeziku v »klasični« obliki, to se pravi knjige in revije.
Drugačen način komuniciranja študentov je prinesel tudi več problemov, povezanih z naravoslovno pismenostjo. Zanimalo nas je, kakšne težave imajo študenti pri
risanju, opisovanju in razlagi pojavov, katere napake so najpogostejše, kje so vzroki za
to in kako jih lahko odpravimo.
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2 NARAVOSLOVNA PISMENOST
Naravoslovna pismenost (PISA 2006: 14) je opredeljena kot sposobnost uporabe
naravoslovnega znanja in procesov, ne le razumevanje naravnega sveta, temveč sodelovanje pri odločitvah, ki nanj vplivajo. Opredeljena je glede na:
– naravoslovne pojme: pojme pozna, jih v nalogah prepozna, jih zna uporabiti
– naravoslovne procese: opisovanje, razlaganje, napovedovanje, razumevanje, interpretiranje
– naravoslovne situacije: znanost v življenju in zdravju, znanost, povezana z Zemljo
in okoljem, ter znanost in tehnologija.
Študentom smo naročili, naj opredelijo pojma plavanje in vrelišče. To sta pojma,
ki ju srečujemo v vsakdanjem življenju in hkrati naslova tem, ki se obravnavata tako v
osnovni kot v srednji šoli, ne le pri fiziki, ampak tudi pri kemiji in biologiji.
Študenti so morali opraviti tudi kratko raziskavo. Preverjali smo, kako znajo študenti neki poskus narisati in opisati ter kakšne težave imajo pri pisnem izražanju.

3 OPREDELITEV POJMOV

3.1 Plavanje
Študenti so morali opredeliti pojem plavanje. Opozorili smo jih, da morajo opredeliti pojem tako, da bo razumljiv mlajšim otrokom, ter naj bodo pazljivi, kako bodo
odgovarjali, če bodo otroci pojme razumeli »dobesedno«. Navedimo najpogostejše
odgovore:
1. Telo plava, če ne potone. Študenti so razložili, da »če telo ne plava, potem potone«, vendar so pozabili, da lahko telo v vodi tud lebdi. Nič jih ni skrbelo, da
si majhni otroci pod pojmom plavanje predstavljajo, da v vodi »plavajo«, pomeni migajo z rokami in nogami, da tudi ribe plavajo, da moramo na začetku
torej povedati, kaj nam odraslim pomeni beseda »telo« (lesena klada, igračka,
ki jo navijemo, jadrnica). Če imamo torej pred seboj predmete, ki se na vodi ne
premikajo, pa plavajo, pomeni, da je del predmeta potopljen v vodi, del pa ga
gleda iz vode.
2. Telo plava, če je nad vodo. V vsakdanjem jeziku rečemo: glavo je imel nad vodo,
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kar pomeni, da glava ni bila potopljena v vodo. Ampak beseda »nad« ima tudi
drug pomen. Poved: »Svetilka je nad mizo« pomeni, da se mize ne dotika, da pa
je obešena tako, da najbrž sveti na mizo.
3. Telo plava, če je lažje od vode. »Lažje od vode« pomeni študentom »ima manjšo gostoto kot voda«. Na vprašanje, »ali so pri primerjavi lažje, težje« na kaj pozabili, so odgovorili, da ne, kar pomeni, da ne čutijo, da je pri primerjavah treba
navesti, kaj primerjamo. (Maso predmeta in maso vode, toda koliko vode smo
imeli v mislih? Količino vode v banji, jezeru, morju?)
4. Telo plava, če je v njem zrak. Otroci imajo rokavčke, v katerih je zrak. Toda tudi
šolska goba ima luknjice, v katerih je zrak, pa se čez nekaj časa potopi.
5. Telo plava, če je redkejše od vode. Ko otrokom razlagamo pojma gostota in
viskoznost, potem gostoto povezujemo s plavanjem, viskoznost pa s pretakanjem. Olje ima manjšo gostoto kot voda, pa večjo viskoznost kot voda. Toda
ladja je iz železa in železo ima večjo gostoto kot voda, pa ladja plava.
6. Telo plava, če je majhno. Tu hitro najdemo primer, za katerega to ne velja. Ključi
so majhni, a potonejo, lesen hlod je velik, pa plava.
Sprva se je študentom zdel razgovor o odgovorih brezpredmeten, na koncu pa so nekateri ugotovili, da otrokom ni preprosto opredeljevati in razlagati pojmov ter da moramo
dobro premisliti, kako si otroci razlagajo pojme in o čem premišljujejo, ko o tem govorijo.

3.2 Vrelišče
Zanimive so tudi opredelitve pojma vrelišče. Študenti so odgovarjali na tri načine:
1. Vrelišče je, kjer voda vre. Temperaturna meja, kjer voda zavre. Vrelišče je temperatura vode pri 100 oC.
2. Temperatura doseže najvišjo točko. Vrelišče je, kjer je temperatura nečesa najvišja. Tista stopnja, kjer voda pokaže najvišjo temperaturo.
3. Najvišja temperatura, pri kateri snov spremeni agregatno stanje, prehaja iz tekočega v plinasto.
Odgovarjalo je 52 študentov. Le 7 študentov je pravilno opredelilo pojem, 20 študentov je vrelišče opredelilo kot temperaturo, pri kateri voda vre (to je s 100 oC). Ostali
so zapisali, da je vrelišče pojav, pri katerem ... oziroma ga opredelili kot največjo (maksimalno) temperaturo, ki jo doseže voda ali poljubna snov, ali pa kot »točka, ki jo doseže
snov«. Večina študentov pojem vrelišče povezuje z vodo (v tekočem stanju), ne zna pa
tega pojma natančno opredeliti.
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4 OPIS PREDMETA
Študentom smo na mizo položili alkoholni termometer in jim naročili, naj ga opišejo.
Najpogostejši zapis je bil naslednji:
– Termometer je pripomoček, s katerim merimo temperaturo. Sestavljen je iz širšega in ožjega stolpca, v katerem je živo srebro, meter s stopinjami (izraz »meter« jim je pomenil skalo) od –16 oC do 114 oC.
– Termometer kaže trenutno 25 oC, je steklen, v njem je živo srebro, ki niha glede
na temperaturo.
– Je steklen, notri je ploščica s temperaturami, nad to ploščico pa je ozka cev, v
kateri je tekočina.
Le 4 študentje so zapisali vse bistvene lastnosti termometra.
Odgovoriti so morali tudi na nekaj vprašanj:
1. Katera tekočina je v termometru? Zakaj?
Živo srebro
38

Alkohol
7

Rdeča tekočina
2

Ni odgovora
5

Tabela 1: Odgovori na vprašanje, katera tekočina je v termometru.

Za razlog, zakaj je v njem ta tekočina, so navajali: ne zmrzne tako hitro, reagira na
toplotne spremembe, se hitro razteza in krči, ker se stolpec lahko »dviga in spušča«.
Včasih smo imeli v šolah večinoma živosrebrne termometre. Tega so bili študenti
tako navajeni, da si termometrov, ki so jih imeli na mizah, sploh niso natančno ogledali.
Ko smo jih po obravnavi odgovorov spraševali, kakšne barve je živo srebro, so vedeli,
da je kovinsko sive barve, menili so, da bi živo srebro lahko obarvali.
2. Katera lastnost snovi je pomembna za delovanje termometra?
Odgovori: Snov mora biti tekoča, pomembni so temperatura snovi, krčljivost in
razteznost, toplota, gostota snovi, živo srebro ali snov, ki določa temperaturo.
Tekoča
11

Se krči in razteza
7

T snovi
6

Toplota
6

T vode
5

Ni odg.
11

Ostalo
6

Tabela 2: Katera lastnost snovi je pomembna za delovanje termometra?

Za študente je najpomembnejše, da je snov tekoča, da se krči in razteza, pomembna se jim zdi temperatura snovi, ki je v termometru, da ta snov »deluje na toploto«,
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temperatura vode oziroma snovi, štirje študentje so navedli toplotno prevodnost snovi, eden je zapisal, da mora biti snov trdna, in eden, da je pomembno živo srebro.
Popolnoma pravilni so bili le trije odgovori, saj so se sicer zapisane lastnosti nanašale na živo srebro ali vodo ali pa so bile trditve deloma pravilne, deloma pa napačne (recimo: ker se snov razteza, ima večjo gostoto ipd.). Samo dva odgovora sta
bila pravilna.
3. Kako termometer umerimo? Študenti niso razumeli, kaj pomeni pojem »umeriti«, in so želeli naše pojasnilo, ki pa jim ga nismo dali. Zanimivi so odgovori:
Stresemo
13

Ga damo v snov
in čakamo
12

Zbijemo na
0 oC
6

Počakamo

Pravilno

Brez odgovora

10

2

9

Tabela 3: Odgovori na vprašanje, kako termometer umerimo.

Stresanje in zbijanje na 0 oC je povezano z merjenjem telesne temperature z živosrebrnim termometrom. Tam je bilo treba pred začetkom merjenja termometer stresti.
Odgovor »ga damo v snov in čakamo« pomeni, da pustimo termometer nekaj časa v
prostoru, da se stolpec umiri in kaže sobno temperaturo. Le dva študenta sta zapisala,
da lahko termometer umerimo tako, da ga damo v mešanico ledu in vode (O oC) ter
nato v vrelo vodo (100 oC).
4. Kaj kaže termometer (vprašanje smo dopolnili: čigavo temperaturo kaže)?
Večina je odgovorila, da temperaturo zraka, vode, snovi oziroma le, da kaže temperaturo. Šest študentov je odgovorilo, da kaže stopinje Celzija.
5. Kako izmerimo temperaturo vode?
Večina je zapisala, da damo termometer v vodo in počakamo nekaj minut; ga vtaknemo v vodo z glavico navzdol, počakamo, da se stolpec dvigne. Nihče ni poudaril, da
je treba vodo premešati, da počakamo toliko časa, dokler se stolpec ne umiri. Dva sta
celo zapisala, da damo termometer v vodo in skupaj z njim vodo segrevamo.
Študenti so bili nad vprašanji presenečeni. Povedali so, da jih tako še niso spraševali in da niso vajeni odgovarjati na taka vprašanja. Prav tako niso razmišljali, zakaj so
pomembne oblika termometra, snov, iz katere je narejen, in snov, ki je v ozki cevki.
Da vsem študentom ni jasno, kako se meri temperatura, so pokazali tudi rezultati
meritev na izpitu. Študenti so morali v pločevinko naliti vročo vodo (opozorili smo jih
na varnost) s temperaturo okoli 60 oC. Pločevinko so postavili v drug lonček, kjer je bila
hladna voda (okoli 20 oC). Vsake pol minute so morali meriti temperaturo vode v obeh
lončkih (na voljo so imeli dva termometra).
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Navajajo zapis meritev in ustrezen grafični prikaz.

Graf 1: Prikaz ohlajanja (segrevanja) vode v lončkih.

Podroben pregled meritev pokaže, da ima po eni minute hladna voda (LH) višjo
temperaturo, kot jo je imela topla voda (LT) na začetku. Lončkov z vodo seveda med
poskusom nismo segrevali.
Študenti so zadovoljni že s tem, da so nekaj izmerili. Ob tem ne premišljujejo, ali so
morda kaj naredili narobe, oziroma ne preverijo, ali je rezultat smiseln.
Navedimo še en primer.

Graf 2: Predstavitev meritev.
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Opazimo, da se je po eni minuti temperatura hladne vode višja, kot je temperatura
tople vode. Študenti vedo, da se ob dotiki dveh teles z različnima temperaturama eno
telo ohlaja, drugo pa segreva, ne premišljuje pa, kako proces poteka. Zato jih niti meritev niti risanje grafa ne opozorita, da je nekaj narobe.

5 RAZISKAVE
Študenti so v okviru seminarskih nalog iz fizikalnega dela metodike začetnega naravoslovja izvedli preproste raziskave in o njih poročali ostalim študentom. Na izpitu
smo jim zastavili raziskovalno nalogo, ki je bila povezana z dejavnostjo, ki so jo izvajali
na laboratorijskih vajah. Kljub 15 seminarjem ter še predstavitvam na terenskih vajah
rezultati še vedno niso zadovoljivi. Navedimo primer.
Maja misli, da na velikost sence na zidu vpliva oddaljenost mucka na palici od
zidu. Baterijsko svetilko pritrdi na stojalo, ki ga lahko premika. Odgovarjalo je 23 študentov.
Odgovorite na naslednja vprašanja:
– Kaj mora med poskusom spreminjati?
Oddaljenost mucka
od zidu
10

Svetilke od mucka

Svetilke od zidu

Oddaljenost

6

6

1

Tabela 4: Odgovori na vprašanje, kaj mora Maja med poskusom spreminjati.

Pravilnih je torej le 10 odgovorov. Pri enem ni mogoče razbrati, katero oddaljenost
naj bi spreminjali.
– Kaj med poskusom meri?
Velikost sence in oddaljenost mucka
2

Velikost sence
18

Velikost mucka
3

Trije študentje so odgovorili, da meri velikost mucka na zidu (izpustili so senco).
– Kaj mora biti ves čas enako?
Najbolj je študente motilo, da je Maja lahko premikala tudi svetilko. Zato so pisali,
da je pomembno, da je razdalja med svetilom in muckom konstantna. Samo dva študenta sta navedla obe bistveni konstanti (oddaljenost svetilke od zidu in isti mucek).
Vsi ostali so navedli le eno od omenjenih konstant.
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– Zapišite neodvisno spremenljivko
Znova se pokaže, da študenti ne razumejo tega pojma. Tudi tisti, ki so pravilno zapisali, kaj spreminjajo (neodvisna spremenljivka) in kaj merijo (velikost sence), niso vsi
odgovorili pravilno.
– Narišite skico poskusa
Študenti imajo pri risanju skic največ težav. Kljub temu da smo skice risali na vajah,
ko so sami že opazovali sence, so bili rezultati pri tem vprašanju, milo rečeno, slabi.
Le dva študenta sta pri tej nalogi dobila vse točke.
Naj ponazorimo napake s slikami.

Slika 1: Prikaz raziskave s sencami. Sence na sliki imajo vse podrobnosti!

Sence na sliki so narisane tako, kot je narisan maček na palici. Glede na to, da smo
izvajali poskuse in opazovali sence, bi pričakovali, da v teh letih študenti vedo, da je
senca siva (črna) in da je taka skica poskusa popolnoma napačna.
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Navedimo še en primer.

Slika 2: Predstavitev poskusa.

Tudi tu so na senci narisane vse podrobnosti. Samo trije študenti so imeli pravilno
narisano skico.
Precej težav so imeli študenti tudi zato, ker smo v navodilih zapisali, da lahko Maja
premika tudi svetilko. Tako kot učence tudi njih moti, če zapišemo več stvari, kot je
treba.
Težko verjamemo, da študenti ne bi vedeli, da je senca siva oziroma črna. Bolj nas
skrbi, da pri reševanju ne premišljujejo, da želijo stvari čim prej končati. Poudariti je
treba, da čas reševanja nalog nismo omejili, čakali smo, da so delo sami končali.

6 ZAKLJUČEK
Navedeni rezultati so skrb vzbujajoči. Na fakulteti nekako od študentov pričakujemo, da se bodo poglobili v problem in o njem razmislili. Naloge, ki smo jih zastavili
študentom, so vzete iz osnovnošolskih učbenikov. Ker vzgajamo prihodnje učitelje
razrednega pouka in vzgojitelje v vrtcih, bi pričakovali, da je osnovno znanje o temperaturi in sencah že pridobljeno z izkušnjami in seveda z izobraževanjem, da bo
treba snov le ponoviti in opozoriti na pogoste napake učencev ter na to, kako učence
s poskusi, sliko in dodatnimi vprašanji pripeljemo do pravilnih odgovorov. Vendar
ni tako. Ali naj torej zopet začnemo s snovjo, ki jo morajo znati učenci prvih štirih
razredov osnovne šole?
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Letos smo način dela na laboratorijskih vajah spremenili. Zastavili smo jih tako,
da so morali študenti vaje izvajati samostojno. Dobili so le osnovno informacijo o tem,
katere pripomočke imajo na voljo, in zastavljeno raziskovalno vprašanje (včasih so ga
morali zastaviti tudi sami).
Izkazalo se je, da študenti niso samostojni. Pogosta so nas spraševali, kaj morajo
opaziti, ali je tako prav. Nekateri so bili kar malce nejevoljni, saj na začetku niso vedeli,
kaj naj s pripomočki počnejo. Tak način dela jim ni bil blizu, saj zahteva lastno aktivnost
in nekaj razmisleka. Zato smo morali menjavati strategijo, torej dajati več ali manj navodil, odvisno od tega, kako so študenti sodelovali pri delu oziroma jih je snov (tematika) zanimala. Še vedno pa si najbolj želijo, da bi imeli natančna navodila, kaj naj delajo,
oziroma da bi dobili »pravilno rešitev«, da bodo vedeli, kaj se morajo »naučiti za izpit«.
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Tomaž Kranjc

KAJ ZNAJO BRUCI OB VSTOPU
NA UNIVERZO?
1 UVOD
V moderni, tehnično visoko razviti družbi se zdi naravno in potrebno, da si vsakdo
pridobi (v šoli in/ali zunaj nje) nekaj poznavanja in razumevanja najosnovnejših naravnih pojavov, ki jih lahko vsakodnevno vidimo, pa tudi nekaj védenja o tem, kako
delujejo tehnične naprave, pripomočki in instrumenti, ki nas v vsakodnevnem življenju
spremljajo očitno ali skrito. Zaradi velike zapletenosti in sofisticiranosti moderne tehnike ni mogoče detajlno razumeti vseh tehnoloških procesov; to zmorejo le specialisti,
vsak na svojem področju. Vendar menimo, da je za normalno »funkcioniranje« ljudi v
sodobni družbi potrebno, pa tudi mogoče, sledeče:
a) pridobiti osnovno znanje »klasične znanosti«, tj. razumeti osnovne pojme, na
katerih se znanost utemeljuje, in spoznati osnovne postopke za njihovo rabo in
uporabo; to vključuje sposobnost, da »testiramo« preproste stvari, ne da bi za to
potrebovali natančna navodila, kakor npr. pri šolskih poskusih;
b) sprejeti nekatera osnovna dejstva »moderne fizike« in njihove posledice, v prvi
vrsti glede »zgradbe snovi« (kar je razširitev »atomske teorije«), teorije svetlobe
in interakcije med njima, kolikor je to mogoče pojasniti z uporabo klasičnih pojmov in nekaj kvantnih privzetkov;
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c) sprejeti nekatera dejstva relativnostne teorije, ki zaobjema vse naravne pojave,
in
d) sprejeti nekatera osnovna dejstva kvantne teorije; verjamemo, da zanjo velja izjava Kersona Huanga (Huang 1987), da »vsi sistemi v naravi se pokoravajo kvantni mehaniki«.
Namen naravoslovnega izobraževanja, posebej tudi fizike, od osnovne šole do univerze je, da se učenci, dijaki in študentje seznanijo z najosnovnejšimi dejstvi »ustroja sveta«, kakor jih razlaga znanost (Osborne in sod. 1991). To ne pomeni, da morajo študentje
sprejeti definicije in dejstva o naravnih zakonih ter njihovem delovanju kot pravilna in
resnična zato, ker se tako učijo v šoli, in zato, ker morajo verjeti temu, kar se učijo v šolah.
Ne, dobiti morajo vpogled v način, kako delujejo znanost in njeni postopki, ter se prepričati, da v znanosti ni »čarovnij«, ampak dosledno razmišljanje »z zdravo pametjo«, utemeljeno na pojmih in načelih, do katerih prihajamo z eksperimenti in/ali s teorijo.
Študentje se morajo, po drugi strani, zavedati, da znanost zase ne trdi, da je zadnja
instanca in resnica vsega. Znanost nima razlage za vse, kar obstoja na svetu; vendar pa
so znanstvene razlage za to, kar znanost je sposobna in zna razložiti, najbrž najboljše
in najzanesljivejše razlage, ki so nam na razpolago. Z (verodostojnimi) razlagami sveta
in pojavov v njem nam znanost pomaga ustvarjati podobo sveta, ki ni v protislovju
s (preverjenimi) izsledki znanstvenega raziskovanja. (Radi bi poudarili, da znanost ne
trdi, da pokriva vso realnost sveta, čeprav imajo nekateri znanstveniki ambicijo, da bi
ustvarili »teorijo vsega« (theory of everything) ali »končno teorijo« (final theory) (Weinberg 1992). V znanosti so meje, tako praktične kakor načelne narave, onkraj katerih
znanost, vsaj za zdaj, nima odgovorov.)
Da bi se znanost že v šoli vzpostavila kot sistem eksperimentalno in teoretično potrjenih in preverjenih resnic (s pridržkom, da je vsaka znanstvena teorija »falzifikabilna«
(Popper 1974)), se mora kot taka izkazati in potrditi »v akciji«, na teoretični in praktični
ravni. Študentom mora biti dana priložnost, da se naučijo, kako se preprosti osnovni
naravni zakoni odkrivajo in potrjujejo, in kako vodijo preko zaporedja logičnih korakov
do razlag in razumevanja naravnih pojavov.
V učni načrt za naravoslovne znanosti, in posebej za fiziko, je mogoče vključiti le
droben delček nakopičenega znanja. Po našem mnenju je treba osnovna načela klasične fizike predstaviti tako, da dosežemo jasno razumevanje in »praktično« (delovno)
znanje; oboje je najtesneje povezano. Na področju »moderne fizike« (vključno z atomsko teorijo, relativnostno teorijo in kvantno mehaniko) je mogoče predstaviti študentom le koherenten niz dejstev ter jih »povabiti«, da ta dejstva sprejmejo, (večinoma)
brez dokazov. Popolno opravičilo, da v te teorije verjamemo in jim zaupamo (kar temelji na razumevanju in vpogledu vanje), daleč presega obseg šolske fizike.
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Učni proces je nikoli končano prizadevanje, da bi v šoli uspešno predstavili naravoslovno podobo sveta, kakor jo zaznavamo skozi oči znanosti. Tako metode učnega
procesa kakor tudi pojmovni poudarki se spreminjajo, ker znanost napreduje ter prečka nove in nove meje in pregrade; hkrati z njo se spreminja tudi percepcija sveta.
To pa ni edini in niti ne glavni razlog, zaradi katerega je treba iskati nove učne metode, nove poti in paradigme poučevanja ter se prilagajati novim mentalnim in praktičnim okoliščinam. Sposobnost in motivacija študentov, da zaznavajo naravoslovne
predmete in se jim posvečajo, se spreminjata in pristopi k poučevanju v šoli morajo
upoštevati, koliko so študentje zainteresirani (oziroma nezainteresirani), da »tratijo«
svoje moči in čas za študij naravoslovja.
Očitno je, da je v zadnjih desetletjih naravoslovje v veliki meri izgubilo svojo privlačnost in popularnost, pa tudi svoj socialni status. Ena od posledic je, da je pogosto
težko motivirati študente, naj se posvetijo predmetom, ki so težki in hkrati v družbenem kontekstu neprivlačni in »nekoristni«.
V vsakem poučevanju naravoslovja sta vključeni ter neločljivo povezani in prepleteni dve komponenti.
Po eni strani se je treba naučiti in sprejeti nekatera dejstva glede narave (ki sledijo
iz opazovanj in iz njih izvedenih sklepov) – naravne zakone, ki so »koncentrati« našega
védenja o naravi.
Na drugi strani je treba, zato da bi odkrili zakone, ki določajo, kako se odvijajo naravni pojavi, opazovati, delati poskuse in iz njih vleči sklepe (Cavendish prav tam 1990;
Razpet in Čepič 2008). Zelo pogosto je poskuse, ki jih zasnujemo zato, da bi izpeljali
kontrolirano opazovanje kakšnega naravnega pojava, težko izvesti. (Iskanje Higgsovega bozona, ki poteka pri poskusu ATLAS v CERN-u, je primer, kako ogromne razsežnosti
ima lahko neki poskus.) Seveda pa v šoli pričakujemo, da se študentje naučijo lotevati
in izvajati preproste poskuse (ali le opazovanja), za katere ne potrebujejo nobenih (dragih) pripomočkov in instrumentov (Russell prav tam 1990). Študentje so se navadili
iskati rešitev kakšnega problema v neredko nezanesljivih šolskih zapiskih in/ali knjigah
tudi v primerih, ko bi z lahkoto sami z opazovanjem ali preprostim poskusom preizkusili neko domnevo.
Namen tega prispevka je opisati nekatere težave, s katerimi se srečujejo študentje
in profesorji pri obravnavi preprostih problemov, ki zahtevajo le nezahteven razmislek
in opazovanje (Cavendish prav tam 1990; Harlen 1990; Russel, Harlen 1990). V ta namen
smo izvedli raziskavo med študenti 1. letnika dvopredmetnih študijskih vezav (matematika-tehnika, matematika-računalništvo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani) (Kranjc
2006) in enopredmetnih študijev geodezije in operativnega gradbeništva (na Fakulteti
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani). Izkazalo se je, da pri marsikateri temi, četudi
je bila večkrat obravnavana pri pouku, neko osnovno nerazumevanje »preživi«, ne da
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bi pri tem študentje čutili zadrego ter bi želeli zastaviti vprašanje in dobiti dodatno
razlago. Rezultati raziskave kažejo, da študentje v prvi vrsti nimajo iniciative, samozaupanja, delovnih navad, pa tudi kančka radovednosti.
Eden glavnih izzivov, s katerim se srečujemo učitelji fizike (in verjetno še marsikaterega drugega predmeta), je, kako motivirati študente, da bi jih fizika zanimala in bi
poskušali razumeti fizikalne pojme in pojave. To pogosto zahteva nemajhen mentalni
napor. Vse manj študentov se je pripravljenih truditi z učenjem fizike, če se morajo za to
soočati z nerealističnimi problemi, ki nimajo nobene zveze s pravim življenjem. Edina
izjema so tisti študentje, ki se za fiziko zanimajo sami od sebe.
Običajna pot, ki ji sledimo pri pouku fizike, je, da naredimo poskuse, iz katerih lahko izvedemo osnovna načela (= fizikalne zakone) (Glynn, Duit 1995; Kalin, Šteh 2007).
Potem delamo primere in vaje, ki ilustrirajo pomen in rabo predstavljenih načel. Fizikalni zakoni so preproste izjave o fizikalnih količinah, ki jih ni težko razumeti in v katerih je podana funkcijska odvisnost med osnovnimi fizikalnimi količinami. Na primer, 2.
Newtonov zakon (zakon gibanja) pove, da je pospešek točkastega telesa sorazmeren
z rezultanto zunanjih sil. Kljub navidezni preprostosti fizikalnih zakonov se izkaže, da
sta resnično razumevanje zakonov in njihova raba težavni, kar kaže na netrivialnost
fizikalnih pojmov in njihove uporabe. Zato so mnogi začetni primeri, katerih namen
je ilustrirati fizikalne zakone »v akciji«, zelo preprosti (a vendarle ne trivialni, čeprav se
morda taki zdijo). Njihov namen je v čim preprostejšem kontekstu pokazati pravi pomen zakonov in njihovo uporabo. To je naravni pristop; na žalost so preprosti primeri,
ki naj služijo kot ilustracija (na primer klade na klancih ali, da se zdi privlačnejše, »zaboj
s sirovimi hlebci na deski brez trenja«), za študente neprivlačni in ustvarjajo vtis, da je
dolgočasna vsa šolska fizika.
Nismo mnenja, da bi morali osnovne ilustrativne primere kratko malo ukiniti, četudi so »obrabljeni« in dolgočasni. Verjetno so potrebni za to, da pojasnijo, kaj pomenijo
abstraktni pojmi iz fizikalnih zakonov v praktičnih situacijah. Vendar pa bi jih morali, po
našem prepričanju, dopolniti z drugimi problemi, ki so »resnični« v tem smislu, da so
pomemben del nekega segmenta vsakdanjega življenja in da se nam z njihovo razlago
odkrije tudi razumevanje kakšnega relevantnega tehnološkega procesa. Za reševanje
takih problemov je potrebno znanje iz prav določenega znanstvenega področja, pa
tudi raziskovalno delo. Slednje seveda ni nič drugega kakor razmišljanje, poskušanje
in eksperimentiranje, ki nas morajo voditi do boljšega razumevanja specifičnega problema in k iskanju najboljše poti za obvladovanje problema. Pri tem je pomembno, da
se zavedamo, da pri večini tehničnih problemov ni »najboljše« in »dokončne« rešitve.
Rešitve na ravni »status artis« so tiste rešitve, ki izkoriščajo najnovejše znanje in rešitve,
najnovejše metode in materiale. Vse to se seveda spreminja, kar omogoča vedno nove
ideje in izboljšave.
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Za pravo raziskovalno delo v šoli ne razpolagamo ne z znanjem ne z materialno
opremljenostjo; šola temu tudi ni namenjena. Kar lahko storimo, je, da izberemo zanimiv sodoben problem in študente seznanimo s kvalitativnimi značilnostmi problema
(kar je koristno in poučno samo po sebi) ter jih povabimo, da se lotijo »reševanja« problema z lastnimi idejami in predlogi. Pogosto je mogoče plodno razmišljati o nekem
problemu na kvalitativni ravni, brez detajlnega poznavanja podrobnosti. Razprave v
razredu o mogočih rešitvah so lahko koristne in stimulativne, čeprav morda niso prave
in jih ne moremo preizkusiti ali celo izvesti. V pomembni meri lahko »šolsko« znanje
fizike utrdijo in dopolnijo.

2 VPRAŠALNIK
Uspešnost nekega pouka (na katerikoli stopnji) je odvisna (tudi) od tega, kakšno je
predznanje učencev, s katerim pridejo k pouku. Védenje o predznanju je pomembno iz
več razlogov. Pomaga nam primerno izbirati snov in jo tudi primerno poučevati. Predznanje bi moralo biti močnejši razlog razporejanja snovi kakor sam učni načrt.

Slika 1: Odstotek pravilnih odgovorov na vprašalnik za študente 1. letnika dvopredmetnih študijskih vezav
matematika-tehnika in matematika-računalništvo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
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Ko govorimo o predznanju, seveda ne mislimo le »predznanja« v ožjem pomenu besede; pravzaprav imamo v mislih »predusposobljenost«, tj. znanje predmeta in splošno
znanje o svetu, pa tudi zmožnost povezovati in uporabljati znanje in sposobnosti.

Slika 2: Odstotek pravilnih odgovorov na vprašalnik za študente 1. letnika enopredmetnih študijev geodezije in operativnega gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
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Vprašanja v testu so bila namenjena predvsem ugotavljanju sposobnosti razmisleka in zmožnosti predstave, na osnovi katerih se dobi rešitev, ter tudi »občutka« za
pomen in velikost nekaterih fizikalnih količin, ne pa ugotavljanju znanja in spretnosti
pri računskem iskanju rešitev (Treagust 1995). Nekatera vprašanja so stara in poznana,
vendar se to ni pokazalo pri odgovorih študentov.
Sliki 1 in 2 kažeta odstotek pravilnih odgovorov pri posameznih vprašanjih v testu. Rezultati niso vzpodbudni. Pričakovali smo, da bi morali biti odgovori pretežno
pravilni.

Vprašalnik
1. Ali lahko sredi dopoldneva vidimo Luno? Če DA, katero (prvi krajec ...); če NE,
zakaj ne?
2. Zakaj je poleti dan daljši kakor pozimi? Odgovor utemelji.
3. Ali lahko opoldan vidimo senco?
4. Na sliki nariši navpično postavljene palice tako, da bodo metale na tla sence,
kakor so prikazane na sliki.
5. Kozarec je do roba napolnjen z vodo, v kateri plava košček ledu. Kaj se zgodi, ko
se led stali?
a) del vode steče iz kozarca,
b) gladina vode se ne spremeni,
c) gladina vode se zniža.
6. Med postajama A in B ves čas vozijo vlaki; vsako polno uro z vsake postaje odpelje vlak proti drugi postaji. Vožnja vlaka od ene postaje do druge traja natanko
3 ure. Koliko nasproti vozečih vlakov vidi potnik skozi okno svojega vlaka, če ne
šteje vlaka, ki pripelje na njegovo odhodno postajo v trenutku, ko on odpelje, in
tudi ne vlaka, ki odpelje s ciljne postaje v trenutku njegovega prihoda?
a) 1,
b) 2,
c) 3,
d) 4,
e) 5.
7. Na tehtnici je kozarec z vodo. V vodo vtaknemo prst. Ko je v vodi prst, kaže tehtnica
a) več,
b) manj,
c) enako.
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8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
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Miselni poskus: V vodi plava balon, na katerega je obešena utež, tako da plava
balon tik pod gladino. Balon potisnemo v vodo in spustimo. Ali se balon
a) dvigne,
b) ne premakne,
c) potopi.
Zmešamo 1 liter vode pri 30 oC in 1 liter vode pri 50 oC. Kolikšna je zmesna
temperatura?
a) 20 oC,
b) 80 oC,
c) 40 oC.
V navadnem loncu je 1 liter vode pri tlaku 1 bar in temperaturi 100 oC. Vodo
izparimo. Kolikšno je prostornina nastale pare?
Idealen toplotni stroj dela med temperaturama 30 oC in 150 oC. Kolikšen je
njegov izkoristek?
a) 100 %,
b) 80 %,
c) 58 %,
d) 0 %.
1 liter vode segrejemo od 0 oC do 100 oC. Kako visoko bi dvignili to vodo, ko bi
za dviganje opravili enako množino dela, kakor smo dovedli toplote pri segrevanju?
a) 100 m,
b) 5 m,
c) 100 km,
d) 42 km.
Približno oceni, koliko moči troši človek, ko mirno leži v postelji!
Kakšno valovanje je zvok?
a) longitudinalno,
b) transverzalno,
c) elektromagnetno,
d) magnetizem.
Na baterijo za 3 V priključimo zaporedno dve žarnici; eno za 3 V z uporom 2
oma, drugo za 3 V z uporom za 4 ome. a) Nariši shemo! Nariši, kako bi priključil
voltmeter, da bi izmeril b) napetost na prvi žarnici, c) napetost na drugi žarnici.
Skiciraj silnice magnetnega polja okoli ravnega vodnika s tokom.
Stopi pred zrcalo, ki je pritrjeno na navpično steno. Nariši potek žarkov, ki
ustvarijo tvojo sliko v tvojem očesu.
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18. Ko posvetimo skozi stekleno prizmo s curkom bele svetlobe, dobimo na zaslonu mavrico. Zakaj?
19. Katero srednjo šolo ste obiskovali? Kaj vam je bilo pri fiziki najbolj všeč in kaj
najmanj?
20. Kakšno oceno ste imeli pri
a) fiziki,
b) matematiki.
Na razpolago ni dovolj prostora, da bi komentirali vsa vprašanja, zato se v nadaljevanju omejimo le na nekatera.
1. vprašanje. Večina študentov ve, da Luno lahko vidimo sredi dopoldneva, le malo
pa jih je pravilno odgovorilo glede njene mene. Med tistimi, ki so poskusili odgovoriti,
v kakšni meni je luna, če jo vidimo dopoldan, je bila le polovica odgovorov pravilnih.
Po naših izkušnjah si študentje slabo predstavljajo, kako se spreminja osvetlitev
Zemlje in Lune, ko se gibljeta okoli Sonca. Vprašanje, kaj bi videli, če bi od zelo daleč
(z namišljene vesoljske ladje) opazovali gibanje Zemlje in Lune na poti okoli Sonca, je
pretežavno za večino študentov. Izkaže se, da celo slike, simulacije in demonstracije
nimajo velike teže. Posebej težavno za študente je ugotoviti, kako je osvetljena Luna za
različne lege glede na Zemljo in Sonce. Glede Zemlje je še precej pravilnih odgovorov,
pri Luni pa postanejo zbegani; na vprašanje, kako za dano konfiguracijo Sonce-ZemljaLuna vidimo Luno z Zemlje (Slika 3), skoraj ni pravilnih odgovorov.

Slika 3: Skica za ugotavljanje Luninih men.

Za razmeroma učinkovito orodje, ki pomaga vizualizaciji Luninih men, se je pokazala simulacija, opisana v Kranjc in Razpet (2009).
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2. vprašanje. Večina študentov – presenetljivo! – povezuje dolžino dneva (in noči)
z razdaljo Zemlje od Sonca. Očitno povezujejo dolžino dneva s temperaturo: poleti je
temperatura višja in dnevi daljši. Oddaljenost Zemlje od Sonca se spreminja, ker se
Zemlje glede na Sonce giblje po eliptičnem tiru, višja temperatura je posledica večje
bližine Zemlje do Sonca, prav tako torej tudi dolžina dneva. Študentje se učijo o letnih
časih in njihovih vzrokih ne le pri fiziki, marveč tudi pri zemljepisu. V razredu se naredi
mnogo demonstracij, da bi bilo učencem (dijakom) jasno, da je vzrok za letne čase nagib osi Zemlje glede na ravnino, po kateri se giblje okoli Sonca; del pojava letnih časov
je tudi dolžina dneva.
Velika privlačnost napačnega odgovora verjetno izvira iz njegove preprostosti. Potrebno je manj miselnega napora, da povežemo odvisnost dolžine dneva od razdalje
Zemlje od Sonca kakor od nagnjenosti zemeljske osi od ravnine, v kateri potuje Zemlje.
(Pravzaprav je nekaj ironije v tem, da je v času zime na severni zemeljski polobli Zemlja
bližje Soncu kakor poleti.)
3. vprašanje. Otroci opazujejo sence v otroških vrtcih in osnovnih šolah; pozneje
se zdi vprašanje senc preveč preprosto, da bi mu v šoli posvečali posebno pozornost.
Je pa to ena od nalog na terenskih vajah za dijake. Preden naredijo nekaj praktičnih
vaj, imajo razgovor o sencah in o tem, kako se sence, ki jih mečejo telesa na soncu,
spreminjajo s časom. Študentje vedo, da se sence krajšajo, ko gre ura proti poldnevu,
opoldan so najkrajše, nato se spet daljšajo. Vedo tudi, da se dolžina in smer sence spreminja. Nekaj se naučijo o sončnih urah oz. o tem, kako lahko s primerno postavljeno
palico merimo čas.
Na vprašanje, kako dolga je senca predmetov opoldan, je najpogostejši odgovor,
da sence ni oziroma da je zelo kratka (s čimer je mišljeno, da je senca le pod predmetom). Ob tem se morajo učenci naučiti nekaj o največji višini Sonca (višinskem kotu, deklinaciji, tj. o kotu med vodoravno ravnino in zveznico med opazovalcem in Soncem).
Pogosta izjava je, da je Sonce opoldan »nad glavo«, tj. da je deklinacija 90 º. Po nadaljnjem opazovanju in razgovorih ugotovijo, da na naši zemljepisni širini Sonce nikoli
ne doseže zenita. Vendar se zdi, da to znanje ne postane del »dolgoročnega« znanja.
Kot študentje 1. letnika na univerzi so že zdrsnili nazaj na prvotne napačne predstave.
Verjetno je delni odgovor na vprašanje, zakaj študentje mislijo, da opoldan »ni sence«,
v tem, da je del splošne nezavedne strategije študentov iskanje preprostih odgovorov,
čeprav se le-ti ob skrbnejšem premisleku pokažejo kot nepravilni.
4. vprašanje. Pri odgovoru na to vprašanje (Slika 4) sta se pojavila dva problema.
Prvi je bil, da študentje niso razumeli (ali niso bili pozorni na to), kaj pomeni »navpičen«. Palice, ki bi morale biti postavljene navpično, so bile narisane v najrazličnejših
smereh: pravokotno na podlago, vzporedno s sončnimi žarki ali v kakšni drugi smeri.
Zdi se, da je to povezano s tem, da so študentje navajeni opazovati sence največkrat
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le na vodoravni podlagi, nagnjena ploskev pomeni zanje nov problem. Drugi problem
zadeva geometrijsko konstrukcijo sence, ki jo meče neki predmet, na katerega pada
svetloba. Zdi se, kakor da študentje geometrijskega pojma sence ne poznajo in da pri
praktičnem problemu niso sposobni uporabiti pojma »pravokotne projekcije«, ki jo poznajo iz geometrije.

Slika 4: Slika pri vprašanju št. 4. Študentje so morali narisati navpične palice, tako da mečejo sence, kakor
so narisane na sliki.

Na Sliki 5 sta prikazana dva odgovora. Pri prvem se zdi, da študent/ka ni zares
prebral/a vprašanja (po katerem bi morale biti vse palice navpične) in tudi, da ne ve,
kako za telesom, na katerega vpada svetloba, nastane senca. V drugem odgovoru sta
pojem »navpično« in nastanek sence razumljena bolje; vendar je študent/ka »poenostavil/a« odgovor tako, da se zahteve po navpičnosti palice ni strogo držal/a in da je
malo priredil/a način nastajanja sence, kadar se je to zdelo preprostejše. V tem primeru
bi študent/ka po našem mnenju z nekaj več samozaupanja in vztrajnosti lahko našel/la
pravilen odgovor.

Slika 5: Razumevanje nastanka senc: dva izmed odgovorov na 5. vprašanje.

6. vprašanje. To vprašanje od študentov ne zahteva specialnega znanja fizike, posebej ne poznavanja kakšnega fizikalnega zakona ali izreka, zahteva pa zmožnost logičnega razmisleka, kakršnega bi morali biti študentje na univerzi sposobni izpeljati.
Pri tem vprašanju je posebej pomembno, da si študent najprej ustvari jasno predstavo
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o problemu; pravilen odgovor so praviloma našli študentje, ki so si pomagali s skico.
Zdi se, da so študentje, ki niso narisali neke skice, o odgovoru le ugibali. Pri tem so večinoma domnevali, da je pravilni odgovor nekje na sredini med ponujenimi rešitvami;
večini študentov se je zdel pravilni odgovor (e) presenetljiv.
Pri diskusiji v razredu po testu se je pokazalo, da se je to vprašanje večini študentov
zdelo zanimivo in da so si želeli spoznati pravilni odgovor. Pri tem so našli tudi različne
načine, kako priti do odgovora (npr. neposredno s štetjem vlakov, ki jih sreča gibajoči
se opazovalec na progi ali z ugotavljanjem relativne hitrosti vlaka, ki vozi v eni smeri,
glede na vlake, ki vozijo v nasprotni smeri).
Delež pravilnih odgovorov je bil posebej nizek pri študentih Pedagoške fakultete.
Vendar je diskusija pokazala, da so bili študentje vseh anketiranih oddelkov po določenem razmisleku večinoma sposobni najti pravilni odgovor. Nizek odstotek pravilnih
odgovorov v vprašalniku (posebej še pri študentih Pedagoške fakultete) se zdi bolj posledica »lagodnosti«: udobneje je »ugibati«, kakor vložiti nekaj napora in se »prikopati«
do pravilne rešitve.
7. vprašanje. To je zahtevno vprašanje, ki zahteva »kombinirano« fizikalno znanje
(3. Newtonov zakon – zakon o vzajemnem učinku, vzgon) in dober uvid v fizikalno
dogajanje. Iz izdelkov študentov ni vedno razvidno, po kakšnem razmisleku so prišli
do rezultata. Vsekakor je vsak študent, ki je po končani srednji šoli sposoben po samostojnem razmisleku najti pravilni odgovor na to vprašanje, sposoben dosegati pri fiziki
(in verjetno pri naravoslovju nasploh) odlične rezultate. Kakšni so dejansko rezultati
študija, je odvisno od tega, koliko dela je pripravljen nekdo vložiti v študij tega (teh)
predmetov.
8. vprašanje. Kakor predhodno je tudi to zahtevno vprašanje, ki zahteva kombinacijo znanj z več fizikalnih področij (stisljivost snovi, vzgon) in dober občutek za fizikalno
dogajanje. Odstotek pravilnih odgovorov je bil nizek (a opazno višji pri študentih Pedagoške fakultete kakor pri študentih drugih dveh skupin).
Pravilni odgovori na zahtevni vprašanji 7 in 8 kažejo, da je nekaj študentov v vsaki
skupini sposobnih rešiti razmeroma zahtevne naloge iz fizike. Diskusija v razredu po
testu je nadalje pokazala, da z nekaj usmerjanja razmisleka in z nekaj več vloženega
truda pri reševanju naloge velik del študentov lahko najde rešitev.
10. vprašanje. V učnem načrtu fizike je precej časa namenjenega obravnavi idealnih plinov ter demonstracijam in poskusom z njimi. Vsak študent pozna enačbo stanja za idealni plin, pV = (m/M)RT. Vprašanje zahteva izračun prostornine vodne pare,
ki nastane, ko pri normalnem zračnem tlaku izpari 1 kg vode pri temperaturi 100 ºC.
Rešitev je V = (m/pM)RT, vendar ni bilo niti enega samega pravilnega odgovora. Očitno je težava v tem, da je v formulaciji naloge nastopal »1 liter vode«, nikjer pa ni bilo
besedne zveze »idealni plin«. Eden od večjih problemov, s katerimi se srečujejo učenci
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in učitelji, je »fragmentacija« znanja: študentje imajo lahko dobro znanje znotraj določenega področja, vendar ga niso sposobni uporabiti na nekem drugem področju.
Znanje iz različnih »predalčkov« znajo uporabiti samo znotraj »matičnega« predalčka,
kar pomeni, da so se naučili ravnanja s količinami, ne pa razpoznavanja struktur. Ker v
tekstu naloge nastopa voda, je ta podatek zakril dejstvo, da naloga sprašuje nekaj o
plinu (vodni pari).
11. vprašanje. V fiziki se neprenehoma uporabljajo »idealizacije«. Z njimi se izognemo nebistvenim in nepotrebnim komplikacijah (npr. odvečnemu računanju) ter poudarimo bistvene vsebinske stvari nekega pojava. Idealizirana obravnava mora obdržati
osnovne značilnosti fizikalne situacije, ne meni pa se za manj pomembne efekte, ki
spremljajo glavni pojav, in za take, ki niso del istega procesa. V tem smislu so idealizacije »realistični« opisi narave. Pokažejo in napovejo, kakšne so »v resnici« lastnosti in
obnašanje fizikalnega sistema, »idealizaciji« navkljub, pač v »okviru natančnosti«, ki jo
omogoča neka idealizacija oziroma približek.
Tudi »idealni toplotni stroj« je primer smiselne in koristne idealizacije.
V odgovorih na vprašanje o izkoristku »idealnega« (ali Carnotovega) toplotnega
stroja je večina študentov razumela, da pomeni »idealni stroj« tak stroj, ki ima 100-odstotni izkoristek ali skoraj toliko, kar ne predstavlja fizikalne resničnosti. Pri pouku so se
učili, da pomeni »idealni toplotni stroj« tak toplotni stroj, ki deluje »idealno« v smislu,
kakršnega smo opisali zgoraj (reverzibilnost, ni trenja itn.), in dosega najboljši izkoristek znotraj omejitev, ki jih postavljajo naravni zakoni. V šoli se dela mnogo primerov z
izkoristkom idealnega toplotnega stroja in »formula« za njegov izkoristek, ηC = 1 – Tv/Th,
je ena od »razvpitih« fizikalnih »formul«. Ob njej se pove, da sta Tv in Th absolutni temperaturi in je lahko ηC poljubno majhen (če se temperaturi Tv in Th le malo razlikujeta),
pa še vedno največji mogoči za dane pogoje delovanja stroja.
Študentje, upoštevajoč reklo, da v resničnih situacija »nič ni popolno«, pogosto
kratko malo postavijo za vrednost izkoristka 90 odstotkov. Ker pa hkrati pogosto slišijo,
da so izkoristki toplotnih strojev nizki, si pogosto »izberejo« poljubne nižje, z ničemer
utemeljene vrednosti.
12. vprašanje. Odgovor na to vprašanje je mogoče dobiti s preprostim računom v
eni vrstici; ker so podatki preprosti, ne potrebujemo niti kalkulatorja. Težko si je predstavljati, kako so študentje prišli do svojih arbitrarnih odgovorov, vendar se zdi, da niso
uporabljali fizikalnega (ali drugačnega stvarnega) razmisleka. Zdi se, da so se izogibali
odgovoru 42 km, ki se je zdel (pre)velik in potemtakem malo verjetno pravilen. A vendar so se med odgovori znašli tudi odgovori 100 km. (Morda preprosto zato, ker so
odgovori podvrženi Gaussovi porazdelitvi.)
13. vprašanje. Med odgovori ni bilo niti enega vsaj približno pravilnega. Precej študentov je eksplicitno zapisalo, da se pri osebi, ki počiva, ne troši nič moči. Pri biologiji,
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kemiji in fiziki so se vsi podrobno učili o mnogovrstnih procesih, ki potekajo v živih
bitjih in ki so potrebni za to, da organizem ostane živ: krvni obtok, dihanje ter krčenje
in raztezanje mišic, ki ga spremlja, presnova in njeni kemijski procesi itn. Očitno potekanja teh procesov niso povezali z energijo na način, kakor se to dogaja pri avtomobilu,
ki je v mrtvem teku: čeprav ne vozi, troši motor, ki teče, gorivo in s tem energijo. Študentje sicer poznajo energijski zakon, ki pravi, da »v naravnih procesih ni nič zastonj«,
vendar ga jemljejo kot »fizikalni zakon« in ga ne povezujejo z biološkimi procesi.
Zadrega splošnega značaja je tudi v tem, kako so izrazili odgovor. Mnogo jih je na
primer napisalo »20 odstotkov«, kar nima nobenega smisla.

3 SKLEP
Morda se zdi presenetljivo, da študentje po temeljitem študiju neke teme (kar
vključuje pogovore, opazovanja, meritve in ponavljanje) vendarle dajejo na s temo povezanimi vprašanji že po razmeroma kratkem času napačne odgovore. Zdi se, da po
vseh učnih urah, ki vključujejo poskuse, ki jih izvedejo sami, pridobijo le »plitvo« in
»kratkoročno memorirano« znanje. Razumejo razlage, ki jih dobijo pri pouku, vendar
kmalu niso več sposobni rekonstruirati poteka razmišljanja. V takih primerih se vrnejo,
brez mnogo obotavljanja, k starim (napačnim) pojmom in predstavam.
Učenje je v svojem bistvu proces, pri katerem »se navadimo« na pravo razlago
nekega pojava. »Navaditi se« je proces, ki vključuje razumevanje, memoriranje in utrjevanje znanja; to zahteva mnogo ponavljanja in mnogo časa. Če se to ne zgodi, se
študentje tudi pri preprostih temah vrnejo na zgodnejše ali ad hoc predstave, čeprav
napačne.
Menimo, da je več razlogov za slabe rezultate pri testu.
Prvi in morda glavni razlog za slabo znanje naravoslovja je v interesih današnjih
študentov in v viru, iz katerega pridobivajo veliko svojega znanja: njihovi »duhovni« interesi in aktivnosti so veliki meri povezani z internetom in internetnimi komunikacijami. Orodja, ki jih uporabljajo, so računalniki, mobilni telefoni, MP3 in podobno. Zato so
to »instrumenti«, ki jih poznajo in so jim domači. Na njih »vadijo« in se izpopolnjujejo
vsak dan. Ker je »virtualna« resničnost zanje pogosto bolj »realna« od »resnične realnosti«, izgubljajo zanimanje za opazovanje pravih, »resničnih«, tj. v naravi odvijajočih
se pojavov. Opazovanje naravnih pojavov zahteva več napora, potrpežljivosti in časa,
kakor gledanje računalniških animacij in/ali simulacij. Če pa nikoli ne delajo opazovanj
in poskusov, to pomeni, da se ne seznanijo z opremo in instrumenti, da sami nikoli
ne pripravijo potrebnih orodij in potemtakem ne dobijo potrebnih izkušenj in spretnosti za izvedbo tudi zelo preprostih poskusov. Poleg tega je »prednost« računalniške
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resničnosti v tem, da jo lahko prilagodimo ter so napake in pomote brez posledic. Ko
naredimo napačno izbiro ali narobe odgovorimo, ni nobenih posledic; če želimo, postopek kratko malo ponovimo.
Ne smemo pozabiti, da najpogosteje otroci igrajo računalniške igre, še preden gredo v šolo. Tako se že zelo zgodaj navadijo na izredne izpopolnjene računalniške grafike.
Kakovost računalniških prikazov v šoli pogosto daleč zaostaja za kakovostjo profesionalnih računalniških iger.
Življenjski ritem s stalnim pomanjkanjem časa dela sistematično, dolgoročno, k
cilju usmerjeno učenje manj popularno. Študentje imajo raje hitro, »instant« znanje in
učenje od dneva do dneva. Namesto študija iz knjig raje uporabljajo zapiske (pogosto
od kolegov, pogosto z veliko napakami) ali celo kratke izvlečke. To vzame malo časa,
vendar tudi ne prinese globljega razumevanja in memorizacije. Če so v zapiskih napake, se jih naučijo, ne da bi si zastavljali vprašanja ali opazili nekonsistentnosti v snovi;
nezmožnost razumevanja raje pripišejo temu, da je »fizika težka« in težko razumljiva.
Verjamemo, da učitelji fizike mnogo naredijo za boljšo motivacijo učencev. Čeprav
snov dobro razložijo, morda ni dovolj časa za razgovore, ki so nujno potrebni za razjasnitev in utrjevanje osnovnih pojmov. Skozi diskusije lahko učitelj ugotovi, pri katerih
pojmih imajo učenci težave in zakaj.
Eden od razlogov skromnejšega znanja je zagotovo tudi to, da se v šoli od učencev
zahteva manj, kakor so sposobni. Zahteve, ki jih šola postavlja učencem, so pogosto
daleč pod njihovimi dejanskimi zmožnostmi, posebej pri nadarjenih učencih.
Morda je za slabe rezultate testov kriv še dodaten razlog: študentje se manj potrudijo, če test »ni za oceno«, ampak le za preverjanje znanja. Preverjanje znanja zanje ni
motivacijsko, čeprav o stanju njihovega znanja mnogo pove tako njim kakor učiteljem.
Verjamemo, da je redno preverjanje znanja (ne »za ocene«, ampak zares za preverjanje znanja), vključno s predhodnimi testi, zelo pomembno za odkrivanje »lukenj«
v znanju in razumevanju učencev. To omogoča, da se odpravljajo napačne predstave
in ugotavlja, kje so potrebna dodatna pojasnila in razlage.
Na koncu bi radi poudarili, da se nam zdi vprašanje »predusposobljenosti« študentov, ki se vpisujejo na pedagoške fakultete, izrednega pomena, saj je od te predusposobljenosti v veliki meri odvisno, kakšno bo njihovo znanje ob diplomi oz. kako
bodo usposobljeni kot učitelji-prenašalci in posredovalci znanja novim generacijam
učencev v osnovni šoli. Kljub velikim naporom se morebitnega zaostanka v znanju, izkušnjah in delovnih navadah znotraj univerzitetnega študija ne da vedno popolnoma
nadoknaditi.
Ker je kakovostna šola bistvena za dobro funkcioniranje celotne družbe in ker so
kakovostni učitelji bistveni za dobro funkcioniranje šole, se nam zdi nadvse pomembno, da se pouku in dobremu usposabljanju učencev na vseh stopnjah izobraževanja
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posveča velika pozornost od začetka do konca šolskega procesa. Potreben je resen in
odgovoren razmislek o tem, kako ustvariti pogoje, da učenci (dijaki, študentje) snov, ki
se je učijo v šoli, ob koncu šolanja (na vsaki stopnji) tudi obvladajo. Z drugimi besedami: kako učne sposobnosti učencev izkoristiti, da bodo v šoli (v učnem procesu) znanje
in druge vrste kompetenc zares pridobili.
To seveda ne velja le za študente na pedagoških fakultetah. Kakovostno izobraževanje na vseh področjih je osnovnega pomena za družbo. Da pa bo izobraževalni
proces v obstoječem izobraževalnem sistemu zares uspešen, je treba vzpostaviti nov
odnos – in morda nove zahteve – do učenja in do znanja, tako pri študentih kakor pri
šolskih oblasteh.
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FUNKCIONALNA NARAVOSLOVNA
FIZIKALNA PISMENOST ŠTUDENTOV
PEDAGOŠKE FIZIKE
1 UVOD
Osnovna pismenost pomeni v terminologiji UNESCA (Statistični urad 2005) »sposobnost pisati in brati, z razumevanjem kratkih stavkov v posameznikovem vsakdanjem življenju«. V nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (Andragoški center 2006) je
opredeljena kot: »trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi«. Poleg osnovne
pismenosti obstajajo tudi ožje definirane vrste pismenosti (prav tam): »Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo za temeljne zmožnosti pismenosti, se danes
poudarja tudi pomen drugih zmožnosti (npr. poslušanje) in novih pismenosti, kot so
informacijska, digitalna, medijska pismenost in druge, ki so pomembne za uspešno
delovanje v družbi.«
Podrobneje so se z opredeljevanjem in merjenjem posebne naravoslovne pismenosti ukvarjali v raziskavi PISA (2006). Po dokumentu, ki določa izhodišča raziskave,
naravoslovna pismenost obsega naravoslovno znanje, prepoznavanje naravoslovnih
problemov in uporabo znanja, (znanstveno) razlaganje in razumevanje pojavov, dojemanje naravoslovja kot oblike človeškega znanja, prepoznavanje pomena naravoslovja in tehnike v okolju ter pripravljenost za reševanje naravoslovnih problemov.
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Poleg širokega pojma pismenost se dostikrat uporabi tudi ožji pojem funkcionalna
pismenost, kjer pridevnik funkcionalna opredeli in poudari, ali si posameznik, ki pozna
abecedo in osnovne računske operacije, z njimi zna pomagati in jih uporabljati v različnih življenjskih situacijah (Bešter 1995). Zgoraj zapisani definiciji pismenosti UNESCA
in v dokumentu nacionalne strategije za razvoj pismenosti dejansko ustrezata pojmu
funkcionalna pismenost. Opredelitev naravoslovne pismenosti po raziskavi PISA 2006
tudi vsebuje funkcionalno pismenost, saj eksplicitno poudari tudi uporabo znanja.
Zmožnost uporabe pisnih besedil pomeni, da mora posameznik poleg poznavanja
abecede tudi razumeti pojme, ki jih znaki ali zaporedje znakov označujejo. Če pojmov
v besedilu ne razume, si z njimi ne more pomagati, zato je razumevanje pojmov potrebni pogoj za pismenost. Ni pa še zadosten, ker samo razumevanje še ne pomeni, da
si bo s tem tudi kaj pomagal.
K naravoslovni, ali ožje, fizikalni pismenosti torej sodijo, po vrsti, poznavanje, razumevanje in končno zmožnost uporabe osnovnih fizikalnih pojmov in konceptov. Zanimalo nas je, ali študentje pedagoške fizike tik pred koncem obveznega formalnega
izobraževanja razumejo osnovne fizikalne pojme, saj šele razumevanje omogoča uporabo – v njihovem primeru za uspešno podajanje snovi in prenos znanja na generacije
učencev. Verjamemo, da učitelj, ki ne razume svoje snovi, te snovi ne more poučevati
uspešno.
Razumevanje pojmov kaže na to, da so študentje bralno in poslušalno pismeni,
saj so sprejeli pisno ali slušno informacijo, jo z lastno miselno aktivnostjo predelali in
se naposled dokopali do razumevanja. Želeli pa smo osvetliti tudi naslednji korak. Ali
je študent, ki pojme razume, to zmožen izraziti v pisni obliki? Je izrazno pismen? Je
sposoben pomen pojmov opredeliti, razložiti in posredovati naprej v čim natančnejši,
nedvoumni in jasnejši obliki?

2 NALOGA
Pri vajah iz predmeta Didaktika fizike so študentje dobili nalogo, da opredelijo nekaj osnovnih pojmov termodinamike in pojasnijo nekaj izjav. Izbrani pojmi so bili vsi
elementarni, v ciljih učnih načrtov za fiziko v devetletki omenjani posamezno in v povezavi z drugimi pojmi. Naložili smo jim, naj pisno opredelijo pojme
– energija;
– delo;
– toplota;
in pojasnijo
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– ali je izjava »telo toploto (ali delo) prejme (ali odda)« lahko problematična;
– kaj pomeni, če rečemo »toplota se prenaša«;
– kako se toplota prenaša;
– kaj pomeni, če rečemo, da toplota prehaja hitreje;
– energijski zakon.
Časa so imeli eno šolsko uro.
V tem prispevku bomo predstavili ugotovitve o znanju, razumevanju in sposobnosti to znanje in razumevanje izraziti, pri čemer se bomo omejili le na prvo vprašanje,
opredelitev pojma energija.

3 ENERGIJA
Poglejmo najprej, kako se glasi vpeljava pojma energija v srednješolskem učbeniku za fiziko (Modrijan 2000: 156) v uvodu k poglavju Delo in energija: »/.../ telesa, ki
imajo energijo, lahko opravijo delo ... kasneje energije ne povezujemo neposredno z
delom, ampak nam pomeni fizikalno količino, ki ima nekatere značilne lastnosti /.../« O
energiji torej govorimo najprej v povezavi z zmožnostjo opravljanja dela, vendar kmalu
opozorimo, da to ni edini atribut pojma. Pričakujemo, da se sčasoma, skozi dolga leta
šolanja in študija fizike, tudi nekatere značilne druge lastnosti energije (poleg zmožnosti za opravljanje dela) ugnezdijo v predstave študentov, prihodnjih učiteljev fizike.
Upamo, da se bodo pri opredeljevanju pojma sklicevali na stanje telesa ali sistema in
stanja ne bodo zamenjevali z lastnostmi, ki so atribut snovi in ne telesa (ali sistema;
kot na primer gostota, viskoznost, barva, toplotna in električna prevodnost, specifična
toplota ...). Upamo, da bodo povezovanje energije z zmožnostjo za opravljanje dela
razširili še na zmožnost oddajanja toplote, v povezavi z zmožnostjo sprejemanja obojega (dela in toplote) pa omenili še energijski zakon. Pričakujemo, da pojem energije
povezujejo tudi z obstojem različnih oblik energije in energijskim pretvorbami med
temi različnimi oblikami.
V skupini je 17 študentov opredeljevalo pojem energije individualno tako, kot
kaže povzetek v Tabeli 1. Pri opredeljevanju pojma energija so uporabili nekatere druge termodinamske pojme in se sklicevali na druge pojave, ki so navedeni v tabeli. V
drugem stolpcu Tabele 1 je zapisano število študentov, ki so določen pojem ali sklic na
pojav uporabili. Od desetih študentov, ki so opredeljevali energijo z delom, jih je osem
(kar je polovica vseh) od različnih atributov pojma omenilo le tega. Tako omejeno pojmovanje energije pričakujemo od učencev devetega razreda osnovne šole. Le eden je
energijo eksplicitno pripisal stanju telesa.
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pojem energija opredelijo, povežejo z drugimi pojmi:
sposobnost za opravljanje dela
različne oblike energije
energija se spreminja/ohranja
spremembo temperature
stanje
opozorilo na vsakdanji (ne strogo fizikalen) pomen

število študentov, ki omeni povezavo
10 (8*)
8
7
4
1
1

Tabela 1: Opredeljevanje pojma energija z drugimi pojmi.

Kaj več nam o predstavah o energiji, tudi napačnih in površnih, in o natančnosti
izražanja povedo konkretne izjave. Nekaj jih dobesedno navajamo in komentiramo.
»Je količina, ki se prenaša z delom ali spremembo temperature.«
Energija se prenaša z delom s telesa na telo – če smo v izjavah natančni, omenimo
tudi telesa (ali sisteme). Ne rečemo pa, da se energija prenaša s spremembo temperature. S spremembo temperature se nič ne prenaša, sprememba je kvečjemu posledica
nekega prenosa. Študent/ka je imel/a v mislih prenos energije s toploto. Res pa se toplota prenaša, če obstaja razlika temperatur. Razlika pomeni krajevno neenakost, sprememba pa časovno. Zaradi razlike temperatur je prehajala toplota in temperatura se je
zato spremenila. Učitelj, ki se ne izraža natančno in pravilno, podpira zmedo v glavah
učencev in jo celo še dodatno ustvarja.
»Fizikalna količina, ki se telesu spremeni, če mu dovedemo/odvzamemo delo,
spremenimo temperaturo.« Nikoli ne rečemo, da telesu delo odvzamemo – telo delo
opravi ali odda (potem ima manj energije) ali pa ga prejme (potem ima več energije). V
nasprotju s prejšnjo izjavo tu sprememba temperature ni navedena napačno, temperatura je merilo energije, ki jo telo (sistem) ima. Pač pa je izjava nepopolna in zmedena.
Študent/ka tu z(a)meša dva vidika energije – v isti sapi govori o energiji, ki se spremeni
z delom (pozabi toploto), in o temperaturi kot merilu energije, pri čemer pozabi, da
se včasih sprememba energije na temperaturi nič ne pozna in da lahko spremembo
temperature zakrivi tudi prejeto ali oddano delo.
»Energija je fizikalna količina, ki nam pove, kolikšno energijo ima telo v nekem položaju oziroma trenutku oziroma za koliko se telesu spremeni energija v dveh različnih
stanjih. Energija se ohranja. W = ∆Wp + ∆Wk + ∆Wpr + ∆Wn.«
Študent/ka tavtološko opredeli pojem s samim sabo v prvem delu prvega stavka,
v drugem delu pa zameša energijo s spremembo energije in spremembo energije z
razliko energije. Se energija ohranja ali ne? Energija (W) ni vsota sprememb (∆) energije,
ampak kvečjemu vsota energij. Ve, da se energija nanaša na stanje telesa.
»Energija je fizikalna količina, ki jo telesa oddajajo, prejemajo ali imajo.«
Ta izjava je pravilna, je celo tavtologija. Ni namreč telesa brez energije – če ni druge
energije, ostane vsaj mc2. Pove, da ima energijo telo. Zdi se, da se študent/ka zaveda te-
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žavnosti opredeljevanja osnovnega, a tudi zelo abstraktnega pojma. S to opredelitvijo
sicer o energiji ne izvemo veliko.
»/.../ Torej energija nam pomaga, da smo sposobni opravljati delo.«
Kako nam energija pomaga, da smo sposobni opravljati delo? Ali smo samo mi tisti, ki delo opravljamo? Pri fiziki učimo, da delo opravlja sila; ali kvečjemu telo, ki deluje
s silo na drugo telo.
»Lastnost telesa, da lahko opravi delo ... V idealnem sistemu se energije pretvarjajo
ena v drugo.«
Energija ni lastnost telesa, ampak lastnost stanja telesa. Energije se lahko pretvarjajo iz ene oblike v drugo v vseh sistemih, ne le v idealnih. Uporaba pojma idealen je tu
popolnoma neprimerna in kaže na to, da ga študent/ka ne razume. Morda je imel/a v
mislih izoliran sistem?
»/.../ je lastnost telesa (snovi), ki se vedno ohranja, le pretvarja se iz ene oblike v
drugo.«
Energija je lastnost telesa, ne pa snovi. Energija telesa se ne ohranja vedno, saj
lahko, če ni izoliran, prejema ali oddaja delo in toploto, in takrat se mu energija spremeni.
»Če ima telo energijo, lahko opravi delo. Pri tem se energija zmanjša za toliko, kolikor dela je opravilo.«
S to izjavo je študent/ka kvantitativno opredelil/a energijo s količino dela, ki ga
telo lahko opravi. Pogrešamo pa še druge, abstraktnejše lastnosti energije.

Slika 1: Primer na tablo zapisanih izjav, s katerimi so študentje 4. letnika pedagoške fizike opredeljevali
pojem energija.
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4 ZAKLJUČEK
Iz analize pisnih izdelkov ugotovimo, da imajo študenti večinoma težave s pisnim
izražanjem, nekateri pa tudi z razumevanjem osnovnih termodinamskih konceptov.
Skoraj polovica študentov v testirani skupini je po letih študija energijo povezala le z
zmožnostjo za opravljanje dela. To je po eni strani blizu vsakdanjemu (nefizikalnemu)
razumevanju pojma, po drugi pa je lahko to okleščeno pojmovanje tudi usedlina šolanja na nižji stopnji. V želji po tem, da učencem približamo nove, abstraktne in težke
fizikalne pojme in vsebine, jih skušamo pri vpeljavi navezati na obstoječe predstave in
izkušnje. Tudi fizikalno, ne le vsakdanje pojmovanje energije je namreč povezano z delom. Morda pa te povezave preveč poudarimo in ostane le še malo (ali nič, če gledamo
minimalne cilje) prostora za dodatke, za novo in drugačno. Učenci se oklenejo znanega
in ostanejo tudi kot študenti pri starem in omejenem pojmovanju v novih kontekstih.
S tem pa tudi mi nismo povedali dosti novega.
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GLASBENO OPISMENJEVANJE
IN PEVSKA DEJAVNOST V PRVEM
TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
UVOD
Vsi glasbeno-izobraževalni sistemi temeljijo na teoretičnih znanjih in kasneje praktičnem delu. Teoretični del predstavljajo glasbena znanja, ki omogočajo branje, zapisovanje glasbe ter razumevanje in interpretiranje že zapisanega. Med spretnosti glasbene pismenosti uvrščamo poznavanje in razumevanje ritma, melodije, harmonije ter
ustrezne glasbene terminologije. Pomembna je tudi zmožnost glasbenega poslušanja,
ki je pogoj za dosego zgoraj navedenih ciljev. Glasbeno-pedagoška praksa pozna sedem tipov poslušalcev, od glasbenega eksperta do glasbenega ravnodušneža (Adorno 1986). Zato poudarjamo odgovornost učiteljev, vzgojiteljev, staršev ne le v domeni
glasbenega opismenjevanja, temveč tudi v smislu vzgoje dobrih in izobraženih poslušalcev, ki jim bodo z vidika glasbenega doživljanja le tako dostopna tudi največja
glasbena dela. To pomeni zgraditi pri učencih ustrezen glasbeni vrednostni sistem, ki
bo temeljil na teoretičnih glasbenih znanjih in ustrezni instrumentalni praksi. Glasbena
pismenost torej omogoča tako slušno spoznavanje tehtnejših glasbenih del kot tudi
samostojno izvajanje na določenem instrumentu, primerno znanju in stopnji.
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TEORETIČNA IZHODIŠČA

Simbolizacija
Simbol je podoba, ki predstavlja nekaj drugega (Trstenjak 1976; Gardner 1995)
in ima v spoznavnih procesih pri razvijanju predstavljivosti pomembno vlogo. Na razvojni stopnji predoperativnega mišljenja imajo simboli osrednjo vlogo (Piaget 1970).
Otroci uporabljajo simbole v igri za sporazumevanje in ustvarjanje. Glasbena vizualizacija je na stopnji zgodnjega glasbenega razvoja pomembna korelacija med glasbeno
abstraktnostjo in njeno predstavljivostjo. Likovne predstave pa sčasoma omogočijo
izgradnjo zvočnih predstav in kasnejše ustrezne avdiacije.
Razvoj simbolizacije pri otrocih delimo na več stopenj. Po Gardnerju sta najpomembnejša simbolni sistem prvega in drugega reda. Prvemu, ki traja približno od drugega do petega leta, pripisujemo odločilen vpliv za nadaljnje razumevanje in uporabo
simbolnih sistemov. Otrok spoznava simbole in pridobiva glasbene izkušnje spontano
in neformalno, največkrat v družinskem okolju ali vrtcu. Iz tega se razvije zmožnost
figuralnega glasbenega mišljenja (Motte – Haber 1990). To pomeni glasbeno inkulturalizacijo otrok (Gordon 1997). Simbolni sistem drugega reda vsebuje težnjo po lastnih
zapisovalnih sistemih pod vplivom kulture okolja.

Glasbena pismenost
Glasbeno izobraževanje je formalizirano in organizirano v ustreznih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Stik s konvencionalnim glasbenim zapisom čutijo otroci kot nekakšno degradacijo znanja, ki pa je prehodna in je po mnenju strokovnjakov bistvena za razvijanje sistema višjega reda. Ta pa kot nadgradnjo omogoča inovativnost in
ustvarjalnost (Gardner 1995).
Danes poznamo več metodoloških sistemov, ki vodijo do glasbene pismenosti.
Primerjave kažejo na različen odnos in poti do glasbene pismenosti. Orffov sistem na
primer daje prednost zvoku pred simbolom. Zagovarja primarnost glasbene govorice,
ki naj ji sledi glasbeni zapis. Obratno pot označuje celo kot »neglasbeno pedagogiko«.
Dalcrozov metodološki sistem temelji na gibanju. Osnova glasbene pismenosti je učenje petja po notnem zapisu, ki temelji na zapisanih tonih, glas pa predstavlja osnovno
orodje za razvoj glasbenega opismenjevanja. Kodaly je razvil sistem zgodnjega glasbenega opismenjevanja, ki temelji na relativni notaciji in petju. Vse ostale glasbene
aktivnosti izhajajo v tem sistemu iz pevske dejavnosti (Pesek 1997).
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Sistemov in poti do glasbene pismenosti poznamo torej več, vsem pa je skupen
končni cilj: zagotoviti otrokom in kasneje odraslim ljudem zmožnost aktivnega razumevanja, sprejemanja in doživljanja glasbenih del.

Od konkretnega k simboličnem
Razvoj glasbenega opismenjevanja se po mnenju strokovnjakov stopnjuje od
konkretnih aktivnosti k simboličnim oblikam (Gardner 1995; Piaget 1970; Oblak 2003).
Govorimo lahko o treh fazah, in sicer: enaktivni, ki temelji na konkretizaciji in aktivnosti, ikonični na osnovi slikovnih predstav, ter simbolični. Z metodo slikovnega zapisa
omenjeno teorijo glasbenega opismenjevanja v slovenski glasbeno-pedagoški praksi
uresničuje Oblakova v svojih didaktičnih kompletih. Sledi načelu od glasbenih izkušenj
in doživetij do glasbenih znanj in pismenosti (Rotar – Pance 2002).

Pevska dejavnost in glasbena pismenost
Glasbena praksa kaže, da so glasbeno aktivni učitelji uspešnejši pri glasbenem poučevanju in še posebej pri pevski dejavnosti. Največkrat gre za učitelje, ki so obiskovali
nižjo glasbeno šolo in se učili igranja na določen instrument. Velika večina tovrstno
glasbeno izobraženih in pismenih učiteljev še vedno aktivno sodeluje v različnih instrumentalnih sestavih ali pevsko poustvarjajo v različnih pevskih skupinah ali zborih.
Raziskava, izvedena leta 1995 (Slosar), dokazuje, da so učitelji, ki so bili deležni tudi
obšolske glasbene vzgoje, pri glasbenem poučevanju uspešnejši od drugih. Iz tega
sklepamo, da bi glasbena šola lahko bila ena izmed oblik glasbenega opismenjevanja
potencialnih razrednih učiteljev.
Strokovnjaki poudarjajo odgovornost odraslih v domeni pevskih aktivnosti, predvsem staršev in učiteljev, ki neposredno vzgojno vplivajo na glasbeni in celostni razvoj
učencev. Zato bi učitelji morali usvojiti osnovna glasbena znanja in osnove že v obdobju
osnovnega šolanja in jih kasneje le nadgrajevati. Posebna skrb bi v okviru glasbene vzgoje morala biti posvečena glasovni vzgoji in odnosu do petja tako učiteljev kot učencev.

PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE
Glasbena vzgoja se v prvem triletju velikokrat omeji le na petje pesmi. Iz tega sledi,
da je obvladovanje ustrezne vokalne tehnike ob ustrezno razvitih glasbenih sposobno-
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stih in ostalih spretnostih ter glasbenih znanjih, ki predstavljajo glasbeno pismenost
(razumevanje in izvajanje glasbenega zapisa), nujno potrebno za slehernega učitelja,
ki poučuje glasbeno vzgojo.
Cilji raziskave so:
– ugotoviti stopnjo glasbene pismenosti učiteljev v prvem triletju osnovne šole,
– ugotoviti stopnjo obvladovanja glasbenih spretnosti učiteljev v prvem triletju
osnovne šole,
– ugotoviti stopnjo kakovosti petja učiteljev v prvem triletju osnovne šole.

METODA DELA
Preučevanje rezultatov temelji na neeksperimentalni metodi pedagoškega empiričnega raziskovanja.

OPIS VZORCA
V raziskavo smo naključno izbrali in vključili učitelje tretjih razredov naključno izbranih devetletnih osnovnih šol v Sloveniji. Po načelu slučajnostnega izbora smo vključili v vzorec 21 mestnih in 20 podeželskih osnovnih šol iz različnih slovenskih regij. V
raziskavi je tako sodelovalo 52 učiteljev iz 41 osnovnih šol.

MERSKI INSTRUMENTI
V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik za učitelje, ki smo ga pridobili iz projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (Modro oko 2001/2002). Vprašalnik smo priredili in prilagodili
področju glasbene vzgoje v prvem triletju s poudarkom na pevski dejavnosti in glasbenem opismenjevanju. Vprašalnik za učitelje je namenjen objektivni in subjektivni
oceni stanja na področju glasbene vzgoje. Vprašanja v vprašalniku so zaprtega tipa,
mogoči odgovori pa razporejeni v 5-stopenjsko lestvico Likertovega tipa. Vprašalnik se
je že izkazal za zanesljivega, vendar smo pred uporabo kljub temu ponovno preverili
merske značilnosti s Cronbachovim koeficientom Alfa.
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STATISTIČNE METODE OBDELAVE
Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS 17.0. Izvedli smo osnovno
statistično obdelavo podatkov. Ugotovljene so bile merske značilnosti ocenjevalne lestvice z izračunom koeficienta Cronbach Alfa in z izračunom faktorske analize. Za ugotavljanje normalnosti porazdelitve podatkov smo uporabili Kolmogorov-Smirnov test in
nato podatke normalizirali.

REZULTATI Z INTERPRETACIJO

Analiza rezultatov
Iz Tabele 1 so razvidni rezultati vprašalnika za učitelje. Zaradi boljše nazornosti
rezultatov smo v glavnih ugotovitvah združevali odgovore strinjanja oziroma nestrinjanja. Seštevali smo frekvence in odstotke odgovorov »se sploh ne strinjam« in »se ne
strinjam« ter odgovore »se popolnoma strinjam« in »se strinjam«.
Trditve
Petje je osnovna glasbena
dejavnost.
Petje vpliva na celostni razvoj
učencev.
Pri vsaki glasbeni uri
prepevamo.
Pred petjem se z učenci
upevamo.
Pred petjem dam učencem
ustrezno intonacijo.
Učenci ob petju spremljajo na
instrumente.
Učenci radi pojejo.
Pri učenju nove pesmi
uporabljam le instrument, ne
pojem.
Pri učenju nove pesmi
uporabljam avdio tehnologijo,
CD-je, posnetke.
Novo pesem predstavim
učencem vedno z lastnim
petjem.

1

2

1
1,9 %
1
1,9 %
2
3,8 %
1
1,9 %
-

3
-

8
15,4 %
4
7,7 %
-

4
14
26,9 %
18
34,6 %
13
25 %
20
38,5 %
16
30,8 %
21
40,4 %
24
46,2 %
2
3,8 %

5
29
55,8 %
30
57,7 %
38
73,1 %
11
21,2 %
24
46,2 %
9
17,3 %
26
50 %
2
3,8 %

Skupaj
52
100 %
52
100 %
52
100 %
52
100 %
52
100 %
52
100 %
52
100 %
52
100 %

-

5
9,6 %
6
11,5 %
2
3,8 %
-

37
71,2 %

8
15,4 %

14
26,9 %
5
9,6 %
20
38,5 %
2
3,8 %
3
5,8 %

4
7,7 %

10
19,2 %

17
32,7 %

9
17,3 %

12
23,1 %

52
100 %

1
1,9 %

2
3,8 %

11
21,2 %

14
26,9 %

24
46,2 %

52
100 %
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Pri učenju nove pesmi
uporabljam metodo
posnemanja.
Zelo rad-a pojem.
Prepevam tudi izven
delovnega časa.
Obvladujem petje po notah.
Pri petju upoštevam načela
pravilne interpretacije.
Zadovoljivo obvladujem
vokalno tehniko.
Poznam različne vokalne
tehnike in razlike med njimi.
Pri GV uporabljam novejšo
tehnologijo, PC.

-

-

5
9,6 %

16
30,8 %

31
59,6 %

52
100 %

3
5,8 %
20
38,5 %
3
5,8 %
1
1,9 %
2
3,8 %
4
7,7 %
43
82,7 %

1
1,9 %
3
5,8 %
7
13,5 %
1
1,9 %
2
3,8 %
11
21,2 %
3
5,8 %

4
7,7 %
1
1,9 %
21
40,4 %
11
21,2 %
9
17,3 %
24
46,2 %
4
7,7 %

8
15,4 %
2
3,8 %
13
25 %
20
38,5 %
21
40,4 %
8
15,4 %
1
1,9 %

36
69,2 %
26
50 %
8
15,4 %
19
36,5 %
18
34,6 %
5
9,6 %
1
1,9 %

52
100 %
52
100 %
52
100 %
52
100 %
52
100 %
52
100 %
52
100 %

Tabela 1: Rezultati vprašalnika za učitelje.
Legenda:
1 – se sploh ne strinjam
2 – se ne strinjam
3 – ne vem
4 – se strinjam
5 – se popolnoma strinjam.

Predstavitev in interpretacija rezultatov
Iz rezultatov ugotavljamo, da učitelji sprejemajo petje kot osnovno glasbeno dejavnost (82,7 %), ki vpliva na celostni razvoj učenca (92,3 %). Glasbenopedagoška praksa kaže, da imajo učitelji kljub zavedanju o pomembnosti petja za glasbeni in splošen
razvoj otroka težave z obvladovanjem vokalne tehnike. To dokazuje raziskava Slosarja
(1997) pri nas, pa tudi raziskave v tujini (Comins 1992; Chan 1994; Bele 2008). Iz raziskave Chana (prav tam) je razvidno, da se glasovne sposobnosti vzgojiteljev in učiteljev
z uporabo vokalne tehnike izboljšujejo in je posledično zato lahko vzgojno-izobraževalni proces kakovostnejši. Do podobnih zaključkov sta prišla tudi Bele (prav tam), ki
zagovarja nujnost glasovnih vaj za kakovostnejši pedagoški proces, in Comins (prav
tam), ki na podlagi svojih raziskav strokovno svetuje učiteljem, kako ohraniti zdrav glas
z uporabo vokalne tehnike.
Iz podatkov je razvidno, da je pri vsaki uri glasbene vzgoje prisotno petje kot osnovna glasbena dejavnost (98,1 %). Takšno stališče in vlogo petja v glasbeno-razvojnem
procesu zastopa delo Kodalya (1983), ki je menil, da je bistvo glasbene vzgoje in edina
pot do glasbene izobrazbe petje. Rezultati kažejo, da več kot polovica učiteljev pred
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petjem z učenci redno izvaja upevalne vaje (59,7 %). Po mnenju številnih strokovnjakov je to pogoj za kakovostno pevsko poustvarjanje (Brown 1996; Coblenzer in Muhar
1998; Gullaer 2000; Langness 2000; Rutkowski 2003; Liao 2007). Med drugim poudarjajo, da je upevanje zagotovilo za zdrav glasovni aparat in osnova ter pogoj za želeno kakovostno pevsko poustvarjanje. Dobra polovica učiteljev (55,8 %) uporablja za
spremljavo Orffove in druge instrumente, na katere ob petju igrajo učenci (57,7 %).
Osnovalec po njem imenovanega vzgojno-glasbenega pristopa, Orff, je zagovarjal, da
lahko prisluhnemo glasbi le kot aktivni udeleženci (Pesek 1997). To velja tudi za petje in
odgovori kažejo, da učenci radi pojejo (96,2 %). Cooksey meni (2000), da je ta podatek
zmoten, in sicer zaradi specifike glasovnega razvoja dečkov in tudi zaradi naravnih razvojnih zakonitosti. Do podobnih ugotovitev, ki so vezane na različen odnos do petja, je
prišel tudi Gackle (2000), ki je raziskoval glasovni razvoj pri deklicah. Glasbenovzgojna
praksa kaže, da so deklice kljub vsemu vendarle dovzetnejše za pevsko poustvarjanje.
Iz rezultatov je tudi razvidno, da pri učenju petja ali nove pesmi učitelji uporabljajo glas in imajo instrument le kot pomoč pri učenju pesmi (86,8 %). Aaronove raziskave (1991) dokazujejo, da lahko učitelji, ki z lastnim glasom demonstrirajo pravilno
pevsko tehniko in z zgledom vodijo učence pri poučevanju petja, bistveno izboljšajo
intonančno točnost učencev oz. njihovo sposobnost razlikovanja tonskih višin in razvijajo tonalno občutenje. Ugotavljamo, da je učiteljev glas pomemben pri podajanju
pevskih vsebin, zato ga ne moremo ekvivalentno zamenjati z drugimi načini poučevanja. Didaktični glasbeni kompleti nam danes ob sodobni avdio tehnologiji ponujajo
posnetke, ki učiteljem pomagajo pri glasbenem pouku. Čeprav veliko učiteljev uporablja sodobnejšo avdio-tehnologijo z različnimi nosilci zvoka (40,4 %), se zavedajo,
da posnetki ne morejo nadomestiti učiteljevega petja in instrumentalne spremljave.
Green (2006) meni, da poslušanje glasbe na različnih nosilcih zvoka in vplivnih medijih
povečuje pasivnost poslušanja pri učencih. Za aktivno poslušanje kakovostnih glasbenih vsebin učencev sta potrebni ustrezna motivacija, ki izhaja iz glasbenega znanja, in
motivacije učitelja. Vsekakor mora učitelj poznati tudi glasbo, ki jo učenci poslušajo izven šole, saj jih bo le tako pravilno usmerjal in predstavljal glasbene vrednote (Lamont
in sod. 2003). Iz odgovorov učiteljev je razvidno, da učitelji največkrat predstavijo novo
pesem učencem z lastnim petjem (73,1 %). Pri učenju nove pesmi pa uporablja večina
učiteljev metodo posnemanja (90,4 %), ki je po mnenju strokovnjakov osnovna metoda
pevskega poučevanja (Phillips 1992; Oblak 2003). Odgovori kažejo, da večina učiteljev
rada prepeva (84,6 %), več kot polovica učiteljev tudi izven delovnega časa (53,8 %). To
vpliva na njihov odnos do petja v razredu in do glasbene vzgoje, saj se zavedajo, da je
peta pesem ena temeljnih kulturnih vrednot našega naroda (Mori 2006). Iz odgovorov
vprašalnika nadalje ugotavljamo, da manj kot polovica učiteljev obvladuje petje po
notah (40,4 %), kar je tudi eden izmed kazalcev stopnje glasbene pismenosti učiteljev.
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Iz odgovorov je nadalje razvidno, da učitelji največkrat ne poznajo različnih vokalnih
tehnik in razlik med njimi. Le četrtina učiteljev (25 %) je odgovorila pritrdilno.
Učitelji pri pouku glasbene vzgoje največkrat ne uporabljajo novejših tehnologij in
računalnika (88,5 %). Razloge za to ugotavljamo predvsem v neustreznem obvladovanju sodobnih tehnologij učiteljev in v neustrezni šolski glasbeni opremi, ki onemogoča
učiteljevo delo v tej smeri. Strokovnjaki menijo, da številni računalniški programi in
kakovostno zelo dobri različni nosilci zvoka ob ustreznih predvajalnikih ne morejo in
ne bodo zamenjali glasbeno-pedagoškega vokalno-instrumentalnega poustvarjanja
in ustvarjanja v razredu, vendar je po drugi strani v današnji dobi glasbeni računalniški
sistem nepogrešljiv del glasbeno-pedagoškega procesa (Šoštarič 1997; Borota 2007;
Lango 2007). Razvoj tehnologije nam ponuja kakovostne posnetke glasbenih del, vendar raziskave kažejo, da so poslušalci dovzetnejši za glasbeno doživljanje umetniških
del na koncertih kot za poslušanje »konzervirane« glasbe na različnih nosilcih zvoka
(Verovnik 2001).

ZAKLJUČEK
Glasbena pismenost je osnova glasbene umetnosti in pevska dejavnost je temelj
glasbenega izvajanja. Veliko let je bilo glasbeno opismenjevanje le domena mreže
glasbenih šol in se je stereotipno navezovalo na učenje določenega instrumenta. Pevska dejavnost je bila v glasbenih šolah le orodje za usvajanje teoretičnih znanj, ki so
bila zopet usmerjana k instrumentalni igri. Danes pevska dejavnost pridobiva veljavo
tako v splošnem šolstvu kot tudi v glasbenih ustanovah. V raziskavi ugotavljamo, da
kljub sodobni tehnologiji, ki omogoča kakovostno glasbeno reprodukcijo, učitelji pri
pevski dejavnosti uporabljajo predvsem lasten glas in jim glasbila služijo le kot dodatna pomoč. Novo pesem pa učitelji največkrat predstavijo z lastnim petjem in pri tem
uporabljajo metodo posnemanja, ki je osnovna metoda pri poučevanju petja. Rezultati
nas opozarjajo, da bi morali učitelji bolje poznati in obvladovati vokalno tehniko, ker bi
le tako lahko ustrezno glasovno vzgajali in izobraževali številne generacije učencev, ki
so jim zaupane. Večini učencev glasbena vzgoja splošnega šolstva namreč predstavlja
edino možnost ustrezne pevske vzgoje in posredno glasbene pismenosti.
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GLASBENE DEJAVNOSTI IN VSEBINE
V ODDELKIH OTROK PRVEGA
STAROSTNEGA OBDOBJA
UVOD
Govor in glasbo se učimo na podoben način (Gordon 1997). Razvoja potekata skozi faze poslušanja, izvajanja, branja in pisanja (prav tam: 2006). Na glasbenem področju
so uspešnost in dosežki odvisni tudi od spodbudnega glasbenega okolja. Pomembni
dejavniki v tem okolju so ustrezno izbrani glasbeni repertoar in primerno načrtovane
glasbene dejavnosti. Ker se raziskava v prispevku navezuje na glasbene dejavnosti za
otroke do drugega oziroma tretjega leta starosti, bodo tudi teoretična izhodišča predstavljena za to obdobje glasbenega razvoja.
Strokovnjaki opozarjajo na pomembno fazo učenja glasbe, to je faza poslušanja, ki
se intenzivno odvija približno do drugega leta starosti. To je obdobje otrokove naravne radovednost do nenavadnih zvokov in glasbe. V glasbeno spodbudnem okolju in
ob odraslih, ki vzpostavljajo glasbeno komunikacijo in so senzibilni za zvočno okolje,
si otrok hitro razvija sposobnost osredotočenja pozornosti na zvok/glasbo, ki jo nekateri strokovnjaki omenjajo kot ključno za razvoj glasbenih predispozicij. Ta naravni
razvoj podpiramo, tako da otroku omogočamo spodbudno glasbeno okolje, v katerem
prevladuje raznovrstna glasba, predvsem v smislu tonalne ter metrično in ritmično
različne glasbe. Torej, otrok v prvi fazi glasbenega razvoja z vidika oblikovanja slušnega besednjaka (angl. listening vocabulary) potrebuje bogat in raznovrsten glasbeni
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repertoar (prav tam). Te glasbe ne zmore posnemati, lahko pa do nje vzpostavi odnos,
ki ga prepoznamo v otrokovem počutju ter gibalnih reakcijah in glasbenem čebljanju.
Sloboda (2001) ugotavlja, da otrok že v prvem letu starosti razlikuje med glasbenimi in
neglasbenimi zvoki. Vpliv nezavednega slišanja ali zavednega poslušanja se tako kaže
v razvoju glasbene fonologije, ki jo v zgodnji fazi glasbenega razvoja poenostavljeno
lahko razumemo kot »skladiščenje« zvočnih/glasbenih vzorcev.
Drugačno vlogo odigra spodbudno okolje v nadaljevanju razvoja, ko ima otrok željo po glasbeni komunikaciji oziroma izražanju. Prepoznamo jo kot glasbeno čebljanje
in posnemanje glasbe iz okolja. Mejnik predstavlja imitacija otroške pesmi, ki se sprva
kaže v posnemanju posameznih zlogov, običajno zadnjih zlogov rime na koncu verza
ali krajših ponavljajočih besed na približnih tonskih višinah. Temu sledi posnemanje
gibanja melodije, ki pa še kar nekaj časa ne bo intonančno in tonalno konsistentno
(Hargraves 2001). V tem obdobju otrok potrebuje skrbno izbran pevski repertoar, sestavljen le iz nekaj pesmi, ki jih odrasli pogosto skupaj z otrokom ponavljamo. Pri tem
Forrai (1990) ugotavlja, da so otroci uspešnejši, če so pesmi primerno izbrane glede na
njihov kognitivni, glasbeni in govorni razvoj. Kot primerne omenja pesmi, katerih gibanje melodije poteka v smeri navzdol, od dominante proti toniki; glasbeni ritem temelji
na besednem ritmu; besedilo vsebuje ponavljajoče eno- in dvozložne besede.
Glede na omenjene ugotovitve nas je v raziskavi zanimalo, katere glasbene vsebine (pesmi) vzgojitelji vključujejo v glasbene dejavnosti z namenom spodbujanja
zgodnjega glasbenega razvoja pri otrocih, ki so vključeni v oddelke prvega starostnega obdobja. Posebno pozornost smo namenili tudi ugotavljanju pogostosti izvajanja
različnih glasbenih dejavnosti, saj strokovnjaki poudarjajo pomen ustrezno izbranih,
uravnoteženih in kompleksno zasnovanih glasbenih dejavnosti.

OPREDELITEV PROBLEMA
Kurikul za vrtce (1999) omogoča avtonomno in strokovno načrtovanje izvedbenega kurikula. To pomeni, da vzgojiteljica samostojno izbira in načrtuje glasbene dejavnosti in vsebine. Pri tem upošteva kurikularna in glasbena načela, med katerimi so tudi
načela demokratičnosti in pluralizma, enakih možnosti in različnosti med otroki98 ter
procesnorazvojni pristop k učenju in poučevanju v zgodnjem obdobju. V ozadju teh izhodišč je potreba po strokovno usposobljenem vzgojitelju, ki pozna temeljna vedenja
o otrokovem (glasbenem) razvoju in učenju ter dejavnikih vplivanja, ki jih upošteva pri
oblikovanju (glasbeno) spodbudnega okolja in izvajanju vloge odraslega.
98

Ta načela se uresničujejo skozi načrtovanje različnih metod dela ter pisanega izbora vsebin in dejavnosti.
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Tako smo z raziskavo želeli pridobiti splošen vpogled v prakso načrtovanja glasbenih dejavnosti in vsebin v vrtcih, v oddelkih otrok prvega starostnega obdobja.
Predstavili bomo rezultate, ki se navezujejo na naslednji raziskovalni vprašanji:
1. Katere glasbene dejavnosti vzgojitelji najpogosteje načrtujejo?
2. Kateri je najpogosteje izbran pevski repertoar?

RAZISKOVALNA METODA
Temeljna raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja.

Opredelitev vzorca
Gre za priložnostni vzorec oddelkov otrok prvega starostnega obdobja iz vrtcev,
v katerih so študentje Pedagoške fakultete Koper Univerze na Primorskem opravljali
integrirano prakso pri predmetu Metodika glasbene vzgoje s praktikumom.
V raziskavo je bilo tako vključenih 185 vrtčevskih skupin otrok prvega starostnega
obdobja. Raziskava je potekala od aprila 2001 do aprila 2009. Vsako leto je bilo v raziskavo v povprečju vključenih 20,5 vrtčevskih skupin.
Pokrajine
Goriška
Obalno-kraška
Notranjsko-kraška
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Savinjska
Dolenjska
Jugovzhodna
Spodnje-posavska
Pomurska
Skupaj

f
54
38
20
19
17
13
10
7
4
3
185

f ( %)
29,19
20,54
10,81
10,27
9,19
7,03
5,41
3,78
2,16
1,62
100,00

Tabela 1: Vključenost oddelkov otrok prvega starostnega obdobja po pokrajinah.

Tretjina oddelkov (29,19 %) je z Goriškega, petina (20,54 %) pa iz Obalno-kraške pokrajine. Najmanj so zastopane Jugovzhodna in Spodnje-posavska pokrajina ter Prekmurje.
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V teh oddelkih je zaposlenih 296 strokovnih delavcev. Glede na strukturo zaposlenih je dobra polovica (53,72 %) vzgojiteljic, slaba polovica (41,89 %) pa pomočnic
vzgojiteljic, v manjšem deležu (4,39 %) so zaposleni še drugi, kot sta npr. psihologinja
in medicinska sestra.

ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV
Podatke smo zbirali vsako leto strnjeno deset delovnih dni v mesecu aprilu od leta
2001 do 2009. Uporabili smo opazovalni protokol in ček listo. Podatke smo obdelali
z računalniškim programom Microsoft Excel na ravni opisne statistike. Uporabili smo
statistična postopka frekvenčne distribucije in povprečne ocene.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Glasbene dejavnosti
Cilje glasbene vzgoje v vrtcu uresničujejo v okviru dejavnosti glasbenega izvajanja, ki vključuje petje, izreko ritmičnih besedil in igranje na glasbila, poslušanje in
ustvarjanje ter posledično kot dosežek prvih treh v okviru razvoja glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanja. Teoretična izhodišča tako izhajajo iz umetnosti, natančneje
iz značilnega trojstva glasbene kulture, ki ga opredeljujejo faktorji glasbene produkcije
(ustvarjalnosti), reprodukcije (poustvarjalnosti) in recepcije (sprejemanje in podoživljanje v notranji predstavi). Povezuje pa jih ustvarjalnost kot temeljna dejavnost v umetnosti (Oblak 1995). Ker je v zgodnjem obdobju igra temeljna dejavnost otrokovega
učenja, smo spremljali tudi pogostost izvajanja glasbenih didaktičnih iger. V Kurikulu
za vrtce (1999) predlagane glasbene dejavnosti enakovredno zaobjamejo vsa področja
otrokovega glasbenega razvoja. Tako je vzgojitelju nudena ustrezna teoretična osnova
za načrtovanje izvedbenega kurikula.
V raziskavi nas je zato zanimalo, katere glasbene dejavnosti načrtujejo vzgojitelji v
oddelkih otrok prvega starostnega obdobja.
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Pogostost izvajanja glasbenih dejavnosti, n = 4787
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Graf 1: Glasbene dejavnosti in njihova pogostost izvajanja v oddelkih otrok prvega starostnega obdobja.

S ček listo smo v obdobju devetih let, skupaj torej v devetdesetih opazovalnih dnevih, zabeležili 4787 glasbenih dejavnosti. Iz podatkov razberemo, da je skoraj polovica
(43 %) načrtovanih glasbenih dejavnosti povezanih z glasbenim izvajanjem. V okviru
teh dejavnosti prevladuje petje (30 %), v manjši meri (13 %) pa je zastopano igranje na
glasbila. Preseneča podatek, da je glasbenemu ustvarjanju ter raziskovanju zvoka in
zvočnosti glasbil namenjenih le desetina vseh načrtovanih dejavnosti. Prav tako so v
manjšem deležu (20 %) zastopane glasbene didaktične igre.
Ugotavljamo neenakovredno zastopanost glasbenih dejavnosti, ki jo v svoji raziskavi potrjuje tudi Denačeva (2002), ko ugotavlja, da vzgojitelji pri načrtovanju glasbene
vzgoje posvečajo največ pozornosti petju pesmi. Petje je temeljna glasbena dejavnost,
vendar pa je ugotovitev lahko problematična z razvojnega vidika, saj je za otroka do
tretjega leta starosti poustvarjanje glasbe, torej petje in igranje na glasbila, ena najtežjih dejavnosti. Strokovnjaki zato izpostavljajo potrebo po načrtovanju tistih dejavnosti,
ki v večji meri podpirajo otrokovo radovednost in željo po poslušanju in ustvarjanju.

PEVSKI REPERTOAR
Strokovnjaki opredeljujejo glasbeni repertoar kot enega ključnih dejavnikov glasbenega razvoja, predvsem v začetnem obdobju glasbenega opismenjevanja (Gordon
1997; Sloboda 2001). Izbrane glasbene vsebine, ki jih poslušamo in kasneje izvajamo,
ustvarjajo in sooblikujejo glasbeno izvajalsko besedišče (angl. performing vocabulary),
ki predstavlja osnovo za naše glasbeno izražanje. Izvajalsko besedišče se najintenzivneje izgrajuje prav v obdobju do tretjega leta starosti (Gordon 1997). Zato je pomembno, da otroku/z otrokom pojemo in poslušamo glasbo.
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V raziskavi smo beležili vsebino in pogostost izvajanja izbranega pevskega repertoarja.
Mesto

Skladatelj, naslov
n = 1152

Pogostost

1.

Ljudska, Ringa, ringa raja

80

2.

Janez Bitenc, Kuža pazi

74

3.

Mira Voglar, Žogica

35

4.

Mira Voglar, Moj rdeči avto

31

5.

Janez Bitenc, Metuljček cekinček

18

6.

Janez Bitenc, Zajček Dolgoušček

16

7.

Janez Bitenc, Naša četica

14

8.

Albin Weingerl, Miška

11

Tabela 2: Vsebine in vrstni red osmih najpogosteje izvedenih pesmi v oddelkih otrok prvega starostnega
obdobja.

V raziskavi smo skupaj evidentirali 1152 pesmi, pri čemer dopuščamo možnost, da
so bile morda posamezne pesmi zaradi različnega naslavljanja štete dvakrat. Vendar
gre za zanemarljiv delež. V celotnem obdobju devetih let sta se na prvih dveh mestih
izmenjevali ljudska pesem Ringa, ringa raja in pesem Janeza Bitenca, Kuža pazi. Zabeležili smo, da je bila izjemoma dve leti najpogosteje izvedena pesem Mire Voglar, Žogica. Na osnovi zbranih rezultatov ugotavljamo tako imenovani železni repertoar pesmi
v oddelkih otrok, ki se, kljub novim avtorjem in notnim izdajam, ne posodablja.
Pri interpretaciji podatkov je treba upoštevati dejstvo, da se pevski repertoar v vrtcih pogosto oblikuje tudi na osnovi izbiranja besednih vsebin, ki se navezujejo na letne
čase in posebne dogodke. Sklepamo, da če bi raziskava potekala v zimskem obdobju,
bi bil seznam pesmi drugačen. Vendar pa, glede na dejstvo, da je raziskava potekala
vedno v istem časovnem obdobju, ugotavljamo, da so pesmi, ki zasedajo prva mesta
na seznamu, del stalnega pevskega repertoarja v oddelkih otrok prvega starostnega
obdobja.
Za otroka, v povprečju starega dve leti, je ugotovljeni pevski repertoar prezahteven
tako z vidika glasbenega kot govornega razvoja. Pesmi imajo obsežno in zahtevno besedišče, v večini primerov brez ponavljajočih besed oziroma refrena. Obseg melodij je velik,
motivi z vidika otrokovih sposobnosti posnemanja prezahtevni. Večina melodij najpogosteje izbranih pesmi se giblje ali okrog tonalnega izhodišča ali na različnih harmonskih
stopnjah (tonika, subdominanta, dominanta). Sloboda (2001) ugotavlja, da se sposobnost tonalnega občutenja pri otroku razvije šele okrog petega leta starosti. Ta sposobnost pa otroku omogoča, da lahko znotraj melodije tonska razmerja približno točno
izvaja v želenem (npr. lestvičnem) zaporedju in harmonskem območju. Zato bi bilo treba
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z vidika glasbenega razvoja otrok v večji meri izbrati pesmi, katerih melodije temeljijo na
ponavljajočih motivih (iz dveh ali treh tonov), v okviru istega harmonskega območja.
Strokovnjaki poudarjajo potrebo po oblikovanju raznovrstnega glasbenega repertoarja, zato nas je tudi zanimalo, kako raznovrsten je pevski repertoar glede na izbor
skladateljev.

Skladatelji pesmi (v odstotkih), n = 4787
35
30

Odstotek

25
20
15
10
5
0
Slov. in tuje
ljudske

Drugi skladatelji

Mira Voglar

Janez Bitenc

Avtorji pesmi za otroke

Graf 2: Skladatelji najpogosteje izvedenih pesmi

V analizi 1152 pesmi smo zabeležili 24 različnih skladateljev. V več kot polovici
primerov sta avtorja Janez Bitenc in Mira Voglar. Dobra petina pesmi (22,14 %) je po
izvoru ljudska. Za ostalo petino pesmi (22,66 %) pa smo ugotovili avtorstvo 22 različnih avtorjev, od uveljavljenih skladateljev do piscev zabavne glasbe. Skladatelja Janez
Bitenc in Mira Voglar imata bogat opus pevske literature za otroke, njuna glasba je
tudi najlažje dostopna, tako v zvočni kot v pisni obliki. V glasbi za otroke sta pustila
prepoznavno identiteto. Z vidika raznovrstnosti bi lahko razširili tudi izbran krog skladateljev, ki ustvarjajo na visoki umetniški ravni, in z vedenjem o otrokovem doživljanju
in razumevanju glasbe. Pri tem bi morale večjo vlogo odigrati tudi uredniške politike
strokovnih publikacij in periodike.

SKLEP
Glasbeni razvoj poteka skozi značilne faze, ki vodijo od poslušanja k izvajanju, branju in pisanju glasbe. Strokovnjaki pri tem izpostavljajo pomen slušnega in izvajalskega glasbenega besedišča, ki ga razvijamo v glasbeno spodbudnem okolju.
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Pomembni dejavniki, še posebno v zgodnjem obdobju glasbenega razvoja, so
ustrezno načrtovane glasbene dejavnosti in temu primerno izbrane glasbene vsebine.
Vzgojitelj pri delu z otroki načrtuje pevski repertoar, ki ga otrok najprej sliši in posluša
najpogosteje v izvedbi odraslega, nato pa ga tudi sam posnema in poustvari.
V oddelkih otrok prvega starostnega obdobja smo ugotovili, da so glasbene dejavnosti neuravnoteženo načrtovane predvsem z vidika premajhnega deleža dejavnosti, povezanih s poslušanjem glasbe in glasbenim ustvarjanjem. Najpogosteje izbran
pevski repertoar je za otroka, povprečno starega dve leti, prezahteven tako z vidika
glasbenega razvoja kot z vidika govornega. Prevladujejo pesmi Janeza Bitenca in Mire
Voglar.
Pevski repertoar bi bilo treba razširiti tako z glasbeno-razvojno primernimi pesmimi kot z izborom pesemskega repertoarja različnih skladateljev, ki pišejo glasbo na
umetniško visoki ravni, in z vedenjem o otrokovem doživljanju glasbe ter glasbenem
in govornem razvoju.
Naj na koncu pomembnost strokovno načrtovanih glasbenih dejavnosti in ustrezno izbranih vsebin podkrepimo z dvema ugotovitvama.
Brez razvoja slušnega in izvajalskega glasbenega besednjaka otrok ne more vzpostaviti odnosa in razumevanja glasbe niti v okviru glasbene kulture svojega okolja
(Gordon 1997).
Raziskave so pokazale, da je petje tista glasbena dejavnost, na osnovi katere odrasli ocenjujemo pozitivne in negativne izkušnje o glasbenem izobraževanju. Glasba z
leti šolanja izgublja na priljubljenosti, pozitivne spomine ohranjamo predvsem z obdobja vrtca in nižjih razredov osnovne šole (Ruismäki, Tereska 2008).
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ZVOČNO ZAVEDANJE KOT PRIPRAVA
NA JEZIKOVNO OPISMENJEVANJE
Pismenost je dinamičen pojem, ki je kulturno, socialno in časovno-zgodovinsko
opredeljen, njegove definicije pa se spreminjajo glede na čas in prostor. Branje in pisanje sodita med pomembna sredstva komunikacije. To sta dejavnosti, ki pomembno
prispevata k razvoju vsakega človeka. Od stopnje razvitosti teh dveh veščin sta odvisna
napredek in uspešnost v šoli, poklicu in življenju.

1 ZVOČNO ZAVEDANJE
Slušni organ je eno naših najpomembnejših čutil, ker nas z zvokom povezuje z
zunanjim svetom. Omogoča nam zvočno in verbalno komunikacijo z okoljem in nas
opozarja na nevarnosti ne glede na psihična stanja naše zavesti. Sluh se povezuje tudi
z drugimi čutili in aktivira njihovo delovanje (npr. slišimo – pogledamo).
Zvok nastane pri nihanju zvočila. Zvočilo je lahko vsaka snov, ki reproducira zvok
(napeta struna, opna, zrak, glasilke, avtomobilski motor, voda itd.). Zvočno nihanje se
preko različnih snovi (zrak, voda, kovina itd.) prenaša do slušnega organa. Človeško
uho zaznava nihanja kot zvok, če vibrira s frekvencami od 16 Hz do 20.000 Hz.
Občutljivost na vibracije nam je gensko dana. (Že najpreprostejša živa bitja reagirajo na vibracijo). Na zvočno »sporočilo« reagiramo v skladu z njegovo vsebino (če
slišimo npr. zvok avtomobila, se umaknemo). Za zvočno komuniciranje z okoljem pa so
potrebne izkušnje in učenje. Zvočno zavedanje je torej rezultat izkušenj in učenja, zato
zajema kognitivno področje.
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Razumevanje in uporaba zvočnih sporočil oziroma zvočno zavedanje sta v vsakdanjem življenju zelo pomembna pri vseh dejavnostih. Zvočno komunikacijo npr. uporabljajo v različnih poklicih, ker z njo pridobijo različne podatke in informacije, ki pomagajo
pri določanju diagnoz (npr. nepravilnosti v delovanju srca ali avtomobilskega motorja, za
ugotavljanje fizikalnih zakonitosti ali zakonitosti jezika itd.). Služi nam lahko kot priprava
na različne dejavnosti, lahko pa je zvočno zavedanje metoda učenja (npr. glasbe, jezika).
Različne dejavnosti torej zahtevajo posebne sposobnosti, spretnosti in znanja, ki
omogočajo zvočno komunikacijo oziroma specifično zvočno zavedanje. Pri glasbenih
dejavnostih s pomočjo zvočnega zavedanja odkrivamo lastnosti zvokov (trajanje, jakost in barvo, pri tonih tudi višino), elemente glasbe in njihove značilnosti (ritem, melodija, harmonija, dinamika, agogika, artikulacija, tempo, mera), glasbene oblikovne
zakonitosti, glasbene izvajalske zasedbe itd. Poleg zvočnega zavedanja pa zahtevajo
glasbene dejavnosti, kot so petje, igranje na otroška glasbila, poslušanje in ustvarjalnost, tudi usmerjeno pozornost, natančnost, doslednost, vztrajnost, jasno izgovorjavo
glasov (samoglasnikov in soglasnikov), telesno in psihično pripravljenost na dejavnost,
sproščenost telesa, pravilno pevsko ter govorno dihanje in telesno držo, govorni in
pevski nastavek in zastavek itd., torej vse lastnosti in veščine, ki so potrebne za uspešno
opismenjevanje. Ukvarjanje z glasbo ni povezano le z otrokovim glasbenim razvojem,
kar pomeni razvoj ritmičnega, melodičnega in harmonskega posluha, ampak tudi z
otrokovim celostnim psihofizičnim razvojem. Glasbene dejavnosti so tudi močno motivacijsko sredstvo za druge neglasbene dejavnosti. Raziskave dokazujejo, da je aktivno ukvarjanje z glasbo povezano z uspešnostjo pri pouku in inteligenco ter jezikom.
V tem kontekstu nas zanimajo predvsem povezave med glasbenimi dejavnostmi,
zvočnim zavedanjem in jezikovnim opismenjevanjem oziroma pomoč glasbe pri opismenjevanju.

2 POVEZAVE MED GLASBENIM IZOBRAŽEVANJEM IN OTROKOVIM
DUŠEVNIM RAZVOJEM
Številne raziskave ugotavljajo pomembne povezave med glasbenim izobraževanjem in različnimi področji otrokovega mišljenja, ki so potrebna pri razvijanju sposobnosti branja in pisanja. Glasbene aktivnosti vplivajo na uspešnost učenja, na razvoj
motoričnih spretnosti, koncentracije, razumevanja kompleksnih struktur, abstraktnega
mišljenja in samozavesti (Lebar 2001; Kopačin 2011). Orsmond in Miller (1999) sta preučevala vpliv zgodnjega učenja glasbe na razvoj sposobnosti percepcije in kognicije.
Po štirih mesecih intenzivnega glasbenega učenja sta ugotovila, da se nista izboljšali le
sposobnosti percepcije in kognicije, ampak tudi vizualna in gibalna spretnost.
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Večletno aktivno ukvarjanje z glasbo vpliva tudi na uspešnost pri študiju. Kopačinova v raziskavi Vpliv glasbenega učenja na uspešnost pri izobraževanju (2009: 333)
ugotavlja, »da je 13,7 % vprašanih, ki so podali odgovore na vprašanje, zaključilo študij na izbrani fakulteti pred predvidenim rokom, kot ga predvideva program fakultete,
skoraj polovica (49,2 %) vprašanih je diplomirala v roku, ki je predviden po programu
fakultete, 37,1 % pa je študij zaključilo kasneje.«
Guntherjeva ugotavlja pozitiven vpliv glasbene vzgoje na celosten čustveno socialen otrokov razvoj, torej na razvoj čustvene stabilnosti, ustvarjalnosti, socialnosti,
motivacije (v Slosar 1998).
Mnogi strokovnjaki opozarjajo na pomemben vpliv glasbenih dejavnosti na delovanje in razvoj človeških možganov. Wilson (v Lebar 2001) je našel povezave med
glasbo in razvojem možganov. S posnetki možganov pa je tudi dokazal, da glasba zaposluje možganske funkcije tako leve kot desne hemisfere. Rauscher je ugotovil, da
glasbeni pouk spodbuja zveze med nevroni in tako omogoča prostorsko razmišljanje,
Whitwell pa je pojasnil, da uporabljamo levo polovico možganov, ko govorimo o glasbi, in desno, ko aktivno ustvarjamo ali poustvarjamo glasbo (v Lebar 2001). Foxova
(2000) v svoji študiji ugotavlja pomembnost zgodnjega glasbenega udejstvovanja za
razvoj možganov, opozarja pa tudi na pomembnost vključevanja staršev pri otrokovih
zgodnjih glasbenih izkušnjah. Wing (v Mirković Radoš 1983) je v svoji raziskavi ugotavljal korelacije med glasbenimi sposobnostmi in splošno inteligentnostjo.
Kopačin (2011: 130) v svoji doktorski disertaciji piše: »/ .../ da je 75 devetošolcev, ki
se ukvarja z glasbo, pri reševanju testa Ravenove matrice doseglo povprečno vrednost
53,60. Devetošolci, ki se ne ukvarjajo z glasbo, pa so pri reševanju omenjenega testa
dosegli povprečno vrednost 27,28.« Ugotavlja tudi, »/ .../ da so devetošolci, ki s svojimi starši redno obiskujejo glasbene prireditve, na testu Ravenovih Progresivnih matric
dosegli povprečno 54,6 točke. Tisti, ki s svojimi starši nikoli ne obiskujejo glasbenih
prireditev, so v povprečju dosegli 33,8 točke / .../« (prav tam: 143)
»Na podlagi rezultatov diskriminantne analize lahko potrdimo, da so učenci, ki se
formalno glasbeno izobražujejo, v povprečju uspešnejši pri slovenskem jeziku, matematiki, tujem jeziku ter športni vzgoji v četrtem, petem, šestem, sedmem in osmem
razredu devetletke v primerjavi s tistimi, ki niso deležni formalnega glasbenega izobraževanja. Formalno glasbeno izobraževanje nudi otrokom še nekaj lastnosti, ki si jih
ob učenju igranja na instrument pridobijo (zbranost, koncentracija, delovne navade,
red in disciplina) in tudi nedvomno prispeva k boljši splošni uspešnosti pri pouku / .../«
(prav tam: 168)
Rezultati raziskav torej ugotavljajo, da je zgodnje aktivno sodelovanje v glasbenih
dejavnostih pomembno povezano z otrokovim afektivnim, kognitivnim in psihomotoričnim razvojem, kar pripomore k lažjemu in hitrejšemu ter spontanemu jezikovnemu
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opismenjevanju. Pri glasbenih dejavnostih (petje, igranje na otroška glasbila, poslušanje glasbe in glasbena ustvarjalnost) se spontano in hitro razvijajo sposobnosti zvočnega zavedanja, pa tudi vse tiste sposobnosti, spretnosti in znanja, ki so potrebna za
jezikovno opismenjevanje.

3 GLASBA IN JEZIK
Jezik kot sredstvo sporazumevanja in izpovedovanja lahko primerjamo z glasbo.
Glasbo določata vsebina in oblika, prav tako tudi jezik. Jezik definira Marjanovič Umek
(1999) kot socializiran sistem simbolov, ki je sestavljen iz dveh komponent: vsebine, ki
jo proučuje semantika, in iz oblike, ki jo proučuje gramatika.
Glasba pri sporazumevanju ni tako konkretna kot jezik, vendar pa ga po svoji univerzalnosti in izpovednosti prekaša. Jezik in glasba temeljita na estetskem doživljanju, vrednotenju in sporazumevanju. Princip učenja je pri obeh podoben, oba uporabljata zvok
kot sredstvo za sporazumevanje, pri obeh se uporablja podobna terminologija (Slosar
2002). Pri tem ima pomembno vlogo skupna zvočna narava, kajti bistven del metakomunikacije, ki je usmerjena h glasbi, se uresničuje v naravnem jeziku (Fukač 1989).
Tako kot pri učenju jezikovne pismenosti razvijamo najprej govorne sposobnosti,
tako pri glasbenem opismenjevanju razvijamo najprej pevske. Pri obeh področjih torej
razvijamo najprej zvočno zavedanje (Durrant in Welch 1995).
Druzovič, (1906: 25) piše, da »pevski pouk vpliva na razumnost, krepi spomin in
oživlja domišljijo. Velik je tudi dobiček, ki ga ima od pravilnega pevskega pouka jezikovni pouk in z njim tudi jezik sam.«
Sloboda (1997) je opredelil nekaj skupnih elementov med glasbo in jezikom:
– Tako glasba kot jezik sta univerzalna in značilna le za ljudi.
Oba nudita velike možnosti novega izražanja, skladatelji ustvarjajo nove melodije, pisatelji nove zgodbe.
– Otroci imajo naravno sposobnost učenja tako glasbe kot jezika. Spontani govor
in spontano petje se pojavita približno pri enaki starosti.
Pri obeh uporabljamo zvok kot sporazumevalni element.
– Veliko kultur je razvilo sistem za zapis jezika in glasbe.
Otroci razumejo tako jezik kot glasbo še preden so jo sposobni sami ustvajati ali
zapisati.
– Naraven jezik in naravna glasba se razlikujeta od kulture do kulture, vendar pa
obstajajo pri obeh skupne značilnosti.
– Tako glasbo kot jezik razčlenjujemo na treh ravneh: fonološki, skladenjski in pomenoslovni.
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Zaradi podobnih fonoloških značilnosti med glasbo in jezikom temelji opismenjevanje pri obeh področjih na podobnih osnovah zavedanja. Glasoslovje raziskuje
razločevalno oblikovnost (fonologija) in tvarnost (od človeka povzročeno valovanje
zraka, npr. poki, šumi, toni), v novejšem času pa tudi umetne ponaredke takih valovanj
(Toporišič 1991). Zvok pri glasbi in glasovi pri jeziku se razlikujejo med seboj po svoji
višini, dolžini in barvi, vendar se povezujejo med seboj na podoben način. Sloboda
in Gregory (v Sloboda 1997) sta v svojih raziskavah potrdila podobnost v skladenjski
strukturi jezika in glasbe.
Hansen in Bemstorf (2002) sta primerjala tri različne vrste spretnosti branja: branje besedila, branje glasbenih simbolov in glasbeno-besedilno branje (music-text reading). Pri vseh treh je razvoj bralnih sposobnosti enak. Prvo stopnjo sta poimenovala
fonološko zavedanje, kjer gre za sposobnost zvočnega zavedanja oz. sposobnost razločevanja med zvoki – glasovi. Druga stopnja je fonemsko ali glasovno razločevanje,
kjer gre za razumevanje posameznih elementov zapisanega. V tretji stopnji učenci
prepoznavajo znake in njihovo poimenovanje. Stopnjo, ko otroci razumejo uporabo
simbolov, sta opredelila kot pravopisno zavedanje. Tako besedilo kot glasba imata frazo, sintakso, katere se otroci zavedajo v fazi sistemskega zavedanja. Zadnja stopnja je
spretnost, v kateri postane branje avtomatizirano.
Zrimškova (2002) je ugotavljala vplive glasbenih sposobnosti na glasovno zavedanje. Ugotovila je, da ima melodični posluh največji vpliv na glaskanje in splošno glasovno zavedanje, ritmični posluh pa najbolj vpliva na splošno glasovno zavedanje in
zaznavanje zadnjega zloga. Analitično poslušanje se zelo močno povezuje s splošnim
glasovnim zavedanjem, zaznavanjem posameznih glasov v nizu besed in glaskovanjem ter je pomembno povezano z razvojem glasovnega zavedanja.
Slosar (2002) pojmuje grafični glasbeni in jezikovni (piktogram) zapis kot proces,
ki otroka vodi od zvočnega dražljaja preko čutne nazornosti zvočnega dražljaja do čustvenih sledi (od doživljanja dražljaja preko »zapisa« do abstraktnega mišljenja).

4 JEZIKOVNO OPISMENJEVANJE
Pismenost je pomembno sredstvo komunikacije, ki temelji na branju in pisanju,
vključuje pa tudi razmišljanje, govorjenje, poslušanje in ustvarjanje. Pisanje in branje sta dejavnosti, ki pomembno vplivata na celosten razvojem vsakega človeka. Od
stopnje razvitosti teh dveh veščin sta odvisni napredek in uspešnost v šoli, poklicu
in življenju.
Ko govorimo o branju in pisanju, največkrat mislimo na prepoznavanje in uporabo
črk kot znakov za glasove, besede in besedne zveze ter jezikovnih oblik v smislu komu-
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nikacije. Osnovno izobraževanje naj bi otroka pripeljalo do osnovne stopnje pismenosti, to je sposobnosti razumevanja in uporabe pisnih jezikovnih oblik.
Na razvoj sposobnosti branja in pisanja vpliva več psihičnih funkcij, med katerimi
so zelo pomembne zaznavne in spoznavne ter grafomotorične sposobnosti in spretnosti.
Nekateri elementi za pisanje ali branje zapisa veljajo tako za jezikovno kot tudi za
glasbeno področje.
Mnoge znanstvenike je zanimalo, katere posebne sposobnosti so značilne za dobrega bralca.
Sloboda (1997) je ugotovil, da so dobri (glasbeni) bralci z očmi vedno nekoliko
pred tistim, kar izvajajo. Imajo pa tudi sposobnost, da uvidijo vzorce oz. strukturo bralnega, kar pomeni, da ne berejo posameznih črk, ampak preberejo besedo v celoti oziroma ne berejo posameznih not, ampak glasbeni motiv z vsemi glasbenimi elementi
hkrati (melodijo, ritmom, tempom, dinamiko in agogiko).
Zaradi pomembnosti gibanja oči pri branju je bilo tudi na tem področju opravljenih nekaj raziskav (Rayner in Pollatsek 1989). Nekateri znanstveniki ugotavljajo, da je
gibanje oči povezano z značilnostmi glasbenega oziroma besednega zapisa.
Underwood (1998) ugotavlja, da so dobri bralci posebno uspešni pri preprostih
besedilih in tonalnih glasbenih zapisih. Vasiljevič (1985) je strnil ugotovitve dosedanjih
raziskav glasbenega branja in zaključil, da je dober rezultat branja notnega zapisa odvisen od usklajenosti vseh elementov, tako mehanskih dejstev kot miselnih procesov.
Med mehanska dejstva je štel aktiviranje glasu za prenos notne slike v zvok in aktiviranje vidnega organa za premikanje po notnem zapisu. Med miselne procese je štel občutek za čas, tempo, razumevanje glasbenih fraz, misli, celote in posebnosti v notnem
zapisu ter notranje slišanje zapisanega.
Ugotovitve Vasiljeviča veljajo tudi za jezikovno branje. Pri dobrem jezikovnem branju morajo biti usklajeni vsi elementi, tako mehanska dejstva kot miselni procesi. Med
mehanska dejstva štejemo aktiviranje glasu za prenos glasovnih simbolov v zvok in
aktiviranje vidnega organa za premikanje po zapisu. Med miselne procese pa štejemo
občutek za hitrost branja, razumevanje besednih fraz, misli, celote in posebnosti v jezikovnem zapisu ter notranje slišanje zapisanega (tiho branje).
Seashore, ki velja za pionirja na področju psihologije glasbe, je poleg senzornim
sposobnostim, ki pomembno vplivajo na glasbeno pismenost, veliko pozornosti in
velik pomen namenjal tudi glasbeni predstavljivosti. Pri glasbeni predstavljivosti sta
mnogokrat prisotni tudi vizualna in motorična predstavljivost.
Prav tako kot glasbena predstavljivost je pri pisanju in branju pomembna tudi jezikovna, ki v učencih mnogokrat sproži tudi vizualno in motorično predstavljivost.
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5 POVEZAVA MED GLASBENIMI DEJAVNOSTMI IN ZVOČNIM ZAVEDANJEM
Za uspešno opismenjevanje morajo cilji glasbene in jezikovne vzgoje enakovredno
zajemati vsa tri razvojna področja: afektivno-socialno, psihomotorično in kognitivno.
Zvočno zavedanje je osnova jezikovnemu in glasbenemu opismenjevanju. Sposobnosti, ki omogočajo zvočno zavedanje, se od rojstva dalje spontano in hitro razvijajo pri
glasbenih in jezikovnih dejavnostih. Jezikovno in glasbeno opismenjevanje potekata
od oblikovanja jezikovnih oziroma glasbenih izkušenj in jezikovnih oziroma zvočnih
predstav ob poslušanju, izvajanju in ustvarjanju, preko vizualnih predstav do sposobnosti pisanja in branja.
Vse raziskave s tega področja govorijo o pomembnosti razvijanja spretnosti analitičnega poslušanja, ki prebudi zvočno zaznavanje in zavedanje ter razvija temeljne
glasbene sposobnosti, ki so nujne za začetek glasbenega opismenjevanja.
Gordon (1997) meni, da je avdiacija osnova glasbenih sposobnosti in pismenosti,
ki se razvija v procesu učenja. Avtor je pojem avdiacija opredelil kot slišati in razumeti
glasbo, ko zvok ni več prisoten ali pa sploh nikoli ni bil prisoten, ampak je samo zapisan. Priprava na avdiacijo po njegovem mnenju poteka do petega leta starosti. Enako
velja tudi za sposobnost jezikovnega branja. Avdiacija je osnova govornih sposobnosti, ki se razvija v procesu učenja.
Z raziskavo Glasbena vzgoja v novem kurikulu (2002), v katero je bilo zajetih 574
učencev, starih šest in sedem let, ki so v šolskem letu 2001/2002 obiskovali malo šolo
v vrtcu, prvi razred osemletne šole ter prvi in drugi razred devetletne šole, smo preučevali povezavo med nekaterimi glasbenimi sposobnostmi, spretnostmi in znanji ter
zvočnim zavedanjem kot pripravo na glasbeno opismenjevanje.
Rezultate te raziskave lahko prenesemo na zvočno zavedanje kot pripravo na glasbeno in jezikovno opismenjevanje.
Splošna glasbena vzgoja na razredni stopnji osnovne šole temelji na treh vzgojno-izobraževalnih področjih: izvajanju, poslušanju in ustvarjalnosti. Pri vsakem področju si učenci razvijajo in poglabljajo glasbene sposobnosti in spretnosti ter temeljna
glasbena znanja. Vsako področje zahteva specifične dejavnosti, metode in vsebine, kar
poudarja samostojnost področja, v vzgojno-izobraževalnem procesu pa delujejo področja v medsebojni interakciji.
1. Izvajanje: Pojem izvajanje pomeni predvsem natančno reprodukcijo vokalnega,
instrumentalnega ali vokalno-instrumentalnega glasbenega dela, ki jo omogočajo razvite spretnosti in znanja oziroma sposobnosti vokalne in instrumentalne reprodukcije.
Nastopanje (v razredu, drugje ali zase) pa zahteva poleg razvitih izvajalskih spretnosti
še sposobnost doživetega in estetskega interpretiranja.
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Pri glasbeni vzgoji na razredni stopnji osnovne šole izstopa petje kot elementarna glasbena dejavnost, ki zadovoljuje učenčevo potrebo po individualnem pevskem
izražanju ali po skupinskem vokalnem muziciranju. Petje pomembno vpliva na razvoj
temeljnih glasbenih sposobnosti (ritmični in melodični posluh) in sposobnosti estetskega doživljanja.
S petjem v povezavi z jezikovnim opismenjevanjem razvijamo:
– Govorne sposobnosti: sproščenost, govorno dihanje, oblikovanje ust za pravilno
izgovorjavo posameznih glasov, govorni zastavek in nastavek, dinamiko govora,
vezano branje in pisanje itd.
– Sposobnost zvočnega zavedanja.
– Sposobnost ugotavljanja besednih in stavčnih poudarkov.
– Sposobnost oblikovanja melodije povedi .
Instrumentalno igro omogočajo instrumenti s poenostavljeno izvajalsko tehniko (posebej prirejeni instrumentariji ali posamezna glasbila). Instrumentalna igra razvija pri učencih številne telesne spretnosti in zadovoljuje otrokovo potrebo po gibanju. Zvočna barvitost različnih instrumentov poglablja učenčeva glasbena doživetja.
Instrumenti odkrivajo učencem nove zvočne dimenzije v glasbeno-izraznih prvinah,
sredstvih, oblikah in vsebinah.
Z igranjem na otroška glasbila v povezavi z jezikovnim opismenjevanjem razvijamo:
– Grobo in fino motoriko.
– Sposobnost ločevanja in prepoznavanja zvočnih barv (glasovna analiza besed).
– Sposobnost zvočnega zavedanja.
– Sposobnost ugotavljanja besednih in stavčnih poudarkov.
– Sposobnost ritmičnega in tekočega oblikovanja povedi.
2. Poslušanje. Cilj tega vzgojno-izobraževalnega področja glasbene vzgoje je
učence kot poslušalce prebuditi iz pasivnosti zvočne zaznave, da bodo ob glasbi presegli zgolj čutne občutke ugodja ali neugodja.
V okviru tega posebnega področja glasbene vzgoje naj bi se učenci naučili poslušati, estetsko doživljati in vrednotiti glasbena dela ter znali izbrati ustrezno glasbo za
različne življenjske trenutke ali čustvena razpoloženja.
S sistematičnostjo, z ustreznimi metodami in oblikami dela ter primernimi glasbenimi vsebinami pri učencih razvijamo sposobnost ustvarjalne komunikacije z glasbenim delom, kar pomeni, da so učenci sposobni poslušano glasbeno delo v svoji notranji
predstavi podoživeti in ga oblikovati v sebi dostopno in razumljivo celostno glasbeno
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podobo. Učenci si postopoma razvijajo sposobnost odkrivanja in vrednotenja glasbeno-izraznih in oblikovnih parametrov.
Sposobnosti poslušanja in slišanja pa ne razvijamo samo pri tem področju glasbene vzgoje, saj glasba kot psihološki zvočni fenomen zahteva in poudarja poslušanje
kot nujni del vsake svoje dejavnosti.
S poslušanjem v povezavi z jezikovnim opismenjevanjem razvijamo:
– Sposobnost analitičnega poslušanja.
– Sposobnost ločevanja in prepoznavanja zvočnih barv (glasovna analiza besed).
– Učenci si postopoma razvijajo sposobnost odkrivanja in vrednotenja glasbenoizraznih in oblikovnih parametrov.
– Sposobnost jezikovnega dela v svoji notranji predstavi podoživeti in ga po svoje
oblikovati.
– Sposobnost usmerjene pozornosti.
– Sposobnost vživljanja v besedno delo.
3 Ustvarjalnost pri glasbeni vzgoji učencem ohranja, spodbuja in razvija spontana
ustvarjalna hotenja in jih usmerja v ustvarjalnost v glasbi, ob glasbi in zunaj nje, prav
tako tudi pri jeziku.
V vzgojno-izobraževalnem procesu je ustvarjalnost, prvič, aktivna oblika učenja,
ki se manifestira v glasbeni produkciji, reprodukciji in percepciji, je torej oblika aktivne komunikacije v umetniškem jeziku; drugič, je raziskovalni proces. Učenci namreč z
lastno glasbeno produkcijo, ki poteka v obliki izvajanja, odkrivajo glasbeno-izrazne in
oblikovne zakonitosti; z doživljajskim in estetskim poustvarjanjem glasbenih vsebin pa
preizkušajo, preučujejo in odkrivajo sredstva interpretacije.
Z ustvarjalnostjo v povezavi z jezikovnim opismenjevanjem razvijamo:
– Sposobnost samostojnega oblikovanja besed in povedi.
– Sposobnost oblikovanja interpretacije pripovedovanih besedil.
– Sposobnost analitične presoje.
– Pisanje in izmišljanje besed, povedi ali besednih sestavkov ali zvez.

6 SKLEPNE MISLI
Pri glasbeni in jezikovni vzgoji je pomembno, da učitelj prodre v potek in rezultate
glasbenih in jezikovnih izkušenj posameznika. Povezava glasbe z jezikom učence motivira za pozorno zaznavanje in razumevanje glasbenih in jezikovnih vsebin. Ponuja se
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bogata možnost povezav umetniških medijev, ki se lahko medsebojno bogatijo, poudarjeno je načelo harmonije med pojavi, kakovostjo izkušenj in integracijo percepcije.
Oblikujejo se estetski kriteriji in vrednostni sistemi, bogati se čustveni svet.
Novejše raziskave potrjujejo vpliv glasbe na večjo uspešnost pri pouku. S svojimi
izraznimi in oblikovnimi značilnostmi namreč glasba pomembno vpliva na razvoj intelektualnih sposobnosti in višjih kognitivnih funkcij duševnosti. Glasbena inteligenca,
ena izmed sedmih lastnosti človeškega uma, je pomemben dejavnik pri razvoju sposobnosti mišljenja. Glasba je tudi sredstvo za omilitev različnih nevroz, sproščanja in
odpravlja stresnih situacij ter boljšega počutja učencev. Vse to vpliva na oblikovanje
pozitivne razredne klime, ki je pomemben dejavnik uspešnosti pouka.
Glasbeno-jezikovni razvojni dosežki posameznega taksonomskega področja so:
1. afektivno področje: interiorizacija vrednot glasbene in jezikovne kulture in vanje
vtkanega pozitivnega stališča do glasbe in jezika ter sposobnost ustvarjanja,
poustvarjanja in podoživljanja glasbenih in jezikovnih vsebin;
2. psihomotorično področje: sposobnost jezikovnega, vokalnega in instrumentalnega izvajanja jezikovnih in glasbenih vsebin;
3. kognitivno področje: razvite govorne in glasbene sposobnosti, spretnosti in
znanja, ki omogočajo ustvarjanje in poslušanje v smislu analitičnega pristopa,
razumevanje jezikovnih in glasbenih vsebin ter razlago in različne načine posredovanja jezikovnih in glasbenih vrednot.

348

Barbara Kopačin

GLASBENO OPISMENJEVANJE
GLUHEGA OTROKA
KVALITATIVNA RAZISKAVA

UVOD
Menim, da ima glasba pri vzgoji otrok neprecenljivo vlogo, saj prispeva k uresničevanju široke palete vzgojno-izobraževalnih ciljev. Pri glasbenem pouku z izbrano glasbo in različnimi dejavnostmi (petje, igranje na različne glasbene instrumente, poslušanje, ustvarjanje) razvijamo glasbene sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnost in znanja.
Namerno lahko izzovemo in vodimo raznovrstne psihološke procese, ki pomembno
vplivajo na vsa področja otrokovega razvoja in počutje ter usmerjajo njegove dejavnosti. Glasba prispeva k splošni večji uspešnosti učencev pri pouku, k njihovemu splošnemu razvoju in počutju. Glasbena vzgoja vpliva na razvoj učenčeve čustvene stabilnosti,
ustvarjalnosti, socialnosti, ekstra/introvertiranosti, psihomotorike, zbranosti in usmerjene pozornosti, motivacije, samozavesti in samopodobe, uspešnosti učenja, inteligence in logičnega mišljenja. In nenazadnje je glasba tudi sredstvo za omiljenje različnih
nevroz, za sproščanje, odpravljanje stresnih situacij in za izboljšanje počutja učencev
(Slosar 1999).
Intenzivno glasbeno izobraževanje je pri nas zaenkrat omogočeno le nadarjenim
otrokom ter s tem nasilno odtujeno povprečnežem in takim, za katere smo se odločili,
da glasbeni pouk ne pride v poštev. V to skupino na prvo mesto spadajo gluhi.
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Odnos do otrok s posebnimi potrebami in vključevanje teh oseb v socialno okolje,
življenje in delo se pri nas (pre)počasi spreminja. Kljub vsemu pa se razvijajo nove oblike in metode dela, predvsem v obliki integracije in normalizacije.

TEORETIČNA IZHODIŠČA

Otrok ne sliši!
Ena najtežjih preizkušenj za vsakega starša je prav gotovo, ko se mu zazdi ali izve,
da je z otrokom nekaj narobe. Nič čudnega ni, da to spoznanje lahko prinese s seboj
občutek izgube, žalosti, razočaranja in zelo pogosto tudi krivde.
V svoji študiji primera sem preučevala naglušnega oziroma gluhega otroka. V knjižici Sluh (Košir 1999: 9), ki jo je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija, je naglušnost in gluhost opredeljena glede na mednarodno klasifikacijo okvar, prizadetosti
in oviranosti. Gluha je tista oseba, ki je izgubila sluh na frekvencah 500, 1000 in 2000
Hz povprečno na nivoju 80 dB ali več. Sem spadata popolna in zelo težka izguba sluha
(več kot 91 dB). Naglušna pa je tista oseba, ki ima povprečno izgubo sluha na že navedenih frekvencah na nivoju med 40 in 80 dB. Sem sodijo težka izguba, zmerno težka
izguba sluha, zmerna okvara in blaga okvara sluha. Med prebiranjem literature sem
naletela tudi na termina slušno prizadet in slušno moten, ki skušata zajeti široko paleto
slušnih izgub; od lažje naglušnosti do popolne gluhote.
Vrsta okvare sluha je odvisna od mesta v slušnem sistemu, kjer je nastala motnja: periferna slušna motnja (zmanjšana občutljivost slušnega mehanizma) in centralna ali osrednja slušna motnja (nezmožnost pravilnega zaznavanja nadpražnih zvokov) (prav tam: 23).
Glede na obdobje izgube sluha razvrščamo predporodne (okoli 50 % prirojenih
okvar sluha je genetsko pogojenih), obporodne (eklampsija, prehiter porod, imunološka nerazvitost ... pri nedonošenčkih) in poporodne (vnetje srednjega ušesa, bakterijski
meningitis, virusne okužbe, poškodbe glave ...), pri katerih je zelo pomembno, ali je
izguba sluha nastopila pred razvojem govora ali po njem (prav tam: 26).
Razvoj gluhega ali naglušnega otroka poteka skoraj na vseh področjih po enakih
razvojnih principih kot pri slišečih otrocih (Košir 1999). Mislim pa, da kljub temu izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju gluhega oziroma naglušnega otroka. V največji
meri izguba sluha vpliva na razvoj jezika, govora in komunikacije. Vemo, da je govor
gluhih ljudi drugačen po tempu, ritmu in intonaciji. Prav gotovo je vpliv izgube sluha
na otroka odvisen od stopnje slušne motnje, starosti ob izgubi sluha, različnih otrokovih sposobnostih, osveščenosti staršev ter drugih dejavnikov v okolju.
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Tudi sporazumevanje brez uporabe jezika je mogoče. Govorjeni jezik je samo eno
od orodij za sporazumevanje, ne pa edino (likovna umetnost, ples, glasba, govorica
telesa, mimika, geste ...). Gluhi in slišeči veliko uporabljamo neverbalno komunikacijo,
kamor pa znakovni jezik (kretalni jezik, ki ga uporablja večina odraslih gluhih ljudi)
zaradi svoje sistematičnosti in specifičnosti sistema simbolov in pravil ne spada. Je pa
počasnejši in zapletenejši.
Glede na zgoraj navedeno je izredno pomembno, da se okvaro sluha odkrije čim
prej in začne ustrezno rehabilitacijo: intenzivnim treningom govora in sluha. Zavedati
se namreč moramo, da je za branje govora z ust (odgledovanje) potrebno predhodno
obvladanje besedišča in strukture jezika.

Pomoč z glasbo
Odkar obstaja človeška družba, so naši predniki glasbi pripisovali zdravilni učinek.
Pričevanj o najstarejši glasbi ni, obstajajo pa posredni viri: piščali iz živalskih kosti, jamske slike, ostanki instrumentov, reliefi, kipi ... Kaj je glasba pomenila ljudem in kakšno
izredno moč je imela, nam pomagajo razumeti ljudstva, ki so zaradi geografskih danosti uspela obdržati neokrnjeno kulturo. Glasba je ljudi povezovala v magičnih obredih,
običajih, ob vsakodnevnih opravilih: bojevnikom je vlivala pogum, lovcu je dajala moč
in pomenila sredstvo proti čarobnim silam. Uporabljali so jo za komunikacijo in stik z
nadnaravnim. Moči ni imela melodika, pač pa tolkala in enakomerno brundanje. S svojo enakomerno monotonostjo, ko so čutili tresljaje po celem telesu, je ljudi spravljala
v trans. Prav to bi nam moralo sprožiti misel, da glasba ni samo privilegij slišečih. Zvok
se razširja po vsaki snovi, navadno pa pride do ušesa po zraku. Nihanje zraka se razširi
kot potujoče valovanje, kar imenujemo zvok. Ko pride zvok do bobniča, manjše opne,
ta zaniha in se preko vzvodov v srednjem ušesu prenaša na notranje uho, kjer so konci
živcev, ki so občutljivi za hitra nihanja. Zato slišimo. Pri plavanju pod vodo, po kateri
se zvok hitreje prenaša kot po zraku, slišimo tudi, če si zamašimo ušesa. Dokazano je
(Kuščer Moljk 1987: 149), da se tedaj zvok prenaša skozi kožo in kost v notranje uho.
Koža je nenazadnje tudi naše čutilo in zakaj ne bi gluhi glasbe čutili kot vibracije skozi
kožo. Tudi pedagoginja, ki gluho deklico uči igranti na klavir, mi je na prvem najinem
srečanju najprej povedala, da se moram, preden bom z nalogo sploh začela, zavedati,
da glasba ni stvar samo ušes ampak celega telesa in duha.
Tisočletja so ljudje živeli tesno povezani z glasbo in črpali iz nje moč. Njihovih spoznanj nikakor ne moremo zavreči. Podedovana znanja lahko obrnemo človeku v prid,
toliko bolj osebi s posebnimi potrebami. Ob pogledu na preprosta ljudstva nas prevzame prav to, da so pri glasbi sodelovali vsi pripadniki rodu, mlado in staro, brez izjem.
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V renesansi in srednjem veku so glasbeniki in zdravniki iskali navdih v klasični grški
filozofiji in se zavedali, da je razumevanje glasbe bistveno za razumevanje vesolja in
človeka. Odkrivali so povezave med zvokom in glasbo ter zdravljenjem. V baroku pa
so verjeli v moč glasbe, ki lahko vpliva na značaj, čustva in miselnost. V devetnajstem
stoletju so raziskovali fiziološke učinke glasbe z merjenjem učinkov na dihanje, srčni
utrip, ožilje in krvni pritisk. Znanstvene raziskave so podkrepile misel, da je resonanca
osnova zdravljenja z zvokom in glasbo. Glasba ima ustrezno fizično ogrodje (vibracije), ki jih lahko slišimo, čutimo ali merimo ter so izražene z grafi ali simboli. Ko zvočni
valovi vstopijo v človeško telo, v celicah sprožijo tresljaje z isto frekvenco, kar pomaga
obnoviti in okrepiti zdravje organizma. Pri prenašanju zvoka po človeškem telesu pa
nedvomno pomaga voda, ki jo vsebujejo tkiva (Dewhurst - Maddock 1993).
Pomoč z glasbo ali glasbena terapija (Tancig in sod. 1998: 7) je smiselna uporaba
glasbenih aktivnosti (telesnih, čustvenih, miselnih, socialnih, estetskih in duhovnih) z
namenom, da izboljšamo, obnovimo, obdržimo zdravje posameznika ali upočasnimo
njegovo propadanje.
Glasbo, ki se uporablja v terapiji (prav tam: 7), lahko ustvarita terapevt ali stranka
ali pa je izbrana iz obstoječe glasbene literature. V središču vsake terapevtske ure je
neko glasbeno doživetje, glasbena izkušnja. Pri tem so najpomembnejši: improvizacija,
poustvarjanje, skladanje in poslušanje glasbe.
Glasba je bila torej skozi stoletja povezana z zdravljenjem zaradi svojih specifičnih
lastnosti: ritma in melodije. Ritem je neko periodično gibanje in je v terapevtski uporabi pomemben zaradi svoje moči, da poleg psihološke odzivnosti izzove gibanje (ploskanje, zibanje, mrmranje vokalov, namišljeno igranje na instrument). Mislim pa, da
oznake glasbenega časa (allegro, andante, accelerando ...) in glasbene energije (forte,
piano ...) vplivajo na naša občutja.
Glasbena terapija (Mess - Christeller: 1992) se uveljavlja pri delu s telesno in z
duševno prizadetimi osebami, z otroci, ki imajo specifične učne težave, z osebami
z motnjami sluha, vida in komunikacije, z otroci in mladostniki, ki imajo vedenjske
in čustvene motnje, z osebami z akutnimi ali kroničnimi zdravstvenimi problemi, z
ostarelimi ljudmi, z odraslimi, ki imajo vedenjske motnje ali duševne bolezni, in s
porodnicami.
Kljub temu pa glasbe ne smemo jemati zgolj kot terapijo, kar je žaljivo tako za
glasbo kot za človeka s posebnimi potrebami (pri petju v pevskem zboru se imam lepo
in tam neznansko uživam, zakaj ne bi tudi deklica, ki je gluha, igrala klavir iz veselja).
Zanimiva je misel Mess - Christellerjeve (1992), ki jo podajam v skrajšani obliki. V
svojem tekstu pravi, da so pri glasbeni terapiji pomembne tudi druge stvari: vprašamo
se lahko, ali naj človek piha, vleče, brenka ali tolče. Če primerjamo igranje na instrumente s človeškim telesom, ugotovimo neka določena zaporedja: pihamo z usti, lok
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vlečemo v višini srca, brenkamo v naročju in tolčemo v višini kolen. V sestavi orkestra,
v katerem so pihala, godala, trobila, harfa in tolkala, lahko vidimo celotnega človeka,
razdeljenega po instrumentih. Človek se tako lahko izraža z glasbo »od glave do nog«.
Če pa glasbo razdelimo na melodijo, harmonijo in ritem, so instrumenti melodije pihala in godala, ki so povezani s človekom – glavo, instrumenti harmonije so trobila in
harfa, povezani z osrednjim telesom človeka, tolkala pa so povezana s spodnjim delom
človeka. Če želimo v človeku ojačati eno od teh področij, uporabimo instrumente, ki so
povezani s tem območjem. Nenazadnje pa je človeško telo samo odličen instrument
– celoten orkester. Z nogami koraka ali udarja po taktu, z rokami ploska v ritmu, z glasom pa zapoje ali zabrunda melodijo.

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJA RAZISKAVE
Kvalitativno raziskavo sem izvedla v okviru podiplomskega magistrskega študija
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Kot študentka sem se na dodiplomskem študiju na Pedagoški fakulteti aktivno
vključevala v vzgojno-izobraževalni proces. Na osnovni šoli sem vodila otroški pevski zbor in skupino Orffovega instrumenatrija. V oba je bila vključena tudi naglušna
deklica. Da je naglušna, sem ugotovila šele sredi šolskega leta. Pri petju in igranju na
Orffove instrumente je bila zelo uspešna. Preko nje sem spoznala njeno prijateljico, Izabelo Juriševič, ki ima popolno odsotnost sluha in je integrirana v redno šolo. Izabela
je bila deležna osnovnega glasbenega izobraževanja pri zasebnici. Predelala je snov
po učnem načrtu. Na Centru za glasbeno vzgojo v Kopru na Glasbeni šoli Piran je pred
tričlansko komisijo opravila izpite za tri razrede klavirja.
Poznavanje Izabeline življenjske zgodbe sem razširila s študijo primera, s katero
lahko proučujem posameznika v njenem življenjskem okolju z vidika njenih ovir in
stisk socialne narave, potreb po podpori, samopomoči in interakcij v procesu podpore,
tako neformalne v primarni skupini (družina, sorodstvo, vrstniška skupina) kot formalne, strokovne pomoči.

Cilji in namen raziskave
Dejstvi, da glasba ni privilegij slišečih ter da je bila Izabela s popolno odsotnostjo
sluha integrirana v redno osnovno ter srednjo šolo, zdaj pa se izobražuje na fakulteti,
in se je ob vseh težavah, s katerimi se je morala spopasti v okolju s slišečimi vrstniki
lotila še igranja klavirja, me je spodbudilo, da sem poglobila znanja o različnih stopnjah
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gluhote in naglušnosti ter o glasbeni terapiji, in želela ugotoviti, kako Izabela zaznava
zvok in doživlja glasbo.

Raziskovalna vprašanja
Namen mojega raziskovalnega dela je ugotoviti, kako je igranje na klavir vplivalo
na Izabelin govor (barva glasu, višina, ritem, tempo), na njen odnos do kulture, njeno
samozavest in zgovornost. Kako sprejema vibracije, kakšna je njena zvočna občutljivost, zvočno zavedanje.
Zanimalo me je tudi, kako vadi in kako hitro napreduje v igranju na instrument.

METODOLOGIJA
V okviru kvalitativnega pristopa ne proučujemo večjega števila oseb, ampak raziščemo posamezen primer (lahko je to ena skupina, družina, razred ...), ki ga raziščemo
in opišemo v obliki študije primera. Študija primera je celovit opis posameznega primera in njegova analiza, tj. opis značilnosti in dogajanja, ter opis procesa odkrivanja
teh značilnosti, to je procesa raziskovanja (Mesec 1998: 40).
V študiji primera obravnavam Izabelo s popolno izgubo sluha, ki bere z ustnic in ne
kreta. Gluha je od rojstva, starši pa so se z njeno gluhoto seznanili šele pri dveh letih. Pri
treh letih se je začela učiti govoriti. Danes govori tako lepo, da bi človek, ki je ne pozna,
pomislil, da ima le manjšo govorno napako. In še to le takrat, ko se pri svojem govoru
ne potrudi dovolj (šumniki, sičniki, črka/glas r).
Kvalitativna raziskava se mora končati (njen konec je relativen) z verjetnim opisom
in razlago pojava, četudi ni povsem preverjena (prav tam: 48).

Podatki o raziskovanki
Spoznala sem zelo prijetno Izabelino družino. V času poteka študije primera je bila
Izabela stara osemnajst let. Obiskovala je tretji letnik Srednje oblikovne šole v Ljubljani.
Na moje veliko presenečenje je Izabela zelo zgovorno dekle. Veliko mi je pripovedovala
o sebi in spoznala sem, da ima veliko prijateljev, s katerimi se veliko druži. Uspešna je v
šoli, uspešna pri igranju klavirja, rada planinari in hodi na tabore, rada bere knjige, opravila je šoferski izpit, smuča, med njenimi najljubšimi konjički pa je prav gotovo risanje.
Danes Izabela zaključuje študij na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani.
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Z njeno gluhoto so se starši seznanili v drugem letu starosti, ko je bila v bolnišnici.
Zdravnica je starše opozorila, da z njenim sluhom nekaj ni v redu. Začele so se preiskave v Piranu in Ljubljani, kjer so ugotovili gluhoto. Zelo jasno so jim tudi povedali,
da deklica ne bo nikoli govorila. To je bil za starše velik šok. Iskali so pomoč na različnih
naslovih, bili so tudi pri bioenergetiku, opravili različne preglede v Nemčiji in Trstu.
Povsod so iskali neko oporo, upanje, da bi se njen sluh izboljšal. Videli so, da vsi zdravstveni obiski in svetovanja niso prinesli ničesar. Vzeli so stvar v svoje roke, in ko je bila
Izabela stara tri leta, so se odločili za individualno delo. Sprejeli so jih v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu. Oktobra 1988 so se prvič sestali s surdopedagogi in
logopedi ter se dogovorili o delu z deklico. Dogovorili so se, da bo gluha Izabela ostala
v domačem okolju, zato so jo vpisali v vrtec s slišečimi otroci, kjer so jo lepo sprejeli.
Časa, ko je hodila v vrtec, se ne spominja dobro. Pravi, da so se s prijatelji in vrstniki
dobro razumeli. Če je kaj želela povedati in ni znala, je najbrž pokazala. Počutila se je
dobro, kot da ne bi bila gluha. Misli, da se njeni vrstniki na njeno gluhoto niso odzivali,
ker niso vedeli, kaj pomeni biti gluh. Kot deklica je bila zelo razigrana. S svojo sestrično,
s katero sta veliko skupaj, je tudi prepevala pesmice. Pred vstopom v šolo se je naučila
veliko pesmic, s katerimi si je bogatila besedni zaklad. Mama se spomni tudi, da je Izabela velikokrat prižgala radio na ves glas in se ulegla na tla v dnevni sobi. Sama se tega
ne spominja dobro. Zdi se ji, da je samo sebe preizkušala, kako čuti vibracije.
Do starosti treh let ni ničesar govorila. Starši njene gluhote sprva niso opazili. Mislili so, da bo začela govoriti kasneje kot večina otrok. Obračala se je za zvokom traktorja
po cesti, čeprav ga ni videla, doma si je vedno prižgala radio, obrnila se je za zvoki, ko
je kdo vstopil v prostor, obračala se je za glasom, ki jo je poklical ... V Ljubljani so starše
seznanili z dejstvom, da je deklica inteligentna, kar se je kazalo v njenem zanimanju za
okolico, ki ga je dokazovala s tem, da se je neprestano ozirala in tako pokazala, da jo
vznemirja in zanima, kaj se za njo dogaja.
V Portorož so hodili dvakrat tedensko, kjer se je naučila izgovarjati besede in razumeti glasove. Kar so se učili v Portorožu, so potem doma vadili. Izabela se spomni, da
se je besed in posameznih črk učila ob slikah. Spominja se slušnih slušalk, vibratorja v
roki, preko katerega je čutila, kaj je govorila defektologinja in kaj je v mikrofon govorila sama. Spominja se, da so bile vaje, ki jih je delala v Portorožu in doma s starši, zelo
naporne. Večino poti z Golca, kjer so prej živeli, do Portoroža je prespala. Včasih je bila
tako zaspana, da ni mogla poslušati in sodelovati. Kljub temu pa je morala. Spomni se,
da je doma, ko se ni hotela učiti, zbežala v sobo, da bi imela mir.
Pred vstopom v osnovno šolo je že govorila, vendar ni imela tako bogatega besednega zaklada. Pri vpisu v šolo niso imeli nobenih težav. Šolanje je začela z osmimi leti,
opismenjena je že bila, znala je pisati, brati in računati.
Leta 1995 so se vključili v Poletno šolo, ki jo vsako leto organizirajo v Centru za
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korekcijo sluha in govora (v nadaljevanju CKSG). Gre za dopolnitev dela, ki poteka med
šolskim letom v CKSG. V petdnevnem skupnem bivanju utrdijo in pregledajo, kaj so
med šolskim letom naredili, obenem pa jim ta čas daje možnost, da poskusijo uresničiti
tiste ideje, ki so se porodile med šolskim letom, vendar zanje ni bilo časa. V tem letu so
poleg tečaja računalništva in angleškega jezika začeli tudi glasbeno vzgojo. Veselje in
odziv otrok zanjo sta bila zelo velika. Naša raziskovanka se prve poletne šole zelo rada
spominja.
Navdušila se je nad klavirjem in izrazila željo, da bi obiskovala tečaj klavirja. Deležna je bila osnovnega glasbenega izobraževanja pri zasebnici. Predelala je snov po
učnem načrtu. Dve leti so jo dvakrat na teden vozili v Piran na ure klavirja, tretje leto pa
je na Centru za glasbeno vzgojo v Kopru na Glasbeni šoli Piran pred tričlansko komisijo
opravila izpite za tri razrede klavirja. Prvo leto je izpit naredila z odliko, in to brez vedenja komisije, da ne sliši. Klavir je igrala pet let, v času mojega raziskovanja pa le toliko,
da sta se z učiteljico pripravili na snemanje oddaje Iz praznične školjke.
Po zadnjem avdiogramu, ki so ji ga naredili, ima Izabela od 90 do 120 db izgube
sluha.

Zbiranje podatkov
–

– Intervju sem najprej opravila z Izabelo in njenimi starši. Pomembno se mi je zdelo, da sem pri svoji raziskavi poleg Izabelinih najbližjih
najprej stopila do učiteljice klavirja, saj literature o učenju gluhih igrati na instrument ni. Te tudi pri njej nisem dobila, vendar sem ugotovila, da je »primerna
literatura« s svojimi koristnimi napotki kar učiteljica sama. Nenazadnje sem k
sodelovanju povabila tudi profesorico defektologije, ki je deklico spremljala od
četrtega leta do konca osnovne šole in mi o rehabilitaciji gluhih otrok, ki gre skozi govorne, glasbene in ritmične spodbude in ki zajema predvsem ritem, tempo
in intonacijo, kar so tako glasbeni kot govorni elementi, veliko povedala.
– OPAZOVANJE Z UDELEŽBO – Bila sem prisotna na treh učnih urah klavirja. Beležila sem
način, postopnost učiteljice pri učenju Izabele in kako hitro se Izabela uči igranja
na klavir. Ker je Izabela med tednom v Ljubljani, smo za njene ure klavirja izkoristili čas med novoletnimi prazniki, ki ga je Izabela med drugim namenila tudi za
druženje s svojimi prijatelji, ki jih med tednom, ko je v Ljubljani, ne vidi.
– PRIPOMOČEK ZA UGOTAVLJANJE ZVOČNE OBČUTLJIVOSTI – Izdelala sem pripomoček za ugotavljanje zvočne občutljivosti, ki je sestavljen iz šestih vaj.
1. Na avdio kaseti imam posneto melodijo »Indian Rock ’n’ Roll« z različnimi
instrumenti (klavir, violina, klarinet, trobenta, tuba) v enočrtni oktavi, razen
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tube. Zanima me, ali Izabela čuti razlike v barvi zvoka, kakšne razlike čuti in s
čim se ji zdi, da jih čuti.
2. Isto melodijo imam posneto na različnih višinah z istim instrumentom (klavir).
Zanima me, ali Izabela čuti različne frekvence, kako jih občuti, katere sliši bolje.
3. Na boben zaigram tri različne motive. Zanima me, ali jih bo Izabela ponovila
za mano pravilno, če čuti ritem.
4. Pripravljeno imam cevko, ki si jo Izabela postavi na ustnice. Zanima me, ali so
rezultati pri poslušanju posnetkov iz prve vaje enaki rezultatom prve vaje, ali
čuti glasbo s celim telesom enako ali bolje z ustnicami in ali se odzove v primeru, ko si tulec postavi na uho in se morda vzburi živec v ušesu.
5. Izabela stoji bosa na leseni podlagi, na kateri je postavljen tudi zvočnik, da se
vibracije prenašajo po deski. Posluša posnetke iz prve naloge. Zanima me, ali
so rezultati pri poslušanju posnetkov enaki.
6. Spet izvajam enake melodije kot v prvi nalogi, le da s paravanom preprečim
neposredno prehajanje frekvenc do njenega ušesa, preprečim prehod nihanja zraka na telo in spreminjam jakost. Zanima me, ali bodo rezultati pri poslušanju istih posnetkov enaki.
Ob izvajanju nalog sem delala zapiske, ki mi jih je pomagala oblikovati Izabela.

Obdelava podatkov
Štiri intervjuje sem uredila in zapisala. Najprej sem jih razčlenila na sestavne dele,
da sem dobila enote kodiranja. Med dobljenimi pojmi in kategorijami sem izbrala samo
tiste, ki so mi bili pri raziskovanju v pomoč.
Tudi zapise mojega opazovanja učenja nove pesmice na klavir sem razčlenila, določila enote kodiranja in uredila samo tiste, ki so relevantni glede na problem in namen
raziskave.
Zapise izvajanja nalog sem razčlenila in povzela.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Vpliv igranja na instrument na Izabelo
Izvedeni so bili štirje intervjuji: z Izabelo, njenimi starši, učiteljico klavirja in logopedinjo. Iz intervjujev sem izbrala vprašanje, ki se nanaša na vpliv glasbe na Izabelino osebnost in govorno komunikacijo: »Kako je igranje klavirja vplivalo na raziskovanko?«
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Po kodiranju in urejanju izjav sem oblikovala pojme, ki opisujejo stanje po začetku
igranja na klavir.
• samostojnost
• samozavestnost
• zgovornost
• ekstravertiranost
• socializacija
• sproščenost govorice, ustvarjanje pozitivne samopodobe
• poudarjanje, sproščen naraščajoč in pojemajoč glas
• kritičnost sprejemanja glasbenih zvrsti

Ukvarjanje z glasbo, pa naj bo to petje v pevskem zboru ali pa igranje na kakršen koli instrument, plemeniti človeška čustva in razvija srčno kulturo. Otroke uvaja
v lepoto mladinske zborovske pesmi ali zakladnico instrumentalnih skladb, hkrati pa
jim omogoča kakovostno muziciranje, estetsko doživljanje, umetniško poustvarjanje
in nenazadnje tudi poustvarjalno zadoščenje. Mislim, da učenci, ki so ustvarjalni na
glasbenem področju in pri tem tudi uspešni, lahko svojo kreativnost in ustvarjalnost
pokažejo tudi na drugih področjih ter si s tem nedvomno oblikujejo pozitivnejšo samopodobo, njihova samozavest pa je večja. Izabela si je svojo pozitivno samopodobo
in samozavest nedvomno izoblikovala tudi s številnimi nastopi, ki jih je imela, in to
vedno v običajnem okolju, med slišečimi ljudmi. Sama je povedala, »da je imela pred
vsakim naslednjim nastopom manj treme«. Z vsakim nastopom si je nabirala izkušnje,
zato se je vedno bolje znala obvladovati, zbrati, soočiti s tem, kar jo čaka na odru. Nastopala je tudi v širši javnosti, na televiziji, in pri tem je bila vedno uspešna, kar je še
bolj pripomoglo k njeni pozitivni naravnanosti, k lažjemu navezovanju stikov z drugimi
ljudmi. Na nastopih v običajnem okolju, na izpitih in različnih glasbenih delavnicah je
spoznavala veliko novih ljudi. Veliko je slišečih mladih nadarjenih glasbenikov, ki nimajo možnosti pokazati svojega znanja v množičnih občilih. Izabela pa se je kljub svojim
težavam, zaradi katerih mislimo, da na glasbenem področju ni sposobna veliko doseči,
ravno tu izkazala.
Seveda pa je odvisno tudi od vsakega posameznika in njegove osebnosti, kako
se znajde v svetu. Izabela je imela to prednost, da so jo starši pri njeni želji podpirali in
jo spodbujali. Tudi okolje ji je bilo naklonjeno, saj poznam nekaj slabo slišečih otrok,
ki so bili zaradi svoje hibe in zaradi svoje okolice, predvsem pa zaradi zasmehovanja
vrstnikov in njihovega nesprejemanja drugačnosti, prisiljeni opustiti šolanje v rednih
izobraževalnih ustanovah. Omenila sem, da je v vrtcu vrstniki niso jemali kot posebne
ali drugačne od njih samih in se njeni komunikaciji niso posmehovali. Na razvijanje
njene pozitivne osebnosti je morda vplivalo tudi to, da je svoje drugačnosti ni bilo
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strah izkazovati drugim. Sama svoje sluhote verjetno ni jemala kot nekaj nenavadnega,
ampak kot nekaj skoraj samoumevnega. Tako se je krepila njena zgovornost, lažje se
je znašla med sovrstniki in njihova pozitivna reakcija je še bolj spodbujala razvoj njene
pozitivne samopodobe.
Iz plašne in sramežljive deklice je postala zgovornejša in bolj odprta v odnosu do
drugih. Sama je povedala, da se ji zdi, »da je v družbi, kjer je bilo veliko neznanih, lažje
navezovala stike, bila je bolj zgovorna«.
Njena mama misli, da je Izabela, ko je začela igrati klavir, »postala samostojnejša«.
Prav gotovo se mora vsak človek v okolici, kjer živi, s svojimi dejanji izkazati. Izabela pa
je preko glasbe in igranja na instrumente iskala in širila svoja poznanstva. Na svoji glasbeni poti je spoznavala veliko novih ljudi. Srečevala jih je na nastopih, izpitih v glasbeni
šoli, na glasbenih delavnicah in si tako krepila samostojnost. Ob misli nanjo se spomnim na majhnega otroka, ki je v koloniji prepuščen svojim vzgojiteljem in vrstnikom.
Tudi ona se je morala znajti v novih okoljih s slišečimi. Omenila sem, da je tabornica in
veliko planinari, tako lahko tudi po več dni ni imela stikov s svojimi najbližjimi, ljudmi,
ki njene težave in njo samo najbolj razumejo. Na neki način se je bila prisiljena soočiti z
vsem novim, kar jo je obdajalo – sama. Tako se je tudi njena samozavest še bolj krepila.
Priznati pa si moramo, da brez njenih uspehov, ki so ji samo potrdili, da je na pravi poti,
in spodbud iz okolja, če se ji je kdaj zalomilo, ne bi dosegla tega, kar je.
Preden sem spoznala Izabelo, me je zelo skrbelo, kako bom z njo komunicirala, ali
bom morala imeti zraven tolmača, ki mi bo prevajal njene kretnje. Niti pomislila nisem
na to, da se bom z njo lahko pogovarjala sama. Prijetno presenečena sem bila, ko mi
je segla v roko in mi zelo jasno povedala svoje ime. Veliko mi je pripovedovala o sebi
in o tem ni imela nikakršnih zadržkov. Ob pogovoru z njo nisem dobila občutka, da
je gluha, saj govori tako kot slišeči, z vsemi poudarki. V njenem govoru nisem opazila
nobenih posebnosti. Vemo, da gluhi govorijo zelo monotono. Njihov govor se od slišečih razlikuje po tempu, ritmu in intonaciji, kar so tako glasbeni kot govorni elementi.
Mislim, da je Izabela s pomočjo glasbe in igranja na klavir osvojila vrednote govora, kot
so ritem, tempo, intonacija, register, barva glasu, ki so potrebne za prijeten in razumljiv
govor. Z igranjem na klavir se je večal njen občutek za glasbo, z njim pa je razvijala sposobnosti, ki jih prej ni imela.
In ne nazadnje menim, da otroci, ki se dodatno ukvarjajo z glasbo, dobijo dodatna
znanja in širok pogled na glasbeno umetnost. Prav gotovo glasbene koncerte klasične glasbe, zborovske zakladnice ... Ti otroci glasbene koncerte drugače spremljajo kot
tisti, ki nikoli niso imeli vpogleda v to široko vejo umetnosti. Vso glasbo tudi dosti bolj
kritično sprejemajo kot tisti, ki niso prejeli glasbenih znanj. To je še posebno danes zelo
pomembno (Slosar: 1999), ko je glasba kot psihološki pojav v vsakdanjem življenju še
najbolj razširjena, ko nas množična občila zaradi tržno naravnanih ciljev zasipavajo z
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veliko glasbe dvomljive kakovosti. Nepoučen človek to tržno naravnano glasbo, ki miselno ne obremenjuje, brez premislekov sprejema, medtem ko so učenci, ki se dodatno
izobražujejo v glasbenih šolah, sposobni sprejemanja višjih vrednot glasbene kulture.

Vadba in hitrost napredovanja v igranju na instrument
• zaznava ali čuti napake
• boljše zaznavanje nižjih frekvenc
• zmožnost hitrega odpravljanja napak
• inteligentnost

Izabela je gluha, vendar kljub temu zaznava oziroma čuti napake, ki jih naredi ob
igranju klavirja. Zanimivo je, da se vsa strese, ko se zmoti, kar pomeni, da zaznava oziroma čuti, kar igra. Veliko bolje zaznava nižje tone, saj je Izabela občutila vsako napako, ki
jo je naredila, čeprav teh ni bilo veliko. Ko pa je z levo roko v dvočrtni oktavi večkrat zaigrala »a« namesto tipke »g«, tega niti opazila ni. Zelo je samokritična. Po prvem opozorilu, naj bo to udarjanje na napačne tipke ali samo popravek na dinamiko, je Izabela to
upoštevala in v nadaljevanju skladbo odigrala po učiteljičinih navodilih in usmeritvah.
Glede na hitrost njenega dojemanja in učenja menim, da je Izabela inteligentna.
Zelo hitro se nečesa tudi nauči na pamet. V zelo kratkem času se je pesmico naučila z
vso potrebno dinamiko in ji dodala še pedal, če upoštevamo dejstvo, da smo jo »motili« ravno med novoletnimi počitnicami, ko je imela zapolnjene dneve z obiski in pohajanjem s svojimi prijatelji.
In ne nazadnje: lepo jo je bilo videti, kako ob igranju sama zelo uživa.

Izabelina zvočna občutljivost
Ko je imela Izabela slušni aparat, je razločila vse posnetke in poimenovala instrumente. Prepoznala je tudi skladbo, ki jo je sama nekoč igrala. S slušnim aparatom je
tudi razločila različne frekvence in na klaviaturi pokazala, kje je melodija zaigrana. Moja
domneva, da slabše zaznava višje frekvence, se je potrdila, ko zaigranih melodij na dvoin tročrtni oktavi na klavirju ni zaznala, s slušnim aparatom pa jih je zaznala zelo slabo.
Najnižje je melodijo zaigrala tuba. In prav to melodijo je najbolj čutila in zaznavala brez
slušnega aparata. Tudi ko sem naredila paravan z zvezkom, s katerim sem preprečila
neposredno prehajanje frekvenc do Izabelinega ušesa, so do nje prišle samo vibracije,
ki jih je oddajala tuba.
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SKLEPNE MISLI
Rodimo se z glasbo v ritmu vesolja in narave, ki se nam razodeva že z bitjem materinega srca. Menim, da nas prav ta glasba napaja še vse zgodnje otroštvo z mirom in
srečo.
Z odraščanjem želja po glasbi ne usahne. Vsakdo rad poje in posluša pesmi, marsikomu pa je žal, da ne zna igrati na kakšen instrument, sebi in drugim v veselje. Glasba
nam s premišljeno vzgojo v otroškem obdobju lahko postane prijateljica, ki ji zaupamo, se izpovedujemo, se z njo pogovarjamo. Glasba nas notranje bogati, razveseljuje,
tolaži, povezuje nas z drugimi prijatelji glasbe. Z njeno pomočjo lažje najdemo svoje
mesto v svetu.
Ob petju in poslušanju glasbe si otrok pridobiva besedni zaklad, ki pospešuje uporabo jezika ter mu pomaga pri učenju besednih in zvočnih vzorcev. Glasbene izkušnje
so pomembne tudi pri otrokovem fizičnem razvoju. Ob petju, igranju na instrument
in ritmičnem gibanju pridobiva in povečuje nadzor nad svojim telesom in duhom
ter tako lažje raziskuje okolje. Otrok ob glasbi razvija tudi pojem o samem sebi, saj se
preko organiziranega zvočnega okolja spoznava in se kot osebnost vrašča v kulturno
stvarnost, ki ga obdaja.
Vse to smo lahko razbrali iz zgodbe o Izabeli. S petjem pesmic si je bogatila besedišče, ob njeni samopotrditvi o igranju na klavir je bolj sproščeno govorila, lažje navezovala stike, si z neznanci, ki jih je srečala na koncertih, izmenjevala mnenja o glasbi,
večala se ji je pozitivna samopodoba, in njeni najbližji ugotavljajo, da se ji ni spremenila samo barva glasu, ampak je z igranjem prenesla na svoj govor tudi ritem, tempo
in intonacijo.
Po vseh pogovorih in po tem, kar sem doživela, je ukvarjanje z glasbo Izabeli pomagalo na vseh področjih. Najpomembnejše pa je, da je o tem prepričana Izabela
sama. Kdo bi bolje vedel, ali je ukvarjanje z glasbo res spremenilo njeno osebnost, ali je
res postala odprtejša v odnosu do drugih ljudi, zgovornejša, ali je igranje na klavir res
spremenilo njeno samozavest, kot ona sama?
Kljub gluhoti se je izkazala na področju, o katerem veliko gluhih niti ne sanja. Žalostno, da se z glasbo intenzivneje ne ukvarja več otrok s tovrstnimi težavami, tako kot
se je Izabela, ali pa jim ni ponujena niti možnost, glede na to, da so bili pozitivni učinki
glasbe na človeško osebnost že velikokrat dokazani.
Pred začetkom raziskovanja niti sama nisem imela znanj s tega področja. Tudi zdaj
se moje znanje o tem ni dosti bolj poglobilo, sem se pa naučila, da lahko vsak, ki ima
neko pomanjkljivost (če lahko temu tako rečem), doseže vse, kljub temu da potrebuje
podporo nekoga drugega. Med izvajanjem svoje naloge sem prebrala knjigo, ki jo je
napisala Helen Keller, Zgodba mojega življenja. Gre za deklico, ki se je rodila leta 1880
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in je pri devetnajstih mesecih izgubila sluh in vid. S šestimi leti je dobila učiteljico, ki
jo je naučila najprej prstne abecede, pri desetih letih pa je začela govoriti in se naučila brati z ustnic tako, da je nanje položila svojo dlan. V tistih časih je Helen končala
srednjo šolo s slišečimi otroci in se vpisala na univerzo, ki jo je uspešno zaključila. Pred
120 leti! Danes pa je večina takih otrok prikrajšanih za redno šolanje. Izabela je imela
to srečo, da je bila povsod lepo sprejeta, da se je lahko učila med slišečimi otroci. Prav
vsi, ki pridejo v stik z njo, pa se lahko veliko naučijo tudi od nje. In njeni vrstniki so se
prav gotovo veliko. Če nič drugega, ne bodo v zadregi, ko bodo na svoji življenjski poti
srečali gluho osebo.
Skozi kratek oris zgodovine glasbe, ki sem ga podala v teoretičnih izhodiščih, smo
lahko videli, da glasba ni bila le v službi kratkočasne spremljevalke pri vsakodnevnih
opravilih, temveč je za ljudi pomenila veliko več: bojevnikom je vlivala moč za pohod v
boj, lovcu je dajala moč, uporabljali so jo v zdravilstvu ... Tako razširjena in skoraj vsem
dostopna kot danes pa glasba v svetu še nikoli ni bila. Na žalost je namenjena predvsem sproščanju, zabavi in ustvarjanju prijetnega vzdušja. Glasbo zaznavamo le pasivno in postanemo »gluhi« za višje vrednote glasbene kulture. Čustvenega in miselnega
sodelovanja je pri taki glasbi zelo malo.
Glasba torej pomembno prispeva k otrokovemu socialnemu, čustvenemu, intelektualnemu in fizičnemu razvoju. Predvsem pa ima glasba nepogrešljivo vlogo pri
estetski rasti otrokove osebnosti. Glasba je umetnost, ki zamisli in čustva izraža preko
zvokov in ritmov. Ta komunikacija v nas razvija občutek bogastva polnosti in lepote.
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UVOD
»S svinčnikom sem na notni papir razgrnil tonsko vrsto, ki sem ji ob vsaki ponovitvi
odvzel zadnji ton. Na koncu je ostal samo še izhodiščni ton. Proces sem ponovil tako,
da sem pri vsaki ponovitvi odstranil prvi ton, na koncu je ostal samo še zadnji ton. Narejena je bila shema 'zvočne idile',«
je v komentarju k svoji skladbi z naslovom Dice song (Pesem kock) zapisal Uroš
Rojko (2009: 2). V nadaljevanju skladatelj pojasnjuje:
»Zvočna idila je iluzija, so otroške sanje. Sledijo odločitve, ki v življenju nemalokrat niso naše, krojijo pa naše življenje ... Z nami kockajo. Nastopi soočenje z realnostjo, ki praviloma ni takšna, kakršno smo želeli ... Konflikt. Nujna konsekvenca je sinteza
– sprava, sprejemanje realnosti, kakršna je, kar je velik razlog za optimizem. Elementi
zvočne idile ne pripadajo več sanjam, ampak ravnovesju ozaveščenega, torej spoznanju.« (prav tam).
V življenju smo nenehno postavljeni pred množico izzivov, ki od nas zahtevajo odločitve in izbiranje med številnimi možnostmi. »Soočenje z realnostjo« predpostavlja
ustvarjalne rešitve, ki so, tudi v glasbeni ustvarjalnosti, pogojene s kontekstom okolja,
osebnostnih značilnosti, kulturnih in drugih dejavnikov, kar teorije, med njimi pedagoška, psihološka, sociološka, antropološka, fenomenološka in etnološka, osvetljujejo iz
različnih perspektiv.
Kompleksno razsežnost ustvarjalnosti po Elliottu (1995: 229) razumemo kot »željo
po iskanju vrzeli v stvareh, ki so nam že znane, po doseganju napredka glede tega,
kako se znane stvari udejanjajo v praksi, ali po preseganju vsega, kar je že bilo dognano
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ali splošno sprejeto«. V tem okviru se glasbena ustvarjalnost nanaša na »dosežke na
področju skladanja, improvizacije in aranžiranja glasbe, ki so izvirni in pomembni v
kontekstu neke glasbene prakse, vključno s posameznimi primeri glasbenega ustvarjanja, ki se na izjemno izvirne in pomembne načine oddaljujejo od obstoječih glasbenih
tradicij« (prav tam: 219). Avtorjev praktični koncept glasbene ustvarjalnosti temelji na
sistemskem modelu, v katerem izpostavlja interakcijo med posameznikom in družbeno-zgodovinskim okoljem, ki na ravni glasbene umetnosti in obstoječega kulturnega konteksta pogojuje različne načine in poti ustvarjalnega delovanja. Poudarja, da
ustvarjalno delo nikoli ni posledica zgolj posameznikovih prizadevanj, temveč je vedno povezano »z mrežo neposrednih in posrednih glasbenih, družbenih in kulturnih
dosežkov in odnosov« (prav tam: 217). Glasbena ustvarjalnost je mnogovrstna in njeni
elementi medsebojno različno vplivajo v različnih kontekstih.
Med različnimi vidiki, ki osvetljujejo razsežnost glasbene ustvarjalnosti, so po Burnardovi (2007) najpomembnejši odgovori na vprašanje, kako le-to uresničevati. Avtorica meni: »Obsežnejše raziskave niso potrebne zato, da bi ugotovili, ali je razvoj glasbenega ustvarjanja dejansko odvisen od osebnih, družbenih ali kulturnih dejavnikov,
ampak kako je odvisen.« (prav tam: 1209–1210)
Vprašanje, KAKO, je, še posebej v pedagoškem kontekstu, osrednjega pomena pri
spodbujanju ustvarjalnosti, zato se bomo v nadaljevanju osredotočili na predstavitev
rezultatov raziskave projekta ustvarjalne delavnice sodobne glasbe, ki ponuja nekaj
mogočih odgovorov. Toda še pred tem se vprašajmo, ZAKAJ. V jeziku umetnosti je
morda prvi odgovor razvoj kompetence kulturne zavesti in izražanja. Kot ena od osmih
ključnih kompetenc daje ustvarjalnemu izražanju, sprejemanju in doživljanju umetnostnih jezikov osrednje mesto. Kot pomembne dejavnike vključuje kritično razmišljanje, ustvarjalnost, iniciativnost, reševanje problemov, oceno tveganj, sprejemanje
odločitev ter konstruktivno obvladovanje čustev. V svoji opredelitvi izpostavlja »spoštovanje pomena kreativnega izražanja zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih,
vključno z glasbo, upodabljajočimi umetnostmi, literaturo in vizualnimi umetnostmi«
(Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta 2006: 9).
Glasbena umetnost ima v tem okviru pomembno mesto, saj kot temeljni jezik komunikacije »pomeni sredstvo, s katerim si ljudje izmenjujejo občutja, namere in pomene, čeprav jezika drug drugega mogoče sploh ne razumejo.« (Hargreaves in sod.
2009: 1).
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CILJI RAZISKAVE
V raziskavi nas je zanimalo, kako lahko ustvarjalno izražanje skozi sodobni glasbeni
jezik prispeva k razvoju vseživljenjske kompetence kulturne zavesti in izražanja. V študiji primera smo, v skladu s ciljem raziskave, postavili naslednji raziskovalni vprašanji:
– Katere prednosti lahko prepoznamo v ustvarjalnem glasbenem izražanju skozi
sodobni glasbeni jezik?
– Kako lahko ustvarjalno glasbeno izražanje prispeva k razvoju kompetence kulturne zavesti in izražanja?

Raziskovalna metoda
V raziskavi študije primera smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.
V vzorec so bili vključeni učenci glasbenih šol (skupaj 46 učencev v starosti 5–19
let), 14 mentorjev/učiteljev na glasbenih šolah, 22 študentov s treh fakultete Univerze
v Ljubljani (Akademija za glasbo – Oddelek za kompozicijo; Filozofska fakulteta – Oddelek za muzikologijo; Pedagoška fakulteta – Oddelek za razredni pouk) ter 50 učencev
iz dveh razredov osnovne šole v Ljubljani (v starosti 8 let), ki so sodelovali v projektu
glasbene delavnice sodobne glasbe. Projekt je potekal od januarja do marca 2009 v
organizaciji Festivala Ljubljana pod vodstvom skladatelja Uroša Rojka. Zaključna predstavitev projekta je bila v Viteški dvorani v Plečnikovih Križankah 12. marca 2009 na
24. slovenskih glasbenih dnevih. Udeleženci različnih starosti in glasbenih znanj so
sodelovali v ustvarjalnem procesu oblikovanja in izvajanja sodobnih glasbenih del.
V trimesečnem procesu so samostojno in ob pomoči mentorjev ter skladatelja raziskovali zvoke svojih inštrumentov, sodobne načine glasbenega zapisa, iskali možnosti
interpretacije sodobnih partitur ter skozi individualno in skupinsko improvizacijo spoznavali parametre sodobnega glasbenega jezika. Tako so se osvobajali obvezujočih načinov tradicionalnega muziciranja.
Za zbiranje podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju, ki smo ga opravili v
času od aprila do junija 2009 s skladateljem, predstavnico kulturne ustanove Festival
Ljubljana, štirimi učenci glasbenih šol, tremi mentorji iz dveh glasbenih šol, sedmimi
študenti s treh sodelujočih fakultet ter enim od staršev sodelujoče učenke. Intervjuje, ki
so potekali 30 do 60 minut, smo zvočno posneli in jih za poznejšo analizo transkribirali,
pri čemer smo uporabili dele besedila, ki so relevantni za cilje raziskave. V besedilu smo
določili kodirne enote in jih združili v kategorije, ki smo jih oblikovali na podlagi kriterijev kazalcev razvoja vseživljenjske kompetence kulturne zavesti in izražanja, vključujoč
dejavnike ustvarjalnega izražanja v povezavi s socialno in osebno kompetenco.
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REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA
V skladu z raziskovalnimi vprašanji smo s polstrukturiranim intervjujem pridobili mnenja udeležencev, ki so jih usmerjala naslednja poglavitna vprašanja odprtega
tipa:
1. Zakaj ste se odločili za sodelovanje v projektu glasbene delavnice sodobne
glasbe?
2. Kako ste doživeli glasbene delavnice in katere prednosti ste zaznali v procesu
dela?
3. Ali bi se ponovno odločili za sodelovanje v projektu in zakaj?
V nadaljevanju navajamo odgovore spraševancev po kategorijah kazalcev za razvoj vseživljenjske kompetence kulturne zavesti in izražanja med njimi, še posebej dejavnikov ustvarjalnosti v povezavi s socialno in osebno kompetenco, kar so hkrati tudi
pomembni transferni dejavniki vseh osmih ključnih kompetenc (Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta 2006).

Ustvarjalno izražanje in dejavniki socialne kompetence
Socialni kontekst ustvarjanja izpostavlja dejavnike okolja, v katerem posameznik
internalizira glasbeno tradicijo, okus, vrednote, posebne nagnjenosti in drugo referenčne skupine (predhodnikov, sodobnikov, občinstva, kritikov, prijateljev itd.), zato
ustvarjalni dosežki niso posledica zgolj individualnih prizadevanj, temveč dialektičnega odnosa med posameznikom in socialnimi dejavniki (Sawyer 1999; Elliott 1995;
Barrett 2005; Burnard 2007). Socialne dimenzije ustvarjanja Sawyer (1997) opredeljuje
s »soodvisnimi pojavi« (»collaborative emergence«), Elliott (1995) s sistemskim modelom v interakciji med posameznikom, področjem in domeno, Wiggins (2002, po Burnard 2007) z »ustvarjalnim kontekstom« (»creative context«), ki vključuje interakcijo
delovanja posameznika ter socialnih in glasbenih dimenzij in Glover (2000, po Burnard
2007) z »vzporednim komponiranjem« (»parallel composing«), ko posameznik in skupina delujejo vzajemno in ne zgolj eden z drugim.
V ustvarjalni delavnici so udeleženci avtonomno ustvarjali in hkrati v skupini prejemali odziv, podporo in pomoč pri svojem izražanju. Preko aktivnih in ustvarjalnih
postopkov učenja, različnih učnih strategij ter kontinuiranih povratnih informacij so
izmenjevali mnenja, poglede in občutja. S povratnimi informacijami so dobivali sprotne in jasne predstave o svojem delu ter smernice za nadaljnje glasbeno ustvarjanje.
Formativna funkcija povratnih informacij je sooblikovala glasbeno kompetentnost
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udeležencev (Rosenshine in Stevens 1986, po Juriševič 2006) in zlasti pri študentkah
razrednega pouka prispevala k premagovanju začetne negotovosti in strahu pred strokovnimi in ustvarjalnimi izzivi.
»Skupaj smo delili mnenja, kaj se nam zdi fino, kaj bi lahko odstranili, kaj dodali, in bili smo si kar enotni, kaj je dobro in kaj ne. Pri tem so nam bile v pomoč
neprestane povratne informacije komponista. / .../ Na začetku je bil prisoten
strah, kaj pa, če mi ne spadamo zraven, potem pa, ko dobiš pozitivni feed-back
in občutiš, da si del skladbe, je vedno boljše. / .../ Tudi če si se negotovo počutil,
si takoj, ko je bila dana povratna informacija, dobil pogum in si se veliko lažje
vključeval.« (Študentke Pedagoške fakultete)
Elliott (1995: 62) govori o »refleksiji v delovanju« (»reflection in action«), v kateri se
posamezniki »naučijo, kako usmeriti svojo pozornost v različne vidike dejavnega razmišljanja o glasbi in njenega izvajanja glede na obstoječe praktične in formalne koncepte«. Izpostavljeno je nebesedno izražanje reflektivnega mišljenja skozi parametre
glasbenega jezika v nasprotju z »refleksijo o delovanju« (»reflection on action«), pri
kateri gre za besedno izražanje (in interpretacijo) glasbenega mišljenja. »Refleksija v
delovanju« torej predpostavlja uporabo glasbenega jezika v procesu glasbene komunikacije, saj le tako lahko uravnavamo glasbeno mišljenje in ustvarjalno izražanje. V
delavnici so udeleženci zaznavali posebnosti in prednosti komunikacije skozi glasbeni
jezik. V glasbeni komunikaciji so izmenjevali mnenja, sprejemali nove ideje in drugačne
rešitve ter doživljali zadovoljstvo s samim procesom učenja. Učenje je bilo usmerjeno
v osebne cilje, motivacijo in čustva udeležencev, kar so pomembne sestavine samouravnavanja učenja (Boekaerts 1999).
»Zavedati si se moral celotnega prostora in prav vsakega posameznika z njegovim inštrumentom. Čutilo se je, da se pogovarjamo na glasbeni ravni. / .../
Bilo je zanimivo, ker nismo veliko sodelovali na besedni ravni, ampak predvsem na glasbeni.« (Študentke Pedagoške fakultete)
V delavnicah so udeleženci zaznavali optimalne učne situacije in spodbudno učno
okolje, ki je spodbujalo ustvarjalno izražanje (Burnard 2007). V socialnem kontekstu
učenja (Brophy 1999) so udeleženci doživljali proces glasbenega ustvarjanja kot vrednoto, kar vse je spodbujalo njihovo nadaljnjo učno rast (Harkema in Schout 2008).
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Ustvarjalno izražanje in dejavniki osebne kompetence
Ob navedenih dejavnikih socialne kompetence so udeleženci razvijali osebni smisel
učenja in oblikovali lastni glasbeni izraz. Skozi glasbo so izražali svojo identiteto in sporočali ne le, »kdo želijo postati«, temveč »kdo so« (Cook 1998, po Hargreaves in sod. 2009).
Glasbeno komunikacijo so uporabljali v smislu izražanja osebne identitete, kar Hargreaves s sodelavci (2009) opredeljuje kot »glasbo v identitetah« (»music in identites«).
»Ko igraš, je vse skupaj odraz tvoje osebnosti. Z glasbo sporočaš, kakšno imaš
svoje življenje in mišljenje, v bistvu je to nevidna povezava. / .../ Vsaka glasba
nekaj sporoča, nekaj ima v sebi, eno dušo. / .../ Zdaj znam bolj pogledati vase.
/ .../ Postala sem bolj odprta in se naučila komunicirati s sabo. / .../ Vedno bolj
samozavestno sem se vključevala v skladbo.« (Učenci glasbenih šol in študentke Pedagoške fakultete)
»Tako je skladba Name piece primer iskanja identitete in odgovarja na vprašanje, kaj počnem na tem svetu. Vsak sodelujoči je moral povedati ime na svoj
način, to pomeni na tak način, kot ga ne more nobeden drug.« (Predstavnica
kulturne ustanove)
Vsak izvajalec je bil prav tako avtonomen v iskanju lastnega glasbenega izraza oz.
mogočih glasbenih identitet, kar omenjeni avtorji (Hargreaves in sod. 2009) opredeljujejo kot »identitete v glasbi« (»identities in music«). Skozi kompleksno interakcijo
kognitivnega, emocionalnega in socialnega odzivanja na glasbo so udeleženci razvijali
občutek osebne in glasbene identitete. Tako so na primer v skladbi z naslovom »Glasba v
prostoru in Name pieces« po skladatelju Johnu Cageu lahko kot izvajalci in soustvarjalci
skladbe v improvizaciji uporabili svoje ime kar najrazličnejše in najustvarjalnejše. Pri tem
so sledili le danim izhodiščnim navodilom skladatelja po uporabi petih glasbenih akcij:
dolg – glasen, dolg – tih, kratek – glasen in kratek – tih ton, poleg tega pa še uglasbitev
svojega imena. Lahko so uporabili črke iz imena, ki so bile hkrati tudi imena tonov, posnemali izgovarjavo ali zapis imena ter obenem glasbeno interpretirali svojo osebnost in
identiteto (Trdan 2009). Ob tem so raziskovali in ozaveščali parametre sodobnega glasbenega jezika ter poglabljali interes in pozitivni odnos do sodobne glasbe.
»Imeli smo izbrane akcije in smo jih morali umestiti v dogajanje. Razmišljati si
moral le o tem, kdaj boš to naredil in kako bo to 'pašalo' v kontekst, ki se je odvijal
okrog tebe. Ali pa boš naredil čisto nekaj drugega, ampak moraš vedeti, zakaj,
nobeden ti ne pove, kdaj in kako moraš to narediti.« (Študentka muzikologije)
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»Ko delaš na sebi in svojih občutjih, si tudi vedno bolj odprt za sodobno glasbo. /.../ Bistvo je, da moraš razumeti ta jezik, in ko ga razumeš, ti postane stvar
všeč. /.../ Pri sodobni glasbi ne gre zato, ali ti je všeč ali ne, temveč da se ji odpreš. /.../ Večkrat ko smo šli skozi, bolj so se oblikovali vzorci, in takrat, ko so bili
dobri, smo jih skušali vključiti v skladbo /.../ Včasih si ugotovil, da nisi sodil tja,
kjer si se oglasil, in si naslednjič to spremenil. (Učenci glasbenih šol in študentke
Pedagoške fakultete UL)
Ustvarjalno izražanje skozi sodobni glasbeni jezik je udeležencem omogočalo veliko »odprtega prostora« za delo na sebi na podlagi učenja na napakah, konstruktivnega
obvladovanja čustev, prevzemanja pobud in odločitev, izmenjave povratnih informacij in
sodelovalnega reševanja problemov, kar vse razumemo kot pomembne sestavine vseživljenjske kompetence samoiniciativnosti in podjetništva (Bresler 2010). Omenjena
kompetenca izpostavlja sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli in
vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja (Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta 2006).
Po Breslerjevi (2010) lahko govorimo o prostoru, ki posameznikom omogoča preobrazbo skozi praktično delo (»transformative practice zones«), to pa »zagotavlja prostor, kjer si udeleženci izmenjujejo mnenja in prisluhnejo idejam, vizijam in zavezam
drug drugega, kjer se gradijo odnosi, ki temeljijo na sodelovanju med različnimi znanstvenimi vedami in ustanovami. /.../ pa tudi takšen način interakcije in razmišljanja, ki
se udeležencev osebno dotakne in tudi pogosto vodi v osebno preobrazbo«.

SKLEP
Rezultati raziskave so pokazali kompleksno prisotnost različnih dejavnikov osebne
in socialne kompetence, ki določajo naravo glasbenega ustvarjanja (tudi) skozi sodobni glasbeni jezik in posredno vplivajo na razvoj kompetence kulturne zavesti in izražanja ter drugih vseživljenjskih kompetenc.
Skozi ustvarjalno glasbeno izražanje so udeleženci:
– razvijali občutljivost in pozitivni odnos do sodobne glasbe;
– raziskovali parametre sodobnega glasbenega jezika;
– oblikovali občutek za skupnost in lastno identiteto;
– vzpostavljali medsebojno interakcijo in se vključevali v skupino, ki je podpirala
delovanje posameznika in predstavljala varno okolje;
– izmenjavali občutja, stališča, poglede in izkušnje;
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– v povratnih informacijah reflektirali in vrednotili lastno in skupno ustvarjalno
prakso;
– prevzemali pobude in reševali probleme;
– se zavedali pomembnosti samega procesa glasbenega ustvarjanja in ne le njegovih rezultatov;
– razvijali samozaupanje in sprejemali ustvarjalne izzive;
– samouravnavali učenje skozi načrtovanje, opazovanje in refleksijo lastnega
dela;
– se zavedali pomembnosti procesa glasbenega ustvarjanja in ne le njegovih rezultatov;
– skozi pretok umetniških in pedagoških praks širili lastno obzorje in pridobivali
nove spretnosti in znanja;
– razvijali tolerantnost in spoštovanje drugačnih pogledov in idej;
– z interesom komunicirali skozi sodobni glasbeni jezik;
– bili avtonomni v iskanju lastnega glasbenega izraza in glasbene interpretacije
svoje osebnosti in identitete;
– razvijali vzajemno zaupanje in razumevanje skozi sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in umetnikom ter kulturno ustanovo.
Ustvarjalni proces (tudi skozi sodobni glasbeni jezik) je vrednota sama po sebi z
notranjo vrednostjo. Toliko kot rezultat je pomemben proces ustvarjanja, v katerem
posameznik razvija svojo samopodobo, samozavedanje, samospoštovanje, estetsko
občutljivost. Skozi sodelovalno delo posameznik reflektira lastno ustvarjalno prakso
in ob pomoči »kritičnih prijateljev« izmenjuje ideje, občutja in izkušnje ter povratne
informacije, kar vse kaže na pomembnost dejavnikov okolja v ustvarjalnem procesu.
Družbeno-kulturne razsežnosti ustvarjalnosti »zahtevajo tudi priznanje zapletenosti
tovrstnih razsežnosti in raznovrstnosti načinov, na katere otroci sodelujejo v glasbenih
skupnostih, kjer je poudarek na praktičnem delu in ki potekajo tako znotraj šolskega
okolja kot tudi izven njega« (Barrett 2005: 191).
V raziskavi smo prepoznali tudi izzive, ki usmerjajo v nadaljnje odgovore na vprašanje, KAKO spodbujati in uresničevati glasbeno ustvarjalnost. Izzivi se kažejo v primanjkljaju učnih izkušenj za sodobno glasbo, nezadovoljivi vključenosti sodobne glasbe v
šolske kurikule ter pomanjkljivi profesionalni usposobljenosti glasbenih pedagogov
na tem področju.
»Potem ko se vrneš v glasbeno šolo, si povsem zgrožen, zdaj moram pa spet
igrati v tempu in podobno, tam pa si lahko bil drugačen. Mislim, da mi morali
v glasbeni šoli vsaj malo igrati tudi take skladbe. / .../ Bilo bi koristno za vse

370

RAZSEŽNOSTI GLASBENEGA JEZIKA

profesionalne glasbenike, ki jih je bilo zelo malo, da pridejo iz tradicionalnega
igranja.« (Učenci glasbenih šol in študentka muzikologije)
»Skladatelju bi rekla, naj naredi en seminar za pedagoge, da nas bodo opismenili in naučili elemente, da bomo sami lahko moderatorji takega dela na
glasbenih šolah.« (Profesorica harmonike na glasbeni šoli)
Pokazala se je tudi potreba po širšem in kakovostnejšem sodelovanju ter partnerstvi med vzgojno-izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami ter umetniki, kar v skladu
z izsledki drugih raziskav (Bamford 2006) zavezuje k udejanjanju že dogovorjenih nacionalnih in mednarodnih strategij kulturno-umetnostne vzgoje v prakso. Spraševanci
so izpostavili vrsto prednosti medsebojnega sodelovanja, med njimi izmenjavo in preverjanje strokovnih pogledov na izobraževanje in umetnost, uporabnost znanj, vzgojo
občinstva itd. Ob tem so poudarili tudi pomen ustreznih delovnih razmer in finančne
podpore.
»Vse kulturne institucije bi se morale zavedati, da vzgajajo občinstvo, da jim
odkrivajo pot do koncertnih dogodkov. Imajo možnost narediti projekte, ki jih
sama šola ne more tudi zaradi logistike. To bi moralo biti del njihovega poslanstva. Pri nas nekako to še ni v zavesti. Tudi na ravni delovanja obeh pristojnih ministrstev manjka povezav in ustreznega financiranja takih projektov.«
(Predstavnica kulturne ustanove)
»Zelo je dragoceno, da nismo zaprti vsak v svoje okolje, da imamo stike, da
imamo izmenjave. Dragoceno je še posebej, ker gre za področje, ki je deficitarno.« (Ravnateljica glasbene šole)
Če povzamemo, raziskava kaže, da različni načini glasbenega izražanja in ustvarjanja vključujejo kompleksno odzivanje posameznika na ravni znanj, stališč, identitet
(Barrett 2007), pa tudi družbeno-kulturnega okolja. Izjave udeležencev potrjujejo, da
ustvarjalno izražanje (še posebej skozi sodobni glasbeni jezik) potrebuje širšo podporo okolja na ravni izobraževalnih in kulturnih programov in tudi refleksije izvajalske
prakse, ki kot sistemski družbeni dejavniki vplivajo na vlogo in pomen sodobne glasbene ustvarjalnosti. In na koncu še misel, ki zaokroža pomen in smisel umetnosti za
posameznika: »Umetnost, ki ni osebna, ki nima človeškega, intimnega pečata, ni umetnost.« Lorin Maazel (2009: 20).
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MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
KOT STRATEGIJA DVIGOVANJA RAVNI
ESTETSKE PISMENOSTI
UVOD: UMETNOST IN ESTETSKA VZGOJA
Opredelitev pomena estetike in posledično »estetske pismenosti« je večkrat neenotna in izraža spremembe v prostoru in času. Estetika naj bi se izvirno ukvarjala z
naravo in dojemanjem lepote. Vsebinsko naj bi bila vezana izključno na umetnost.
Konkretnejša opredelitev jo pojmuje kot študij senzoričnih ali čustvenih vrednot, sodb,
vezanih za »umetniški okus«. Širše gledano jo lahko definiramo kot kritično razmišljanje o umetnosti, kulturi, naravi ter nove načine videnja in zaznavanja sveta.
Spremenjeni kriteriji razmišljanja o pomenu umetnosti so tako posledica spremenjenega pojmovanja strukture umetniške izkušnje, pa tudi posledica ocene o tem,
kateri segmenti kulture omogočajo družbeni napredek. Ker z besedo umetnost danes
razumemo vse tiste dejavnosti, katerih namen je ustvarjanje del z estetsko vrednostjo
in ki nimajo praktičnega cilja, postaja pomembno vprašanje, kako jo vgraditi v prihodnje konceptualizacije šole.
V današnjem pogledu na šolo kot institucijo, ki sooblikuje naše percepcije sveta in
življenja v skladu s spoznanjem znanosti in tehnologije, je umetnost še vedno prisotna,
a predvsem kot orodje izboljševanja splošnih kognitivnih kapacitet, kot so funkcionalna pismenost, prostorska predstavljivost, matematične spretnosti, naravoslovno-analitično mišljenje. Nove raziskave pa paradoksalno zavračajo smiselnost vere v učinkovi-
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tost teh posrednih koristi ukvarjanja z umetnostjo kot dela splošne izobrazbe v šolstvu.
Torej lahko sklepamo, da je treba poiskati nove argumente, zakaj naj bi umetnost imela
poseben pomen v izobraževalnem sistemu (Kroflič 2007: 15–16).
»Umetnost pa je po mnenju E. W. Eisnerja najpomembnejši del šolskih področij
védnosti, ki slavi različnost, individualnost in presenečenje.« (2002: 143) Zato lahko še
enkrat potrdimo idejo, da je umetniška imaginacija tako za ustvarjalca kot odjemalca
umetnine eno tistih področij dejavnosti v šoli, ki najbolj avtentično posameznika odpira za soočenje z multiplo realnostjo v celoti nespoznavnih svetov Drugih, pa tudi z
Drugačnostjo v jedru lastne osebnosti, kar omogoča nenehno odprtost razvoja sebstva kot osrednjega dela identitete.« Kroflič (2007: 27).
V prispevku poleg refleksije o pomenu estetske izkušnje in njenem pomenu v
vzgojno-izobraževalnem procesu predstavljamo primer uporabe strategije medpredmetnega povezovanja glasbenih in likovnih vsebin pri pouku likovnega snovanja v
umetniški gimnaziji glasbene smeri. Za primerjavo smo izhajali iz dobro znanih pojmov iz učnega področja, ki dijake iskreno zanima. Likovno izražanje v tem primeru
ni pomenilo le spoznavanja novih pojmov pri reševanju likovne naloge, ampak tudi
poglobljeno refleksijo o vsebinah drugega predmeta in posredno dvigovanje ravni
»estetske pismenosti« na več umetniških področjih.

POMEN ESTETSKE IZKUŠNJE
Naravo izkušnje pri pedagoškem procesu je preučeval že filozof John Dewey v prvih desetletij dvajsetega stoletja in svoje mišljenje predstavil v delu »Demokracija in
izobraževanje« (Democracy and Education) ter v drugih poznejših delih. Menil je, da je
izkušnjo mogoče razumeti kot posebno kombinacijo aktivnih in pasivnih elementov:
po eni strani pomeni eksperimentiranje, po drugi pa posledico »nečesa«, kar učenec
doživlja med učnim procesom. Izkušnja je vsota »vsega, kar je značilno človeškega«.
Zato je v središču prizadevanj na področju vzgoje in izobraževanja.
Izkušnja je izraz, ki ima dve plati. Označuje namreč tako proces kot vsebino. Dewey
pravi: »Izkušnja prav tako kot življenje in zgodovina vključuje človekovo delo, trpljenje in
imaginacijo. Odgovori na vprašanja: kaj človek želi, ljubi, v kaj veruje, kaj podpira in kako
deluje, kako trpi, hrepeni, uživa, gleda na stvari, na kratko, proces izkušnje.« (1949: 215 )
Avtor je razlikoval dva pomena, in sicer med »imeti izkušnjo« in »spoznati izkušnjo«. »Imeti« označuje neposreden stik z življenjskimi dogodki, »spoznati« pa pomeni
interpretacijo dogodka. Velikokrat je tudi izkušnja razumljena zgolj kot produkt čutil.
Torej, izkušnje se lahko lotimo na dveh ravneh: kot primarno izkušnjo (primary experience), ki se dogaja ob minimalni postranski refleksiji, in sekundarno reflektivno izkuš-
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njo (secondary reflective experience), v katero je vključeno sistematično razmišljanje
(prav tam: 6). Obe ravni funkcionirata skupno, celo skupaj vključujeta vrednostne sodbe, razmišljanje in povezave s prejšnjimi izkušnjami.
Deweyja so zanimali tudi učinki izkušnje in menil je, da se pristna interakcija med
zanimanjem (interest) in naporom (effort) poraja samo takrat, ko človek pojmuje izkušnjo s stališča problemske naravnanosti. Torej, učitelj mora kot izhodišče izpostaviti
problem in osnovne odnose med sestavnimi deli problema. Zanj pa postaja problem
funkcija in mesto interesa oz. zanimanja v povezavi z voljo, da se nekaj spozna oz.
rešuje. Dewey je izrecno nasprotoval vsaki izkušnji na umetniškem področju, ki je bila
iztrgana iz vsakdanjega življenja. Menil je, da mora obstajati kontinuiteta med umetnostjo in vsakodnevnimi, v končni fazi tudi univerzalnimi dogodki življenja (1981:
203–207).
V nasprotju z definicijo izkušnje kot zaznave iz zunanjega sveta, dialektičen pogled
pojmuje, da je izkušnja nastala na osnovi izmenjav med čutno zaznavo in refleksijo.
Zaznavna izkušnja postane »doživeta izkušnja« samo preko interpretativne zavesti. Doživeta izkušnja zagotavlja, da obstaja vzorec pomena v skladu s celovito izkušnjo. Nekatere življenjske izkušnje, npr. estetska izkušnja, lahko človeka preoblikujejo, če v njej
prepozna posebno vrsto izkušnje. Dewey je tisti, ki je znal prenesti estetsko izkušnjo v
vsakodnevno življenje. Zanj je umetnost interakcija in eden najvišjih načinov obstoja v
svetu (Räsänen 1998: 29–31).
Za Deweyja se estetska izkušnja razlikuje od splošnih izkušenj zato, ker je holistične in unikatne narave in je vanjo vključena cela človekova osebnost. Estetski moment
je zanj eden izmed osnovnih momentov človeške izkušnje in umetniško izražanje je
eden osnovnih načinov, kako olepšati in obogatiti življenje. Na tej osnovi je trdil, da
pomeni tradicionalna razlika med lepo in instrumentalno umetnostjo pomanjkljivo integracijo ciljev in metod ter obubožanje izkušenj. Zanj je vsaka percepcija prej estetske
narave kot epistemološke, je bolj »sodelujoča« kot pasivna in vzpodbuja človeka k vrsti
možnosti, ki mu jih ponuja okolje. Estetska izkušnja implicira obogateno pojmovanje
demokracije, komunikacije, edukacije in religiozne izkušnje (Hickman 1998: 178).
»Če moderne tendence opravičujejo postavljanje umetnosti in ustvarjanje na prvo
mesto, se morajo implikacije take pozicije nujno obelodaniti in uresničiti. Uvideli bi,
da je znanost – umetnost; umetnost – praksa, in edina razlika, ki bi je bilo smiselno
narediti, ni med prakso in teorijo, ampak med tistimi načini prakse, ki niso izvirni in ne
povzročajo takojšnjega uživanja, ter tistimi, ki povzročajo veliko uživanje v pomenih
(enjoyed meaning). Ob takem pojmovanju je razumljivo, da je umetnost vrsta dejavnosti, ki je prežeta s pomeni, ki povzročajo takojšnje uživanje – kulminacijo narave, in taka
znanost, praksa, ki vodi naravne dogodke do veselega zaključka. Tako so odstranjene
problematične delitve značilne za današnji način razmišljanja: delitev vsega v naravo
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in izkušnjo, izkušnjo v prakso in teorijo, umetnost in znanost, umetnost v lepe in uporabne umetnosti» (Alexander 1998: 7–8).
Torej, komentira Alexander, Dewey predstavlja tri osnovne ideje. Najprej trdi, da
vodi človeško življenje želja po izkušnji sveta tako, da občutek pomena in vrednosti
takoj povzročata uživanje. To je »človeški eros«, tisto, kar motivira in stoji za cilji v življenju. Drugič, naša obsedenost za utilitarizmom in materialnimi dobrinami, ki ne povezuje ciljev in metod, ima za posledico tako stanje, ki ga Marx imenuje odtujitev. Predvsem
pa odtujitev čutil: dotikamo se stvari površinsko, ker ne začutimo kakovosti pod njo;
tragedija človeštva je v tem, da smo sprejeli mlačno izkušnjo kot »normalno« in moramo razlagati vsako pristno izkušnjo kot nekaj transcendentalnega in abnormalnega.
Tretjič: prav z umetnostjo je odtujitev presežena, izkušnja pa se prikaže pomembna
in dragocena (prav tam). Površno življenje onemogoča osebno rast, zato moramo pristati tudi na trpljenje; pravzaprav je življenje globoko zato, ker lahko čutimo njegovo
negotovost in kočljivost. Domišljija ni vključena samo v estetski izkušnji, temveč vsaka
zavestna izkušnja potrebuje nekoliko domišljije, ker skozi domišljijo izkušnja postaja
»ekspresivna«.
V delu Umetnost kot izkušnja (Art as experience) Dewey pravi, da je naloga estetike
v tem, da ponovno uvede kontinuiteto med pretkanimi in močnimi oblikami izkušnje,
kot so umetniška dela in vsakdanje dogajanje, dejavnosti in trpljenje, ki so univerzalno
priznani elementi izkušnje. Ko gledamo umetniško delo, sta emocija in razmišljanje
skupaj v njuni zaznavni in čutni povezavi, zato je »izkušnja« kompleks, v katerem se
nam svet odpre in nam podaja pomene in vrednosti neverbalno (1949: 167–189).

ESTETSKA IZKUŠNJA IN AKTIVIRANJE NOTRANJIH PROCESOV V UČENJU
Integracija notranjih in zunanjih procesov pri učenju, izhodišče Heronovega modela »multimodalnega učenja« predvideva neko razširjeno epistemologijo, kar pomeni
integracijo najmanj štirih bazičnih načinov spoznavanja, ne zgolj intelektualnega/konceptualnega/proporcionalnega (2002). Heron postavlja praktični način učenja iz izkušenj na vrh svoje piramide učenja. Nanaša se na »učenje z dejavnostjo« in se izraža v
tem, kako »naredimo stvari« pri uporabi različnih spretnosti – duhovne, psihične, estetske, intelektualne, politične, medosebnostne, emocionalne in tehnične. Konceptualni
način učenja se navezuje na uporabo verbalnega oz. simbolnega načina izražanja. Pomeni učenje o nekem objektu z analizo in debato oz. izmenjavo idej. Tretji, domišljijski
način učenja se izraža v intuitivnih pogledih v prihodnost ter v oblikah in podobah
neverbalne imaginacije kot v primeru umetnosti, zaznav, spominov in sanj. Afektivni
način učenja potencira neposredno izkušnjo s srečanjem/dobivanjem/prevzemanjem

375

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

odgovornosti z ljudmi, s kraji, procesi in stvarmi, s sodelovanjem v »aktualnih zadevah«, kar je za avtorja bistvenega duhovnega pomena za vsako osebnost. Heron trdi,
da je pomembnost praktične modalitete osredotočena v nasprotovanju vztrajnosti, s
katero naša kultura »precenjuje« konceptualno modaliteto učenja. Zato pravi, da je
treba povezovati praktični način učenja z doživljajskim z namenom, da bi dali prednost
imaginaciji, da bi dojeli, kako pomemben je njun prispevek k zaznavam stvari kot celote. Vse tri modalitete so neposredno povezane in se razvijajo iz afektivne modalitete.
Hierarhija modalitet, ki jo avtor predstavlja, nakazuje, da je vsaka od njih odvisna od
tiste, ki je njena podlaga. To pomeni, da so zanj emocije osnova vsakega učenja. Ker
so modalitete tako kompleksno medsebojno povezane, prikazuje intelektualna edukacija v bistvu učenčevo osebnostno, medosebnostno, ekološko in pragmatično rast,
osnovano na podlagi sproščenega sodelovanja in izmenjavanja z okoljem. Heron trdi,
da taka holistična definicija učenja končuje Aristotelovo doktrino »intelektualne odličnosti« kot osnovnega cilja učenja, saj usmerja transformacijo in vse aspekte osebnosti
preko razvoja sposobnosti in znanj v središče edukacije.99
Zaznava in razumevanje kompleksnosti okolja in izkušenj sta danes središče edukacije, medpredmetno povezovanje z umetniškimi predmeti, to je z dejavnim vključevanjem emocije kot osnove učenja, pa je ena od možnosti dvigovanja ravni »estetske
pismenosti« in njenega vključevanja v dejavnosti vsakodnevnega življenja.
Pri likovni vzgoji oz. likovnem snovanju se uresničuje z uporabo raznovrstnih oblikovalnih in miselnih strategij, dejavnosti, procesov, materialov, orodij in postopkov
dela, navezovanjem problemsko zasnovanih nalog na problematiko likovne umetnosti
in sodobne vizualne kulture ter povezovanjem likovnosnovalnih vsebin z drugimi vsebinami.

PRIMER MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA IN ESTETSKA IZKUŠNJA
Ideološke predpostavke, ki oblikujejo osnove našega šolskega sistema, kažejo na
prednost predmetov, ki izražajo logično-analitično-matematično mišljenje in sposobnost verbalnega izražanja, medtem ko sta umetniško-estetska izkušnja in izražanje
potisnjena v ozadje. Sistem jasno daje prednost razvoju in uporabi levega možganskega hemisfera. Spoznanje, da obe hemisferi ne delujeta ločeno, temveč svoje funkcije
učinkovito dopolnjujeta, vodi k ugotovitvi, da je treba dati prednost takim procesom,
ki integrirajo sposobnost obeh možganskih polovic. Tudi Gardnerjeva teorija multiple inteligentnosti, po kateri obstajajo jezikovna, glasbena, logično-matematična,
99

Heron, J., 1993, 33–34. Citiran v: Räsänen, M., 1998, 24–25.
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prostorska, gibalna, interpersonalna in intrapersonalna inteligentnost, podpira medpredmetno povezovanje. Vsak otrok bi moral imeti možnost za razvoj vseh sedmih
inteligenc, saj le tako lahko odkrije in izkoristi svoje potenciale. Nedvomno medpredmetno povezovanje podpira omenjene procese, saj izkušnje kažejo, da učenci oz. dijaki
pri medpredmetnem povezovanju razvijajo interes in motivacijo za učenje ter poglabljajo razumevanje in uporabo znanja.
Tako kot razvijamo pismenost na drugih področjih in govorimo o »funkcionalni
pismenosti«, lahko trdimo, da se estetska pismenost lahko pridobiva in razvija do »zagotavljanja funkcionalne estetske pismenosti«. Pojavlja se vprašanje o možnosti univerzalnosti estetske izkušnje ne glede na umetniško področje, na katerem se izkušnja
poraja.
Vsekakor, če je mogoče pismenost razvijati, je potrebno tudi nadgrajevati analitično-kognitivne aspekte spoznavanja o umetnosti. Estetska pismenost temelji na estetski izkušnji, obogati in nadgrajuje se le v izobraževalnem procesu glasbene, likovne,
literarne ali druge vrste umetniške vzgoje.
Estetska izkušnja se pri posamezniku poglablja le ob njegovem aktivnem odnosu
do umetnosti. Vzgoja estetske senzibilnosti je ključna naloga umetniške vzgoje in likovno snovanje je specifično področje, ki ponuja dijaku možnost spoznavanja in doživljanja ustvarjalnega procesa od koncepta preko realizacije do refleksije. Zato je odlično
izhodišče za medpredmetno povezovanje, ki podpira razvoj estetske pismenosti.
Posebna estetska izkušnja se poraja pri medpredmetnem povezovanju različnih
umetniških predmetov, to sta denimo glasbena in likovna umetnost. Na srednji šoli s
programom umetniška gimnazija, glasbena smer, smo uporabili strategije medpredmetnega povezovanja vsebin njihove izbrane usmeritve in likovne vsebine. Predstavitev vsebin je temeljila na primerjavi pojmov s področja glasbe, ki se pojavljajo tudi
pri likovni teoriji, kot so ritem, kompozicija, harmonija, akord, visoki, srednji, nizki ton,
dur, mol idr.
Ker smo za primerjavo izhajali iz dobro znanih pojmov učnega področja, ki dijake iskreno zanima in na katerem imajo največ izkušenj, likovno izražanje ni pomenilo
samo spoznavanja novih pojmov pri reševanju likovne naloge, ampak tudi poglobljeno refleksijo o vsebinah drugega predmeta z intenzivnim zaznavanjem in ponotranjenjem aktivnosti, pridobivanje likovnega in glasbenega znanja, osebnostni razvoj in
usposabljanje za vseživljenjsko učenje. Posredno pa dvigovanje ravni »estetske pismenosti« na več umetniških področjih.
Učni proces je postopoma vključeval možnost vpeljave individualne strategije
reševanja likovne naloge, izbire likovne tehnike in likovnega motiva, uporabo novih
pojmov in vsebin v različnih kontekstih, kar je zagotovo tudi igralo pomembno vlogo
pri uspešnem zaključku likovnih nalog. V opisanem primeru je presenečenje ob ne-

377

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

pričakovanih povezavah med vsebinami igralo tudi pomembno vlogo pri motivaciji
dijakov.
Slike od 1 do 4 prikazujejo primere likovnih izdelkov, ki so nastali ob primerjalni
obravnavi različnih likovnih in glasbenih pojmov.

Slika 1: Linearne vrednote, kompozicija, prostor.

Slika 2: Kompozicija in barva.

Slika 3: Barvni akordi in oblika.

Slika 4: Harmonija barv in oblik.
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SKLEPNE MISLI
Predstavljena strategija dela aktivno vključuje udeležence v učni proces, kar dviguje motivacijo, osebno zavzetost in razgrne protislovja med lastno in tujo izkušnjo,
med cilji in procesi. S tem pomaga spreminjati utrjena stališča, razširja perspektivo pogleda na določene pojave, pomaga pri povezovanju ločenih vidikov: spoznavnih, čustvenih in akcijskih. Lahko bi rekli, da uresničuje Deweyjeve misli o tem, da ko gledamo
– dodala bi ustvarjamo – umetniško delo, sta emocija in razmišljanje skupaj v njuni
zaznavni in čutni povezavi, zato je »izkušnja« kompleks, v katerem se nam svet odpre
ter nam podaja pomene in vrednosti neverbalno.
Treba je razmisliti o pogojih, v okviru katerih lahko zagotovimo uspešnost uporabe takega pristopa do dela: vzdušje, ki udeležence motivira in omogoča sproščeno
izražanje mnenj in občutij; primerna priprava fizičnega okolja, v katerem se dejavnost
odvija, in didaktičnega gradiva; kombinacija različnih oblik dela, tako da zagotovimo
začasno zasebnost in hkrati pestrost izraženih idej. Nazadnje je izredno pomembna
pripravljenost vodje dejavnosti, ki naj bi le-to poznal tako teoretično kot praktično oz.
iz lastnih izkušenj.
Nenazadnje predstavljena strategija dela od učitelja zahteva predvsem iskreno verovanje v dejstvo, da je dvigovanje »estetske pismenosti« eden od osnovnih načinov
dvigovanja kakovosti vsakdanjega življenja.
Kroflič v znamenitem tekstu Vzgojna vrednost estetske izkušnje (2007) pravi, da bližine umetniške ekspresivne moči in motivacije za moralno delovanje nikakor ne smemo obravnavati zgolj v vrednotno pozitivnem pomenu. Kot vsaka oblika moči lahko
tudi umetnost postane vrhunska proizvajalka stereotipov in prenašalka družbeno zaželenih emocij in vrednot! Zgodovina evropske kulture je polna primerov ideološko
tendenciozne rabe umetnosti kot učinkovitega političnega in/oziroma pedagoškega
sredstva kulturne transmisije moralnih navad in običajev, povečevanja skupnostne
kohezivnosti in čaščenja družbenih elit. Navsezadnje ravno v umetninah, ki so (in še)
nastajajo v funkciji vzgojnih pripomočkov (npr. pravljica, mladinska pripoved), mnogi
teoretiki prepoznavajo vrsto ideoloških konstruktov, zato še kako velja trditev, da so
emocije lahko temelj indoktrinacije, če pa jih vidimo kot element interpretacije situacije in usmerjanja pozornosti, jih je mogoče (in nujno) kultivirati/vzgajati.
Morda je v zgoraj omenjenih dejstev, možnost in nujnost vzgoje za kritično vrednotenje umetniških sporočil, največji argument v prid nujnega razvoja estetske pismenosti v šoli.
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MOGOČI MOTIVACIJSKI VZROKI
PADCA KOLIČINE GIBALNE/ŠPORTNE
AKTIVNOSTI PO POLETNIH
POČITNICAH
UVOD
Kakovost življenja je odvisna od številnih dejavnikov, ki so tesno povezani z zdravim življenjskim slogom posameznika, predvsem v smislu njegove gibalne/športne
aktivnosti (Shoup in sod. 2008). Redna gibalna/športna aktivnost v otroštvu je pomembna sestavina zdravega življenjskega sloga in pomembno pripomore k oblikovanju vseživljenjske gibalne/športne aktivnosti. Slednja varuje pred večino kroničnih
nenalezljivih bolezni (Agita mundo 2002) in ima številne pozitivne učinke na zdravje
ljudi. Poleg tega pa imata gibanje in telesna pripravljenost pomembno vlogo pri vzdrževanju in krepitvi duševnega zdravja (Taylor 2000) ter pri izboljšanju posameznikove
telesne samopodobe in samovrednotenja (Fox 2000, Ekeland in sod. 2004).
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Poletne počitnice so zelo pomembne za celostni razvoj in pripravo otrok na novo
šolsko leto, saj so otroci v tem času precej manj obremenjeni z učnim delom in imajo
zato več prostega časa, ki ga lahko namenijo različnim prostočasnim dejavnostim. Ker
med poletnimi počitnicami ni toliko organizirane prostočasne gibalne/športne aktivnosti kot med šolskim letom, otroci pogosteje posedajo pred televizijskimi in računalniškimi ekrani (Jurak in sod. 2002). V Sloveniji zaenkrat še ni bilo narejene neposredne
primerjave med gibalnimi/športnimi navadami med šolskim letom in poletnimi počitnicami. Strel in sod. (1993) ter Jurak, Kovač in Strel (2001) navajajo vse več pasivnega
preživljanja poletnih počitnic od 7- do 12-letnih otrok. Vendar v rezultatih niso opredelili preživljanja dnevnega časa med šolskim poukom.
Gibalna/športna neaktivnost med poletnimi šolskimi počitnicami ima bolj negativen vpliv na fizično in telesno pripravljenost pri otrocih, ki so bili med šolskim letom
gibalno/športno neaktivni ter pri otrocih s povečano telesno težo kot pri otrocih, ki so
bili skozi celo šolsko leto gibalno/športno aktivni (Christodoulos in sod. 2006).
Jurak in sodelavci (2001) so z uporabo anketnega vprašalnika ugotavljali pogostost
ukvarjanja osnovnošolcev s športom med poletnimi počitnicami. Samo 7,7 % osnovnošolcev se med poletnimi počitnicami ni ukvarjalo z nobenim športom, vsak dan pa
se je s športom ukvarjalo kar 33,2 % osnovnošolcev. Najbolj športno dejavni med počitnicami so bili 12-letniki. Nekateri avtorji na tako osnovi subjektivnih ocen (Baranowski in sod. 1993) kot tudi objektivnih merjenj (Kristensen in sod. 2007) ugotavljajo, da
je aktivnost otrok med poletnimi počitnicami in v jesenskem obdobju značilno nižja v
primerjavi s šolskim letom. Ugotovitve, pridobljene z anketnimi vprašalniki, niso najzanesljivejše. To velja predvsem pri mlajših otrocih, ki težko odgovarjajo za nazaj oziroma
starši v njihovem imenu.
V zadnjem obdobju se vse pogosteje uporabljajo objektivne metode merjenja količine gibalne/športne aktivnosti z uporabo merilnika pospeška. V Sloveniji tovrstnih
raziskav še ni bilo. Cilj naše raziskave je bil, da z uporabo merilnika pospeška ugotovimo količino gibalne/športne aktivnosti pri mlajših osnovnošolskih otrocih, pred poletnimi počitnicami in po njih.

METODE
Vzorec merjencev
Podatke smo pridobili v okviru ciljnega-raziskovalnega projekta ARRS Otrok
med vplivi sodobnega življenjskega sloga – gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in
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zdravstveni status slovenskih otrok. V raziskavo smo vključili 54 otrok (25 dečkov in
29 deklic), starih od 5 do 8 let. Otroci so bili naključno izbrani iz štirih vrtcev in štirih
osnovnih šol treh slovenskih krajev (Kopra, Ljubljane in Maribora). O podrobnostih
raziskave smo starše otrok in šolo predhodno obvestili ter pridobili njihovo pisno soglasje. Otrokom smo pri začetku meritev podrobno razložili način nošenja merskega
instrumenta.

Merski inštrument
Merski inštrument je bil merilnik pospeška Actigraph GT1M (Actilife, USA). Merilnik
pospeška so otroci nosili pritrjenega na desnem boku, z elastičnim trakom. Pri montaži
in demontaži inštrumenta so najmlajšim pomagali starši. Merilnik pospeška so otroci
nosili 5 zaporednih dni, od katerih so bili trije dnevi med tednom in dva dneva med vikendom. Med spanjem, kopanjem in plavanjem merilnika pospeška niso nosili. Merilnike pospeška so otroci nosili trikrat – prvič pred šolskimi počitnicami v mesecu juniju
2007, drugič po poletnih počitnicah v mesecu septembru 2007 in tretjič leto dni po
prvem nošenju – pred šolskimi počitnicami junija 2008.

Obdelava podatkov
Analizirali in statistično vrednotili smo povprečne minutne vrednosti petdnevne
izmerjene gibalne/športne aktivnosti. Podatek je bil vrednoten v številu sunkov/vibracij na minuto ('counts per minute' – cpm). Pri tem smo upoštevali le podatke med osmo
uro zjutraj in osmo uro zvečer, če je otrok nosil merilnik pospeška vsaj 4 ure dnevno in
vsaj dva dni med tednom ter en dan med vikendom.

Statistična analiza
Podatke smo iz merilne naprave prenesli v Microsoft Excel (Microsoft Co., ZDA),
kjer smo izračunali aritmetično sredino minutne vrednosti gibalno/športne aktivnosti
za posameznika. V nadaljevanju smo podatke prenesli v programski paket SPSS 12.0
for Windows. Podatki so prikazani z aritmetično sredino in standardno deviacijo, ločeno po treh časovnih obdobjih. Longitudinalne spremembe smo testirali z uporabo
analize variance (ANOVA), s ponovljivimi meritvami in Bonfferonijevo korekcijo zaporednih meritev.
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REZULTATI
Ugotovili smo, da se količina gibalne/športne aktivnosti spreminja skozi vsa tri
merjenja (P = 0.024). Na Sliki 1 je prikazana količina gibalne/športne aktivnosti otrok
pred šolskimi počitnicami (Jun-07) , po njih (Sep-07) in leto dni po prvem merjenju
(Jun-08). Ugotovili smo, da količina gibalne/športne aktivnosti otrok značilno upade za
6 % (P = 0,004) po šolskih počitnicah in se ob Jun-08 zopet povrne nazaj na izhodiščno
vrednost ob Jun-07.
1000
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Slika 1: Količina gibalne/športne aktivnosti (GŠA) pred šolskimi počitnicami (Jun-07), po njih (Sep-07) in
leto dni po prvem merjenju (Jun-08).

RAZPRAVA
Ugotovili smo, da so otroci po poletnih počitnicah gibalno/športno manj aktivni
kot pred počitnicami. To sovpada z izsledki drugi raziskav (Baranowski in sod. 1993;
Jurak in sod. 2003; Kristensen in sod. 2007; Volmut in sod. 2008a in 2008b). Vendar
se leto kasneje (junij 2008) količina gibalne/športne aktivnosti vrne na količino
gibalne/športne aktivnosti pred poletnimi počitnicami (junij 2007), česar drugi avtorji ne navajajo.
Naše rezultate težko povežemo z rezultati drugih, predvsem ne v slovenskem okolju, kjer še ni bilo objavljene primerjave med gibalno/športno aktivnostjo otrok med
šolskim letom in poletnimi počitnicami. Niti merski inštrumenti niso primerljivi, saj
smo uporabili objektivne merilnike pospeška, medtem ko edini dve študiji preživljanja prostega časa med poletnimi počitnicami (Strel in sod. 1993; Jurak in sod. 2001)
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navajajo uporabo anketnih vprašalnikov. Jurak in sod. (2002) ugotavljajo nekatere mogoče razloge za pasivnejše preživljanja prostega časa med poletnimi počitnicami, kjer
izpostavlja vse bolj sedeč in ležeč način preživljanja prostega časa, razlike v interesih
in motivih ukvarjanja s športom med poletnimi počitnicami in nevključevanje otrok
v organizirane športne programe. Isti avtorji predlagajo nekatere spremembe, ki bi
povečale pogostost gibalnih/športnih navad med poletnimi počitnicami, kot so: spremembe in prilagoditve organiziranih športnih počitniških programov, prilagoditev časovnih terminov športnih počitniških programov in izboljšanje informiranja o športnih
počitniških programih.
Upad količine gibalne/športne aktivnosti po poletnih počitnicah lahko razložimo
tudi s porastom zahtevnosti po učnem delu ob ponovni vrnitvi v šolo in še ne potekajočih šolskih in obšolskih športnih programov ob začetku šolskega leta. Septembra je
količina gibalne/športne aktivnosti lahko znižana tudi zaradi slabšega vremena in nekoliko krajšega dneva, kar v naših meritvah nismo posebej beležili.
Gibalna/športna aktivnost mlajših šoloobveznih otrok je med poletnimi počitnicami predvsem prepuščena interesom in motivaciji otrok ter gibalnim spodbudam
staršev. Ker med poletnimi počitnicami ni toliko organizirane gibalne/športne aktivnosti kot med šolskim letom in ni redne športne vzgoje, so otroci manj gibalno/
športno aktivni. Prav zato bi bilo smiselno promovirati gibalno/športno aktivnost
skozi različne športne prireditve, športne dogodke in delavnice ter omogočiti uporabo šolskih športnih površin in telovadnic tudi v poletnem času. Dobro bi bilo organizirati take gibalne/športne aktivnosti, ki bodo sledile športnim modnim trendom in
bodo zato zanimive otrokom. Zelo pomembno je upoštevati osnovne motive in potrebe otrok, ki določajo otrokovo gibalno/športno udejstvovanje. Zato naj bo gibalna/športna aktivnost primerna otrokovi starosti in njegovemu motoričnemu znanju,
predvsem pa zabavna in razgibana – otrok naj v njej uživa, razvija lastno kreativnost
in pomembne socialne veščine. Otroci naj imajo možnost izbire med različnimi oblikami aktivnosti, pri katerih lahko pridobijo čim več gibalnih izkušenj in sklepajo
nova prijateljstva. Doživljanje veselja in zabave med gibalno aktivnostjo pomeni veliko verjetnost, da se bodo otroci z njo ukvarjali tudi kasneje oziroma jo ohranjali na
ustrezni ravni.
Na osnovi nadaljnjih raziskav bi bilo dobro izsledke in izkušnje predstaviti staršem
otrok in širši lokalni skupnosti v smislu aktivnega preživljanja prostega časa med poletnimi počitnicami.
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ZAKLJUČEK
Objektivni merski inštrument, kot je merilnik pospeška, predstavlja primerno
orodje za modeliranje različnih ukrepov k povečevanju gibalne/športne aktivnosti
tako otrok kot drugih starostnih skupin. Menimo, da bi bilo treba z uporabo objektivnih metod opraviti še dodatne poglobljene raziskave s ciljem preveriti vpliv letnih
časov na gibalno/športno aktivnost ter pri tem upoštevati še druge, z njimi povezane spremenljivke (npr. količina aktivnosti na prostem, klimatske razmere ...). Ker je bil
raziskovalni vzorec majhen in geografsko omejen, se zdi smiselno v prihodnje vzorec
ustrezno razširiti in sistematično spremljati vpliv letnih časov na gibalno/športno aktivnost slovenskih otrok z uporabo merilnika pospeška.
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VLOGA GIBALNIH KOMPETENC
V ZGODNJEM RAZVOJNEM
OBDOBJU OTROKA
UVOD
Gibalno opismenjevanje in gibalna kompetentnost sta ključna za zdrav celostni
razvoj otroka in omogočata, da se posameznik v vseh starostnih obdobjih lažje vključi v gibalno/športno aktivnost in odloča, kako bo skozi aktivnost ohranjal kakovost
življenja. Gibalno opismenjevanje pojmujemo kot razvoj oziroma ohranjanje gibalnih
sposobnosti, spretnosti in znanj, ki nam služijo v vsakdanjem življenju, ter kot postopno sistematično osvajanje prilagojenih osnov posameznih športnih disciplin. Gibalno
učenje oziroma opismenjevanje igra pomembno vlogo tako pri elementarnih gibanjih kot pri usvajanju tistih gibalnih spretnosti, ki niso prirojene človeku kot vrsti (plavanje, kolesarjenje, smučanje, drsanje, nogomet ...). Gibalne sposobnosti so odločilni
dejavnik, ki zagotavlja lažje osvajanje raznovrstnih gibalnih spretnosti in s tem gibalnih/športnih znanj, ki posamezniku pogojuje kakovostno, primerno ter varno športno
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udejstvovanje. Bouchard in Shepard (1994, po Matejek 2007) sta opredelila gibalne
sposobnosti kot sklop sposobnosti, ki jih ljudje imamo in razvijamo ter so povezane
s sposobnostjo izvajanja gibalnih aktivnosti, pri čemer ločita sposobnosti, vezane na
zdravje, ki vključujejo morfološke, mišične, gibalne, metabolične ter srčno-dihalne
sposobnosti – preskrbeti mišice s kisikom med gibalno aktivnostjo. Zaznava gibalne
kompetence predstavlja pomemben dejavnik gibalne/športne aktivnosti pri otrocih in
mladostnikih. Gibalno kompetenco pojmujemo kot (Hardman 2005):
– razumeti in ceniti pomen gibalne/športne aktivnosti pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga;
– biti redno gibalno/športno aktiven;
– ustrezno zavedanje gibalne učinkovitosti posameznika (primerno razvite gibalne
sposobnosti, ustrezno razmerje med telesno višino in telesno težo ter nizek delež maščobne mase);
– kot usvojenost gibalnih spretnosti in znanj (ki posamezniku omogočajo sodelovanje v različnih gibalnih/športnih aktivnostih).

POMEN ERGONOMSKO PRIMERNEGA OKOLJA NA OTROKOV TELESNI
RAZVOJ
Intenziven razvoj informacijske družbe povzroča močne negativne učinke na celostni razvoj otroka. Današnja družba otroka odvrača od zdravega življenja in od primerne (količine, intenzivnosti, kakovosti ...) gibalne/športne aktivnosti. Otroci večji del
prostega časa preživijo pasivno (Bar-Or in sod. 1998; Jurak in sod. 2003; Strel in sod.
2004; Brettschneider, Bünemann 2005; Jurak 2006; Pišot, Šimunič 2009; Šetina in sod.
2007), predvsem pred televizijskimi sprejemniki ali računalniškimi ekrani. Otroci so že v
vrtcu, predvsem pa v šoli, vse bolj izpostavljeni enostranskim obremenitvam, saj veliko
časa presedijo pri opravljanju različnih statičnih dejavnostih. Šolsko okolje, v katerem
otrok preživi velik del dneva, iz ergonomskega vidika pogosto ne ustreza njegovim
telesnim značilnostim, zato se lahko že v otroštvu pojavijo številne zdravstvene težave.
Več raziskovalcev, pri nas in v tujini, ugotavlja, da je število otrok s slabo telesno držo
vse več in pogosto kot ključna razloga omenjajo ergonomsko neprilagojenost delovnega okolja šol in vrtcev telesnim značilnostim otrok (Aaras in sod. 1997; Straker in sod.
2002; Kosinac 1992; Fošnarič 2002). Gorenšek (2002) opredeljuje slabo telesno držo kot
posledico dolgotrajnega sedenja na neprimernih stolih, zlasti v šolskih klopeh. V raziskavi (Novak 1995), ki so jo opravili pri slovenskih osnovnošolcih, je bilo ugotovljeno,
da so učenci obremenjeni z delom v šoli in za šolo veliko dalj časa, kot to dopuščajo
priporočila za posamezne starosti.
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POMEN GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI PRI OBLIKOVANJU
ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
V današnji družbi se vse pogosteje izpostavlja pojav »protektivnega otroštva«;
slednje naj bi označevalo intenzivno starševsko skrb za otroke, njihovo blaginjo in izobraževanje (Švab 2008). Otroštvo je obdobje s strogo nadzorovanim strukturiranjem
otrokovega časa, v katerem je vse manjša razlika med odraslim in otroškim vsakdanjim
urnikom. S pomočjo starševskega nadzora se že najmlajši otroci vključujejo v intenzivno vsakdanje življenje, ki povzroča t. i. sindrom otroške naglice (Švab 2006). Že mlajši
šoloobvezni otroci, obiskujejo poleg šolskih obveznosti tudi več obšolskih prostočasnih dejavnostih (glasbeno, šport itd.). Spekter teh se verjetno razširi, predvsem s pismenostjo in razvojem kompetenc na posameznem področju. Mnogo otrok in njihovih
staršev se odloča za organizirane obšolske dejavnosti, ki niso gibalne/športne narave.
Gibalno aktivnost delno nadomestijo drugačni načini preživljanja prostega časa, pri
tem imamo v mislih zlasti take, ki predvidevajo sedeč položaj posameznika.
Številni avtorji poudarjajo, da je za kopičenje telesne maščobe oziroma za pojav
debelosti pri mlajših otrocih statistično pomembne le gibalne/športne navade (Sunnegardh in sod. 1986; Moore in sod. 1995; Davies in sod. 1995; Deheeger in sod. 1997;
Raitakari in sod. 1997; Atkin, Davies 2000; Livingstone 2001; Speiser in sod. 2005), ne pa
njihove prehranske (Atkin, Davies 2000). Pomanjkanja gibalnih spodbud lahko pripelje
do prekomerne telesne teže in kopičenja podkožnega maščevja, neracionalne izvedbe
gibalne naloge, hitre utrujenosti, negativne telesne in gibalne samopodobe ter nenazadnje slabe kakovosti življenja. Premalo gibalne/športne aktivnosti lahko tudi pomeni
veliko nevarnost za pojav kroničnih (Williams in sod. 2002) in srčno-dihalnih bolezni.
Izognitev negativnim dejavnikom je mogoče le tako, da otrok v zgodnjem razvojnem
obdobju usvoji osnovne gibalne spretnosti in znanja, ki jih nato hitreje nadgradi z zahtevnejšimi, kar mu olajša vključitev v številne prostočasne gibalne/športne aktivnosti,
ki jih redno vključuje v svoj vsakdan.

GIBALNA/ŠPORTNA NEAKTIVNOST
Številne domače in tuje raziskave so dokazale, da so v zadnjih desetletjih otroci premalo gibalno/športno aktivni, da se aktivnost s starostjo zmanjšuje (Klasson - Heggebø
in Anderssen 2003; Lopes in sod. 2007; Riddoch in sod. 2003; Trost in sod. 2002; Šetina
in sod. 2007) ter da so dečki gibalno aktivnejši v primerjavi z deklicami (Lopes in sod.
2007; Riddoch in sod. 2007). V raziskavi projekta »V5-0232 – Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga – gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni
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status slovenskih otrok« so z objektivno metodo spremljanja količine gibalne/športne
aktivnosti, merilnika pospeška, proučevali povprečno dnevno količino gibalne/športne aktivnosti na vzorcu 112 slovenskih otrok (iz Kopra, Ljubljane in Maribora), med 5.
in 8. letom starosti. Količina gibalne/športne aktivnosti otrok se s starostjo statistično
ne spreminja, kljub temu pa je pri deklicah, v primerjavi z dečki, opaziti izrazit trend
upadanja količine gibalne/športne aktivnosti s starostjo (Šetina in sod. 2007). Podobne
rezultate navajajo tudi v študiji Riddocha in sodelavcev (2003), saj so ugotovili, da so 9letniki v primerjavi s 15-letniki več gibalno/športno aktivni ter da so 9- in 15-letni dečki
aktivnejši od svojih vrstnic.
V zadnjem obdobju nekatere raziskave proučujejo tudi vprašanje, katere gibalne/športne aktivnosti so ustrezne za zdrav razvoj otroka. Strokovnjaki so prišli do zelo
nasprotujočih si mnenj glede najustreznejše gibalne/športne aktivnosti za zdravje in
celostni razvoj otrok (Blair 2005), enotni pa so v mnenju, da le redna in kontinuirana gibalna aktivnost lahko prinaša pozitivne učinke (Roberts in sod. 2004). Svetovna
zdravstvena organizacija priporoča za redno gibalno dejavnost, ki učinkuje na zdravje
in razvoj, takšno, ki je srednje, visoko intenzivna in traja 30 minut ter se izvaja vsak dan
(Agita mundo – gibanje za zdravje 2002).

ZAVEDANJE POMENA GIBALNE UČINKOVITOSTI

Prekomerna telesna teža ali debelost
Prekomerna telesna teža oziroma debelost lahko povzročita nepravilen telesni in
gibalni razvoj otrok. Odkrivanje in obravnavanje debelosti pri otrocih in pomanjkanje
ustreznih gibalnih navad je pomembno zaradi kratkoročnih in dolgoročnih posledic na
zdravje, saj je bilo že večkrat ugotovljeno, da se pri takih otrocih pogosteje pojavljajo
dejavniki tveganja za nastanek različnih bolezni ter drugih zdravstvenih težav (Higgins
in sod. 2001; Reilly in sod. 2003). Ugotovljene so bile statistično pomembne razlike
med skupinami gibalno/športno aktivnih in neaktivnih otrok v debelosti, in to že v
predšolskem obdobju. Ne glede na spol so bili otroci s prekomerno telesno maso manj
gibalno aktivni, kar še zlasti velja za dečke (Trost in sod. 2003; Pate in sod. 2004).
Jurak in sodelavci (2007) v svoji študiji navajajo, da so imeli učenci športnih razredov skozi vsa leta večjo telesno maso od svojih vrstnikov v normalnih razredih, vendar
se je razlika z leti manjšala, kar je posledica zmanjšanega prirasta podkožnega maščevja pri učencih športnih razredov. Redna gibalna/športna aktivnost še ni zadosten
dejavnik za zmanjševanje obstoječe prekomerne telesne mase oziroma debelosti
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(Epstein in sod. 1996), je pa vsekakor tisti dejavnik, ki preprečuje prekomerno naraščanje telesne mase skozi vse življenje (Tolfrey in sod. 2000).
Razlogi za manjšo aktivnost otrok z debelostjo naj bi bili predvsem v zaznavanju
različnih psihičnih ovir, manjši podpori staršev, manj priložnostnih aktivnosti, nižji ravni gibalnih sposobnosti in znanj ter manjšem zadovoljstvu v gibalni/športni aktivnosti
v primerjavi z vrstniki z normalno telesno maso (Taylor in sod., 2002).

Gibalne sposobnosti
Stopnja razvitosti gibalnih sposobnosti je pri različnih ljudeh na različni ravni, kar
v največji meri povzroča individualne razlike v gibalni učinkovitosti posameznika. Posamezniki tako niso sposobni enako izvesti zastavljenih gibalnih nalog in se med seboj
glede na uspešnost njihove izvedbe tudi razlikujejo (Pistotnik 2003). Gibalne sposobnosti so po eni strani prirojene, po drugi pa pridobljene. To pomeni, da je človeku že z
rojstvom dana stopnja, do katere se bodo sposobnosti lahko razvile ob normalni rasti
in razvoju. Z redno in raznovrstno gibalno/športno aktivnostjo lahko vplivamo na razvoj in raven gibalnih sposobnosti v otroštvu in obdobju mladostništva. Večina gibalnih
sposobnosti in navad se razvije v predšolskem obdobju, od 4. do 7. leta starosti. Kljub
temu pa številni avtorji navajajo (Bala in sod. 2006), da v tem obdobju življenja otroci
ne dobijo dovolj gibalnih spodbud, da bi razvili gibalne sposobnosti na višjo raven. S
starostjo se struktura gibalnih sposobnosti spreminja.
V Sloveniji je bilo opravljenih le nekaj raziskav, ki obravnavajo latentno strukturo
in razvojne značilnosti gibalnih sposobnosti mlajših otrok. V tujini so na tem področju
opravili večje število raziskav, vendar pri proučevanju otrokove motorike niso uporabljali enotne baterije testov. Prav zato bi bilo smiselno, da le-to poenotimo in tako lažje
primerjamo dobljene rezultate.

Usvojenost gibalnih spretnosti in znanj
»Zagotavljanje ustreznega, izkušenjsko bogatega okolja, polnega raznovrstnih gibalnih spodbud, zahteva določeno tveganje. Otrok mora imeti možnosti stopiti na ulico,
na igrišče, v naravo in se tam srečati z najrazličnejšimi gibalnimi/športnimi aktivnostmi
z vrstniki,« (Pišot in Šimunič 2009) Morda prav premalo gibalnih spodbud in pretirana
skrb za udobje najmlajših slednje oddaljuje od osvajanja gibalnih sposobnosti in spretnosti, znanj ter izvajanja različnih gibalnih/športnih aktivnosti v takem okolju. Zavedati
se moramo, da za osvojitev različnih gibalnih spretnosti je treba veliko let, pestrost gibal-

390

VLOGA GIBALNIH KOMPETENC V ZGODNJEM ...

nih izkušenj, poznavanje rezultatov in korektivne povratne informacije teh izkušenj ter
ustrezne prilagoditve za vsakega posameznika. Če otrok ne doseže ustreznih gibalnih
spretnosti in se ne počuti dovolj samozavesten ter kompetenten glede svojih gibalnih
znanj je velika verjetnost, da manj sodeluje pri prostočasni gibalni/športni aktivnosti.
Številne študije navajajo (Houston in sod. 2002; Morris in sod. 1980, Paffenbarger in sod.
1986; Wannamethee in Shaper 1992), da posamezniki, ki so se v otroštvu in mladosti
naučili različnih gibalnih spretnosti in gibalnih/športnih aktivnosti ter razvili ustrezne gibalne sposobnosti, so tudi v odraslosti aktivnejši. Gibalna kompetentnost, ki so jo razvili v
mladosti, je bila povezana s povečanim uživanjem v gibalni/športni aktivnosti in ohranjanjem udeležbe v njej (Houston in sod. 2002, po Škof 2007). Zato moramo otroka seznaniti z osnovnimi elementi posameznih športnih panog, če želimo, da bo zgradil pozitiven
odnos do športne kulture, zdravega načina življenja, zdravega življenjskega sloga. Poleg
teoretičnih informacij si mora pridobiti tudi dovolj ustreznih gibalnih znanj in izkušenj,
saj mu stvari, ki jih ne pozna ali pa slabo obvlada, ne predstavljajo neke vrednote.

SKLEP
Strokovnjaki predvidevajo, da se bo trend upadanja gibalne aktivnosti ter posledično gibalnih sposobnosti in hkrati vse večje prevalence prekomerne telesne teže in
debelosti nadaljeval še v prihodnje, zato je treba čim prej ukrepati. Le s poznavanjem
dejanskega stanja, količine gibalne/športne aktivnosti otrok, odstotka otrok s prekomerno telesno maso in debelostjo ter poznavanje njihovih gibalnih sposobnosti in
spretnosti in z razumevanjem koristi, ki jih ima gibanje za celoten otrokov razvoj, bomo
lahko načrtovali izboljšave v smeri spodbujanja gibalne aktivnosti pri tistih skupinah
otrok, kjer te primanjkuje. Le z razvojem temeljnih gibalnih kompetenc bomo prispevali k bazični edukaciji posameznika in mu razvili gibalne predispozicije, s katerimi bo
lahko sprotno reševal vsakodnevne gibalne stimuluse iz okolja ter hkrati prispeval k
pomembnemu dejavniku kakovosti življenja.
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BESEDNO IN NEBESEDNO
SPORAZUMEVANJE
PEDAGOŠKEGA DELAVCA
UVOD
Informacijska družba znanja od vsakega posameznika zahteva razumevanje, tvorjenje in uporabo različnih vrst informacij, ki nas obkrožajo in se z veliko hitrostjo množijo. Pričakuje tudi stalno učenje delovanja z vedno novimi informacijami ali pismenost
na različnih področjih.
Pojem pismenost ima zelo širok razpon. Ne govorimo le o pismenosti v maternem
jeziku, ampak tudi o matematični, digitalni, čustveni pismenosti ipd. Pojem pismenost
razumemo kot neko obče obvladanje/poznavanje nečesa, v najširšem pomenu pa kot
način dostopa do družbeno pomembnih informacij in kot eno ključnih orodij, s katerimi družbe in posamezniki s pomočjo besedil vzpostavljajo medosebne odnose (Vončina 2008: 54).
Sporazumevanje ali komuniciranje ni sopomenka za pismenost, je pa njen sestavni del.
Sporazumevanje ali komuniciranje je proces, ki skoraj vedno poteka med dvema
ali več osebami. Proces je zelo kompleksen, saj vključuje različne dejavnike, kot so
okolje, kognitivne sheme vključenih, motivacija in čustva vpletenih, izkušnje ipd., če si
ogledamo le kakšen model procesa pismenosti (npr. Vähäpassi 1987, po Cencič 1999).
V besedilu se bomo usmerili na besedno in nebesedno sporazumevanje peda-
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goškega delavca, ker ima pomembno vlogo v procesu pouka in vzgoje, dveh glavnih
dejavnosti, s katerima se ukvarja učitelj. Navedbe pa bomo ilustrirali tudi z nekaterimi
rezultati, ki smo jih dobili z manjšo raziskavo med pedagoškimi delavci.

SPORAZUMEVANJE PEDAGOŠKEGA DELAVCA
Sporazumevanje ali komuniciranje je pomembno pedagoško področje, saj pogosto govorimo o pouku kot o komunikacijskem procesu (Tomić 2000; Bratanić 1990).
Komuniciranje ali sporazumevanje delimo na besedno (govorno in pisno) ter na
nebesedno. (Slika 1.) Lahko bi se ukvarjali z vsakim načinom komuniciranja posebej,
saj je vsak izmed njih pomemben za pedagoškega delavca.
Načini komuniciranja

Besedno

Govorno

Nebesedno

Pisno

Govorica telesa

Osebni predmeti,
obleka

Prostor, čas

Vonj,
otip

Slika 1: Načini komuniciranja. (Vir: Možina in sod. 2004: 55.)

Menijo, da je za večino odraslih pismenih ljudi pisanje težje od govorjenja.
Marsikateremu učitelju se v začetku zdi zelo preprosto napisati vabilo, članek,
poročilo ipd., kasneje pa je razočaran, ko sliši kritike staršev zaradi neprimernega ali neosebnega besedila, pripombe uredniškega odbora, kamor je poslal
članek, ipd.
Še večje težave so pri elektronskem komuniciranju. Tu se kar pozabi na veljavno načelo v poslovnem svetu, da je treba odgovoriti v enem dnevu, saj to kaže
na poslovno kulturo; če ne moremo odgovoriti, se takoj zahvalimo za prejeto
e-pošto in sporočimo, kdaj bomo lahko odgovorili, ipd.
Med študijem bolj poudarjamo besedno komunikacijo, govor in pisanje, nebesedno sporazumevanje pa kar zapostavimo, na kar nas opozorijo tudi učitelji: »Med
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šolanjem za pedagoški poklic so me poučevali, kako pravilno pošiljati besedna sporočila,
nismo pa govorili o nebesednih.« (Pucelj 2005: 12) Pozabljamo na pomen govorice telesa, na gibanje v prostoru, na sporočila, ki jih posredujemo s časom, obleko, osebnimi predmeti ipd. Poznamo Watzlawickove aksiome komunikacije (Watzlawick in sod.
1967, po Šugman Bohinc 2003), ki pravijo, da ne moremo nekomunicirati, ali da ima
komuniciranje vsebinski in odnosni vidik, ali da je komuniciranje simetrična in komplementarna interakcija, če omenimo le nekatere. Navedeno pomeni, da komuniciramo
tudi tedaj, ko z nekom ne želimo sodelovati in da mu neverbalno sporočamo svoj negativni odgovor. Ta povezanost vsebine in odnosa ali skladnost besedne in nebesedne
komunikacije je izrednega pomena na pedagoškem področju. Učitelji bi se morali zavedati, da jih učenci najprej vidijo in šele potem slišijo ter da nanje od prvega trenutka
močno vplivajo s svojim celotnim vedenjem, nebesednim in besednim (Marentič Požarnik 2000: 232).
Lahko si zamislimo, kako sprejmejo učenci sporočilo, ko učiteljica mrko reče:
»Zadovoljna sem z vašim sodelovanjem pri pouku.«

POMEN USTREZNEGA IN UČINKOVITEGA SPORAZUMEVANJA UČITELJEV
Didaktika nas uči, da med poučevanjem in učenjem poteka komunikacijski in interakcijski proces (Tomić 2002, 2000; Bratanić 1990) ali da je pouk socialna komunikacija in interakcija (Strmčnik 1999). Če se usmerimo na pouk, komunikacijski in interakcijski proces ne poteka le med učiteljem in učencem, pač pa tudi med učenci, med
učitelji, med učitelji in starši ter okoljem. Pravijo, da poteka komuniciranje povsod, kjer
sobivamo z drugimi (Kovačič Peršin 2007: 214). Sobivanje z drugimi pa zahteva, da presežemo sebično držo: biti zase in terja odgovornost za drugega (prav tam: ista stran).
Ker vključuje pouk tako poučevanje kot učenje in vzgojo, je komuniciranje prisotno tudi pri vzgoji. Poznamo pregovor kakršen oče, takšen sin, ki kaže na posnemanje
vzorcev vedenja in tudi na vzgojo. Čeprav imamo različne teorije vzgoje, lahko tudi
vzgojo opredelimo kot eno izmed osnovnih oblik medčloveške komunikacije oziroma da je vzgoja najbolj celostna komunikacija, saj zajema vse oblike medsebojnosti
(Kovačič Peršin 2007: 216). Poleg tega je pri vzgoji besedna komunikacija nezadostna
in neučinkovita, če besede niso podprte z učiteljevim ali vzgojiteljevim ravnanjem in
zgledom (prav tam: ista stran).
Vprašajmo se, kako učenci sprejmejo sporočilo o škodljivosti kajenja od učitelja, ki ga po pouku vidijo s prižgano cigareto v bližnjem lokalu.
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Aksiomov komunikacije (Watzlawick in sod. 1967, po Šugman Bohinc 2003) bi se
morali bolj zavedati pri pouku, npr. drugega aksioma komuniciranja, da ima komuniciranje vsebinski in odnosni vidik, da ne posredujemo le vsebine, pač pa tudi naš odnos,
stališča, čustva ipd.; to je pogosto izraženo neverbalno s paralingvističnimi znaki, kot
so npr. višina, barva in jakost glasu, z ekstralingvističnimi znaki, kot so kinestetični (gibanje in položaj telesa) in proksemični (gibanje po prostoru), ali s samoreprezentacijo
(npr. izgled). Vedeti pa je treba tudi, da je komuniciranje simetrična in komplementarna interakcija (peti aksiom komuniciranja) (prav tam).
V šolah in tudi v strokovni literaturi (npr. Strmčnik 1999: 129–130) prevladuje splošno mnenje, da naj bi prevladovali »simetrični odnosi«, ki temeljijo na
medsebojni enakosti in enakopravnosti, komplementarni odnosi pa temeljijo
na različnosti in hierarhičnosti. Ker gre pri simetrični interakciji za »zrcaljenje
vedenja drug drugega« (Šugman Bohinc 2003), v nekaterih šolah opazimo, da
učitelji posnemajo kulturo mladih, da posnemajo njihov način oblačenja, percinge ipd. Hkrati pa pravijo, naj bo učitelj zgled in da se mora zavedati vpliva
svojega vedenja in osebnosti na druge (Horne in Brown 1997: 32).
Komuniciranja se naučimo. Zato je toliko pomembneje, da v poklicih, kjer stopamo v stik z ljudmi, to dojamemo in se hkrati zavedamo, da svoj način komunikacije
lahko spremenimo, če le hočemo (Tomić 2000: 46). Avtorica (prav tam: ista stran) pravi,
da vstopamo v komunikacijski proces z vključevanjem svojega telesa, svojih vrednot,
svojih pričakovanj, svojih čutil, vključimo pa tudi svojo sposobnost govorjenja (besede in glas). Avtorica tudi dodaja, da če želimo izboljšati kakovost svoje komunikacije,
moramo poskrbeti tako za to, kaj sporočamo, kot tudi za to, kako sporočamo in kako
dobro drugi to sprejemajo (prav tam: 46–47).
Besednih sporočil se običajno dobro zavedamo, nebesedna sporočila pa oddajamo pogosto na nezavedni ravni (Žorga 1990: 164); pravijo, da jih ne moremo tako nadzirati, kot lahko nadziramo besedna. Vendar pa je dobro, da so gibi, drža telesa, mimika
in glas usklajeni z besedami. Če med besednimi in nebesednimi sporočili nastopi neskladje, pride do nesporazumov. Posebno mlajši otroci in osebe s posebnimi potrebami bolje sprejemajo nebesedna sporočila kot besedna, zato za dobro sporazumevanje
zadostuje že obvladanje govorice telesa. Besede namreč dojamejo najprej telesno in
šele potem razumsko (prav tam: 165). Pravijo tudi (Marentič Požarnik 2000: 232), da so
nebesedni znaki primarni, da na učence veliko bolj učinkujejo, da neverbalne znake
učenci hitreje sprejemajo kot verbalne ter da neverbalna sporočila določajo, kakšen
odnos bo nastal med učiteljem in učenci ter kako bodo učenci sprejemali učiteljeva
nadaljnja sporočila.
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Glede na pomen, ki ga imata besedno in nebesedno sporočanje v pedagoškem
poklicu, smo želeli izvedeti, kako in kaj najprej opazijo učitelji ter kako ocenjujejo pomembnost nekaterih dejavnikov, s katerimi besedno in nebesedno sporočamo.

KAJ OPAZIJO UČITELJI?

Opis študije primera
Za odgovor na to vprašanje smo v študijskem letu 2008/09 pisno povprašali skupino učiteljev, ki se na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti Koper, dodatno
formalno izobražujejo.
Sodelovalo je 36 učiteljev razrednega pouka, pretežno učiteljic, saj sta bila le dva
moška. Večina učiteljev (31 učiteljev) je bila stara od 40 do 49 let in le 5 učiteljev od 30
do 39 let.
Vzorec je majhen, priložnosten in nereprezentativen, zato služi le kot primer odgovora na zastavljeno vprašanje in predstavlja manjšo kvantitativno študijo primera.
Učitelji so izpolnili dva vprašalnika. Prvi je bil v obliki eseja na temo, kaj najprej
opazim pri govoru. Drugi vprašalnik je vključeval različne vrste vprašanj, npr. anketnega tipa z rangiranjem odgovorov in anketnega odprtega tipa, ter nekaj vprašanj v obliki številčne ocenjevalne lestvice z ocenami od 1 do 5, kjer so ocenjevali pomembnost
posameznih značilnosti. Ocena 1 je pomenila, da jim je nekaj pri govoru najmanj pomembno, 5 pa najbolj. Podatke smo statistično obdelali z nekaterimi elementi opisne
statistike (brez podatka – BP, aritmetična sredina – x–, standardni odklon – s, koeficient
asimetrije – KA, koeficient sploščenosti – KS, najnižji rezultat – xmin in najvišji rezultat
– xmax). Ker smo imeli eno samo neodvisno spremenljivko, starost učiteljev, smo od bivariatnih statističnih metod uporabili (zaradi nizkih teoretičnih frekvenc) χ2 – preizkus
z razmerjem verjetij – in navajamo njegov izračun le tam, kjer smo dobili statistično
pomembne razlike ali tendenco k statistično pomembnim razlikam.
Podatke, ki smo jih dobili z analizo besedil, smo razčlenili na nekaj elementov in
rangirali ter predstavili v obliki tabele. Za dopolnitev pretežno številčnih rezultatov
smo dodali dobesedne navedbe odgovorov učiteljev.
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Rezultati študije primera
Analiza besedil učiteljev je predstavljena v Preglednici 1.
Značilnosti
Govorica telesa, npr. kretnje, očesni stik,
mimika
Glas, govor
Vsebina, tema
Izgled, zunanjost, urejenost, obleka,
frizura, vizualna podoba

ŠO
32

x–
2,04

s
0,88

KA
0,79

KS
0,35

xmin
1

xmax
4

23
22
20

1,83
2,50
1,80

0,89
1,19
0,83

0,37
0,19
0,41

–1,68
–0,74
–1,43

1
1
1

3
5
3

Preglednica 1: Podatki analize besedil učiteljev.
(ŠO – število odgovorov, x– aritmetična sredina, s – standardni odklon, KA – koeficient asimetrije, KS
– koeficient sploščenosti, xmin – najnižji rezultat in xmax – najvišji rezultat; razlaga simbolov velja tudi za
ostale preglednice)

Kot vidimo iz Preglednice 1, je večina učiteljev omenila nebesedno sporočanje,
npr. govorico telesa, kretnje, mimiko, očesni stik, kretnje ipd. To so omenjali na prvem,
drugem, tretjem ali četrtem mestu, tako da je povprečje 2,04, razpršenost, sploščenost
in asimetričnost odgovorov pa so kar majhne. Komentirali so: »Zanimivo je opazovati,
kam oseba govori, kako se gibljejo njene roke. Nekateri z rokami ogromno povedo in njihove besede tako dobijo težo. Nekateri pa z mencanjem rok kažejo, kako so živčni in pravzaprav ne vedo, kaj bi povedali.«
Pa tudi: »Preveč mahanja z rokami me zelo moti. To daje slutiti, da je oseba, ki govori,
zelo nervozna.«
Zapisane povedi kažejo, da roke »privlačijo sobesednikovo pozornost« (Možina in
sod. 2004: 452), da z njimi sporočamo naše osebno razpoloženje. Pravijo, da nas preko
rok ljudje »slišijo«, tudi kadar ne govorimo, in da dokler se ne zavedamo svojih rok, njihovih gibov, pozornosti, ki jo privlačijo, ne moremo ustrezno sporočati (prav tam: 451).
Pogosto so omenili tudi glas in govor: »Pozorna sem na način govorčevega izražanja; če je govorec preveč direkten ter uporablja preveč trendovskih besed in tujk, mi ni všeč.
Če preveč krili z rokami in se pri govoru preveč premika, mi tudi ni všeč in me moti. Če uporablja preveč tujk – takoj opazim –, se mi to zdi neprimerno, ker za tujke včasih obstajajo
tudi primerne domače besede.«
Pri govoru so omenili tudi: »Dobro je, če je govor prežet še s kakšnimi šalami in zanimivostmi.«
Na tretjem mestu je bila po številu in povprečju vrstnega reda vsebina ali tema.
Ugotovili so, da zvočna podoba govora nadomesti razumevanje in da smisel govorjenja dobro razbiramo, tudi če ne razumemo četrtine besed, in da šele pri polovici nerazumljivih besed začne razumevanje vsebine strmo padati (Možina in sod. 2004: 61).
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Učiteljica, ki je v besedilu najprej izpostavila izgled oz. urejenost, na drugem mestu
pa roke oz. kretnje, je na tretjem mestu izpostavila vsebino in zapisala: »Seveda je pomembno tudi, kaj govornik pove. Če kar naprej ponavlja eno in isto, daje vtis, da sploh ne
ve, kaj bi povedal, če pa to isto stvar izpostavi večkrat, na pravih mestih, izgleda, da to res
misli oz. je to njegovo stališče.«
Skoraj enako pogosto zastopani so bili vizualna podoba ali izgled, zunanjost, urejenost. Zapisali so na primer: »Najprej na hitro pogledam, kako je oseba oblečena oz. urejena.«
Pa tudi: »Pri opazovanju govora mi najprej pade v oči videz govorca. Najprej opazim
njegove zunanje značilnosti, kot so na primer obleka, frizura ...«
Zunanji videz poudarjajo tudi v poslovnem komuniciranju in menijo, da ima močan učinek na to, kako nas dojemajo drugi, ter tudi na to, kako se dojemamo sami
(Karačić 2009). Pravijo, da oblačila pomembno vplivajo na prvi vtis in da z oblačili, ki jih
nosimo, izražamo pomembna sporočila (Možina in sod. 2005: 61). Dodajajo (prav tam:
ista stran), da prvi vtis o zunanjem izgledu sobesednika napravimo zelo hitro, v prvih
petih sekundah, in da ga sorazmerno počasi dopolnjujemo, ker tudi po petih minutah
vemo o sobesednikovem videzu komaj za polovico več kot po petih sekundah.
Trije učitelji pa so se usmerili na osebnost, npr.: »Oseba, ki govori, mora biti samozavestna, prepričljiva, sproščena, dovolj karizmatična.«
Dva sta se usmerila na spol govorca, eden pa na osebne predmete, npr. na nakit.
Tudi strokovnjaki komuniciranja menijo, da je »okrasje«, ki ga uporabljamo (npr. nakit,
tetovaže, percingi ipd.), pomembno (Karačić 2009) ter ga uvrščajo med osebne predmete in obleko (Slika 1).
Rezultati so podobni rezultatom drugih raziskav, ki jih pogosto omenjajo (Mehrabian, po Tomić 2002: 130), kjer so ugotovili, da je pri nastopu pred skupino 55 % vtisa
določenega z govorico telesa, 38 % z barvo glasu in le 7 % z vsebino. Naši rezultati, čeprav na majhnem nereprezentativnem vzorcu, potrjujejo navedene rezultate, saj smo
dobili enako zaporedje odgovorov. Na četrtem mestu pa tudi izgled govorca.
Pravijo, da komuniciramo z besedami, glasom in s telesom: z držo rok, s kretnjami
in z obrazno mimiko (Tomić 2000: 45). Ko so učitelji ocenjevali, kaj se jim zdi najpomembnejše pri govoru, ali vsebina, ali govorica telesa ali glas, smo dobili drugačno
zaporedje. Rezultati kažejo, da se zdi učiteljem najpomembnejša vsebina, saj so bile
ocene le v razponu od 3 do 5 in smo dobili tudi najvišjo povprečno oceno (Preglednica
2), nato barva glasu in na zadnjem mestu govorica telesa. Barva glasu se je zdela pomembnejša starejšim učiteljem kot mlajšim (χ2 = 9,349, g = 4, P = 0,053).
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Značilnosti
Vsebina
Barva glasu
Govorica telesa

x–
4,58
3,97
3,94

BP
0
0
0

S
0,65
1,08
0,83

KA
–1,32
–1,23
–0,54

KS
0,66
1,45
0,03

xmin
3
1
2

xmax
5
5
5

Preglednica 2: Pomembnost nekaterih značilnosti.

Ko pa so učitelji razvrščali odgovore, kaj najprej opazijo pri nebesednih sporočilih,
smo na prvem mestu dobili držo telesa, nato oči, usta, noge, najmanj jih pritegnejo pogled in osebni predmeti (Preglednica 3). Rezultati kažejo, da najprej opazimo celotno
osebo in se šele kasneje usmerjamo na posamezne dele in posebnosti, npr. na nakit.
Nebesedno sporočanje
Drža telesa
Oči
Usta
Noge
Osebni predmeti

BP
3
3
3
4
3

x–
4,27
4,00
3,61
2,69
2,58

s
1,55
1,17
0,75
1,82
1,89

KA
–0,76
0,12
0,33
0,84
0,96

KS
–0,58
–0,75
–0,39
–0,88
–0,70

xmin
1
2
2
1
1

xmax
6
6
6
6
6

Preglednica 3: Odgovori o pomembnosti nebesednega sporočanja.

Eden izmed komentarjev, ki so spremljali ocene, se je glasil, da je pomemben začetni kontakt: »Pomembno je, kako govorec pristopi in začne. Od tega je odvisno, kako ga
publika sprejme.« Tudi v strokovni literaturi lahko preberemo, kako pomemben je prvi
vtis (Možina in sod. 2004: 449). Navajajo (prav tam: 446), da še preden spregovorimo ali
pozdravimo, je naš obraz s svojo govorico in mimiko že spregovoril, spregovorilo pa je
tudi že telo s svojo držo ali gibom. Dodajajo (prav tam: ista stran), da naše telo s svojo
govorico spregovori v povprečju za od četrtinke sekunde do dveh sekund hitreje, kot
to storimo z besedami, saj tako spregovorimo, še preden smo sposobni oblikovati misli
in jih izraziti z besedami, s katerimi vzpostavimo besedni stik.
Zapisali so tudi, da so pomembne osebne značilnosti: »Naravnanost osebe, ali je
pozitivna, mirna, sproščena.« Ali: »Opazim tudi, kaj ta oseba izžareva.«
Poudarili so tudi celoten obraz in zlasti oči: »Obraz, na njem pa oči, so zelo močno
komunikacijsko sredstvo.« Pa tudi: »Očesni kontakt govorca je zame zelo pomemben.«
Tudi strokovnjaki se strinjajo, da je očesni kontakt verjetno najpomembnejši, saj
imajo drugače sogovorniki občutek, da komunikacija ni popolna (Karačić 2009).
Ker je govor zelo pomemben, nas je zanimalo, kako ocenjujejo navedene značilnosti, ki spadajo h govoru in kaj se učiteljem zdi najpomembnejše (Preglednica 4).
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Govor
Izgovorjava
Besedni zaklad
Barva glasu
Ritem govora
Hitrost govora

x–
4,24
4,17
3,94
3,92
3,81

BP
2
0
1
0
0

s
0,82
0,88
1,26
1,05
1,04

KA
–0,47
–0,61
–1,01
–0,92
–0,89

KS
–1,34
–0,73
–0,07
0,42
0,39

xmin
3
2
1
1
1

xmax
5
5
5
5
5

Preglednica 4: Opisna statistika značilnosti govora.

Kot vidimo iz Preglednice 4, se zdita učiteljem najpomembnejša izgovorjava in
nato besedni zaklad. Ocene besednega zaklada se statistično pomembno razlikujejo
glede na starost učiteljev (χ2 = 11,017, g = 3, P = 0,012). Mlajši učitelji so pomembnost
besednega zaklada ocenili z višjimi ocenami kot starejši.
V komentarjih pa so zapisali: »Glas je eden izmed pomembnih stikov med govorcem
in poslušalcem. Glas namreč ali pritegne ali pa odvrne!«
Pri hitrosti govora pa imajo raje, če govorec govori počasi, a ne monotono, npr.:
»Raje poslušam govorca, ki govori počasi, razločno in ima prijeten glas. Besedni zaklad mi
ni toliko pomemben, saj predvidevam, da se govorec prej pripravi na nastop.«
Pravijo, da kar so v pisnem besedilu ločila, velikost, poudarjenost in presledek med
črkami, podčrtani ali drugače poudarjeni deli besedila, odstavki in poglavja, naslovi
in podnaslovi ipd., to pri besednem sporočanju govorec prelije v ritem in hitrost govorjenja, v glasnost in višino glasu, v naraščanje in upadanje, v pomembne premore
in podobno (Možina in sod. 2004: 354). Glas je nadvse pomembno sredstvo in med
nastopom ga velja spreminjati, da se izognemo monotonosti. Prav zato lahko uporabimo različno višino glasu, različno hitrost govora, premore, glasnost, pa tudi tišino, ki
glede na situacijo lahko izraža ugodje in varnost, lahko pa tudi napetost ali dolgočasje
(Karačić 2009).
Glede nebesednega sporočanja pa se učiteljem zdi najpomembnejša mimika obraza, najmanj pa ureditev prostora (Preglednica 5).
Ustrezne mimike obraza se lahko tudi naučimo, živčnim kretnjam, za katere morda
sploh ne vemo, da jih delamo, a so za sogovornika zelo moteče, pa se lahko izognemo.
Značilnosti
Obrazna mimika
Kretnje
Točnost
Izgled
Gibanje po prostoru
Ureditev prostora

BP
1
0
1
0
1
1

x–
4,34
3,86
3,77
3,39
3,09
2,80

s
0,73
0,72
1,29
1,18
0,82
1,05

KA
0,64
–0,74
–0,87
–0,72
0,52
–0,22

KS
–0,80
1,15
–0,22
–0,15
0,08
–1,24

Preglednica 5: Opisna statistika nekaterih značilnosti nebesednega sporočanja.
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xmin
3
2
1
1
2
1

xmax
5
5
5
5
5
4
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Točnost se zdi manj pomembna mlajšim učiteljem, čeprav glede na starost nismo
zaznali statistično pomembnih razlik (χ2 = 7,225, g = 4, P = 0,124). Menijo pa, da je točnost tudi »izkazovanje spoštovanja«.
Smo pa dobili statistično pomembne razlike glede na starost učiteljev pri izgledu,
ki se zdi pomembnejši starejšim učiteljem kot mlajšim (χ2 = 12,009, g = 4, P = 0,017).
Navedli so, da je pomembna urejenost, saj se s tem »kaže odnos do poslušalcev.« Ali
tudi: »Govorčeva postava, frizura, oblačila; me (bolj) motijo, če ni urejen in okusno oblečen
za priložnost, v kateri se je pojavil pred mano.«
Navajajo (Možina in sod. 2004: 454), da zunanji videz, posebej način oblačenja, odraža naš odnos do drugih, odnos do poklica, pa tudi odnos do sebe. Dodajajo (prav tam:
ista stran), da je bilo v zgodovini poslovnega življenja veliko poskusov »revolucije« v zunanjem videzu, ki pa niso bile uspešne, in čeprav so nekateri poskušali odpraviti tradicijo
v oblačenju, jim je spodletelo in so se kasneje, če so želeli uspeti v poklicu, morali podrediti normam, ki vključujejo tudi primeren zunanji videz. Zato v poslovnem komuniciranju
priporočajo, da ne poskušamo improvizirati in se raje podredimo tradiciji.
Navajajo, da je v vzgojni načrt le nekaj šol dodalo vrstico, da se od delavcev
in učencev pričakuje, da prihajajo v šolo urejeni in dostojno oblečeni (Frigelj
2010).
V povezavi z gibanjem po prostoru ločijo tri tipe učiteljev (Kovačič 1990: 171–172):
sprehajalce, ki hodijo levo in desno ter se včasih odpravijo tudi v globino, obiskovalce, ki se gibljejo po celem razredu v bližino posameznih učencev, ter kipe, ki bolj ali
manj negibno sedijo ali stojijo pri svoji mizi. Seveda je gibanje po prostoru odvisno od
osebnostnih potez in razpoloženja učitelja, od vrste učne ure, vrste šole ter prostorske
razporeditve, dodali pa bi, da tudi od števila učencev in možnosti uporabe učnih pripomočkov. Na vsak način pa je bolj cenjeno gibanje po prostoru, čeprav je omejeno, kot
pa priklenjenost na isto mesto.
Če strnemo, lahko povzamemo z besedami učitelja: »Ljudje imamo različne poglede
na to, kaj nam je pri govorniku všeč in kaj nas moti,« vendar pa kljub razlikam povzemamo, da so učitelji opozorili na pomen neverbalne komunikacije: »Nebesedna komunikacija vedno deluje, o govorcu pove veliko (kako je pripravljen, kako bo sodeloval z
občinstvom, njegove osebnostne lastnosti: samozavest ...).« Omenili pa so tudi pomen
usklajenega delovanja besednega in nebesednega sporočanja: »Ušesa poslušajo vzporedno z očmi. Kar slišim, tudi vidim.«
Nekdo pa je tudi zapisal, da pogosto »presoja, če se vse nekako ujema in da se ne izključujejo stvari, ki jih nekdo govori in ki jih nekako kaže s svojo osebo (obraz, obleka ...)«.
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SKLEP
Rezultati študije primera potrjujejo ugotovitve drugih raziskav o pomenu usklajenega delovanja besednega in nebesednega sporočanja, saj je za sobesednika moteče,
če govorec nebesedno sporoča nekaj drugega kot besedno. Zato je koristno, da se zamislimo nad našim načinom sporočanja. Samo skladno delovanje ima pozitivne učinke
na vključene v učni proces in vpliva na učinkovit pouk ter vzgojo. Morda bi morali tudi
zato poslovnemu komuniciranju, ki je tako pomembno v poslovnem svetu, dati tudi na
pedagoškem področju večji poudarek in pomen.
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ZGODNJE KARTOGRAFSKO
OPISMENJEVANJE 
SPONTANO IN NAČRTNO
UVOD
V prispevku so opisane nekatere domače in tuje izkušnje pri začetnem kartografskem opismenjevanju otrok. Iskali smo odgovor na vprašanje, pri kateri starosti otrok
izvajati spontano in načrtno kartografsko opismenjevanje. Pregledali smo, ali slovenski
učni načrti za predšolsko in razredno stopnjo dovolj sistematično razvijajo kartografske spretnosti. Podani so rezultati opažanj o zmožnostih otrok na tem področju ter
izvajanju dejavnosti v nekaterih slovenskih vrtcih in šolah. Zanimalo nas je tudi, kako
pogosto učitelji razrednega pouka vključujejo v pouk delo z zemljevidi in ali so naklonjeni uporabi sodobnih tehničnih pripomočkov na področju kartografije.

KARTOGRAFSKA PISMENOST JE DEL SPLOŠNE PISMENOSTI
Razumevanje pojma pismenost se je že pred več kot dvajsetimi leti razširilo in
preseglo t. i. tradicionalno definicijo pismenosti, ki je bila opredeljena kot sposobnost
branja in pisanja ali sposobnost rabe jezika za branje, pisanje, poslušanje in govor. Sodobne opredelitve (The plurality of literacy 2004: 13) zajemajo razumevanje, interpretacijo, ustvarjanje, komuniciranje, računanje in druge zmožnosti uporabe tiskanega in
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pisnega gradiva, ki se nanaša na različne kontekste, med katere sodi tudi delo s kartografskim gradivom.
Danes se poudarja tudi pomen t. i. novih pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska in druge, ki so pomembne za uspešno delovanje v družbi. Nacionalna strategija za razvoj pismenosti navaja, da se pismenosti kot zmožnost in družbena
praksa pridobivajo in razvijajo vse življenje v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter prežemajo vse človekove dejavnosti (Komisija za razvoj pismenosti 2005).
V raziskavi o pismenosti (International Adult Literacy Survey 1998, v Opredelitev
pojma pismenost 2008) razumevanje pismenosti sloni na predpostavki, da je sestavljena iz številnih spretnosti, ki so odvisne od vrste informacije in sestavljenosti dane
naloge. »Pismenost pomeni sposobnost razumevanja in uporabe informacij iz različnih pisnih virov za delovanje v vsakodnevnih dejavnostih odraslih v družini, na delovnem mestu in v okolju ter za doseganje lastnih ciljev in za razvoj lastnega znanja in
potencialov.«
Iz definicij pismenosti lahko izpeljemo, da je kartografska pismenost v hierarhičnem smislu del splošne pismenosti. Je ena od podkategorij grafične pismenosti. Slednja zajema sposobnost branja in razumevanja grafičnih sporočil, med katera sodijo
preglednice, stolpčni grafikoni, črtni grafikoni, krožni grafikoni, skice, diagrami, časovne preglednice (urniki, vozni redi ipd.), fotografije, načrti, zemljevidi ipd.
Kartografska pismenost se nanaša na pojem karte (zemljevidi). Obstaja več opredelitev pojma karta/zemljevid. Najkrajša je, da so karte/zemljevidi prostorske predstavitve okolja (Acheson 2003, po Muehrcke & Muehrcke 1998). Območje je lahko
predstavljeno na različne načine: topografsko, kot načrt (npr. ulice, nadstropja) ali
shematsko (npr. shema londonske podzemne železnice) (Winn 1991, v Acheson
2003).
Umkova (2001: 13) navaja več avtorjev (Catling, Boardman, Kvamme, Vrišer in
drugi), ki opredeljujejo karte z geografskega vidika kot predstavitve realnosti – dela
zemeljskega površja/okolja/sveta. Tovrstne opredelitve štejemo med klasične geografske definicije. Med drugi tip definicij sodi t. i. radialna definicija pojma karta, ki
jo podrobneje razlaga MacEachren. Po njegovem razmišljanju je obseg pojma karta
v primerjavi s »klasiki« zelo razširjen, saj karte niso le prikazi pokrajin, ampak kateregakoli (realnega ali nerealnega) prostora od mikro- do makrodimenzij, poleg tlorisne
perspektive lahko vsebujejo tudi prikaze s stranske perspektive (strnjeno po Umek
2001: 12–17). Radialna definicija je bolj življenjska, skladna s kognitivističnim pogledom na učenje in primernejša, kadar govorimo o začetnem kartografskem opismenjevanju.
Temeljne tehnike in spretnosti branja karte so v literaturi različno opredeljene.
Večina avtorjev mednje šteje razumevanje perspektive, razdalje, merila, prostorskih
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razmerij, kartografskega jezika (znaki/simboli, napisi, legenda) in orientacije (določanje smeri, lege). Nekateri avtorji poleg navedenega izpostavljajo še razumevanje
prostorske organizacije podatkov (mišljeno je razumevanje sestavin karte, sposobnost
pomnjenja teh sestavin, povezovanje sestavin v kratkoročnem in dolgoročnem spominu ter sposobnost to uporabiti), uporabo koordinatnih mrež, zavedanje selekcije informacij, interpretacijo, risanje karte in drugo (npr. prepoznavanje namena karte, izbor
karte ...). Vse našteto opredeljuje pojem kartografska pismenost.

KARTOGRAFSKO OPISMENJEVANJE JE DOLGOTRAJEN PROCES
Dokazano je, da ima pomemben delež ljudi, ne samo otrok, temveč tudi odraslih,
težave z uporabo zemljevidov v resničnem svetu (Ishikawa, Kiyomoto 2008, v Liben in
sod. 2002). Zaradi številnih elementov, ki jih vsebujejo karte, je raziskovanje zakonitosti
pri razumevanju in učenju uporabe kart pri posameznikih (tako otrocih kot odraslih)
večplastno in zapleteno.
Nekateri strokovnjaki menijo, da pri posameznih sestavinah kart poteka razumevanje po stopnjah od konkretnega preko kartografskega do abstraktnega (Verhetsel
1994, v Umek 2001: 43), čeprav bi glede na osebne izkušnje ob opazovanju otrok lahko temu mnenju oporekali. Drži pa, da učenje branja kart poteka drugače kot učenje
branja besedila (Pečjak 1999, v Umek 2001: 17), saj pri kartah ni pravila, kje začeti brati,
znaki z enakim pomenom pa so lahko na različnih kartah različni. Upoštevati moramo
različne vrste kart, različno namembnost kart in predvsem cilj, kateremu karta služi
(npr. s pomočjo karte poiskati določen kraj ali točko, ugotoviti, kaj bomo srečali na
poti v neki neznani pokrajini ...). Lobben (2004: 270–281) z Michiganske univerze ob
upoštevanju in sklicevanju na mnoge predhodne avtorje pregledno opisuje strategije
branja zemljevidov in kognitivne procese pri navigaciji z zemljevidi. Večina avtorjev, ki
se ukvarjajo s tem področjem, omenja procesni (lahko tudi vseživljenjski) vidik učenja
in rabe kartografije.

KARTOGRAFSKE SPRETNOSTI OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Obstajajo nasprotujoči si pogledi, katere naloge v zvezi z rabo zemljevidov lahko izvedejo in ob tem tudi razumejo otroci v različnih starostnih obdobjih. Nekatere
(predvsem starejše) raziskave kažejo nizko stopnjo spretnosti rabe zemljevidov pri
otrocih, mlajših od 10 let, druge pa dokazujejo, da imajo otroci že precej razvite spretnosti uspešne rabe zemljevidov pred vstopom v osnovno šolo. Med temi so raziska-
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ve, ki dokazujejo, da zmorejo 4-, 5- in 6- letni otroci, ki še ne znajo brati in pisati črk,
uspešno uporabljati zemljevid za navigacijo. V raziskavi, ki jo je v tej starostni skupini
predšolskih otrok vodil Freundschuh (1990), so denimo vsi udeleženi otroci znali iz preprostega zemljevida izvleči potrebne informacije, da so se pravilno gibali po zarisani
poti med postavljenimi ovirami.
Tudi naslednje štiri tuje raziskave potrjujejo uspešno zgodnjo rabo kartografskih
spretnosti pri otrocih v predšolski dobi:
– Blades in sod. (2004) so z uporabo letalskih fotografij raziskovali kartografske
spretnosti pri 4-letnih otrocih v Angliji, J. Afriki, Iranu, Mehiki in ZDA. Ugotovili
so, da vrstniki v vseh teh državah intuitivno razumejo temeljni kartografski jezik,
predvsem perspektivo in merila. Dokazali so, da se kartografske spretnosti pri
predšolskih otrocih pojavijo brez predhodnih izkušenj ne glede na kraj bivanja.
– Druga raziskava (Stea in sod. 2004), opravljena v ZDA med 3- do 5,5-letnimi otroki, je ugotavljala uspešnost uporabe načrta za iskanje skritega predmeta na odprtem, 50 m2 velikem neograjenem območju. Sodelovalo je 32 otrok. Rezultati
so pokazali, da so otroci, ki so uporabljali zemljevid, našli skriti predmet bistveno
pogosteje kot otroci, ki zemljevida niso uporabljali. Deklice so bile v primerjavi z
dečki statistično znatno uspešnejše, kar raziskovalci pripisujejo temu, da so bile
bolj pripravljene poslušati navodila, ne pa razlikam v prostorskih zmožnostih
posameznega spola otrok.
– V Grčiji so med 5- in 6-letnimi otroki izvajali 3-mesečni projekt (Goria, Papadopoulou 2008), v okviru katerega so otroci 1-krat tedensko v vrtcu opravljali
določene dejavnosti, povezane z branjem simbolov. Sodelovalo je 24 otrok iz
treh različnih podeželskih vrtcev. Rezultati so pokazali, da so bili otroci zmožni
uspešno brati zemljevide s slikovnimi simboli in tudi izdelovati lastne zemljevide. Raziskava zaključuje z mislijo, da bi moralo biti delo z zemljevidi kot viri
vizualnih informacij vključeno tudi v učne načrte predšolskega starostnega obdobja.
– Liben in Yekel (1996) sta opravila raziskavo z 20 otroki dveh starostnih skupin.
Povprečna starost v prvi skupini 10 otrok je bila 4,3 leta (3 dečki in 7 deklic), v
drugi skupini 10 otrok pa 5,3 leta (5 dečkov in 5 deklic). Otroci so opravljali štiri naloge, povezane z lociranjem predmetov v igralnici in na zemljevidu. Veliko
težje jim je bilo na zemljevidu locirati površino kot posamezne točke (predmete). Tisti, ki so najprej dobili slikovne načrte in šele potem prave načrte, so izkazovali boljše rezultate kot tisti, ki so dobili najprej prave načrte. Več kot polovica
otrok, ki so sodelovali v eksperimentu, je pravilno povedala, da so zemljevidi
namenjeni predvsem iskanju poti in shranjevanju informacij. Starejši otroci so
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pri rabi zemljevidov izkazali boljše rezultate kot mlajši. Rezultati so pokazali, da
ne moremo govoriti o eni sami vrsti strategije pri rabi zemljevidov, saj je vsak
otrok v raziskavi pri reševanju nalog, povezanih z zemljevidi, uporabljal lastno
strategijo.
Iz različnih raziskav lahko sklepamo, da razumevanje zemljevidov v predšolskem
obdobju še ni popolnoma razvito, vendar pa pogostejša raba v predšolski dobi pripomore k hitrejšemu dojemanju vsebine zemljevidov. Ena od ključnih ugotovitev je tudi,
da zgodnja raba raznovrstnih zemljevidov in drugih prikazov površja lahko izboljša
predstave otrok in razumevanje geometričnih elementov. Dejstvo, da so otroci uspešnejši pri rabi slikovnih načrtov kot pri rabi pravih, je pomembno sporočilo za didaktike
in izvajalce kartografskega pouka.
Med domačimi raziskovalci tudi Umkova (2001: 44) ugotavlja, da znajo mlajši
učenci v šoli uspešno uporabljati karte, npr. pri iskanju zaklada ali poti v labirintu.
Sklepa, da učenci karte interpretirajo celostno in ne analitično po posameznih elementih. Ptičjo perspektivo intuitivno razumejo že predšolski otroci, če prikazuje njim
znane predmete, pojave in prostore. Šestletniki uspešno uporabljajo koordinatne
mreže na kartah, če so koordinate označene slikovno. Znajo opisovati poti in hoditi
po danih navodilih, če označujemo orientacijske točke in smeri opisno. Mlajši učenci
nimajo težav pri razumevanju, da je na karti vse pomanjšano, in tudi intuitivno razumejo, da velikostna razmerja na karti ustrezajo velikostnim razmerjem v naravi. Berejo
lahko zahtevnejše karte, kot pa jih znajo sami narisati (Umek 2001: 43–44). Da te ugotovitve držijo, smo se v praksi na slovenskem območju tudi osebno večkrat prepričali
ob opazovanju:
– izvajanja nastopov študentov razrednega pouka v prvem triletju osnovne šole,
– ravnanja poznanih otrok (nečakov in njihovih vrstnikov) v družinskem okolju
ter
– igre neznanih otrok pri izvedbi različnih delavnic in dejavnosti v nekaterih splošnih knjižnicah po Ljubljani.
Na podlagi teh priložnostnih neeksperimentalnih opazovanj ugotavljamo, da veliko otrok temeljne kartografske spretnosti uspešno obvladuje že v predšolskem obdobju.
S praktičnim preizkusom, ki smo ga junija 2009 izvedli v domačem okolju stanovanja z deklico v starosti 36 mesecev, smo ugotovili, da zna v realnem prostoru (dnevni
sobi) ob uporabi ročno narisane skice na formatu A4 poiskati skriti predmet (flavto)
brez predhodne tovrstne izkušnje. Brez težav in dodatnega razlaganja je takoj razumela pomen simbolov na skici (npr. pravokotniki za omare, pravokotnik za kavč, kvadrat

407

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

za škatlo z igračami, nazobčan lik za radiator), pomen ptičje perspektive in prostorska
razmerja. Sama je znala v skico pravilno vrisati tudi lego predmeta, ki ga je skrila, medtem ko smo ostali zapustili sobo. Ves čas igre »skrivanja flavte« je bila skica dnevne
sobe vedno na istem mestu (mizi) enako orientirana – tako, kot so dejansko postavljeni
predmeti v sobi. V tej starosti deklica prostora ni bila zmožna skicirati tako, da bi lahko
odrasli razumeli, kaj je simbolni pomen narisanega. V času risanja je znala besedno razložiti, kaj posamezne čačke na papirju pomenijo, kasneje, že čez četrt ure, pa pomena
čačk ni znala več ponoviti. Pri risanju realnih predmetov (omara, miza, zofa) na skico ni
dodala izmišljenih predmetov (npr. igrač, ki so trenutno v drugi sobi). Temeljno kartografsko opismenjevanje pri otrocih torej lahko poteka že pri treh letih starosti, vendar
se tega zavedajo le redki starši, varuške in vzgojitelji v varstvenih ustanovah.

POMEMBNA JE TAKO SPONTANOST KOT NAČRTNOST
Precejšen del kartografskega opismenjevanja poteka pri mnogih otrocih v predšolski dobi nenačrtno po neformalni poti (npr. doma) ali tudi že po formalni poti (v vrtcih), predvsem kot situacijsko učenje, npr. ob delanju potičk, gradov in podobnega iz
mivke, pri skrivanju, uporabi predmetov, ki jim določimo simbolni pomen, izdelovanju
modelov iz različnih materialov, gledanju ilustracij v slikanicah, opazovanju rabe skic
in zemljevidov odraslih, gledanju TV, uporabi namiznih in računalniških iger, gibanju v
različnih prostorih in igralnih kotičkih itd.
V eni izmed ljubljanskih enot vrtca Ciciban smo leta 2009 devet mesecev preko
razstavljenih izdelkov otrok vsakodnevno opazovali dejavnosti dveh varstvenih skupin
(skupaj 45 otrok) v starosti 3–5 let. Vzgojiteljice so izdelke otrok redno menjavale v
predprostoru in na hodniku vrtca. Med velikim številom likovnih izdelkov najrazličnejših tehnik smo izdelke, ki prispevajo k razvijanju kartografskih spretnosti, opazili le trikrat. Pri eni skupini smo opazili risanje domače hiše na papir A4 in risanje najljubšega
domačega prostora na papir A4, pri obeh skupinah pa izdelavo modela – hiše iz manjše
škatlice. V eni od skupin so hiše iz škatlic sestavili tudi v model območja, ki je prikazoval
vrtec in hiše, od koder so doma otroci. V poletnem času so se otroci tudi pogosto prosto igrali v peskovniku. Verjetno so znotraj skupine izvajali še kaj dejavnosti, ki vplivajo
na zgodnje kartografsko opismenjevanje, glede na precejšnji čas spremljanja razstavljenih izdelkov in glede na količino otroških izdelkov z ostalih področij pa ocenjujemo,
da je bilo kartografsko področje precej skromno zastopano.
Ob sedanjem učnem načrtu v predšolskem obdobju v Sloveniji (nacionalni dokument: Kurikulum za vrtce 1999) večina vzgojiteljev vključuje posamezne dejavnosti
s področja kartografskega opismenjevanja v izvajanje strokovnega programa v vrtcih,
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čeprav kartografsko opismenjevanje v kurikulumu ni neposredno omenjeno. Cilji kurikuluma so zapisani široko, kurikulum pa vsebuje tudi načelo odprtosti in avtonomnosti vrtcev in njihovih strokovnih delavcev, zato so razlike med posameznimi vrtci in
oddelki precejšnje. Vendar pa strokovno usmerjenih priložnosti srečevanja z izzivi na
področju kartografije v zgodnjem obdobju nimajo vsi otroci, saj je v slovenske vrtce
vključenih približno 70 % otrok, ostali pa so do vstopa v šolo v domačem ali zasebnem
varstvu. Glede na dejstvo, da je v vrtcih izvajanje dejavnosti s področja kartografije v
praksi redko opaziti in da je očitno prepuščeno bolj naključju kot načrtnemu strokovno
vodenemu delu, je pomen razvijanja kartografskih spretnosti v domačem in drugih neinstitucionaliziranih okoljih še toliko večji.

FORMALNO RAZVIJANJE KARTOGRAFSKIH IN PROSTORSKO
ORIENTACIJSKIH SPRETNOSTI OTROK OD VSTOPA V ŠOLO DO
6. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
Šolski učni načrti različnih držav se razlikujejo, vendar so spretnosti za razvijanje
uporabe kart v mnogih državah, omenimo naj Veliko Britanijo in ZDA, zajete že v učne
načrte od 1. razreda osnovnega šolanja dalje. Tudi slovenski učni načrt je dovolj široko zasnovan, da omogoča in spodbuja rabo kart že od 1. razreda dalje, čeprav to ni
opredeljeno s specifičnimi učnimi cilji. Pristop obravnavanja kartografskih in drugih
geografskih vsebin v slovenskih učnih načrtih javnega šolstva od 1. do 5. razreda prikazuje Slika 1. Tako kot pri drugih prostorskih vsebinah naj bi otroci tudi na področju
kartografije razvijali in širili znanje od bližnjih (bolj poznanih) območij, kot so njihova
učilnica, šola in njena bližnja okolica, do bolj oddaljenih (manj poznanih) območij (sprva v širši okolici šole in postopoma vedno dlje).

od bližnjega k daljnemu
od manjšega k večjemu
od omejenega k neomejenemu
(torba–učilnica–igrišče–travnik)
vedno večje število različnih prostorov

Slika 1: Pristop obravnavanja geografskih vsebin v slovenskih učnih načrtih od 1. do 5. razreda.

Obstajajo pa tudi drugačni pristopi, npr. pristop pedagogike Montessori, kjer poteka načrtno delo s kartami in drugimi predstavitvami površja po principu »od sploš-
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nega k posameznemu« od 3. leta dalje. Pristop dela s kartografskim gradivom je individualen, omogočajo pa ga številni posebej pripravljeni učni pripomočki, ki so večinoma
taktilni in ne zgolj slikovni. Otroci v programih Montessori že zgodaj spoznajo Zemljo
kot planet, delitev na kopno in morja, na celine, države in manjša območja.

Slika 2: Nekateri kartografski učni pripomočki v programih pedagogike Montessori

od 3. leta otrokove starosti dalje.
Ne glede na vrsto pedagogike in pristop obravnavanja kartografskih vsebin pa
mora biti temeljni cilj pri kartografskem izobraževanju otrok učenje za raznovrstno
uporabo kart v vsakdanjem življenju, pri čemer je tudi raba sodobne (tako tehnološke
kot druge) opreme samoumevna podpora glede na izbrane metode dela.
Od tujih primerov začetnega pouka kartografije s cilji, ki so strukturirani od predšolske dobe do 6. razreda pouka v šoli, so v slovenščini opisani trije modeli (Umek
2001: 90–100):
– Stoltmanov pogled in njegova razporeditev ciljev pouka geografije v ZDA iz leta
1992,
– Catlingov pogled (Anglija) iz leta 1996 ter
– pregled stopenj po programu Jacaranda Atlas na primeru Avstralije iz leta
1984.
Vsak od teh modelov ima drugačen pristop k pouku kartografije. Poleg pregledne
horizontalne členitve kartografskih vsebin in ciljev vsi pristopi upoštevajo tudi vertikalno členitev, kar je za sistematično načrtovanje ustreznih dejavnosti zelo pomembno.
Med novejšo literaturo (Wiegand 2006), kjer je zbranih veliko izsledkov različnih
raziskav, ki prispevajo k razumevanju učenja in poučevanja dela z zemljevidi pri otrocih, je poleg dela s papirnatimi zemljevidi vključenih vse več IKT, GIS, GPS in drugih
novosti, povezanih z razvojem računalniške in druge tehnologije. Razvidno je, da sodobne tehnologije vedno bolj oblikujejo tako formalno kot neformalno kartografsko izobraževanje na različnih stopnjah otrokovega razvoja, kar upoštevajo tudi načrtovalci
pri prenovah in dopolnitvah učnih programov.
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PRIMER VELIKE BRITANIJE
Ob prenovi učnih načrtov za leto 2010 je v Veliki Britaniji pravkar v razpravi predlog prenovljenih vsebin. Avtorji geografskega dela te predloge (Owens 2009) ocenjujejo, da so otroci v starosti 5–7 let pripravljeni na aktivno pridobivanje kartografskih
izkušenj z rabo IKT in GIS-ov, branje zračnih posnetkov z uporabo Googla in uporabo
preprostih zemljevidov tako v realnem prostoru kot v izmišljenih prostorih.
Od otrok te starosti pričakujejo (Owens 2009: 17):
– branje/interpretacijo preprostih zemljevidov,
– ustvarjanje lastnih zemljevidov (z rabo IKT in GIS),
– rabo slikovnih zemljevidov ob zgodbah,
– branje poševnih pogledov in zračnih posnetkov (preko Googla),
– rabo numeričnih znakov (npr. za iskanje v mreži),
– orientacijo na prostem z uporabo kamer/fotografij za iskanje objektov,
– na preprostih zemljevidih šole z okolico opredeljevanje namembnosti prostorov,
– označevanje poti,
– rabo fotografij in zgodb v povezavi z rabo zemljevidov.
V starosti 7–11 let naj bi otroci (Owens 2009: 17) brali in ustvarjali zemljevide z
rabo terenskih in zračnih podatkov preko IKT in GIS, uporabljali naj bi mobilno navigacijo (GPS), GIS in programe, kot je Google Earth (za pošiljanje podatkov), razvili naj bi
vse potrebne spretnosti za redno rabo najrazličnejših zemljevidov (manjših območij,
svoje države, drugih držav, tako iz reklam, trgovin kot atlasov, zložljivih kart ...), zemljevide naj bi znali vključevati in interpretirati v različne predstavitve tako v šoli kot za
širšo javnost.

KARTOGRAFSKE VSEBINE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
V SLOVENIJI
V slovenskih šolah kartografske in prostorsko-orientacijske spretnosti učenci neposredno ali (pogosteje) posredno razvijajo pri vseh učnih predmetih na razredni
stopnji: v prvem triletju pri spoznavanju okolja, matematiki, slovenščini, športni vzgoji,
likovni vzgoji, glasbeni vzgoji, v 4. in 5. razredu pa predmet spoznavanje okolja zamenjata predmeta družba in narava. Cilji niso sistematično strukturirani na posamezne
kartografske in prostorsko-orientacijske spretnosti; v zapisu ni opaziti sistematike za
postopno širjenje, poglabljanje in nadgradnjo po horizontali (med vsebinami po posameznih razredih) in po vertikali (med različnimi razredi). Pojmi, kot so perspektiva,

411

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

merilo, smeri in lega na karti, v prvih treh razredih niso eksplicitno omenjeni. Sistematično kartografsko opismenjevanje se začenja šele pri devetih letih starosti, v 4. razredu
osnovne šole (Umek 2001: 102). Zaenkrat tudi ni zaslediti zapisov o vključevanju novih
tehnologij. Dobrodošla bi bila priporočila učiteljem, katere računalniške programe in
tehnične naprave uporabljati, da bi se izognili zastarelim metodam pouka kartografije
in uporabi zastarelih načrtov in zemljevidov.
Vendar pa učni načrti za spoznavanje okolja in družbo učiteljem omogočajo dovolj možnosti za razvijanje kartografske pismenosti in za orientacijo v različnih prostorih. V praksi različni učitelji te vsebine različno poudarijo in jih (glede na lastna opažanja po različnih šolah) z učenci izvajajo nekateri zelo redko, drugi pa pogosteje. Učni
načrt jim omogoča širok manevrski prostor in jih ne omejuje v smislu količinskega
določanja vaj pri urjenju posameznih spretnosti, saj naj bi učitelji sami presodili, kako
pogosto, kdaj in kaj obravnavati. Če ciljem predmetov spoznavanje okolja in družba
dodamo še cilje pri drugih predmetih, ki vsaj posredno pripomorejo k razvijanju kartografskih in prostorsko-orientacijskih spretnosti, lahko ugotovimo, da je s formalnega vidika v prvih petih razredih dovolj možnosti za uspešno razvijanje tega področja.
Učitelji v šoli lahko vodijo pouk tako, da postopno razvijajo vse temeljne tehnike in
spretnosti dela z zemljevidi: razumevanje perspektive, razdalje, merila, kartografski
jezik, orientacijo v prostoru in na zemljevidu, uporabo koordinatnih mrež in risanje
skic, vendar (morda tudi zaradi ohlapnosti zapisa ciljev) v praksi opažamo velike razlike med oddelki istega razreda.
Opažamo tudi premalo poudarka na učenju interpretacije kart in zavedanju različne pomembnosti (selekciji) informacij, saj mnogi učitelji v praksi na to preprosto pozabijo.
Čeprav posebnih ciljev, ki bi se nanašali na uporabo elektronskih zemljevidov ali
novejših tehničnih pripomočkov, ni, posamezni učitelji nekatere vsebine v okviru UN
obravnavajo tudi tako.

KAKO UČITELJI RAZREDNEGA POUKA SLEDIJO NOVOSTIM?
Leta 2009 sta diplomantki razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani Alenka Petek in Jana Keržan z 20 učiteljicami 4. in 5. razredov OŠ opravili vodene intervjuje
o uporabi tehničnih pripomočkov, delu učencev z zemljevidi in pripravljenosti učiteljic
za uporabo novosti pri pouku kartografskih vsebin. Sodelovale so učiteljice z različno
delovno dobo z ljubljanskih šol in šol iz okolice Ljubljane (skupaj s petih šol).
Rezultati so pokazali, da je v šolskem letu 2008/09 v 4. in 5. razredu 15 od 20 učiteljic pri pouku vsaj enkrat uporabilo računalnik, najpogosteje za iskanje podatkov ali
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slik (9 odgovorov) ter za iskanje krajev in letalskih posnetkov (4 odgovori). S pomočjo
računalnika so učenci pri predmetu družba obravnavali predvsem naslednje vsebine:
značilnosti alpskega, dinarsko-kraškega, primorskega in panonskega sveta, iskali so
podatke o zgodovini mest, o vodah, onesnaženosti in človeškem telesu. Zemljevid na
računalniku je uporabila točno polovica (10) vprašanih učiteljic. Od teh ga je uporabilo
pet učiteljic enkrat, ostalih pet pa večkrat.
Vse učiteljice so pri pouku uporabile papirnati zemljevid. Presenečenje bi bilo, če ga
ne bi, saj je to predpisano v učnem načrtu, pa tudi učbeniki in delovni zvezki za družbo
vsebujejo zemljevide. Zanimiv je razkorak v številu uporab zemljevidov (Preglednica 1),
ki ga sicer v praksi opažamo tudi pri pogostosti izvajanja pouka s kartografskimi vsebinami. Učiteljice so same povedale približno število uporab zemljevidov pri pouku, nato pa
smo odgovore združili v štiri skupine. Pohvalno je, da je kar polovica vprašanih uporabila
zemljevid 30-krat ali pogosteje. Če bi to uporabo porazdelili enakomerno čez vse šolsko
leto, bi to pomenilo redno (skoraj tedensko) rabo zemljevidov, kar gotovo bolj pripomore h kartografski pismenosti otrok kot npr. le 5-kratna uporaba v celem letu.
Število uporab zemljevida
v enem šol. letu

Število učiteljic, ki so z učenci
uporabile zemljevid

5-krat

4

6–10-krat

3

11–20-krat

3

30-krat in več
Skupaj

10
20

Preglednica 1: Pogostost uporabe zemljevida pri pouku v 4. in 5. razredu v šolskem letu 2008/09.

Na vprašanje, kaj je učencem pri delu z zemljevidi všeč, so bili najpogostejši odgovori:
– iskanje krajev, znakov, različnih podatkov (17 odgovorov),
– uporaba legende (3 odgovori),
– uporaba merila (3 odgovori),
– pisanje na plastificiran zemljevid (3 odgovori) in
– orientiranje po zemljevidu (2 odgovora).
Po pričakovanju nobena od učiteljic ni omenila interpretiranja podatkov na zemljevidu.
Večine učencev pri delu z zemljevidi prav nič ne moti (tako meni 16 učiteljic), dve
sta menili, da v splošnem ne marajo orientiranja po zemljevidu, ena, da ne marajo dela
z nemo karto, in ena, da ne marajo merjenja razdalj med kraji z merilom.
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Študentki sta zabeležili, da je v 16 razredih od 20 v času intervjuja na steni visel
zemljevid, kar ocenjujemo kot zadovoljiv podatek.
Učiteljice so odgovarjale tudi na vprašanje, ali se čutijo na področju tehnologije v
zadnjih petih letih preobremenjene. Polovica (10) se ne počuti preobremenjeno, pet se
jih ni moglo opredeliti, pet pa se jih počuti preobremenjeno. Domnevamo, da je tista
polovica učiteljic, ki se ne počutijo preobremenjeno, bolj naklonjena uporabi tehničnih novosti v razredu. Večinoma so to učiteljice s krajšo delovno dobo.
Srednje dobro so učiteljice seznanjene tudi z mobilnim navigatorjem oz. GPS napravo. Sedem učiteljic je navigator že uporabljalo (nobena pri pouku), štiri so bile zraven, ko so ga uporabljali drugi, ostalih devet pa ne ve, kako se ga uporablja. GIS, mobilnega telefona ali drugih tehničnih pripomočkov, ki omogočajo rabo kartografskega
gradiva, ni pri pouku uporabila nobena učiteljica.

SKLEP
S kartografskim gradivom se srečujemo vse življenje. Raziskave in redna opazovanja v praksi kažejo, da so otroci že v predšolski dobi sposobni uspešno uporabljati
zemljevide. Posamezne kartografske spretnosti mnogi obvladujejo, preden znajo brati
in pisati. V Sloveniji zmožnosti otrok na tem področju presegajo pričakovanja načrtovalcev učnih programov, saj načrtno kartografsko opismenjevanje v primerjavi z Veliko
Britanijo in ZDA začenjamo kasneje, pa tudi manj sistematično, v posodobitvah učnih
načrtov z vključevanjem izobraževalno-komunikacijsko-tehnoloških novosti pa precej
zaostajamo. Ker imajo otroci že ob začetku šolanja precej izkušenj s tehničnimi pripomočki (televizija, računalniki in druge sodobne naprave), so tudi bolj zgodaj sposobni
za obravnavo kartografskih vsebin z uporabo spletnih strani, GIS-ov, mobilne navigacije in drugih novosti kot njihovi vrstniki pred desetletjem in več.
Zgolj spontano srečevanje otrok z dejavnostmi, ki spodbujajo zgodnji razvoj kartografskih spretnosti, ne zadošča, pomembno je načrtno in kontinuirano delo. Premalo
je, če učenci pri pouku uporabijo zemljevid le petkrat letno ali če v predšolskem programu kartografske vsebine naključno ob izvajanju drugih dejavnosti vključuje le peščica vzgojiteljev. Slovenski kurikulum za predšolsko obdobje je na tem področju zelo
ohlapen, vzgojitelji pa premalo strokovno usposobljeni za načrtno delo.
Tako za spontano kot za načrtno kartografsko opismenjevanje velja, da ni nikoli prezgodaj začeti, če upoštevamo dejstvo, da večja količina, raznovrstnost in pogostost izvajanja skrbno usmerjenih in didaktično izbranih vaj že v predšolskem obdobju
prispevajo k boljši kartografski pismenosti. To lahko pomeni zgolj ponuditi otrokom
bogato okolje s premišljeno izbranimi igrali in igrami, ki so neposredno ali zgolj
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posredno povezane s kartografskim opismenjevanjem. Potrebna je tudi posodobitev
osnovnošolskih učnih načrtov, ki bodo od 1. razreda dalje vključevali delo z raznovrstno sodobno tehnološko opremo, primerno za izvedbo v učilnicah in na prostem (od
računalniških iger, slikovnih prikazov različnih prostorov v simbolnem jeziku, različnih
perspektiv ... do rabe najrazličnejših pravih zemljevidov). Izvajalci pedagoških programov v praksi novostim sicer sledijo, vendar so razlike med posamezniki in med posameznimi inštitucijami precejšnje. Tako kot na drugih področjih vzgoje in izobraževanja
je tudi na področju kartografije potrebno stalno strokovno izpopolnjevanje, saj nam
niti najsodobneje zapisani učni načrti niso v ponos in v pomoč, če jih v praksi ne zmoremo ali ne znamo uresničiti.
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UVOD
V prispevku utemeljujemo potrebo po znanju uporabe GIS-ov kot delu splošne
izobrazbe v informacijski družbi, še posebej pri prihodnjih učiteljih razrednega pouka,
ter predstavljamo ugotovitve preizkusa temeljne kartografske pismenosti študentov,
ki je pogoj za pravilno in učinkovito uporabo GIS-ov. Povod za ugotavljanje kartografske pismenosti študentov so bili slabi rezultati študentov razrednega pouka na pisnem
izpitu geografije.
Junija 2009 je pisni preizkus znanja geografije vseboval tudi analizo karte100 reliefa.
Študenti so morali imenovati reliefne oblike, prikazane s karto, in kratko razložiti njihov
nastanek. Karta reliefa je bila skopirana iz interaktivnega spletnega atlasa Geopedije in
je prikazovala vzpetino, osamelec pri Ljubljani. Slika je bila barvna, in čeprav je bil relief
zelo plastično in nazorno prikazan, so imeli študenti pri odgovorih veliko težav, kar se
kaže tudi v raznovrstnosti njihovih odgovorov. Odgovarjalo je 96 študentov. Na karti so
prepoznali naslednje reliefne oblike in tipe reliefa:
– hribovje (40), gričevje (22), osamelec (12), planota (12), gore (11), vzpetina (5), hrib (2);
– ravnina (46), doline (44), nižina (8), terase (8), kotlina (6), soteske (2), grape (1),
podolje (1), vršaj (1);

100
V prispevku bomo uporabljali izraz karta za vse zemljevide in druge kartografske prikaze zemeljskega površja oz.
prikaze prostorske razširjenosti enega ali več pojavov.
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– vrtače (7), kraška planota (3), uvale (1);
– rečni relief (50), kraški relief (8), ledeniški relief (8), akumulacijsko rečni relief (4).
Takšna pestrost odgovorov je presenetila, še bolj pa dejstvo, da mnogi niso pravilno uporabili niti osnovnih pojmov, kot so npr. hrib – hribovje, grič – gričevje, gora
– gorovje, ki se jih učijo že od tretjega razreda osnovne šole dalje. Razlog za toliko napak smo našli v neustreznem opazovanju karte reliefa. Študenti pri opazovanju niso
bili pozorni na merilo karte, ki je bilo prikazano grafično. Če bi znali upoštevati merilo,
bi poimenovanje vzpetine napisali v ednini (npr. hrib namesto hribovje). Iz odgovorov
sklepamo tudi, da študenti niso imeli dovolj izkušenj z opazovanjem reliefnih kart, in
domnevamo, da pri pripravi na izpit večina študentov ni uporabljala zemljevidov večjih meril. Nekaj težav pa je bilo zaznati zaradi nezmožnosti uporabe teoretičnega znanja v novi situaciji kljub možnosti uporabe učbenikov in zapiskov.
Zaradi teh ugotovitev smo v tem študijskem letu na začetku semestra preverili
temeljno kartografsko pismenost študentov drugega letnika razrednega pouka, konkretneje opredelili pričakovano kartografsko pismenost študentov ter na predavanjih
in seminarju bolj poudarili spoznavanje ter delo z geografskimi informacijskimi sistemi
(v nadaljevanju GIS).

GIS JE ZA GEOGRAFE KOT MIKROSKOP ZA BIOLOGE ALI TELESKOP
ZA ASTRONOME
Zgornjo trditev je zapisal R. T. Tomlinson (2009) in kaže na pomen GIS-ov za spoznavanje pokrajin in Zemlje kot celote. V ospredju je koncept uporabe prostora oz.
lokacije za integriranje informacij. Dagermond (2006) meni, da se bo GIS razvil v eno
najuniverzalnejših in najpomembnejših tehnologij na svetu. Postaja most med znanostmi in organizacijami.
GIS kot strukturirana zbirka podatkov opisuje svet na geografski način in omogoča shranjevanje bogatih zbirk prostorskih podatkov na eni lokaciji, uporabo različnih
povezav med podatki, izdelavo naprednejših geografskih modelov, sprotno, dinamično posodabljanje podatkov in možnost spremljanja sprememb, povezovanje prostorskih podatkov z drugimi elektronskimi podatkovnimi zbirkami, enostavno shranjevanje podatkov, enostavno prilagajanje merila za različne potrebe. Omogoča odpiranje
novih vprašanj.
GIS je zbirka inteligentnih zemljevidov in drugih prikazov pokrajinskih sestavin
(značilnosti) ter njihovega medsebojnega vplivanja na zemeljskem površju. Je zbirka
orodij, ki omogoča analize prostora, ki še pred 10–15 leti niso bile mogoče oz. so zahtevale bistveno več časa. Z uporabo analitičnih orodij (geoprocesiranjem) iz obstoje-
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čih podatkovnih zbirk izberemo podatke, jih analiziramo in križamo z drugimi podatki,
rezultat pa so nove podatkovne zbirke, ki predstavljajo odgovore na raziskovalna vprašanja (The gide to GIS 2010). Z mednarodnim povezovanjem GIS-ov je mogoče združevanje lokalnega in globalnega pogleda ter sodelovanje ljudi z vseh koncev sveta
ter s tem hitra izmenjava in širjenje idej. Zemljo, z vsemi opazovanimi in zabeleženimi
procesi, lahko opazujemo kot na dlani, povezanost prostora, ljudi in življenja nasploh
pa postane še očitnejša in nazornejša (Tomlinson 2009).
GIS pa ni namenjen le geografom in raziskovalcem. Vsakemu posamezniku nudi vrsto informacij in omogoča boljše prostorske odločitve, in to tako na osebni ravni (kam
na izlet, dopust, v katerem delu naselja kupiti ali zgraditi hišo, najeti poslovni prostor)
kot na lokalni, državni in globalni. Sedanjo generacijo otrok, ki veliko časa preživi pred
računalniki in na svetovnem spletu, je treba temu primerno kartografsko opismeniti,
saj ob GIS-ih lažje razvijejo kritično mišljenje, povezujejo znanje različnih področij in
razvijajo multiplo inteligenco (Wiegand 2006).

GEOPEDIA IN DRUGI SLOVENSKI GISI
Tudi v Sloveniji obstajajo različni GIS-i in v prihodnje bo dostopnih vse več tovrstnih podatkov. Tako kot vse države EU tudi Slovenija namreč omogoča prost dostop do
podatkov, pridobljenih v javnih ustanovah.
Med zdaj dostopnimi evidencami geografskih podatkov navajamo nekaj najuporabnejših v vsakodnevnem življenju in v šoli. To so: Interaktivna karta Slovenije z zbirkami SAZU (arheološki kataster, gozdne združbe, lingvistični atlas, digitalni model višin,
osončenost, slovenske pokrajine), Interaktivni naravovarstveni atlas (omogoča iskanje
po krajih, ulicah in hišnih številkah; prikazi so v obliki kart in aerofotoposnetkov), Geopedia, Google Earth. Med uradnimi evidencami in podatki pa izpostavimo Geodetski
kataster in E-zemljiško knjigo. Poleg navedenih pa je dostopna še vrsta interaktivnih
zemljevidov, npr. Zemljevid Najdi.si, Interaktivni zemljevid Ljubljane, Tis.telekom.si,
Mapquest, Openstreet map (GIS storitve 2010).
Med vsemi omenjenimi GIS-i bomo nekoliko podrobneje predstavili Geopedijo
(Geopedia.si 2010), ki je zelo uporabna tako pri pouku kot v vsakodnevnem življenju.
To je spletni interaktivni tematski atlas Slovenije, kartografska različica Wikipedije, ki
uporabnikom omogoča dodajanje in urejanje vsebin o Sloveniji. Namenjena je vsem,
ki želijo »poleteti nad Slovenijo« ter spoznavati naravne in družbene značilnosti Slovenije, saj so v Geopediji objavljeni geografsko locirani podatki, ki vključujejo načrte,
topografske karte, fotografije Slovenije in posnete iz zraka, ter številne analize. Brezplačno je na voljo tudi neregistriranim uporabnikom. Registrirani uporabniki lahko
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urejajo ali dodajajo vsebine. Izbirajo lahko sloje podatkov, na voljo jih je preko 300,
in jih dodajajo na topografsko karto, na aeroposnetek ali na karto reliefa. Slovenijo si
lahko ogledajo tudi v 3D tehniki.
Pri spoznavanju Slovenije in njenih pokrajin pri pouku družbe in geografije v
osnovni in srednji šoli je Geopedia odličen učni pripomoček. Za uspešnost uporabe
Geopedije ali drugih GIS-ov pa je potrebna temeljna kartografska pismenost, saj je sicer interpretacija podatkov lahko napačna. Preizkus znanja študentov je pokazal, da so
poleg temeljne IKT pismenosti zaželene tudi prostorske predstave, poznavanje in razumevanje geografskih pojavov, procesov, objektov oz. opazovanih kategorij na kartah
ter vsaj osnovno geografsko mišljenje.

TEMELJNA KARTOGRAFSKA PISMENOST
Temeljno kartografsko opismenjevanje usposablja učence za razumevanje sestavin karte ali branje zemljevida v ožjem pomenu. Temeljne tehnike in spretnosti branja karte so v literaturi različno opredeljene, večina avtorjev (npr. Catling 1996; Gerber 1992; Winston 1984; Verhestel 1994; Wiegang 2006) pa mednje šteje razumevanje
perspektive, merila (razdalj, prostorskih razmerij), kartografskega jezika (znaki, napisi,
legenda) ter orientacije (lega in smeri). Branje zemljevida pomeni, da dajemo pomen
geografskim informacijam, prikazanim na zemljevidu, skozi njihovo vizualizacijo, upoštevajoč perspektivo, smeri in merilo, ter da razumemo njihovo prostorsko organizacijo.
Med temeljno znanje štejejo nekateri tudi zavedanje selekcije informacij na karti, risanje preprostih kart, prepoznavanje namena kart, izbor ustrezne karte ipd. Med sestavinami karte je najzahtevnejše brati oz. uporabljati t. i. »matematične« sestavine:
koordinate, plastnice, merilo, saj to zahteva od učencev razvito abstraktno mišljenje.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija nam lahko pri vizualizaciji in razumevanju
kart zelo pomaga.

RAZISKAVA O TEMELJNI KARTOGRAFSKI PISMENOSTI ŠTUDENTOV
Zaradi ugotovljenih primanjkljajev v temeljni kartografski pismenosti študentov
na preizkusu znanja geografije smo se odločili, da pri novi generaciji študentov naredimo preizkus kartografske pismenosti na začetku semestra in glede na ugotovitve
prilagodimo študijski proces. Študente smo vprašali:
– ali znajo brati zahtevnejše sestavine topografske karte, kot so prikaz reliefa s
plastnicami, določati nadmorske in relativne višine ter uporabljati merilo karte;
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– katere karte uporabljajo na svetovnem spletu, s kakšnim namenom jih uporabljajo in ali vedo, kaj so GIS-i;
– ali so imeli kot osnovno- in srednješolci radi geografijo in še posebej delo s kartami.
Na prvih predavanjih geografije na začetku študijskega leta 2009/10 smo izvedli
pisni preizkus znanja. Sodelovalo je 87 študentov, od tega jih je dobra polovica (48)
zaključila srednjo šolo z maturo iz geografije.
Za preizkus kartografske pismenosti smo uporabili topografsko karto 1 : 25000
Geodetske uprave Republike Slovenije, ki smo jo skopirali z Geopedije in nekoliko povečali. Merilo je bilo prikazano grafično. Študenti so imeli na listih črno-belo kopijo
karte, barvna karta, velika in zelo dobro vidna, pa je bila prikazana na platnu. Na karti
so morali prepoznati naselja, vrhove vzpetin, najstrmejša pobočja, vrtače in določiti
nadmorsko višino na osnovi izohips, relativno višino na osnovi kot (s številkami izpisanih nadmorskih višin) ter z grafičnim merilom oceniti razdaljo.
Izbrani elementi
Naselja
Vrhovi
Strmo pobočje
Vrtače
Nadmorska višina
Relativna višina
Zračna razdalja

Kartografski jezik
Znaki in ime
Znaki in ime
Izohipse
Izohipse
Izohipse
Znaki in številka
Znaki in merilo

f
87
70
43
19
1
37
51

%
100
80
50
22
1,2
42
59

Preglednica 1: Število in delež pravilnih odgovorov pri branju posameznih sestavin topografske karte.

Študenti so na karti prepoznali vsa naselja, mednje so pravilno šteli tudi samotne
kmetije. Pri prepoznavanju vrhov je 20 % študentov mednje štelo tudi imena vzpetin,
kar pomeni, da niso znali razlikovati pojmov. Le polovica študentov je vedela, da večjo strmino prikazujejo izohipse, ki so na karti bliže druga drugi. Ne vemo pa, koliko
študentov, ki so pravilno odgovorili, si je na osnovi izohips pravilno predstavljalo relief.
Vrtače je prepoznal le vsak peti študent. Da študenti ne znajo brati izohips, je potrdil
tudi en sam pravilen odgovor pri določanju nadmorske višine. Nekaj manj težav je bilo
pri določanju relativne višine, saj sta bili obe nadmorski višini podani s številkami. Slab
rezultat pripisujemo nepoznavanju pojma. Zelo je presenetil nizek delež pravilnih odgovorov pri oceni zračne razdalje z grafičnim merilom. Ker je postopek ocenjevanja
razdalj z grafičnim merilom zelo preprost in ga v skladu z učnim načrtom obravnavajo učenci 5. razreda osnovne šole, menimo, da študenti med šolanjem niso ozavestili
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pomena merila, niti ga niso vgradili v svojo strategijo opazovanja karte. Domnevamo,
da uporabi merila na kartah v celotnem šolanju ni namenjeno dovolj pozornosti. Verjetno so študenti v osnovni in srednji šoli delali v glavnem s kartami malih meril in jih
uporabljali le v funkciji spoznavanja prostorske razporeditve pojavov v večjih pokrajinah ali na Zemlji kot celoti.
Sedanja generacija študentov je že zrasla ob računalnikih in uporaba svetovnega
spleta je večini samoumevna. Katere spletne karte študenti najpogosteje uporabljajo
in za kakšne namene, prikazujeta naslednji preglednici.
Spletne karte
Najdi.si – zemljevidi
Google – zemljevidi
TIS – zemljevidi
Geopedia
Geodetske karte
E-zemljišča
NVatlas
Nič

f ( N = 87)
77
54
21
5
2
2
1
1

%
88
62
24
6
2
2
1
1

Preglednica 2: Pogostost uporabe spletnih kart pri študentih drugega letnika razrednega pouka.
Namen uporabe kart
Poiskati pot
Poiskati naslov
Študij
Ogled kraja v naprej
Ogled kraja dogodka – športni in drugi
Ogled kraja po obisku
Reševanje križank
Kar tako

f (N = 87)
80
61
46
37
28
15
13
9

%
92
70
53
42
32
17
15
10

Preglednica 3: Pogostost uporabe spletnih kart glede na namen uporabe.

Študenti v povprečju uporabljajo dva (1,9) spletna naslova z zemljevidi. Samo en
študent spletnih zemljevidov sploh ne uporablja. Med spletnimi naslovi pa so najpogosteje uporabljeni zemljevidi na straneh Najdi.si, Google, sledijo TIS zemljevidi. Čeprav nekaj študentov uporablja GIS-e, kot so Geopedia in NVatlas, pa kratice GIS ni znal
razložiti noben anketiran študent. Glede na namen uporabe izstopa uporaba zemljevidov za orientacijo v prostoru – najti naslov ali pot –, sledi uporaba pri študiju, približno
tretjina študentov pa poseže po spletnem zemljevidu tudi zaradi zanimanja za kraj,
kamor potuje ali kjer se dogaja kaj zanimivega.
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Razveseljiv je podatek, da je odnos študentov do geografije in dela s kartami pozitiven (Preglednica 4), saj bodo študenti tako verjetno lažje pridobili novo znanje in
nadomestili pomanjkljivosti, ki so se pokazale v njihovem kartografskem znanju.
Pozitiven odnos
Rad potuje
Rad ima geografijo
Rad dela z zemljevidi
Za maturo je izbral geografijo

f (N = 87)
85
75
56
48

%
98
86
64
55

Preglednica 4: Število študentov, ki je izrazilo pozitiven odnos do geografije, potovanj, dela s kartami.

Ker je odnos študentov do geografije in dela s kartami pozitiven, lahko pripisujemo slabe rezultate preizkusa temeljne kartografske pismenosti neustrezni strukturi in
morda tudi pogostosti (redkosti) pouka s kartami na osnovni in srednji šoli. Domnevamo, da so kot učenci in dijaki uporabljali predvsem pregledne in tematske karte malih
meril v šolskih atlasih za osnovno lociranje in spoznavanje geografskih informacij o
pokrajinah in prostorski razporeditvi osnovnih geografskih pojavov in procesov. Zelo
malo izkušenj so pridobili s kartami velikih meril, čeprav so slednje v vsakodnevnem
življenju uporabnejše. To se kaže tako v pomanjkljivi strategiji branja kart kot tudi v
nerazumevanju kart, saj je merilo ena temeljnih sestavin in njegovo neupoštevanje
pripelje do napačnih interpretacij. Razumljivejša je slaba predstavljivost reliefa, prikazanega z izohipsami, saj zahteva branje izohips precej vaje. Poleg tega to sestavino
zemljevida nadomeščajo tridimenzionalni prikazi in tudi pri dvodimenzionalnih kartah
za splošno uporabo je relief zelo nazorno prikazan z drugimi tehnikami.

SKLEP
GIS-i in interaktivne prostorske karte nudijo učiteljem in učencem na različnih
stopnjah izobraževanja različne poglede na domačo pokrajino ali katerokoli drugo pokrajino na svetu (kot iz letala, iz rakete v vesolju, v 2D ali 3D tehniki). Nad pokrajinami
lahko sami »letimo« in si jih ogledujemo. Lahko pa na slike ali karte opazovanih pokrajin dodajamo pripravljene plasti različnih podatkov. Z njimi lahko poudarimo, izpostavimo posamezne pokrajinske sestavine ali pa dodamo nove podatke. Plasti podatkov
lahko dodajamo postopno, upoštevajoč zmožnosti in znanje učencev, ter ob nazornih predstavitvah z vprašanji vodimo opazovanje, branje, analizo, vodimo učence do
zaključkov, ki so kot na dlani, ali do novih vprašanj. Pri tem uporabimo že pripravljene podatke ali pa izdelamo karte s svojimi podatki, npr. z dodanimi fotografijami, ki
jih posnamejo učenci sami pri opazovanju na prostem. Učence lahko ob zanimivih
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vsebinah mimogrede kartografsko opismenjujemo, jih navajamo na dobre strategije opazovanja kart in delo s tolikšno množico podatkov. Pri tem pa so učitelji lahko
učinkoviti le, če so sami dobro kartografsko in IKT opismeni. To pomeni, da je v izobraževanju prihodnjih učiteljev in v dodatnem usposabljanju učiteljev iz prakse treba
bolj poudariti tako temeljno kartografsko opismenjevanje kot delo z GIS-i ter drugo
tehnologijo, npr. z digitalnimi fotoaparati, kamerami, navigacijskimi napravami (GPS),
večnamenskimi mobilnimi napravami z vgrajenimi »prostorskimi« funkcijami (prenosni telefoni, prenosni računalniki).
Na vprašanje, kaj lahko naredimo, da prihodnje učitelje razrednega pouka bolje
pripravimo za kartografsko opismenjevanje učencev, smo v okviru geografskih vsebin
predmeta družboslovje našli naslednje odgovore:
– Na predavanjih večkrat demonstrirati in na vajah praktično preizkusiti, kje in
kako poiskati geografske podatke, karte, GIS-e; kako brati in analizirati različne
karte ter pri tem ozavestiti pomen in omejitve posameznih temeljnih sestavin
karte, stalno demonstrirati kritičnost do prikazanih podatkov in jih vrednotiti z
etičnega vidika.
– Pri samostojnem študiju od študentov zahtevati uporabo GIS-ov (pri spoznavanju domače pokrajine, pri pripravi na terensko delo in pri izdelavi seminarske
naloge). Čeprav nas ovirajo tehnične težave, pri oddajanju izdelkov študentov
predvsem omejitve zaradi velikosti datotek v e-učilnici in zamuden ogled DVD
prikazov, ni več primerno zahtevati papirnatih izdelkov, saj bi to pomenilo anahronizem in tudi visoke stroške. Poleg tega veliko študentov in organizacija študija onemogočata dovolj pogosto delo v računalniški učilnici.
– Na pisnih izpitih preverjati poznavanje GIS-ov, začasno predvsem s posameznimi
kartami, ki jih lahko natisnemo ali projiciramo na platno, v prihodnje pa z delnimi preizkusi znanja praktične uporabe svetovnega spleta in GIS-ov v računalniški
učilnici. Med preizkusom znanja je treba študentom omejiti možnosti komuniciranja med prijatelji in poskrbeti, da posamezniki izkažejo lastno znanje.
Za učitelje na šolah je treba izvajati dodatno usposabljanje, razviti primere dobre
prakse ter jim z njimi pomagati pri uvajanju novih tehnologij in vsebin v pouk. Čeprav sedanji učni načrti v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih omogočajo kartografsko
in IKT opismenjevanje, je smiselno razširiti standarde znanja (ali pričakovane dosežke) z
osnovnimi postopki uporabe IKT-ja (računalnika, digitalnega fotoaparata, kamere, mobilne satelitske navigacijske naprave, mobilnega telefona s »prostorskimi« funkcijami) in
uporabe GIS-ov. Ker so šole tehnološko vse ustreznejše opremljene, je mogoče ustvariti
okolja, kjer večino omenjenih spretnosti učenci usvajajo mimogrede in z medvrstniškim
učenjem, če jim le damo dovolj spodbud in zagotovimo dovolj časa za učenje.
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FUNKCIONALNA PISMENOST GLUHIH
IN NAGLUŠNIH OSEB
1 UVOD
Najočitnejša posledica izgube sluha je deloma razvit ali popolnoma nerazvit
verbalni govor. Različne stopnje izgube sluha se na razvoju govora izražajo različno.
Gluha ali težko naglušna oseba živi v tišini, kontakt z okolico vzpostavlja pretežno
preko vizualnega kanala, ki omogoča konkretno situacijsko doživljanje objektivne
stvarnosti, medtem ko abstraktno doživljanje na osnovi akustičnih signalov izostaja.
Slušno doživljanje ima pozitiven vpliv na razvoj celotne senzorike in psihomotorike.
S pomočjo avditivnega doživljanja človek celoviteje spozna svoje okolje. Izoliranost
osebe z izgubo sluha ni fizična, temveč je posledica nezmožnosti komuniciranja preko standardnega verbalno-jezikovnega koda (Radovančič 1995). S komunikacijo pa
človek postane socialno bitje. Človek v svojem življenju največkrat uporablja govorjeni jezik (verbalni jezik), vendar prenos informacije ne pomeni zgolj izgovarjanja
besed, stavkov, ampak so pomembni tudi mimika obraza, gestikulacija in govorica
telesa. Vse to in še več uporabljajo gluhi pri svojem sporazumevanju. Jezik, ki ga uporabljajo gluhi, se imenuje znakovni jezik in ima svojo gramatiko in sintakso, ki se je
razvila neodvisno od govorjenega jezika. Ker se v današnjem času še vedno poudarja
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inferiornost znakovnega jezika v odnosu z govorjenim jezikom, velikokrat prihaja do
napačnega razumevanja gluhih ljudi, njihove komunikacije in uveljavljanja v slišeči
družbi. Učenje govorjenega jezika gluhim dijakom predstavlja dolgotrajen proces,
saj morajo imeti za učinkovito komunikacijo ustrezno razvite jezikovne sposobnosti.
Gluhi in naglušni dijaki imajo zaradi svojih specifičnosti, vezanih na samo izgubo
sluha, največ težav na področju razumevanja branja besedil in uporabe jezika. Te
jezikovne težave pa so posredno povezane s procesom učenja in vključevanja gluhih
v ožje in širše socialno okolje. Glede na to, da so imeli gluhi že vrsto let težave na
področju branja, pisanja govorjenega jezika, so bili velikokrat označeni kot funkcionalno nepismeni.

1.1 Opredelitev pismenosti
Kadar se srečamo s pojmom pismenost, moramo pomensko razločiti med pismenostjo in funkcionalno pismenostjo. Pod pojmom pismenost namreč v slovenščini razumemo poznavanje črk in številk, tehnike branja in pisanja ter sposobnost prebrati
ali napisati preprosto sporočilo. Taka pismenost je alfabetska pismenost. Alfabetska
nepismenost je po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko praktično izkoreninjena, saj je bilo leta 1991 v naši državi nepismenih le 0,46 % oseb, starejših od 15
let. Alfabetsko pismena oseba, ki se je v šoli sicer naučila brati in pisati, a si s tem ne zna
pomagati, niti tega v življenju ne zna uporabljati, je funkcionalno nepismena.
Iletrizem oz. funkcionalna pismenost je kompleksna spretnost, ki je ni mogoče določiti z enim samim standardom. Sestavlja jo vrsta spretnosti, potrebnih za razumevanje in uporabo tiskanih in pisanih informacij, ki jih človek potrebuje in srečuje na
najrazličnejših področjih svojega delovanja.
Funkcionalna pismenost je družbeni pojav, ki se navzame socialnih, ekonomskih,
kulturnih in političnih razsežnosti okolja, v katerem nastaja. Zato definicije funkcionalne pismenosti, ki bi bila sprejemljiva za vse industrijske dežele, ni in tudi ni zaželena.
Pismenost je namreč celostna, interdisciplinarna in relativna spretnost, nedokončana
tako v pomenu posameznikovega življenja in pričakovanj kot tudi glede možnosti za
prilagajanje na spreminjajoča se čas in okolje (Drofenik 1994). V praksi se najpogosteje
uporabljata opredelitvi funkcionalne pismenosti oz. nepismenosti, ki jih navaja Unesco
(1978): »/.../ Posameznik je funkcionalno pismen, če se je sposoben lotiti in sodelovati
pri življenjskih dejavnostih, pri katerih se za učinkovito delovanje v družbeni skupnosti
zahteva pismenost ter uporablja svoje bralne, pisne in računske sposobnosti za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti. Posameznik je funkcionalno nepismen, če ne
more dejavno sodelovati v družbenih dejavnostih, pri katerih je potrebna pismenost
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ter zaradi pomanjkanja pisnih, bralnih ali računskih sposobnosti ne more prispevati k
lastnemu razvoju ali razvoju skupnosti, v kateri živi. / .../«
Iz teh definicij je razvidno, da se pri pojmu funkcionalna pismenost poudarja dejaven odnos človeka do okolja, v katerem živi, poudarja se »sposobnost delovati« v
nasprotju z le »nekaj vedeti«. Zajeta je zmožnost sporazumevanja v različnih okoliščinah: v družini, na delovnem mestu in v širšem družbenem okolju, in sicer tako sprejemanja (razumevanja) sporočil kot njihovega tvorjenja. Upoštevane so tudi osnovne
računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje in procentni račun).
V mednarodni raziskavi o pismenosti odraslih, ki je bila nazadnje izvedena leta 1998
(IALS), je pismenost opredeljena kot sposobnost razumevanja in uporabe tiskanih (pisnih) informacij v vsakdanjih dejavnostih, v domačem okolju, na delovnem mestu in v
družbi za doseganje svojih ciljev in za razvoj svojega znanja in sposobnosti. Pismenost
je opisana kot kompleksna sposobnost, ki jo odrasli potrebujejo na različnih področjih
delovanja in za doseganje ciljev (Knaflič 2001).
Za potrebo omenjene mednarodne raziskave o pismenosti odraslih so strokovnjaki, ki so vodili raziskavo, opredelili tri kvalitativno različne vrste pismenosti: besedilno,
dokumentacijsko in računsko, glede na to, s kakšnimi vrstami gradiva imamo opraviti.
Knafličeva (2000) navaja, da je besedilna pismenost opredeljena kot znanja in spretnosti, potrebne za razumevanje in rabo pisnih informacij (besedil). Besedila so oblikovana
v stavke in odstavke z različnimi vsebinami: umetnostna besedila, časniške novice, navodila, učbeniki in podobno. Dokumentacijska pismenost je opredeljena kot znanje
in spretnosti, ki so potrebni za razumevanje in rabo informacij, sporočenih v različnih
oblikah največkrat matrične strukture, to je v stolpcih in vrsticah. Dokumenti vsebujejo
preglednice, znake, kazala, sezname, urnike, zemljevide, diagrame in obrazce. Drugače kakor besedilna pismenost, ki prevladuje pri šolskem delu, ima dokumentacijska
pismenost pomembno vlogo zunaj šolskih dejavnosti v vsakdanjem življenju vsakega
posameznika. Računska pismenost je opredeljena kot znanje in spretnosti, ki so potrebni za reševanje računskih nalog ali sposobnost opravljanja različnih operacij, ki jih
zahteva vsakdanje življenje. Zajete so vse štiri računske operacije: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje, ki se pojavljajo posamezno ali v kombinacijah, s količinami,
opredeljenimi v številčni ali besedilni obliki.
Izsledki mednarodne raziskave pismenosti odraslih v Sloveniji, ki je bila izpeljana
leta 1998 na vzorcu 2972 odraslih prebivalcev, starih od 16 do 65 let, so pokazali veliko
zaostajanje Slovenije na področju pismenosti za razvitimi državami Evrope in Amerike,
saj se je večina odraslega prebivalstva v Sloveniji umestila na najnižje ravni pismenosti.
Ugotovili so, da kar od 65 do 70 odstotkov odrasle populacije v Sloveniji nima zadostnega znanja in spretnosti za iskanje in razumevanje informacij, ki jih vsebujejo različni pisni viri, ter za njihovo uporabo v novih okoliščinah. V omenjeni raziskavi se je
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Slovenija med 24 državami uvrstila na 21. mesto (Možina 2000). Drofenikova (1994)
pravi, da so se s problemom funkcionalne pismenosti soočale vse razvite države. Tega
problema so se najprej zavedli v ZDA, in to že v poznih 40-ih letih, večjo pozornost pa
so mu začeli posvečati konec 60-ih let oziroma v začetku 70-ih. Problem je naraščal v
času preusmerjanja iz industrijske družbe v postindustrijsko (računalniško vodeno) in
z veliko brezposelnostjo. V državah Evropske unije problem funkcionalne pismenosti
prav posebno povezujejo z dvema skupinama prebivalcev: mlajši odrasli z nedokončanim šolanjem, ki si niso pridobili temeljnega znanja ali pa je bilo le-to neuporabno,
ter nekvalificirani industrijski delavci brez izobrazbe ali nezaposleni, katerih znanje je
zastarelo in ne ustreza več novim delovnim potrebam.
Tradicionalne definicije funkcionalne pismenosti so torej funkcionalno pismenost
opredeljevale kot sposobnost branja in pisanja. Kasneje se je uveljavil Unescov koncept (1978) pismenosti, ki pravi, da je oseba pismena, če je sposobna zadovoljiti potrebe skupnosti. Vsekakor pa je v današnjem času pomembna opredelitev pismenosti, ki
jo prinaša Mednarodna raziskava pismenosti odraslih IALS (International Adult Literacy
Survey), kjer je pismenost definirana kot zmožnost razumevanja in uporabe informacij
iz različnih pisnih virov za delovanje v vsakodnevnih dejavnostih odraslih v družini, na
delovnem mestu in v okolju ter za doseganje lastnih ciljev in za razvoj lastnega znanja
in potencialov (Možina 2000, Bešter 2000).

1.2 Jezik in gluhota
Jezik je zgodovinsko oblikovan sistem znakov, je neka vrsta dogovora med člani
določene skupine. Jezik je ena najpomembnejših sestavin v razvoju funkcionalne pismenosti pri gluhih. Raziskave kažejo, da so imeli tisti gluhi, ki so vešči funkcionalnega
branja in pisanja, običajno solidno jezikovno podlago, ki jim je omogočila osvojiti te
veščine. Prav tako pa tudi branje vpliva na jezikovni razvoj. Medtem ko oseba bere,
razširja besednjak, se uči jezikovnih vzorcev, spoznava uporabo fraz in drugih sestavin
jezika, v katerem bere. Povezanost med jezikovnim razvojem in razvojem pismenosti je
zelo velika (Stewart 2003). Surdopedagoška znanost se pogosto srečuje z vprašanjem,
kako naučiti gluhega ali težko naglušnega sporazumevati se s sebi enakimi in slišečimi,
kako doseči, da bo razumel jezik naroda, kateremu pripada, da bi lahko bral, se informiral, da bi lahko študiral iz literature ter da bi sam kaj sporočil in to tudi zapisal. Stroka
razpolaga z alternativnimi možnostmi glede tega, za kakšno komunikacijo naj usposobi gluhega in naglušnega. Teoretične in praktične možnosti so raznovrstne tako glede
uporabljenih signalov (govorjena beseda, pisana beseda, kretnja, ročna abeceda) kot
tudi glede optimalnosti kanala (optični, akustični, vibrotaktilni) (Mlakar Štebih 1997).
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Slovenski znakovni jezik je jezik, ki ga uporablja večina gluhih v Sloveniji v medsebojni komunikaciji. To je vizualno-manualni jezik, kar pomeni, da se izraža z gibanjem
rok, mimiko in celim telesom. Ima svojo slovnico in svoje značilnosti ter je v tem povsem enakovreden drugim jezikom. V znakovnem jeziku so kretnje, ki ustrezajo besedam v govornem jeziku, nastajale in se razvijale skozi naraven proces zaradi potreb,
kulture in vizualno-manualnega sporazumevanja gluhih. (http://www.z-zgn.lj.edus.
si/znakovni_jezik.htm)
Slovenski jezik in slovenski znakovni jezik sta si zelo različna. Slovenski knjižni jezik
je jezik okolja, v katerem živimo; je torej jezik večine. Je obče znan in zapisan v slovarjih
in slovnicah. Temelji na zvočno-glasovnih vzorcih. Znakovni jezik je izražen v vidnomanualni obliki in nima neke splošno sprejete govorne ali grafične oblike. Literatura
o slovenskem znakovnem jeziku je zelo skopa. Pomanjkljiva so predvsem spoznanja
o pomenoslovju, besedotvorju, oblikoslovju. Jezik kretenj je neraziskan in premalo
poznan. Za jasno izražanje je potrebno, da imajo znaki v istem času in kraju določno
opredeljen pomen. Jezik, kakršen je, zadošča predvsem socialnim potrebam gluhih,
razmeroma šibak pa je v prenosu znanja. Informacijska vrednost jezika je nizka (Košir
1997). Večino stvari, izrečenih v slovenskem jeziku, je sicer mogoče prevesti v znakovni
jezik, veliko pa je v znakovnem jeziku kretenj, ki jih ni mogoče ustrezno opredeliti s
posamezno slovensko besedo.
V izobraževalnem procesu se pri nas uporabljajo še drugi pomožni sistemi znakovnega sporazumevanja z namenom, da bi gluhim približali govorjeni jezik dežele, v kateri živijo, da bi ga lažje razumeli in se ga naučili. Tako učenje se imenuje »slovenščina
v kretnjah« in se podaja na dva načina:
»Znakovno natančna slovenščina«. To je znakovno dobesedno prevajanje slovenščine, kjer s kretnjami sledimo slovenskemu besedilu, pri čemer dodajamo posamezni
kretnji črke enoročne abecede, kar omogoča izražanje glagolskega časa, množine ter
drugih končnic in obrazil. Tak način se uporablja izključno pri šolskem delu.
»Znakovno podprti govor« je kombinacija dveh jezikov, izvirnega znakovnega in
verbalnega, ki se izvaja simultano tako, da se uporablja besedišče znakovnega jezika
(brez dodajanja končnic s prstno abecedo) in besedni red verbalnega jezika (Podboršek 1997).

1.3 Povezanost znakovnega jezika z razvojem funkcionalne pismenosti
Znakovni jezik in govorjeni jezik sta si že v svojih osnovah popolnoma različna.
Vendar pa so nekatere raziskave pokazale, da obstaja povezava med znanjem znakovnega jezika in razvojem funkcionalne pismenosti pri gluhih. Uporaba znakovnega
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jezika namreč omogoča gluhemu otroku pridobiti komunikacijske veščine, ki pomagajo pri učenju branja in pisanja. Gluhi, ki dobro obvladajo znakovni jezik, so bolje
pripravljeni za uporabo pisnega materiala, kar jih vodi k boljši pismenosti. Kretanje jim
omogoča, da se med seboj pogovarjajo o stvareh, ki jih vedo, ter da pridobivajo nove
informacije, ki širijo njihovo znanje.
Če je temeljno komuniciranje pri otroku kretanje, potem je nujno, da se znakovnega jezika začne učiti čim bolj zgodaj. Večina strokovnjakov se strinja, da so predvsem
popolnoma gluhi otroci bolj dovzetni za učenje znakovnega jezika kot verbalnega in
se ga bodo lahko naučili v zgodnejšem obdobju. To pomeni, da bi se morali tudi starši
teh otrok naučiti znakovnega jezika, ko je otrok še majhen in ne šele kasneje, ko so najpomembnejša leta za otrokov jezikovni razvoj že mimo.
Uporaba znakovnega jezika lahko pripomore tudi k boljšemu razumevanju verbalnega jezika. Starši, ki so vešči znakovnega jezika, lahko otroku pomagajo razjasniti
stvari, ki jih v govorjenem ali napisanem besedilu ni razumel. Tako lahko starši motivirajo in spodbujajo otroka k poslušanju oz. branju knjig.
Tudi prstna abeceda predstavlja pomemben povezovalni člen med znakovnim in
pisanim jezikom. Uporaba prstne abecede, vzporedno z znakovnim jezikom, gluhega
otroka seznani s konceptom črk, ki združene med seboj tvorijo besedo, le-ta pa ima
neki pomen. Redna uporaba prstne abecede lahko prispeva k širjenju besednjaka in
izgrajevanju slovnice. Prstna abeceda je prikladna tudi tedaj, kadar skušamo posredovati besedo, ki nima ekvivalentne kretnje v znakovnem jeziku. Tako prstna abeceda
podpira verbalni jezik.
Ročna abeceda predstavlja povezavo s slovenskim besednjakom v več pogledih.
Petindvajset različnih položajev roke predstavlja posamezne črke slovenske abecede.
Tako lahko izrazimo prav vsako besedo slovenskega jezika, seveda ob predpostavki,
da je pri tem potrebno znanje verbalnega jezika. Stewart (2003) navaja, da ta tehnika
omogoča dobesedno izražanje tistega, kar je bilo povedano v govornem jeziku.
Gluhi otroci, ki so izpostavljeni prstni abecedi, se naučijo najmanj treh pomembnih dejstev, ki zadevajo razvoj pismenosti: črke, združene med seboj, oblikujejo besedo; besede imajo pomen; obstaja neposredna povezava med besedami, črkovanimi s
prstno abecedo, ter besedami, ki so napisane.

1.4 Bralno razumevanje gluhih
V preteklosti so menili, da je napisana beseda bolj statična oblika govornega jezika
v primerjavi z govorjeno, katere oblika je dinamična in prehodnega značaja. Kot taka
naj bi bila primernejša za učenje gluhih otrok. Začetniki izobraževanja gluhih otrok
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so verjeli, da bi lahko gluhi otrok preko branja nadomestil vse tisto, kar je »zamudil«
zaradi svoje slušne okvare. Tako bi otrok obšel poslušanje in govorjeni jezik ter osvojil
jezik okolja, v katerem živi, skozi branje in pisanje. Otrok bi torej »poslušal« z branjem in
»govoril« s pisanjem. Menili so, da se misel in grafični zapis lahko preprosto povezujeta
brez prisotnosti slišanega govora.
Izkušnje s poučevanjem branja slišečih otrok pa so pokazale, da branje ni primarno
vizualni proces, ampak temelji na zvočno zasnovanem jeziku, ki združuje oboje – vizualne in avditivne informacije. Poleg tega se od slišečih otrok zahteva, da berejo šele
potem, ko že znajo govoriti, posedujejo precejšen besedni zaklad ter znanje o strukturi
jezika. To znanje jim pomaga, da pri branju lahko napovedujejo, sklepajo, predvidevajo
in osmislijo neko informacijo, kodirano v pisani jezik. Pri gluhih otrocih pa je pogosto
prezrto, da je vloga branja jeziku podrejena. Mnogokrat od njih pričakujejo, da se bodo
učili brati in se hkrati z branjem učili (Stewart 2003).
Zelo pomemben dejavnik v procesu razumevanja novega gradiva je bralčevo
predznanje. S predznanjem mislimo na neko splošno znanje o svetu, posebna znanja
in raznovrstne osebne izkušnje, ki jih pridobivamo v našem vsakdanjiku. Predznanje je
pri posamezniku hierarhično organizirano v kognitivno strukturo, in sicer njemu specifično. To znanje mu omogoča napovedovanje in postavljanje hipotez o prebranem
gradivu, pomaga mu izvleči pomen teksta in tako si bralec lahko gradivo tudi zapomni.
Če bralec nima nekega predznanja, na katerega bi priključil nove informacije iz gradiva, potem je razumevanje prebranega izredno oteženo. Če se mora bralec tako gradivo
naučiti, se običajno zateče k memoriranju gradiva, torej učenju na pamet, brez razumevanja. Temu pa seveda sledi hitro pozabljanje. To predznanje je več kot le gola izkušnja
– je izkušnja, ki je bila kategorizirana in shranjena s pomočjo jezika. Kot vsi otroci morajo tudi gluhi, če hočejo dobro brati, poznati jezikovna pravila, da se v besedilu lahko
znajdejo med besednimi in stavčnimi strukturami ter tvorijo strategije, s katerimi bodo
iz besedila izluščili pomen. Prav tako pa potrebujejo tudi neko splošno znanje o svetu,
predznanje, v katerega bodo vključevali nove informacije iz besedila in ga tako osmislili. Vendar pa gluhi otroci pogosto pridejo v šolo z zelo velikim jezikovnim primanjkljajem, saj pogosto niso imeli zadosti stika z jezikom. Zaradi tega jezikovnega manjka
niso bili zmožni shraniti svojih izkušenj v spomin, posledica tega pa je pomanjkljivo
predznanje, tako pomembno za branje. Kar so se slišeči vrstniki naučili naključno, kar
mimogrede, mora biti gluhim otrokom jasno in posebej razloženo.
Gluhi otroci imajo pomanjkljivo predznanje tudi zato, ker jim mnogi viri, iz katerih
bi lahko črpali svoje znanje, niso dostopni v enaki meri kot slišečim. Pogosto so izključeni iz pogovorov o vsakdanjem življenju, dogajanju v njihovem okolju ali svetovnih
dogodkih. Mnogi od gluhih otrok pogosto nimajo možnosti ujeti kakšnih naključnih
informacij, ki niso namenjene izrecno njim, saj večinoma živijo v okolju, kjer druge ose-
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be ne uporabljajo znakovnega jezika. Nekoliko več možnosti za pridobivanje takih informacij imajo otroci gluhih staršev oz. otroci, ki se družijo ali živijo z drugimi gluhimi.
Težave se pogosto nadaljujejo tudi v šoli, ki je za otroka najpomembnejši vir za
pridobivanje znanja. Med učiteljem in učencem se pogosto ne prenese zadostna količina vsebine, morda se preveč pozornosti posveča oralnim veščinam, slovnici ter obliki povedanega kot pa sami vsebini. Ko učenec pride do stopnje, ko bi moral znanje
pridobivati in poglabljati iz besedil, so ta zanj pogosto pretežka in v gradivo ne more
prodreti (Lane 1996).
Različne študije v zvezi z besednjakom gluhih so pokazale, da imajo mladi gluhi
ožji besednjak, ki pa je tudi slabše asociativno organiziran. Težave imajo pri razvrščanju
besed v kategorije ter razvrščanju kategorij v hierarhijo. Neki specifičen pojem težko
uvrstijo v splošnejšo kategorijo. Te težave naj bi bile posledica slabše sposobnosti integriranja, kombiniranja in primerjanja različnih nivojev besednjaka. Kot pravita King in
Quigley, so tudi vrste besed, ki jih gluhi bolje razumejo, pogosto druge kot pri slišečih.
Gluhi otroci bolje razumejo in raje uporabljajo konkretne samostalnike in bolj znane
akcijske glagole kot abstraktne in splošne besede, s katerimi morda nimajo toliko izkušenj. Dokazali so tudi, da gluhi bolje razumejo besede, ki imajo en sam pomen, kot
večpomenke ali besede s prenesenim pomenom. Velike težave imajo tudi pri prepoznavanju besed, kadar so te vzete iz konteksta (Marschark 1993). Prav tako so ugotovili,
da so gluhi otroci pri branju preveč usmerjeni k posameznim besedam in njihovim
strogim slovarskim pomenom. Tako se ustavljajo pri neznanih besedah, ugotavljajo
njihov izoliran pomen, kar jim onemogoča vpogled v širši pomen besedila kot celote.
V raziskavah, ki so bile narejene na angleško govorečem področju in so ugotavljale
poznavanje sintakse angleškega jezika pri gluhih otrocih, so ugotovili, da imajo gluhi
učenci velike probleme pri t. i. funkcijskih besedah, ki imajo malo leksičnega pomena,
ampak razkrivajo slovnično strukturo besedila ter odnose med besedami (Lane 1996).
Slabši rezultati na testih besednjaka pri gluhih niso presenetljivi. So posledica okrnjenega jezikovnega znanja in manjšega obsega izkušenj. V zadnjih letih je bilo pri raziskovanju bralnega procesa precej pozornosti namenjene fonološkemu procesiranju in
fonemskemu zavedanju, ki sodelujeta pri povezovanju govornega jezika z napisanim.
Slišeči učenci spoznavajo črke (grafeme) in njim pripadajoče glasove hkrati. Nato sledi
združevanje črk in njim pripadajočih glasov. Sposobnost razčlenjevanja posamezne
besede na glasove je ključni dejavnik uspešnosti pretvarjanja grafičnega koda v fonetski. Jezik v pisani obliki je torej črkovni sistem, katerega vidna oblika sloni na glasovni.
Iz tega lahko sklepamo, da sta proces slišanja in proces branja zelo povezana. Seveda
pa znanje o govornem jeziku ne zajema le fonologije, ampak tudi morfologijo, sintakso, semantiko in njihovo vzajemno delovanje. Prav vsako področje odigra svojo vlogo
pri učenju branja (Stewart 2003).
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Pojavi pa se naslednje vprašanje: ali lahko gluhi otrok osvoji fonološki sistem, ko
pa ima zaradi svoje izgube sluha onemogočen dostop do govorjenega jezika in s tem
tudi omejeno znanje o njem? V zvezi s tem vprašanjem so bile opravljene nekatere
raziskave. V raziskavi, ki jo je opravil Laboratorij za visoko pogostost Elektrotehnične
fakultete v Beogradu, so izhajali iz psihološkega dejstva, da otrok v rani mladosti ni
sposoben vršiti glasovne segmentacije besed, ker z besedami operira kot z nedeljivo
enoto. Otrok misli v enotah in tako si jih razlaga. Zanj je beseda sinkretična enota z nediferenciranimi elementi, zato so pri otrocih na začetni stopnji učenja branja evidentne
težave segmentacije izgovorjenih besed, v tem pa je tudi sam akt branja, saj črke nimajo nikakršne ikonografske povezave z glasovi, ki jih izgovarjajo. Problem začetnega
učenja branja pojasnjujejo naslednja dejstva: otrok ima težave pri fonetični segmentaciji besed; segmentacija črk napisane besede se pojavi preden je otrok sposoben
razdeliti besedo na glasove; pouk segmentacije besed na glasove poteka istočasno kot
pouk branja.
Otrok seveda vse to premaga in obe sposobnosti s starostnim in šolskim napredovanjem preideta v avtomatizacijo.
Glede na to so težave, ki se pojavljajo v začetni fazi branja, determinirane z otroško nediferencirano percepcijo fonetične strukture besede, ne pa s sestavo ortografskega sistema. Če to izhodišče apliciramo na gluhi populaciji, pridemo do zaključka,
da so težave z branjem pri gluhih primarno determinirane z akustično prizadetostjo
fonološke strukture besed, ne pa z nesposobnostjo prepoznavanja in spajanja besed
v govorne enote. Fonološka predstava besede, ki jo oseba doseže s čutom sluha, postane leksični spomin, ki se uporablja pri prepoznavanju besed pri branju in postane
baza identificiranja smisla prebrane besede. Če beseda, ki se bere, že obstaja v spominu, se hitreje prepozna, torej se hitreje bere. Če pa te besede ni v spominu, se bere
počasneje, ker se takrat pomen besede »preiskuje« po spominu. Po Meyerju poteka
to raziskovanje na naslednji način: ko pride fonološka predstava v leksični spomin, ga
ta hitro poišče in mi se zavemo pomena besede. Ko pa v leksičnem spominu vhodna
fonološka predstava ne najde svojega odgovarjajočega engrama, potem se v fonemskem spominu vzbudi druga, tretja, četrta ... fonološka predstava, in sicer v skladu s
fonemsko predopredelitvijo. Asociativni efekt v nalogi leksičnega odločanja nastane
tako, da predhodno prezentirana beseda preko grafema vzbuja v leksičnem spominu
svoj engram in cona vzpodbujanja se širi radialno v smeri sosednjih engramov. Če je
engram besede, ki sledi neposredno prvi, znotraj vzbujene cone, potem se tudi druga
beseda tako razume in je čas za njeno razumevanje krajši. Tako pride do prepoznavanja pomena besede ali njenega sinonima. Vsaka napisana beseda, ki je poznana, se
hitro identificira kot poznana beseda s točno določenim pomenom. Če pa grafemska
predstava ni podprta z odgovarjajočo fonemsko predstavo, v večini primerov ne pride
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do vzbuditve engramov v leksičnem spominu in s tem niti do povratne zveze preko
semantike nazaj v spomin.
Glede na to je pri gluhih učencih, pri katerih ne obstaja engram grafične predstave, ki ima določen pomen, vsaka napisana ali natisnjena beseda samo zbirka grafemov
brez smisla. Gluhi učenci se s tega stališča srečajo z izzivom naučiti se brati brez glasovne podpore. Ko se gluhi učenec nauči posamezne črke, ni ničesar, s čimer bi jo lahko
povezal – je le vidna podoba kot taka. Odsotnost fonološke podpore pri dekodiranju
zapisa dodatno oteži bralni proces (Savić 1989). Nekateri raziskovalci so predpostavljali, da tudi odgledovanje lahko gluhemu nudi neko fonološko informacijo, vendar so
podatki o tem precej nezanesljivi. Vemo namreč, da govor ne vsebuje dovolj ustreznih in zadostujočih razlikovalnih elementov, da bi bil prepoznaven izključno vizualno.
Nekateri glasovi, ki imajo isto mesto izgovorjave, so vizualno identični. Nekateri drugi
glasovi so zopet premalo vidni zaradi vpliva koartikulacije. Glasovne značilnosti, kot so
intonacija, višina, zvočnost in nazalnost, prav tako niso vidne. Vsekakor odgledovanje
omogoča gluhemu pridobiti neko fonološko informacijo, vendar pa je količina teh informacij premajhna, da bi lahko pomenila osnovo za učenje branja (Stewart 2003). Leybaert
(po Marshark 1993) pravi, da gluhi vsekakor razpolagajo z neko količino fonološkega znanja, ki pa je pridobljeno s kombinacijo odgledovanja, črkovanja z ročno abecedo, artikuliranja in izkušenj s pisanjem. Nobena od teh komponent pa sama po sebi ne zadostuje
za osvojitev fonološkega sistema. Ugotovili pa so tudi, da se gluhi pri branju poslužujejo
celostnega vizualnega prepoznavanja besede pogosteje kot slišeči.

2 CILJ RAZISKAVE
Cilj raziskave je ugotoviti, kolikšna je stopnja funkcionalne pismenosti gluhih in
naglušnih dijakov v primerjavi s slišečimi vrstniki. Prav tako so cilji raziskave ugotoviti,
pri kateri vrsti funkcionalne pismenosti (besedilna, dokumentacijska, računska) in na
katerih ravneh bralnega razumevanja bodo razlike med gluhimi in slišečimi dijaki, ugotoviti, ali tudi spol vpliva na stopnjo funkcionalne pismenosti, ter kako majhni ostanki
sluha doprinesejo k funkcionalni pismenosti.

2.1 Raziskovalne hipoteze
Glede na cilj raziskave so bile oblikovane raziskovalne hipoteze.
H1: Gluhi dijaki so statistično pomembno slabše funkcionalno pismeni od slišečih
vrstnikov.
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H2: Med gluhimi in naglušnimi dijaki ni statistično pomembnih razlik v funkcionalni pismenosti.
H3: Naglušni dijaki so statistično pomembno slabše funkcionalno pismeni od slišečih.
H4: Pri bralnem razumevanju na nižji ravni ni statistično pomembnih razlik med
gluhimi dijaki in slišečimi dijaki.
H5: Pri bralnem razumevanju na nižji in srednji ravni ni statistično pomembnih razlik med naglušnimi in slišečimi dijaki.
H6: Funkcionalna pismenost je pomembno boljša pri dekletih kot pri fantih.
H7: Pri gluhih dijakih ni statistično pomembnih razlik med posameznimi vrstami
pismenosti.

3 METODE DELA
3.1 Vzorec
Vzorec predstavlja 60 dijakov v starosti od 15 do 22 let. Vzorec sestavljata eksperimentalna in kontrolna skupina. Eksperimentalno skupino predstavljajo gluhi in naglušni dijaki Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, kontrolno pa slišeči dijaki iz Dijaškega
doma Kranj. V vsaki skupini je 15 fantov in 15 deklet, izenačeni pa sta tudi po starosti
in stopnji, na kateri se dijaki izobražujejo. Starost je v eksperimentalni skupini nekoliko
višja, predvsem zaradi podaljšanega trajanja izobraževanja, ki se izvaja v srednji šoli Zavoda za gluhe in naglušne kot šoli za dijake s posebnimi potrebami. Tako je povprečna
starost v eksperimentalni skupini 17,6 leta, v kontrolni pa 16,2 leta.

3.2 Merski instrumentarij
Za raziskavo funkcionalne pismenosti je bil uporabljen test. Uporabljen test je avtorsko delo Nataše Zupan, ki je nastal ob posvetovanju z dr. Livijo Knaflič iz Andragoškega centra Slovenije, ki je sodelovala pri mednarodni raziskavi o pismenosti odraslih.
Prvi del testa se nanaša na splošne podatke o testirancih (starost, spol, šola, smer izobraževanja), drugi del testa pa je namenjen oceni eksperimentalnih spremenljivk. Test
vsebuje tri tematske sklope. Prvi tematski sklop se nanaša na besedilno pismenost,
drugi na dokumentacijsko in tretji na računsko. Vsak od teh tematskih sklopov vsebuje
neumetnostno besedilo ter šest nalog, ki preverjajo razumevanje prebranega besedila
na treh težavnostnih ravneh (skupno torej 18 nalog). Učenci so morali na podlagi danih
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besedil poiskati rešitve nalog. Slednje so zahtevale pomensko, pragmatično, vrednotenjsko in besedno-slovnično razčlembo besedila. Vsaka od 18 nalog je ovrednotena
z 1 točko. Naloge so postavljene tako, da je rešitev lahko le pravilna ali nepravilna. Več
doseženih točk pomeni boljši rezultat na testu oz. višjo stopnjo funkcionalne pismenosti. Test je bil ovrednoten v celoti, po posameznih vrstah pismenosti (besedilna, dokumentacijska, računska), po posameznih stopnjah razumevanja (nižja, srednja, višja).
Čas reševanja testa ni bil omejen in tudi slovnične napake niso vplivale na pravilnost
odgovora, če je bilo razvidno, da je učenec prebrano razumel in vsebinsko ustrezno
odgovoril.

3.3 Postopek zbiranja podatkov
Vsem testirancem sta bila pred začetkom razložena namen in potek testiranja. Razložena so jim bila navodila in pravila reševanja. Rečeno jim je bilo tudi, da je sodelovanje prostovoljno in da rezultat testa ne bo šolsko ocenjen. V eksperimentalni skupini je
razlago testatorke prevajal tolmač v znakovni jezik. Nihče od dijakov pred testiranjem
ali med njim ni odstopil od sodelovanja. Dijaki so test reševali najmanj 20 minut in največ 45. Testiranje je v obeh skupinah vodila ista testatorka. Eksperimentalna skupina je
bila testirana na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Testiranje je bilo opravljeno
v več skupinah v dopoldanskem času, in sicer prvo ali drugo uro pouka. Testiranih je
bilo 43 dijakov in dijakinj, vendar so bili nato izločeni tisti, ki niso ustrezali kateremu
od pogojev testiranja. Povprečen čas reševanja je bil 35 minut. Kontrolna skupina je
bila testirana v Dijaškem domu Kranj. Testiranje je bilo izvedeno v dveh skupinah in je
potekalo med učnimi urami v popoldanskem času. Povprečni čas reševanja v kontrolni
skupini je bil 28 minut.

3.4 Metode analize podatkov
Podatki so bili obdelani s parametrično in neparametrično statistiko z računalniškim programom SPSS za osebne računalnike. Za preverjanje postavljenih hipotez je
bila najprej narejena opisna statistika, sledilo je testiranje razlik med skupinama (Levenov test enakosti varianc, t-preizkusom enakosti povprečij). Glede na stopnjo značilnosti je bila nato zavrnjena ali sprejeta postavljena hipoteza o razlikah med aritmetičnima
sredinama, in sicer na nivoju tveganja manj kot 5 %. Ta postopek je bil uporabljen za
celotni test, posamezne dele testa, ki se nanašajo na določeno vrsto pismenosti, posamezne dele testa, ki se nanašajo na določeno stopnjo razumevanja, ugotavljanje po-
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membnosti razlik med dijaki in dijakinjami ter ugotavljanje pomembnosti razlik med
posameznimi skupinami učencev.

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
4.1. Opisna statistika
4.1.1 Rezultati testa po eksperimentalnih spremenljivkah
celotni
test

dokum.
pismenost

besedilna
pismenost

bralno razumevanje
računska
pismenost nižji nivo srednji nivo višji nivo
30
30
30
30

število (N)

30

30

30

povprečje

9,8

3,2

3,7

2,9

4,6

3,0

2,2

std. odklon

3,8

1,6

1,4

1,5

1,2

1,7

1,6

minimum

2

1

1

0

2

0

0

maksimum

18

6

6

6

6

6

6

Tabela 1: Rezultati testa gluhih dijakov (skupaj gluhi in naglušni).

Povprečni rezultat gluhih dijakov je pri celotnem testu znašal 9,8. Pri tem je bil najmanjši doseženi rezultat 2, največji pa 18. Najboljši rezultat so dosegli pri besedilni pismenosti, najslabšega pa pri računski. Razlika v variabilnosti je bila pri vseh treh vrstah
pismenosti minimalna. Najbolj homogeni so bili gluhi dijaki pri bralnem razumevanju
na nižji ravni.
celotni
dokum.
besedilna računska
test
pismenost pismenost pismenost

bralno razumevanje
nižji nivo srednji nivo višji nivo
30
30
30

število (N)

30

30

30

30

povprečje

13,5

4,5

4,9

4,1

5,4

4,6

3,5

std. odklon

3,2

1,3

1,2

1,3

0,8

1,5

1,7

minimum

5

2

2

1

3

1

0

maksimum

18

6

6

6

6

6

6

Tabela 2: Rezultati testa slišečih dijakov.

Povprečni rezultat slišečih dijakov je pri celotnem testu znašal 13,5. Pri tem je bil
najmanjši doseženi rezultat 5, največji pa 18. Prav tako kot dijaki s slušno motnjo so bili
tudi slišeči najuspešnejši pri besedilni pismenosti, najslabše pa so se odrezali pri računski pismenosti. Pri bralnem razumevanju na nižji ravni so bili dijaki najbolj homogeni,
pri razumevanju na višji ravni pa so bili rezultati precej spremenljivejši. Iz tabel je raz-

436

FUNKCIONALNA PISMENOST GLUHIH IN NAGLUŠNIH OSEB

vidno, da so bili slišeči dijaki kar precej uspešnejši od gluhih vrstnikov. V eksperimentalni skupini so bili rezultati nekoliko bolj heterogeni.

celotni test

dokumentacijska
pismenost

besedilna pismenost

računska pismenost

bralno razumevanje
na nižji ravni

bralno razumevanje
na srednji ravni

bralno razumevanje
na višji ravni

gluhi
naglušni
slišeči
skupaj
gluhi
naglušni
slišeči
skupaj
gluhi
naglušni
slišeči
skupaj
gluhi
naglušni
slišeči
skupaj
gluhi
naglušni
slišeči
skupaj
gluhi
naglušni
slišeči
skupaj
gluhi
naglušni
slišeči
skupaj

N (število)
18
12
30
60
18
12
30
60
18
12
30
60
18
12
30
60
18
12
30
60
18
12
30
60
18
12
30
60

Povprečje
9,17
10,83
13,47
11,65
3,06
3,50
4,50
3,87
3,39
4,08
4,87
4,27
2,72
3,25
4,10
3,52
4,50
4,75
5,40
5,00
2,78
3,42
4,57
3,80
1,89
2,67
3,50
2,85

Std. odklon
4,05
3,38
3,21
3,95
1,47
1,73
1,31
1,57
1,38
1,38
1,22
1,44
1,64
1,14
1,35
1,51
1,38
0,97
0,81
1,10
1,80
1,56
1,50
1,77
1,57
1,56
1,74
1,77

Min.
2
6
5
2
1
1
2
1
1
1
2
1
0
2
1
0
2
3
3
2
0
1
1
0
0
1
0
0

Max.
18
17
18
18
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tabela 3: Rezultati testa posameznih skupin dijakov.

Iz tabele, kjer so navedeni rezultati za posamezne skupine dijakov (ločeno so prikazani tudi gluhi in naglušni učenci), je razvidno, da se naglušni učenci pri vseh spremenljivkah uvrščajo med gluhe in slišeče, kar nakazuje na to, da tudi majhni ostanki sluha
pripomorejo k izboljšanju veščin, ki so pomembne pri pismenosti. Opazno je tudi, da je
variabilnost najmanjša pri lažjih nalogah, pri zahtevnejših nalogah pa se pogosteje pojavlja, da so jih dijaki rešili po principu »vse ali nič« oz. ali zelo dobro ali zelo slabo. V večini
eksperimentalnih spremenljivk so najbolj homogeni slišeči dijaki, najbolj heterogeni pa
gluhi dijaki. To pomeni, da so med gluhimi posamezniki velike razlike in da so med njimi
nekateri, ki so kljub gluhoti dosegli dokaj visoko stopnjo funkcionalne pismenosti.
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Graf 1: Povprečni rezultati posameznih skupin dijakov po vrstah pismenosti.

Graf 2: Povprečni rezultati posameznih skupin dijakov po ravneh razumevanja.
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4.1.2 Rezultati testa glede na spol

celotni test
dok.
pismenost
besedilna
pismenost
računska
pismenost
nižja raven

število (N)
Povprečje
Std. odklon
Minimum
Maksimum
moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske
15
15
9,4
10,3
3,6
4,1
2
3
17
18
15

15

3,1

3,4

1,5

1,7

1

1

6

6

15

15

3,5

3,9

1,5

1,3

1

1

6

6

15

15

2,9

3,0

1,4

1,6

0

0

5

6
6

15

15

4,5

4,7

1,2

1,3

2

2

6

srednja raven

15

15

2,9

3,2

1,6

1,9

0

0

5

6

višja raven

15

15

2,0

2,4

1,6

1,6

0

0

6

6

Tabela 4: Rezultati testa gluhih dijakov po spolu.

Gluhe dijakinje so v povprečju dosegale boljše rezultate, in sicer tako na celotnem
testu kot tudi pri vseh posameznih delih testa. Razvidno pa je tudi, da so dijakinje bolj
variabilne, kar pomeni, da so v skupini zelo uspešne in tudi zelo neuspešne, medtem
ko so gluhi dijaki bolj homogeni, a v povprečju nekoliko slabši.

celotni test
dok.
pismenost
besedilna
pismenost
računska
pismenost
nižja raven
srednja
raven
višja raven

število (N)
Povprečje
Std. odklon
Minimum
Maksimum
moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske
15
15
12,6
14,3
3,5
2,7
5
9
18
18
15

15

4,0

5,0

1,4

1,1

2

3

6

6

15

15

4,7

5,1

1,4

1,0

2

3

6

6

15

15

3,9

4,3

1,4

1,3

1

2

6

6

15

15

5,2

5,6

0,9

0,7

3

4

6

6

15

15

4,5

4,7

1,6

1,5

1

1

6

6

15

15

2,9

4,1

2,0

1,3

0

2

6

6

Tabela 5: Rezultati testa slišečih dijakov po spolu.

Tudi slišeče dijakinje imajo boljši povprečni rezultat pri vseh delih testa. Njihovi rezultati so tudi precej homogeni. Slišeči dijaki so dosegli v povprečju nekoliko nižje in bolj heterogene rezultate. Ta heterogenost je najvišja pri nalogah višje ravni, kar
nakazuje, da so jih moški reševali ali zelo uspešno ali pa zelo slabo. Pri gluhih dijakih
in dijakinjah je absolutna razlika med povprečnim rezultatom na celotnem testu 0,9
točke, pri slišečih pa so bila dekleta v povprečju za 1,7 točke boljša od fantov. Najbolj
homogene rezultate so dosegle slišeče dijakinje, najbolj heterogene pa gluhe dijakinje.
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V sleherni raziskavi, ki je ugotavljala bralne dosežke, so dekleta dosegala boljše rezultate
od fantov. Razlogov za to je verjetno več, izvirajo pa iz zakonitosti razvoja, kulture in vzgoje. Dekleta že od zgodnjega otroštva raje posegajo po knjigah, se hitreje naučijo brati, več
berejo, pogosteje se igrajo besedne igre. So bolj motivirane in adaptirane za tovrstne dejavnosti. Fantje imajo branje dostikrat za »žensko zadevo«, saj imajo matere večkrat vlogo
bralke od očetov, pa tudi v nižjih razredih praviloma učijo učiteljice in ne učitelji.

4.2 Preverjanje hipotez
H1: Dijaki s slušno motnjo so statistično pomembno slabše funkcionalno pismeni
od slišečih vrstnikov.
slišeči
M
σ
celotni test
dokumentacijska
pism.
besedilna
pismenost
računska
pismenost

s sl. mot.
M
σ

F

sig. (P)

t

sig. (P)

13,5
4,5

4,5
1,3

9,8
3,2

3,8
1,6

0,81
0,56

0,371
0,456

–3,98
–3,39

0,000
0,001

4,9

1,2

3,7

1,4

0,45

0,505

–3,54

0,001

4,1

1,3

2,9

1,5

0,48

0,492

–3,21

0,002

Tabela 6: Signifikantnost razlik med slišečimi dijaki in dijaki s slušno motnjo za odvisne variable.

Že iz opisne statistike je jasno razvidno, da so rezultati gluhih dijakov precej slabši
od rezultatov slišečih. S t-testom je bilo ugotovljeno, da so razlike med povprečji statistično pomembne, saj so stopnje signifikantnosti zelo nizke. To velja za celotni test, pa
tudi za vsako posamezno vrsto pismenosti. Rečemo lahko, da so gluhi dijaki v povprečju slabše funkcionalno pismeni kot slišeči dijaki. Hipotezo torej sprejmemo. Ta razlika
je posledica slabega poznavanja verbalnega jezika, skromnega besednega zaklada ter
s tem težave pri prepoznavanju pomena besedila.
H2: Med gluhimi in naglušnimi dijaki ni statistično pomembnih razlik v funkcionalni pismenosti.

celotni test
dokumentacijska pism.
besedilna pismenost
računska pismenost

gluhi
M
σ
9,17
4,1
3,1
1,5
3,4
1,4
2,7
1,6

naglušni
M
σ
10,8
3,4
3,5
1,7
4,1
1,4
3,3
1,1

F

sig. (P)

t

sig. (P)

0,22
0,91
0,23
1,77

0,639
0,346
0,634
0,194

–1,22
–0,75
–1,35
–0,97

0,233
0,457
0,187
0,341

Tabela 7: Signifikantnost razlik med gluhimi in naglušnimi dijaki za odvisne variable.

440

FUNKCIONALNA PISMENOST GLUHIH IN NAGLUŠNIH OSEB

Naglušni dijaki so na testu dosegali v povprečju boljše rezultate od gluhih. Zanimivo je, da so se pri prav vseh testnih spremenljivkah uvrščali med skupino gluhih in
skupino slišečih. T-test pa je pokazal, da rezultati naglušnih niso statistično pomembno
boljši od rezultatov gluhih, in sicer pri nobeni spremenljivki. Lahko torej rečemo, da
ne obstajajo statistično značilne razlike v funkcionalni pismenosti med naglušnimi in
gluhimi dijaki. Stopnja značilnosti za celotni test je 0,233. Ker je stopnja značilnosti večja od 0,05, lahko hipotezo sprejmemo. Rezultat kaže, da tudi nepopolna izguba sluha
pomembno vpliva na proces branja, čeprav imajo večji dostop do avditivnih informacij
kot gluhi. Tudi pri naglušnih dijakih je namreč opazno slabo poznavanje jezika, ki vodi
v slabše bralno razumevanje. Kljub temu da razlike med gluhimi in naglušnimi dijaki
niso statistično pomembne, se rezultati vendarle nekoliko nagibajo v prid naglušnim.
H3: Naglušni dijaki so statistično pomembno slabše funkcionalno pismeni od slišečih.

celotni test
dokumentacijska pism.
besedilna pismenost
računska pismenost

slišeči
M
σ
13,5
4,5
4,5
1,3
4,9
1,2
4,1
1,3

naglušni
M
σ
10,8
3,4
3,5
1,7
4,1
1,4
3,3
1,1

F

sig. (P)

t

sig. (P)

0,08
1,38
0,02
0,02

0,774
0,264
0,90
0,90

–2,36
–2,04
–1,81
–1,92

0,023
0,048
0,078
0,049

Tabela 8: Ugotavljanje pomembnosti razlik med slišečimi in naglušnimi dijaki za odvisne variable.

Pri ugotavljanju razlik med tema dvema skupinama se je izkazalo, da so naglušni
sicer dosegali slabše rezultate na testu funkcionalne pismenosti, vendar pa so te razlike
pri nekaterih spremenljivkah statistično pomembne, pri drugih pa ne. T-test je pokazal, da med naglušnimi in slišečimi dijaki ni statistično pomembnih razlik pri besedilni
pismenosti, medtem ko so razlike pri dokumentacijski in računski pismenosti statistično pomembne. Tudi na celotnem testu so naglušni pomembno slabši od slišečih. Ti
rezultati so dokaj logični, saj naglušnim njihovi slušni ostanki pomagajo pri lažjemu
in tudi uspešnejšemu opismenjevanju v primerjavi z gluhimi, ki si z ostanki sluha ne
morejo pomagati. Tako se glede funkcionalne pismenosti vsaj nekoliko približajo slišečim. Kljub temu da so se naglušni v nekaterih eksperimentalnih spremenljivkah precej
približali slišečim, nam stopnja značilnosti za celotni test (0,023) pove, da so naglušni
pomembno slabše funkcionalno pismeni od slišečih. Hipotezo sprejmemo.
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H4: Pri bralnem razumevanju na nižji ravni ni statistično pomembnih razlik med
dijaki s slušno motnjo in slišečimi dijaki.

celotni test
nižja raven
srednja raven
višja raven

slišeči
M
σ
13,5
3,2
5,4
0,8
4,6
1,5
3,5
1,7

s sl. mot.
M
σ
9,8
3,8
4,6
1,2
3,0
1,7
2,2
1,6

F

sig. (P)

t

sig. (P)

0,81
6,18
0,64
0,34

0,371
0,016
0,428
0,562

–3,98
–2,99
–3,69
–3,03

0,000
0,004
0,000
0,004

Tabela 9: Signifikantnost razlik med slišečimi dijaki in gluhimi dijaki glede na raven bralnega razumevanja.

Predvidevali smo, da bodo gluhi dijaki na nižji ravni razumevanja dosegali rezultate, ki bodo enaki rezultatom slišečih vrstnikov, saj gre pogosto le za dobesedni prepis iz besedila ali prepoznavanje besed. Izkazalo se je, da temu ni tako in da so gluhi
dijaki tudi na nižji ravni razumevanja pomembno slabši od slišečih. Stopnja značilnosti
je 0,004. Hipotezo zavrnemo. Gluhi dijaki imajo težave že s prepoznavanjem pomena
»golih« besed, ki ga zahteva nižja stopnja bralnega razumevanja. Glede na to, da je
njihov besedni zaklad v verbalnem jeziku skromen, je slabši rezultat tudi na nižjem zahtevnostnem nivoju kar logična posledica.
H5: Pri bralnem razumevanju na nižji in srednji ravni, ni statistično pomembnih
razlik med naglušnimi in slišečimi dijaki.

celotni test
nižja raven
srednja raven
višja raven

slišeči
M
σ
13,5
3,2
5,4
0,8
4,6
1,5
3,5
1,7

naglušni
M
σ
10,8
3,4
4,7
1,0
3,4
1,6
2,7
1,6

F

sig. (P)

t

sig. (P)

0,08
0,53
0,06
0,07

0,774
0,471
0,810
0,792

–2,36
–2,22
–2,22
–1,44

0,023
0,221
0,156
0,032

Tabela 10: Signifikantnost razlik med slišečimi in naglušnimi dijaki glede na raven bralnega razumevanja.

Pri eksperimentalnih spremenljivkah bralno razumevanje na nižji ravni ter bralno razumevanje na srednji ravni so se naglušni dijaki zelo približali slišečim. Glede na
stopnjo značilnosti, ki je 0,221 oziroma 0,156, lahko rečemo, da pri razumevanju na
srednji ravni ni statistično pomembnih razlik med naglušnimi in slišečimi dijaki. Hipotezo sprejmemo. Naglušnim dijakom njihovi slušni ostanki pomagajo pri boljšem
prepoznavanju pomena besed. Imajo tudi nekoliko širše predznanje, kar jim pomaga
pri sklepanju iz podatkov v besedilu, ki je osnovna zahteva srednje zahtevnostne ravni
bralnega razumevanja.
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H6: Funkcionalna pismenost je pomembno boljša pri dekletih kot pri fantih.
moški

celotni test
dokumentacijska pism.
besedilna pismenost
računska pismenost
nižja raven
srednja raven
višja raven

ženske

M

σ

M

σ

F

sig.

t

sig.

11,0
3,5
4,1
3,4
4,9
3,7
2,5

3,9
1,5
1,6
1,5
1,1
1,7
1,8

12,3
4,2
4,5
3,6
5,1
3,9
3,2

4,0
1,6
1,3
1,5
1,1
1,8
1,7

0,01
0,21
1,04
0,10
0,23
0,01
0,22

0,927
0,647
0,311
0,754
0,631
0,912
0,639

–1,28
–1,67
–1,08
–0,59
–0,93
–0,58
–1,70

0,205
0,100
0,285
0,555
0,354
0,565
0,094

Tabela 11: Signifikantnost razlik med dijaki in dijakinjami za odvisne variable.

Rezultati deklet so v obeh skupinah, eksperimentalni in kontrolni, nekoliko boljši
od rezultatov fantov, a razlike so že na pogled zelo majhne, kot je razvidno iz tabele
11. T-test je pokazal, da te razlike v nobeni spremenljivki niso statistično pomembne,
saj je stopnja značilnosti za celotni test (0,205) zadosti visoka. Test je pokazal najnižjo
statistično značilnost pri spremenljivki bralno razumevanje na višji stopnji, kar pomeni,
da je bila tu razlika med dekleti in fanti največja.
Lahko rečemo, da razlik v funkcionalni pismenosti med dijaki in dijakinjami ni. Hipotezo zavrnemo. Kljub temu da dekletom pogosto pripisujemo večjo uspešnost ali
vsaj prizadevnost na jezikovnem in tudi bralnem področju, so rezultati pokazali, da
razlika med spoloma le ni tako velika, da bi bila statistično pomembna.
H7: Pri gluhih dijakih ni statistično pomembnih razlik med posameznimi vrstami
pismenosti.
M

razlika med
povprečji

σ

t

sig.

dokumentacijska
besedilna

3,23
3,67

0,43

1,28

–1,86

0,073

dokumentacijska
računska

3,23
2,93

0,3

1,26

1,30

0,204

besedilna
računska

3,67
2,93

0,73

1,34

3,00

0,005

Tabela 12: Signifikantnost razlik med vrstami pismenosti.

Glede na stopnjo značilnosti lahko rečemo, da pri gluhih dijakih ni razlik med dokumentacijsko in besedilno pismenostjo.
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Izračunana stopnja signifikantnosti je pokazala, da tudi med dokumentacijsko
in računsko pismenostjo pri dijakih s slušno motnjo ni razlik. Razlika med rezultati za
dokumentacijsko in besedilno pismenostjo je precej velika. Nizka stopnja statistične
značilnosti izkazuje, da so dijaki s slušno motnjo pomembno boljši pri besedilni pismenosti v primerjavi z računsko. Hipotezo zavrnemo, saj so statistični izračuni pokazali, da pri gluhih dijakih obstajajo razlike med besedilno in računsko pismenostjo, in
sicer so pomembno boljši pri besedilni pismenosti. Stopnja značilnosti je 0,005. Med
ostalimi vrstami pismenosti ni pomembnih razlik. Razlog, da so bili gluhi dijaki boljši
pri besedilni pismenosti, je morda v sami obliki besedila. S prozno obliko besedila se
srečujejo vsakodnevno, predvsem pri šolskem delu. Podatki so organizirani v stavke in
odstavke, medtem ko ima vozni red obliko tabele, iz katere se morajo znajti, ugotoviti
njeno organizacijo, upoštevati tudi legendo ipd.

5 ZAKLJUČEK
Razlogi, ki vodijo v funkcionalno nepismenost, so kompleksni in nikoli niso le individualni ali le družbeni. Različne raziskave so potrdile vsaj štiri temeljne okoliščine, ki
vodijo v funkcionalno nepismenost, in te so socioekonomski položaj, sociokulturni položaj, izobraževalni sistem in individualni vzroki. Oseba, ki je slabo funkcionalno pismena,
pa naj bo slišeča ali z izgubo sluha, se nekako odpoveduje delu družbene moči, ki jo obvladovanje jezika daje vsakemu posamezniku. Taka oseba je vedno od nekoga odvisna,
nesamostojna, saj pogosto ne razpolaga z zadostnimi informacijami, niti ni dovolj usposobljena za sprejemanje odločitev in prevzemanje odgovornosti. Posledice funkcionalne
nepismenosti se pri posamezniku kažejo na osebnostni ravni in v socialnem pogledu, kar
pomeni, da lahko živijo v socialni izločenosti, na robu družbe, niso vključeni v procese
skupnega odločanja. Z raziskavo, ki je bila opravljena med gluhimi in slišečimi dijaki, so
bili dobljeni rezultati, ki nakazujejo, da je stanje funkcionalne pismenosti pri gluhih dijakih dokaj zaskrbljujoče. Osnovna ugotovitev je ta, da odsotnost sluha bistveno (negativno) vpliva na pridobivanje veščin, ki so potrebne za funkcionalno pismenost oz. bralno
razumevanje. Posledično so gluhi dijaki pomembno slabše funkcionalno pismeni od slišečih vrstnikov. Ta razlika se pokaže že na nižji zahtevnostni ravni bralnega razumevanja
in se na višjih ravneh samo še povečuje. Te razlike so statistično pomembne pri vseh treh
vrstah pismenosti. Glede na to, da so naglušni dosegali boljše rezultate od gluhih, lahko
sklepamo, da ostanki sluha pomagajo pri funkcionalni pismenosti. Zanimivo pa raziskava ni pokazala pomembnih razlik v funkcionalni pismenosti med dekleti in fanti. Kako se
gluhi posameznik, katerega pismenost je na nizki stopnji, sooča s časom tehnološkega
napredka, poplavo tiskanih in elektronskih medijev, sodobnimi načini komuniciranja?
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Napisi, obvestila, navodila, informacije o dogajanju v svetu ali našem ožjem okolju – ena
sama množica besed. Povezana v verbalni jezik. In če si zamislimo, da se nenadoma znajdemo v deželi, katere jezik razumemo samo približno, si lahko le bledo predstavljamo, s
kakšnimi težavami se srečujejo gluhi v »verbalnem svetu«.
Samo po sebi se pojavi vprašanje, kako izboljšati bralne sposobnosti gluhih in s
tem dvigniti raven funkcionalne pismenosti. Mnenja strokovnjakov se med seboj zelo
razlikujejo, predvsem glede izobraževalnega sistema za gluhe. Nekateri zagovarjajo
oralni pristop, saj je razumevanje prebranega vezano na znanje verbalnega jezika. Poudarjajo dejstvo, da gluhi živijo v slišečem socialnem okolju in je za njihov osebni napredek pomembno, da se naučijo jezika okolja, v katerem živijo. Drugi prisegajo na
znakovni jezik kot najustreznejši v procesu izobraževanja gluhih. Njihovo stališče je, da
je znakovni jezik materni jezik gluhih in da šele dobro osvojena baza tega jezika omogoča osvajanje in nato funkcioniranje v verbalnem jeziku kot drugem jeziku gluhih.
Tretji pravijo, da je najustreznejši bilingvalni način.
Gluhi posamezniki so med seboj različni in se tako tudi odzivajo na različne metode. Njihov uspeh je odvisen še od mnogih drugih dejavnikov, kot so kognitivne sposobnosti, osebnostne značilnosti, družina, iz katere izhajajo, in še od mnogih drugih. V
zvezi s tem, kakšno poučevanje bi bilo pri razvijanju pismenosti gluhih najustreznejše
in ali je za uspešno branje nujno potrebno obvladovanje verbalnega jezika, bi bile potrebne še nadaljnje raziskave. Zanimivo bi bilo raziskati tudi vprašanje pomembnosti
(ali nepomembnosti) razumevanja fonološke kode, na kateri temelji sistem branja slišečih. Dejstvo je namreč, da nekateri gluhi posamezniki dosežejo visoko stopnjo pismenosti in so popolnoma vešči bralci.
Funkcionalna nepismenost ni zgolj usoda gluhega posameznika, ampak je tudi
socialno stanje, ki kaže na neuspešen, pomanjkljiv ali celo nerazumevajoč dialog med
posameznikom in družbo. Na podlagi povedanega bi lahko rekli, da funkcionalno
pismenost določa tudi kulturno okolje, kar pomeni, da lahko prav vsako kulturno in
družbeno okolje opredeljujeje funkcionalno pismenost povsem drugače. V nekaterih
deželah so lahko ljudje funkcionalno nepismeni, če jim ne uspe premagati določenih
družbenih ovir, kot so družbena negotovost, plašnost, neobvladovanje družbenega
razslojevanja, neobvladovanje pisnega jezika in njegovih ravnin, nezadostna usposobljenost za učenje iz okolja, pomanjkanje socialnih veščin, pomanjkanje avtonomnosti, nezadostna usposobljenost za razvijanje, sprejemanje in prevzemanje odločitev in
njihove odgovornosti. Pri gluhih osebah povezujemo funkcionalno pismenost s posameznikovo jezikovno kompetentnostjo oz. usposobljenostjo. Funkcionalna pismenost
je potemtakem zelo težko opredeljiva in res dobro podobo o njej dobimo šele takrat,
kadar jo interpretiramo z vidika okolja, v katerem se pojavlja.
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ČUSTVENA PISMENOST 
OVREDNOTENJE KONCEPTA
EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI
IN NJEGOVE UPORABNE VREDNOSTI
V IZOBRAŽEVANJU
V začetku 90. let prejšnjega stoletja sta profesorja Peter Salovey in John D. Mayer
(1990) uvedla nov pojem – emocionalna inteligentnost –, ki je do danes doživel veliko
ambivalentno sprejetost dveh svetov: na eni strani ga laična javnost sprejema s široko
odprtimi rokami, po drugi pa strokovna javnost kljub mnogim raziskavam danes še
vedno ostaja zadržana in skeptična.
V nadaljevanju bomo zato predstavili laično in znanstveno pojmovanje koncepta
emocionalne inteligentnosti (EI) ter temeljne kritike, ki jih je pojem emocionalne inteligentnosti na področju definiranja, merjenja in veljavnosti koncepta deležen danes.
Na koncu pa bomo predstavili še pregled uporabe programov za razvijanje čustvene
inteligentnosti (t. i. čustvena pismenost) v izobraževanju.

446

ČUSTVENA PISMENOST  OVREDNOTENJE KONCEPTA ...

POJMOVANJE EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI V
LAIČNI/POPULARNI PSIHOLOGIJI
Avtorji (Waterhouse 2006; Pečjak, Avsec 2003,) pravijo, da sta se razmah in popularizacija koncepta emocionalne inteligentnosti zgodila kot posledica objave knjige Emotional Intelligence, ki je delo novinarja in profesorja Daniela Golemana (1995).
Analiza internetnih iskalnikov pojmov pokaže (glej Tabela 1), da je v letih po objavi
knjige in z razcvetom interneta od leta 2003 pa do leta 2005 število člankov, delavnic,
poizvedb ipd. na temo EI izjemno naraslo.
Obdobje
1. junij
2003
Baze podatkov in
spletne strani
EI – citiranje in spletne poizvedbe
ERIC od 1982
135
PsychInfo od 1978
378
Google poizvedbe
198.000
Google strani: .edu
14.700

1. junij
2004

1. december
2004

1. junij
2005

179
482
339.000
15.900

196
628
761.000
32.600

196
755
640.000
44.000

1. december
2005

217
853
5.160.000
220.000

Tabela 1: Prikaz naraščanja objavljenih člankov in spletnih poizvedb med 1. 6. 2003 in 1. 12. 2005 za iskalni
pojem »emocionalna inteligentnost« (povzeto po Waterhouse 2006).

Mayer (1999) ugotavlja, da je laično pojmovanje EI mogoče zajeti v tri točke:
(1) Laično pojmovanje EI je zelo široko in zato dostopno mnogim praksam, saj
avtorji vanjo vključujejo in medsebojno združujejo pojme, kot so empatija, motivacija, vztrajnost, toplina, socialne spretnosti, sprejemanje drugih, interes za svet nasploh,
sprejemanje napak ipd.; zato so Mayer, Caruso in Salovey (1999) poimenovali tovrstne
modele »mešani modeli« čustvene inteligentnosti.
(2) Laično pojmovanje EI v sebi združuje mnoge problematične trditve, kot je ta,
da imajo visoko emocionalno inteligentni ljudje praktično neomejene prednosti pred
ostalimi v vsakdanjem življenju: znana je Golemanova (1995) trditev, da je »za uspeh v
vsakdanjem življenju in na delovnem mestu le v slabih 20 % odgovorna (kognitivna)
inteligentnost, ostalih 80 % splošne kompetentnosti, ki ločijo med vrhunskim in povprečnim dosežkom, je odvisnih od emocionalne inteligentnosti«.
(3) Laični modeli EI pod novim pojmom prodajajo že znane, a popularne osebnostne konstrukte.
Pečjak in Avsec (2003) navajata, da je razloge za tolikšno populistično zanimanje
za konstrukt EI mogoče iskati v dejstvu, da so emocije pomembne in prisotne pri reševanju vsakodnevnih problemov ljudi ter da je bil njihov pomen dolgo, še zlasti v
zahodni kulturi, (pre)malo poudarjen.
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Shermer (1997) navaja tri mogoče razlage, zakaj ljudje verjamejo nepreverjenim
in še nedokazanim teorijam: (a) credo consolans – nedokazana ideja je lahko tolažba
posamezniku pri nečem neutemeljenem, če daje dobre rezultate v praksi, saj nam s
tem v negotovosti vrača občutek nadzora, moči; (b) takojšnja gratifikacija teorije – nedokazljiva razlaga ponuja »instant« rešitev nekega kompleksnega problema, kot so
težave v razredu, skupnosti ipd.; (c) enostavna razlaga – nedokazljiva ideja je sprejeta,
če ponudi enostavno razlago o nečem, kar dojemamo kot kompleksno in težko razumljivo, kot so npr. za laičnega poznavalca človekova razumska inteligentnost, čustveno
delovanje ipd.
Waterhousova (2006) še dodaja, da pomeni teorija EI podporo »poražencem«, saj
naj bi dosedanji testi inteligentnosti razlikovali med posamezniki, medtem ko naj bi
koncept EI podpiral človekovo težnjo k medsebojnemu izenačevanju: EI, ki se jo je mogoče naučiti in samostojno razviti, se v njej izuriti, naj bi posamezniku ponujala možnost uspeha tudi takrat, ko so njegovi intelektualni potenciali morebiti nižji.
Waterhousova (2006) gre v svoji kritiki še dlje in opozarja celo na škodljivost prenašanja teorije EI (označi jo celo kot »izobraževalna zloraba«) v šolsko prakso. Poučevanje
te teorije naj bi škodljivo vplivalo na epistemologijo učitelja, na njegovo prepričanje o
delovanju človekove kognicije, učencem naj ne bi pripomoglo k izboljševanju njihovega učenja, bilo pa naj bi škodljivo tudi za celotno polje izobraževanja. Temeljno poslanstvo šolskega sistema naj bi namreč bilo učenje odkrivanja veljavnih idej s podporo
empiričnih podatkov in usposabljanje učencev za odkrivanje objektivnih znanj.

PREGLED NEKATERIH ZNANSTVENIH MODELOV EMOCIONALNE
INTELIGENTNOSTI
Salovey in Mayer (1990) sta z uvedbo koncepta EI gotovo dosegla svoj primarni
namen, ki je bil spodbuditi znanstveno raziskovanje novega konstrukta, saj lahko v zadnjih dvajsetih letih najdemo ogromno raziskav, ki skušajo z znanstvenimi metodami
preveriti konstrukt EI. Vendar pa se na poti raziskovanja avtorji srečujejo z mnogimi
težavami pri definiranju, merjenju in veljavnosti omenjenega konstrukta.
Pečjak in Avsec (2003) pravita, da razumevanje pojma EI najprej zahteva pojasnitev
dveh komponent: emocij in inteligentnosti. Nekoč so avtorji čustva in inteligentnost
pojmovali kot diametralno nasprotna si procesa, ki sta se medsebojno izključevala. Nasprotno pa danes poudarjajo pomembno skupno delovanje obeh, saj so posebej pri
učenju pomembni sinergični učinki sovplivanja inteligentnega in čustvenega funkcioniranja človeka. K takemu razumevanju so v veliki meri pripomogle sodobne perspektive pojmovanja inteligentnosti, ki so s sociokulturnim pristopom razširile pojmovanje
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inteligentnosti. K temu sta prispevali denimo Sternbergerjeva (1985) in Gardnerjeva
(1993) teorija inteligentnosti. Pri Sternbergu (1985) je to praktična inteligentnost, ki
jo postavlja kot nasprotje akademske in za katero meni, da je uporabna za reševanje
problemov, povezanih s posameznikovimi individualnimi čustvi, potrebami in načrti za
preživetje. V Gardnerjevi teoriji pa je to socialna inteligentnost, ki jo tvorita interpersonalna in intrapersonalna inteligentnost. Jedro interpersonalne inteligentnosti je sposobnost opažanja razlik v temperamentu, razpoloženju, motivaciji in namerah drugih
oseb, jedro intrapersonalne inteligentnosti pa je sposobnost zavedanja in razločevanja
lastnih emocij ter sposobnost uporabe teh emocij za usmerjanje lastnega vedenja.
Prav tako sodobne teorije emocij kažejo, da emocije usmerjajo kognitivne aktivnosti ter motivirajo ciljno usmerjeno (prilagoditveno) vedenje (Strongman 1987).
Schwartz (1990, po Pečjak, Avsec 2003) navaja, da so lahko emocije posamezniku pomemben vir koristnih informacij in da jih lahko ta uporablja za učinkovitejše prilagajanje, kot tudi motiviranje, načrtovanje in doseganje določenih življenjskih ciljev.

PROBLEM DEFINIRANJA EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI
Kritiki konstrukta EI pravijo, da do danes še nismo dobili enotne definicije EI, ki bi
jasno razmejila pojem od drugih podobnih pojmov. Locke (2005) pravi, da je bila EI že
v samem začetku definirana preširoko, da bi sploh lahko kdaj bila ustrezno preverjena.
Nekateri avtorji (Matthews in sod. 2002) menijo, da je bila EI v raziskavah doslej prepogosto redefinirana in so zato študije kot del EI identificirale zelo različne spretnosti.
Poročajo o kar osmih različnih konceptualizacijah EI, ki zajemajo temperament, karakter, sposobnost procesiranja emocij, prilagodljivost posameznika na okolje, doseganje
nekih implicitnih ali eksplicitnih spretnosti, samorefleksivno samozavedanje, ustrezno
emocionalno ujemanje posameznika z okoljem ipd. Poskus ureditve definicij predstavlja grupiranje obstoječih opredelitev na dve skupini, in sicer glede na to, kateri del v
besedni zvezi emocionalna inteligentnost (emocijam ali inteligentnosti) raziskovalci
bolj poudarjajo:
(a) obravnavanje EI kot kognitivni konstrukt (mentalno sposobnost) – gre za t. i.
modele mentalnih sposobnosti (predstavnika sta prva avtorja EI Mayer in Salovey) ,
(b) obravnavanje EI prvenstveno kot nekognitivni konstrukt (največkrat kot osebnostno lastnost) – sem sodijo številni avtorji, ki definirajo EI kot mešanico prilagoditvenih čustvenih lastnosti in dispozicij ter mentalnih spretnosti, v svoja pojmovanja EI
vključujejo še nekatere vidike osebnosti in spretnosti zaznavanja, asimilacije, razumevanja čustev ter upravljanja lastnih čustev in čustev drugih; vključujejo tudi motivacijske faktorje in afektivne dispozicije posameznika, kot so sposobnost samozavedanja,
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asertivnost, empatičnost); tem modelom EI pravimo »mešani modeli« EI, najvidnejši
predstavnik pa je Goleman.

EI KOT SPOSOBNOST PROCESIRANJA INFORMACIJ, POVEZANIH
Z EMOCIJAMI
Salovey in Mayer (1990) sta EI definirala kot sposobnost opazovanja lastnih čustev
in čustev drugih, diskriminacije med njimi ter uporaba čustvenih informacij z namenom usmerjanja mišljenja in vedenja posameznika. Opredelita jo s tremi adaptivnimi
sposobnostmi, in sicer s sposobnostjo ocenjevanja in izražanja emocij pri sebi in drugih (verbalno in neverbalno), s sposobnostjo reguliranja emocij pri sebi in drugih ter s
sposobnostjo uporabe emocij pri reševanju problemov in pri odločanju (npr. pri fleksibilnem načrtovanju, kreativnem mišljenju, nedirektivni pozornosti in motivaciji). Svoj
model sicer leta 1997 nekoliko preoblikujeta in bolj poudarita kognitivne komponente
EI v smislu potenciala za intelektualno in emocionalno rast.
Model zajema štiri vrste hierarhično razporejenih sposobnosti na področju emocij
(glej Slika 1):
(1) zaznavanje, ocenjevanje in izražanje emocij,
(2) emocionalno spodbujanje mišljenja,
(3) razumevanje, analiziranje in uporaba emocionalnega znanja ter
(4) refleksivna regulacija emocij za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti.
Ta štiri področja sta avtorja razdelala najprej po dveh oseh (Mayer in Salovey 1997,
po Avsec in Pečjak 2003). Vertikalna os predstavlja komponento kompleksnosti emocionalnih procesov od najnižjih, relativno enostavnih sposobnosti emocionalnega zaznavanja in izražanja, pa vse do kompleksnih procesov zavestne, reflektivne regulacije
emocij. Horizontalna os pomeni razvojni vidik emocionalnih procesov, in sicer avtorja
na vsakem nivoju predstavita po štiri reprezentativne sposobnosti, razporejene po razvojnem načelu: od tistih, ki se razvojno pojavijo prej (levo razvrščene), do tistih, ki se
v razvoju pojavijo kasneje (desno razvrščene). Prva raven se nanaša na zaznavanje in
ocenjevanje ter razvrščanje emocij. Gre za posameznikovo sposobnost, da prepozna
lastne emocije, jih poimenuje in zmore čim natančneje izraziti. Prav tako naj bi posameznik znal zaznati in identificirati čustva, čustvena stanja, občutja in potrebe drugih
ljudi ter razločevati njihova natančna in nenatančna ter iskrena in neiskrena izražanja. Na drugem nivoju sta avtorja opredelila sposobnosti za emocionalno spodbujanje mišljenja, usmerjanje in ohranjanje pozornosti. Številne empirične študije namreč
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kažejo, da emocije vplivajo na kognicijo: kadar je oseba vesela, delujejo pozitivno na
uspešnost reševanja (miselnih) nalog, kadar je žalostna, pa negativno (Forgas 1995;
Mayer in sod. 1992; Mayer in Hanson 1995).
Reflektivna regulacija emocij za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti
Sposobnost sprejemanja
emocij, tako prijetnih kot
neprijetnih.

Sposobnost presojanja
o emocijah glede na
informativnost ali
uporabnost.

Sposobnost reflektivnega
spremljanja emocij pri
sebi in drugih, kot so npr.
prepoznavanje jasnosti,
tipičnosti, vplivnosti in
smiselnosti posameznih
emocij.

Sposobnost upravljanja
z lastnimi emocijami in
emocijami drugih, npr.
ublažitev negativnih
emocij in povečevanje
prijetnih brez potlačevanja
in pretiranega poudarjanja
informacij, ki jih spremljajo.

Razumevanje in analiziranje emocij; uporaba emocionalnega znanja
Sposobnost razvrščanja
emocij in sposobnost
prepoznavanja odnosov
med besedami in
emocijami.

Sposobnost interpretiranja
pomena emocij, k se
nanašajo na odnose, kot
je npr. žalost, ki pogosto
spremlja izgubo.

Sposobnost razumevanja
kompleksnih emocij:
sočasno občutje ljubezni in
sovraštva ali mešanice, kot
je npr. strahospoštovanje
kot kombinacija strahu in
presenečenja.

Sposobnost prepoznavanja
prehajanja emocij, kot je
npr.: prehod od jeze do
sramu.

Emocionalno razpoloženje
se spreminja odvisno
od posameznikove
perspektive od
optimističnega k
pesimističnemu:
spodbujanje posameznika
za upoštevanje multiplega
pogleda na stvari.

Emocionalna stanja
diferencialno spodbujajo
dostop do specifičnih
problemov, kot je npr.
zadovoljstvo, ki spodbuja
induktivno sklepanje in
kreativnost.

Sposobnost natančnega
izražanja emocij in
potreb, povezanih s temi
emocijami.

Sposobnost razločevanja
med natančnim in
nenatančnim izražanjem
emocij, iskrenim in
neiskrenim izražanjem
emocij.

Emocionalno spodbujanje mišljenja

Kompleksnost emocionalnih procesov

Emocije usmerjajo
mišljenje z usmerjanjem
pozornosti na pomembne
informacije.

Emocije so dovolj jasne in
primerne, da lahko služijo
kot sredstvo za presojanje
in občutja, ki zadevajo
spomin.

Zaznavanje, ocenjevanje in izražanje emocij
Sposobnost identifikacije Sposobnost identifikacije
lastnih emocionalnih stanj, emocij pri drugih ljudeh,
občutij in mišljenj.
umetniških delih ipd., skozi
jezik, zvok, zunanjost in
vedenje.

Razvojni vidik

Slika 1: Področja emocionalne inteligentnosti (Mayer in Salovey 1997, po Avsec in Pečjak 2003).
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Tretji nivo se nanaša na uporabo in razvijanje emocionalnega znanja, ki ga posameznik začne pridobivati v otroštvu in s tem nadaljuje celo življenje. Ko se otrok nauči
prepoznavati različne emocije, postopoma začne razlikovati intenzitete posameznih
emocij, nato jih začne povezovati z različnimi situacijami, v katerih se posamezne emocije porajajo, nenazadnje pa razume, da se lahko v določenih situacijah sočasno pojavljata nasprotujoči si emociji ali pa s kombinacijo enostavnih dobimo kompleksne
emocije. Četrta raven predstavljenega modela, refleksivna regulacija emocij za spodbujanje intelektualne in emocionalne rasti, pa pomeni najvišjo in najkompleksnejšo
raven EI. Le samozavedanje lastnih emocij in zavedanje emocij drugih lahko privede
do refleksije emocij. Slednje vodi do mogoče tolerance neželenih emocionalnih stanj
pri sebi ali drugih in nadzorovanja emocionalnih reakcij. Le tako je lahko posameznik
sposoben ustreznega reagiranja v različnih situacijah ter sposoben reflektiranja lastnih
razpoloženjskih izkušenj, emocij ter izkušenj o razpoloženjih in emocijah drugih ljudi.

EI KOT OSEBNOSTNA ZNAČILNOST
Goleman (1995: 43) je svoj koncept EI oblikoval na osnovi prvega modela Mayerja
in Saloveya (1990). Govori o obstoju splošnega faktorja EI, ki ga tvori pet medsebojno
soodvisnih faktorjev: (1) samozavedanje ali poznavanje emocij, ki je temelj in pogoj za
razvoj ostalih dejavnikov EI in pomeni nekakšno pozicijo uma, da opazuje in raziskuje
lastno doživetje in na osnovi tega sprejema odločitve; (2) regulacija ali uravnavanje
emocij – pomeni sposobnost nadziranja impulzov in obvladovanje ter usmerjeno izražanje negativnih emocij, pri čemer je cilj vzpostavitev ravnovesja med pozitivnimi in
negativnimi emocijami, kar je po Golemanovem mnenju temelj posameznikovega zadovoljstva v življenju; (3) samomotiviranje kot dejavnik, kjer se prepleta več elementov
(spodbujanje sebe, upanje, optimizem in zlitje ali »flow«); (4) empatija ali prepoznavanje emocij pri drugih, kar zajema sposobnost vživljanja v emocije drugega in razumevanje položaja ter razmišljanja drugega; (5) faktor socialnih spretnosti ali ravnanje
v odnosih z drugimi, kar se kaže v ustreznem ravnanju z emocijami drugih in spretnostih oblikovanja ter vzdrževanja dobrih medsebojnih odnosov. Avtor je v svojem
delu večkrat redefiniral koncept, pri čemer je vanj vključil vedno nekoliko drugačen set
osebnostnih značilnosti. Tako npr. v poznejši opredelitvi ohranja poznavanje emocij
in uravnavanje emocij, dodaja pa »samozavedanje, kontrolo impulzov, odložitev zadovoljitve, spoprijemanje s stresom in bojaznijo« (Goleman 1995: 259). Golemanova
nazadnje objavljena opredelitev koncepta EI govori o tem, da EI tvorijo kompetence,
ki se nanašajo na štiri bistvena področja, ki jih opredeljujeta dve ključni faceti: (1) sposobnost, ki se nanaša na prepoznavanja in regulacijo čustev, ter (2) ciljnost, ki govori o
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tem, ali se kompetence nanašajo na posameznika ali na druge (Goleman 2001). Tako
dobimo štiri področja: prepoznavanje emocij pri sebi, prepoznavanje emocij pri drugem, regulacija emocij pri sebi in regulacija emocij pri drugem. Nekateri avtorji menijo (Pečjak in Avsec 2003), da Goleman v svojih definicijah zajema široke in le deloma
prekrivajoče se opredelitve, katerih posledica je, da je avtor s tem zajel skoraj celotno
osebnost. Vključuje namreč tako motivacijske značilnosti, emocije kot tudi značilnosti
vedenjskega področja. Drugi kritiki (Zeidner in sod. 2002) Golemanovega koncepta
menijo, da med predlaganimi komponentami ne opiše splošnega konstrukta EI, niti ga
ne diferencira od drugih osebnostnih potez ali sposobnosti, ki se povezujejo s prepoznavo in regulacijo emocij ipd. Zato številni avtorji v svojih delih poudarjajo, da Golemanove teorije EI ne bi smeli obravnavati kot znanstvene (Davies in sod. 1998; Mayer
in Cobb 2000; Waterhouse 2006).
Nekoliko bolj dodelan in zanimivejši mešani model, ki pojasnjuje EI skozi več osebnostnih spremenljivk, je model Bar-Ona (2000, po Pečjak in Avsec 2003), ki podobno
kot Golemanov vključuje emocionalne, osebne in socialne dimenzije inteligentnosti.
Zanje Bar-On meni, da imajo za vsakodnevno funkcioniranje posameznika pogosto
večjo prediktivno vrednost kot klasična inteligentnost. EI opredeljuje kot »vrsto nekognitivnih sposobnosti, kompetenc in spretnosti, ki vplivajo na uspešnost posameznika
pri njegovem spoprijemanju z zahtevami in pritiski okolja« (Bar On 1997: 14, po Pečjak
in Avsec 2003). Tako Golemanov kot Bar-Onov koncept sta doživela velike kritike tudi
zaradi načina merjenja EI.

PROBLEM MERJENJA EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI
IN NJENE VELJAVNOSTI
Težave pri definiranju EI posledično pomenijo tudi težave pri merjenju EI: če ne
vemo, kaj merimo, bomo to težko izmerili. Kot smo predstavili zgoraj, lahko opredelitve EI umestimo v dve skupini, tiste, ki EI opredeljujejo kot mentalno sposobnost, in
tiste, ki EI opredeljujejo kot mešanico prilagoditvenih emocionalnih lastnosti in dispozicij ter mentalnih spretnosti. Posledično nekateri avtorji (Zeidner in sod. 2002) trdijo,
da se tako grupirajo tudi mere EI.
Avtorji, ki EI opredeljujejo kot mentalno sposobnost, pri merjenju EI po vzoru merjenja klasične inteligentnosti uporabljajo mere sposobnosti oz. mere dosežka (MEIS,
Mayer in sod. 2000; novejši tudi MSCEIT). Avtorji trenutno preverjajo zgoraj predstavljen štirinivojski model skozi omenjene teste sposobnosti, in sicer tako, da ocenjujejo EI skozi objektivne lestvice dosežka, torej preverjajo posameznikovo EI kot sposobnost za reševanje vsakodnevnih problemov. Testiranje poteka s pomočjo določenih
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nalog (npr. identifikacija čustev na obrazu, v zgodbi, na sliki ipd.), pri čemer pa se kaže
težava pri ugotavljanju pravilnega odgovora posameznika. Kritike tovrstnih merskih
inštrumentov se nanašajo predvsem na pomanjkljivo določanje objektivnih kriterijev za vrednotenje odgovorov in določanje pravilnosti odgovorov. Avtorji (Mayer in
sod. 2000) ponujajo tri mogoče rešitve: (1) točkovanje pravilnega odgovora na osnovi
konsenza skupine (npr. če se skupina strinja, da je čustvo na obrazu veselje, je veselje
pravilni odgovor), (2) pravilni odgovor točkujejo strokovnjaki na področju EI (npr. strokovnjak oceni neki dražljaj in nato njegovo oceno uporabimo kot pravilen odgovor ter
jo primerjamo z odgovorom udeleženca) in (3) t. i. ciljno točkovanje, kjer udeleženec
preizkušnje oceni, kaj je cilj (npr. umetnik, fotograf, glasbenik) izražal, medtem ko je bil
vpleten v neko čustveno aktivnost (npr. pisanje pesmi, igranje instrumenta, slikanje,
kiparjenje, fotografiranje); nato pa z nizom čustveno rangiranih lestvic ugotavljamo
stopnjo ujemanja med oceno udeleženca preizkušnje, kaj je izražal cilj, in med tem,
kar je sam cilj poročal o svojih čustvih. Kljub navedenim mogočim rešitvam določanja
kriterija pravilnosti odgovorov na testih dosežka se še vedno kaže pomanjkanje nekih
objektivnih logičnih konceptualnih kriterijev za določanje pravilnega odgovora.
Po drugi strani pa naj bi avtorji, ki jih glede na njihove opredelitve EI uvrščamo
med t. i. mešane modele, za merjenje EI uporabljali mere s strani opazovalcev, daleč
najpogostejše pa so mere samoporočanja ali t. i. samoocenjevalne lestvice (npr. ECI,
Boyatzis in sod. 2000; Vprašalnik EQ-i, Bar On 1997; na našem področju pa avtorji v zadnjem času uporabljajo na Hrvaškem razviti ESCQ – Emotional skills and competence
Questionnaire, čeprav slednja samoocenjevalna lestvica ne temelji na mešanem modelu, ampak na modelu Mayerja in Saloveya 1997). Pri merjenju EI skozi lestvice samoporočanja ocenjujemo posameznikova prepričanja in percepcije lastnih kompetenc na
specifičnih področjih EI. Lestvice so sestavljene iz nabora opisnih trditev (npr. ESCQ:
»Ko vidim, kako se nekdo počuti, navadno vem, kaj se z njim dogaja.«, po Takšić in sod.
2009), kjer udeleženec testiranja obkroži stopnjo strinjanja (od 1 – nikoli do 5 – vedno)
s posamezno trditvijo. Barchard in Hakstian (2004) poudarjata, da je bistvena razlika
med merama sposobnosti po vzoru inteligentnosti in lestvicami osebnosti, saj prve
merijo najboljši dosežek posameznika, medtem ko druge merijo njegov tipični dosežek. Lestvice samoocenjevanja so bile deležne mnogih kritik. Avtorji opozarjajo na njihovo subjektivnost in nižjo veljavnost. Tako se kritiki (Zeidner in sod. 2002) sprašujejo,
ali je EI sploh lahko dostopna zavestnemu vpogledu udeleženca testiranja, in menijo,
da so odgovori pod vplivom nejasnega samozaznavanja ter so pogosto filtrirani skozi posameznikovo samopodobo. Nadalje opozarjajo, da so lestvice samoocenjevanja
pod vplivom napake pristranskosti odgovorov, bodisi da je posameznik nagnjen k dajanju določenega niza odgovorov (ali samo nizke ali samo visoke ocene) bodisi da je
posameznik nagnjen k dajanju socialno zaželenih odgovorov, zavajanju ali preprosto
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težnji, da želi pustiti vtis na testatorja. Z vidika veljavnosti merjenega konstrukta kritiki
menijo, da če koncipiramo EI kot sposobnost, inteligentnost, ne moremo s samoocenjevanjem posameznika govoriti o njegovi dejanski stopnji EI (npr. če vprašamo posameznika, ali je visoko emocionalno inteligenten, njegov pritrdilni odgovor nikakor
ne more biti veljavna in zanesljiva mera visoke stopnje emocionalne inteligentnosti,
saj metaanaliza 55 raziskav kaže, da so korelacije med samoporočanjem in objektivno
mero inteligentnosti nizke .30, po Zeidner in sod. 2002).
Merjenje EI kot osebnostne značilnosti se srečuje tudi s kritiko, da taka ocena EI
nima diskriminativne vrednosti. Avtorji namreč pravijo, da se merjenje EI kot nekognitivne poteze z značilnostmi, kot so asertivnost, optimizem, kontrola impulzov ipd., nanaša na dimenzije že oblikovanih osebnostnih konstruktov; najpogosteje kritiki očitajo
prekrivanje koncepta EI in taksonomijo velikih pet osebnostnih lastnosti (Zeidner in
sod. 2002). Podobno poročajo tudi drugi avtorji (Schulte in sod. 2004), ki pravijo, da EI
dodaja le malo k razumevanju človekovega vedenja, saj ne pomeni ničesar novega kot
le skupek splošnega faktorja inteligentnosti in nekaterih osebnostnih lastnosti. Večinoma naj bi študije kazale visoke korelacije med velikimi petimi osebnostnimi lastnostmi
in ocenami EI (npr. 50, po Zeidner in sod. 2002), zato naj bi EI ne bil nič drugega kot le
približna mera kompozicije velikih pet, obtežena proti nevroticizmu. O nekoliko drugačnih rezultatih pri preverjanju psihometričnih lastnosti lastne merske samoocenjevalne lestvice ESCQ poročajo hrvaški avtorji (Taksić in sod. 2009): najvišja korelacija naj
bi bila med podlestvicami ESCQ in odprtostjo za izkušnje/inteligentnostjo (.50, .25, .44
in .52, Takšić 2000), kar interpretirajo kot povezanost med emocionalno kompetentnostjo in kognitivnimi aspekti posameznikove osebnosti. Druge korelacije med podlestvicami ESCQ in ostalimi štirimi dimenzijami posameznikove osebnostne strukture
so nizke in pozitivne, a ostajajo v razponu, na osnovi česar avtorji zaključujejo, da ima
EI zadovoljivo diskriminativno veljavnost od znane osebnostne strukture velikih pet
osebnostnih lastnosti (Avsec in sod. 2009).
Na pomembno razliko pa v diskusiji o merjenju EI opozarjata Pertrides in Furnhman (2001), ki menita, da ne gre za dve različni merjenji enega konstrukta EI, temveč
gre za popolnoma ločeno merjenje dveh različnih konstruktov, dveh različnih EI.
Raziskave v povezavi z napovedno veljavnostjo EI so v porastu, predvsem pa se pri
tem za oceno EI uporabljajo testi osebnostnih značilnosti, manj pa testi sposobnosti.
Napovedna veljavnost EI je najpogosteje omenjena v kontekstu uspeha na delovnem mestu. Čeprav se je optimistična napoved Golemana, da je uspeh na delovnem
mestu (uspeh vodje) v 80 % odvisen od EI, izkazala za neutemeljeno, pa študije kažejo
več podatkov o pozitivni vlogi EI pri vodenju, saj naj bi bili vodje z visoko stopnjo EI
na delovnem mestu učinkovitejši in naj bi imeli pozitiven vpliv na svoje podrejene, na
boljše delovno okolje, na uspešnejše oblikovanje delovnih skupin ipd.
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Nekateri konstrukti, ki se nanašajo na EI, kot je aleksitimija, so se pokazali pomembni v klinični praksi, visoka EI kot zaščitni faktor pa se je pokazala predvsem pri
posameznikovih vedenjih, ko ščiti lastno zdravje. Študije namreč kažejo, da visoka
emocionalna inteligentnost pomeni zaščitni faktor pri zlorabi psihoaktivnih snovi v
mladostništvu in deviantnem vedenju, ki se nanaša na kajenje, prekomerno uporabo
alkohola in marihuane (Brackett in sod. 2004). Visoko emocionalno inteligentni mladostniki pogosteje poročajo tudi o pozitivnejšem odnosu z drugimi, večji podpori staršev
in redkeje poročajo o negativnih odnosih z vrstniki (Lopes in sod. 2003).
Vsekakor pa se je treba pri preverjanju napovedne veljavnosti vprašati, ali lahko
pričakujemo pomembnost EI za uspeh posameznika na vseh področjih. V nadaljevanju
se bomo osredotočili predvsem na aplikacijo koncepta EI v izobraževanju.

DEJAVNIKI RAZVOJA EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI
Kritiki koncepta EI opozarjajo na dodatno do danes še neodgovorjeno vprašanje, ki
se dotika področja EI in se nanaša na dejavnike, ki vplivajo na razvoj EI. Zeidner, Roberts in
Matthews (2002) menijo, da bi bilo v prihodnje smiselno oblikovati študije, ki bi ugotavljale stopnjo vpliva genetskih in socializacijskih dejavnikov na razvoj EI. Genetske študije
naj bi odgovorile na vprašanje, ali je EI v večji meri genetsko pogojena in zato fiksna ter
neobčutljiva na intervencije, ali temperament vpliva na razvoj in nastanek temeljnih facet
EI, kot sta emocionalna reaktivnost in samokontrola, v kolikšni meri genetsko-okoljska
interakcija vpliva na fenotipsko EI ipd. Po drugi strani pa nekateri zagovorniki EI (Saarni
2000; Salovey in Sluyter 1997) poročajo, da v največji meri k razvoju EI prispevajo vzgojni
stili staršev, torej predvsem socializacijski dejavniki. Najpomembnejše pri tem naj bi bilo
čustveno znanje staršev, predvsem njihova sposobnost prepoznave in regulacije čustev.
Starševska socializacija emocionalne kompetentnosti naj bi se kazala skozi neposredno
regulacijo otrokovih čustev (npr.: dajanje jasnih navodil o čustvih, neformalni pogovori o
emocionalni regulacij), ali pa skozi posredne čustvene prakse, ki so vidne predvsem kot
opazovanje in modeliranje otroka že obstoječih čustvenih kompetenc v družini (Salovey
in Sluyter 1997). Kritiki EI opozarjajo, da danes študije še niso dale jasnih empiričnih podatkov o tem, kaj dejansko vpliva na razvoj EI v okviru socializacijskih procesov otroka.
Nekateri avtorji (npr.: Saarni 1999; Denham 1998) sicer poročajo o pozitivni povezanosti
med kvaliteto zgodnje navezanosti in empatično skrbjo, zanimanjem in čustveno (dis)regulacijo; o pozitivni povezanosti med starševsko emocionalno izraznostjo in senzibilnostjo za otrokova čustva ter čustvenim razumevanjem, kompetentnostjo, prosocialnim
vedenjem, stilom odzivanja na negativna čustva drugih in spoprijemanjem s stresom;
o povezanosti med različnimi vzgojnimi praksami (avtoritarnost vs. permisivnost, avto-

456

ČUSTVENA PISMENOST  OVREDNOTENJE KONCEPTA ...

nomija vs. nadzor itd.) in razvojem samoregulacije, psihosocialnih kompetenc, otrokove
čustven reaktivnosti, spoprijemanja s stresom in socialne kompetentnosti. Podrobnejši
pregled rezultatov pokaže, da se sicer posamične študije lotevajo nekaterih komponent
EI, vendar celostno na vprašanje dejavnikov razvoja EI ne odgovarjajo.

VSTOP ČUSTVENE PISMENOSTI NA POLJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Pečjak in Košir (2002) menita, da vloga šole ni zgolj v tem, da kot izobraževalna
institucija (na)uči učence temeljnih spretnosti, kot so računanje, branje in pisanje, pač
pa je pomembna tudi njena vzgojna funkcija, preko katere naj bi poskušala usposobiti
učence za učinkovito (so)bivanje z drugimi. Slednje od šole kot sistema zahteva, da
pomaga učencem razvijati njihova osebna stališča, vrednote in medosebne kompetentnosti, kot sta tudi socialna in emocionalna kompetentnost, ki pomenijo temelj za
različne socialne vloge (sošolec, prijatelj, sodelavec ipd.), s katerimi se učenci v življenju
srečujejo. Celo več: šola naj bi bila za družino prvo okolje, kjer bi lahko otrok varno
preizkušal ter uril svoje emocionalne in socialne kompetence ter tako pridobival svoji
starosti primerne pozitivne izkušnje.
Podobno menijo tudi drugi avtorji (Zeidner in sod. 2002), ki pravijo, da je poudarjanje čustev in socialnih interakcij otrok v šoli temeljnega pomena za njihovo učenje in
učne dosežke nasploh. Podobno kažejo tudi študije o sociometričnih položajih otrok,
ki povezujejo sociometrični položaj učenca z učno uspešnostjo, razvojem socialnih
spretnosti, stopnjo samozaupanja in samopodobe (Pečjak, Košir 2002).
Z letom, ko je Goleman objavil in populariziral koncept EI, je področje izobraževanja v ZDA dobesedno preplavila ponudba najrazličnejših programov, ki naj bi razvijale in krepile EI v šolah na vseh stopnjah izobraževanja. Po nekaterih podatkih, ki jih
podaja Univerza v Illinoisu, naj bi samo v tistem okrožju tisoče šol uporabljajo več kot
150 različnih vrst programov (Zeidner in sod. 2002), katerih bistveni cilj je spodbuditi
razvoj EI in njenih pozitivnih vplivov na vsa področja posameznikovega delovanja. V
nadaljevanju bomo zato podrobneje pogledali pojem čustvene pismenosti in v svetu
trenutno aktualne programe na tem področju.
Pojem čustvene pismenosti se uporablja, ko želimo poudarjati aplikacijo emocionalne inteligentnosti v različnih okoljih, najpogosteje pa na področju vzgoje in izobraževanja. Pod tem pojmom avtorji najrazličnejših programov brez jasne ločnice in nekritično združujejo mnoge koncepte, kot so emocionalna inteligentnost, emocionalna
kompetentnost, socialna kompetentnost ipd. In predvsem v ZDA se navadno najrazličnejši programi za razvoj emocionalne in/ali socialne kompetentnosti poimenujejo
kar s tem »krovnim« izrazom – čustvena pismenost.
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Program čustvene pismenosti (Bocchino 1999) naj bi vseboval tri večje skupine
strategij, ki naj bi vodile k večji čustveni pismenosti posameznika: (1) dejavnosti za
razumevanje in uravnavanje emocij pri sebi in drugih, katerih namen je udeležencem
programa pojasnjevati in pokazati izvor emocij ter opozoriti na fiziološke reakcije ob
pojavljanju posameznih emocij pri sebi in pri drugih; (2) dejavnosti za razvoj učinkovitih komunikacijskih strategij, kot so strategije učinkovitega poslušanja, spretnosti natančnega oblikovanja sporočanja in različne medosebne spretnosti; (3) dejavnosti za
razvoj notranje kontrole pri učencih – s temi učenci urijo spretnosti in tehnike za uporabo načrta notranje kontrole in spoznavajo pomen atrubucijske teorije za svojo lastno
notranjo kontrolo. Bocchino (1999) meni, da bi morali zgoraj omenjene dejavnosti integrirati v vsakodnevne razredne aktivnosti in jih s pomočjo modeliranja in ojačevanja
posameznih vrst emocionalno pismenega vedenja postopoma prenašati na učence.
Najpogosteje omenjena (preventivna) programa pri razvijanju koncepta emocionalne pismenosti pa sta SEL – Socialno emocionalno učenje; Social emotional learning,
Graczyk idr. (2000; po Bar-On in Parker 2000) in CASEL – Sodelovati za pospeševanje
socialnega in emocionalnega učenja (Collaborative to Advance Social and Emotional
Learning). Oba temeljita na predpostavki, da lahko vsi učenci izboljšajo svoje vedenje
tako, da postanejo odgovornejši in učinkovitejši pri reševanju problemov ter se lahko
učinkovitejše spoprijemajo z vsakodnevnimi stresnimi dogodki (Pečjak, Košir 2002). Pri
tem uporabljata temeljne strategije, kot so spodbujanje in razvoj soodvisnosti med
učenci, pomoč učencem, da dobijo občutek kontrole nad lastnim življenje, učenje
učencev učinkovitega spoprijemanja s stresom, nudenje pomoči učencu za doseganje
njegovi razvojni stopnji primernih izkušenj (npr. dobiti prijatelja, učinkovito komunicirati ipd.). Temeljno izhodišče SEL programa je, da najprej določimo, katera so področja
t. i. kritičnih kompetenc (torej kje so učenci najšibkejši) (za seznam kompetenc glej
Tabelo 2), in te nato urimo skozi proces razvoja spretnosti (tj. modeliranje spretnosti,
omogočanje ustreznih izkušenj za vadbo spretnosti, ustrezna in hitra povratna informacija, ojačevanje ustreznih spretnosti).

Zavedanje občutkov
Uravnavanje občutkov
ZAVEDANJE SEBE IN
DRUGIH

Prevzemanje perspektive
Analiza socialnih norm
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Sposobnost natančnega opažanja lastnih
občutkov.
Sposobnost uravnavanja lastnih občutkov.
Sposobnost natančnega zaznavanja
perspektive drugih.
Sposobnost kritičnega vrednotenja socialnih,
kulturnih in medijskih sporočil, ki se nanašajo
na socialne norme in vedenja posameznika.
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Konstruktivni občutek
sebe
Odgovornost
POZITIVNA STALIŠČA
Skrb
IN VREDNOTE
Spoštovanje drugih

Identifikacija problema
ODGOVORNO
ODLOČANJE

Prilagojeno izbiranje ciljev
Reševanje problema
Receptivna komunikacija

KOMUNIKACIJSKE
SPRETNOSTI
Ekspresivna komunikacija
SOCIALNE
SPRETNOSTI

Sodelovanje
Pogajanje
Odklonitev/zavrnitev
Prositi za pomoč

Občutja optimizma in moči pri spoprijemanju z
vsakodnevnimi situacijami/spremembami.
Namen vesti se varno, zdravo, etično.
Namen biti pošten, pravičen, radodaren in
usmiljen.
Namen sprejeti in upoštevati razlike med
posamezniki in skupinami in poudarjati pravice
vseh ljudi.
Sposobnost oceniti problemsko situacijo,
ki zahteva odgovor, ali se odločiti in oceniti
tveganje, ovire in vire pomoči.
Sposobnost za izbiranje pozitivnih in
realističnih ciljev.
Sposobnost za pozitivno reševanje problemov.
Sposobnost natančnega verbalnega in
neverbalnega sprejemanja informacij od
drugih.
Sposobnost začeti in vzdrževati pogovor,
izražati lastne misli in občutja verbalno in
neverbalno sporočati ostalim govorcem, da jih
razumemo.
Sposobnost obračati se na skupino in
sodelovati v dvojici ali skupini.
Sposobnost mirnega reševanja problemov,
upoštevanja perspektive in občutij drugih.
Sposobnost reči »ne«, izogibanje situacijam, v
katerih nekdo pritiska, in odlašanje z akcijo v
stresni situaciji, dokler nisi ustrezno pripravljen.
Sposobnost identificirati potrebo po podpori
ter oceniti dostopne in ustrezne vire pomoči.

Tabela 2: Ključne kategorije kompetentnosti v programu SEL (po Pečjak, Košir 2002).

Zagovorniki koncepta EI in razvijanja čustvene pismenosti pravijo, da dosedanja
evalvacija programov pokaže kar nekaj dobrih rezultatov, ki so jih šole s tovrstnimi
programi dosegle. Tako nekateri avtorji (Cherniss in sod. 2006) povzemajo rezultate
raziskav, ki poročajo o izboljšanju samozavedanja in samozaupanja učencev, ki se kaže
kot višja motivacija za delo, bolj realistično postavljanje ciljev, uravnavanje stresa, boljše organizacijske spretnosti, učinkovitejše reševanje konfliktov ipd. Po drugi strani pa
naj bi metaanalize študij pokazale, da se je na šolah, kjer so izvajali tovrstne programe,
pomembno znižala stopnja antisocialnega vedenja in agresivnosti, disciplinskih težav
v razredih, zlorabe alkohola in nedovoljenih drog, izostajanje od pouka, izboljšala pa
stopnja samospoštovanja učencev in njihovih medvrstniških odnosov, obogatili so besedni zaklad, povezan z izražanjem čustev, izboljšale so se socialne, komunikacijske
spretnosti, načini reševanja problemov in asertivnost (prav tam).
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Po drugi strani pa nekateri podatki kažejo dvoumne rezultate, saj naj SEL ne bi
kazal na izboljšave učnega uspeha. Podroben pregled zgoraj podanih rezultatov pa
pokaže, da so med njimi izboljšane le redke spretnosti, ki jih zajemajo komponente
emocionalne inteligentnosti, saj se večinoma bolj nanašajo na socialne spretnosti,
treninge asertivnosti in reševanja konfliktov ter učinkovitega spoprijemanja z vsakodnevnimi težavami. Posledično kritiki opozarjajo na množico težav, zaradi katerih menijo, da obstoječi programi razvoja čustvene pismenosti nikakor ne prinašajo tistega,
kar (tudi komercialno zanimivo) obeta njihovo poimenovanje. Menijo (Zeidner in sod.
2002) namreč, da vprašanje nedefiniranosti koncepta EI, torej ali neki splošni konstrukt
emocionalne inteligentnosti sploh obstaja, postavlja pod vprašaj smiselnost vseh programov za razvoj in krepitev EI. Če splošni konstrukt EI ne obstaja, bi bilo bolje EI obravnavati kot multidimenzionalen konstrukt in posledično tudi oblikovati programe, ki bi
ciljali na izboljšavo posameznih komponent konstrukta. Če pa bo nadaljnje raziskovanje potrdilo obstoj splošnega konstrukta EI, je potrebno bolj razjasniti cilje programa:
ali želimo »čustveno nepismene« pripeljati do neke stopnje čustveno sprejemljivega
vedenja, saj bi bilo potemtakem morebiti bolje krepiti specifična šibka področja pri
posamezniku in ne vpeljevati neke splošne EI.
Naslednje vprašanje, ki ga avtorji odpirajo, je vprašanje transfera EI: transfer med
spretnostmi in transfer med situacijami. Vprašanje torej je, ali pomeni učenje ene čustvene spretnosti izboljšavo tudi drugih čustvenih spretnostih. Študije namreč kažejo
(po Zeidner in sod. 2002), da doseganje čustvene spretnosti (npr.: zaznavanje žalosti)
ne zagotavlja tudi socialno in emocionalno inteligentnega vedenja (npr.: empatično
vedenje). Nenazadnje pa je pomemben tudi transfer med okolji, saj je dejstvo, da učenje specifičnih spretnosti v enem kontekstu (npr.: šola) še ne zagotavlja prenosa in
izvajanja čustvenih spretnosti v drugem okolju (npr.: družina, odnosi z vrstniki, širše
družbeno okolje ipd.).
Kritičen pogled na množico ponujenih programov za razvoj čustvene pismenosti
oz. urjenje emocionalne kompetentnosti pokaže kar nekaj šibkih točk obstoječih rešitev. Dejstvo je namreč, da so zagovorniki EI pomembno prispevali k trendu vnašanja
čustvene pismenosti v šole (in v učenje) in pomenljivo opozorili na dolgo zanemarjeno pomembno vlogo čustvenih in socialnih dejavnikov v (pretirano »kognitiviziranem
in intelektualiziranem«) šolskem prostoru. Ob tem šoli dodajo novo dimenzijo, saj jo
označijo kot enega bistvenih in za otroka nenadomestljivih okolij za učenje in poučevanje čustvenih spretnosti, trening socialnih veščin ter razvoj čustev. Pomembnost
tega dejstva veča naraščajoče število raziskav EI v šolskem kontekstu, programov ozaveščanja o čustveni tematiki, usposabljanja pedagoških delavcev itd. Razvoj programov, ki izboljšujejo čustveno-socialne spretnosti in kompetence, se zato zdi upravičen,
vendar ali ti dejansko vzgajajo emocionalno inteligentne kompetence, ne vemo. Mož-
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nosti za izboljšave tako vidimo v sistematičnem in načrtovanem pristopu k oblikovanju
programov s strani stroke (doslej so prepogosto še vedno prepuščeni laični javnosti), ki
bi osnovala EI intervence na solidnem konceptualnem okvirju, ki bi natančno začrtala
cilje programa in vedenj, ki jih želimo s programom doseči, ki bi identificirala značilnosti (izobraževalne, sociokulturne, razvojne) konteksta implementacije programa. Tako
pripravljen program bi lahko vpeljali v izobraževalni sistem kot celostno integriran koncept, ki bi ga izvajali ustrezno usposobljeni učitelji s prenašanjem na konkretne vsakodnevne vzgojne in učne vsebine v razredu. Nazadnje pa je treba izdelati ustrezne kriterije
in psihometrične modele za evalvacijo učinkovitosti programov, ki ne bo razdrobljena
in sekvenčna, ampak celostno integrirana v izvajanje programa v celoti. Dejstvo je namreč, da je v psihološki znanosti teorija emocionalne inteligentnosti mlada teorija, ki ji
pomanjkanje empirične potrditve in teoretične dodelanosti legitimno dopušča »začetne
težave«, hkrati pa odpira nove poti na polju akademskega raziskovanja.
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KOMU SLUŽI FUNKCIONALNA
PISMENOST?
1 UVOD
Koncept funkcionalne pismenosti postaja eden ključnih elementov razvoja posamezne družbe. Ne samo, da po svoje pripomore h kakovosti življenja posameznika, ampak pomembno vpliva tudi na razvitost posamezne države. V tem kontekstu
je mogoče razumeti tudi vlogo stopnje funkcionalne pismenosti kot instrumenta za
primerjavo med različnimi svetovnimi državami. Že grob pregled statističnih podatkov
o funkcionalni pismenosti vodi do razmišljanja o večtirnem razvoju oziroma izrazito
različni razvitosti funkcionalne pismenosti med državami. Lahko bi celo zatrdili, da se
razlika v funkcionalni pismenosti med razvitimi, manj razvitimi in nerazvitimi državami
z leti izraziteje poglablja. Ob tem pa se pojavlja ključno vprašanje, ali je morda koncept funkcionalne pismenosti vzpostavil in poglobil nove temelje družbene neenakosti ali pa je zgolj osvetlil že predhodno obstoječe socialno-ekonomske razlike. Slednje
je eden ključnih povodov za razmislek o vprašanjih, kot so npr. kako se krnonološko
spreminjajo podatki o funkcionalni pismenosti, komu dejansko služi funkcionalna pismenost, ali njeno vsebino in razvoj določajo bolj razviti ali manj razviti itd.
Da bi lahko podali odgovore na zastavljena vprašanja, se moramo primarno lotiti enega temeljnih vprašanj, in sicer: zakaj je nastajala konceptualizacija funkcionalne
pismenosti in v kakšnih okoliščinah ter kdo je imel pri tem ključno vlogo. Zavedati se
je treba, da nastanek koncepta funkcionalne pismenosti časovno sovpada s številnimi neoliberalističnimi prijemi na področju izobraževanja, kot so npr. navezava izob-
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raževanja na trg dela, privatizacija izobraževanja itd. Slednje pa pušča dvom v temeljni
namen razvoja funkcionalne pismenosti, in sicer: skrb za pismenost depreviligiranih
družbenih skupin. Ali je tako res temeljni namen razvijanja različnih orodij funkcionalne pismenosti pomoč socialno in ekonomsko šibkim slojem prebivalstva pri aktivnejšem in kakovostnejšem življenju? Ali pa se za humanim ciljem predvsem skriva intenca
po usposabljanju posameznika za potrebe proizvodnje in industrije? Odgovor na zastavljeno vprašanje bom ponudil z metaanalizo nacionalnih in mednarodnih raziskav.
Pri tem bom ponudil kot razmislek odprta vprašanja, s katerimi se bomo srečevali v
prihodnosti, ob tako konceptalizirani funkcionalni (ne)pismenosti.

2 RAZVOJ KONCEPTA FUNKCIONALNA PISMENOST
Izraz funkcionalna nepismenost je povezan s prvimi Unescovimi razvojnimi programi v 50. letih 20. stoletja.101 Unesco je v svoji strategiji socialnega razvoja veliko
prednost dajal programom opismenjevanja, ki so temeljili na domnevi o močni kavzalni povezanosti med pismenostjo in socialnim razvojem. Pismenost je bila zasnovana
na mitu, ki je »preživel« do današnjih dni. Pismenosti so namreč že v samem začetku začeli pripisovali izrazito veliko moč pri zagotavljanju napredka, razvoja, svobode,
ozaveščanja, enakosti, demokracije itd. Ravno širina in nekritična akceptacija pojma
(funkcionalne) pismenosti pa puščata razmislek o dejanski funkciji in ozadju koncepta
(funkcionalne) pismenosti.
Da bi dobili celostno sliko o razumevanju funkcionalne pismenosti v okviru Unesca, je treba razumeti določeno distinkcijo, ki se je vzpostavila na ravni razumevanja
(funkcionalne) pismenosti. Unesco pojma pismenosti ni razumel enoznačno, ampak se
je zavedal njegove razvojne komponente. V skladu s tem je vzpostavil distinkcijo med
pismenostjo kot tako in funkcionalno pismenostjo. Prvi zametek pismenosti v Unescovih dokumentih lahko zasledimo leta 1947. V povojnem obdobju je Unesco razumel
pismenost kot temeljno podlago za človekov razvoj. Pismenost je bila razumljena kot
osnovna človekova pravica (Unesco 1970). Leta 1958 pa se pojavlja konkretizacija pojma pismenosti, saj je Unesco podal naslednje razumevanje pojma:
»Posameznik je pismen, če je sposoben prebrati, razumeti in napisati kratko
besedilo o svojem vsakdanjem življenju.« (Unesco 1970: 31)
101
Paradigma vseživljenjskega učenja je eden temeljnih vzvodov za razvoj koncepta funkcionalne pismenosti. Kljub temu
da pojma vseživljenjsko učenje in funkcionalna pismenost izhajata iz istega časovnega obdobja, pa se pojavlja dvom v
mitizirano podobo funkcionalne pismenosti. Le-ta se je začela vzpostavljati že v 50. letih prejšnjega stoletja pod okriljem
Unesca in z vero v funkcionalno pismenost kot bazični instrument za napredek, ozaveščanje, demokratizacijo družbe
in posameznika. Kljub visokim ciljem Unesca pa se še danes številne države vsakodnevno bojujejo s problemom iletrizma.
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Iz definicije pismenosti je jasno razvidno, da je pismenost izključno vezana na branje, razumevanje in pisanje, ki so nujno potrebni za bivanje posameznika v družbi in
delovnem okolju. Gre za pismenost v smislu pisnega sporazumevanja kot minimalnega družbenega standarda. Ker pa je bil ta standard težko dosegljiv vsemu ljudstvu, je
Unesco uporabil omenjeno definicijo pismenosti kot podlago za neposredno razvijanje aktivnosti, kot so:
1. promocija osnovnošolskega izobraževanja,
2. spoznavanje osnovnih človekovih pravic in
3. individualni razvoj.
V tem kontekstu je bil temeljni namen Unescovih aktivnosti razvijanje posameznikovih osnovnih sporazumevalnih kompetenc, ki so bile nujno potrebne za nemoteno
funkcioniranje v takratni povojni družbi.
Da bi lažje razumeli razvoj pismenosti, si za trenutek oglejmo, kako se je spreminjala stopnja pismenosti v 20. stoletju (več v Sliki 1). Podatki iz začetka 20. stoletja jasno
kažejo izrazito dominantnost na ravni razvitosti pismenosti v Avstraliji in skandinavskih
državah, kjer so leta 1900 beležili med 90- in 100-odstotno pismenost prebivalstva. Nekoliko manjša je bila stopnja pismenosti v Severni Ameriki, in sicer med 70 % in 90 %.
Bistveno manjši odstotek pa je bilo mogoče zaslediti v Evropi, Rusiji (nad 30 %), Aziji,
Afriki in Južni Ameriki (pod 30 %). Podatki, ki so bili pridobljeni 30. let kasneje, so bili
bistveno spodbudnejši za Severno in Južno Ameriko, Evropo in Rusijo. Vse navedene
geografske enote so se povzpele vsaj za eno kategorijo. Tako je Severna Amerika dosegla med 90- in 100-odstotno stopnjo pismenosti. Podobno velja za večji del Evrope.
Večji del Južne Amerike doseže med 70- in 90-odstotno pismenost. Rusija in del Južne
Amerike pa sta na ravni 50- in 70-odstotne stopnje pismenosti. Najnižjo stopnjo razvitosti pismenosti še vedno dosegata obe prej omenjeni, in sicer Afrika in Azija. Podatki
iz leta 1960 pa žal še niso pokazali prvih korenitih sprememb na navedenih celinah. Je
pa zato toliko izrazitejši razvoj v Rusiji, ki je dosegla med 90- in 100-odstotno stopnjo
pismenosti. Najizrazitejši razvoj pismenosti v svetu je zagotovo mogoče zaznati v obdobju med letoma 1960 in 1992. V tem obdobju je večina sveta vključena vsaj med
70- in 90-odstotno pismenostjo, če ne že nad 90-odstotno. Predvsem je pri tem treba
opozoriti na skokovit porast stopnje pismenosti v azijskih državah in državah Južne
Amerike. Pomembno se je začelo spreminjati stanje v Afriki. Čeprav se še vedno pojavljajo države z manj kot 30-odstotno stopnjo pismenosti, pa je večina afriških držav
krepko presegla to mejo, sploh države na jugu (Unesco 2006: 58–64). Na podlagi opisanega se pojavlja vprašanje vloge bralne pismenosti, saj je vendarle dosegla razmeroma
visoko stopnjo in v razvitih svetovnih državah se pričakujejo novi standardi pismenosti, ki bodo predmet diferenciacije med različno razvitimi državami.
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Slika 1: Prikaz stopnje pismenosti v 20. stoletju. (Vir: Unesco 2006: 62.)

Kot je razvidno tudi iz opisanih statističnih podatkov, ozko razumevanje pismenosti ni odgovarjalo družbenim zahtevam v sedemdesetih letih 20. stoletja. Predvsem
zaradi novih proizvodnih oblik, ki jih je s sabo prinesla industrijska družba, in izrazite
razvitosti pismenosti v 20. stoletju se je začela pojavljati potreba po redefiniranju pojma pismenosti. Kot dokaz lahko navedemo definicijo Unesca iz leta 1978, ki ne govori
več o pismenosti kot takšni, ampak ga zamenja s pojmom funkcionalna pismenost.
Slednja je bila leta 1978 definirana kot:
»Posameznik je funkcionalno pismen, kadar lahko sodeluje v vseh življenjskih
dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v družbeni skupnosti, ter uporablja bralne, pisne in številčne spretnosti za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti.« (Unesco 1978: 45)
V tej definiciji niso vnaprej izpostavljene sposobnosti posameznika oziroma oblike pismenosti, ampak se v ospredje postavlja njena aplikativna vrednost, tj. aktivno
sodelovanje posameznika v vseh življenjskih aktivnostih. V tem kontekstu je jasno razvidna funkcionalna vrednost pismenosti. Sočasno pa lahko iz definicije razberemo, da
je bralnim in pisnim spretnostim dodana še numerična/matematična spretnosti. Vse
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te spretnosti pa niso zgolj namenjene osebnemu razvoju, kot smo to lahko zasledili
predhodno, ampak na pomenu pridobiva tudi razvoj družb. Glede na bistveno širše
razumevanje funkcionalne pismenosti, v primerjavi s pismenostjo kot takšno, se ne
moremo izmakniti razmišljanju, da je namen funkcionalne pismenosti tudi gospodarski razvoj. Ne smemo spregledati dejstva, da definicija funkcionalne pismenosti izpostavlja sodelovanje v vseh življenjskih dejavnostih, tudi poklicni. V tem smislu lahko
razumemo funkcionalno pismenost kot prispevek k:
1. osebnemu,
2. družbenemu in
3. gospodarskemu razvoju.
Lahko bi celo trdili, da je slednji rezultat funkcionalne pismenosti, tj. gospodarski
razvoj, temeljni povod za njen nastanek. Funkcionalna nepismenost je namreč posledica industrijske družbe in njenega na kratke faze razdrobljenega dela. Tovarne so zaposlovale veliko priučenih delavcev, delavce z nedokončano ali dokončano osnovno
šolo, da so opravljali osem ur na dan le kratko ponavljajočo se delovno fazo. Izdelka in
delovnega procesa v celoti delavci sploh niso poznali. Posamezniki so preživeli večino
dneva na delu, ob tekočem traku, in so za druge oblike razdrobljenega dela uporabljali
le delček svojih zmožnosti in niso mogli razvijati svojih sposobnosti, znanja in osebnosti. Za samouresničevanje so imeli zelo malo možnosti in večina sposobnosti jim je zakrnela. Lebrau (1979) v tem kontekstu dokazuje, da so delavcem sposobnosti sčasoma
upadale, namesto da bi se razvijale, kot so se pri manjšem številu ljudi, ki so opravljali
zahtevnejša in zapletenejša dela – uslužbenci, vodilni, znanstveniki, samostojni poklici.
V unitaristični družbi (in takšna je industrijska družba bila) se vsako področje ureja z
vrha, iz enega centra, za vse so enaka pravila. Iz podrejenega socialnega položaja in
svoje socialne izločenosti funkcionalno nepismeni ljudje ne sežejo daleč. Tudi v kulturi
prevladujejo sposobnejši in bolj izobraženi, šolstvo deluje selektivno.
Vendar je treba ob razmišljanju o funkcionalni pismenosti v okviru industrijske
družbe opozoriti še na določeno specifiko. Poenostavljeno bi bilo navesti opredelitev
funkcionalne pismenosti, ki bi bila sprejemljiva za vse industrijske dežele. Ker je funkcionalna pismenost preveč kompleksna, interdisciplinarna in relativna spretnost, navajamo skupine definicij funkcionalne pismenosti, ki jih navaja Giere (1987: 20–21). Le
te so:
1. Definicije, ki kot bistvene sestavne elemente funkcionalne pismenosti določajo branje in pisanje (in manj izrazito omenjeno računanje). Ti so razvrščeni od
popolnoma mehanicističnih do mnogoplastnih jezikovnih, psiholoških, socioloških, epistemioloških sposobnosti.
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2. Definicije, ki vključujejo zgodovinsko, socialno, ekonomsko, psihološko, kulturno, etično, estetsko nasledstvo in perspektive, ki temeljijo na zahtevah in potrebah dežele, področja, skupnosti, skupine ljudi ali posameznika.
3. Definicije, ki glede na prevladujoče značilnosti okolja in vsebinsko usmerjenost
kažejo stališča vladajočih sil v družbi, ki določajo potrebe, razširjajo znanje, določajo norme in konvencije, stabilnost države, ekonomsko rast in razvoj. Za vse
našteto pa ni nujno, da sovpada s pričakovanji prizadetih ljudi in je lahko celo v
konfliktu z namerami in pričakovanji »molčeče kulture«, usmerjene k aktivnemu
spreminjanju družbe.
4. Glede na pričakovane cilje so definicije lahko povezane z različnim pomenom,
mnenji in ideologijami kot podedovanimi ambigvitetami in nagnjenji, kot so
funkcionalnost, participacija v celotni družbi, samouresničenje, pridobivanje
dohodka, kritično mišljenje, ustvarjalnost, liberalizem, svoboda.
5. Glede na standarde, ki jih vsebujejo, so definicije lahko locirane v obsegu, ki se
odvija v obliki spirale, od branja in pisanja imena, kratkih sporočil, k doseganju
določenega bralnega leta ali k zaključku določenega števila stopenj šolanja in
spoprijemanja z dnevnimi življenjskimi situacijami, vključno s tistimi s področja
delovnega mesta, in celo z oblikovanjem visoko specializiranih ali konkretnih
misli in idej, ki daleč presegajo domeno splošne izobrazbe.
V informacijski družbi pa dobiva funkcionalna pismenost drugačno pojavno obliko, kot smo jo lahko zasledovali v vseh petih skupinah definicij v industrijskih družbah.
Za razliko od industrijske družbe temelji informacijska na obvladovanju sodobnih tehnologij in kompleksnih procesov, za kar je potrebno znanje, ki ga je zaradi hitrejšega
tehnološkega razvoja treba nenehno obnavljati. Zato tudi lahko informacijsko družbo
označimo kot učečo se družbo, v kateri mora biti proces učenja in pridobivanja novih
znanj in spoznanj neprekinjen in intenziven. Temeljna značilnost pismenosti v informacijski družbi so njene različne specifikacije. V tem primeru ne govorimo zgolj o bralni in
funkcionalni pismenosti, ampak lahko zasledimo tudi druge pojavne oblike, kot so npr.
informacijska, kulturna, poslovna in zdravstvena pismenost. Zagotovo se v sodobni družbi najpogosteje uporablja informacijska pismenost, ki se najpogosteje definira kot:
»Informacijsko pismena oseba mora spoznati, kdaj informacijo potrebuje.
Imeti mora sposobnost jo najti, ovrednotiti in jo učinkovito uporabiti. Informacijsko pismen je tisti, ki se je naučil učiti se. Ve, kako se učiti, ker ve, kako je
informacija organizirana, kako jo najde in jo uporabi tako, da se lahko iz nje še
drugi učijo.« (American Library Asociation 2010)
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Navedena definicija jasno kaže na spremenjeno izhodišče. Če smo se v primeru
funkcionalne pismenosti primarno ukvarjali s funkcionalnostjo pridobljenega znanja
in spretnosti, pa se informacijska pismenost primarno ukvarja z informacijo kot takšno.
Ne izpostavlja se zgolj funkcijska vrednost, ampak informacijska pismenost vključuje
celoten proces, od iskanja do uporabe in vrednotenja.
Na podlagi kratkega kronološkega opisa razvoja funkcionalne pismenosti smo
lahko videli, da je pojavna oblika pismenosti izrazito fleksibilna, in pričakovati je, da bo
edina kronološka stalnica pismenosti njena aplikativna spremenljivost. Slednja pa je
primarno pogojena z zahtevano obliko pismenosti v gospodarsko najrazvitejših državah. V manj razvitih državah ali celo nerazvitih pa se bo dominantna oblika pismenosti
pojavljala kot bolj ali manj dolgoročen cilj. V to smo se lahko prepričali že na primeru
svetovnega razvoja bralne pismenosti.

3 FUNKCIONALNA PISMENOST V KONTEKSTU INDIKATORJA
ČLOVEŠKEGA RAZVOJA HDI
Različni koncepti gospodarskega razvoja določajo uporabo različnih merskih inštrumentov razvoja in izbor kazalnikov. Kazalnike je mogoče razvrstiti v štiri skupine: ekonomsko, demografsko in socialno ter skupino kazalcev življenjske ravni (Košmelj 1986: 4–5).
Seljak je kazalnike razvrstil v ekonomske, socialne in okoljske. S svojo razdelitvijo kazalnikov je, v nasprotju z ekonomskimi teoretiki, v središče postavil človeka. Pri tem
je izhajal iz hipoteze, da je bistvo uravnoteženega razvoja izgradnja okolja, v katerem
bodo ljudje dolgotrajno, zdravo in kreativno živeli (Seljak 2001: 7).
V svetovni literaturi se je najprej pojavil indeks fizične kakovosti življenja, sestavljen iz treh kazalcev, in sicer: pričakovana življenjska doba ob koncu prvega leta življenja, stopnja smrtnosti dojenčkov in stopnja pismenosti. Na tej podlagi so sestavili
preprost neponderiran indeks, ki se razteza na skali od 1 do 100 točk. Čim večja je bila
vrednost posameznega indeksa, tem bolj je posamezna država zadovoljevala potrebe prebivalstva (Senjur 1993: 473). Idejo indeksa fizične kakovosti so kasneje razvijali
v okviru Združenih narodov s programom »United Nations Development Program«
(UNDP). Razvojni program je utemeljil novo merjenje razvitosti držav, tj. z indeksom
razvoja držav. Gre za sistematično in poglobljeno analizo razmer in dinamike razvoja,
ki so jo prvič prikazali leta 1990.102 V programu je človeški razvoj opredeljen s štirimi
agregatnimi indeksi:

102

Vsako leto izide poročilo »Human Development Report«, ki vključuje podatke za 77 držav.
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1. indeks človekovega razvoja (HDI),
2. razvojni indeks,103
3. indeks revščine držav v razvoju (HPI-l) in
4. indeks revščine za razvite države OECD (HPI-2).
Dolžina življenja

Znanje

Pismenost odraslih.
Bruto količnik vpisanih
v izobraževanje.
Pričakovano
Pismenost odraslih
GDI
trajanje življenja za moških in žensk.
moške in ženske.
Bruto količnik vpisanih
moških in žensk v
izobraževanje.
% ljudi, ki bodo
Nepismenost odraslih.
živeli več kot 40
HPI-1 let.

HDI

Pričakovano
trajanje življenja.

% ljudi, ki bodo
HPI-2 živeli več kot 60
let.

Funkcionalna
nepismenost odraslih.

Življenjski standard

Družbena
izključenost

Prirejen dohodek na
prebivalca po kupni
moči.
Prirejen dohodek na
prebivalca po kupni
moči za moške in ženske.

% ljudi brez dostopa do
pitne vode.
% ljudi brez dostopa do
zdravstvenih storitev.
% podhranjenih otrok
(do 5 let).
Delež prebivalstva, ki živi Stopnja
pod mejo revščine (50
dolgotrajne
brezposelnosti.
% mediana osebnega
dohodka).

Tabela 1: Prikaz indeksov HDI, GDI, HPI-1, HPI-2. (Vir: Senjur 1993: 475.)

Indeks človeškega razvoja (Human Development Index – HDI) je indeks, ki pokriva
tri področja blaginje človeka, in sicer: dohodek, izobraževanje in zdravje. Oblikovali so
ga zaradi potrebe po nadgraditvi dohodka kot edinega kazalca kakovosti življenja. Kot
je razvidno iz Tabele 1, je indeks človekovega razvoja sestavljen iz treh komponent:
1. pričakovane dolžine življenja ob rojstvu,104
2. stopnje izobraženosti105 in
3. realnega BDP-ja na prebivalca po kupni moči106 (Senjur 1993: 484).
Vsota indeksa HDI je sestavljena iz povprečja vrednosti indeksa HDI za posamezno
komponento. Pri izračunu vrednosti komponente oziroma podindeksa se upoštevajo
najmanjše in največje vrednosti, ki določajo absolutni razpon merske lestvice. Slednje

103

Razvojni indeks je zasnovan na razliki med spoloma (GDI in GEM indeksom).
Pričakovana dolžina življenja ob rojstvu bi naj odražala zdravstveno stanje ljudi v državi. Vrednosti navedene
komponente se gibljejo od 25 do 85 let.
105
Stopnja izobraženosti je sestavljena iz stopnje pismenosti odraslih (2/3 teže) in skupnega vpisnega količnika v vse tri
ravni izobraževanja (113 teže). Oba podindeksa lahko zavzemata vrednosti od 0 do 100 %.
106
Realni BDP v ppp$ se lahko giblje med 100 in 40.000 dolarji.
104
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predstavlja meritveni okvir za relativno oceno posamezne komponente. Formula za
izračun vrednosti posameznega podindeksa komponente pa je:
Podindeks = Dejanska vrednost – Najmanjša vrednost
Največja vrednost – Najmanjša vrednost
Leta 1999 je bila formula za izračunavanje indeksa HDI spremenjena na naslednji
način:
Podindeks = log (Dejanska vrednost) – log (Najmanjša vrednost)
log (Največja vrednost) – log (Najmanjša vrednost)
V okviru razvojnega programa UNDP se ob indeksu HDI preračunava tudi indeks
človeškega razvoja, zasnovan na razliki med spoloma (Gender Development Index –
GDI), in merilo razporejenosti moči po spolu (Gender Empowerment Measure – GEM).
Po spolu prirejen indeks (GDI) tvorijo enake komponente kot indeks HDI, a so prirejeni
po spolu (vključno s sestavnimi kazalci, ki predstavljajo tri razvojna področja) (Senjur
1993: 489).
Vrednosti indeksa GDI in njegovih kazalcev kažejo (ne)enakosti distribucije za (kakovostno) življenje potrebnih dobrin – zdravje, dohodek in izobrazba – po spolu. Bližje
kot je vrednost indeksa GDI vrednosti indeksa HDI, manjše so razlike med spoloma v
uživanju osnovnih človeških virov. Večje so razlike med spoloma v sestavnih kazalcih,
nižja je vrednost indeksa GDI, ki se, kot pri ostalih indeksih, giblje v razponu med 0 in
1 (Senjur 1993: 490).
Ob omenjenih indeksih (HDI in GDI) pa se v programu UNDP izračunavata še dva
indeksa revščine. Indeks revščine HPI-1 se računa za države v razvoju, indeks HPI-2
pa za visoko razvite države. Pri oblikovanju obeh indeksov so izhajali iz hipoteze, da
se v skladu z gospodarskimi in socialnimi razmerami v družbi spreminja tudi narava
revščine. Razlogi za oblikovanje dveh indeksov revščine (HPI-1 in HPI-2) se skrivajo v
ugotovitvi, da se revščina v manj razvitih državah kaže kot lakota, epidemije, nepismenosti, pomanjkanje pitne vode ali zdravstvenega varstva, v razvitih pa v različnih
oblikah izključenosti. Slednje pomeni, da oba indeksa ne definirata stopnje revščine
skozi pomanjkanje denarja, ampak obsegata tudi pomanjkanje socialnih stikov ali izobrazbe. Glede na to upoštevata podobne komponente kot indeks HDI, kot so: zdravje,
pismenost, nezaposlenost, delež ljudi brez dostopa do pitne vode, in delež otrok do
petih let z nezadostno težo. Z našega vidika je še posebej zanimiva pismenost, ki se
med indeksi HDI, HPI-1 in HPI-2 razlikuje. Če smo v primeru indeksa HDI uporabljali
klasično razumevanje pismenosti, pa se v primeru obeh indeksov revščine, HPI-1 in
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HPI-2, uporablja funkcionalna (ne)pismenost. Slednja vsebuje tri ključne komponente:
bralno, vizualno in matematično pismenost (Senjur 1993: 497).

4 STOPNJA ČLOVEŠKEGA RAZVOJA V SVETU
V poročilih Združenih narodov z naslovom »Human Development Report« so
predstavljene vrednosti indeksa HDI za različne svetovne države, ki so razdeljene v štiri
skupine. To so:
1. skupina držav z zelo visokim indeksom HDI,107
2. skupina držav z visokim indeksom HDI,108
3. skupina držav s srednjim indeksom HDI109 in
4. skupina držav z nizkim indeksom HDI.110

Graf 1: Prikaz trenda indeksa HDI. (Vir: Human Development Report 2005: 51)

107
V skupino z zelo visokim indeksom HDI so vključene države z indeksom HDI od 1,00 do 0,80. V tej skupini se že vrsto
let pojavljajo naslednje države: Norveška, Avstralija, Kanada, Irska itd. (Human Development Report 2005: 12)
108
Posamezne države so vključene v drugo skupino, če dosegajo indeks lIDI med 0,80 in 0,70. Drugo skupino tvorijo
države, kot so Malezija, Belorusija, Srbija, Makedonija itd.
109
Države z indeksom HDI med 0,70 in 0,40 sodijo v skupino držav s srednjim indeksom HDI. Skupino držav s srednjim
indeksom prestavljajo države Sudan, Tunizija, Indonezija, Moldavija, Indija itd.
110
V zadnji skupini so države z indeksom HDI pod 0,40. Najpogosteje sodijo v to skupino afriške države, npr. Čad, Mali,
Nigerija, Ruanda itd.
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Poročilo Human Development Report 2005 kaže, da se iz leta v leto povečuje število držav prve skupine, tj. držav z visokim indeksom HDI, zmanjšuje pa se število držav
z nizko stopnjo človeškega razvoja (indeksom HDI). V skupini držav z najvišjo stopnjo
človeškega razvoja HDI je 57 držav od skupno 177 držav, vključenih v predračun, njihova povprečna vrednost je 0,895. Povečuje pa se tudi število držav, kjer je indeks HDI
presegel vrednost 0,9. Slednjih je bilo leta 2002 25, leta 2003 pa 28. Število držav, ki je
preseglo vrednost indeksa 0,9, je bilo leta 2005 32. Država z najvišjo vrednostjo indeksa
HDI je bila leta 2005 Norveška (0,963). Sledita ji Islandija (0,956) in Avstralija (0,955).
Povprečna vrednost HDI v EU 25 je 0,907, najvišji vrednosti pa imata Luksemburg in
Švedska (0,949). Slovenija se je med državami EU 25 uvrstila na 15. mesto. Tik pred
njo sta se uvrstili Španija (0,928) in Grčija (0,912). Portugalska, ki se je v prejšnjih letih
uvrščala pred Slovenijo, je leta 2003 dosegla enako vrednost HDI (gl. tabelo), zaradi
nižjih vrednosti indeksa izobrazbe in indeksa BDP pa se je uvrstila mesto nižje kot Slovenija. V isti skupini držav sta najnižjo vrednost dosegli dve novi državi članici: Latvija,
katere HDI je glede na leto 2002 porasel za 0,013 točke (na 0,836), in Slovaška (0,849).
Med takratnimi novimi državami članicami ostaja najbolje uvrščena Slovenija z najvišjo
vrednostjo HDI, sledita pa ji Ciper (0,891) in Češka (0,874). (Ekonomsko ogledalo 2005:
19). Pomemben je tudi podatek, da je v skupini z najnižjo stopnjo indeksa HDI (pod 0,4)
še vedno 46 držav, kar je sicer manj kot v preteklih letih. Najnižje vrednosti indeksa HDI
imajo afriške države. Pri tem izstopajo Svazi (0,291), kjer je pričakovano trajanje življenja 32,5 leta, Siera Leone (0,285), kjer znaša BDP na prebivalca po kupni moči 548 USD,
Nigerija, ki ima najnižji indeks HDI (0,281) (Human Development Report 2005).
V skladu s paradigmo človekovega razvoja lahko vsak človek vpliva na svoje okolje
in sodeluje v razvoju, paradigma pa predpostavlja tudi enakost med spoloma, enakopravne možnosti za vse ljudi, zmanjševanje revščine in trajnosten razvoj. HDI vse od
leta 1990 dalje kaže pozitivne razvojne trende (rast BDP se v veliko državah prevaja v
višanje splošne blaginje; vrednost HDI Kitajske, Bangladeša in Ugande je npr. porasla
za 20 %, revščina v Vietnamu se je v istem obdobju razpolovila), pa vendar brez milosti
(in kljub vse pogostejšim metodološkim zadržkom) kaže, kako nekatere države razvojno nazadujejo. V 18 najrevnejših državah (glede na BDP na prebivalca po kupni moči
je med njimi 12 držav subsaharske Afrike in 6 držav iz Skupnosti neodvisnih držav) živi
460 mio ljudi, razvojni kazalci pa se glede na leto 1990 dramatično slabšajo (Human
Development Report 2005).
Prav tako kot poročilo Human Development Report iz leta 2005 tudi poročilo iz
leta 2006 kaže, da se je vnovič povečalo število v skupini z najvišjo stopnjo indeksa
HDI, za eno pa se je zmanjšalo število držav v skupini z najnižjo stopnjo človeškega
razvoja. Državam na vrhu lestvice konstantno, a različno intenzivno raste vrednost HDI.
V skupini z najvišjo stopnjo človeškega razvoja je že 63 od skupno 177 držav. Povpre-
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čna vrednost indeksa HDI v tej skupini se je znižala iz 0,895 na 0,885. V skupini držav z
vrednostmi indeksa HDI nad 0,9 je 29 držav. Države z najvišjim indeksom HDI ostajajo
Norveška (0,965), Islandija (0,961) in Avstralija (0,959). Na četrtem mestu je Irska (0,955), sledi pa ji Švedska (0,954) (Human Development Report 2006).
V skupini z najnižjo stopnjo indeksa HDI je še vedno 42 držav. Skrb vzbujaja dejstvo, da je povprečna vrednost HDI v tej skupini nižja kot leto prej (0,323). Najnižje
vrednosti HDI imajo še vedno afriške države, med katerimi posebej izstopajo Nigerija
z 21-odstotno bruto stopnjo vključenosti v izobraževanje, Siera Leone, katere BDP na
prebivalca po kupni moči znaša 548 dolarjev, in Mali, kjer je pismenost odraslega prebivalstva 19-odstotna (Human Development Report 2006).
Navedena primerjava trendov indeksa človeškega razvoja HDI kaže, da obstaja
svet različnih hitrosti in da so izjemne razlike v razvitosti posameznih držav. Težko bi
se znebili občutka, da se navedene razlike v razvitosti celo poglabljajo. V tem kontekstu se je treba zamisliti nad mitičnim pogledom na razvijanje koncepta funkcionalne
pismenosti. Res je, da slednja dviga stopnjo razvoja v nerazvitih državah, vendar se v
istem obdobju stopnja razvitosti funkcionalne pismenosti v razvitih državah bistveno
poveča in dobi sodobne pojavne oblike.

5 ZAKLJUČEK
Pregled razvoja (funkcionalne) pismenosti smo zasnovali z željo po natančnejšem
razumevanju socialnega in ekonomskega razvoja različnih svetovnih držav. Statistični
podatki o razvoju pismenosti v 20. stoletju in HDI so nas privedli do dejstva, da je pismenost eden pomembnejših dejavnikov socialnega in gospodarskega razvoja. Težko
si je namreč danes predstavljati socialni in gospodarski razvoj ob visoki stopnji nepismenega prebivalstva. V tem smislu je mogoče razumeti pismenost kot pomemben
instrument razvoja. Slednje pa ne pomeni, da je pismenost tudi čarobna beseda za
reševanje izrazite socialne in gospodarske neenakosti med različno razvitimi svetovnimi državami. Primer pismenosti nas je privedel do ugotovitve, da ima pismenost
geografsko omejen razvojni domet. Pismenost namreč prispeva k razvoju posamezne
manj razvite države. Če pa primerjamo ta razvoj z razvojem pismenosti v razvitejših
državah, pa lahko ugotovimo, da je pismenost prej razlog za zviševanje razlik v socialni
in gospodarski razvitosti.
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Sonja Rutar

KAJ CENIMO  IZKUŠNJE OTROK IZ
SOCIALNO MARGINALIZIRANIH OKOLIJ
ALI IZKUŠNJE OTROK IZ OKOLIJ
VEČINSKEGA BLAGOSTANJA?
UVOD
Pismenost je osrednji koncept in kompetenca v okviru razmisleka o pomenu in
kakovosti vzgoje in izobraževanja. V našem prostoru od časa Primoža Trubarja, ko se
je knjiga v maternem jeziku začela konstituirati kot pogoj za razvoj sodobnega razumevanja pismenosti, kot ga definira filozof Freire, ki pravi, da pomeni boljše branje (in
razumevanje prebranega) predvsem boljše razumevanje in branje »sveta«.
Pismenost lahko razumemo kot veščino branja in pisanja ali kot smiselno komunikacijsko dejavnost konstruiranja in rekonstruiranja pomena ter določanja
pomenov v interakciji s sociokulturnim okoljem. Stopnja pismenosti, ki je v okviru
mednarodnih raziskav merjena, vladam držav, šolskim resorjem, med drugim sporoča tudi o učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega sistema in sproža vprašanja o učni
uspešnosti otrok.
Potreba po razumevanju, določanju in vzpostavljanju pogojev za zagotavljanje
učne uspešnosti otrok se v različnih oblikah pojavlja ves čas načrtnega razmisleka in
organizacije vzgoje in izobraževanja. Kaj je v določenem sociokulturnem kontekstu
vzpodbudilo vprašanje in potrebo po razmisleku, definiranju pojma učne uspešnosti,
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tudi ni zanemarljivo vprašanje. Želja po vzpostavljanju idealne države (Platon), želja po
zagotavljanju bolj izobražene delovne sile, preprosta želja po pomoči šibkim, najšibkejšim otrokom (Pestalozzi, Montessori), ki so tavali v svojem otroštvu zaradi posledic
družbenih sprememb, ali želja po vzpostavljanju enakih možnosti zato, ker je to preprosto humanistični imperativ, in to v maternem jeziku (Komensky) z vero in prepričanjem, da lahko izobrazba prispeva k boljšemu življenju.
Skupni imenovalec razmisleka o otrocih in njihovem učenju v okviru vzgoje in
izobraževanja v predšolskih in splošnih, začetnih oblikah izobraževanja nakazuje naslednje: vzgibi za vzpostavljanje organizirane vzgoje in izobraževanja so bili in so različni, raznovrstni:
– v funkciji kontrole in oblikovanja zaželene podobe, prenos kontroliranih znanj in
zaželenih vzorcev ravnanj – reprodukcija znanj, ideologije, sistema vrednot,
– v funkciji zagotavljanja učinkovite delovne sile,
– v funkciji vzgoje državljanov, ki bodo znali sami poskrbeti zase (samopreskrbna
funkcija),
– v funkciji oskrbe otrok ter zaščite pred delovnim izkoriščanjem,
– v funkciji zadovoljevanja otrokovih potreb in razvoja otrokovih potencialov,
– v funkciji transformacije, relativizacije samoumevnih resnic (postmoderna) in
velikih zgodb, ki jih producirajo nosilci moči; v času razumevanja otroka kot
kompetentnega bitja in nosilca glasu skozi pripoznanje otrokove kompetentnosti, razvojnih potreb v okviru otrokovih pravic – skozi participativno interakcijo s
svetom in s tem v procesih učenja.
Razmislek o družbeno kontekstualizirani obravnavi otrok ni bil v tolikšni meri
kot danes, po večstoletni refleksiji interakcije odraslih z otroki in mogočem relativiziranju prisotnih norm in normalizacij, mogoč nikoli prej. Otrok je bil zgodovinsko
gledano obravnavan kot pomanjšan odrasli, kasneje kot otrok, ki se rodi dober in ne
več kot grešno bitje (Rousseau). Kasneje je bilo vzpostavljeno zavedanje, da je otrok
bitje potreb in potencialov, ki se razvija in samorealizira v aktivni interakciji s svetom,
k čemur so v 20. stoletju prispevali humanisti (Maslow in Rogers), skrajne razvojne
interpretacije pa so razlagale otroka kot bitje, ki je razvojno gledano nemočno in nekompetentno. Moč, zmožnost in kompetentnost otroka so kategorije, ki so začele v
20. stoletju pridobivati na pomenu v okviru razumevanja načina učenja otrok, njegove vloge v procesih učenja, z Deweyem, ki je izpostavil pomen izkustvenega učenja;
konceptualno na področju predšolske vzgoje Marije Montessori z načelom in izhodiščem otroka: »Pomagaj mi, da naredim sam«; s pedagogiko Reggio Emilia, ki vzpostavlja koncept kompetentnega, bogatega otroka (1963) ter v okviru Konvencije o
otrokovih pravicah (1989). Do tedaj je bil prevladujoč diskurz nemoči, primanjkljaja,
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ki ga zaznava nekdo, ki to ve, pri nekom, ki tega ne ve. Ta diskurz bi lahko poimenovali
obenem tudi diskurz moči, ki bi ga želeli v pričujočem prispevku obravnavati skozi
naslednja vprašanja:
– Ali interakcija z otroki v vrtcu in na začetku šolanja zares zagotavlja inkluzivno
naravnanost, če se gibljemo v diskurzu primanjkljaja oz. če generalizirano ugotavljamo, da otrok nima ustreznih izkušenj za razvoj branja in pisanja oz. uspešnega učenja v šoli. In posledično,
– od česa je odvisno pripoznanje otrokovih predhodnih življenjskih izkušenj? Od
učiteljeve, vzgojiteljeve senzibilnosti, refleksije moči večinskega diskurza in dosedanje kategorizacije izkušenj na: boljše, prave in slabše, neustrezne. Inkluzivni
diskurz nikoli ne govori o boljših, dobrih, pravih ali slabih izkušnjah. Govori o
izkušnjah, obenem pa izpostavi: »Kar je primerno za eno osebo v določenem kontekstu, mogoče ni primerno za nekoga drugega v podobnih ali različnih primerih v
drugem kontekstu.« (Robinson, Diaz 2006)

NEVARNA MOČ DISKURZA PRIMANJKLJAJA KOT DRUGE
PLATI DISKURZA MOČI
V slovenskem prostoru smo se z iskanjem načinov zagotavljanja učne uspešnosti
otrok (z veliko mero nelagodja) še najbolj srečali na področju izobraževanja romskih
otrok. Nelagodje lahko utemeljujemo s precejšnjim raziskovalnim vložkom, akcijskim
raziskovanjem, razvojno-raziskovalnimi prizadevanji, pa še vedno obstaja prizvok nejasnosti, nedorečenosti. Različni projekti (Krek, Vogrinc 2005; Vonta in sod. 2005; Rutar
2007, Lesar, Peček Čuk 2005) so imeli skupni imenovalec: iskanje pogojev za zagotavljanje učne uspešnosti romskih otrok. Ugotovitve mnogih raziskav skoraj enoznačno
vodijo do:
– nizkih pričakovanj vzgojiteljev, učiteljev glede učne uspešnosti romskih otrok,
– predsodkov in stereotipov na obeh straneh,
– slabega obiska pouka,
– poznega vstopa v šolo,
– nesodelovanja družin z inštitucijami.
Navidezno deluje, da je mogoče z zakonskimi določili, predpisi in zapisanimi načeli zgoraj omenjeno stanje preseči. Žal gre pri zgoraj naštetem zgolj za manifestacijo
in odzive, ki v sebi vsebujejo globljo dimenzijo, in sicer najverjetneje predhodne izkušnje raznovrstnih oblik interakcij med udeleženci procesa izobraževanja, ki temeljijo na
diskurzu deficita, zato so zgoraj naštete situacije zgolj posledična manifestacija identi-
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tet vseh partnerjev (otrok, staršev, vzgojiteljev, učiteljev), ki so se izgrajevale na osnovi
izkušenj predhodnih neustreznih pripoznanj otrok in njihovih predhodnih izkušenj.
Gre za utrditev družbene vloge vseh akterjev, odnos dominacije in podreditve kot posledice neravnovesja, nevzajemnosti in ponižanja podrejenega pola (Kroflič 2010). (Primer: Trinajstletni romski fant ima v šoli status otroka in se ga tako tudi obravnava, v
naselju pa status spolno dozorele, odrasle osebe.)
Da je temu tako, potrjujejo naslednji pojmi in koncepti, ki se pojavljajo na področju zagotavljanja učne uspešnosti romskih otrok in vsebujejo naslednja poimenovanja:
romska problematika, kompenzacija primanjkljajev, neznanje slovenskega jezika.
Razloge za ta način razmisleka in poimenovanja lahko iščemo v:
– razumevanju otroka kot bitja potreb, pravic,
– razumevanju otroka kot bitja, ki mu je treba pomagati, ker nečesa nima,
– razumevanju sebe kot nekoga, ki lahko, zmore pomagati nekomu, ki ne zmore,
– razumevanje nekoga (odraslih, staršev) in okolja kot nekompetentnega za
opravljanje svoje vloge.
Zgoraj omenjene načine razmisleka umestita v družbeni prostor James in Prout
(1997: 7), ki pravita, »da je nezrelost otrok biološki fakt življenja, vendar je način, kako je to
dejstvo razumljeno in kako se to dejstvo osmisli, stvar kulture.«
Podoba o otroku, ki izhaja iz kulturnega in socialnega osmišljanja, vodi k stanju
vključenosti ali izključenosti, razlagi stanja in identitet v svoji pojavnosti, ki jih želimo
najprej predvsem sprejeti, ali razlage identitet kot problematičnih, pomanjkljivih. V nasprotju s spoštljivim pripoznanjem je ohranjanje nevidnosti identitet ter želja po vzpostavljanju nove, »boljše« identitete. Enako nereflektirano je lahko izhodišče pomoči, ki realno
deluje kot premoč (Guggenbuhl – Craig 1997) (pomagati, ker nečesa nima, ne zmore)
in ne priznava že siceršnjega obstoja kompetentnosti, ki pa ni pripoznana.
Predvidevamo, da lahko na področju vzgoje in izobraževanja kljub humanističnim
izhodiščem spregledamo perspektivo in identiteto otroka, ki je do trenutka, ko je vstopil v sistem načrtne, organizirane vzgoje in izobraževanja, aktivno in po svoje vstopal v
svet s pomočjo vzajemnih interakcij, ki so mu pomagale razumeti sebe in svoj svet.
Diskurz primanjkljaja, ki je tako značilen na področju interakcije z otroki s posebnimi potrebami, se torej prenaša tudi na druga področja, druge skupine. Te različne,
raznovrstne skupine so lahko: migranti, otroci iz marginaliziranih sociokulturnih okolij,
otroci, socializirani v kulturnih okoljih, ki se na ravni navad, rutin, razlikujejo od večinskega ali institucionalnega okolja; otroci, katerih slovenski jezik ni materni jezik. Kroflič
poudarja zahtevo po pripoznanju, v okviru katere je po njegovem mnenju predpostavka, da si «vsi identitetni položaji zaslužijo, da jih sprejmemo ... zaslužijo spoštljiv odnos«
(Taylor 1994, v Kroflič 2010: 7).
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Diskurz primanjkljaja lahko vzporejamo z neustreznim pripoznanjem različnosti,
ki se lahko kaže v kulturni dominaciji (asimilacijski pritisk), situaciji brez pripoznanja (ko
posameznik ostaja »neviden«) in nespoštljivosti kot obliki zlonamernega pripoznanja
(Bingham 2001, v Kroflič 2010).
Na tej ravni se nam sama po sebi vsiljuje primerjava s teorijo kulturnega univerzalizma, ki je doživela svojo protiutež že ob koncu 19. stoletja. O teoriji in problemu
kulturnega univerzalizma je v slovenskem prostoru v relaciji s pedagogiko pisala Bergantova (1974, 1993). Teorija kulturnega univerzalizma izpostavi evropsko in ameriško
stanje razvitosti kulture kot opcijo optimalne razvitosti, do katere »manj razvite« kulture po linearni poti razvoja stopajo do optimalne razvitosti. V skladu s tem razumevanjem bi lahko razlagali, da so romski otroci in okolje razvitejši, če so podobni večinski
kulturi; romska okolja, ki pomembno odstopajo od večinskega okolja, pa manj razvita
– kar nakazuje odsotnost želje po pripoznanju vsebin in form, ki jih vsebuje aktualno
življenje romskega otroka, katerega del zanesljivo je. Na vprašanje različnosti tudi teorija kulturnega relativizma ni dala ustreznega odgovora, saj izhaja iz stališča, da imajo
različne kulture različne moralne vrednote, načela, kreposti, zato z vidika kulturnega
relativizma ni objektivne resnice o moralnosti (Žalec 2008). Dobro in slabo sta samo
stvar mnenja in mnenja se spreminjajo od kulture do kulture.
Žalec (2008) za preseganje popolnega relativizma predlaga univerzalne temelje
etike zmožnosti, kot jo definira Nussbaumova (1993). Avtorica v okviru etike zmožnosti
navaja, da ima človek kljub raznovrstnosti poteze skupne človeškosti. Sama pravi, da so
le-te: smrtnost, telo, ugodje in bolečina, spoznavna zmožnost, praktični um (težnja po
udeležbi, načrtovanju in upravljanju svojega življenja), zgodnji razvoj, članstvo, humor
(Nussbaum 1993, v Žalec 2008). Naussbaumova omenja tudi spisek človeških funkcionalnih zmožnosti. Te so: življenje, telesno zdravje, telesna integriteta, čuti, domišljija in
misel, čustva, praktični razum, včlanjenost, druge vrste, igra, nadzor nad lastnim okoljem (Nussbaumova 1993, v Žalec 2008). Osrednje funkcionalne zmožnosti postavljajo
univerzalni minimalni standard za blaginjo vsakega človeka in nam omogočajo ovrednotiti kakovost življenja. Zato zmožnostni pristop ni, ali je oseba zadovoljna ali ne, niti
koliko zmožnosti in sredstev ima na voljo, pač pa, ali delujejo možnosti in sredstva,
omogočajoč osebi, da funkcionira na poln človeški način, in kako. Merilo dobrobiti je
prosperiteta, razcvet osebe na področjih zmožnosti (prav tam: 85). Z etiko zmožnosti
omogočamo pripoznanje vseh kultur, identitet in obenem ugotavljamo, kako delujejo
možnosti in sredstva v funkciji otrokovega razvoja.
Iz zgoraj omenjenih potez skupne človeškosti lahko tudi izpeljujemo, da otrok v
kateremkoli okolju teži k iskanju pomenov, spoznava, raziskuje, si pojasnjuje, išče smisel in pomen izkušenj, reflektira, načrtuje in upravlja svoje ravnanje in ne nazadnje: je
član določene skupine, skupnosti. Ključno je, da »vzgojitelji predšolskih otrok temeljijo
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na kulturnem, jezikovnem in socialnem kapitalu otrok, družin in strokovnega osebja z različnih ozadij, namesto napačnega razumevanja njihove 'različnosti' kot deficita.« (Robinson, Diaz 2006: 172) Izhodišče pojmovanja različnosti in slišanja drugih pa Robinson in
Diaz (2006), tako kot Kroflič (2010) in Rutar (2006) pri nas, vidijo v premiku iz diskurza
»tolerance« k diskurzu »spoštovanja«. Robinson in Diaz trdita, da je diskurz tolerance
povezan s hierarhično močjo odnosov. Spoštovanje pa po njunem mnenju sprejema
pravico ljudi do izbire, da so to, kar so, v svetu, ki je enakovredno zraven različnih načinov življenja, znanja in delovanja (Robinson, Diaz 2006: 169).
Postavlja se torej pedagoško vprašanje:
Ali vrtec/šola pripozna otrokove vsebine in pomene, načine spoznavanja, raziskovanja, pojasnjevanja ter smisla iskanj in koliko? Vsebine, ki so in so bile smiselne za
otroke, dosedanje oblike načrtovanj, načine upravljanja svojega delovanja (delovanja
otrok), življenja. In zastavlja se vprašanje, ali šola/vrtec pripoznava skupnost, katere
član je otrok, in koliko?
Zgoraj opisan problem lahko definiramo kot problem zagotavljanja inkluzivnega
izobraževanja, ki je razumljen kot »proces naslavljanja in odgovarjanja raznovrstnim
potrebam vseh otrok, mladostnikov in odraslih skozi naraščajočo participacijo pri učenju,
v kulturi, skupnosti, omejevanju in odstranjevanju izključevanj z izobraževanja in iz njega. Vključuje spremembe in modifikacije v vsebinah, pristopih, strukturah in strategijah,
s skupno vizijo, da dosežejo vse otroke določene starosti, in prepričanje, da je odgovornost
sistema izobraževanja izobraziti vse otroke.«(UNESCO, 2009) V okviru inkluzije sta normativnost in normalizacija pojma asimilacije oziroma kriterij presojanja in ocenjevanja
v skladu z vnaprejšnjo, s pozicije moči ali večine posredovano normo.
Z vidika preseganja neustreznih pripoznanj, ki jih omenja Kroflič (2010) (asimilacija, nevidnost otroka, nespoštljivost) bi lahko v šolah in vrtcih učitelji in vzgojitelji
reflektirali, kaj delovanje, interakcija učitelja z neustreznim pripoznanjem sproži v otrokovem odzivu. Brez dvoma občutek neustreznosti, nekompetentnosti, če otroka obravnavamo kot bitje primanjkljajev in kot bitje, katerega dosedanji okolje, jezik, način
delovanja NISO USTREZNI in jih je treba popraviti. Nepripoznanje in neprepoznavanje
otrokovih izkušenj pomeni nepripoznanje otrokove identitete, njega samega kot bitja,
ki se je in se razvija v interakciji z drugimi, kajti: »učenje ni preprosta individualna konstrukcija. Dogaja se v kontekstu interakcij z drugimi. Izkušnje dobijo pomen skozi interakcije z drugimi – kaj je pomembno, čemu dajemo pozornost in kako so te izkušnje v soglasju
z izkušnjami širše skupnosti. Učenje je kulturna in družbena izkušnja.« (Fler, Richardson
2004) Učenje se dogaja skozi odnose, relacije z drugimi, zato so proces učenja, znanje
ter pomeni del naše identitete.
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POMEN SOCIOKULTURNEGA UMEŠČANJA OTROKOVE IZKUŠNJE
Ali to pomeni, da se odrekamo kvantiteti in kvaliteti izkušenj kot pogoju za otrokovo šolsko uspešnost? Sploh ne! Ne odrekamo se pripoznanju nobenih izkušenj – predvsem pa se ne odrekamo pripoznanju različnih vsebin in modalitet kot različnih nosilcev simbolnih pomenov v različnih sociokulturnih okoljih.
Kje torej začeti? Je potem klasično pojmovanje spremljanja otrokovega razvoja
in učenja nesmiselno? Morda res, če smo do zdaj opazovali izključno posameznega
otroka, izven socialnega konteksta, brez kontekstualizacije in osmišljanja njegovega
razumevanja, in če smo togo sledili normativno vzpostavljenim razvojnim mejnikom,
pričakovanjem, ki so bila obenem tudi togo starostno opredeljena. (Primer: če smo
ugotavljali pri določeni starosti v predšolskem obdobju, če otrok pravilno poimenuje
krog, kvadrat in trikotnik, četudi smo lahko predvidevali, da se je otrok srečal s temi
pojmi, da pa besede v svojem okolju najverjetneje ni spoznal. Morda pa je poznal pojem količine, seštevanja in ga tudi smiselno uporabljal: koliko nog ima ena krava, dve
kravi (če otrok živi npr. v podeželskem okolju), vendar nimamo namena ugotavljati,
kaj otrok zna, kakšne izkušnje ima, pač pa kaj zna, kakšne veščine ima razvite, ki so del
normativnega, normalnega diskurza v okviru določenega togega, nekontekstualiziranega ugotavljanja otrokovih izkušenj. (Zgodba zdaj že odraslega moškega, ki je živel
na podeželju pri starih starših.))
Težko bi tudi trdili, da je vseeno, kdaj otroci pridobijo določene izkušnje, saj je že
Maria Montessori opozarjala na »občutljive stopnje« za učenje določenih spretnosti
(Seitz, Hallwachs 1997), pomen ustreznega učnega okolja za razvoj določenih spretnosti, veščin, konceptov. Isto potrjujejo tudi raziskave s področja razvoja možganov, ki
poudarjajo pomen otrokovih izkušenj za vzpostavljanje in ohranjanje sinaps. Raziskave
kažejo, da lahko v primeru, ko je zamujeno kritično obdobje, otroci in odrasli sicer obvladajo določene spretnosti, vendar na veliko nižji ravni (Pašalić – Kreso 1999).
Spremljanje in ugotavljanje otrokove interakcije mora biti umeščeno v sociokulturni kontekst (Fler, Richardson 2004), otrokove interakcije morajo biti opazovane v
času konstrukcije pomena – v skupini, ker je osmišljanje izkušnje, učne izkušnje, sociokulturno dejanje. Spremljanje otrokovega učenja v skupini, razredu nas opozori, kako
otrok konstruira svoje razumevanje in s katerimi predstavami, modalitetami, pomeni,
ki so predhodno že obstajali, oblikuje in osmišlja svet.
Iniciative, ki temeljijo na otrokovih pravicah in dostopu brezplačnega izobraževanja za vse otroke ter v interesu otroka, poudarjajo v kontekstu kakovosti vzgoje in
izobraževanja naslednje principe:
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Kvaliteta in namen
Proces poučevanja in učenja naj bo primeren otrokovi razvojni ravni, stilom učenja, s poudarkom na aktivnem, participatornem učenju, reševanju problemov in kritičnem mišljenju s težnjo po dobrih učnih rezultatih.

Pomembnost
Izobraževanje naj temelji na dejanskem življenju otrok, močni povezanosti med
domom, skupnostjo in šolo.

Aktivno promocijo enakosti, spoštovanja in inkluzij
Spodbudno, varno in zdravo učno okolje, odnos učitelja in otrok: spoštovanje pravic, dostojanstva, raznovrstnosti in enakosti (nediskriminatorno vedenje glede na spol,
raso, religijo, ekonomski status, zmožnosti ...).

Participacija
Participacija učencev, staršev in drugih sovključenih v odločanje na ravni šole in v
reforme šol (Arnold in sod. 2006).
»Šola, ki naj bi bila pripravljena za otroka, mora razviti okolje, v katerem bi se otrok
lahko učil, kar pomeni, da odrasli sprejemajo, pozdravljajo in cenijo otrokovo prizadevanje; zagotavlja varnost in občutek varnosti ter učinkovite učne priložnosti, ki omogočajo otrokom vzpostavljati učinkovito interakcijo z njegovim svetom.« (prav tam: 19)
Vsekakor pa obstaja tudi možnost, da se bodo otrokove sposobnosti in razumevanja spremenila ali celo izničila, če otrok vstopi v razred, ki ne ceni njegovega specifičnega konstruiranja pomena in/ali če ima neprimerna pričakovanja do njegovega
razvoja (Bredekamp in Rosegrant 1993). Kalantzis in sod. (2005: 46, v Yelland in sod.
2008) pravi:
»Učenje uspe ali pade glede na obseg vključevanja različnih subjektivnosti učencev.
Vključevanje zagotavlja priložnosti, enakost in participacijo. Neuspeh vključevanja producira neuspeh, pomanjkanje priložnosti in neenakost ... Vključenost mora biti z učenci in
njihovim življenjskim svetom, in za to realnost je značilna izjemna različnost.«

STOPNJE PRIPOZNANJA  OD DISKURZA VEDENJSKIH TEORIJ
DO KONCEPTA RAZLIČNOSTI, RAZNOVRSTNOSTI
Pregled razvoja pripoznanja subjektivitete v procesih učenja bi lahko razvrstili v
najmanj tri različne stopnje:
1. Diskurz vedenjskih teorij
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2. Diskurz interakcije z monokulturno orientacijo
3. Diskurz raznovrstnosti (diversity), inkluzivnosti – pripoznanja različnosti.
Znotraj diskurza različnosti lahko zaznamo tri ravni, ki jih je opazil Dietz (2009), in
sicer:
– različnost kot problem: asimilacija, integracija, segregacija
– različnost kot pravica: antidiskriminacija, afirmacija, akcija,
– različnost kot vir – interkulturne kompetence.
Diskurzu vedenjskih teorij bi vsaj izhodiščno lahko pripisovali humanistično in predvsem optimistično orientacijo, ki verjame v pozitiven vpliv okolja na otrokovo učenje.
S podkrepitvami in s pozitivnim ojačevanjem je v skladu z vedenjskimi teorijami mogoče doseči določena znanja, vedenjske vzorce, navade (Watson, Skinner). Bandura je
s teorijo socialnega učenja naredil še korak naprej, ko je v procesih učenja izpostavil
otrokovo sposobnost opazovanja vedenja in posledic vedenja pri drugih ljudeh, otrokovo aktivno interakcijo s svetom in ne samo interakcijo sveta z otrokom. V okviru diskurza vedenjskih teorij bi na področju opismenjevanja opazili naslednje:
– formalno poučevanje branja, pisanja, brez upoštevanja otrokovih izhodišč,
– aktivno okolje, otrok je pasiven, ni razmisleka o smiselnosti vsebin,
– pomemben je načrt, kurikulum in otrokovo prevzemanje ponujenega.
Naslednja stopnja v pripoznanju otroka in njegove subjektivitete je diskurz interakcije z monokulturno orientacijo, za katero je značilen:
– pomen otrokove interakcije z vsebinami, otrokova konstrukcija razumevanja,
– priznan je pomen sociokulturnega okolja kot okolja, ki ali nudi ali ne dovolj
spodbud za razvoj opismenjevanja, pri čemer se izkušnje otrok klasificirajo kot:
dobre, slabe, zadovoljive, nezadovoljive – glede na normo, izhodišče ocene izkušenj, večinskega, dominantnega razumevanja,
– ugotavljamo, kaj otroci že vedo in česa ne – iskanje, kaj, do kod otrok ve, da se
lahko od tam naprej nadaljuje učenje, poučevanje, vendar v okviru prevladujočega, dominantnega diskurza, kulture.
Monokulturna orientacija izhaja iz pozicije primanjkljaja, ker je določeno pričakovano, zahtevano – vsebina in forma je določena po kriterijih, normah večine. Monokulturna orientacija nima namena prepoznavanja dosedanjega načina in vsebin spoznavanja, kar kaže na univerzalizem v pojmovanju in ravnanju. In še manifestacija prej
omenjenega: vprašanje razumevanja – zakaj otroci ne razumejo prebranega, ni središče
obravnave. Dejstvo pa je, da ne razumejo, ker vsebina (lahko tudi forma) zanje nima
pomena, ker morda zanje tudi ne obstaja.
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Tretja stopnja v pripoznanju pa je diskurz raznovrstnosti (diversity), inkluzivnosti
– pripoznanja različnosti, ki v sebi vsebuje tri pomembno različne ravni.
Prva raven izhaja iz razumevanja različnosti kot problema, ki se izkazuje v težnji po
segregaciji, asimilaciji, integraciji. Vsebuje neustrezno pripoznanje oziroma nepripoznanje otrokove identitete. Priznava različnost, vendar jo interpretira kot problem in
tako tudi obravnava.
Druga raven izhaja iz koncepta pravic in vsebuje deloma že v fazi monokulturne
interakcije prisotne humanistične, tudi didaktične ali konstruktivistične elemente
pripoznanja, kot so: »Vse poznejše gradi na prejšnje.« (Komensky 1958: 84) Herbart:
»Nove predstave postanejo zavestne le tedaj, če imajo prvine, ki so sorodne starim
predstavam. (Žlebnik 1978: 158). Ausubel: »Najvažnejši posamezen dejavnik, ki vpliva
na učenje, je to, kar učenec že zna ... ugotovi to in ga poučuj s tem v skladu.« (Ausbel v
Marentič Požarnik 2000). V vseh zapisanih mislih zaznamo otrokovo pravico po pripoznanju tega, kar že vedo, kar so že izkusili.
Izhodišče pravic na ravni različnosti, raznovrstnosti temelji na aktivnem angažmaju antidiskriminacije, afirmacije in akcije oziroma še vedno na prepričevanju, da
otroci imajo pravico do pripoznanja svoje identitete. Legitimna pravica je mnogokrat
deklarirano izhodišče, tudi zakonsko, pravno določeno, ki morda nima nič skupnega z
dejanskimi oblikami nezavednega neustreznega pripoznanja, ki lahko obstaja na ravni
tolerance in se kaže kot »imaš pravico, torej toleriram« in ki vsekakor še ne dosega ravni
ključnega in prvega pogoja pripoznanja, to je: spoštljivega odnosa.
Najvišjo raven pripoznanja otrokovih izkušenj, okolja, v katerem otrok konstruira
svoje pomene v relaciji drugimi kot kompetenten sporočevalec, iskalec in oblikovalec
pomenov v različnih sociokulturnih kontekstih, je raven razumevanja otrokovih izkušenj in identitete kot vira, bogastva interkulturnih kompetenc, torej pripoznanj različnih
identitetnih položajev. (Vsebin in form, različnih modalitet spoznavanja, konstruiranja
za otroka smiselnih pomenov.)

SKLEP ALI KAJ NAJ BI KONSTITUIRALO RAZLIČNOST KOT VIR, B
OGASTVO INTERKULTURNIH KOMPETENC?
Začnimo na začetku: spoštljivost je pogoj pripoznanja, pripoznanje je pogoj vključenosti. Vključenost pa je indikator kakovosti (Laevers 1994). (Predšolske vzgoje ter
vzgoje in izobraževanja, ki ima cilj zagotavljanje kakovostnega izobraževanja za vse
otroke (Arnold in sod. 2006).)
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Rosengrantova in Bredekamp (1993: 41) sta pomenljivo izjavili: »Vzgoja predšolskih otrok ni odločanje med učenjem, ki ga iniciira vzgojitelj, in učenjem, ki ga iniciira
otrok. Oboje je pomembno. Resnična dilema je, katera od mnogih oblik interakcije je
najboljša za otroka v določeni situaciji, za doseganje določenega cilja.« Danes bi lahko
dejali: ne izbiramo med kurikulumom, učnim načrtom v šoli, vrtcu in otrokovimi iniciativami. Oboje je pomembno. Resnična dilema je: katera oblika interakcije je primerna
za otroka, njegovo sociokulturno identitetno izhodišče, v tej situaciji, v interakciji z drugimi (otroki, materiali, odraslimi), na njegovi stopnji učenja.
Na povezanost šolskega in vsakdanjega učenja je opozoril tudi Vygotsky s svojo
teorijo spontanih in znanstvenih pojmov. Znanstveni pojmi imajo podlago v spontanih pojmih, (Vygotsky 1986), ki se razvijajo v otrokovem neposrednem okolju. Tako je
za razumevanje znanstvenih zgodovinskih pojmov ključna prisotnost spontanih pojmov – uvida v osebno zgodovino, dogodke v preteklosti. Ali lahko govorimo tudi o
odsotnosti določenih spontanih pojmov? Verjetno tudi to lahko trdimo, saj bi težko zagovarjali, da se v vseh kulturah pojavljajo iste temeljne izkušnje, pojmi, vsebine. Lahko
pa začnemo razmislek o spontanih pojmih pri potezah skupne človeškosti, pri katerih
so prisotni spoznavna dejavnost in zmožnost človeka, otroka in upravljanje svojega
delovanja. Gre za pripoznanje obstoječih (spontanih pojmov) načinov in vsebin – ki so
in so bile prisotne pri otroku v času pred vstopom v vrtec/šolo. In te so lahko zelo različne, zato lahko bogatijo učenje vseh otrok in odraslih.
Luke (2006, v Yelland in sod. 2008) poudarja, da se šole in izobraževalni sistemi borijo
in vztrajajo pri: produciranju »monokulturnih, na tisk orientiranih otrok«, da je kurikularna praksa oblikovana za »reproduciranje relativno statičnih in nespremenljivih disciplinarnih znanj« ter h kultiviranju »lokalnih in pogosto ozkih identitet in nacionalnih ideologij.« Pri tem je ključno zavedanje, da so otroci rasli v raznovrstnem informacijskem okolju,
ki je oblikovalo njihove jezikovne kompetence (Pahl, Rowsell 2006), kot so:
– načini iskanja, prevzemanja informacij iz okolja,
– načini manipuliranja s simboli in sistemi,
– igre in oblikovanja pomena, razumevanja sveta,
– načini razvoja občutka, doživljanja sebe in komunikacijskih norm.
Otrokovo »pot do tiska« tako lahko vzpostavimo skozi priložnosti izražanja in raziskovanja svojih idej skozi glasbo, ples, podobo, petje, oblikovanje ... Vključevanje večopismenjevalnih perspektiv pomeni: cenjenje različnosti otrok in njihovih učnih pristopov,
senzitivnost in zavedanje otrokovih izvenšolskih izkušenj. (Yelland in sod. 2008). Izhaja
iz dejstva, da je pismenost v 21. stoletju več kot pismenost, vezana na tekst. Dostopnost
do novih informacij in komunikacijskih tehnologij, multimodalnih tekstov in kulturnih
specifičnosti komunikacijskih form je ključni vpliv na življenje majhnih otrok (prav tam).
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Žalec (2008) v svojem prispevku o možnostih srečevanja in predvsem razumevanja ter dialoga različnih kultur povzema Yankelovicha (2001), ki poudarja, da so za dialog kultur potrebni empatično poslušanje, enakost, odsotnost prisile in dejstvo, da tudi
najgloblje predpostavke udeleženih lahko postanejo predmet diskusije. Povzamemo
lahko, da je za razumevanje in dialog potrebna naklonjenost (otrokovi vsebini, formi).
O naklonjenosti, empatiji, refleksiji moči je govoril tudi brazilski filozof Freire in poudaril, da je pogoj dialoga predvsem ljubezen.
Zato so temeljna vprašanja učitelja v procesih učenja, opismenjevanja naslednja:
– Kaj vem o življenju in izkušnjah otrok, ki jih učim? Kaj moram ugotoviti?
– Kako bom to ugotovil?
– Katere se otrokove kompetence in interesi?
– Kaj lahko otrokova družina in skupnost meni sporoči o tem, kdo so in kako se
učijo?
– Kaj menijo družine, da je pomembno, da se otroci naučijo?
– Kako naj zagotovim priložnosti za multimodalno učenje v razredu, skupini?
»Zgodnje izkušnje otrok z vzgojo in izobraževanjem nudijo otroku pomembne priložnosti za raziskovanje, izražanje in reflektiranje njihovih osebnih, kulturnih in socialnih izkušenj ter determinirajo, kdo so v relaciji z drugimi. Kot aktivni člani socialne skupine se otroci
učijo o odnosih, v okviru katerih odkrivajo pravice in odgovornosti, ki določajo dejstvo, da
so člani določene skupine. Oblikujejo razumevanje o svojih zmožnostih in identitetah kot
učencih. Tranzicija v šolo poudari pomen identitete v učnem procesu, ko si otroci prizadevajo brati in interpretirati pričakovanja tega bolj formalnega konteksta.« (Dockett in Perry
2007, v Yelland in sod. 2008)
Tako lahko povzamemo: enakopravnost, pomoč, kompenzacija, zgodnje vključevanje
otrok v vrtce in šole še niso zadostni pogoji učne uspešnosti vseh otrok. Kot smo že omenili, je eden izmed ključnih elementov zagotavljanja učne uspešnosti kakovost vzgoje in
izobraževanja. Indikator kakovosti pa je vključenost otrok. (Laevers 1994). In tudi kakovost
ni enoznačen pojem. Lahko pa z gotovostjo trdimo, da imamo takrat, ko je vključenost
indikator kakovosti, v mislih otroka, njegovo participacijo, njegovo identiteto, iskanja in
oblikovanja pomenov. Indikator kaže izhodišče definiranja kakovosti. Nevarnost diskreditacij izkušenj in njihova kategorizacija na dobre in slabe, ustrezne in neustrezne izkušnje
lahko prikriva dejstvo premoči in nepripoznanja otrokovih življenjskih kontekstov, izkušenj in pomenov, ki so za otroke, zato ker so del njih, tako ključne in pomembne. So del
njihove identitete, njihovega osebnega, socialnega, kulturnega kapitala, ki potrebuje in
kliče k spoštljivosti in pripoznanju. »Končal sem veterinarsko fakulteto. Zanimali so me konji.
Prebral sem vse, kar je bilo napisano ... o tem, zakaj konj zboli in kako ga je treba zdraviti, pa
sem se večinoma naučil pri Romih.« (Pripoved doktorja veterinarske medicine)
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POMEN TELESNE SAMOPODOBE
OTROK IN MLADOSTNIKOV
SAMOPODOBA
Samopodoba predstavlja enega osrednjih terminov v sodobni psihologiji. Tesno
se povezuje s številnimi aktualnimi področji raziskovanja: z razvijanjem notranje motivacije in notranjega mesta kontrole, s samouresničevanjem in samovrednotenjem, s
čustveno stabilnostjo in z razvijanjem odgovornega odločanja. Samopodoba pridobiva vse vidnejše mesto kot modfikacijski element v procesu vzgoje in izobraževanja;
poudarjanje pomembnosti čustveno-motivacijskega dela kurikuluma v tem procesu
še posebej vpliva na oblikovanje neodvisne, avtonomne in kritične osebnosti. Ustreznejša kot bo posameznikova samopodoba, večje možnosti bo imel, da bo spreminjal
lastno vedenje v smislu izboljšanja odnosa do sebe in drugih ter da bo uspešneje
uskladil lastne in tuje potrebe.
Samopodobo lahko označimo kot množico odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do samega sebe (Kobal 2000). Vključuje oceno lastnih zmožnosti in sposobnosti,
doživljanje samega sebe, stališča in predstave v zvezi z obvladovanjem življenjskih izzivov ter zavest o usmerjanju in uravnavanju lastnega življenja.
Samopodoba je konstrukt dinamične narave, ki se pri posamezniku razvija postopoma na osnovi samoopazovanja ter na podlagi spoznanj in izkušenj, ki si jih pridobiva v različnih socialnih interakcijah. Oblikovanje samopodobe poteka v smeri od
stanja relativne splošnosti in nediferenciranosti k stanju vse večje kompleksnosti, razčlenjenosti in hierarhične urejenosti (Bracken in sod. 2000; Harter 1990; Marsh 1994;
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Schaffer 1996). Novejši strukturni modeli samopodobe poudarjajo njeno večplastnost, sestavljeno iz različnih specifičnih področij udejstvovanja, na katerih ima posameznik izkušnje. Tako lahko govorimo o različnih sestavinah oz. primarnih področjih
samopodobe (učna, družinska, socialna, čustvena, telesna), ki so med seboj povezana
in soodvisna, hkrati pa močno povezana z globalno samopodobo. Medtem ko je samopodoba predvsem kognitivna reprezentacija sebe (zaznava lastnih sposobnosti,
veščin in značilnosti na nekaterih področjih delovanja), pa samospoštovanje predstavlja njen vrednostni vidik, ki vključuje čustvene odzive in vrednostne ocene na področjih, ki so za nas pomembna. Če želimo bolje razumeti koncept samospoštovanja,
moremo tako upoštevati posameznikovo ponotranjenje kulturnih norm, vrednot in
idealov (Harter 1999).
Samopodoba ima pomemben vpliv na kognitivno usmerjenost, čustva in vedenje.
Izsledki raziskav kažejo, da je pozitivna samopodoba povezana z različnimi dosežki,
vpliva na zmanjšanje anksioznost in prispeva k večji uspešnosti na učnem in športnem
področju (Bracken in sod. 2000; Fox 1997). Na športnem področju predstavlja pozitivna
samopodoba pomemben dejavnik, ki spodbuja gibalno/športno aktivnost, vpliva na
zavzetost za vadbo in ohranjanje zdravju koristne telesne pripravljenosti ter dobrega
počutja nasploh (Marsh 1997).
Oblikovanje samopodobe predstavlja eno izmed najpomembnejših, prednostnih
razvojnih nalog otroštva, zato ji je treba posvečati posebno pozornost, predvsem v vrtcu in šoli. Ker je pri tem pomemben tudi vpliv športnih aktivnostih, jih ne gre prezreti.
Učitelji, trenerji in starši lahko s svojim ravnanjem pomembno vplivajo na oblikovanje
samopodobe otrok, žal ne vedno v pozitivni smeri. Zato je ena od prioritetnih nalog
učitelja ta, da podpira in uporablja takšne postopke in ravnanja, ki vplivajo na razvoj
zdrave in realne samopodobe učencev.

TELESNA SAMOPODOBA
Spoznanja o večplastnosti samopodobe so privedla do poglobljenega proučevanja njenih različnih sestavin (Fox 1997). Rezultati mnogih študij kažejo, da je telesna
samopodoba ena od sestavin splošne podobe o sebi (Bracken in sod. 2000; Guérin in
Famose 2005; Marsh in sod. 1994). Telesna samopodoba se zdi od vseh področij samopojmovanja prvinska in najbolj elementarna (Burns 1982; Damon in Hart 1988; Fox
1997; Harter 1995; Musek 1992), saj se začne oblikovati v najzgodnejšem obdobju posameznikovega življenja in je ključna za oblikovanje ostalih sestavin samopodobe.
Telesna samopodoba ima v sistemu samopojmovanja edinstven položaj, saj je telo
skozi njegov videz, lastnosti in sposobnosti pomemben vmesnik med posameznikom
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in okolico. Slednja pa se prav tako na otrokove telesne znake najprej in najpogosteje
odziva. Od ranega obdobja dalje otrok z gibanjem pridobiva pomembne informacije
in izkušnje o sebi. Prav tako je fizična podoba posameznika pomembna dimenzija, ki
izvablja vrednostne psihološke reakcije okolice, slednje pa se postopoma ponotranjijo
v razvijajoč se občutek lastne vrednosti.
Telesno samopodobo lahko opredelimo kot skupek zaznav, spoznanj, občutij in
izkušenj, ki jih ima oseba v odnosu do svojega telesa (Stein 1996). Avtor poudarja, da je
treba konstrukt telesne samopodobe konceptualno ločiti od telesnega videza, ki se nanaša zgolj na posameznikovo zaznavo telesne privlačnosti in zadovoljstva s svojim zunanjim videzom. Telesna samopodoba zajema tako posameznikovo zaznavo telesnega
videza kot tudi njegovo zavedanje gibalnih zmogljivosti (sposobnosti in spretnosti). V
okviru proučevanja gibalne/športne aktivnosti pri otrocih je ravno povezanost s telesnim vidikom samopodobe najpomembnejša.
V različnih raziskavah je ugotovljeno, da ima nezadovoljstvo otrok s svojim telesom neugoden vpliv na celotno samopodobo. To dokazujejo številne študije, ki navajajo visoko povezanost med telesno samopodobo posameznika in njegovim globalnim pojmovanjem samega sebe ter doživljanjem lastne vrednosti (Boivin in sod. 1992;
Harter 1995; Whitehead in Corbin 1997). Ta povezanost je še močnejša v tistih okoljih,
kjer otroci visoko vrednotijo gibalne spretnosti in sposobnosti. Novejše raziskave tudi
ugotavljajo, da je povezanost med telesnim videzom in splošnim samovrednotenjem
višja pri otrocih s slabšo motorično koordinacijo kot pri otrocih z boljšo motorično koordinacijo (Rose in Larkin 2002).

UGOTAVLJANJE TELESNE SAMOPODOBE
Telesno samopodobo mlajših osnovnošolskih otrok najpogosteje preverjamo s
splošnimi vprašalniki samopodobe, kot sta na primer Vprašalnik samoopisa (SDQ I –
Self-Description Questionnaire I; Marsh 1989) in Lestvica samozaznave za otroke (SPPC
– Self-Perception Profile for Children; Harter 1985a); oba namreč vsebujeta sestavini
telesnega videza in gibalno učinkovitost. Za mladostnike in odrasle pa so ustreznejši
multidimenzionalni vprašalniki telesne samopodobe.
Področje telesne samopodobe je bilo v preteklosti nekoliko zapostavljeno, v zadnjem obdobju pa je opazen velik napredek v njegovem proučevanju in razumevanju
(Fletcher in Hattie 2004; Fox in Corbin 1989; Marsh 1997; Marsh in sod. 2002; Meleddu
in sod. 2002). Raziskovalci so razvili multidimenzionalni konstrukt telesne samopodobe, ki jo sestavljajo različna področja. Na osnovi teh spoznanj so bili izdelani številni
vprašalniki za ugotavljanje telesne samopodobe, kot so Physical Self-Concept Scale
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(PSC; Richards 1987), Physical Self-Perception Profile (PSPP; Fox in Corbin 1989) in Physical Self-Description Questionnaire (PSDQ; Marsh in sod. 1994). Vprašalnik telesne
samopodobe PSDQ je široko uporabljen in izkazuje ustrezne psihometrične lastnosti
(Dishman in sod. 2006; Marsh 1997; Marsh in sod. 2002), ki poleg zunanjega videza
in zaznave uspešnosti na gibalnem/športnem področju preverja tudi posameznikovo
oceno specifičnih motoričnih sposobnosti in zaznavo lastnega zdravja ter splošno raven samospoštovanja.

DEJAVNIKI, POVEZANI S TELESNO SAMOPODOBO
Telesno samopodobo so avtorji proučevali z različnih vidikov, predvsem v povezavi z gibalno aktivnostjo otrok in mladostnikov, ter ugotavljali vpliv starosti in spola na
telesno samopodobo.
Otroci v predšolski obdobju in na začetku svojega šolanja imajo razmeroma pozitivno mnenje o lastnem telesnem videzu in gibalnih zmogljivostih (Fox 1997; Planinšec
in Čagran 2004), prav tako ni opaziti pomembnih razlik med spoloma v omenjenih
sestavinah (Planinšec in sod. 2004). Stein s sodelavci (1998) in Sonstroem (1998) ugotavljajo, da se s približevanjem adolescenci samopodoba postopno znižuje, tudi zaradi številnih sprememb na kognitivnem področju. Pri ocenjevanju lastnih kompetenc
postajajo adolescenti vedno bolj kritični in odkrivajo pri sebi številne pomanjkljivosti.
Raziskave so pokazale, da imajo fantje v sestavinah telesnih sposobnosti in zunanjega videza v povprečju bolj pozitivno samopodobo v primerjavi s svojimi vrstnicami
(Marsh 1998; Bertollo in Pasqualotto 2000; Crocker in sod. 2000; Klomsten in sod. 2004;
Maïano in sod. 2004).
Hagger in sodelavci (1998) ugotavljajo, da se skupini otrok z nižjo in višjo stopnjo
gibalne aktivnosti razlikujeta v nekaterih področjih telesne samopodobe. Rezultati raziskave, opravljene na vzorcu kanadskih otrok od 10. do 14. leta starosti, kažejo, da se sestavine telesne samopodobe, predvsem telesna pripravljenost in športna kompetenca,
pomembno povezujejo z gibalno aktivnostjo.
Omeniti velja tudi prispevek avtorjev Alfermanna in Stolla (2000), v katerem navajata, da je pri posameznikih, ki se redno ukvarjajo s športom, opaziti pomembno
izboljšanje telesne samopodobe in upad psihosomatskih znakov.
V raziskavi so na vzorcu španskih mladostnikov ugotovili, da imajo fantje, ki so gibalno/športno aktivni dva- ali večkrat tedensko, višje rezultate v podlestvicah športna
kompetenca, telesni videz in socialna sprejetost v primerjavi z vrstniki, ki izkazujejo
pretežno sedeč način preživljanja prostega časa. Športno aktivna dekleta pa se od svojih vrstnic razlikujejo le v podlestvici športna kompetenca (Moreno in Cervelló 2005).
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ZAZNANA GIBALNA KOMPETENCA IN MOTIVACIJA
ZA GIBALNO/ŠPORTNO UDEJSTVOVANJE
Nobenega dvoma ni več, da prinaša telesno aktivni življenjski slog vrsto koristi,
tako za fizično kot za psihično zdravje posameznikov (Logstrup 2001). Zavedamo se
sicer, da bi se morali gibati, vendar pa se najpogosteje pojavlja problem, kako ohraniti
ustrezno motiviranost za gibalno udejstvovanje in doseči zadostno raven aktivnosti, ki
omogoča, da bomo omenjenih koristi resnično deležni.
Pri otrocih in mladostnikih je pomembno poznati in razumeti determinante gibalnega/športnega vedenja, kar pomeni odgovoriti na vprašanje, kaj (ali kdo, kako) jih
motivira, da so gibalno/športno aktivni oziroma da ohranjajo aktivnost na dovolj visoki
ravni. Zato se zdi potrebno identificirati motivacijske dejavnike, ki najmočneje napovedujejo gibalno aktivnost otrok.
Številne teorije motivacije, ki so poskušale napovedati gibalno/športno udejstvovanje na osnovi posameznikovih samozaznav, so v precejšnji meri prispevale k razumevanju konstrukta telesnega jaza (Biddle 1997). Teoriji, ki jih želimo na tem mestu
izpostaviti, sta predvsem model motivacije po kompetenci (Harter 1985b) in teorija
samodolečenosti (Ryan in Deci 2000).
V obdobju otroštva in mladostništva posamezniki razvijajo različne kompetence.
Gibalno kompetenco pojmujemo kot posameznikovo zavedanje gibalne učinkovitosti,
ki je odločilna za uspešno učenje in izvajanje gibalnih spretnosti. V vseh okoljih, kjer
otroci visoko vrednotijo gibalno kompetenco, je lahko njena vloga v razvoju telesne
in globalne samopodobe pomembna. Raziskave kažejo, da se s splošno telesno samopodobo najbolj povezuje ravno zaznana gibalna/športna kompetenca (Marsh 1997).
Ocena lastne gibalne kompetence vpliva na otrokovo motivacijo za ukvarjanje z
gibalno/športno aktivnostjo. Po Harterjevi (1985b) obstaja verjetnost, da nizka ocena
gibalne kompetence vodi k zmanjšanju motivacije za sodelovanje v športnih dejavnostih, nasprotno pa visoka gibalna kompetenca vpliva na pogostejše udejstvovanje.
Avtorica poudarja, da so posamezniki z višjo zaznano kompetenco tudi bolj notranje
motivirani pri uresničevanju visokih izzivov, vztrajnejši in manj anksiozni med gibalno
aktivnostjo. Zaznava posameznikove gibalne kompetence torej vpliva tako na športne
dosežke kot tudi na motivacijsko usmerjenost.
Teorija samodoločenosti (Ryan in Deci 2000) predpostavlja, da imamo ljudje temeljne psihične potrebe po avtonomnosti, kompetenci in povezanosti z drugimi ljudmi, le-te pa imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju psihičnega zdravja in zadovoljstva. Posameznik bo najverjetneje notranje motiviran za neko gibalno aktivnost, ko
jo bo izvajal iz preprostega razloga, ker mu je všeč, kadar jo lahko sam in svobodno
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izbere, kadar aktivnost obvlada in čuti, da ima pri tem podporo pomembnih drugih.
Tako razmišljanje potrjujejo tudi raziskave, ki ugotavljajo pozitivno povezanost med
notranjimi in avtonomnimi motivi po gibanju ter telesno samopodobo in samospoštovanjem (Boyd in sod. 2002).
Raziskave, ki so proučevale razloge za gibalno udejstvovanje otrok in mladostnikov (Weiss in Ferrer – Caja 2002), konsistentno navajajo tri osnovne motive. Prvič, otroci želijo razviti in pokazati svoje gibalne kompetence (spretnosti in zmožnosti). Drugič,
želijo si socialne sprejetosti in podpore vrstnikov in pomembnih odraslih (staršev, učiteljev, trenerjev); prav odrasli so skozi način, kako sprejemajo, potrjujejo in spodbujajo
otroka, pomemben dejavnik pri njegovem vključevanju v redno gibalno aktivnost in
ohranjanju njene ustrezne ravni. Tretjič, zabava, ki izhaja iz samih gibalnih akcij, še povečuje pozitivne izkušnje aktivnosti in zmanjšuje morebitne negativne izkušnje. Občutki veselja, uživanja in zadovoljstva ob aktivnosti spodbujajo pozitivno naravnanost
in privlačnost za prihodnje gibalno vedenje.

SKLEPI
Ugotovitve kažejo, da oblikovanje realistične in pozitivne telesne samopodobe
med osnovnim šolanjem determinira razvoj splošne samopodobe in samospoštovanja
otrok. Še več, pozitivna zaznava lastne gibalne kompetence, oblikovane v otroštvu in
mladostništvu, bo zagotovo vplivala na redno ukvarjanje s športom v odraslosti in na
prevzemanje vzorcev zdravega življenjskega sloga.
Odraslim je tako treba omogočiti uzaveščanje in poglobljeno razumevanje temeljnih motivov, ki narekujejo gibalno/športno udejstvovanje otrok. Tako bodo učinkoviteje strukturirali ustrezno okolje in izkazovali vedenje, s katerim bodo spodbudili
oziroma povečali otrokovo prepričanje o lastni gibalni kompetenci, samospoštovanje
in uživanje/zabavo med aktivnostjo. Prav te zaznave in čustva so ključne za otrokovo
vključitev v telesno vadbo in za zvišanje ravni ukvarjanja s športno aktivnostjo.
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REFLECTIONS ON LITERACY AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
Sonja Starc
The leading article argues about the necessity of a new view of perceiving literacy,
considering the fact that literacy doesn't mean only the ability of decoding a text/message, but it is becoming closely conected with the new technologies. Thus we are dealing with multiple literacy(ies) that an individual has to deal with for his/her successful
communication within the society. Furthermore, the notion of literacy as a result of the
synergy between the society and its culture, and fast developing technologies comprehends dynamicity as its inherent attribute. That means that literacy criteria have
been constantly changing, at present becoming more and more demanding. Literacy
has become a complex notion that has been not linked only with the institutional education.
The aim of this book is to open wide the discourse on how a person acquires and
proves his/her own (multiple) literacy(ies) successfully in local and broad society, and
how the education system copes with this.
Keywords: multiple literacy, dynamicity, acquiring literacy
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UČENJE IN POUČEVANJE RAZLIČNIH VRST PISMENOSTI
Mara Cotič, Vida Medved Udovič
Pismenost je kulturna vrednota posameznika in družbe ter sodi med poglavitne
dejavnike kvalitetnega in ustvarjalnega življenja v sodobni družbi. Opismenjevanje je
zato nenadomestljiva sestavina učenja ne le jezikovnih predmetov, temveč tudi ostalih predmetnih področij. Mednarodne raziskave kažejo, da slovenski osnovnošolci še
zmerja zaostajajo za vrstniki iz okolij, ki dosegajo na področju pismenosti najboljše
dosežke (PIRLS, 2001, 2006; PISA, 2009).
Kot vodilen princip v prispevku je uporabljen princip »mnogopismenosti«, to je preplet pismenosti različnih predmetnih področij, ki se povezujejo v celostno sposobnost
branja in pisanja za kakovostno življenje in delovanje v sodobni družbi. V prispevku so
obravnavana predmetna področja, na katerih ima Pedagoška fakulteta Koper dolgo tradicijo teoretičnega in empiričnega raziskovanja ter pedagoškega dela, to so področja
bralne, matematične, naravoslovne, okoljske, estetske in digitalne (IKT) pismenosti.
Ključne besede: pismenost, mnogopismenost, šolski predmeti, mednarodne raziskave o pismenosti

LEARNING AND TEACHING OF VARIOUS KINDS OF LITERACY
Mara Cotič, Vida Medved Udovič
Literacy is a cultural value of each person and belongs among essential elements
of qualitative and creative lifestyle in the modern society. The acquisition of literacy is
therefore an indispensable component of education not only for language subjects,
but also for other language areas. International studies have shown that Slovene primary school children are still lagging behind their peers coming from environments
achieving better results in the area of literacy (PIRLS, 2001, 2006, PISA 2009).
As a guideline principle in this paper we implemented the principle of »multiliteracy«, i.e., a mix of different subject area literacies, which are inter connected into a holistic ability of reading and writing providing grounds for qualitative lifestyle and action
in a contemporary society. The paper deals with subjects areas in which the Faculty
of Education Koper has a long tradition of theoretical and empirical researching and
also educational work such as reading, mathematical, natural science, environmental,
aesthetic and digital (ICT) literacies.
Keywords: literacy, multiliteracy, school subjects, international researches on literacy
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VEČRAZSEŽNA PISMENOST IZZIV SEDANJOSTI
Meta Grosman
Prispevek opozarja na nov pomen pismenosti v sedanjosti, ko tehnološki razvoj
prinaša nove vrste besedil in postaja jasno, da posamezniki z nezadostno razvito večrazsežno pismenostjo ne bodo več zaposljivi. Zavzema se za sodobno večrazsežno
pismenost, ki bi vključevala vse oblike digitalne pismenosti za razbiranje elektronskih
besedil. Potreba po razvoju večrazsežne pismenosti pa odpira vprašanje o medsebojnih vplivih različnih oblik pismenosti, še zlasti vprašanje o vplivu novih oblik digitalne
pismenosti na ‘tradicionalno’ linearno pismenost. Ali bodo nove oblike pismenosti z
možnostjo bralčevega izbiranja povzročile manj skrbno branje literarnih del? Ali bodo
današnji zagovori pomena linearne pismenosti še sprejemljivi za mlade, ki se z računalniki srečajo pred primarnim opismenjevanjem? V tej luči se zavzema za pouk večrazsežne pismenosti, ki bi mladim omogočila uspešno osebno in družbeno delovanje
v 21. stoletju.
Ključne besede: pismenost, večrazsežna pismenost, digitalna pismenost, linearno
branje, e-branje.

MULTILITERACY  PRESENT CHALLANGES
Meta Grosman
The article calls attention to the importance of literacy today when technological
developments make possible new varieties of texts, and when people with insufficient
literacy are no longer employable. It advocates multidimensional literacy including all
forms of digital literacy. The necessity of multidimensional literacy, however, raises the
question of mutual influences of various forms of literacy, in particular the influence
of digital literacy on linear literacy. Will forms of digital literacy with the possibility of
reader’s choice result in less attentive literary reading? Will current defences of the importance of traditional literacy be acceptable to the young encountering computers
before primary literacy? The article advocates multidimensional literacy teaching that
would help the young to function successfully in the 21st century.
Keywords: literacy, multiliteracy, digital literacy, linear reading, e-reading.
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ZMOŽNOST DEKODIRANJA VEČKODNIH BESEDIL KOT SESTAVINA
BESEDILNE PISMENOSTI
Sonja Starc
Razprava prinaša razmislek, ali je spontano pridobljena zmožnost branja večkodnega besedila kot sestavine besedilne pismenosti zadostna ali pa bi se morali teoretičnih spoznanj o večkodnih besedilih za njihovo uspešno dekodiranja učiti tudi v šoli.
Odgovor išče ob analizi branja večkodnega besedila na vzorcu 117 bralcev (dijakov in
študentov).
Ključne besede: besedila kulturnega okolja, besedilna pismenost, večkodno besedilo, zmožnost dekodiranja večkodnih besedil

THE COMPETENCE OF DECODING MULTIMODAL TEXTS AS
A CONSTITUENT PART OF PROSE TEXT LITERACY
Sonja Starc
When acquiring mother tongue from our environment it is acquired through texts.
Consequently we learn also the structure of the texts of every-day communication in/
from our environment. Therefore, texts developed within a certain cultural context
are perceived as culturally popular patterns of text organisation (Halliday 1977, Hoey
2001), and we learn them spontaneously. We are convinced that as well as the structure of oral genre we learn from our environment also the structure of written texts,
especially through the media. Increasingly the number of contemporary texts are not
realised through verbal, but through other semiotic modes, printed texts also through pictorial mode. The reality differs from the present Slovene educational praxis that
takes into consideration only texts construed by verbal source. The Slovene national
strategy for the development of literacy (2006: 7) which defines literacy as permanent
developing competence of an individual »to use socially agreed systems of symbols
(language) to create, understand and use texts in family life, school, work and society«
it is really talking about the system of symbols, but it stresses the notion of »language«
which it does not explicitly express the meaning of non-verbal semiotic code, and it
can be understood vaguely: as any semiotic mode (music, visual language ...), or more
likely in everyday use as verbal language.
This article shows the analysis of decoding a multimodal texts of a sample of hundred and seventeen readers (3rd and 4th year High school students, first year students
in The Faculty of Education), and argues whether the spontaneously acquired compe-
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tence of reading multimodal texts is adequate enough or the competence to read and
construct multimodal text should be systematically and critically developed within the
educational system, considering the premises of information literacy.
Keywords: culturally popular patterns of text, prose literacy, multimodal text, competence of decoding multimodal texts

PREHOD MED VRTCEM IN ŠOLO, POT K BRALCU IN BRALKI
Vida Medved Udovič
Za sporazumevanje, uspešno sodelovanje v komunikacijskem procesu in za estetsko učinkovanje umetnostnih besedil ni dovolj le načrtovanje jezikovnih dejavnosti v
vrtcu in ur slovenščine v šoli, tako jezika kot književne vzgoje glede na oba kurikula,
pač pa je uresničevanje ciljev v vrtcu in šoli odvisno tudi od sociokulturnega položaja
otrok in profesionalno usposobljenega vzgojitelja/učitelja, kar potrjujejo tudi raziskave o bralni pismenosti (PIRLS, 2006).
Področje jezika v Kurikulumu za vrtce (1999) ne zmore dovolj jasno artikulirati književne vzgoje kot umetnostnega področja, pa tudi obdobje otrokove porajajoče se pismenosti ne vključuje dovolj transparentno, prav zaradi takšnih konceptualnih zadreg
je manj uporaben usmerjevalec za predopismenjevanje in za književno vzgojo.
Učni načrt Slovenščina (1998, 2011) postavlja v ospredje razvijanje otrokove zmožnosti ustreznega sprejemanja in tvorjenja različnih vrst besedil. Njegova pomanjkljivost pa se kaže v razdrobljenosti na številne jezikovne in književne vsebine, ki niso
smiselno povezane v organizirano celoto.
V prispevku bo prikazana kritična presoja obeh dokumentov, Kurikuluma (1999)
in Učnega načrta (1998, 2011), v katerih se njihovi sestavljalci usmerjajo v razvijanje
sporazumevalne zmožnosti otrok, ki naj bi povezovalo področja jezika, književnosti in
(pred)opismenjevanja. Ob tem pa ni mogoče spregledati, da jezikovne, (pred)opismenjevalne in književne vsebine ne sobivajo kot prepletajoče sestavine jezikovnega področja v vrtcu in slovenščine kot učnega predmeta v prvem triletja. Odgovoriti bomo
poskušali tudi na vprašanje o premagovanju sociokulturnih vplivov za učinkovito
(pred)opismenjevanje.
Ključne besede: celostno (pred)opismenjevanje, kurikul, sociokulturni položaj, jezikovna in književna vzgoja, mednarodne raziskave bralne pismenosti
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TRANSFER BETWEEN NURSERY SCHOOLS AND PRIMARY SCHOOLS,
A PATH TO READER
Vida Medved Udovič
It is not enough to have the planning of language activities in the nursery schools
and hours of Slovene language in schools to establish dialogue, successful participation in the communication process and for the aesthetic impact of artistic texts, since
the realisation of the objectives depends also on socio-cultural position of children
and on the professionally qualified teachers/educators, which has also been confirmed
by the researches on reading literacy (PIRLS, 2006).
The language area within the Nursery schools curriculum (1999) is not in position
to articulate clearly enough the literature education as an artistic area, and in addition,
the emerging children’s period of literacy does not include it enough transparently.
Due to such conceptual barriers it is less useful for giving directions to pre-literacy and
for literature education.
The Syllabus for Slovene language (1998, draft 2008) puts in the forefront the development of children’s capability for adequate adoption and creation of various types
of texts. Its weaknesses are demonstrated in its fragmentation into numerous language and literature contents not being logically linked into an organised whole.
The contribution presents the critical evaluation of both documents, the Curriculum
(1999) and the Syllabus (1998, 2008) in reference to language, (pre) literacy and literature contents as intertwining components of language area in the nursery schools and
Slovenian language as the subject of the first triad. We will try to answer the question of
overcoming the socio-cultural influences for effective provision of (pre) literacy.
Keywords: holistic (pre) literacy, curriculum, socio-cultural position, language and
literature education, international researches on reading literacy

PISMENOST V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO V OSNOVNI ŠOLI 1998
IN V NJEGOVI POSODOBLJENI RAZLIČICI 2008
Maja Bešter Turk
V prispevku so predstavljene podobnosti in razlike v učnem načrtu za slovenščino
v osnovni šoli (1998) in v njegovi posodobljeni različici (2008), s posebnim poudarkom
na pojmovanju pismenosti. (Funkcionalna) pismenost v obeh učnih načrtih ni pojmovana samo v ožjem smislu, kot znati brati in pisati, temveč kot sporazumevalna zmožnost, saj je eden od temeljnih ciljev jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina razvi-
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jati zmožnost kritičnega sprejemanja (poslušanja/branja) različnih besedil in zmožnost
tvorjenja (govorjenja/pisanja) besedil različnih vrst. Medtem ko je v učnem načrtu iz
leta 1998 že najti stopenjskost (tj. koncentrično nadgrajevanje ciljev in vsebin) in procesnost (tj. z učenčevimi dejavnostmi do cilja), so v posodobljeni UN 2008 vključena še
nova strokovna spoznanja kot npr. kompetenčni pristop, poleg vsebinskih ciljev tudi
strateški, izbirnost vsebin in individualizacija pouka. Zato je škoda, da je posodobljeni
učni načrt iz leta 2008 obležal v predalu.
Ključne besede: pismenost, učni načrt za slovenščino, jezikovni pouk, osnovna šola

UNDERSTANDING LITERACY IN THE CURRICULUM FOR SLOVENE
LANGUAGE 1998 AND ITS MODERNISED VARIANT 2008
Maja Bešter Turk
In the article similarities and differences in the ‘Curriculum for Slovene Language’
(1998) for 9-year primary schools, and in its modernised variant (2008), are presented
with special emphasis on understanding literacy. In both curricula, (functional) literacy
is understood not only in the narrow sense, as to know how to read and write, but as
communative competence – one of the basic goals of language lessons in the subject
Slovenian language is to develop competence of text reception (listening/reading)
and text production (speaking/writing). While the 1998 Curriculum includes concentric stages (building goals and issues) and processes (with student’s activities towards
those goals), its modernised variant (2008) includes competences, goals about issues
and strategies, selectivity of issues and individualisation of lessons. Therefore it is a pity
that the modernised variant of the ‘Curriculum for Slovene Language’ continues to lie
in a drawer.
Keywords: literacy, curriculum for Slovenian language, language lessons, primary
school

TEDNIK NOVI MATAJUR KOT UČBENIK SLOVENSKEGA JEZIKA
V VIDEMSKI POKRAJINI
Majda Kaučič - Baša, Petra Vide
Jezikovni položaj Slovencev v Italiji se od pokrajine do pokrajine zelo razlikuje in
je najslabši v Videmski pokrajini, kjer Slovenci še vedno nimajo možnosti, da bi – razen
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v Špetru – obiskovali slovenski pouk. Stik s slovenščino in spoznavanje lastne kulture
pa jim omogočata lokalna časopisa Novi Matajur in Dom. Prispevek obravnava tednik
Novi Matajur kot posebne vrste učbenik slovenskega jezika.
V raziskavo so zajete štiri številke Novega Matajurja, ki so izšle junija 2008; analizirali smo vseh 242 besedil v teh številkah. Za vsako od besedil smo ugotovili, v katerem
kodu in v kateri besedilni vrsti je uresničeno in ga vsebinsko analizirali. Cilj analize je
ugotoviti delež besedil v posameznih jezikovnih kodih v Novem Matajurju, raziskati,
katere tematike so obravnavane v posameznih jezikovnih kodih in v katerih kodih piše
časopis o posameznih tematikah.
Rezultati raziskave kažejo, da je v nasprotju z doslej prevladujočim mnenjem največ
besedil v slovenskem jeziku, saj je seštevek besedil v slovenskem knjižnem jeziku in v slovenskih narečjih večji od števila italijanskih besedil, izbira jezikovnega koda pa je večinoma odvisna od teme besedila. Z interpretacijo rezultatov skušamo odgovoriti na vprašanje, zakaj so določene teme obravnavane v določenih jezikovnih kodih, kakšni so cilji rabe
posameznih kodov in kako Novi Matajur širi znanje slovenščine med svojimi bralci. Kaže,
da ima kodna izbira v Novem Matajurju različne vloge, od katerih izstopajo tri. V prvi vlogi
jezikovni kod besedila prikazuje dejansko rabo jezika v življenju; v drugi vlogi je jezikovni
kod prevod v referenčni stvarnosti rabljenega koda, ki ga bralec sicer ne bi razumel, v bralcu razumljiv kod; v tretji vlogi se jezikovni kod uporablja kot učno in vzgojno sredstvo. S
kodno izbiro se časopis svojim bralcem in njihovemu jezikovnemu znanju prilagaja, obenem pa jim na izviren način omogoča, da spoznavajo slovenski jezik in se ga učijo.
Ključne besede: slovenski jezik v Italiji, Novi Matajur, besedilo, kodna izbira, tema,
učenje jezika

THE WEEKLY NOVI MATAJUR AS A SLOVENE LANGUAGE TEXTBOOK
IN THE PROVINCE OF UDINE
Majda Kaučič - Baša, Petra Vide
Slovene as a minority language in Italy has the worst status in the Province of Udine. In the whole area of the autochtonous settlement of the Slovene group in this province Slovene is used as a teaching language in one of the schools only, therefore for
Slovenes it is very important that they can stay in contact with their language through
two local newspapers, namely Novi Matajur and Dom. The paper deals with Novi Matajur as a special kind of textbook for learning Slovene.
The research focuses on the four issues of Novi Matajur of June 2008. All 242 texts
in these issues have been analysed as for the linguistic code, type of the text and topic.

502

POVZETKI/SUMMARIES

The aim of the analysis has been to find out which is the relative number of the single
linguistic codes in the newspaper, what are the topics treated in the single linguistic
codes, and which codes are used to talk about certain topics.
It has been found out that the predominant language of texts in Novi Matajur is
Slovene, as the total number of texts in the Slovene standard language and the Slovene dialects is higher then the number of texts in Italian. The choice of linguistic code
depends upon the topic of the text. Interpretation of the results tries to answer the
question why single topics are treated in certain languages and which are the functions of the code choices. Using different linguistic codes the newspaper seems not only
to conform to the linguistic competence of its readers but also to enable them to learn
Slovene in a nonconventional way.
Keywords: Slovene language in Italy, Novi Matajur, text, code choice, topic, language learning

PISMENOST ODRASLIH: RAZVOJ IN OHRANJANJE PISNIH KOMPETENC
V MANJŠINSKEM JEZIKU
Maja Mezgec
Definicija pismenosti se spreminja vzporedno z razvojem družbe, ekonomije in
kulture.
Pisne spretnosti presegajo obvladovanje branja in pisanja ter zajemajo temeljna
znanja in spretnosti, ki so potrebne posamezniku v vsakdanjem življenju, kot sta npr.
razumevanje in uporaba pisnega gradiva, potrebni za posameznikov družbeni, delovni
in osebnostni razvoj. Navedene spretnosti zajemajo skupek jezikovnih znanj, ki so posamezniku potrebna za zadoščanje potrebam sodobne družbe. Strokovnjaki za razvoj
izobraževalnih politik so si enotni, da gre pisne spretnosti prištevati med ključne kompetence, saj so primarnega pomena za doseganje uspeha v šoli, na delovnem mestu in
predstavljajo osnovo za uspešno vseživljenjsko izobraževanje.
Raziskava preučuje pisne spretnosti v manjšinskem jeziku pri slovenski manjšini
v Italiji. Zaradi statusa manjšinskega jezika in omejene javne rabe manjšinskega jezika imajo pripadniki slovenske manjšine v Italiji manj priložnosti za razvijanje pisnih
spretnosti v slovenščini. V javnih govornih situacijah prevladuje raba večinskega jezika.
Manjšinski jezik predstavlja »in group« jezik, ki se uporablja v zasebni sferi, družini, šoli
in manjšini namenjenim organizacijam. Številne raziskave so pokazale, da pisne spretnosti zaradi neuporabe okrnijo. Zato se postavlja problem razvoja in ohranjanja pisnih
spretnosti v slovenščini po končanem šolanju.
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Raziskovalno delo zajema testiranje pisnih spretnosti v manjšinskem jeziku. Med
rezultati je opravljen izbor raziskovalnih izsledkov, ki zadevajo v specifiki vzorec odraslih in analizo dejavnikov, ki vplivajo na ohranjanje oz. upad pisnih spretnosti.
Ključne besede: pismenost, pismenost v manjšinskem jeziku, izobraževanje odraslih

ADULTS’ LITERACY: THE DEVELOPMENT AND PERSERVATION OF
LITERACY SKILLS IN THE MINORITY LANGUAGE
Maja Mezgec
The definition of literacy and reading has changed in parallel with changes in society, the economy and culture. Literacy skills goes beyond the ability to read and write
and include all the knowledge and skills that are needed for the individual to act in his
everyday life, such as understanding, using and reflecting on written texts in order to
achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential and to participate in
the society. Experts on educational policy agree, that literacy skills should be considered among the basic skills, as they have relevant influence on school achievement,
achievement in the professional sphere and are the basis for lifelong learning.
The research is investigating the literacy skills in the minority language among the
bilingual population of the Slovene minority in Italy. Due to its status of minority language and its limited public use, the members of the minority have less opportunity
to develop the literacy skills in the minority language. In several public situations the
majority language is used. The minority language in mostly an in group language, that
is used the family and school context and in the associations and organizations that
are belonging to the minority. Furthermore several researches has shown that literacy
skills decrease if not used, and therefore we are facing the problem of preserving the
literacy skills in Slovene language after school living.
The research work include literacy skills testing in minority language. Among the
result the focus will be on data that regards a sample of adults and the analysis of factors that influence the preservation or loss of literacy skills.
Keywords: literacy, literacy in minority language, adult education
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PISMENOST DIJAKOV SREDNJIH ŠOL V MATERNEM JEZIKU
Sandra Kadum - Bošnjak, Jasna Gržinić
Avtorici sta prikazali rezultate raziskave, poimenovane Pismenost dijakov srednjih
šol v materinem jeziku.
Raziskava je bila opravljena na vzorcu 410 srednjih šol v Pulju in Opatiji.
Ključne besede: pismenost, materni jezik, študent, srednja šola

LITERACY OF STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS IN THE MOTHER
TONGUE
Sandra Kadum - Bošnjak, Jasna Gržinić
In this paper authors examine native speech literacy levels among high school
students in cities of Pula and Opatija.
A sample of 410 students has been used for the purpose of this research.
Keywords: literacy, native speech, high school

PROBLEMATIZACIJA IN ODPIRANJE ZNANSTVENEGA JEZIKA
Tomaž Sajovic
V 20. in 30. letih 20. stoletja sta se zgodila dva revolucionarna dogodka, v znanosti odkritje racionalno nedoumljivega kvantnega sveta, ki je v temelju nasprotovalo
klasičnemu razumevanju sveta kot nespremenljivemu, programiranemu avtomatu,
in v Heideggerjevi proti metafiziki usmerjeni filozofiji ontološke razlike med bitjo in
bistvom pojavov. Oboje je problematiziralo najprej pojem objektivnosti. Klasična fizika
namreč sloni na predpostavki, da imajo svet in pojavi v njem neodvisno eksistenco,
kvantna fizika (in nekoliko drugače Heidegger) pa, da objektivno resničnost ustvarja
le opazovanje. Hkrati s tem se je začelo spreminjati tudi razumevanje jezika. Kvantna
fizika Bohr in Heisenberg sta za pogoj znanosti razglasila kar naravni jezik, in to tako,
da sta ga rehabilitirala v tisti značilnosti, ki jo je pozitivizem najbolj napadal – in sicer njegovi nenatančnosti. Zanju je naravni jezik bil preprosto in neizogibno najbližji
resničnosti. Jezikoslovec Halliday je na podlagi kvantne revolucije problematiziral razčlovečeni posamostaljeni znanstveni jezik klasične fizike, ki je postal tudi jezik drugih
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ved in v vedno večji meri tudi pisni jezik, in zagovarjal potrebo po krepitvi glagolskega
izražanja, ki je pomembna sestavina vsakdanjega, tudi govorjenega jezika, in sploh
pluralizaciji oblik znanstvenega jezika. Nemški filozof Gadamer je problematiko jezika
še poglobil z ločevanjem med razumevanjem jezika kot znaka, ki je značilno za znanost
(ne pa samo zanjo), in razumevanjem jezika kot izkustva sveta, ki je značilno za vsakdanjo, običajno govorico. V jeziku kot znaku se bit sveta kaže v reducirani, popredmeteni
obliki, v jeziku kot izkustvu sveta v nereducirani, nepopredmeteni, čisti obliki. S prvim,
z jezikom znanosti, bit sveta obvladujemo in si jo podrejamo. V zadnjem, v vsakdanjem, običajnem jeziku/govorici, pa bit sveta šele zares pride do besede – z njim se ji
človek šele lahko neinstrumentalno odpre. Le v takem, človeškem jeziku lahko imamo
kot ljudje svet, to pa predpostavlja neskončno raznovrstnost jezikovnih pogledov na
svet. In le v takem jeziku lahko znanosti dobijo svojo komunikativno univerzalnost in
svojo družbeno pomermbnost.
Ključne besede: znanstveni jezik, jezik kot znak, jezik kot izkustvo sveta, slovnična
metafora, razumevanje objektivnosti.

PROBLEMATIZATION AND OPENING UP OF THE LANGUAGE OF SCIENCE
Tomaž Sajovic
In the twenties and thirties of the 20th century, two ground-breaking events took
place: in science, this was the discovery of a rationally unfathomable quantum world,
which was fundamentally contrary to the classical understanding of the world as an
unchanging, programmed machine, and in Heidegger’s philosophy, directed against
metaphysicians, these were the ontological differences between ‘being’ and ‘essence’
of phenomena. Both of these problematized the concept of objectivity. This was due
to the fact that classical physics was based on the assumption that the world and
phenomena taking place in it had an independent existence, while quantum physics
(and, in a slightly different manner, also Heidegger), proposed that objective reality
was attained by observation. At the same time, also the understanding of language
started to change. Quantum physicists, Bohr and Heisenberg, declared that science
depended on the existence of a natural language, and they ‘rehabilitated’ it precisely
in the characteristic that was the most strongly attacked by positivism – namely its
lack of precision. For them, natural language was simply and inevitably closest to reality. On the basis of quantum revolution, the linguist Michael Halliday problematized
the dehumanized self-dependent scientific language of classical physics, which also
became the language of other disciplines and increasingly also the written language
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in general. He advocated the need to strengthen verbal (as contrasted with nominal)
expression, which is an important component of everyday language, including spoken language, as well as pluralization of the forms of scientific language. The German
philosopher Gadamer went even deeper into the problem of language by distinguishing between understanding language as a sign, which is characteristic of science
(but not just science), and understanding language as an experience of the world,
which is typical of everyday, usual speech. In language as a sign, the essence of the
world exists in a reduced, objectivized form, and in language as experience of the
world it exists in an unreduced, unobjectivized, pure form. With the first, the language of science, the world is managed and subdued. With the everyday, ordinary language and speech, on the other hand, the essence of the world finds its true expression
and makes it possible for human beings to open up to the world in a non-instrumental manner. It is only with such, human language that we can access the world, and
this assumes an infinite variety of linguistic views of the world. And it is only through
such language that sciences can achieve their communicative universality and their
social importance.
Keywords: scientific language, language as a sign, language as an experience of
the world, grammatical metaphor, understanding of objectivity.

SLUŠNA ZAZNAVA IN OSNOVNA PISMENOST
Anja Zorman
Prispevek obravnava vlogo slušne zaznave v razvoju osnovne pismenosti, ki jo
razumemo kot kompleksen splet spretnosti, sposobnosti in znanj. Slušna zaznava
in izgovorjava neposredno vplivata na pisanje. Kdor npr. izgovarja /must/ namesto
/most/, bo besedo »most« tako tudi zapisoval (*must). Težave z osnovno pismenostjo,
ki izhajajo iz neustrezne slušne zaznave in izgovorjave, so še izrazitejše pri učenju
drugih/tujih jezikov.
Avtorica prispevka pri svojih ugotovitvah izhaja predvsem iz obširnega študija
pisnih virov in iz rezultatov raziskave, ki jo je opravila med otroci slovenskih osnovnih
šol na slovenski Obali, ki se učijo italijanščine kot drugega jezika. Na podlagi svojih
ugotovitev je izdelala didaktični model razvijanja slušne zaznave in izgovorjave v drugem/tujem jeziku kot pomembne sestavine v razvoju osnovne pismenosti v šoli. Prispevek se torej ne ukvarja s posebnostmi v razvoju posameznikov ali s specifičnimi
učnimi težavami, ki jih imajo posamezniki, in se kažejo tudi na razvoju njihove osnovne
pismenosti.
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Sodobni učni programi, s katerimi razvijamo osnovno pismenost v šoli, upoštevajo
kompleksnost tega procesa in veliko prostora namenjajo razvijanju poslušanja, glasovnega zavedanja, grafomotorike in drugih njegovih sestavin. Žal pa je v veliki meri to
res le za prvi jezik, medtem ko se pouk drugih/tujih jezikov le redko (sistematično)
ukvarja z razvojem slušnih spretnosti in osnovne pismenosti na sploh. Razlogov za to je
veliko, vendar bi jih morala preseči zavest o pomenu, ki ga ima razvoj slušnih spretnosti
tako na razvoj osnovne pismenosti kot posledično tudi na razvoj splošne sporazumevalne zmožnosti v prvem, drugem in/ali tujem jeziku.
Ključne besede: osnovna pismenost, slušno zaznavanje, drugi/tuji jezik, raziskava,
didaktični model

PHONOLOGY, PERCEPTION AND EARLY LITERACY
Anja Zorman
The paper discusses the role of phonemic perception in the development of early
literacy that is considered a complex whole of skills, abilities and knowledge. Phonemic
perception and articulation have a direct impact on writing. A person pronouncing the
Slovene word »most« as /must/ will most likely write *must instead of most. Difficulties
in early literacy development that originate in inadequate phonemic perception and
articulation are even more common in learning to read and write in a second/foreign
language.
Author’s findings are based mostly on a large study of written sources as well as
on research results she conducted among pupils of Slovene elementary schools on the
Slovene Littoral who learn Italian as a second language. Her findings were later considered in the design of a didactic model of phonological perception and articulation
(pronunciation) development in the second/foreign language as important subskills
in literacy development in schools. Therefore, the paper does not discuss deviations
in literacy development of individuals or specific learning problems affecting literacy
development as well.
Modern teaching programs for literacy development in school consider the complexity of this process and thus they put much attention to the development of listening, phonological perception, phonological awareness, graphology-motor skills
and other subskills. Unfortunately, this is largely true only for pupils’ first language.
On the other hand, second/foreign language instruction rarely if ever (systematically)
deal with the development of phonological perception and early literacy in general.
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There are many reasons but they ought to be overcome by the awareness about the
importance of phonological perception development for early literacy development
as well as for the development of general communicative competence in the first, second and/or foreign language.
Keywords: early literacy, phonological perception, second/foreignlanguage, research, didactic model

BRALNA PISMENOST V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Izidora Černigoj
V prispevku je prikazana bralna stopnja učencev četrtega razreda ob začetku šolskega leta, ko se branja, tako glasnega kot tudi tihega, skorajda otepajo in predstavlja
za nekatere velik psihični pritisk. Predstavljene so dejavnosti, s pomočjo katerih smo
skušali izboljšati odnos do branja, in sicer projekti Rad berem, Učitelj za eno šolsko
uro in Učenec raziskovalec. Poleg domačega branja in bralne značke so vključene tudi
dejavnosti pri drugih predmetih, od spoznavanja družbe, naravoslovja in tehnike do
glasbene vzgoje in športa. Prispevek je sklenjen s podatki o preverjanju sprejemanja in
odnosa do branja, o seznamu besedil, ki so jih učenci izbirali in brali, ter opažanju razlik
v bralni pismenosti četrtošolcev.
Ključne besede: četrtošolci, branje, bralna pismenost, motivacija za branje,vzpodbujanje branja

READING LITERACY IN THE FOURTH CLASS OF PRIMARY SCHOOL
Izidora Černigoj
The reading level of pupils in the fourth grade of elementary school at the beginning of school year is showed in this contribution.
At this time they struggle against reading, be it out loud or in a low voice, and, to
some of the children, represents a large psychological pressure.
Activities used to improve the attitude towards reading are introduced: I like reading, A teacher for one hour and Student researcher. In addition to reading badge
and home reading, activities at other school subjects are also included: from society
science, natural and technology science, to music education and sports.

509

RAZVIJANJE RAZLIČNIH PISMENOSTI

In conclusion, attitude towards reading and the verification of accepting it is
shown. The list of texts and books pupils chooses and observations of differences in
fourth graders reading literacy are included.
Keywords: Fourthgraders, reading, reading literacy, motivation to read, stimulation for reading

VZROKI NEUSPEŠNOSTI PRI NAREKU PRI DVOJEZIČNIH UČENCIH
Z UČNIMI TEŽAVAMI
Anja Štrekelj, Martina Ozbič
V tretjem razredu in kasneje v drugi in tretji triadi postaja narek že sredstvo sporočanja, učenja, zato je pomembno, da je otrok pri tem učinkovit. Nekateri otroci pa so pri
nareku neuspešni, še posebej otroci z (specifičnimi in nespecifičnimi) učnimi težavami.
V Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo sta navedeni dve skupini specifičnih učnih težav, kjer gre za vpletenost slušnovizualnih procesov ter vizualno-motoričnih procesov. Otrok, ki ima težave na enem samem izmed teh področij, bo pri nareku manj uspešen. Pri dvojezičnosti se celotna slika
pri učnih težavah še dodatno preplete, vendar so specifične napake dvojezičnega učenca z učnimi težavami pri branju in pisanju podobne specifičnim napakam enojezičnega
učenca z učnimi težavami in se po navadi pojavljajo v obeh jezikih v podobni obliki.
Dvojezičnost pri tem ni vzrok težav, saj se je v raziskavah izkazalo, da sta dva jezika takim
otrokom celo v pomoč. Cilj pričujoče raziskave je ugotoviti šibka področja dvojezičnih
učencev z učnimi težavami iz šol v Italiji s slovenskim učnim jezikom in italijanske šole
v Sloveniji z italijanskim učnim jezikom pri dodatnih preskusih fonološkega zavedanja,
verbalnega spomina in grafomotorike, ki so bili pri zapisu nareka neuspešni. Želeli sva
ugotoviti, ali so najšibkejša področja ravno področje fonološkega zavedanja, verbalnega spomina in verbalne tekočnosti oz. besednega priklica, kar navajajo tuje raziskave. Iz
rezultatov je razvidno, da se večini otrok zatakne pri preskusih fonološkega zavedanja
višje ravni, kjer je potreben še verbalni spomin, pri verbalnem priklicu in v preskusih
grafomotorike. Osnovno fonološko zavedanje je pri opazovanih učencih dobro. Rezultati opozarjajo učno in rehabilitacijsko osebje, da so opazovane veščine bistvene za
uspešno opismenjevanje ter učinkovito uporabo zapisane besede.
Ključne besede: dvojezičnost, učne težave, fonološko zavedanje, slovenski jezik,
italijanski jezik.
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DIFFICULTIES IN DICTATION AMONG PUPILS WITH SPECIFIC
LEARNING DISABILITIES
Anja Štrekelj, Martina Ozbič
In the specific verbal learning difficulties two processes – visual auditive and
visual motor – are interwoven. A child, who has difficulties in only one or both of
these fields, will have more difficulties in dictation. In the 3rd class and later, dictation remains a mean of communication and learning, therefore it is important that
would be efficient. In bilinguals the difficulties according to the orthographic rules of languages occur. Specific mistakes in both reading and writing are similar to
those made by child who speaks only one language and the errors are present in
both languages in similar forms. The target of this research is to find whether the
bilingual children (from Slovene primary schools in Italy or Italian primary school in
Slovenia) have difficulties and which kind of difficulties occur. This was done with ten
children who wrote Italian and Slovene dictations, with additional tests of phonological awareness, verbal retrieval and grapho-motor ability. From the results it is clear
that most children have good basic phonemic awareness whereas at higher levels
the problems increase; verbal memory and phonological processing and phoneme
manipulation become more important, also taking into account the necessity of sufficient grapho-motor ability.
Keywords: bilingual, learning difficulties in writing and reading, phonological awareness, Slovenian language, Italian language

PISMENOST PRISELJENIŠKIH OTROK: POLITIKA VKLJUČEVANJA?
Simona Bergoč
Prispevek opozarja na neurejene pravnoformalne pogoje izvajanja jezikovne integracije priseljeniških otrok v Republiki Sloveniji. Predstavljena so sociolingvistična
izhodišča razprave, pravni okvirji in primeri nekaterih dobrih praks. Izpostavljena je pomanjkljiva ureditev izvedbe tečajev/pouka jezikovne integracije, nazadnje so podane
nekatere smernice za uspešno soočanje z izzivi medkulturne družbe, zlasti pomen vseživljenjskega učenja učiteljev.
Ključne besede: jezikovna integracija, priseljeniški otroci, vseživljenjsko učenje
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LYTERACY OF IMMIGRANT CHILDREN: THE INTEGRATION POLICY?
Simona Bergoč
The paper deals with dysfunctional legal conditions of language integration of immigrant children in the Republic of Slovenia. The sociolinguistic starting points, legal frameworks and examples of some good practices are presented. The author stresses the deficient state of affairs in terms of organization of Slovene courses for immigrant children.
In the end there are given some guidelines to confront the challenges of the intercultural
society successfully, in particular the importance of lifelong process for teachers.
Keywords: language integration, immigrant children, lifelong learning.

RAZVIJANJE MATEMATIČNE KOMPETENCE: POSTAVLJANJE
IN REŠEVANJE PROBLEMOV POT DO MATEMATIČNE PISMENOSTI
Mara Cotič, Darjo Felda
Pismenost je kulturna vrednota posameznika in družbe ter sodi med poglavitne dejavnike kakovostnega in ustvarjalnega življenja v sodobni, hitro spreminjajoči se družbi.
Jezik je sredstvo ustnega in pisnega sporazumevanja v raznovrstnih vsakdanjih situacijah, ki človeku omogočajo družbeni stik. Opismenjevanje je zato nenadomestljiva sestavina učenja ne le materinščine, drugih in tujih jezikov, temveč tudi ostalih predmetnih
področij. Pojem pismenosti je namreč prvotno označeval zgolj sposobnost branja in
zapisovanja kot protipomenka pojma nepismenosti. V drugi polovici prejšnjega stoletja
je pojmovanje pismenosti dobilo širši pomen in se iz zgolj bralne pismenosti razširilo
na sposobnost pisnega in ustnega sporočanja na različnih področjih; tako govorimo
danes tudi o matematični pismenosti. V raziskavi PISA (2006) je naslednja definicija: Matematična pismenost je posameznikova sposobnost prepoznavanja in razumevanja vloge,
ki jo ima matematika v svetu, sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev in sposobnost uporabe in vpletenosti matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe posameznikovega življenja kot konstruktivnega in razmišljujočega posameznika.
V ospredju matematične pismenosti je predvsem povezava matematike z realnim
svetom, torej uporaba matematike v različnih problemskih situacijah (osebnih, izobraževalnih, družbenih in znanstvenih), v katere so umeščeni problemi. Sposobnost
uporabe matematike je torej ozko povezana s problemskimi znanji, to je znanji o uporabi obstoječih znanj v novih situacijah. Ker v današnjem svetu želimo učencem posredovati veliko več kot samo rutinska znanja, so želje in zahteve po učenju strategij
reševanja in raziskovanja različnih matematičnih problemov v kontekstu problemskih
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situacij pri pouku matematike toliko bolj prisotne. V prispevku so prikazane različne
problemske situacije, v katerih naj bi otroci oblikovali različne matematične probleme.
Take aktivnosti so zelo primerne za delo v dvojicah, skupinah, zato pridejo do izraza
socialne interakcije ter procesna znanja, kot so: izmenjava mnenj, predstavitve, ugotovitve, vpogled v razmišljanje sošolcev ...
Ključne besede: pouk matematike, matematična pismenost, uporaba matematike,
problemske situacije, matematični problemi

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCE SETTING AND SOLVING
PROBLEMS PATHWAY TO MATHEMATICAL LITERACY
Mara Cotič, Darjo Felda
Literacy is a historical value of each individual as well as of the society as a whole and
belongs to the main factors of qualitative and creative life in the modern, quickly changing society. Language is a tool for oral and written communication in diverse everyday
situations, which give the opportunity of human contacts. Acquiring literacy is therefore
an indispensable component of learning not only the mother tongue, other and foreign
languages, but also other subject areas. The concept of literacy had originally meant merely a capacity of reading and writing as a counterpart of the concept of illiteracy. In the
second half of the previous century its conception gained a wider meaning and spread
from merely reading literacy also to writing and oral communication in various areas, and
so we today speak of mathematical literacy, too. The definition of mathematical literacy
in the research PISA (2006) reads as follows: Mathematical literacy is the individual’s ability
to recognise and understand the role mathematics has in the world, the ability of taking well
grounded decisions and the ability to use and intertwine mathematics in the ways that satisfy the needs of the life of each individual being a constructive and thinking person.
In the foreground of the mathematical literacy we have above all the connection of mathematics with the real world, i.e., the use of mathematics in different problem situations (personal, educational, social and scientific), in which the problems are
placed. The abiltiy of the use of mathematics is therefore closely linked with problem
knwledge, i.e., the knowledge on the use of the existing knowledge in new situations.
Since we want in the today’s world to transfer to pupils more than just rutine knowledge, the desires and the requirements for learning strategies of solving and researching
various mathematical problems in the context of problem situations for the instruction
of mathematics, are present even more. In our contribution we shall present different
problem situations in which pupils are expected to formulate different mathematical
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problems. Such activities are most convenient for working in pairs and groups, so the
social interaction and the knowledge on processes become important such as: exchange of opinions, presentations, findings, insight into their friends’ thinking ...
Keywords: instruction of mathematics, mathematical literacy, the use of mathematics, problem situations, mathematical problems

MATEMATIČNA PISMENOST ŠTUDENTOV UČITELJSKEGA ŠTUDIJA
SVEUČILIŠČA JURJA DOBRILE V PULI
Vladimir Kadum
V delu sem predstavil rezultate raziskave matematične pismenosti študentov učiteljskega študija Sveučilišča Jurja Dobrile v Puli.
Vzorec raziskave zajema študente 1. in 2. letnika učiteljskega študija.
Ključne besede: matematična pismenost, študenti, učiteljski študij

MATHEMATICAL LITERACY OF STUDENTS OF THE TEACHER TRAINING
STUDY AT THE UNIVERSITY OF JURAJ DOBRILA IN PULA
Vladimir Kadum
The paper deals with the research results regarding teacher training study students’ mathemathical literacy at the University of Juraj Dobrila in Pula.
The research included first and second year students of the above mentioned study.
Keywords: mathematical literacy, students, teacher training study

MATEMATIČNA PISMENOST Z VIDIKA RAZUMEVANJA POJMA
NESKONČNOSTI PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA
Vida Manfreda Kolar, Margita Pavlekovič, Ana Perič, Tatjana Hodnik Čadež
Matematično pismenost bi lahko opredelili kot zmožnost posameznika, da prepozna matematiko v situacijah iz realnega sveta in zna svoje matematično znanje v teh
situacijah uporabiti tako, da bo zadovoljil svoje potrebe. Matematično opismenjevanje
je pomemben cilj poučevanja matematike, kjer želimo razvijati tako pisno kot ustno
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izražanje učencev. V procesu poučevanja in učenja matematike je izredno pomembno,
da ima učenec veliko možnosti, da s svojimi besedami v pisni ali ustni obliki pojasni
svoje razumevanje matematičnih pojmov.
V prispevku je predstavljena raziskava o razumevanju pojma neskončnosti, ki je
bila izvedena med študenti razrednega pouka na dveh pedagoških fakultetah, v Ljubljani in v Osijeku. Del vprašalnika je bil namenjen preverjanju razumevanja in predstav
študentov o pojmu neskončnosti. V ta namen smo raziskali, kakšen pomen pripisujejo
študenti pojmu neskončnosti v vsakdanjem življenju in v matematiki ter v čem vidijo
razlike in podobnosti v rabi tega izraza. Drugi del vprašalnika pa je vključeval matematične naloge o neskončnosti, ki jih je bilo treba rešiti in utemeljiti odgovore. S tem smo
želeli preveriti, kakšnih argumentov in jezika se študenti poslužujejo pri utemeljevanju
in pojasnjevanju problemov o neskončnosti.
Raziskava predstavlja primerjalno študijo med skupinama študentov dveh pedagoških fakultet in nudi vpogled v matematično pismenost študentov na področju razumevanja pojma neskončnosti.
Ključne besede: matematična pismenost, pojem neskončnosti, študent razrednega pouka

PRIMARY TEACHER STUDENTS MATHEMATICAL LITERACY USING
THE CONCEPT OF INFINITY
Vida Manfreda Kolar, Margita Pavlekovič, Ana Perič, Tatjana Hodnik Čadež
Mathematical literacy can be defined as an ability of individual to recognise mathematics in everyday life situations and who is able to use mathematical knowledge to
satisfy his/her own needs. Obtaining mathematical literacy is an important goal in the
field of teaching mathematics, where both the development of students’ verbal and of
written word is important. Therefore it is necessary that we give students opportunities to explain their understanding of mathematical concepts in their own words.
In the article a study on an understanding of the concept of infinity is presented.
The study was carried out among primary teacher students on two different Faculties of Education: in Ljubljana and in Osijek. A part of the questionnaire which was
presented to students dealt with testing students’ understanding and ideas of infinity.
Therefore we investigated how do students use an expression ‘infinity’ in every day life
and how do they explain the difference between using the term ‘infinity’ in everyday
life and in mathematics. The second part of the questionnaire included mathematical
problems on infinity which had to be solved and the solutions had to be explained. The
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aim of these problems was to test what kind of arguments and what kind of language
do students use when explaining the problems on infinity.
This study represents a comparative study between two groups of students from
two different Faculties of Education and it gives us an insight into students mathematical literacy in the field of infinity.
Keywords: mathematical literacy, concept of infinity, primary teacher student

RAZUMEVANJE ULOMKOV KOT DEL MATEMATIČNE PISMENOSTI
OSNOVNOŠOLCEV
Lucija Željko
Ulomki so matematična vsebina, ki je zelo povezana z vsakdanjim življenjem in
kot taka predstavlja pomemben del v mozaiku matematične pismenosti. Z ulomki se
srečajo učenci že na razredni stopnji poučevanja ter z njimi bolj poglobljeno nadaljujejo na predmetni. Na razredni stopnji naj bi spoznali dele celote, na predmetni pa tudi
operacije z ulomki ter povezavo z decimalnimi števili.
A mnogi osnovnošolci imajo z razumevanjem ulomkov težave. Zakaj je temu tako?
V mišljenju otrok in mladostnikov naj bi se zgodile kvalitativne spremembe. Učenci naj
bi prešli iz konkretnega mišljenja na formalnologično. Pri prehodu iz enostavnih konkretnih ponazoritev deležev na formalno računanje z ulomki so pomembne slikovne
ponazoritve.
Problem razumevanja ulomkov je tudi v sami naravi ulomkov, saj se ulomki tako
kot odstotki lahko nanašajo na drugačne celote (polovica majhnega jabolka ni enaka
polovici velikega jabolka). Zato težko pričakujemo poglobljeno znanje o ulomkih pri
večini mladostnikov.
Nekaj podatkov o uspešnosti reševanja nalog z ulomki lahko dobimo iz mednarodne raziskave TIMSS. Po podatkih te raziskave so naši učenci tako v četrtem kot v
osmem razredu dosegli nadpovprečen rezultat pri poznavanju dejstev in postopkov, v
uporabi znanja pa so dosegli povprečen rezultat.
Zanimive so tudi naloge iz tekmovanja Mednarodni matematični kenguru, kjer posebno pozornost zahtevajo nepravilne rešitve. Učenci imajo težave npr. z računanjem
deleža od celote, ko se v nalogi pojavijo različne celote.
Ključne besede: matematika, matematična pismenost, ulomki, TIMSS, Mednarodni
matematični kenguru
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UNDERSTANDING OF FRACTIONS AS THE PART OF MATHEMATICAL
LITERCY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Lucija Željko
Fractions are a mathematical content which is very connected to everyday life and
as such represents an important part in a mosaic of mathematical literacy. Pupils meet
fractions in their first four years of schooling and continue to operate with them in
more extended way in their next years of schooling. In the first four years they should
learn about the parts of the whole and later, in the next years, operations with fractions
and the connection with decimal numbers.
It turns out that many of primary school students have problems with an understanding of fractions. Why is this so? Qualitative changes in thinking of children and
adolescents should occur. Pupils should come from concrete to formal logical way of
thinking. By the transition from simple presentation of parts to calculation with fractions the visual representations are very important.
Problem of understanding of fractions is also in the nature of fractions, because
the fractions are like percents refer to different wholes (a half of a small apple is not the
same as a half of a big apple). That is why we can hardly expect in depth knowledge of
fractions by the majority of adolescents.
We can obtain some data about success in solving problems with fractions from
an international research TIMSS. From the data of this research we can see that Slovenian children in the fourth as well as in the eight class achieved above average results
by the knowing of facts and procedures, but in the use of knowledge they achieved
average result.
The problems of International Mathematical Kangaroo contest are also interesting,
where the wrong solutions need special attention. Pupils have problems by calculating
a part from the whole, when in a problem different wholes appear, for instance.
Keywords: mathematics, mathematical literacy, fractions, TIMSS, International Mathematical Kangaroo
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PARTNERSTVO IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ  FAKULTETE IN OSNOVNE
ŠOLE V RAZVIJANJU DIDAKTIKE MATEMATIKE PREDVSEM NA PODROČJU
MATEMATIČNE PISMENOSTI
Lea Kozel
Z raziskavo smo prispevali k večji kompetentnosti študentov, prihodnjih učiteljev,
pri izvajanju v učenca usmerjenega modela pouka, pa tudi k oblikovanju pozitivnih
stališč do takega načina dela. Oboje prispeva k temu, da bodo študenti tudi kasneje v
vlogi učiteljev izvajali tak način dela.
Vzpostavitev nove oblike kontinuiranega sodelovanja med dvema izobraževalnima institucijama, pedagoško fakulteto in osnovno šolo, je zaradi učinkovitosti partnerstva in pozitivnega vpliva na razvoj kompetenc prihodnjih učiteljev ter večje uporabe
v učenca usmerjenega modela pouka pri pouku matematike prešla v inovacijo, ki se bo
na naši osnovni šoli obdržala oziroma razširila na večjo populacijo učencev.
Partnerstvo med obema institucijama je in bo prispevalo k zelo učinkovitemu neposrednemu praktičnemu usposabljanju, izobraževanju in razvijanju kompetenc novih
pedagoških kadrov ter k večji uporabi v učenca usmerjenega modela pouka pri pouku
matematike. Z raziskavo smo povečali delež ur pouka, pri katerih je bil učenec aktiven
soustvarjalec v učnem procesu (konstruktivizem, projektno delo, metoda raziskovanja,
problemski pouk ...). S timskim delom smo pri učencih razvijali miselne strategije in
veščine na posameznih matematičnih področjih in s tem osmislili znanje otrok, izboljšali njihove dosežke in prispevali k pozitivnemu odnosu otrok do matematike.
Pričakujemo, da se bo vzpostavitev nove oblike kontinuiranega sodelovanja med
obema izobraževalnima institucijama zaradi učinkovitosti prenesla tudi na druge izobraževalne predmete.
Ključne besede: model partnerstva izobraževalnih institucij, pedagoška fakulteta,
osnovna šola, učna praksa, pouk matematike, kompetence bodočih učiteljev, znanje
učencev, motivacija učencev
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PARTNERSHIP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS  FACULTY AND
ELEMENTARY SCHOOL IN DEVELOPING METHODOLOGY OF
MATHEMATICS ESPECIALLY IN THE AREA OF MATHEMATICAL LITERACY
Lea Kozel
If today’s society is to become a »society of knowledge« in the future, as stated by
Peklaj (2007), the main condition and way to reach this goal is a qualitative educational system based on qualified – competent teachers. International and Slovene research showed that the biggest deficiency felt by teachers and students during teacher
training is in dealing with disciplinary problems and students’ inappropriate behaviour, working with children with special needs, teaching learning strategies and social
skills, examining and evaluating knowledge and organising learning differentiation
and individualisation (Peklaj 2007 ...). All the competences mentioned can be acquired
by future teachers only during their training based on close – adequate andragogic
connection between theory and practice in real classroom situations. International
comparison showed that we deviate negatively in the extent of teaching practice
compared with other European countries. The Bologna Process includes an increase
of practice during teacher training. By doing so the partnership between faculties and
schools where practice takes place is becoming more important, as well as the role of
teachers mentors (Peklaj 2007). For a qualitative guidance of student’s practice it is not
enough that the mentor is a good teacher but also that he is adequately qualified for
mentoring – to stimulate professional development in a student as future teacher (Valenčič ...). Based on models of teacher training (Valenčič ...) and experiences of projects
Partnership of faculties and schools as well as contemporary cognitive-constructive
models of education (Valenčič ...) the empirical part of the research will be performed
as an experiment aiming at two goals: 1) establishment and evaluation of a new type
of continuing co-operation between two educational institutions Faculty of Education
and elementary school leading towards a more qualitative teaching practice and educating new pedagogical specialists and 2) forming and evaluating a student-centred
model in teaching mathematics through which students would gain more qualitative
knowledge and better results as well as changes in emotional-motivational relation
towards mathematics.
Keywords: model of partnership of educational institutions, Faculty of Education,
elementary school, teaching practice, lessons of mathematics, competences of future
teachers, knowledge, motivation
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RAZVIJANJE MATEMATIČNE PISMENOSTI SKOZI REŠEVANJE PROBLEMOV
Amalija Žakelj
Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo za temeljne zmožnosti pismenosti, se danes poudarja tudi pomen drugih pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska, matematična in druge, ki so pomembne za uspešno delovanje v družbi. Kot
zmožnost in družbena praksa se pismenosti pridobivajo in razvijajo. Pridobljeno znanje
in spretnosti ter razvite sposobnosti omogočajo posamezniku uspešno in ustvarjalno
osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju.
V prispevku bomo prikazali nekatere možnosti za razvoj matematične pismenosti
skozi reševanje problemov, s poudarkom na realističnih problemih. Matematična pismenost temelji na matematičnem znanju in zaživi v naravnem in socialnem okolju. Posameznik jo razvija vse življenje. Omogoča mu lažje sporazumevanje, oblikovanje lastnih
stališč ter presojanje stališč in trditev drugih ljudi. Obvladovanje komponent matematične pismenosti olajša reševanje problemov v življenjskih situacijah, ki zahtevajo sposobnost uporabe šolskega znanja in spretnosti v manj strukturiranem kontekstu, kot je
šolska situacija. Reševalci morajo sprejemati odločitve o tem, katere informacije in znanje
so v dani problemski situaciji pomembne in kako naj jih smiselno uporabijo.
Ključne besede: matematična pismenost, kompetence, realistični problemi, matematizacija

DEVELOPING MATHEMATIC LITERACY WITH PROBLEM SOLVING
Amalija Žakelj
Besides the basic abilities of literacy – the ability of reading, writing and computing also the importance of other literacies is emphasized today: information, digital,
media, mathematic and other literacies, which are important for successful activity in
society. Literacies are gained and developed as capability and social practice. Gained
knowledge and skills and developed abilities enable successful and creative personal
growth and responsible activity in professional and social life of an individual.
In this article we will show some possibilities for developing mathematic literacy
through problem solving, with the stress on realistic problems. Mathematic literacy is
based upon the mathematical knowledge and begins to live in natural and social environment. An individual develops it for whole his life. It enables him easier communication, formulation of his own opinions and pondering about other people’s opinions
and claims. Restraining of component parts of mathematic literacy eases solving of
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problems with life situations that demands the ability of use of the school knowledge
and skills in less structured context that is the school situation. Solvers must take decisions about which information and knowledge are important in given problem situation and how to use them logically.
Keywords: mathematic literacy, competences, realistic problems, mathematisation

FINANČNA PISMENOST NA RAZREDNI STOPNJI
Barbara Mugerli
Po tradiciji razumljena pismenost kot sposobnost sprejemanja in razumevanja
zapisanih informacij ter sposobnost njihovega tvorjenja in posredovanja se je z leti,
vzporedno z razvojem družbe, ekonomije in kulture, spreminjala. Tako danes obstajajo
številne oblike pismenosti, ki vse bolj ali manj predstavljajo nujen pogoj za kakovostno bivanje v skupnosti. Ena izmed mlajših oblik je finančna pismenost, definirana kot
sposobnost posameznika, da presodi in sprejme ustrezne odločitve v zvezi z uporabo
in upravljanjem denarja tako, da izvaja učinkovite finančne odločitve, ki mu bodo v
korist zdaj in v prihodnosti. Začetno finančno opismenjevanje, ki usposablja otroke za
razumevanje pomena denarja in njegove uporabe, se v šoli obravnava v okviru dveh
predmetov: spoznavanja okolja in gospodinjstva. V prispevku je predstavljen pojem
finančne pismenosti, predviden obseg finančnega opismenjevanja na razredni stopnji
in izsledki raziskave, ki daje odgovor na vprašanje, kakšna je finančna pismenost na
primeru učencev izbranih šol iz okolice Nove Gorice ob zaključku 5. razreda.
Ključne besede: finančna pismenost, denar, učenec, učni načrt, osnovna šola

FINANCIAL LITERACY ON THE ELEMENTARY LEVEL
Barbara Mugerli
The traditional understanding of literacy as the ability to obtain and understand
written information as well as to produce and transfer it has changed throughout the
years together with the development of the society, economy and culture. Nowadays,
there are many varieties of abilities which are essential for a quality living in the community. One of the latest is the ability of an individual to estimate and (to) take effective
decisions regarding the use and management of money, which will enable them to take
efficient decisions regarding their finances, from which they will benefit now and in the
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future. Primary school learning of financial literacy as an ability, which enables the child
to understand the importance of money and its use, is part of two subjects: Social Studies and Household Economics. This article presents concept of financial literacy and
essential terminology and knowledge connected with money that pupils should acquire
during the first five years of schooling. The results of the research, which was carried out
at selected primary schools in Nova Gorica region, show how well the pupils have developed their ability to use and manage the money by the end of the 5th grade.
Keywords: financial literacy, money, pupil, school curriculum, primary school

NARAVOSLOVNA PISMENOST: KAKO JO RAZUMEJO ŠTUDENTI
RAZREDNEGA POUKA
Darja Skribe - Dimec
Pojmovanja naravoslovnega znanja oziroma naravoslovne pismenosti so lahko
zelo različna. Tradicionalno pojmovanje je vezano predvsem na pojmovno znanje. Sodobno pojmovanje združuje pojmovno in procesno znanje ter vključuje različne vidike
znanja, postopke oziroma sposobnosti in spretnosti ter stališča oziroma odnos do naravoslovja. Najsodobnejšo, najobsežnejšo in najkakovostnejšo opredelitev predstavljajo izhodišča za merjenje naravoslovnega znanja mednarodne primerjalne študije PISA
2006. Obstaja pa tudi nevarnost preširokega pojmovanja naravoslovne pismenosti. Z
raziskavo sem želela ugotoviti, kakšno pojmovanje o naravoslovni pismenosti imajo
študenti razrednega pouka. Prav tako sem želela ugotoviti, kako se pojmovanja med
študijem spreminjajo. Sestavila sem anketni vprašalnik z osemnajstimi trditvami o naravoslovni pismenosti, ki so ga izpolnjevali študenti 1. in 4. letnika. Študenti so se lahko
s trditvijo strinjali, ji nasprotovali ali pa se do trditve niso opredelili. Pokazalo se je, da
imajo študenti 1. in 4. letnika zelo podobna mnenja, saj je statistična analiza pokazala,
da so le pri štirih trditvah statistično pomembne razlike. Pokazalo se je torej, da med
študijem študenti v pojmovanjih o naravoslovni pismenosti skoraj nič ne napredujejo.
Prav tako se je pokazalo, da so pojmovanja študentov na eni strani dokaj tradicionalna
in na drugi tudi preširoka. Za nekatere trditve so študenti menili, da so del drugih predmetnih področij in jih zato niso vključili k naravoslovju. Pri tem pa obstaja nevarnost,
da se pomembni vidiki naravoslovnega znanja »izgubijo«. Glede na dobljene rezultate
bi bilo smiselno študente v prihodnje s temi trditvami seznaniti in jih poskušati usmeriti na ne preširoko pojmovanje naravoslovnega znanja, pa tudi ne na preozko.
Ključne besede: naravoslovje, didaktika naravoslovja, naravoslovna pismenost,
pojmovanja, znanje, osnovna šola
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SCIENTIFIC LITERACY: HOW STUDENT TEACHERS FOR PRIMARY
SCHOOL UNDERSTAND IT
Darja Skribe - Dimec
The conceptions of scientific literacy are various. Traditional conception is mostly
related to conceptual knowledge. Contemporary understanding of scientific literacy
combines conceptual and procedural knowledge, and combines different views of
knowledge, process skills and attitudes. The newest, the most extensive, and probably
the best definition was given by the international study for assessing scientific literacy
PISA 2006. On the other side a danger exists of too wide understanding of scientific
literacy. With this research I wanted to find out what are the student teachers’ conceptions about scientific literacy. I also wanted to know how students’ conceptions change
during their study years. I made the questionnaire with 18 statements about scientific
literacy. The questionnaire was given to students of the 1st and the 4th years of study.
Students had to decide whether they agree or disagree with the statements, or choose
the option »I can not decide«. The results show that students from the 1st and the 4th
years of study have quite similar opinions – statistic analysis found only four statistically significant differences. The results suggested that during their study years students
make little progress regarding their understanding of scientific literacy. The results also
show that students’ conceptions are more or less traditional on one side and also too
wide on the other side. For contents addressed by some statements students think
that they also belong to other primary school subjects – that is why they did not combine them with scientific literacy. In this case it can happen that some important parts
of scientific knowledge »disappear« from the teaching practice. According to these
results it would be wise to introduce these statements to the future students and try
to guide them toward the conception of scientific literacy which is not too narrow nor
too wide.
Keywords: science education, didactic of primary science, scientific literacy, conceptions, knowledge, primary school

NEKATERI VIDIKI NARAVOSLOVNE IN OKOLJSKE PISMENOSTI
IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Agnes Šömen Joksić
V množici različnih pismenosti, ki danes označujejo izobraževanje, ima določen
pomen tudi okoljska pismenost. Postavljena je v kontekst naravoslovne pismenosti,
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ki omogoča razumevanje okoljskih izzivov, kritičnega mišljenja in vrednotenja ter
sprejemanja odločitev posameznika v razviti družbi. Prispevek obravnava nekatere
vidike izobraževanja za trajnostni razvoj, ki ga kot potencialno ‘učenje po meri’ skozi
razpravo o vlogi naravoslovne in posledično kritične okoljske pismenosti postavlja
pred dilemo. Dodatno so v prispevku predstavljeni izbrani rezultati o stopnji okoljske
pismenosti skupin študentov na začetku njihovega visokošolskega študija, preden
se srečajo z okoljskim izobraževanjem, in izboljšanju te pismenosti ob uspešnem zaključku predmeta.
Ključne besede: naravoslovna pismenost, okoljska pismenost, izobraževanje, trajnostni razvoj

SOME ASPECTS OF NATURAL SCIENCE AND ENVIRONMENTAL
LITERACY AND OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Agnes Šömen Joksić
The role of natural science and environmental literacy is discussed from the point
of view of sustainable development. The article recognizes some aspects of education for sustainable development, facing it with dilemma of insufficient science based
knowledge and concepts. The term ‘environmentally-critical literacy’ is suggested, having more potential to deal with particular environmental issues, like critical thinking,
assessments, and decisions making. In addition, the paper briefly presents some of the
results on the level of environmental and natural science literacy of college students at
the onset and potential improvement at end of their environmental education.
Keywords: natural science literacy, environmental literacy, education, sustainable
development

NAPAČNE PREDSTAVE V NARAVOSLOVJU
Claudio Battelli
V zadnjih desetletjih se je razširilo zanimanje za raziskave o razumevanju, prepoznavanju in uporabi naravoslovnih pojmov ter o pojavljanju napačnih predstav v
naravoslovju. Ugotovitve tovrstnih raziskav predstavljajo izhodišče pri izbiri najučinkovitejših strategij poučevanja naravoslovja in s tem doseganja naravoslovne pismenosti. S prispevkom smo želeli ugotoviti, kakšne predstave imajo študentje o nekaterih
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temeljnih bioloških procesih. Raziskava je bila izvedena s študenti rednega (n = 100) in
izrednega študija (n = 100) programa Predšolska vzgoja in Razredni pouk Pedagoške
fakultete Koper. Analizirana so bila izpitna vprašanja pri predmetih Metodika začetnega naravoslovja in Naravoslovje, ki se nanašajo na fotosintezo in celično dihanje ter
kroženje snovi in pretakanje energije v ekosistemu. Rezultati so pokazali, da se pojavlja
veliko napačnih predstav o omenjenih vsebinah in da se le-te ohranjajo tudi po zaključku formalnega šolanja. To ima lahko pri prihodnjih učiteljih negativne posledice,
saj bodo napačne predstave o naravoslovnih pojmih prenesli na učence.
Ključne besede: naravoslovna pismenost, razumevanje naravoslovnih pojmov, napačne predstave

MISCONCEPTIONS IN SCIENCE
Claudio Battelli
Within the last decades, the interest of researchers has turned to the topic of misconceptions in the area of science. The results of such researches represent the basis of
the choice of the most effective strategies for teaching science and achieving science
literacy. The study aimed to reveal the occurrence of misconceptions in science. This research was conducted with 200 students of pre-school and primary school teaching at
Faculty of Education Koper. To achieve the goal of this study some exam questions about
main science concepts (photosynthesis and respiration and nutrient cycling and energy
flow in the ecosystem,) were analyzed. The study analyzed the results and discussed the
possible sources for these misconceptions. The results showed a diverse span of misconceptions. The resulting misunderstandings become integrated into students’ cognitive
structures and interfere with subsequent learning. The similar misconceptions that student teacher have, might be transferred when they will be teaching science.
Keywords: science literacy, understanding of biological concepts, misconceptions
in biology

NOVI MEDIJ KOT USTVARJALNI PRIPOMOČEK
Tilen Žbona
V dobi vsakdanje uporabe tehnoloških pripomočkov je upravičena težnja k obvladovanju novih tehnologij. Vloga vmesnika kot učnega sredstva ob upravljanju z novimi
mediji in uporabi tehnoloških prispevkov je bistvena. Uvedba sredstva za interakcijo z
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novimi mediji v poučevanju omogoča otroku celovitejše in bolj poglobljeno izražanje
kompleksnejših oblik. Tak učni proces nudi celovito izkušnjo, v katero je akter (učenec)
popolnoma vpleten. Učenje je nenehen proces likovnega izkušanja in omogoča aktivno oblikovanje pogleda na svet.
Ugotavljamo, kje in kako vplivajo tovrstni sistemi na ustvarjalnost, motivacijo in
inovativnost. Opredeljujemo računalniška orodja in obravnavamo vlogo sistema za računalniški vid, podamo smernice za uporabo interaktivnega sistema kot pripomočka
pri ustvarjanju in ponazorimo različne načine uporabe novomedijskih orodij. Podamo
smernice za vprašanja, kakšna je vloga učenca in kje se odziva vloga učitelja. Ponazorimo primere uporabe interaktivnih novomedijskih sistemov v svetovni umetniški
praksi in nasploh.
Novi mediji so interaktivni mediji, v katere lahko uporabnik posega in z njimi
ustvarja. Ti so povsem v toku s časom in omogočajo uporabniku izražanje svojih misli
in potreb (Manovich 2001).
Ključne besede: kurikul, likovna vzgoja, prostorsko oblikovanje in arhitektura, novi
mediji, navidezna resničnost

NEW MEDIA AS A MOTIVATIONAL TOOL
Tilen Žbona
Everyday use of technological aids demands a knowledge and master of new
technology. Interface and technological contribution play an important role as an educational tool in the management of the new media. The implementation of tools for interaction with the new media in education enables children to express complex forms
thoroughly. In thus learning process the pupil has a fuller involvement and experience.
Learning is an ongoing process of the art practice and shows an active perception of
the space.
In the article the influence of these systems on creativity, motivation and innovation are explored, the computer tools are defined, the role of system for computer vision
is dealt with, the ways of the use of the interactive system as an aid in the creativity is
shown as well as the role of the student and the teacher. The different use of interactive
new media systems in the arts and otherwise will be presented.
New media are interactive and as such used by the user to intervene and create
according to our contemporary needs (Manovich 2001).
Keywords: curricula, arts, architecture and design, new media, virtual reality
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ALI JE TAKO PRAV?
Nada Razpet
Samostojno eksperimentalno delo je sestavni del pouka naravoslovja. Navodila za
izvedbo so zapisana v učbenikih in delovnih zvezkih ali pa jih v obliki delovnih listov pripravimo učitelji. Izkaže se, da je največkrat ni potrebno le dodatno ustno pojasnilo, ampak
tudi demonstracija poskusa. Ob vprašanjih, ki jih pri delu zastavljajo učenci, dijaki in tudi
študenti, ugotavljamo, kako učenci razmišljajo in katerih pojmov ne poznajo ali pa si jih
po svoje razlagajo. Dobra navodila torej ne zahtevajo samo dobrega strokovnega znanja,
ampak tudi poznavanje učenčevega predznanja in ne nazadnje spretnost obvladovanja
eksperimentalnih pripomočkov, kar pomeni, da je pred pisanjem navodil treba preveriti,
kaj o učni temi učenci že vedo, in sam poskus pred demonstracijo tudi večkrat izvesti.
V prispevku bomo pokazali, kako navodila berejo prihodnji učitelji razrednega pouka in kakšne težave imajo pri uporabi pisnih in ustnih navodil za izvedbo ali predstavitev poskusov, ki so omenjeni v literaturi za učence osnovnih šol.
Ključne besede: naravoslovje, navodila, razumevanje, eksperimentiranje

IS IT CORRECT IN THIS WAY?
Nada Razpet
Autonomous experimental work is a constituent part of science lessons. Instructions
for performing experiments are written in textbooks and supplemental work books or
else are prepared by teachers as work sheets. It turns out that most often a demonstration of the experiment is required in addition to oral instructions. Through questions asked
by pupils, high school and university student teachers assess how pupils are thinking. In
particular, they find out which concepts they are unfamiliar with and whether they hold
any erroneous explanation about them. Therefore, good lab instructions not only require
good professional knowledge but also familiarity with pupils’ prior knowledge and, last
but not least, good skills in handling and manipulating experimental devices. This means
that, before writing instructions, it is necessary to check what pupils already know about
the topic, and to perform the experiment several times before demonstrations in class.
It is shown in the presentation how future primary school teachers must read lab
instructions and the difficulties that they may encounter in using written and oral instructions for performing or demonstrating experiments which are described in the
primary school literature.
Keywords: sciences, instructions, understanding, experimenting
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KAJ ZNAJO BRUCI OB VSTOPU NA UNIVERZO?
Tomaž Kranjc
Pri študentih, ki se na univerzi vpišejo na naravoslovno-tehnične smeri, se predpostavlja, da obvladajo osnovno naravoslovno in posebej tudi fizikalno znanje. Vendar se
pri uvodnih predavanjih iz naravoslovnih predmetov vedno znova pokaže, da študentom manjka osnovno razumevanje nekaterih fizikalnih vsebin, čeprav so jih že srečali na
različnih stopnjah izobraževanja (od osnovne šole do univerze). Še več, pokaže se, da jih
napačno razumevanje osnovnih pojmov, ki je v nasprotju s tem, kar se učijo pri pouku, ne
moti in ne čutijo potrebe, da bi zastavljali vprašanja in želeli dodatna pojasnila.
Da bi ugotovili, kako in koliko študentje razumejo osnovne fizikalne pojme in pojave, kako so se sposobni lotevati preprostih problemov in s kakšnimi težavami se srečujejo pri učenju, smo v zadnjih nekaj letih na začetku študijskega leta med študenti
različnih naravoslovno-tehničnih vezav (matematika-tehnika, matematika-računalništvo itn.), pa tudi med študenti razrednega pouka, izvedli izčrpno anketo.
V prispevku predstavimo anketo in komentiramo rezultate ankete ter podamo nekaj predlogov za doseganje boljšega razumevanja osnovnih naravoslovnih pojmov.
Ključne besede: učni proces, (ne)razumevanje osnovnih pojmov, anketa

WHAT DO SCIENCE FRESHMEN KNOW ENTERING UNIVERSITY CLASSES?
Tomaž Kranjc
When entering the University science students are supposed to have basic background knowledge in science, including physics. However, at introductory science courses it repeatedly turns out that many students lack a basic understanding of some
fundamental physics topics despite repeated use of learned concepts at several levels
of education (from elementary school to university). Moreover, it seems that students
often accept misconceptions that are clearly incompatible with what they have learned in science classes without discomfort and without any efforts to ask questions or
seek further explanations.
In order to assess the ideas, conceptions and main difficulties that students have
with some of the common physics topics and to test their ability to figure out answers to some simple problems, we have administered for several consecutive years at
the beginning of the school year, an exhaustive questionnaire to freshmen who have
combined majors (mathematics-technology, mathematics-computing etc), and also to
students of primary school teaching.
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In the presentation, the results of the questionnaire are presented and commented, and suggestions are made to achieve better results in teaching basic science.
Keywords: teaching-learning process, (mis)understanding basic concepts, questionnaire

FUNKCIONALNA NARAVOSLOVNA FIZIKALNA PISMENOST
ŠTUDENTOV PEDAGOŠKE FIZIKE
Barbara Rovšek
Pojem funkcionalna pismenost opredeli zmožnost branja, razumevanja in uporabe
pisnih besedil. Šolajoči se razvijajo vse naštete elemente različnih pismenosti, tudi naravoslovne in posebej fizikalne, na vseh stopnjah izobraževanja. Samoumevno pričakujemo, da so učitelji visoko pismeni na svojih ožjih strokovnih področjih. Pričakujemo,
da učitelji fizike v primernem obsegu obvladajo svojo stroko – jo razumejo – in jo znajo
uporabiti – posredovati – učencem v obliki, ki učence vodi in jim pomaga pri razvijanju
njihove lastne pismenosti.
Ker pismenost obsega razumevanje besedila, to nujno pomeni tudi razumevanje pojmov, ki v besedilu nastopajo. Potreben pogoj (ne tudi zadosten) za fizikalno pismenost je
razumevanje osnovnih fizikalnih pojmov. Dve generaciji študentov zadnjega letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani na smereh vezav s fiziko, prihodnjih učiteljev fizike v osnovni
šoli, sta pri vajah iz Didaktike fizike pisno opredeljevali osnovne pojme termodinamike
– delo, toploto, energijo, energijski zakon. Pokazalo se je, da razumevanje teh sicer težkih
in abstraktnih, a elementarnih pojmov po vseh letih splošnega in naravoslovnega šolanja
še ni tako dobro, da bi njihovi fizikalni pismenosti že lahko rekli »funkcionalna«.
Ključne besede: funkcionalna pismenost, naravoslovna pismenost, učitelj, fizikalni
pojmi, razumevanje

FUNCTIONAL SCIENCE PHYSICS LITERACY OF PHYSICS EDUCATION
STUDENTS
Barbara Rovšek
A conception of functional literacy defines a capability of reading, understanding
and using of written sources. Students of all grades and levels improve all listed elements of various literacies, including literacy in science and physics. Obviously we
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expect that teachers are highly literate on their specific fields. We expect that teachers
are masters of their profession, they understand their special field and know how to
use it – they know how to mediate their knowledge onto their students in a form,
which help students to develop their own literacy.
Since literacy includes understanding of written sources, it necessarily means also
understanding the concepts which appear therein. Necessary (but not sufficient) condition for literacy in physics is understanding of basic physics concepts. At practicum
of Didactics of Physics two generations of last grade students of Faculty of Education
in Ljubljana, future physics teachers in primary school, were given a task. They had to
define some basic concepts of thermodynamics – work, heat, energy, the second law
of thermodynamics and write down their definition. We found out that understanding
of these complex and abstract, but otherwise elementary concepts is not so brilliant as
one would expect due to all the years they spend in school having science education.
We can hardly say they are ‘functionally’ literate in physics.
Keywords: functional literacy, literacy in science, teacher, physics concepts, understanding

GLASBENO OPISMENJEVANJE IN PEVSKA DEJAVNOST V PRVEM
TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Ivan Lešnik
Glasbena umetnost je danes zaradi sodobnih tehnologij razširjena in dostopna
kot še nikoli prej. Ljudje se srečujemo z raznovrstno glasbo vsakodnevno in velikokrat
nimamo vpliva na izbor glasbenih vsebin, ki so lahko nekakovostne. Iz tega sledi, da je
glasbena pismenost kot temelj izgradnje ustreznega glasbenega vrednostnega sistema pomemben dejavnik, ki permanentno vpliva na kakovost življenja posameznika.
Glasbenemu opismenjevanju je zato treba nameniti ustrezno pozornost. Raziskave dokazujejo razvoj glasbenega opismenjevanja od konkretnih oblik k simboličnim skozi
tri faze: enaktivno, ikonično in simbolično, ki časovno v veliki meri sovpadajo s prvim
triletjem osnovne šole. Z omenjenim dogajanjem pa je tesno povezana tudi pevska
dejavnost kot temeljna izvajalska oblika splošnega šolstva, ki pevski glas vključuje v
glasbeno-pedagoški proces kot elementarno izvajalsko sredstvo. Raziskava dokazuje
tesno povezanost glasbenega opismenjevanja in pevske dejavnosti v prvem triletju
osnovne šole. Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da je petje velikokrat edino in
osnovno sredstvo do glasbene pismenosti.
Ključne besede: glasbena pismenost, pevska dejavnost, prvo triletje, osnovna šola
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MUSIC LITERACY AND SINGING ACTIVITIES IN THE FIRST TRIADE
OF ELEMENTARY SCHOOL
Ivan Lešnik

Music art nowadays is as widespread and accessible as it has never been, mainly
because of the modern technology. People meet with diverse kinds of music every
day and in most cases do not have any influence on the music selection which can
happen to be of a low quality. From this we can deduce that the music literacy, as a
foundation of building appropriate music value system, is an important factor, which
permanently influences on a life quality of each individual. That is why music literacy
should have adequate attention. The researches prove the development of music literacy from concrete to symbolic shapes through three phases: enactive, iconic and
symbolic. Those timely fit with the first triade of elementary school. Connection with
the activity mentioned above is noticeable with the singing activity as a foundational implementing form of general school system, which includes music voice in music
– pedagogical process as the elementary mean. The research proves a close link of
musical literacy and music activity in the first triad of the elementary school and from
the results we can conclude that in most cases singing is the only and the elementary
mean to reach music literacy.
Keywords: music literacy, singing activities, first triad, elementary school

GLASBENE DEJAVNOSTI IN VSEBINE V ODDELKIH OTROK PRVEGA
STAROSTNEGA OBDOBJA
Bogdana Borota
Glasbo se prvenstveno učimo na osnovi usvajanja glasbenih vzorcev. V dejavnostih poslušanja, izvajanja in ustvarjanja si razvijamo izvajalsko glasbeno besedišče
(angl. performing vocabulary), ki ga strokovnjaki omenjajo kot potrebno za učinkovito
vzpostavljanje odnosa do glasbe in njenega razumevanja. Zato je treba skrbno in strokovno pristopiti k načrtovanju glasbenih dejavnosti in k izboru glasbenih vsebin, še
posebno pri delu z otroki v zgodnjem obdobju.
V raziskavi, ki je potekala vsako leto po deset dni od aprila 2001 do aprila 2009,
smo ugotavljali pogostost izvajanja glasbenih dejavnosti in uporabljen pevski repertoar. V raziskavo je bilo skupno vključenih 185 oddelkov otrok prvega starostnega obdobja. Na osnovi dobljenih rezultatov smo ugotovili potrebi po bolj uravnoteženem
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načrtovanju glasbenih dejavnosti ter razvojno primernem in glasbeno raznovrstnem
repertoarju pesmi za otroke.
Ključne besede: glasba v oddelkih otrok prvega starostnega obdobja, glasbeni
razvoj, glasbene dejavnosti, pesmi za otroke

MUSICAL ACTIVITIES AND SONGS FOR CHILDREN OF THE FIRST
AGE GROUP
Bogdana Borota
We primarily learn music on the basis of conscious or unconscious learning of
musical patterns. By listening, performing and creating, we develop our performing
vocabulary, which is considered a necessity for an efficiently established relationship
to music and for the understanding of music. Therefore, planning of musical activities
and choosing musical content must be approached with care and professional knowledge, especially when working with children from an early age group.
The research, conducted 10 days per year from April 2001 to April 2009, analysed
the frequency of doing musical activities and using singing repertoire. The research
included 185 classes for children of the first age group. The results of the study showed
a need for a more balanced planning of musical activities as well as a more developmentally appropriate and musically diverse repertoire of children’s song.
Keywords: music in classes for children of the first age group, musical development, musical activities, children’s song

ZVOČNO ZAVEDANJE KOT PRIPRAVA NA JEZIKOVNO OPISMENJEVANJE
Mirko Slosar
Mnoge raziskave ugotavljajo pozitiven vpliv glasbe na mnoga področja otrokovega mišljenja: na sposobnost branja in učenja, na motorične spretnosti, na koncentracijo, na razumevanje kompleksnih struktur, na abstraktno mišljenje, na samozavest,
na učenčev razvoj čustvene stabilnosti, ustvarjalnosti, socialnosti, motivacije, na delovanje možganov in na inteligenco. Vse to pa pomembno vpliva na zgodnje jezikovno
opismenjevanje otrok. Pismenost je kompleksna dejavnost, ki poleg branja in pisanja
zahteva še številne druge sposobnosti, ki se spontano in intenzivno razvijajo v otroštvu
pri različnih glasbenih dejavnostih.
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Glasovno in zvočno zavedanje, oblikovanje zvočnih in vizualnih predstav ter sposobnost branja zvočnih in glasovnih simbolnih zapisov niso neka subjektivna danost,
ker imajo svojo objektivno osnovo v določenem zvočnem in glasovnem sistemu. Otrok
si ob glasbenem poslušanju, izvajanju in ustvarjanju razvija glasbene sposobnosti,
spretnosti in znanja, ki pomembno vplivajo na jezikovno opismenjevanje. Učenec si
namreč poleg glasbenih izkušenj uzavesti tudi jezikovne, med katere sodi tudi orientacija v grafičnem zapisu, ki je pomemben del priprave na jezikovno in glasbeno opismenjevanje. Z raziskavo smo ugotavljali, koliko posamezne glasbene dejavnosti vplivajo
na analitično poslušanje, zavedanje in uzaveščanje različnih zvokov in glasov, kar je
pogoj za glasbeno in jezikovno opismenjevanje.
Ključne besede: glasbeno in jezikovno opismenjevanje, analitično poslušanje,
glasbene dejavnosti

SOUND AWARENESS AS A BASIS FOR LANGUAGE LITERACY
Mirko Slosar
Several researches have so far found out a very positive impact of music on different areas of children’s thinking: on reading and learning abilities, on motor skills,
on concentration, on understanding of complex structures, on abstract thinking, on
self-confidence, on the development of pupil’s emotional stability, on creativity, on
socialisation, on motivation, on mental processes and on intelligence. And all that significantly influences early language literacy of children. Literacy is a complex activity
requiring, besides reading and writing, also several other capabilities which are spontaneously and intensively developed in childhood through various music activities.
Voice and audio awareness, creation of audio and visual performances as well as the
ability of reading audio and voice symbol recordings are not at all a kind of a given subjective gift, since they all have their objective basis in a certain voice system. Children, while
listening to music and while performing and creating, develop their musical abilities, skills
and knowledge which significantly influence their language literacy. This way, children
bring to their awareness not only musical but also language experiences, among others
also their orientation along the graphic recording, which is an important part of their preparation for their language and music literacy. In our research we wanted to find out to
what extent certain music activities influence analytical listening, awareness and perception of various sounds and voices, which is a precondition for music and language literacy.
Keywords: music and language literacy, analytical listening, music activities
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GLASBENO OPISMENJEVANJE GLUHEGA OTROKA
Barbara Kopačin
V raziskavi obravnavamo vplive in povezave glasbenega opismenjevanja gluhega
dekleta na njen osebnostni psihični in fizični razvoj. Starši so za gluhoto hčerke izvedeli, ko je bila stara dve leti. Deklica se je pri treh letih začela učiti govoriti.
V študiji smo ugotavljali, kako se je gluha deklica glasbeno opismenjevala ter kako
je igranje klavirja vplivalo na njen govor (barva glasu, višina, ritem, tempo), na njen odnos do splošne kulture, njeno samozavest in komunikacijo. Izdelali smo pripomoček za
ugotavljanje, kako deklica sprejema in zaznava vibracije zvoka, kakšna je njena zvočna
občutljivost, zvočno zavedanje. Zanimalo nas je tudi, kako vadi in kako hitro napreduje
v igranju na instrument.
Deklici je glasbena opismenjenost, kot pravi sama, veliko pripomogla k osebnostni rasti. Postala je samostojnejša, samozavestnejša, zgovornejša, lažje je navezovala stike z ljudmi. Tudi njen govor se od večine gluhih ljudi razlikuje. S pomočjo
glasbe je osvojila posamezne elemente govora, kot so ritem, tempo, intonacija, register, barva glasu.
Ključne besede: pomoč z glasbo, naglušnost in gluhota, kvalitativna študija primera

THE INFLUENCE OF MUSIC LITERACY ON A DEAF CHILD
QUALITY RESEARCH
Barbara Kopačin
In the research we discussed the influence and the connection of a deaf girl’s music literacy on her personal psychological and physical development. The parents found out about their daughter deafness when she was two years old. The girl started
learning to talk when she was three years old.
In the study case we have established how acquiring music literacy influenced her
speech (the color of the voice, the height, the rhythm, the pace), her attitude towards
general culture, her self-confidence and her communication. We created an instrument
for assessing in what way the girl accepts and perceives the vibration of the sound, her
sound sensitivity, her awareness of the sound. We were also interested, how does she
practice and how fast does she improve playing the instrument.
As she also states, being musically literate contributed in great part to her personal
growth. She became more independent, self confident, talkative, she made contact
with people more easily. Also her speech is different than the speech of other deaf
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people. With the help of the music she learned individual elements of speech, such as
rhythm, pace, intonation, register and the color of the voice.
Keywords: help with music, partial deafness and deafness, quality case study

RAZSEŽNOSTI GLASBENEGA JEZIKA
Barbara Sicherl - Kafol
Raziskava analizira rezultate študije primera na temo delavnice za sodobno glasbo, ki je potekala pomladi 2009 in pomeni odličen primer sodelovanja med izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami. Glasbena delavnica je bila usmerjena v spodbujanje ustvarjalne uporabe sodobnega glasbenega jezika. V tem okviru je bil poudarek
na doživljanju in raziskovanju glasbenih parametrov. Rezultati intervjuja z nekaterimi
udeleženci delavnice so pokazali kompleksno prisotnost različnih dejavnikov, med njimi osebne in socialne kompetence, ki so določali naravo glasbenega izražanja skozi
sodobni glasbeni jezik in posredno vplivali na razvoj kompetence kulturne zavesti in
izražanja. Skozi ustvarjanje in izvajanje sodobne glasbe so udeleženci izražali občutja
in vzpostavljali samoopazovanje, raziskovanje parametrov glasbenega jezika, medsebojno interakcijo, tolerantnost do drugačnega, skupno reševanje problemov, medsebojno izmenjavo izkušenj, stališč in pogledov, refleksijo lastne prakse in vrednotenje.
V ustvarjalnem procesu so poglabljali motivacijo in občutljivost za sodobno glasbo in
hkrati razvijali glasbene sposobnosti ter tudi občutek za skupnost in osebno identiteto. V tem okviru izsledki raziskave potrjujejo pomen ustvarjalnega izražanja doživetij,
zamisli, izkušenj in čustev skozi sodobni glasbeni jezik, kar lahko razumemo kot pomemben korak pri razvijanju vseživljenjske kompetence kulturne zavesti in izražanja.
Prepoznani izzivi vključujejo primanjkljaj učnih izkušenj za sodobno glasbo na vseh
stopnjah in smereh glasbenega izobraževanja, nezadovoljivo vključenost sodobne
glasbe v šolskih kurikulih ter tudi pomanjkljivo profesionalno usposobljenost učiteljev
na tem področju. Raziskava izpostavlja potrebo po intenzivnejšem vključevanju sodobnega glasbenega jezika na ravni splošnega in glasbenega šolstva.
Ključne besede: glasbeni jezik, sodobna glasba, glasbeni parametri, kulturna zavest in izražanje, splošne in glasbene šole
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DIMENSIONS OF MUSICAL LANGUAGE
Barbara Sicherl - Kafol
The article analyses the results from a case study on workshop for contemporary
music which took place in spring 2009 and represent an excellent example of cooperation among educational and cultural institutions. The aim of the workshop was to
stimulate creative use of contemporary musical language. In this context the focus
was on experience and exploration of musical parameters. The results of the interview
with some of the workshop participants point out the complex occurrence of various
indicators, which have at the level of personal and social competences determined the
nature of musical expression through contemporary music and indirectly influenced
the development of competence in cultural awareness and expression. Creating and
performing of contemporary music stimulated participants’ self–observation, exploration of the parameters of musical language, expression of feelings, interaction with others, tolerance, joined problem solving, exchange of experience, views and opinions,
reflection on one’s own work and evaluation. Through creative process participants
have expressed motivation and sensitivity for contemporary music and developed
their musical abilities as well as their sense of community and self–identity.. In this
framework findings confirm the importance of creative expression of experience, ideas
and emotions through contemporary musical language, which can be understood as
an important step in development of the lifelong competence cultural awareness and
expression. Challenges identified included students’ lack of musical experiences for
contemporary music at all educational levels, the low priority given to contemporary
music in schools as well as teachers’ lack of professional knowledge in this field. The
study highlights the need for more experience in contemporary musical language in
general and music professional schools.
Keywords: musical language, contemporary music, musical parameters, culture
awareness and expression, general and music schools

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE KOT STRATEGIJA DVIGOVANJA
RAVNI ESTETSKE PISMENOSTI
Beatriz Tomšič Čerkez
Za filozofa Johna Deweyja se estetska izkušnja razlikuje od splošnih zato, ker je
holistične in unikatne narave ter je vanjo vključena cela človekova osebnost. Estetski moment je zanj eden izmed osnovnih momentov človeške izkušnje in umetniško
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izražanje je eden osnovnih načinov, kako olepšati in obogatiti življenje. Na tej osnovi trdi, da pomeni tradicionalna razlika med lepo in instrumentalno umetnostjo pomanjkljivo integracijo ciljev in metod ter obubožanje izkušenj. Dewey tudi izrecno nasprotuje vsaki izkušnji na umetniškem področju, ki je iztrgana iz vsakdanjega življenja.
Meni, da mora obstajati kontinuiteta med umetnostjo in vsakodnevnimi, v končni fazi
tudi univerzalnimi dogodki življenja. Zanj je vsaka percepcija prej estetske narave kot
epistemološke, je bolj »sodelujoča« kot pasivna in vzpodbuja človeka k vrsti možnosti,
ki mu jih ponuja okolje. Zaznava in razumevanje kompleksnosti okolja in izkušenj z
medpredmetnim povezovanjem v šoli je ena od možnosti dvigovanja ravni »estetske
pismenosti« in njenega vključevanja v dejavnosti vsakodnevnega življenja.
Prispevek predstavlja primer, ko smo na specializirani srednji šoli s programom
umetniška gimnazija, glasbena smer, uporabili strategije medpredmetnega povezovanja vsebin njihove izbrane usmeritve in likovne vsebine. Ker smo za primerjavo
izhajali iz dobro znanih pojmov učnega področja, ki dijake iskreno zanima in na katerem imajo največ izkušenj, likovno izražanje ni pomenilo samo spoznavanja novih
pojmov pri reševanju likovne naloge, ampak tudi poglobljeno refleksijo o vsebinah
drugega predmeta in posredno dvigovanje ravni »estetske pismenosti« na več umetniških področjih. Možnost vpeljave individualne strategije reševanja likovne naloge,
izbire likovne tehnike in likovnega motiva, uporaba novih pojmov in vsebin v različnih kontekstih je zagotovo tudi igralo pomembno vlogo pri uspešnem zaključku
likovnih nalog.
Predstavljena strategija dela od učitelja zahteva predvsem iskreno verovanje v dejstvo, da je dvigovanje »estetske pismenosti« eden od osnovnih načinov dvigovanja
kakovosti vsakdanjega življenja.
Ključne besede: umetnost, estetska izkušnja, estetska pismenost, medpredmetno
povezovanje, strategija poučevanja in učenja.

INTERDISCIPLINARITY AS A STRATEGY TO RAISE THE LEVEL OF
AESTHETIC LITERACY
Beatriz Tomšič Čerkez
For the well known philosopher John Dewey, aesthetic experience differs from
others by being holistic and by its unique nature; it undertakes the person as a whole.
The »aesthetic moment« for him is one of the primary moments of human experience
and artistic expression, one of the basic forms of beautification and enrichment of life.
Based on these ideas, Dewey argues that the traditional distinction between fine arts
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and instrumental arts means a lack of integration of goals and methods and an impoverishment of experience. The author also criticizes the artistic experience plucked
from the context of everyday life. He believes that there should be continuity between
art and world events of life. For him, every act of perception is by nature aesthetic and
»collaborative« rather than passive, it has the power to open the endless possibilities
offered by the environment. The perception and understanding of the complexity of
the environment and interdisciplinary experiences in the field of education are thus a
way of raising the level of »aesthetic literacy« and consideration of it in everyday life.
This contribution presents an example of using interdisciplinary strategies that
connect contents from the fields of music and visual arts. The starting points were concepts that students knew well and were of particular interest for them as it was a high
school with musical orientation. Knowledge of the new contents of the field of visual
arts meant a deepening of the concepts in the field of music and indirectly an increase
in the level of aesthetic perceptions. The fact that students had been given possibility
of choice of the working strategy, technique, materials used and artistic motif also played an important role in the successful development of the classes.
This strategy also requires the teacher to work around the belief that increasing
the level of »aesthetic literacy« is one of the key ways to improve our quality of life.
Keywords: art, aesthetic experience, aesthetic literacy, interdisciplinarity, teaching
and learning strategies

MOGOČI MOTIVACIJSKI VZROKI PADCA KOLIČINE GIBALNE/ŠPORTNE
AKTIVNOSTI PO POLETNIH POČITNICAH
Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Rado Pišot, Boštjan Šimunič
Količina gibalne/športne aktivnosti je pomemben dejavnik zdravja otrok, predvsem v obdobju razvoja in telesne rasti. Dosedanje raziskave navajajo, da s starostjo
otrok upada količina gibalne/športne aktivnosti; v obdobju med 3. oz. 4. letom in 18.
letom naj bi ta upad znašal celo do 40 %.
V raziskavi smo z merilniki pospeška zajemali količino gibalne/športne aktivnosti
predšolskih in mlajših osnovnošolskih otrok. Šestindvajset dečkov in devetindvajset
deklic je nosilo merilnike pospeška 5 zaporednih dni, od osme ure zjutraj do osme ure
zvečer. Ugotovili smo, da se je količina gibalne/športne aktivnosti po poletnih počitnicah (september 2007) značilno zmanjšala v primerjavi s predpočitniškim (junij 2007)
obdobjem (P = 0,004). Leto dni kasneje (junij 2008) se količina gibalne/športne aktivnosti ne razlikuje več od izhodiščne vrednosti (P = 0,450).
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Predvidevamo, da je vzroke za padec količine gibalne/športne aktivnosti po počitnicah treba iskati v drugačnem vzorcu preživljanja počitniških dni in pomanjkanju
spodbud staršev, vrstnikov in šole, zato se zdi smiselno iskati možnosti za motiviranje
vseh vpletenih v smeri ohranjanja ustrezne ravni gibalne/športne aktivnosti skozi
vse leto.
Ključne besede: gibalna/športna aktivnost, otrok, merilnik pospeška, poletne počitnice, motivacija otrok

POSSIBLE MOTIVATIONAL FACTORS AFFECTING PHYSICAL ACTIVITY
DECREASE AFTER LONG SUMMER VACATIONS
Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Rado Pišot, Boštjan Šimunič
The amount of physical/sport activity is an important contributing factor of children health and development, especially in the period of physical growth. Previous
studies report a decrease of physical/sport activity with age; from age of 3-4 years until
the age of 18 years there is a decline of 40 %.
The aim of our study was to objectively evaluate the quantity of physical activity
using accelerometers in pre-school children and younger elementary school-children.
Altogether of twenty-six boys and twenty-nine girls wore an accelerometer for five
consecutive days before (June 2007), after (September 2007) long summer vacations
and in follow up study a year after (June 2008). The quantity of physical activity dropped significantly (P=0,004) after long summer vacations. Moreover, a year later the
quantity of physical activity was not altered from the initial value (P=0,450).
The motivational factors for significant decrease of the quantity of physical activity in children should be searched and explained amongst different vacations’ lifestyle patterns. However, also parents, social and school initiatives should be considered
as an important motivational factor that contributes significantly to children physical
activity patterns. We could conclude that more motivation and challenge should be
placed not just for children but also for others contributing to higher children physical
activity levels during whole year.
Keywords: physical activity, child, accelerometer, long summer vacations, motivation
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VLOGA GIBALNIH KOMPETENC V ZGODNJEM RAZVOJNEM
OBDOBJU OTROKA
Tadeja Volmut, Giuliana Jelovčan, Boštjan Šimunič, Rado Pišot
Gibalno opismenjevanje in gibalna kompetentnost sta ključna za zdrav razvoj
otroka in omogočata, da se posameznik v vseh starostnih obdobjih lažje vključi v aktivnosti ter tako odloča, kako bo skozi gibalno/športno aktivnost ohranjal kakovost
življenja. Spoznanja, da je večina otrok premalo gibalno/športno aktivnih ter da so
nekateri zdravstveni problemi (nalezljive in kronične bolezni, travme in duševne motnje) izrazito povezani z današnjim načinom življenja, nam narekujejo potrebo po spremembi življenjskega sloga in okolja, v katerem živimo. Gibalni razvoj ni odvisen samo
od zorenja organskih sistemov in struktur, nanj namreč vpliva tudi usvojenost gibalnih znanj in razvoj gibalnih sposobnosti ter obratno. Gibalno učenje oziroma gibalno
opismenjevanje igra pomembno vlogo tako pri elementarnih gibanjih kot pri usvajanju tistih gibalnih spretnosti, ki niso prirojene človeku kot vrsti (plavanje, kolesarjenje,
smučanje, drsanje, nogomet ...). Skladna usvojitev gibalnih znanj in razvoj sposobnosti
zahtevata ustrezne izkušnje, iz izkušenj pridobljena znanja ter povratne informacije o
izvedbi gibanja. Na drugi strani pa lahko pomanjkanje gibalnih spodbud pripelje do
prekomerne telesne teže, neracionalne izvedbe gibalne/športne naloge, hitre utrujenosti, negativne gibalne in telesne samopodobe ter nenazadnje slabe kakovosti
življenja. Izogibanje negativnim dejavnikom je mogoče le tako, da otrok v zgodnjem
razvojnem obdobju usvoji osnovne gibalne spretnosti in vzorce, ki jih nato hitreje nadgradi z zahtevnejšimi, kar mu olajša vključitev v številne prostočasne gibalne/športne
aktivnosti. Z gibanjem in gibalno izkušnjo spoznava sebe in svojo okolico, ustvarja, se
vključuje med sovrstnike ter rešuje številne probleme. Njegovo naravno potrebo po
gibanju moramo nenehno podpirati in jo krepiti. Kdor prej lazi, plazi, shodi, prej usvoji
prostor okoli sebe, spoznava okolico in ima več možnosti za sporazumevanje. Zato moramo otroku ponuditi čim več igre in ga spodbujati v njegovih gibalnih aktivnostih.
Ključne besede: otrok, gibalna/športna aktivnost, gibalne kompetence, merilnik
pospeška, gibalne sposobnosti, gibalna znanja.
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THE ROLE OF MOTOR COMPETENCIES IN CHILD EARLY MOTOR
DEVELOPMENT
Tadeja Volmut, Giuliana Jelovčan, Boštjan Šimunič, Rado Pišot
Motor learning and motor competencies are two key factors responsible for efficient child development. Both of them enables individuals’ lifespan inclusion in physical
activities and determines sufficient physical/sport performance with higher quality of
life. Facts, that children are not physically active enough and that some health problems could be associated to sedentary life style, calls for immediate actions in lifestyle
and living environment changes. Motor development is not dependent just on the
physical growth but also on motor skills, motor knowledge and motor learning. Motor
learning plays an important role in the development of fundamental motor skills as
well as in ontogenetic motor skills (swimming, cycling, skiing, skating, football ...). Sufficient adaptation of motor knowledge and motor skills is dependent primary on motor
experiences experienced from informational rich feedback environment. Lack of motor stimulation could omit child motor development with obesity, motor movement
irrationality, negative self image, social exclusion, etc., and at the end also lower quality
of life. We could avoid some of those consequences with proper development of child
motor skills and capabilities and furthermore upgrading them for easier inclusion into
physical as well as in sport activities. Physical activity and physical experiences plays
an important role in child self- and environmental conception to join others and in
motor problem solving. Child natural need for movement should be encouraged and
strengthened throughout his entire youth. The one who manage to crawl, walk and
investigate the space he is living in has more chance for communication. That is why
the child should have playful childhood and we are there to encourage him at this.
Keywords: Child, Physical/Sport Activity, Motor Competencies, Accelerometer,
Motor Skills, Motor Learning
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BESEDENO IN NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE PEDAGOŠKEGA DELAVCA
Majda Cencič
Informacijska družba znanja od vsakega posameznika zahteva razumevanje, tvorjenje in uporabo različnih vrst informacij. Pričakuje tudi stalno učenje delovanja z vedno novimi informacijami ali pismenost na različnih področjih.
Pismenost je večrazsežnostni pojem, ki ga lahko proučujemo z različnih vidikov.
V prispevku se usmerjamo na sporazumevanje ali komunikacijo pedagoškega delavca. Izpostavili smo pomen učinkovitega sporazumevanja učitelja ter se nato usmerili na besedno in nebesedno komunikacijo učitelja.
Med študijem bolj poudarjamo besedno komunikacijo, govor in pisanje, nebesedno sporazumevanje pa kar zapostavimo. Pozabljamo na pomen govorice telesa, na
gibanje v prostoru, na sporočila, ki jih posredujemo s časom, izgledom, osebnimi predmeti ipd. Poznamo Watzlawickove aksiome komunikacije, ki pravijo, da ne moremo
nekomunicirati, ali da ima komuniciranje vsebinski in odnosni vidik, ali da je komuniciranje simetrična ali komplementarna interakcija, če omenimo le nekatere. Navedeno pomeni, da komuniciramo tudi tedaj, ko z nekom ne želimo sodelovati in da mu
neverbalno sporočamo naš negativni odgovor. Ta povezanost vsebine in odnosa ali
skladnost besedne in nebesedne komunikacije je izrednega pomena na pedagoškem
področju.
Teoretična izhodišča smo dopolnili z rezultati manjše študije primera, ki je vključila
36 učiteljev pretežno razrednega pouka. Podatke, ki smo jih dobili v študijskem letu 2008/09 s krajšim nestrukturiranim besedilom in vprašalnikom kombiniranega tipa, smo
predstavili v soočenju z drugimi rezultati raziskav. Ugotavljamo, da se učitelji zavedajo
pomena besedne in nebesedne komunikacije, zlasti njunega usklajenega delovanja.
Ključne besede: sporazumevanje ali komunikacija, učitelji, besedno sporazumevanje, nebesedno sporazumevanje

VERBAL AND NONVERBAL COMMUNICATION OF TEACHERS
Majda Cencič
A society based on information and knowledge demands, of each person, understanding, producing and using of wide ranges of information. The society also demands life long learning of interpreting and dealing with new information and mastering literacy of a wide variety of information.
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Literacy is a concept with many definitions, and we can research it using many
perspectives.
In the research we focus on the communication of teachers, stressing the importance of effective verbal and non-verbal communication. In the school the focus is placed
on verbal communication rather than non-verbal, but people also express themselves
through body language, movement within room, respect for time, voice inflection, appearance and the personal objects they carry with them. In Watzlawick’s basic axioms on
communication, he says that we communicate even when we do not want to communicate, and that with our non-verbal communication we send others positive or negative
responses. Communication includes the words spoken, as well as the way in which the
speaker wants to be understood based on the relationship between the speaker and the
receiver. The connection of content and the relationship, or the harmony of verbal and
non-verbal communication, is extremely important in the profession of teachers.
This theory of Watzlawick and other researchers is supported by a case study of
36 teachers during the 2008/09 school year. They participated by writing a short nonstructured essay and a short questionnaire. The conclusion was that all teachers understand and value the connection of verbal and non-verbal communication.
Keywords: communication, teachers, verbal communication, non-verbal communication

ZGODNJE KARTOGRAFSKO OPISMENJEVANJE  SPONTANO IN NAČRTNO
Irena Hergan, Maja Umek
Znanje, kako uporabljati zemljevide in druge prostorske prikaze, sodi med temelje
šolskih izobraževalnih ciljev tako v Sloveniji kot drugod po svetu. Začetno kartografsko
opismenjevanje, ki usposablja otroke za razumevanje sestavin različnih načrtov, zemljevidov in drugih prostorskih prikazov, se v resnici začne spontano že pred vključitvijo v šolo,
predvsem kot situacijsko učenje. Raziskave kažejo, da zmorejo že otroci, ki še ne znajo
brati in pisati črk in besed, uspešno reševati posamezne kartografske naloge in uporabljati preproste zemljevide. Načrtovalci in izvajalci dejavnosti v slovenskih vrtcih in v prvem
triletju šolanja te sposobnosti otrok zaenkrat ne razvijajo dovolj, saj v praksi opažamo precejšnje pomanjkanje načrtno vodenih vaj za zgodnje razvijanje uporabnih kartografskih
spretnosti v realnih življenjskih situacijah. Sistematično kartografsko opismenjevanje v
slovenskih šolah začenjamo v 4. razredu, pri približno devetih letih otrokove starosti.
Intervju med učiteljicami razrednega pouka je pokazal, da učenci 4. in 5. razredov radi
uporabljajo zemljevide in da v večini učilnic visi vsaj en stenski zemljevid. Učiteljice so v
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šolskem letu 2008/09 delo z zemljevidi vključile v pouk najmanj 5-krat. Polovica jih je vsaj
enkrat v šolskem letu pri pouku uporabila zemljevid na računalniku, medtem ko geografsko-informacijskih sistemov (GIS), mobilnega navigatorja, mobilnega telefona ali drugih
tehničnih pripomočkov, ki omogočajo rabo kartografskega gradiva, ni uporabila nobena.
Primerjava učnih načrtov začetne kartografije v izobraževanju v Sloveniji in Veliki
Britaniji kaže, da v tujini pri mlajših otrocih pričakujejo več kartografskih izkušenj in s
sistematičnim poukom kartografije začenjajo pri zgodnejši starosti otrok. Že pri od 5do 7-letnih otrocih vključujejo v pouk rabo IKT in GIS.
Ključne besede: kartografska pismenost, otroci, predšolsko obdobje, razredni
pouk, osnovna šola

INITIAL CARTOGRAPHIC  SPONTANEOUS AND PLANNED
Irena Hergan, Maja Umek
Knowledge of using maps and other area presentations is one of the basic educational goals not only in Slovenia but also all over the world. Initial cartographic literacy
that promotes children’s comprehension of maps, plans and other spatial presentations components begins spontaneously already before school enrolment especially as
learning from daily experience. The research shows that children, who are not yet even
able to read or write, successfully manage to solve individual cartographic tasks and
use simple maps. The planners of program and educators in Slovenian kindergartens
and the first triad of school do not promote children’s cartographic abilities enough so
there is a considerate lack of systematically conducted exercise for early development
of useful cartographic skills in real life situations. Systematic cartographic literacy begins in Slovenia in fourth grade approximately at age of nine.
Interview with class teachers revealed that there is at least one map hanging on
the wall in most classrooms and that pupils are eager to use them. In year 2008/2009
using of maps was at least five times integrated in lessons. Half of the teachers have in
their lessons at least once used maps on a computer whereas GIS, mobile navigator,
mobile phone and other technical utilities wasn’t used at all.
The comparison of experience of cartography in early education in Slovenia and
Great Britain shows that abroad young children are expected to have much more cartographic experience and that systematic cartographic literacy begins earlier. ICT and
GIS is already used in teaching 5-7 years old children.
Keywords: cartographic literacy, children, preschool, classroom teaching, primary
school, Slovenia

544

POVZETKI/SUMMARIES

NOVE TEHNOLOGIJE IN KARTOGRAFSKO OPISMENJEVANJE
Irena Hergan, Maja Umek
Geografsko-informacijski sistemi (GIS) z elektronskimi zemljevidi in mobilna GPS
navigacija pomenijo revolucijo v prostorskih vedah, ki pa se v šolstvu še ni zgodila.
Uporaba elektronskih zemljevidov na svetovnem spletu strmo narašča, v šoli pa učitelji
še vedno delajo predvsem z zemljevidi na papirju. Elektronski zemljevidi so interaktivni, dinamični, povezujejo lahko različne prostorske podatke, na nov način omogočajo vizualizacijo, analizo prostorskih podatkov, odkrivajo prej skrite povezave, vzorce,
trende. GIS-i se hitro razvijajo, nekaj jih imamo tudi v Sloveniji. Za rabo v šolah je zelo
uporaben spletni interaktivni tematski atlas Slovenije Geopedia. Vsakdo, tudi učenci,
lahko ob uporabi GIS-ov in ustrezne programske opreme izdela zemljevid, ki je videti
profesionalen.
Vse to postavlja nove zahteve izobraževanju, nova znanja je treba vključiti v kurikule in na novo definirati kartografsko pismenost. Razumevanje bistvenih sestavin
zemljevida in razumevanje podatkov, od katerih so odvisni zemljevidi, t. i. poznavanje
globinske strukture zemljevida, je ob poplavi različnih zemljevidov še pomembnejše
kot v preteklosti. Potrebna pa je ustrezna IKT pismenost, znanje uporabe specifične
programske opreme in različnih elektronskih naprav. To pa zahteva nove didaktične
pristope pri kartografskem opismenjevanju na vseh stopnjah izobraževanja. Minimalni
pogoji za uporabo GIS-ov pri pouku (računalnik, projektor, dostop do svetovnega spleta) se hitro izboljšujejo in (ne)znanje učiteljev postaja glavni dejavnik (ne)sodobnega
kartografskega opismenjevanje.
In kakšna je kartografska pismenost študentov razrednega pouka na UL? Preizkus
temeljne kartografske pismenosti in anketa o uporabi GIS-ov kažeta, da v dodiplomskem izobraževanju študenti pridobijo premalo tovrstnega znanja, vendar se kljub objektivnim težavam tudi na tem področju študij posodablja.
Ključne besede: kartografska pismenost, geografsko-informacijski sistemi, elektronski zemljevid, izobraževanje, razredni pouk

NEW TECHNOLOGY AND CARTOGRAPHIC LITERACY
Irena Hergan, Maja Umek
Geographic information systems (GIS) including electronic maps and mobile GPS
navigation has brought a revolution in Earth sciences. Despite of introducing the novelties, schools cannot manage to follow the technologic progress. They still use the
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conventional paper maps whereas the domestic usage of electronic maps on the internet steeply increases.
Electronic maps are interactive, dynamic and can integrate different spatial database. They enable new ways of visualization, analysis of spatial data and discover
new connections and trends. Therefore, now, using GIS and proper software, even a
student is capable of producing a map that looks perfectly professional. GIS are being
developed very fast and some are also in Slovenia like Geopedia which is the most
useful for lessons.
Thus education is faced with new demands, so new knowledge should be implicated in curriculum and cartographic literacy clearly needs a new definition. Now
a mass of different not standard maps has emerged and this makes understanding
of basic map’s components that maps depend on, so called inner structure of a map,
more important than ever before. Considering these new dimensions, the conditions
for successful cartographic literacy are general ICT literacy and knowledge of specific
software, which require new didactic methods at cartographic literacy on all levels of
education. Sufficient conditions for using GIS in class (appropriate computer, projector,
internet access) are improving so the teacher’s knowledge has become the main factor
of contemporary cartographic literacy.
The survey of cartographic literacy and usage of GIS, which included a test and
questionnaire, was conducted on students of class teaching at University of Ljubljana.
The results show that the basic cartographic knowledge is not sufficient although despite of objective problems an improvement has been noticeable.
Keywords: cartographic literacy, Geographic information systems, Electronic
maps, education, primary teaching

FUNKCIONALNA PISMENOST GLUHIJ IN NAGLUŠNIH OSEB
Damjana Kogovšek, Martina Ozbič, Nataša Zupan
Funkcionalna pismenost je družbeni pojav, ki se navzame socialnih, ekonomskih,
kulturnih in političnih razsežnosti okolja, v katerem nastaja. To je kompleksna spretnost, ki je ni mogoče določiti z enim samim standardom.
Pričujoči članek obravnava pomen in raven funkcionalne pismenosti pri gluhih in
naglušnih osebah. Gluhi in naglušni ljudje so v svojem življenju prikrajšani za vrsto
slušnih informacij, ki so ključni za razvoj osnovnih veščin pismenosti. Zaradi tega obstaja velika potreba po dodatnih izobraževanjih, ki bi gluhim približala pisne medije in
jim tako omogočila dejavnejše vključevanje v širše socialno okolje. Ker je svet, v kate-
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rem živimo, pretežno oralno naravnan, je tudi komunikacija, ki poteka med gluhim in
slišečim, pretežno oralna (uporaba glasovnega govora). Ob tem se moramo zavedati
dejstva, da se večina gluhih otrok rodi slišečim staršem in da je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah večina strokovnjakov slišeča.
Pismenost (zmožnost branja in pisanja) gluhih in naglušnih že desetletja predstavlja velik izziv različnim strokovnjakom; surdopedagogom, učiteljem, logopedom,
psihologom, raziskovalcem ipd., saj so si gluhi posamezniki med seboj različni in se
tako tudi odzivajo. Njihova uspešna komunikacija s slišečim svetom je torej odvisna od
mnogo dejavnikov; stopnje izgube sluha, kognitivnih sposobnosti, osebnostnih značilnosti, značilnosti izobraževanja, metod rehabilitacije in še mnogo drugih.
Funkcionalna pismenost slišeče ali gluhe osebe omogoča osebi komunicirati s
svetom z zadovoljivimi informacijami, potrebnimi za življenje. S tem osebi omogoča
sprejemati odločitve, prevzemati odgovornost, hkrati pa pripomore k lažjemu obvladovanju vsakdanjih situacij.
Ključne besede: funkcionalna pismenost, gluhe osebe, naglušne osebe, komunikacija, govorjeni jezik, znakovni jezik

FUNCTIONAL LITERACY OF DEAF AND HARD OF HEARING PEOPLE
Damjana Kogovšek, Martina Ozbič, Nataša Zupan
Functional literacy is the social phenomenon, which attain social, economical, cultural and political dimensions of environmental settings. Functional literacy is a complex skill, and it could not be determine with only one standard.
In this article we were interested in functional literacy level of deaf and hard of
hearing people. Deaf and hard of hearing people are decreased in their lives for a lot of
auditory information, which are crucial for basic literacy skills development. Because of
that, there exist a huge need of different ways of education to help deaf people approach written media and help them active incorporation into wide social environment.
Communication between hearing people and deaf people is through oral language,
because world we are living, is the hearing world.
Literacy skills (the reading and writing abilities) of deaf persons have been the focus
of attention from different kind of experts, deaf educators, teachers, speech and language therapists, psychologists, researchers,...Deaf and hard of hearing people are very heterogeneous population and they react differently. Their successful communication with
hearing world depends on different factors; degree of hearing loss, cognitive ability, personal characteristics, family feature, way of education, rehabilitation process and others.
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Functional literacy of deaf person or hearing person, allows person to communicate with others with sufficient information needed for life. These can empower persons
to make decisions, to be responsible and enable everyday situations easier to resolve.
Keywords: functional literacy, deaf people, hard of hearing people, communication, spoken language, sign language

ČUSTVENA PISMENOST  OVREDNOTENJE KONCEPTA EMOCIONALNE
INTELIGENTNOSTI IN NJEGOVE UPORABNE VREDNOSTI V IZOBRAŽEVANJU
Sonja Čotar Konrad
V prispevku predstavljamo emocionalno inteligentnost kot pojem, ki je v zadnjih
dvajsetih letih doživel pogosto skrajne odzive – bil je namreč izjemno dobro sprejet v
laični javnosti in hkrati z zadržanostjo, dvomom in kritiko obravnavan v strokovnih krogih. Znanstveniki koncept emocionalne inteligentnosti razlagajo skozi različne modele.
Začetnika koncepta emocionalne inteligentnosti (EI), Mayer in Salovey, pojmujeta EI kot
mentalno sposobnost; na drugi strani pa iz prvega izhajajoč množično nastajajo tudi t. i.
mešani modeli, ki pojmujejo EI kot osebnostno značilnost, med katerimi predstavljamo
danes najbolj populariziran koncept Daniela Golemana. Teorija EI kot mlada teorija kljub
veliko študijam od svojega nastanka v začetku 90. let 20. stoletja do danes še nima objavljenih zadostnih empiričnih dokazov o obstoju konstrukta EI. V članku vzporejamo mnenja kritikov EI in njenih zagovornikov. Kritiki opozarjajo na slabo definiranost koncepta EI,
nezadovoljivo konstruktno in diskriminatorno veljavnost pojma, poudarjajo pa tudi pomanjkljivosti merjenja EI. Nasprotno pa zagovorniki EI ocenjujejo, da pomeni koncept EI
pomemben doprinos k razumevanju človekovega delovanja in poudarjajo v šoli do danes
pogosto spregledane sinergične učinke kongnitivnega in čustvenega delovanja učenca
pri učenju in drugih šolskih aktivnostih. Svoje trditve podkrepijo z mnogimi izpeljanimi
programi za razvoj in krepitev EI na področju vzgoje in izobraževanja (v ZDA več tisoč šol
izvaja vsaj 150 različnih programov; na tem področju najbolj znani so program čustvene
pismenosti, program SEL in program CASEL), ki naj bi v šole doprinesli izboljšave na področju čustvenega in socialnega delovanja učencev in učiteljev, zmanjšali stopnjo nasilja
in agresivnega vedenja v razredu in izven njega, pomembno prispevali k manjši stopnji
neupravičnega izostajanja od pouka, pojavom delikventnega vedenja, zlorabi drog, kajenja, prekomernega uživanja alkohola, medvrstniškega nasilja ipd. Po drugi strani pa kritiki
programov opozarjajo na dejstvo, da nedefiniranost koncepta EI s seboj potegne vprašanje smiselnosti razvoja in krepitve EI, vprašanje, kaj danes obstoječi programi dejansko
razvijajo, in menijo, da so zaradi pomanjkljivega načrtovanja, izvedbe in neustrezne eval-
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vacije programov le-ti pogosto le zavajajoči in neučinkoviti, finančno potratni projekti. Na
koncu prispevka skušamo poiskati mogoče rešitve za oblikovanje strokovno ustreznejših
programov razvoja in krepitve EI na področju vzgoje in izobraževanja.
Ključne besede: emocionalna pismenost, emocionalna inteligentnost, socialne
spretnosti, učenci, SEL, vzgoja in izobraževanje

EMOTIONAL LITERACY IN EDUCATION  ASSESMENT AND APPLICATION
OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN EDUCATION
Sonja Čotar Konrad
In the article we present today ambivalently accepted concept of emotional intelligence (EI) (spreadly used synonyms are also emotional literacy or emotional competence): on the one hand the popularized version of EI was exceptionally well accepted
in public, but on the other hand with great skepticism treated in scientific discussions.
Consequently, we analyze two scientific models of EI – firstly we present Mayer’s and
Salovey’s concept of EI, in which EI was defined as a mental ability, and secondly the EI
concept of Daniel Goleman, which was in 1995 developed and popularized from Mayer’s
and Salovey’s concept of EI, and is today known as a representative of widely spread socalled »mixed models« of EI, which define EI as a personal characteristics. Opponents of
EI claim that the metaanalysis of research in field of emotional intelligence founded no
empirical data supporting construct of emotional intelligence. The critics argue that EI
has no clear definition and consenquently no effective content-related measurements,
with sufficient construct or predictive validity or other psychometric characteristics. Despite that fact, public accepted concept exceptionally well and one consequence of that
are spreadly used programs for development and enhancement of EI in school context.
The application of theory (through programmes known as emotional literacy program,
SEL, CASEL, et al.) was used in classroom with the intention to start emotional and social
changes in the class and finally to enhance the school ethos. Some of the evaluations of
programs on one hand report increase of social and emotional competent behaviour
between pupils and on the other hand decrease of violent, aggressive, delinquent acts in
classroom. But the review of programs show that temporary programs do not enhance EI
or either it’s components, but rather scoop on improvement of variety of different social
skills, healthy behaviours. Finally, we present some suggestions to improve concurrent
programs of development andenhacement of EI.
Keywords: emotional literacy, emotional intelligence, social skills, pupil, SEL, education
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KOMU SLUŽI FUNKCIONALNA PISMENOST?
Dejan Hozjan
Paradigma vseživljenjskega učenja je eden temeljnih vzvodov za razvoj koncepta
funkcionalne pismenosti. Čeprav pojma vseživljenjsko učenje in funkcionalna pismenost izhajata iz istega časovnega obdobja, pa se pojavlja dvom v mitizirano podobo
funkcionalne pismenosti. Slednja se je začela vzpostavljati že v 50. letih prejšnjega stoletja pod okriljem Unesca in z vero v funkcionalno pismenost kot bazični instrument za
napredek, ozaveščanje, demokratizacijo družbe in posameznika. Kljub visokim ciljem
Unesca pa se še danes številne države vsakodnevno bojujejo s problemom iletrizma.
Lahko bi celo zatrdili, da se razlika v iletarizmu med razvitimi, manj razvitimi in nerazvitimi državami poglablja. Ob tem pa se pojavlja ključno vprašanje, ali je morda koncept
funkcionalne pismenosti vzpostavil in poglobil nove temelje družbene neenakosti ali
pa je zgolj osvetlil že predhodno obstoječe socialno-ekonomske razlike.
Da bi lahko podali odgovor, se moramo primarno lotiti enega temeljnih vprašanj,
in sicer: zakaj je nastajala konceptualizacija funkcionalne pismenosti in v kakšnih okoliščinah ter kdo je imel pri tem ključno vlogo. Zavedati se je treba, da nastanek koncepta funkcionalne pismenosti časovno sovpada s številnimi neoliberalističnimi prijemi na
področju izobraževanja, kot sta npr. navezava izobraževanja na trg dela, privatizacija
izobraževanja itd. Slednje pa pušča dvom v temeljni namen razvoja funkcionalne pismenosti, in sicer skrb za pismenost depreviligiranih družbenih skupin. Prikaz podatkov
o indeksu človeškega razvoja (HDI) kaže, da dvig funkcionalne pismenosti in njenih
surogatov vodi prej v povečevanje družbene različnosti in da so rezultati ukrepov
izenačevanja različno razvitih držav zelo šibki. V tem kontekstu bi bilo treba realnejše
razumevanje vloge funkcionalne pismenosti in strategij, ki vzpodbujajo njen razvoj.
Ključne besede: vseživljenjsko učenje, neformalno učenje, funkcionalna pismenost in ključne kompetence

WHOM SERVES THE FUNCTIONAL LITERACY?
Dejan Hozjan
Paradigm of lifelong learning is one of the levers for the development of the concept of functional literacy. Although the concept of lifelong learning and functional
literacy is from the same period of time, it is scepticism in about the mythical image
of functional literacy. Only this has already started to establish in the 50th of the last
century under the auspices of UNESCO and with faith in the functional literacy as basic
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instrument for progress, education, democratization of the society and the individual.
Despite the high objective of UNESCO is still a high number of countries struggling
everyday with problems of illiteracy. We could even claim that the difference in illiteracy between developed, less developed and underdeveloped countries deepened. At
the same time, however, a key question is whether the concept of functional literacy
may establish and deepen a new foundation social inequality, or simply lit already preexisting socio-economic disparities.
To be able to make a response, we primarily address one of the fundamental issues, namely: why and under what circumstances was created conceptualization of
functional literacy, and who had a key role in this process. It has to be the fact that the
emergence of the concept of functional literacy coincides in time with a number of
neoliberalistic approaches in education, such as affiliation of education in the labour
market, privatization of education etc. This leaves doubt to the basic purpose of development of functional literacy, which is: the concern for literacy of the depreviligate
groups. Results of the Human Development Index (HDI) shows that increases in functional literacy and its surrogates lead earlier in the increasing social diversity and commonality of the results of different measures of developed countries are very weak. In
this context, should be more realistic understanding of the role of functional literacy
and strategies that promote its development.
Keywords: lifelong learning, non-formal learning, functional literacy and key competences

KAJ CENIMO  IZKUŠNJE OTROK IZ SOCIALNO MARGINALIZIRANIH
OKOLIJ ALI IZKUŠNJE OTROK IZ OKOLIJ VEČINSKEGA BLAGOSTANJA?
Sonja Rutar
Pripoznanje in razumevanje otroka v sociokulturnem kontekstu ponuja socialno
pravično obravnavo mnogih pedagoških dilem. Otroka umesti v družbeno-socialni in
kulturni kontekst in ga kot takega tudi razume – tukaj in zdaj in ne šele v pripravi, nastajanju, na poti k odraslosti, na poti k vključevanju in v želji po prilagajanju zaželenemu, večinskemu. V prispevku bomo obravnavali pomembnost pripoznanja otrokovega sociokulturnega konteksta in obstoječih poti razvoja komunikacijskih kompetenc,
ki ima v mislih že doživete izkušnje, otrokovo identiteto, različne kontekste in interakcije, v katerih se je in se učenje dogaja ter v katerem izkušnje pridobivajo pomen
(Yelland in sod. 2008). Izhajali bomo iz stališča, da je to, kar otroci že vedo, ko vstopijo
v vrtec in šolo, osnova za načrtovanje procesa opismenjevanja predvsem zato, ker so
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otroci že do vstopa v vrtec in šolo na najrazličnejše načine iskali pomene, vstopali v
simbolni svet v interakciji s svojimi sovrstniki, starši, okoljem. Ob tem bomo razvijali
tezo, da je lahko skozi izhodiščno ugotovitev, da imajo otroci primanjkljaj ali pomanjkljive komunikacijske izkušnje projicirana tudi prikrita moč večinskega razumevanja,
kaj opismenjevanje je, kaj je za razvoj predopismenjevalnih veščin potrebno, katere
izkušnje otrok so pomembne za razvoj opismenjevanja in predvsem katere ne. Vendar
je po mnenju Freira (1973) opismenjevanje pomembno zato, ker določa stopnjo zavedanja, kapaciteto za dostojanstveno, reflektirano in polno življenje. Zato je razmislek
o novih pristopih na področju opismenjevanja in raznovrstnih modalitetah, ki so del
otrokovega socialnega konteksta vstop v proces opismenjevanja, s katerim se otrok
lahko vsebinsko in procesno identificira.
Ključne besede: otroci, predšolska vzgoja, sociokulturni kontekst, opismenjevanje,
raznovrstnost, socialna pravičnost, spremljanje otrokovega razvoja in učenja

WHAT DO WE APPRECIATE  CHILDREN’S EXPERIENCES FROM
MARGINALIZED SOCIAL ENVIRONMENTS OR EXPERIENCES OF
CHILDREN FROM MAINSTREAM WELLBEING?
Sonja Rutar
Recognize and understand children in socio cultural context offer the opportunity for social justice discussion about many pedagogical issues. The child is placed in
social, cultural context and the child is understand as such- here and now and not in
the process of preparation, becoming, on the path to become an adult, on the path
toward accepted and adapted to what is approved in a way that it is wished to and is
part of mainstream. We will discuss the importance of recognizing child’s socio cultural
context and existing ways of developing communicative competencies, which have
in mind experience that the child already pass true, child’s identity, different context
and interactions in which learning already and nowadays occur and in which the experience get the meaning. (Yelland, Lee, O’Rourke, Harrison, 2008). We will start from
the point, that what the children already know when they entered in the kindergarten
or in the school is the basis for planning the process of literacy at school or in the kindergarten, because the children before that, already, on a very different way seek for
meaning, enter in symbolic world true interactions with peers, parents and the whole
environment. We will develop the thesis that if we establish that the children have deficit and lack of communicative experiences, could be through that position projected
also hidden power of mainstream understanding what literacy is, and what is for deve-
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lopment of pre- literacy skills important: what kind of experiences are for pre- literacy
skills important and what kind of experiences are not important. Freire (1973) said that
the literacy is important because the literacy define the level of consciousness, capacity to live dignified, aware, reflective and fulfilling lives. That’s why it is important to
think about new approaches on the field of teaching and learning literacy and diverse
modalities, which are part of child’s social context. That is the entrance to the process
of literacy, that offer to the child opportunity for identification with the content and
with the process.
Keywords: children, early childhood education, socio cultural contexts, literacy,
diversity, social justice, assessing child’s development and learning

POMEN TELESNE SAMOPODOBE OTROK IN MLADOSTNIKOV
Petra Dolenc
Telesna samopodoba je ena od sestavin splošne podobe o sebi. Vključuje posameznikove zaznave lastnega telesnega videza, gibalnih sposobnosti in učinkovitosti
na gibalnem področju. Proučevanja telesne samopodobe otrok in mladostnikov je
izjemno pomembna, tako v povezavi z njihovo gibalno/športno aktivnostjo kot tudi
v smislu spodbujanja razvoja telesne samopodobe, ki bo imela pozitivne učinke na
globalno samopodobo in samospoštovanje otrok. V prispevku opredeljujemo vsebino
telesne samopodobe, predstavljamo različne pripomočke za njeno empirično raziskovanje ter navajamo raziskovalne izsledke slovenskih in tujih avtorjev na tem področju.
Poleg tega poudarjamo izjemno motivacijsko vlogo telesne samopodobe pri vključevanju v gibalno/športno aktivnost.
Ključne besede: samopodoba, telesna samopodoba, gibalna/športna aktivnost,
motivacija, otroci in mladostniki

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL SELFCONCEPT OF CHILDREN
AND ADOLESCENTS
Petra Dolenc
Physical self-concept is an important aspect of the more general self-concept. It
is the perception people have of their physical self, in term of both appearance and
physical abilities. Investigations of physical self-concept of children and adolescents
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are useful and necessary, not only in relation to their physical/sport activity, but also
in terms of promoting development of physical self that that will have positive effects
on global self-concept and self-esteem of children as well. The aim of this contribution
is to determine the content of physical self-concept, introduce the available instruments for assessing physical self of children and adolescents and show recent research
findings on this field. We emphasise the motivational role of physical self-concept for
engaging in physical activity.
Keywords: self-concept, physical self-concept, physical activity, motivation, children and adolescents
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