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ZAHVALA
Želela in morala bi se zahvaliti celi množici ljudi. Njihove vloge so bile različne, največ med
njimi pa je bilo razumevalcev, tistih, ki so reševali teste v vseh fazah in variantah. In čeprav
je bil prispevek vsakega od njih zelo dragocen, bodo ostali neimenovani.
Nekaterim v tej množici pa bi se rada posebej zahvalila. Najprej svojemu mentorju red. prof.
dr. Marku Stabeju. V še tako nerazumljivo oblikovanih mislih je potrpežljivo najdeval
pomene, usmerjal in tako pomagal graditi moje razumevanje razumevanja, da to delo ni
ostalo na pol poti.
Zahvala gre tudi kolegici Petri Likar: z vso natančnostjo je vnašala rezultate raziskave in
opravila osnovne analize. Pa asist. mag. Boštjanu Bajcu, ki je prijazno poskrbel, da so moja
raziskovalna vprašanja dobila odgovore tudi v statističnih analizah.
In nazadnje mojima Tari in Larsu. Onadva že razumeta, zakaj.

3

VSEBINA
Stran
Zahvala

3

Vsebina

4

0 Uvod

9

1 Razumevanje

17

1.1 Razlaga pojma

18

1.1.1 Slovenska tradicija

21

1.2 Razumevanje in sporazumevanje

23

1.2.1 Med recepcijo in produkcijo

26

1.2.3 Razumevalec: naslovnik, prejemnik, interpret

27

1.2.4 Namen in pomen

28

1.2.4.1 Pomen in smisel

31

1.2.5 Sporazumevanje in prenosnik

32

1.3 Razumevanje kot tvorjenje pomena

34

1.3.1 Razumevanje kot proces in kot rezultat

36

1.3.2 Ravni razumevanja

38

1.4 Kako poteka razumevanje

40

1.4.1 Specifike poslušanja

42

1.4.2 Specifike branja

43

1.4.2.1 Pismenost
1.4.2.1.1 Pismenost kot družbeni problem
1.4.3 Razumevanje ob branju

44
45
49

1.4.3.1 Van Dijk-Kintschev situacijski model

51

1.4.3.2 Nekateri drugi bralni modeli

57

1.4.4 Motnje v komunikaciji: nesporazum in nerazumetje

59

1.4.5 Namesto sklepa: shematski prikaz razumetja

61

2 Dejavniki razumevanja

65

2.1 Razumevalčevi dejavniki

66

2.1.1 Namen poslušanja in branja

67

2.1.2 Kognitivne sheme

68

2.1.2.1 Sporazumevalna zmožnost – še enkrat

68

2.1.2.2 Razmerje med prvim in neprvim jezikom in avtomatizem
Razumevanja

72

4

2.1.2.2.1 Branje v tujem jeziku
2.1.2.3 »Vsebinska« znanja

74
76

2.1.3 Spomin

78

2.1.4 Drugi razumevalčevi dejavniki

79

2.2 Družbeni dejavniki razumevanja

80

2.2.1 Vloge

80

2.2.2 Družbene hierarhije in enosmerna komunikacija

82

2.2.3 Medkulturna komunikacija

84

2.3 Besedilni dejavniki razumevanja

86

2.3.1 Med sprejemljivostjo in razumljivostjo

86

2.3.2 Razumljivost besedila

88

2.3.2.1 Razlaga pojma

89

2.3.2.2 Razumljivost v slovenskem jeziko(slo)vnem razmišljanju

92

2.3.2.2.1 Razumljivost kot vprašanje izbire jezika: kratek
zgodovinski pregled

93

2.3.2.2.2 Razumljivost kot vprašanje izbire jezikovnih sredstev

96

2.3.2.3 Sklep: razumljivost kot usklajenost z normo

101

2.3.2.4 Razumljivost kot pravna norma

104

2.3.3 Modeli razumljivosti

110

2.3.3.1 Hamburški model razumljivosti

111

2.3.3.2 Od besedila k razumevalcu: psihologija bralca

112

2.3.3.3 Jezikoslovna prizadevanja konca 90. let

113

2.3.3.4 Interdisciplinarni pristopi k razumljivosti

114

2.3.3.5 Sklep modelov razumljivosti

119

2.3.4 Razumljivost kot formalna lastnost besedila: sedem kriterijev razumljivosti
2.3.4.1 Stopnje razumljivosti in izbiranje

120
126

2.4 Razumevanje in razumljivost: besedilnost med formalnimi lastnostmi
in kognitivnimi procesi

128

3 Merjenje razumevanja in razumljivosti

130

3.1 Merljivost v jeziku

130

3.1.1 Odprta vprašanja: kaj in kako meriti
3.2 Raziskava

131
134

3.2.1 Cilji raziskave

134

3.2.2 Instrument in njegove omejitve

135

3.2.2.1 Vprašalnik ob jezikovnem testu

135

5

3.2.2.2 Vprašalnik za strokovnjake

137

3.2.2.3 Jezikovni test

138

3.2.2.3.1 Dve varianti jezikovnega testa

139

3.2.2.3.2 Naloge ob besedilih

141

3.2.2.3.3 Točkovanje odgovorov

142

3.2.3 Ciljna skupina raziskave

142

3.2.3.1 Respondenti jezikovnega testa

143

3.2.3.2 Skupina strokovnjakov

146

3.2.4 Izvedba raziskave

147

3.2.5 Analiza rezultatov

149

3.2.5.1 Splošni del

149

3.2.5.1.1 Vprašanje 0A

150

3.2.5.1.2 Vprašanje 0B

153

3.2.5.1.3 Vprašanje 0C

156

3.2.5.1.4 Vprašanje 0Č

158

3.2.5.2 Jezikovni test z vprašalnikom

160

3.2.5.2.1 Naloga 1

167

3.2.5.2.2 Naloga 2

178

3.2.5.2.3 Naloga 3

184

3.2.5.2.4 Naloga 4

188

3.2.5.2.5 Naloga 5

195

3.2.5.2.6 Naloga 6

200

3.2.5.2.7 Naloga 7

209

4 Sklepne misli

217

Zusammenfassung

227

Literatura

231

Priloge

249

Priloga A1: Vprašalnik o razumevanju besedil v slovenščini – varianta 1

250

Priloga A2: Vprašalnik o razumevanju besedil v slovenščini – varianta 2

260

Priloga B1: Vprašalnik o razumljivosti in sprejemljivosti besedil v slovenščini –
varianta 1

270

Priloga B2: Vprašalnik o razumljivosti in sprejemljivosti besedil v slovenščini –
varianta 2

279

Priloga C: Preglednice

288

6

RAZUMLJIVOST IN RAZUMEVANJE:
BESEDILNOST MED FORMALNIMI LASTNOSTMI
IN KOGNITIVNIMI PROCESI
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0 Uvod
Sporazumevanje je – poenostavljeno rečeno – proces ustvarjanja in izmenjave besedil,
prenašanja informacij, ki poteka v obliki različnih, med sabo tesno povezanih in prepletenih
dejavnosti. V grobem jezikovno rabo sestavljajo sporazumevalne dejavnosti, ki na eni strani
zadevajo razumevanje besedil, to sta poslušanje in branje, na drugi pa njihovo tvorjenje –
govorjenje in pisanje. Razumevanju besedil je bilo v slovenskem uporabnem jezikoslovju
doslej posvečeno zelo malo raziskovalne pozornosti. Proučevanje razumevanja je bilo v
glavnem povezano s poukom slovenščine v osnovni in srednji šoli in ob tem z vprašanji
komunikacijske didaktike, nekoliko širše pa je poseglo v okviru raziskovanja funkcionalne
pismenosti. V te raziskave so bili vključeni domači govorci slovenščine, tj. tisti, ki imajo
slovenščino za svoj prvi, materni jezik, s tujimi govorci pa se niso ukvarjale. Dosedanje
raziskave so povsem ob strani puščale tudi problematiko razumljivosti besedil, po našem
mnenju enega od temeljnih vidikov razumevanja, ki zlasti ob težnjah demokratizirati dostop
do informacij jezikoslovje postavlja pred nove izzive. Sodobna družbena situacija od
posameznika zahteva, da čim hitreje in čim bolj učinkovito pridobiva informacije, saj le tako
lahko postane in ostane konkurenčen. Razumevanje besedil je torej v tem okviru ne le
(demokratična) pravica, ampak tudi nujnost.

Namen disertacije
Sodobno uporabno jezikoslovje raziskavam razumevanja in razumljivosti besedil posveča
vedno več pozornosti. Zlasti razumljivost sistematično preučujejo na nemškem jezikovnem
področju v okviru demokratizacije dostopa do informacij v sodobnih informacijskih družbah in
v okviru raziskav strokovnih jezikov (Gogolok in Heil 2002, Baumann 1995 in 2003, pri nas
Osolnik Kunc 2004 in 2007). Potreba po konkretnih raziskavah razumevanja in razumljivosti
besedil – in to tako pri domačih kot pri tujih govorcih slovenščine – je bila tudi v slovenskem
jezikoslovju v zadnjih letih že večkrat bolj ali manj eksplicitno izražena (gl. Stabej 2001a,
2002a, 2004, 2007 in 2008a), nenazadnje so jo spodbudile tudi nove družbene okoliščine.
Slovenščina s tujimi govorci dobiva novo pojavno obliko, tujci s svojimi sporazumevalnimi
potrebami pa terjajo ne le njihovo prepoznavanje, temveč tudi ustrezne oblike jezikovnega
načrtovanja (Stabej 2002a). To se v javnem komuniciranju ne bi smelo ločevati na
načrtovanje za domače in za tuje govorce slovenščine, saj »javnost« pomeni najrazličnejše
prejemnike, tudi tiste z manjšo receptivno zmožnostjo (Stabej 2004). Navedeni razlogi in
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konkretno delo s tujimi govorci v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik so pomenili
pomembno spodbudo za nastanek doktorske disertacije z naslovom Razumljivost in

razumevanje: besedilnost med formalnimi lastnostmi in kognitivnimi procesi.
Glavni cilji disertacije so na eni strani teoretično opredeliti koncepta razumevanja in
razumljivosti besedil in vzpostaviti razmerje med njima, na drugi strani pa ugotoviti, kateri so
tisti dejavniki razumevanja, ki so predvidljivi, ponovljivi in s tem merljivi, ter opredeliti
kriterije, po katerih bi bilo mogoče meriti razumljivost besedil oz. njene stopnje.
V slovenskem uporabnem jezikoslovju je razumevanje besedila opredeljeno v okviru teorije
sporazumevanja (Kunst Gnamuš 1986, 1992 in 1995, Bešter 1992, Vogel 2002). Glavni cilj
sporazumevanja je po našem mnenju (spo)razumetje med sporočevalcem in prejemnikom. V
tem okviru nas je zanimalo, kateri so tisti dejavniki, ki podpirajo oz. o(ne)mogočajo
razumevanje in vplivajo na (spo)razumetje. Domnevali smo, da na razumevanje ne vplivajo
le subjektivni prejemnikovi dejavniki, čeprav je v veliki meri to veljalo v slovenskem
tradicionalnem jezikoslovnem razmišljanju. Res je, da je razumevanje proces, ki je obrnjen
navznoter, v posameznikov kognitivni svet, toda po našem mnenju se subjektivni dejavniki
prepletajo z drugimi, objektivnejšimi dejavniki razumevanja: tistimi, ki izvirajo iz družbe, v
kateri njeni pripadniki prevzemajo različne vloge in vzpostavljajo razmerja med seboj, in
tistimi, ki so povezani s samim besedilom. Predstavljamo si, da lahko posamezni dejavniki
sprožajo večje ali manjše motnje v procesu razumevanja in/ali njegovem rezultatu in tako
vplivajo na to, kaj oz. koliko in kako prejemnik v besedilu razume. Stopnje razumevanja se
torej domnevno nanašajo na obseg razumetega, pa tudi na razmerje med semantičnim in
pragmatičnim pomenom. Razumevanje je kompleksen kognitivni proces, ki naj bi bil – vsaj
pri domačih govorcih – bolj ali manj avtomatiziran; vendar pa različne motnje, ki se v skrajni
fazi lahko pokažejo v obliki (popolnega) nerazumevanja in/ali nesporazuma, kažejo na to, da
tak avtomatizem ni umeven sam po sebi. Tuji govorci zaradi šibkejše receptivne zmožnosti
proces razumevanja še posebej kontrolirajo, in ker razumevanje nima konkretnega rezultata
v obliki besedila, kot to na primer velja za tvorjenje besedila, nerazumevanje pri njih
domnevno pogosteje ostane neopaženo.
Kot enega pomembnih vidikov razumevanja v tej disertaciji predstavljamo tudi razumljivost
kot formalno lastnost besedila. Raziskave, usmerjene v opazovanje zunanjih lastnosti oz. t. i.
površinske strukture besedila, so razvile posebne formule, na podlagi katerih je mogoče
izračunati t. i. berljivost (v slovenski literaturi imenovana zapletenost, prim. Kunst Gnamuš
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1986) in poslušljivost besedila (Petrič 1992); sicer so te raziskave razvile objektivno in
zanesljivo metodologijo merjenja, vendar pa so se omejevale le na besedilno površino: v
ospredje so postavljale znotrajbesedilne lastnosti, zanemarjale pa so značilnosti prejemnika.
Prejemnik besedila je večjo težo v konceptih razumljivosti dobil ob spoznanjih kognitivnih
znanosti (Groeben 1982, van Dijk in Kintsch 1983, Kintsch 1998, Göpferich 2001):
razumljivost je v tem okviru opredeljena kot rezultat interakcije med besedilom in
prejemnikom. Razumljivost posredovanega besedila naj bi bila tako odvisna od tega, ali ga
kot zapletenega/težko razumljivega ali nezapletenega/lahko razumljivega sprejema njegov
prejemnik, gre torej za od prejemnika odvisno spremenljivko.
V enosmerni javni komunikaciji, kjer so prejemniki besedil zelo heterogeni in kjer so
možnosti za preverjanje in morebitno korekcijo razumevanja zelo omejene, ima razumljivost
besedil prav posebno težo. Vsaj v določenih sporazumevalnih situacijah bi se po našem
mnenju ta morala meriti po šibkejših prejemnikih in v tem kontekstu se nam razumljivost
besedila kaže kot apriorno pozitivna vrednota. Razumevanje besedil je, kot smo dejali,
pravica in nujnost članov in članic sodobnih demokratičnih družb. Ti se svoje pravice do
razumljivega komuniciranja tudi vse bolj zavedajo in jo želijo tudi uveljavljati. V formaliziranih
in hierarhiziranih družbenih razmerjih naj bi zato razumljivost besedil postala tudi dolžnost
tistih, ki so na hierarhično višjih položajih.

Sestava dela
Doktorsko disertacijo Razumljivost in razumevanje: besedilnost med formalnimi lastnostmi in

kognitivnimi procesi ob uvodnem delu sestavljajo naslednji deli:
1) Teoretični del, ki ga sestavljata dva sklopa poglavij: prvi je namenjen
razumevanju, drugi pa razumljivosti besedil
2) Empirični del
3) Sklepne misli, povzetek v nemščini, seznam literature, priloge
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1) Teoretični del
V prvem sklopu poglavij teoretičnega dela – sestavljajo ga štiri večja podpoglavja – najprej
natančno opredelimo pojem razumevanja (poglavje 1.1). Pri tem izhajamo iz dognanj
različnih jezikoslovnih področij. V drugem podpoglavju (1.2) razumevanje predstavimo v
procesu sporazumevanja, in sicer kot del kontinuuma besedilne recepcije in produkcije
(1.2.1). V tem okviru opredelimo tudi prejemnika, t. i. razumevalca. Ta se nam ne odkriva
kot pasivni sprejemnik, temveč kot aktivni graditelj besedilnega pomena (1.2.2). Nadalje
ugotavljamo, da udeleženci sporazumevanja v proces sporazumevanja vstopajo z različnimi,
bolj ali manj prekrivnimi in prilagodljivimi nameni, in da prav ti nameni usmerjajo tvorjenje
besedilnega pomena oz. pomenov (1.2.3). V zadnjem delu tega podpoglavja se ukvarjamo z
vprašanji, povezanimi s kanalom v sporazumevanju (1.2.4). Pri tem se osredotočamo na
enosmerno komunikacijo in izpostavljamo vprašanje motenj v njej.
V tretjem podpoglavju (1.3) razumevanje opredelimo kot tvorjenje aktualiziranega
besedilnega pomena (na eni strani sporočevalca, na drugi razumevalca) (1.3.1). Iz
metodoloških razlogov razumevanje razdelimo na proces in rezultat in v tem okviru
razmišljamo tudi o stopenjskosti razumevanja. Sprašujemo se, kaj pomeni stopenjskost
razumevanja: količino ali tudi kakovost razumetega v besedilu. Zadnji del tretjega
podpoglavja (1.3.2) je zato namenjen razmisleku o razmerju med semantičnim in
pragmatičnim pomenom v besedilu.
V četrtem podpoglavju (1.4) razumevanje predstavljamo kot zapleten kognitivni proces. Pri
tem nakažemo nekatere pomembne razlike med procesom poslušanja in branja (1.4.1 in
1.4.2). Branje postavimo tudi v širši družbeni kontekst in ga povežemo z vprašanji
(funkcionalne) pismenosti (1.4.2.1). Ker se v tem delu iz praktičnih razlogov omejujemo na
branje, natančno predstavimo nekatere bralne modele (1.4.3), najnatančneje van DijkKintschev ciklični model razumevanja ob branju (1.4.3.1). Ob domnevi, da se v procesu
sporazumevanja lahko pojavljajo najrazličnejše motnje, opredelimo nesporazume in
nerazumetje (1.4.4), v zadnjem poglavju tega dela pa razumevanje kot tvorjenje pomena
tudi shematsko prikažemo (1.4.5).
Drugi sklop podpoglavij je namenjen ugotavljanju in opredelitvi dejavnikov razumevanja. Te
razdelimo v tri skupine: razumevalčeve, družbene in besedilne dejavnike razumevanja – s
poudarkom, da niso enostavno razmejljivi in da so med sabo v nenehni interakciji. Ta sklop
tako sestavljajo tri večja podpoglavja. V prvem (2.1) predstavimo namen poslušanja in
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branja (2.1.1), kognitivne sheme, med katere uvrščamo sporazumevalno zmožnost (2.1.2.1)
in t. i. vsebinska znanja (2.1.2.2). Vzpostavimo tudi razmerje med prvim in neprvim jezikom
oz. jeziki in razumevanje v prvem jeziku opredelimo kot domnevno avtomatiziran proces
(2.1.2.2), branje v tujem jeziku pa kot kontrolirano dejavnost. Med razumevalčevimi
dejavniki nadalje predstavimo tudi spomin (2.1.3) in nekatere druge dejavnike (12.1.4).
Pri družbenih dejavnikih razmišljamo o družbenih vlogah, ki jih prevzemajo posamezniki
(2.2.1), in razmerjih, ki jih vzpostavljajo med sabo. Tu se osredotočimo na hierarhizirana
razmerja v javni komunikaciji (2.2.2) in poudarimo nekatere njihove značilnosti. Nekaj
prostora namenimo tudi medkulturni komunikaciji (2.2.3).
Zadnji

sklop

poglavij

teoretičnega

dela

(2.3)

namenjamo

besedilnim

dejavnikom

razumevanja. Kot besedilni dejavnik opredelimo sprejemljivost besedila in jo postavimo v
kompenzacijsko razmerje do razumljivosti (2.3.1). Naslednji večji sklop podpoglavij (2.3.2)
pa je namenjen razumljivosti. Tako najprej razložimo pojem besedilne razumljivosti (2.3.2.1)
in nakažemo dva pogleda nanj v slovenskem jezikoslovnem razmišljanju: opredelimo ga kot
vprašanje izbire jezika (2.3.2.2.1) in kot vprašanje izbire jezikovnih sredstev znotraj istega
jezika (2.3.2.2.2). Ugotovimo tudi, da se v slovenskem tradicionalnem jezikoslovju o
razumljivosti pogosto razmišlja kot o usklajenosti s knjižno normo (2.3.2.3). Podpoglavje
zaključujemo z odmikom od jezikoslovnega področja in ugotavljamo, da v demokratičnih
družbah razumljivost postaja tudi pravna norma (2.3.2.4).
Nadalje predstavljamo nekaj modelov razumljivosti (2.3.3), ki jih je ponudilo zlasti nemško
jezikoslovje zadnjih tridesetih let. Za izhodišče vzamemo enega od njih in na njegovi podlagi
oblikujemo sedem kriterijev, po katerih bi bilo morda mogoče praktično izmeriti razumljivost
in njene stopnje (2.3.4).
2) Empirični del
V drugem, empiričnem delu disertacije v dveh večjih sklopih poglavij najprej razmišljamo o
merjenju jezikovne zmožnosti na splošno in ob tem izpostavimo nekatera pomembna
vprašanja merljivosti v jeziku. V drugem sklopu poglavij empiričnega dela pa natančno
opišemo merski instrument, njegove omejitve, potek raziskave in njene rezultate. Rezultati
raziskave so ponazorjeni tudi s 26 preglednicami in 20 grafi.
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Zasnova eksperimenta in njegove omejitve
V prvi fazi praktičnega dela naše raziskave smo oblikovali merski instrument, s katerim smo
želeli praktično preveriti nekatere hipoteze iz teoretičnega dela disertacije. Merski instrument
naj bi pomagal razmeroma objektivno izmeriti razumevanje zapisanih besedil. Oblikovali smo
ga kot objektivni jezikovni test in (samo)evalvacijski vprašalnik. Za takšno kvantitativnokvalitativno metodo smo se odločili na podlagi dosedanjih manjših nesistematičnih raziskav,
ki so nastale v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Pirih Svetina in Ferbežar
2005).
Pri izdelavi merskega instrumenta smo se iz praktičnih razlogov omejili na razumevanje
zapisanih besedil. Izbrali smo besedila, ki so namenjena širokemu krogu prejemnikov;
vključili smo avtentična neumetnostna (javna in uradna) besedila, namenjena branju. Za
takšno omejitev smo se odločili na eni strani zaradi primerljivosti rezultatov, na drugi pa
zaradi dejstva, da so takšna besedila namenjena najširši javnosti, v katero sodijo tako
domači kot tuji govorci slovenščine. Takšna javna komunikacija poteka enosmerno, kar
pomeni, da so možnost povratne informacije s strani prejemnika omejene.
Raziskovalna vprašanja, ki so nas vodila pri izdelavi merskega instrumenta, so nas usmerila k
oblikovanju dveh variant jezikovnega testa: v eni smo besedila pustili v izvirni obliki, v drugi
pa smo jih nekoliko prilagodili. Vzporedno pa smo izdelali tudi poseben vprašalnik za
strokovnjake, ki se pri svojem poklicnem delu ukvarjajo z jezikom.
Cilji empirične raziskave in hipoteze
Glavni cilj praktičnega dela disertacije je bil teoretična konstrukta razumevanja in
razumljivosti tudi praktično evalvirati: po možnosti objektivno izmeriti, kaj različne skupine
govorcev slovenščine v besedilih razumejo in kako, oziroma ugotoviti, kaj je tisto, kar jih pri
razumevanju ovira. Hkrati smo želeli ugotoviti, kako razumljiva in sprejemljiva so ta besedila
zanje. Primerjali smo dve skupini govorcev, domače in tuje govorce slovenščine. Želeli smo
tudi ugotoviti, ali razumljivost besedil običajni uporabniki jezika pojmujejo in, posledično,
ocenjujejo drugače kot tisti, ki se z jezikom poklicno ukvarjajo. Zato smo razumljivost besedil
merili tudi pri skupini strokovnjakov s področja jezikoslovja.
V raziskavi nas je proces razumevanja zanimal v manjši meri, pozornost smo posvetili
njegovemu rezultatu, saj smo domnevali, da so rezultati vidni in tako omogočajo
primerljivost. Domnevali smo, da bralci besedila različno razumejo da je to odvisno najprej
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od njihove jezikovne zmožnosti, pa tudi od izkušenosti z branjem. Zato smo primerjali
rezultate različnih skupin govorcev slovenščine. Najbolj nas je zanimala primerjava med
domačimi in tujimi govorci, saj smo pričakovali, da bodo tuji govorci zaradi omejene
jezikovne zmožnosti v slovenščini in, posledično, manjših izkušenj z branjem besedil v
slovenščini, razumeli manj, pa tudi drugače. Nadalje smo domnevali, da je pomemben
dejavnik razumevanja poznavanje tematike, saj le-to prejemnikom omogoča razumeti tudi
manj koherentno ali nepopolno besedilo (z inferiranjem lažje zapolnijo manjkajoče
informacijske vrzeli), medtem ko se morajo tisti, ki teme besedila ne poznajo, zanašati
izključno na površinske informacije v besedilu. Prav s poznavanjem tematike bralci
domnevno lahko kompenzirajo pomanjkljivo jezikovno zmožnost.
Nadaljnja raziskovalna vprašanja so bila povezana z razumljivostjo besedil: domnevali smo,
da največjo oviro pri razumevanju pomeni nepoznavanje besed v besedilu, da pa neznano
besedišče bolj vpliva na razumevanje posameznosti kot na razumevanje celotnega besedila.
Prav takó oviro v razumevalnem procesu in rezultatu domnevno lahko predstavljajo
zapletene skladenjske strukture, nejasno izražanje reference, jezikovne napake idr.
V evalvacijskem delu merskega instrumenta smo spraševali po (subjektivni) oceni
razumljivosti in sprejemljivosti besedil. Pričakovali smo, da se bo ocena razumljivosti
povezovala z oceno sprejemljivosti besedil, in pri tem domnevali, da bodo besedila, ki jih
bralci težje razumejo, zanje tudi manj sprejemljiva.
Ista besedila smo dali v oceno tudi osebam, ki se poklicno tako ali drugače ukvarjajo z
jezikom. Spraševali smo se, ali bo morda njihova ocena razumljivosti drugačna od ocene
običajnih bralcev, zato smo zanje pripravili poseben vprašalnik.
3) Sklepne misli, povzetek v nemščini, seznam literature, priloge
V zadnjem delu disertacije še enkrat povzemamo rezultate raziskave, v krajši obliki tudi v
nemščini, in nanje skušamo pogledati v nekoliko širšem družbenem kontekstu, nakažemo pa
tudi nekatere možne poti za nadaljnje raziskovanje na tem področju.
V seznamu literature je navedena vsa bibliografija, iz katere smo pri nastanku tega dela
črpali informacije ali ki je bila tudi sicer pomemben vir za razmišljanje o problematiki
razumevanja in razumljivosti besedil. Poleg seznama strokovne literature so navedeni tudi
viri besedil, vključenih v jezikovni test.
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Na tem mestu naj povemo, da so vsi prevodi citatov tujih avtorjev v primeru, kadar ni bilo na
voljo slovenskih prevodov, delo avtorice te disertacije, zato so – še posebej kar zadeva
prevode posameznih strokovnih izrazov – pogosto zasilni.
Doktorskemu delu smo dodali tudi troje prilog. Prilogo A predstavljata dve varianti
jezikovnega testa z vprašalnikom (priloga A1 in priloga A2), v prilogi B

navajamo obe

varianti vprašalnika za strokovnjake (priloga B1 in B2), priloga C pa prinaša dodatnih 47
preglednic, v katerih so navedeni natančni podatki po statističnih obdelavah rezultatov naših
merjenj in ki po našem mnenju prav zato ne sodijo v glavni del disertacije.

V tem besedilu skušamo nakazati nekatera vprašanja, ki se odpirajo ob problematiki
razumevanja in razumljivosti v sporazumevalnem procesu. Iskanje odgovorov nanje je
tvegano in težavno, saj je področje sporazumevanja sila kompleksno in pogosto neulovljivo –
v jasne misli in besede. Tu ponujamo le enega od številnih možnih pogledov, le eno od
razumevanj – z željo, da bi tako praktična raziskava kot tudi teoretski premisleki kljub vsem
omejitvam pripomogli k »razumevanju razumevanja«, z vprašanji, ki jih odpirajo, pa morda
nakazali pot nadaljnjemu razmišljanju in empiričnim raziskavam na tem področju.
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1 Razumevanje
Zanimanje za fenomen razumevanja sega daleč v preteklost. Čeprav se danes zdi problem
razumevanja domena jezikoslovja, moramo za njegovo natančnejšo predstavitev poseči k
filozofom, ki so temu pojmu prvi namenili svojo pozornost. Prvi, kot pravi Biere (1991: 3), je
poskušal »do tedaj raziskana pravila interpretacije povezati v svoj nauk« nemški teolog,
rojen v Istri, Flacius v 16. stoletju. Flacius med hermenevtiki velja za utemeljitelja te
filozofske veje, ki so jo kasneje poimenovali tudi »umetnost razumevanja« (prav tam).
Hermenevtika je razumevanje prva opredelila kot interpretacijo oz. približek sporočenemu,
vendar pa je treba poudariti, da so jo kasnejše teorije, zlasti kognitivno jezikoslovje – kljub
očitnim analogijam med koncepti – spregledale (Biere 1991: 1).1 Eksperimentalno se
vprašanju razumevanja različne vede posvečajo šele zadnjih nekaj desetletij, točneje od 60.
oz. 70. let prejšnjega stoletja dalje, ko je raziskovanje razumevanja doživelo neke vrste
renesanso (Biere 1991: 1). Prvi so se mu na ta način posvetili psihologi in raziskovanje
procesov razumevanja je še vedno v njihovi domeni. Vendar je našlo pot tudi v jezikoslovne
vede – psiholingvistiko, nevrolingvistiko, besediloslovje, analizo diskurza in konverzacijsko
analizo, na področje umetne inteligence in zlasti v pragmatiko. Raziskovanje jezikovne rabe,
katere del je tudi razumevanje, je zaradi kompleksnosti problematike pravzaprav stičišče
različnih

vedenj

in

raziskovalnih

praks;

preučevanje

razumevanja

torej

zahteva

interdisciplinarni pristop.
Razmišljajoč o razumevanju, se zdi nujno opozoriti na bistveno podrobnost: čeprav je pojem
razumevanja, kot bomo videli v nadaljevanju, zelo širok in ga ne gre omejevati na besedno
sporazumevanje, bomo v nadaljevanju storili prav to: omejili se bomo na razumevanje kot
del besednega sporazumevanja. Zato se bo v nadaljevanju uporabljani izraz razumevanje
nanašal izključno na razumevanje besedil, ne pa nebesedilnih oz. nejezikovnih pojavov.
Pri tem je besedilo pojmovano kot proces, ne pa kot rezultat avtorjevega ustvarjalnega
postopka. Tradicionalni pogled na besedilo kot rezultat govorne dejavnosti (govorjenja ali
pisanja) je zlasti v slovenski šolski praksi prevladujoč,2 je pa problematičen vsaj iz dveh
razlogov: besedilo obravnava kot statično pojavnost in se osredotoča predvsem na pisna in
monološka besedila (gl. Stabej 2007).

1

O pomenu hermenevtike za raziskovanje razumevanja gl. Biere (1991: 3–4) in Lewandowski (1994: 483–487).
Gl. Bešter idr. 2000, Križaj-Ortar idr. 2000 ter učna načrta za slovenščino v osnovni šoli in gimnaziji:
http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=26&rID=3;
<http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/ucni_
nacrti/UN_SLOVENSCINA_gimn.pdf>
2
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1.1 Razlaga pojma
Razumevanje ni znanstveni termin, temveč povsem vsakdanji izraz (Kintsch 1998: 2). Glagol

razumeti tako na primer pogosto uporabljamo v vsakodnevnem metadiskurzu za izražanje
negotovosti v zvezi s tem, kar je bilo izrečeno, ali za preverjanje, ali smo bili razumljeni, kot
pričakujemo in si želimo. Njegov pomen pa je seveda bistveno širši. Avtorji SSKJ npr. glagol
razumeti opredeljujejo kot dovršni in nedovršni glagol, in sicer z naslednjimi petimi pomeni:
1. »vključiti, sprejeti v zavest in ugotoviti vzročne, logične povezave« in »ugotoviti vsebino,

smisel«; 2. s prisl. dol. »imeti v mislih, v zavesti kaj glede na bistvene lastnosti, vsebino tako,
kot izraža določilo«; 3. »imeti, izražati naklonjen, pozitiven odnos do mišljenja, čustvovanja,
ravnanja koga drugega«; 4. »akustično zaznati tako, da se lahko ugotovi vsebina, smisel« 5.
»biti sposoben dojeti vsebino česa, izraženega v tujem jeziku«; 6. v medmetni rabi »izraža

podkrepitev ukaza«.3
Razumevanje je po zgornjem opisu torej tako zapletena miselna, razumska kot tudi čustvena
ter nenazadnje zaznavna, tudi čisto tehnična dejavnost, s čimer je nekoliko nakazana
kompleksnost pojma. Vendar v razlagi razumevanje besedila oz. jezika ni posebej
izpostavljeno; nanj sicer lahko sklepamo iz razlage »ugotoviti vsebino, smisel«, a tudi tu
avtorji ne omenjajo besedila oz. jezika, kot to velja za 5. pomen. Navedeno odpira dvoje
vprašanj: ali je razumevanje besedil (v slovenščini kot prvem jeziku) samo po sebi umevno v
smislu: če govorimo slovensko, se med sabo avtomatično razumemo? Je torej že z izbiro
koda razumevanje zagotovljeno? Če je odgovor pritrdilen, bi takšno razmišljanje vodilo v
sklep, da je t. i. vhodno besedilo za poslušalca oz. bralca vedno potencialno razumljivo.4 In
posledično: ali je razumevanje besedila (v prvem jeziku) sploh treba jezikoslovno
problematizirati ali je razumevanje zgolj problem tujega jezika in s tem zgolj vprašanje
(omejene) jezikovne zmožnosti, kot je mogoče sklepati iz definicije avtorjev SSKJ? Po našem
mnenju je jezikovna zmožnost le eden od cele vrste dejavnikov, ki usmerjajo proces
razumevanja in (bolj ali manj usodno) vplivajo na njegov rezultat.
Toda preden skušamo odgovoriti na zgoraj zastavljeni vprašanji, velja opozoriti, da četudi bi
bile razlage, kakršno ponuja SSKJ, primerne za vsakdanjo rabo, za znanstvene namene

3

Slovar slovenskega knjižnega jezika: <http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html>.
K. Bremer in njeni sodelavci ugotavljajo, da se pojem vhodnega besedila oz. »inputa« običajno uporablja kot
metafora za opis potencialno razumljivega jezika, ki je na voljo za udeležence v interakciji, ki pa se ga
tradicionalno ne problematizira (Bremer idr. 1996: 2). Govor je sicer o pojmu, ki je uveljavljen na področju
usvajanja neprvih jezikov, a je trditev prenosljiva tudi na področje prvega jezika.
4
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nikakor ne zadostujejo. Za uvod v problematiko si oglejmo, kako razumevanje predstavljajo
nekatere jezikoslovne enciklopedije.
Lewandowski (1994: 1228) razumevanje (nem. Verstehen) pojmuje kot dojemanje smisla
(nem. Sinnerfassen) in ga razlaga s treh stališč: s stališča skladnje se razumevanje stavka
nanaša na prepoznavanje njegove strukture. S stališča semantike razumevanje pomeni
prepoznavanje in doumetje dejanskega stanja (nem. Sachverhalt) ali razmerja med stvarmi.
S pragmatičnega stališča pa je jezikovno razumevanje odvisno od celotne (sporazumevalne)
situacije. Pri tem Lewandowski poudarja, da v sodobnejših teorijah govornih dejanj
razumevanje lahko nadomešča pojem pomena (nem. Bedeutung). V tem smislu je, kot pravi
(prav

tam),

razumevanje

operacionistično

določeno

oziroma

povezano

s

pojmom

intencionalnosti: »razumevanje je konstruiranje oz. rekonstruiranje namena govorca/pisca«.
Namen (intenca) je lahko razumet že pred govorjenjem (torej pred besedilom, op. avt.)
oziroma lahko besedilo pri govorcu in poslušalcu naredi intencionalnost transparentno (prav
tam).
Po Bussmanu (1996: 259) so v proces razumevanja vpleteni številni procesi na različnih
ravneh: zaznavanje, členjenje in prepoznavanje akustičnih in vizualnih informacij,
prepoznavanje besed (glede na dostopnost v mentalnem leksikonu), tvorjenje pomena
besede v konkretnem kontekstu, določitev sintaktičnih razmerij med besedami, integriranje
pomena na ravni propozicije, inferiranje, integriranje pomena povedi v pomen celotnega
besedila. Na kateri ravni se v ta proces vključuje znanje oz. védenje, pa je po njegovem
mnenju stvar različnih modelov razumevanja, ki so še vedno predmet strokovnih diskusij.
Čermák (1997: 26–27) proces razumevanja deli na dekodiranje in razumevanje. Pri tem
ostaja na ravni izreka; po njegovem mnenju je razumevanje izreka dvodelni proces, v
katerem loči situacijo (razumevanje je odvisno od nje) in smisel oz. aktualni pomen izreka, ki
ga ima aktualna jezikovna oblika s svojo motivacijo in namenom (intenco). Nadalje (Čermák
1997: 65) dekodiranje opredeli kot prepoznavanje besed in sintaktično analizo površinske
strukture besedila, ki omogočata naslednjo fazo, tj. razumevanje. Razumevanje smisla
(izreka) je po njegovem mnenju kompleksen proces; izreki imajo več pomenov (smislov), ki
se spreminjajo glede na kontekst, h kateremu Čermák prišteva tudi intenco govorca. Za
uspešno interpretacijo (smisla) se po njegovem mnenju že v procesu dekodiranja vključijo
pragmatična načela kooperacije ter poznavanje govornih dejanj, okvirov in védenja o svetu
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(t. i. scenarijev). Pri tem po njegovem mnenju razmerje oz. sodelovanje vseh elementov v
tem procesu (npr. povezava slovarja, védenja o svetu itd.) ni pojasnjeno (prav tam).
K. Malmkjæer (2002: 432–448) procesa razumevanja ne razlaga posebej, temveč v okviru
poglavja Psiholingvistika. Ob razmišljanju o t. i. splošnem razumevanju (angl. general

comprehension) se osredotoča na predstavitev (reprezentacijo) pomena; navaja tri vrste
spominskih predstavitev: površinski spomin, propozicijski spomin in situacijski oz. mentalni
model (Malmkjær 2002: 443). V slednjem je največji pomen v procesu razumevanja pripisan
védenju in znanju, uskladiščenem v spominu, oz. njunemu vplivu na to, kako se v določenem
kontekstu ustvarja pomen besedila oz. kako do tega pomena uporabniki jezika dostopajo.
Avtorji druge izdaje velike kanadske Enciklopedije jezika in jezikoslovja (Brown 2006) pojem
razumevanja obravnavajo v okviru bralnega procesa pri otrocih in odraslih (Brown 2006/10:
373–386),5 v pojmovniku (Brown 2006/14: 25) pa razumevanje (angl. comprehension)
preprosto razlagajo kot »dejanje ali zmožnost dojemanja (angl. understanding) in

interpretacije jezikovnega pomena«.6 Kot tri ravni razumevanja nadalje avtorji navajajo
razumljivost (angl. comprehensibility), jasnost oz. razločnost (angl. intelligibility) in
interpretabilnost pomena (angl. interpretability).7
Opisane opredelitve razumevanja nas navajajo k sklepu, da je proces razumevanja predmet
številnih jezikoslovnih razmišljanj in raziskovanj. Strokovne razprave so prinesle številne
modele, ki jih ni mogoče združiti v enoznačno definicijo. Razumevanje samostojno
obravnavajo zlasti nemške jezikoslovne enciklopedije, tiste z angleškega jezikovnega
področja pa ga postavljajo v širši kontekst psiholingvistike oz. ga predstavljajo v okviru
branja. Iščoč skupni imenovalec teh definicij, lahko rečemo, da je v središču raziskovalne
pozornosti pomen besedila, kot ga v procesu razumevanja interpretira oz. (re)konstruira
poslušalec oz. bralec. Nekatere modele razumevanja bomo predstavili v nadaljevanju (pogl.
1.4.3), zato si oglejmo, kako se razumevanje pojmuje v domači jezikoslovni teoriji.

5

Tudi Crystal (1992) v svoji jezikovni enciklopediji razumevanja ne izpostavlja kot poseben pojem, temveč ga
umešča v poglavje Proces branja in pisanja (Crystal 1992: 208–216).
6 Zaradi težav s prevajanjem angleških izrazov comprehension in understanding, ki ju v slovenščino prevajamo
kot razumevanje, navajamo izvirnik: »The act of or capacity for understanding and interpreting the meaning of
language.« (Brown 2006/14: 25)
7 Prevodi so delovni. Angleška izraza comprehensibility in intelligibility se lahko oba prevajata kot razumljivost,
interpretability pa je prevedljivost, ki pa jo zaradi morebitne prekrivnosti s prevedljivostjo v prevajalskem smislu v
našem primeru raje prevajamo kot interpretabilnost.
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1.1.1 Slovenska tradicija
Slovenski jezikoslovni priročniki, ki so na voljo, pojmu razumevanja ne namenjajo posebne
pozornosti: v Enciklopediji slovenskega jezika (Toporišič 1992) gesla razumevanje ni, prav
tako razumevanje ni posebej obravnavano v Slovenski slovnici (Toporišič 2000); s pojavom
razumevanja pa so povezani drugi izrazi. Toporišič npr. uporablja izraze dekodiranje oziroma

razbiranje in razvozlavanje ter jih vključi (ne pa tudi opredeli) v sporočanje: naslovnik
sporočilo »glede na svojo obveščenost o besedilih, tvorcu in stvarnosti 'ugleda', tj. razbere

tisto stvarnost, ki jo je bil tvorec zajel v svoje besedilo« (Toporišič 2000: 695) oz. naslovnik
sporočilo »razveže (razvozla, dekodira) na podlagi svojega obvladanja jezika, stvarnosti,

besediloslovja itd. – sploh sporočanja (so npr. ljudje, ki ne razumejo šale ipd.).« (Toporišič
2000: 726). Še najbližje razumevanju je dekodiranje (s sopomenko razvezovanje), ki je
opredeljeno kot »/p/omensko smiselno razbiranje kakega sporočila, zlasti jezikovnega«
(Toporišič 1992: 21). Nadalje v Enciklopediji pod pojmom sporočanje (Toporišič 1992: 298)
beremo, naj bi naslovnik iz besedila »doživel ali dojel« govorčevo jezikovno govorično obliko
obstajanja predmetnosti oz. da je naslovnikova vloga v sporočanju »prizadevanje, da iz tega

'veza' (potem ko je tvorec predmetnost uvezal oz. enkodiral v besedilo s pomočjo jezika, op.
avt.) z 'razvezavo' (dekodiranjem) pred svoje duševnostne oči spet prikliče uvezano

predmetnost.« (prav tam)8
Iz zgornjega je mogoče sklepati naslednje: pojem razumevanja je preširok, da bi ga bilo
mogoče enoznačno definirati, hkrati pa je za avtorja temeljnih slovenskih jezikoslovnih
priročnikov bržkone preveč vsakdanji, zato daje prednost drugim izrazom, kot so

dekodiranje, razbiranje, razvozlavanje, razvezovanje, razvezava (oz. dovršne variante
glagolov, iz katerih so izpeljani). Razumevanje sicer postavlja v okvir sporočanja, kot
komunikacijo imenuje Toporišič, vendar je iz zgoraj navedene skope predstavitve dekodiranja
razvidno, da gre za racionalističen, linearen pogled na proces sporazumevanja: dekodiranje
je enostavna preslikava enkodiranja. Prepričanje, da je moč jezika v enostavnem prenašanju
pomena, je tudi sicer značilno za slovensko tradicionalno opisno jezikoslovje. Pomen oz.
pomeni posameznih znakov naj bi bili nekaj objektivnega,9 nekaj, kar sporočevalec uporabi,
ko tvori besedilo, prejemnik pa prav tako – v zrcalnem smislu. Toda o objektivnosti bi že ob
leksemskem pomenu le težko govorili (Gantar 2009), še težje pa o objektivnosti besedilnega
pomena. Zato se tudi ni mogoče strinjati s Toporišičevo definicijo smisla (1992: 290–291),

8
9

Poudarki v vseh citatih so avtoričini.
Prim. Toporišič 1992: 191.
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kot tistega, »kar je s kakšno izjavo glede na sotvarje dejansko mišljeno, s čimer je bilo

spodbujeno in zaradi česar je nekako bilo izrečeno.«10
O pomenu se torej tradicionalno ni razmišljalo kot o nečem subjektivnem, določenem v
konkretnem procesu tvorjenja besedila na eni in njegovega razumevanja na drugi strani.
Drugačen pogled so lahko ponudila šele spoznanja kognitivne psihologije in z njo povezanih
jezikoslovnih disciplin – besediloslovja, analize diskurza in drugih, zlasti pragmatike.
Zato bi pričakovali, da bodo novejši učbeniki slovenščine (kot prvega jezika) in učni načrti te
nove poglede na razumevanje upoštevali. M. Bešter in soavtorice v učbeniku za 1. letnik
gimnazije (Bešter idr. 2000) ne govorijo o razumevanju, temveč o sprejemanju in ga v
sporazumevanju predstavljajo kot protipol sporočanju.11 Sprejemanju besedil je posvečeno
posebno kratko poglavje (Bešter idr. 2000: 57–58); avtorice sprejemanje definirajo izključno
kot »dejanje prejemnika«, ki »sprejema besedilo, poslano po slušnem ali vidnem prenosniku,

torej ga posluša ali bere; pri tem lušči iz njega bistvene podatke in prepoznava
sporočevalčev namen.« (prav tam) V takem okviru je edini izpostavljeni dejavnik
razumevanja obvladanje sporočevalčevega koda (Bešter idr. 2000: 27): »Sporazumevanje

obsega sporočanje (ali tvorjenje besedil) in sprejemanje besedil. Oseba A (npr. Peter) kaj
sporoča B (npr. Janezu), le-ta pa njeno besedilo sprejema in ga – če obvlada isti jezik –
razume.« (Bešter idr. 2000: 27)
Zgornji navedki kažejo, da pojmovanje sporazumevanja ostaja linearno: omenjeni učbenik
sicer prinaša nekatera spoznanja teorije govornih dejanj (posredno in neposredno izražanje
namena in omejeno razumevanje, pomen upoštevanja konteksta, Griceove konverzacijske
maksime itd.), avtorice tudi nakazujejo, da je besedilo v neposrednem sporazumevanju
proces (Bešter idr. 2000: 54);12 toda še vedno ostaja močno v ospredju tradicionalni pogled
na besedilo kot rezultat zavestne dejavnosti (zgolj) sporočevalca (Bešter idr. 2000: 28,
Križaj-Ortar 2000: 11–13), kot monološko dejstvo, ki je za poslušalca oz. bralca torej
potencialno razumljivo že, če le-ta obvlada kod, v katerem je posredovano.

Toporišič (prav tam) za poved Saj je okno odprto! navaja naslednje možne smisle (glede na pragmatične
okoliščine): zaprimo okno, ker je prehladno/ker se sliši ven/nam ne manjka svežega zraka.
11 Tako tudi Križaj-Ortar idr. (2000).
12 J. Vogel (2002: 184) ob tem meni, da: »/ č/eprav je obravnava dejavnikov zasnovana s stališča govorca, tako
10

da je besedilo opredeljeno le kot izdelek tvorjenja, ne pa tudi kot predmet sprejemanja, in se namen pripisuje le
govorcu, prinaša za opredelitev poslušanja pomembna spoznanja, predvsem ob predstavitvi namena.«
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Nekoliko več pozornosti razumevanju besedil v okviru razvoja otroškega govora namenja S.
Kranjc (2006: 15–20). Končni cilj sistema razumevanja jezika je, kot pravi avtorica, narediti
mentalno predstavo informacije, ko jo prenaša besedilo; »/i/zluščiti je treba torej pomen

tistega, kar smo videli ali slišali v besedilu« (Kranjc 2006: 19). Proces razumevanja jezika »se
začenja z zaznavo, domnevamo pa, da so rezultati procesa zaznavanja dostopni tudi sistemu
razumevanja jezika« (Kranjc 2006: 15). Ta proces nadalje predstavi kot prepoznavanje
besed in v tem okviru predstavlja dve vrsti modelov, ki »naj bi ponazarjali način dostopa do
slovarja, in sicer neposredni modeli dostopa in modeli iskanja« (Kranjc 2006: 16). Zlasti
podrobno predstavi zapleteni Mortonov logogeni model neposrednega dostopa do
mentalnega leksikona;13 sledijo razčlenjevanje na temelju skladenjskih in semantičnih pravil,
semantična ter pragmatična interpretacija.
Zdi se, da razumevanje kot »luščenje« pomena implicira, da je v besedilu shranjen pomen, ki
ga lahko iz njega dobimo samo s poznavanjem koda, pragmatično razumevanje pa je morda
nekaj sekundarnega: najprej naj bi tako v besedilu našli pomen, šele nato pa v njem
prepoznali tudi namen. Po Hallidayu in Widdowsonu (cit. v Alderson 2000: 6) besedilo takega
pomena nima; ima pa t. i. pomenski potencial, ki se uresniči med procesom razumevanja, tj.
med prejemnikovim poslušanjem oz. branjem besedila. Dejstvo je torej, da se pomen
besedila tvori v vsakokratni interakciji med besedilom in prejemnikom. Razumevanje kot
tvorjenje pomena bo v nadaljevanju v središču naše pozornosti in mu zato namenjamo
posebno poglavje (1.3).

1.2 Razumevanje in sporazumevanje
Logično se zdi razumevanje predstaviti kot del sporazumevalnega procesa in zato koncept
razumevanja postaviti v okvir različnih teorij sporazumevanja. Procesu sporazumevanja je
bilo v slovenski strokovni literaturi s tega področja posvečene že precej pozornosti (prim.
Kunst-Gnamuš 1984, 1992 in 1995), Bešter (1992), Križaj-Ortar (1997), Kranjc (1999, 2006),
Ferbežar (2000), Vogel (2002). Za začetnico njegovega raziskovanja pri nas velja O. KunstGnamuš, ki je teorijo sporazumevanja predelala za potrebe komunikacijske didaktike oz. jo

13

Po tem precej abstraktnem modelu v mentalnem leksikonu za vsako besedo obstajajo pojmovne kategorije, t. i.
logogeni, ti pa vsebujejo podatke o besedi; znane besede se vizualno ali slušno analizirajo, identificirajo, določi se
jim pomen. Neznane besede se vizualno analizirajo, šele nato se analizirajo tudi fonološko (pretvorba črke v glas).
Rezultat te pretvorbe se lahko vrne v sistem slušnega prepoznavanja, da bi videli, ali beseda »zveni znano«
(Crystal 1992: 211, Kranjc 2006: 17, tudi Vogel 2002: 75–76).
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uporabila v okviru poučevanja slovenščine kot prvega jezika. Zelo podrobno različne modele
oz. teorije sporazumevanja, zlasti tuje, predstavlja J. Vogel (2002).14 Ker pa niso glavni
predmet te raziskave, se z njimi ne bomo natančneje ukvarjali. Pa vendarle bi na tem mestu
kazalo vsaj na kratko povzeti nekatere ugotovitve (povzeto po Ferbežar 1999 in 2000):
sporazumevanje je izmenjavanje besedil, prenašanje informacij med ljudmi in seznanjanje
drugih z lastnimi interpretacijami pomenov in namenov. Sporazumevalni proces se odvija kot
interakcija med udeležencema oz. udeleženci sporazumevalnega dogodka, je intencijska, k
cilju usmerjena dejavnost, ki ima učinek na partnerjevo in lastno zavest. Sporazumevanje je
dinamičen, ustvarjalen proces, v katerem pri oblikovanju besedila in njegovega pomena
dejavno sodelujeta tako sporočevalec kot prejemnik. Pri tem je prvi pogoj – a kot bomo
videli v nadaljevanju, ne tudi zadosten pogoj –, da vsaj deloma delita isti kod ter pravila in
oblike vedênja v določeni družbi. Besedno prenašanje informacij se torej kaže kot skupno
ustvarjanje oz. tvorjenje pomenov.15
Sporazumevalni proces poteka po različnih fazah, ki potekajo deloma linearno, deloma
sinhrono, nekatere morda tudi naknadno16 in se med sabo tudi prepletajo; v vsakodnevni
komunikaciji

pogosto

tečejo

avtomatizirano.

S

strani

sporočevalca

vključujejo,

poenostavljeno, namen, predpostavke o sogovorcu in oceno okoliščin, izbiro koda in
jezikovnih sredstev (glede na izkušnje, stališča, predznanje itd.), s katerimi ubeseduje svoj
namen. Prejemnik na podlagi svojih izkušenj, stališč, znanja ter nenazadnje pričakovanj in
hipotez o pomenu sporočenega besedila in o sporočevalčevem namenu ustvari svojo
interpretacijo pomena ter se glede nanjo tudi tako ali drugače odzove. Pri tem seveda ni
nujno, da (v celoti) prepozna sporočevalčev namen. Za proces sporazumevanja je namreč
značilno omejeno razumevanje, celo nerazumevanje, saj sogovorca morda delita isti kod,17
ne pa tudi istega spoznavnega in predstavnega sveta niti ne vstopata v sporazumevalni
proces z enakimi nameni.18 Verschueren (2000: 116–118) govori o t. i. črtah pogleda:
sporočevalec in prejemnik bivata v različnih svetovih, ki se sicer tudi prekrivata, a so tudi ta

14

Vogel (2002) tako predstavlja informacijsko in konstruktivistično pojmovanje sporazumevanja ter znotraj njiju
nekatere modele, kot so Maresov, ekonomski idr. (Vogel 2002: 14–27).
15 Gl. tudi Verschueren 2000: 22–23.
16 O takih naknadnih fazah lahko govorimo npr. v primeru navodil za vožnjo in uporabo zdravil, kuharskih
receptov ipd., v njih se namreč razumevanje »realizira« šele po sporazumevalnem dogodku. Med take faze pa
zagotovo lahko prištevamo tudi strategije, ki jih bralci uporabljajo v primeru, če v besedilu česa ne razumejo.
(Več o tovrstnih strategijah prim. Dragar 2006).
17 V situaciji z udeležencema z različnimi prvimi jeziki, je njun izbrani sporazumevalni kod lahko tudi zelo omejen.
18 L. Šugman Bohinc (2003: 84) meni, da »čeprav si v uspešnem razgovoru prizadevamo 'pogledati skozi oči

drugega', tega cilja na srečo nikdar v celoti ne uresničimo – kljub vztrajnemu pomenskemu zbliževanju ostajajo
pomeni naših interpretacij vselej zasebni, vrata dialoga pa vedno vsaj priprta.«

24

prekrivna področja zaradi različnih zornih kotov lahko videti različno. Oziroma: »skupna

podlaga ni skoraj nikoli zares skupna« (Verschueren 2000: 118).
Lahko rečemo, da je za sporazumevanje značilno nenehno preverjanje razumevanja;
udeleženca sporazumevanja namreč ne izrekata nujno svojih namenov eksplicitno niti jih ne
prepoznavata nujno in v celoti. Je nekakšno reševanje problemov, ki zahteva nenehno
pogajanje o pomenu/pomenih in kaže na nepredvidljivost tako sporazumevalnega procesa
kot njegovega rezultata: sporazumetja.19 Seveda morata udeleženca sporazumevalnega
dogodka upoštevati relevantne konvencije (Rickheit 1995: 16), saj to veča možnosti njunega
vzajemnega uspeha. Tudi J. Vogel meni, da je o sporazumevalnem uspehu treba govoriti s
stališča posameznega udeleženca, ne zgolj s stališča govorca, kot se je nanj gledalo doslej
(Vogel 2002: 36).
Domnevamo lahko, da obstajajo stopnje sporazumetja med sogovorcema, pri čemer te
stopnje določa bližina oz. oddaljenost »črt njunega pogleda«; če bi se le-te prekrivale, bi se
med sabo v celoti razumela in sporazumela.20
Na prvi pogled se morda zdi, da je razumevanje besedila zasebna, notranja ali bolje
ponotranjena (intrapersonalna) posameznikova dejavnost, vendar pa ga – čeprav ni vidno –
nikakor ne gre omejevati na tak način. Prav nasprotno: razumevanje ni rezervirano izključno
za prejemnika niti ni sporočanje izključno v domeni sporočevalca (de Hérédia 1986, cit. v
Bremer idr. 1996: 17); je dinamična, skupna (interpersonalna) dejavnost, v katero so
dejavno vključeni vsi udeleženci sporazumevalnega dogodka (prav tam).21 Nenazadnje to
kaže tudi samo poimenovanje: sporazumevanje je razumevanje drug drugega, vzajemno
razumevanje. Nanj je torej treba gledati v okviru družbenega (in družabnega) dogajanja, v
katerem poteka. D. Verdonik (2005: 55) je ob obravnavi nesporazuma, sicer mnenja, da
19

O sporazumetju kot cilju sporazumevanja gl. Ferbežar (2000: 42–45). Blizu sporazumetju so zveze učinkovitost
govornega dejanja (Kunst-Gnamuš 1984: 17), uspeh govornega dejanja oz. dejanja vplivanja (Bešter 1994: 46).
Zdi se, da avtorici na sporazumevalni uspeh gledata s stališča sporočevalca. Sporazumetje tu pojmujemo širše –
tudi kot uspeh prejemnika, upoštevaje dejstvo, da je sporazumevanje pogajanje o pomenu in prilagajanje
namenov obeh/vseh udeleženih. Podobno S. Kranjc (1999: 20) pojmuje uspeh komunikacije, J. Vogel (2002: 36)
pa sporazumevalni uspeh.
V angleški strokovni literaturi smo naleteli na zvezi coming to understanding (Weigand 1994, cit. v Ferbežar 2000:
42) in achieving understanding (Bremer idr. 1996), v nemški pa je najti izraz Verständigung (Rickheit 1995,
Bremer 1997).
20 Povedano konstruktivistično: »/P/omen posredovanega sporočila vselej določi njegov interpret, pa naj gre za

interpreta iz zornega kota oddajnika ali prejemnika sporočila. Merilo vrednosti tako pojmovanega komuniciranja ni
točnost prenosa pomena, temveč sporazum, ki ga komunikanti sklenejo glede pomena posredovanega sporočila,
torej kako se zedinijo o njegovem pomenu« (Šugman Bohinc 2003: 82).
21

Kot intrapersonalno na eni in interpersonalno dejavnost na drugi strani sporazumevanje opredeljuje
Lewandowski (1994: 552).
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»osrednji

pojem

pri

proučevanju

sporazumevanja

ni

razumeti

se,

temveč

sporazumevati/sporazumeti se /…/«. Toda dejstvo je, da morajo udeleženci sporazumevanja
drug drugega vsaj načelno razumeti, če naj se tudi sporazumejo. Temeljno vprašanje, ki se
ob tem odpira, pa je, kakšno oz. kolikšno razumevanje je potrebno, da do takšnega
sporazumetja lahko pride.
1.2.1 Med recepcijo in produkcijo
Sporazumevanje poteka v obliki t. i. sporazumevalnih dejavnosti: receptivnih poslušanja in
branja ter produktivnih (tudi sporočanjskih, kot jih imenuje Bešter Turk 2003: 57) govorjenja
in pisanja.22 Med njimi sicer na videz zlahka potegnemo ločnico, vendar pa so dejavnosti v
realnem sporazumevanju tesno povezane, prepletene in odvisne druga od druge. Tako si
govorjenje težko predstavljamo brez tipičnega para, poslušanja, pisanje je tako rekoč
nemogoče brez branja – nenazadnje sporočevalci svoja besedila običajno namenjajo nekomu
za poslušanje oz. za branje. Pogosto se branje povezuje tudi z govorjenjem, poslušanje pa s
pisanjem; neredko se – zlasti v akademskem okolju – sporazumevamo celostno.23
Sporazumevanje poteka v obliki besedil, ki imajo lahko slušno, pisno ali – v izjemnih primerih
– kinestetično24 obliko, kar od uporabnika jezika zahteva posebne spretnosti. Tu je treba
zanesljivo izpostaviti branje in pisanje kot dejavnosti, ki sta povezani s pismenostjo. Vendar o
tem nekoliko več v nadaljevanju (pogl. 1.4.2.1).
Ob zavedanju, da gre za neločljivo celoto, bomo zato ločevanje med dejavnostma, ki
zadevata razumevanje (poslušanje in branje), in dejavnostma, ki zadevata tvorjenje
(govorjenje in pisanje), skušali utemeljiti metodološko. Kadar uporabljamo jezik, je zagotovo
razlika med zmožnostjo prepoznavanja npr. besed in zmožnostjo njihove konkretne uporabe
pri govorjenju ali pisanju. Je pa dejstvo, da gre v resnici za kontinuum, v katerem je težko
določiti, na kateri točki in kako je jezikovno znanje na voljo ne le za prepoznavanje in
razumevanje, ampak tudi za tvorjenje besedil. Na splošno se domneva, da je jezikovno
znanje najprej na voljo za razumevanje in da je v tem smislu prvotnejša, nekako »nižja«
stopnja kontinuuma, saj nima nekega otipljivega rezultata v obliki besedila.25 Šele v
22

Po M. Križaj-Ortar (2000: 13) sta v sporazumevanju prevladujoči obe receptivni dejavnosti poslušanje (45 %) in
branje (16 %), medtem ko naj bi manjši delež pripadal produktivnima govorjenju (30 %) in pisanju (9 %).
Avtorica ne pojasni, od kod izvira takšna razdelitev, kazalo pa bi pritrditi misli, da uporabniki jezika » precej več
sprejemamo, kot sporočamo« (Križaj-Ortar 2000: 12).
23 Študent npr. posluša predavanja, si ob njih dela zapiske, bere literaturo in o njej diskutira, morda napiše tudi
seminarsko nalogo in jo govorno predstavi pred publiko.
24 Braillovo pisavo kot primer takšnih besedilnih oblik omenja Alderson (2000: 13). V nadaljnjih raziskavah bi bilo
zanimivo ukvarjati tudi z besedili v slovenskem znakovnem jeziku.
25 Četudi je morda sporno trditi, da se zmožnost razumevanja razvije pred zmožnostjo tvorjenja besedil in je kot
taka zgodnejša, pa se je mogoče strinjati s trditvijo S. Kranjc (1999: 22), da je v začetnih fazah usvajanja prvega
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naslednjih fazah je na voljo tudi za tvorjenje;26 toda težko je določiti prag, ko (receptivno)
jezikovno znanje pridobi status produktivnega znanja.27 In če govorimo o kontinuumu, ta od
minimalnega razumevanja do mojstrske produkcije zagotovo ni preprost. Pomanjkanje
ustrezne konceptualne opredelitve, kaj je merilo (zgolj) recepcije in kaj (zgolj) produkcije
postane problematično zlasti v kontekstu merjenja. V nadaljnjem razmišljanju in raziskavi se
bomo omejili na receptivni dejavnosti, iz praktičnih razlogov na branje.
1.2.3 Razumevalec: naslovnik, prejemnik, interpret
Pojmovanje razumevanja in tvorjenja besedil kot kontinuuma zahteva ponovni premislek o
udeležencih v sporazumevanju. V slovenski teoriji sporazumevanja oz. sporočanja se
pojavljajo naslednji sporazumevalni pari: tvorec in naslovnik (Toporišič 1992 in 2000),

oddajnik in sprejemnik (Pogorelec in Kolar 1982), sporočevalec in naslovnik (Pogorelec in
Kolar 1982, Kunst-Gnamuš 1984, Križaj-Ortar idr. 1994), govorec in poslušalec (Ferbežar
1999 in 2000), sporočevalec in prejemnik oz. naslovnik (Bešter idr. 2000, Križaj-Ortar idr.
2000: 11–12). M. Križaj-Ortar (1997: 59) ločuje še med naslovnikom in prejemnikom:
naslovniku je govorno dejanje namenjeno, prejemnik pa besedilo sprejema in se nanj odziva,
čeprav ni nujno, da je njegov naslovnik.28 Glede na navzočnost v sporazumevalnem dogodku
ali v njegovi bližini in s tem možnost udejstvovanja v njem interpreta definira tudi
Verschueren (2000: 124); dodeljuje mu različne vloge: od vloge dejanskega naslovnika do
naključnega mimoidočega. »V trenutku, ko se 'navzočnosti' začnejo 'udejstvovati', bodisi s

poslušanjem bodisi z branjem, postanejo interpreti« (prav tam). Podobno različne vrste t. i.
glasov Verschueren (2000: 121) pripisuje tudi izjavitelju; ta namreč ni nujno vir svoje izjave
(viri so od izjavitelja lahko bolj ali manj odmaknjeni),29 vendar pa kot splošen izraz pokriva
tudi avtorja.
Zgornja dihotomna poimenovanja nas navajajo na sklep o bolj ali manj linearnem
pojmovanju sporazumevalnega procesa v slovenski teoriji sporazumevanja, kjer sta vlogi

jezika razumevanje večje od jezikovne produkcije oz. da med zgolj razumevanjem in govornim izražanjem preteče
kar nekaj časa, tj. najmanj eno leto od otrokovega rojstva, pri čemer pa otrok prav tako uspešno vzpostavlja
komunikacijo z (zlasti domačim) okoljem. Misel je zagotovo posplošljiva tudi na usvajanje neprvega jezika.
26 V preteklosti se je govorilo o t. i. aktivnem in pasivnem jezikovnem znanju, pri čemer se je pasivno znanje
nanašalo zgolj na receptivni dejavnosti, aktivno pa je združevalo receptivno in tudi na produktivni (več o tem gl. v
Ferbežar 1999: 430).
Učenje jezika je v prvi vrsti namenjeno sporazumevanju z drugimi, ne pa nujno. Jezika se je seveda mogoče učiti
tudi zgolj receptivno; tako se npr. učimo klasičnih jezikov – če učenje ni namenjeno npr. tudi prevajanju.
27 Misel je izpeljana po analogiji iz razmerja med receptivnim in produktivnim besednim zakladom, za katerega
Read (2000: 154) pravi, da je »problem določiti prag, ko beseda preide iz receptivnega v produktivni status«.
28 Gl. tudi Vogel 2002: 105.
29 Podrobno o izjaviteljevih glasovih prim. Verschueren 2000: 119–124.
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udeležencev v sporazumevalnem dogodku jasno razmejljivi na sporočevalca in prejemnika.
Že iz poimenovanj je razvidno, da je prejemnik postavljen v pasivnejšo vlogo: njegova
naloga je bolj ali manj avtomatizirano sprejemati sporočevalčeva sporočila, četudi na primer
M. Bešter in soavtorice (2000: 57) navajajo, da je »/s/prejemanje besedil zelo pogosta pa

tudi zapletena in naporna človekova dejavnost (v vsakdanjem življenju celo več poslušamo in
beremo, kot sami sporočimo). Prejemnik pogosto ne more razumeti vsega, kar mu je
sporočevalec sporočil, včasih pa tudi razume drugače, kot je mislil sporočevalec.«
Našemu pojmovanju sporazumevanja kot cikličnega in dejavnega procesa je teoretično bližje
Verschuernova delitev na izjavitelja in interpreta, kjer sta obe socialni vlogi funkcionalni
entiteti, ki sta, ko ju prenesemo na resnične ljudi, zamenljivi: posameznik lahko nastopa
enkrat v vlogi izjavitelja, drugič v vlogi interpreta in, kot pravi Verschueren (2000: 117),
»izjavitelj prevzame vlogo interpreta svoje lastne izjave na kateri koli stopnji«, izjavitelj in
interpret sta lahko celo ista oseba, v nekaterih situacijah pa interpreta sploh ni oz. je
namišljen (npr. pri pisanju romana). Takšna prehodnost funkcij seveda odpira vprašanje, ali
ni dvojnost pravzaprav odveč oziroma ali ne gre tudi pri izjavitelju in interpretu za nekakšen
kontinuum, kot smo ugotavljali za razumevanje in tvorjenje. Povedano drugače: pri jezikovni
rabi je bržkone smiselno govoriti o posamezniku, uporabniku oz. govorcu jezika, ki se želi
sporazumeti z drugimi govorci tega jezika; pri tem mora imeti tako določeno mero zmožnosti
tako za tvorjenje kot tudi za razumevanje besedil. Ker pa se tu ukvarjamo z razumevanjem,
bomo dvojnost sporočevalec – razumevalec, spet iz metodoloških razlogov, ohranili in ju
razumeli v Verschuerenovem smislu. V nadaljevanju bomo govorili o razumevalcu, omejitev
na branje oz. razumevanje zapisanih besedil pa bo dopuščala tudi uporabo izraza bralec. S
sporočevalcem pa bomo označevali tako avtorje besedil kot tudi bolj oddaljene vire besedil (v
primerih, kjer o neposrednem avtorstvu ne moremo govoriti, npr. v uradni pisni
komunikaciji).
1.2.4 Namen in pomen
Zgoraj je bilo rečeno, da uporabniki jezika v proces sporazumevanja vstopamo z različnimi
nameni in da namena sporočevalca in razumevalca običajno nista enaka. Iz tega lahko
sklepamo, da pomen ni odvisen (zgolj) od sporočevalčevega namena, kot meni »standardna

različica teorije govornih dejanj«30 (Verschueren 2000: 74–75). Sporočevalčev namen31 je
Če bi pomen določale sporočevalčeve intence, bi to pomenilo, da je »/u/spešna komunikacija ali uspešen
prenos pomenov proces, v katerem dosežemo stanje skupnega poznavanja komunikacijske intence s pomočjo
(intencionalno uporabljenih) načel kooperacije« (Veschueren 2000: 74). Vendar takšna definicija poudarja »le eno
sestavino jezikovnega vedenja, namreč mentalno stanje enega od udeležencev« (prav tam).
30
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lahko prekriven s tvorjenim pomenom, lahko pa se z njim sploh ne ujema. Razumevalec
lahko ta namen prepozna ali ne, ga sprejme ali zavrne, lahko pa ga tudi (zavedno ali ne)
prilagodi svojemu namenu in besedilu pripiše drugačen pomen od nameravanega in dejansko
tvorjenega s strani sporočevalca. Tu naj omenimo tudi sporočevalčevo spodletelo oz.
neuspelo predstavitev lastnega namena. Pri tem je sporočevalčev neuspeh lahko posledica
neznanja in nevédenja, stvar naključja ali kakih drugih dejavnikov. Če pa gre za namerno
početje, pa bi lahko govorili o prikriti, lažni predstavitvi namena in jo povezali z zavajanjem
oz. manipulacijo (gl. tudi Banks idr. 1991: 106 in Bell 1991: 260).
Pristajanje na takšno dvojno intencionalnost je nujno, saj je sporazumetje odvisno prav od
tega, kako oz. do katere mere sogovorca prepoznavata namene drug drugega, se jim
prilagajata in, kot smo rekli, se vzajemno razume(va)ta; sporazumetje se pokaže šele v
končni fazi sporazumevalnega dogodka – v t. i. perlokucijskem učinku, ki mu, kot trdi
Verschueren (2000: 75), teorija govornih dejanj ni posvečala sistematične pozornosti.
Seveda se v komunikaciji nameni enega ali drugega uporabnika jezika le redko izražajo in
oblikujejo eksplicitno; prav nasprotno.32 In četudi so morda vnaprej jasni, lahko konkretno
sporazumevalno dogajanje prinese ne le spremembo konceptov in s tem tudi ustrezno
morebitno prilagoditev namenov – ter različno dinamiko tvorjenja pomenov. Pri tem namreč
nikakor ni nepomembno, ali oziroma do katere mere so prepoznani nameni za enega ali
drugega udeleženca v sporazumevalnem procesu tudi sprejemljivi.
Namernost in sprejemljivost pa je mogoče opredeliti tudi v ožjem smislu: »samo« kot
kriterija besedilnosti. Po de Beaugrandu in Dreslerju (1992: 84) je tako namernost povezana
s sporočevalcem: besedilna kohezija in koherenca sta neke vrste nosilca namernosti, namen
je kot njena projekcija namreč lahko uspešno sporočen le v obliki koherentnega in
kohezivnega besedila. Kot koherentno in kohezivno pa mora biti besedilo prepoznano tudi s
strani razumevalca – in kot tako tudi sprejeto, če naj razumevalec prepozna sporočevalčev
namen. A vprašanje sprejemljivosti je tema enega od naslednjih poglavij (2.3.1), na tem
mestu pa le še kratek razmislek o implicitnosti.
V sporazumevalnem procesu morata uporabnika jezika prepoznavati tudi pomene, ki
ostanejo neizraženi in »presegajo to, kar je 'dano' s samo jezikovno obliko oziroma

'dobesedno rečeno'.« (Verschueren 2000: 46). Verschueren take pomene imenuje implicitni
31
32

Purpura (2004: 62) ga imenuje nameravani pomen (angl. intended meaning).
O nezmožnosti popolne eksplicitnosti in strateškem izogibanju eksplicitnosti gl. Verschueren 2000: 46–60.
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in zanje pravi, da niso fiksne entitete, temveč se oblikujejo in preoblikujejo med jezikovno
interakcijo. To velja tako za neposredno govorno kot tudi za pisno sporazumevanje, pri
čemer slednje zaradi časovno-prostorske ločenosti udeležencev komunikacije zahteva
posebne eksplicitne formulacije (Verschueren 2000: 47). Tako je npr. v besedilu
»NAGRADNA IGRA 17. 11. KDO NAJDE ŠTRUCO KRUHA V SMETEH?«33 časovna referenca
sicer eksplicitno navedena, vendar pomena besedila ni mogoče razumeti, ne da bi dobro
poznali tudi okoliščine, v katerih in zaradi katerih je nastalo (gre za datum množičnih
delavskih demonstracij v letu 2007, v poimenovanju nagradne igre pa za ironični komentar
izjav predsednika takratne vlade Janeza Janše ob visoki inflaciji).34 In četudi je semantični
pomen besedila morda jasen, nam šele sobesedilo in okoliščine lahko razjasnijo tudi
(aktualni) pragmatični pomen in s tem sporočevalčev glavni namen: poziv k udeležbi na
demonstracijah.
(Da se v procesu razumevanja tvorijo različni aktualni pomeni, nam je potrdila tudi kratka
raziskava: pol leta po zgornjem dogodku smo 53 študentov različnih fakultet vprašali o
pomenu zgoraj navedenega grafita: šest študentov ni odgovorilo, 16 jih je besedilo
interpretiralo kot kritiko premierjevih izjav, 28 študentov ga je povezalo s trenutnim
ekonomskim stanjem v državi, le trije so kljub časovni oddaljenosti dogodka pokazali tudi na
možen pragmatični pomen – poziv k demonstracijam.)
Čeprav torej pomen besedila ni odvisen le od sporočevalčevega namena, pa vloge le-tega
seveda ne moremo izključiti iz procesa sporazumevanja. Zdi se, da prepoznani nameni
uporabnikov

jezika v sporazumevalnem procesu nekako usmerjajo nastajanje oz.

(re)konstruiranje (bolj ali manj eksplicitnega) pomena oz. pomenov besedila. Ta
(re)konstrukcija pomenov je do določene mere avtomatizirana in nezavedna dejavnost
vsakega posameznega udeleženca sporazumevalnega dogodka, ne glede na to, ali je
postavljen v vlogo sporočevalca ali razumevalca. Verschueren prav »pomenu v vsej njegovi

kompleksnosti« pripisuje osrednjo vlogo v človeški stvarnosti (Verschueren 2000: 76).
Vendar namesto o (bolj razširjenem) ustvarjanju pomena Verschueren (2000: 23) raje govori
o tvorjenju pomena; ustvarjanje se namreč po njegovem mnenju nanaša na zavedne

33

Besedilo se je kot grafit pojavilo v tednu med 12. in 20. 11. 2007 na panoju pred viško občino na Tržaški ulici v
Ljubljani. Nekaj metrov stran je bil za vogalom na zgradbi občine še en grafit z naslednjim besedilom: »BREZ
UPORA NI OBSTOJA 17. 11. – VSI NA DEMONSTRACIJE«. Obe besedili sta bili hkrati vidni le z enega mesta v
križišču.
34 Gre za sklepanje o pomenu na podlagi kontekstualnih podatkov oz. za t. i. logične implikacije (Verschueren
2000: 52) oz., po Griceu, konverzacijske implikature (de Beaugrande in Dressler 1992: 90).
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procese, v katerih uporabnik jezika neposredno nadzira svojo voljo, medtem ko je pri
tvorjenju ta zavedna dejavnost manj izstopajoča.
1.2.4.1 Pomen in smisel
Čeprav se zdita pojma pomena in smisla do neke mere zamenljiva, pa se pogosto ločujeta.
Tako npr. v filozofiji,35 pa tudi v jezikoslovju, kjer se pogosto, zlasti v semantiki, opredeljujeta
kot dve ravni pomena – jezikovni znak ima določen pomen oz. pomene, a v konkretni povedi
samo en smisel (prim. Lewandowski 1994: 144). Takšno pojmovanje je značilno tudi za
slovensko tradicionalno jezikoslovje: pomen je omejen na referenčni prikaz predmetnosti
(SSKJ36; Toporišič 1992: 191), smisel pa je »tisto, kar je s kakšno izjavo glede na sotvarje

dejansko mišljeno« (Toporišič 1992: 290–291), oz. po SSKJ tisto, »kar se s tem, kar izraža
kaka jezikovna enota, dejansko misli«.
Koncept lokaliziranih leksikalnih pomenov in njihovih dejanskih uresničitev v diskurzu (torej
smisla) pozna tudi leksikologija: pomen leksema je pojmovan kot »aktualizirana vsebina

jezikovnega znaka« (Vidovič Muha 2000: 21), pri čemer imajo običajno leksemi – z izjemo
terminološke leksike – več kot en pomen. Čeprav je pomenov več, pa naj bi bili le-ti fiksni.
Toda po mnenju mlajših leksikologov o fiksnih pomenih leksikalnih enot ni mogoče govoriti,
zato raje govorijo o pomenskih tendencah (Gantar 2009).37
Leksemi naj bi se pri tvorbi besedila smiselno združevali prav prek svojega pomena: pomen
leksema naj bi določal oz. omejeval izbiro drugega leksema »glede na možnost tvoriti

smiselno ali za razumevanje (namen tvorca besedila) nedvoumno sporočilo« (Vidovič Muha
2000: 113–114). Prav v smiselnosti sporočila avtorica vidi temeljno merilo, vzporednice
medleksemskemu pomenskemu ujemanju pa išče v slovnični družljivosti (prav tam).
Čeprav se je načeloma mogoče strinjati z dvojnostjo, pa se v tem delu se pojmu smisel
izogibamo. Zdi se nam presplošen in preširok, nekako tudi dvoumen. Po drugi strani pa je
formalistična opredelitev pomena, ki zagovarja avtonomnost (besedilnega) pomena in ki
upošteva izključno perspektivo sporočevalca, za potrebe našega dela preozka. Zagotovo sta
zato ustreznejši opredelitvi, ki ju ponujata besediloslovje in pragmatika. V besediloslovni
teoriji se pomen (angl. meaning, nem. Bedeutung) pojmuje kot potencial jezikovnega znaka,
Smisel je opredeljen kot »temeljni pomen česa, celovit vsebinski kontekst, pojasnitev bistva ter osnovnega
pomena česa« (Sruk 1995: 307), pomen pa »kar beseda vsebuje glede na označevani pojem, predmet…« (Sruk
35

1995: 261–262).
36 http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
37 <http://videolectures.net/slovarji09_gantar_lbvks/>
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da posreduje neko védenje (besede imajo tako virtualni pomen oz. pomene), medtem ko

smisel (angl. Sense, nem. Sinn) označuje tisto védenje, ki ga znak v konkretnih okoliščinah
dejansko posreduje (gre za aktualni pomen znaka) (de Beaugrande in Dressler 1992: 65;
Lewandowski 1994: 144, 968–969).
Podobno med dobesednim pomenom in smislom oz. sporočenim pomenom ločuje tudi
pragmatika: dobesedni pomen povedi določajo pomeni vanjo zajetih besed in skladenjska
pravila, po katerih se besede povezujejo. Le redko je dobesedni pomen enak sporočenemu
pomenu oz. smislu povedi; smisel ji namreč dajo šele vsakokratne okoliščine, v katerih je bila
izrečena. Tako ima ista poved lahko en sam dobesedni pomen in več različnih smislov (gl.
Kunst-Gnamuš 1992: 11, Zadravec-Pešec 1994: 52 in 63, Vogel 2002: 61–62).
Tu bomo zato opredelitev pojma pomen razširili tudi na vsebino, ki jo (lahko) izraža, oz.
upoštevali informacijsko vrednost besedila. Besede imajo, kot že rečeno, različne možne
pomenske tendence, ki se aktualizirajo v odvisnosti od konteksta – sobesedila, celotne
sporazumevalne situacije, pa tudi medbesedilnosti. Tako pa je tudi z besedilom: prvi pomen
besedila se tvori ob njegovem nastajanju, pisanju ali govorjenju. Ob vsakokratnem
sprejemanju istega besedila se situacija nekoliko spremeni – in z njo pomen besedila, ki ga
tvori razumevalec oz. razumevalci (morda pa tudi sam sporočevalec). Zato bomo v tem delu,
kadar bomo govorili o tvorjenju pomena, imeli v mislih pravzaprav aktualizirani besedilni
pomen.38
Ali ima besedilo z določenim aktualiziranim pomenom za razumevalca tudi smisel, pa je po
našem mnenju bolj filozofsko kot jezikoslovno vprašanje.
1.2.5 Sporazumevanje in prenosnik
Razmišljanje o sporazumevanju kot sodelovalnem procesu nas postavlja pred razmislek o
tem, kako se uporabniki jezika med sabo sporazumejo – ne le v primerih, ko so v
sporazumevalni situaciji neposredno navzoči, temveč tudi takrat, ko jih ločujeta čas in
prostor. Tu imajo telefonski pogovori in oblike komuniciranja, ki jih omogočajo sodobni
elektronski mediji, zagotovo posebno vlogo,39 mi pa bomo več pozornosti namenili t. i.
enosmernemu sporazumevanju. Poudariti je treba, da nobena oblika sporazumevanja ni
zares enosmerna, saj kot taka ne bi imela nikakršnega smisla. Sporočevalec običajno

38
39

D. Verdonik govori o aktualiziranem dobesednem pomenu (2005: 53).
Npr. telekonference in druge tovrstne oblike komuniciranja, deloma tudi pisne.
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besedilo namenja drugemu, da bi nanj tako ali drugače vplival, ta vpliv pa se kaže v
razumevalčevem odzivu. Res pa je v taki vrsti komunikacije možnost povratnega učinka na
sporočevalca izrazito omejena. Pojem enosmerne komunikacije kljub navedenim pomislekom
zaradi uveljavljenosti tu vendarle ohranjamo.
T. i. dvosmerno (tudi dvogovorno/dialoško) sporazumevanje naj bi bilo po M. Križaj-Ortar
(2000: 13–14) primarnejše od enosmernega (tudi enogovornega/monološkega), pa tudi
lažje. Če se je že mogoče strinjati z mislijo, da je prvotnejše, pa takšno vrednostno
pojmovanje dvosmerne komunikacije zagotovo pomeni močno poenostavitev; še posebej
zato, ker jo avtorica postavlja izključno v zasebne okoliščine.
Na prvi pogled se zdi, da imajo sogovorci, kadar se sporazumevajo neposredno, več
možnosti za sporazumetje. Neposredno sporazumevanje običajno poteka v obliki dialoga;
zanj je značilna izmenjava vlog sporočevalca in razumevalca, predstavljamo si ga kot dejavni
in sodelovalni proces obeh/vseh udeleženih. Sogovorca lahko dejavno (in spontano)
posegata v prispevke drugega: kot dokaz, da spremljata prispevke drugega, da bi preverila
razumevanje oz. svoja pričakovanja in hipoteze o pomenu posredovanega besedila, svoje
predpostavke o sogovorcu ali morda izrazila svoje nestrinjanje z izrečenim. Prav tako lahko
neposredno preverita, ali se razumeta, ali se strinjata ali ne, in glede na to prilagodita svoje
prispevke: z izbiro (ustreznejših) jezikovnih sredstev, z večjo eksplicitnostjo (ali nasprotno)
ipd. Sogovorca lahko, nenazadnje, spremenita temo pogovora, pri čemer se morata eden ali
drugi ali pa kar oba morda odpovedati svojemu prvotnemu namenu. Besedilo med takšnim
sporazumevanjem torej šele nastaja, njegov pomen sogovorca tvorita interaktivno in tako
rekoč simultano.40 Pri tem se med samo interakcijo (torej lokalno) odloča o tem, kdo od
sogovorcev je na vrsti s svojim prispevkom. Menjava njunih vlog sicer ni naključna
(Verschueren 2000: 61), zagotovo pa je zanjo značilna precejšnja mera prožnosti.
Toda neposrednost komunikacije le na videz zagotavlja uspeh, saj se ni mogoče zanašati na
avtomatizem dogovarjanja o pomenu. To še posebej velja za hierarhizirane govorne
situacije, o katerih bomo več spregovorili v poglavju o družbenih dejavnikih razumevanja
(pogl. 2.2). Poleg tega neposredna interakcija predstavlja le en del sporazumevanja med
ljudmi. »Velik del besedil pa danes ne nastaja v poteku neposrednega sporočanja med

dvema ali več sogovorniki; besedila so posredovana s pisnimi in govornimi prenosniki«
(Pogorelec 1999: 115). Pri tej obliki komunikacije sogovorca ločujejo prostorske in/ali
40

Gl. tudi Purpura 2004: 79.
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časovne okoliščine;41 v teh primerih je »prostor–čas« njunega srečanja besedilo, natančneje
proces njegove realizacije in sprejemanja. Možnosti razumevalčeve povratne informacije so v
tem primeru sila omejene, zlasti še kadar gre za obliko komunikacije z množičnim
naslovljencem. Korošec (2005) v zvezi s tem uvaja pojem t. i. imaginarnega naslovnika, ki ga
imajo besedila, ki nagovarjajo množično občinstvo, za nekakšen izgovor za nepoznavanje
prejemnika. Množica, pravi avtor, »je v sporočanjskem procesu sicer nedoločena in amorfna,

vendar realno obstoječa in od tokov množičnosporočanjskih procesov neodvisna entiteta.
Amorfna je v tem procesu glede na to, da se posamezniki na različne načine vključujejo vanj,
a to opravijo kot dejansko obstoječi subjekti.« (Korošec 2005: 44) Veliko število
razumevalcev – hkrati pa razmeroma majhno število sporočevalcev – je tipično za večino
diskurzov javne komunikacije.42 Taka oblika je »v sferi javne komunikacije v glavnem

enosmerna« (Škiljan 1999: 99), v njej je razumevalec potisnjen v »pasivnejšo«43 vlogo bralca
oz. poslušalca, v položaj, ko mora slediti toku govorjenega ali zapisanega besedila in
namenu, kot ga predstavlja sporočevalec, ne da bi imel nanj kakšen vpliv – razen če seveda
besedilo odloži ali izklopi npr. radijski sprejemnik. Razumevanje takšnega besedila je vedno
posledica

zanašanja

razumevalca

na

lastna

pričakovanja

in

hipoteze

o

pomenu

posredovanega mu besedila. Takšne hipoteze pa so lahko povsem napačne in tako razlog za
nerazumevanje in nesporazume.

1.3 Razumevanje kot tvorjenje pomena
Tvorjenje pomena bomo skušali ponazoriti z naslednjim policijskim vicem:

Policaj najde pingvina in komandirja vpraša, kaj naj z njim.
»V živalski vrt ga pelji,« mu reče nadrejeni.
Na poti domov gre komandir mimo slaščičarne in vidi, kako pingvin in policaj ližeta sladoled.
Jezen vstopi in vpraša: »Zakaj pa pingvina nisi peljal v živalski vrt?«
»Saj sem ga, zdaj sem ga pa pred kinom peljal še na sladoled.«44

41

K tej vrsti komunikacije bi poleg pisne sodilo tudi (vnaprej pripravljeno) javno govorjenje pred množičnim
prejemnikom, pri katerem publika – če se govor odvija neposredno pred njo – sicer ima možnost odziva, a ima ta
običajno minimalen povratni vpliv na govorjenje.
42 Škiljan (1999: 99) s tem v zvezi poudarja, da sodobne tehnologije omogočajo simultanost sprejemanja, kar
ustvarja »neko vrsto ne povsem virtualne skupnosti, ki se v določenih pogojih lahko preoblikuje v realno javnost «.
43 Zavedamo se, da v procesu razumevanja prejemnik nikakor ni pasiven, a da bi poudarili nasprotje med
dejavnim poseganjem v besedilo in (zgolj) njegovim sprejemanjem, se zdi ta izraz še najbolj uporaben.
44 <http://www.spletna-zabava.com/vici/policijski/2/>, oktober 2007.
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Gre za precej banalen primer nerazumevanja oz. nesporazuma, a je z njim mogoče
ponazoriti razumevanje pomena oz. odgovoriti na vprašanje, katere pomene (vse) mora
(re)konstruirati razumevalec v interakciji z besedilom (oz. svojim sogovorcem).
Če se izrazimo v terminologiji teorije govornih dejanj, bi moral policaj, da bi ustrezno
reagiral, iz komandirjevega lokucijskega dejanja razbrati lokucijski oz. dobesedni pomen
izreka: navodilo, naj žival, o kateri je govor (pingvina, ki sicer živi na Antarktiki), pelje v
živalski vrt. Poleg tega bi moral prepoznati tudi komandirjev namen v konkretni situaciji oz.
na podlagi ilokucijskega dejanja razbrati ilokucijski oz. sporočeni pomen izreka: ukaz, naj
pingvina pelje v živalski vrt. Ker se komandir ni povsem eksplicitno izrazil (naj namreč
pingvin v živalskem vrtu tudi ostane), policaj pa ni v zadostni meri upošteval konteksta
(pingvini sodijo v živalski vrt, ne pa tudi v slaščičarno in v kino), se je izkazalo, da je
ilokucijska moč komandirjevega izreka premajhna, da bi bil v celoti dosežen perlokucijski
učinek. Policaj je sicer prepoznal komandirjev namen (ukaz), ne pa tudi vseh pomenov
njegovega izreka. S stališča komandirja (in prejemnikov vica) je zato odreagiral
nepričakovano, neustrezno.
Povedano drugače, bi policaj lahko ustrezno reagiral na komandirjev ukaz le, če bi razumel
tako obliko glagola (velelnik) kot dobesedni pomen besed, njihovih skladenjskih razmerij v
izreku ter iz njih razbrati namen komandirjevega izreka v danem kontekstu, najsi je bil
izražen eksplicitno ali ne, in njegove funkcije; rekonstruirati bi torej moral semantični
pomen in funkcijo izreka »V živalski vrt ga pelji«. Hkrati pa bi moral razumeti tudi morebitni
dodatni pragmatični pomen oz. pomene, ki jih prinaša kontekst, ki pa dejansko niso bili
izrečeni45 in iz katerih bi policist lahko sklepal (ali moral sklepati) o pomenu izreka.46 V
zgornjem primeru, da pingvini sodijo kvečjemu v živalski vrt, zato naj konkretni pingvin tam
tudi ostane. Za policaja je bil komandirjev izrek sicer sprejemljiv (nenazadnje ga je izrekel
njegov nadrejeni, zato je ukaz moral razumeti in ga izpolniti),47 a očitno ne tudi v celoti
razumljiv. To nam odpira nekatera zanimiva vprašanja: na eni strani vprašanje razumevanja
besedila v vsej njegovi celovitosti, na drugi pa tudi stopnje razumevanja oz. razumetega v
besedilu. Kot je razvidno iz primera, se raven policajevega razumevanja samo do neke mere
ujema z ilokucijsko strukturo komandirjevega navodila (policaj je razumel samo en,
45

Takšne neizražene podatke Verschueren (2000: 47) imenuje podatki o ozadju oz. tudi skupna ali obojestranska

vednost oz. skupna podlaga.
46

V teoriji govornih dejanj t. i. logična implikacija ali, po Griceu, tudi konverzacijska implikatura (de Beaugrande
in Dressler 1992: 90, Verschueren 2000: 52).
47 Drugačen potek komunikacije bi seveda lahko pričakovali, če udeleženca sporazumevalnega dogodka ne bi bila
v hierarhičnem razmerju, temveč kolega.
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dobesedni del navodila). Vprašanje je, ali se stopenjskost razumevanja nanaša zgolj na
razmerje med semantičnim in pragmatičnim pomenom ali se stopnje razumevanja morebiti
lahko nanašajo (tudi) na obseg oz. količino razumetega. In na drugi strani: kako
karakterizirati razumevanje oz. razumetje, v katerem razumevalec besedilu – ko prepozna
sporočevalčev namen – pripiše drugačen, morda dodatni pragmatični pomen (podrejeni
policaj je morda želel ugajati svojemu nadrejenemu, zato je njegov ukaz »nadgradil« in
pingvina peljal še v slaščičarno in kino). Tu smo povsem pustili ob strani komandirjevo
vprašanje po vzrokih za policajevo ravnanje (v katerem se morda skriva njegov očitek o
nespoštovanju ukaza), pa bi si zagotovo tudi zaslužilo razlago. Vendar se na tem mestu ne
moremo spuščati v široke razprave o vseh možnih pomenih in možnih vzrokih za njihovo
tvorjenje – četudi bi bila taka razprava srž razmišljanja o razumevanju. Se bomo pa k
pomenu v naši razpravi še vračali.
1.3.1 Razumevanje kot proces in kot rezultat
Vsak proces ima svoj konec – tudi razumevanje, čeprav se morda le-to ne konča ravno v
trenutku, ko se konča sporazumevalni proces (npr. pogovor, branje, poslušanje). Če
povzamemo po Verschuerenu (2000: 242–247), to zlasti velja pri dajanju in sprejemanju
navodil (npr. navodil vozniku, zdravnikovih navodil pacientu, pa tudi v zgornjem vicu), po
katerih se mora razumevalec ravnati, ko je proces njihovega sprejemanja že končan in se
mora zato zanašati na to, da je njegovo razumevanje »pravilno«, tj. takšno, kot ga pričakuje
sporočevalec. Šele rezultat – npr. voznikov prihod na cilj – je dokaz večje ali manjše
uspešnosti (spo)razumevanja. Sklepamo lahko torej, da ima proces razumevanja ne le svoj
konec, ampak tudi nekakšen rezultat: tisto, kar (oz. kolikor) razumemo, razumeto. To nas
navaja k sklepu, da bi bilo treba ločevati med razumevanjem kot procesom in
razumevanjem, ki je rezultat tega procesa (Groeben 1982: 15, Alderson 2000: 3). Vendar
naj poudarimo, da razlog za takšno ločevanje ni teoretski, temveč izključno metodološki.
Jasno je, da razumevanje ni statično in da v zvezi z njim ne moremo govoriti o rezultatu oz.
produktu, ki je v komunikaciji tako ali drugače objektivno zagotovljen; kot bomo videli, je
podvržen različnim, tudi povsem subjektivnim dejavnikom in s tem negotovosti. V enem od
prejšnjih poglavij je bilo rečeno, da je sporazumevanje interaktivna dejavnost, naravnana k
cilju – ta cilj, rezultat sporazumevanja, smo poimenovali sporazumetje. Pri tem smo
poudarili, da sporazumetje pomeni uspeh obeh/vseh udeležencev sporazumevanja. Na tem
mestu je zato morda smiselno vzpostaviti analogijo: tudi razumevanje je interaktiven, k cilju
naravnan proces, četudi interakcija ni zares očitna (npr. v enosmerni pisni komunikaciji); cilj
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tega procesa pa je razumetje.48 Takšno poimenovanje je logično in precej natančno ter v
slovenščini tudi mogoče.49 Še enkrat pa je treba poudariti, da je nujno predvsem s stališča
merjenja: rezultati so mnogo lažje merljivi kot procesi; ljudje se mnogo lažje ločimo prav po
rezultatih, ker so vidni, zato tudi primerljivi. In če je preučevanje procesov (vsaj doslej bilo)
bolj domena psihologov, je preučevanje rezultatov razumevanja lahko tudi zanimivo področje
jezikoslovnega empiričnega raziskovanja, ki mu je bilo doslej pri nas posvečeno bolj malo
pozornosti. J. Vogel, ki se je doslej najbolj natančno posvečala razumevanju, takšnega
razmerja ne izpostavlja, temveč pozornost bolj usmerja k procesom in manj k rezultatom
razumevanja; tako npr. navaja, da se je s konstruktivistično opredelitvijo poslušanja
»raziskovalna pozornost preusmerila s t. i. produktov razumevanja na procese« (Vogel 2002:
37). Razumevanju v okviru svojih konceptov sporazumevanja namenjajo del pozornosti tudi
O. Kunst-Gnamuš (1984, 1992 in 1995), M. Križaj-Ortar in M. Bešter (1995/96). Vse štiri
avtorice svoje raziskave vpenjajo v pouk slovenščine kot prvega jezika, pri tem pa ne
vzpostavljajo razmerja med procesom in rezultatom razumevanja.
Razumevanje, kot smo že nakazali, poteka do določene mere samodejno in ga usmerjajo
številni nezavedni kognitivni procesi. Ker je nevidno, je družbeno mnogo manj izpostavljeno,
kot to velja za tvorjenje, katerega rezultat je vedno konkretno besedilo. Toda rezultat
razumevanja, razumetje, v določenih primerih lahko ima (družbene) posledice in takrat se ga
udeleženci sporazumevanja (lahko) tudi dobro zavedajo.
V poglavju 1.2 predstavljena teorija sporazumevanja nas vodi v sklep če ne že o poljubnosti,
pa vsaj o naključnosti razumetja kot individualnega dosežka. Prejemniki v istem besedilu
razumejo različne stvari, razumejo ga v različnem obsegu in na različne načine. Besedilo, kot
že rečeno, ne vsebuje pomena, ki naj bi ga prejemnik odkril, temveč se pomen oz. pomeni
tvorijo v vsakokratni interakciji med besedilom in prejemnikom. Ob primeru smo že
ugotavljali, kateri so ti pomeni, v nadaljevanju pa nekoliko več o razmerju med njimi.

Po Habermasu (1981, cit, v Rickheit 1995: 16) je prejemnikovo razumetje besednih izrekov (nem. Sprachliche
Äußerung) najpomembnejši cilj v sporazumetje usmerjene komunikacije (nem. verständigungsorientirte
Kommunikation).
48

49

Angleščina in nemščina takšnega ločenega poimenovanja npr. ne omogočata: za proces in njegov rezultat se
uporabljata ista izraza: angl. understanding, (tudi compehension), nem. Verstehen; v nemški strokovni literaturi
smo naleteli tudi na izraz Verständnis, ki naj bi po Groebnu (1982: 15) vključeval oboje.
SSKJ razumetje označuje s kvalifikatorjem knjižno in ga razlaga le kot »glagolnik od razumeti«.
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1.3.2 Ravni razumevanja
Večinoma teorije razumevanja ločujejo med posameznimi ravnmi razumevanja: besedilo
lahko npr. bralec razume le na površini (dobesedno), v njem lahko prepozna sporočilo, če je
to bilo eksplicitno izraženo ali ne, v njem lahko razume le glavne točke in/ali nekatere
podrobnosti. Najpogosteje pa teorije ločijo tri ravni, in sicer: razumevanje dobesednega
pomena,

razumevanje

sporočenega

pomena

oz.

interpretacijo

in

kritično

razumevanje/evalvacijo (Groeben 1982: 20, Alderson 2000: 8). Podobno J. Vogel (2002: 81–
91) ločuje naslednje ravni: razumevanje dobesednega pomena povedi, h kateremu sodi tudi
prepoznavanje namena, sklepanje o sporočenem pomenu oz. smislu povedi (besedila) ter
vrednotenje50 in odziv. Alderson navaja Grayevo razvrstitev na branje vrstic, banje med
vrsticami in branje prek vrstic51 (Alderson 2000: 7–8). Tako ločevanje, kot pravi Alderson
(prav tam), ni več stvar procesa razumevanja, temveč razumetja, in omogoča opazovanje
razlik med bralci (gl. tudi zgoraj).
O razmerju med semantičnim in pragmatičnim pomenom smo že pisali v uvodnem delu
poglavja 1.3, zato naj tu le na kratko povzamemo. Da bi razumevalec lahko razumel pomen
izreka, ga mora razčleniti tako površinsko (na mikroravni) kot globinsko (na makroravni).52
Na podlagi svoje slovnične zmožnosti mora iz konkretnih povezav znotraj propozicije
(re)konstruirati za dani kontekst najbolj verjetni semantični pomen oz. pomene in prepoznati
možni sporočevalčev namen, sočasno pa oceniti tudi pragmatične okoliščine, ki omogočajo
tvorjenje pragmatičnega pomena oz. pomenov. V določenih primerih lahko razumevalec
semantični pomen enostavno »preskoči« in se takoj loti pragmatičnega pomena. Primer
takšnega tvorjenja pomena bi bilo vprašanje »Si kaj lačen?« Na semantični ravni gre za
odločevalno vprašanje, ki zahteva pritrditev ali zanikanje. Razmerje med semantičnim in
pragmatičnim pomenom je lahko neposredno (če sporočevalca npr. zares zanima, ali je
njegov sogovorec lačen ali ne), lahko pa je zelo posredno: pragmatični pomen izreka, ki naj
bi ga tvoril razumevalec, je lahko npr. predlog ali povabilo k obedu. Če je pragmatični pomen
glede na kontekst dovolj razviden, bo razumevalec (bolj ali manj zavedno) spregledal
semantični pomen vprašanja in enostavno rekel »Pojdiva jest!«. Razumetje vprašanja »Si kaj

lačen?« oz. njegovega pomena je torej odvisno od konteksta: razumevalec v konkretnem
kontekstu hkrati določi tako funkcijo vprašanja kot njegov pragmatični pomen ter glede na to
odreagira.
50

Avtorica razumevanje ob poslušanju predstavlja v okviru jezikovnega pouka, zato je treba na raven
razumevanja besedila, ki jo imenuje vrednotenje, gledati v tej luči, tj. iz pedagoške perspektive.
51 Angl. reading the lines, reading between the lines, reading beyond the lines.
52 Več o mikro- in makroravneh v naslednjem poglavju.
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Ločevanje med semantičnim in pragmatičnim seveda ni tako enostavno, kot je morda
razvidno iz opisanega. Tvorjenje pomena/pomenov v jezikovni rabi je – kljub stabilnosti
jezikovnih oblik – dinamičen proces. Pomen, če povzamemo po Verschuernu (2000: 26), »ni

stabilen partner jezikovne oblike«. Upoštevati je namreč treba, da pri jezikovni rabi govorci
nenehno izbirajo, zavedno ali nezavedno, tako pri sporočanju kot pri razumevanju. Takšne
izbire »imajo lahko neznaten učinek na interpretacijo ali pa hude politične posledice«
(Verschueren 2000: 89). Uporabniki jezika izbirajo med tistim, kar je pač dostopno; možnosti
so seveda v primeru omejene jezikovne zmožnosti precej omejene, običajno pa izbire
narekuje – in s tem omejuje – tudi sama sporazumevalna situacija. K izbiranju se bomo še
vrnili (pogl. 2.3.4), najprej pa bomo predstavili nekatere modele, ki so skušali opisati procese
razumevanja oz. tvorjenja pomena.
Tvorjenje pragmatičnega pomena ob uporabi lastnih izkušenj in znanja velja nekako za
»globlje« kot prepoznavanje (zgolj) semantičnega pomena. Prav tako ima kritično razumetje
v družbi običajno večjo veljavo kot razumetje dobesednega pomena (Alderson 2000: 8). Zdi
se torej, da so omenjene ravni med sabo v hierarhičnem razmerju – od najnižjega
dobesednega do najvišjega kritičnega razumetja. To pomeni, da je težje doseči kritično
razumetje kot razumeti dobesedno, od razumevalca slednje zahteva večji lastni prispevek in
s tem več napora v procesu razumevanja. Seveda pa mora sporočevalec upoštevati
razumevalca in njegovo znanje in védenje; če namreč razumevalec ni ustrezno opremljen z
znanjem, ki ga od njega pričakuje sporočevalec, bodo težave – kljub inferiranju – lahko
nastopile že na ravni razumevanja dobesednega pomena (Alderson 2000: 8). Omenjena
hierarhizacija, pravi Alderson (prav tam), navaja k sklepu, da po tej logiki poteka tudi proces
razumevanja: od dobesednega pomena, do pragmatičnega in vrednotenja oz. od »površine«
v »globino« besedila in »čezenj«. In čeprav za to ni empiričnih dokazov, se mu zdi tako
teoretsko stališče povsem prepričljivo. Toda takšno stališče v resnici ohranja predstavo o
zaporedju razumevalnih korakov pri tvorjenju pomena ter stereotipe o razmerje med
več/manj vrednim, bolj/manj pomembnim. Dejstvo je, da v tem procesu med posameznimi
koraki kot tudi med ravnmi ni mogoče postaviti jasne ločnice. Tvorjenje pomenov – na eni
strani tistega, ki ga je sporočevalec nameraval sporočiti, in tistega, ki ga je dejansko sporočil,
in na drugi vseh tistih pomenov, ki jih je razumevalec razumel – si namreč predstavljamo kot
»hkratni« proces. Poleg tega se uporabniki jezika redko izražamo eksplicitno. Tako rekoč
vsako sporazumevanje od prejemnika zahteva določeno mero inferiranja. Toda na drugi
strani tudi upoštevanje dejstva, da je – zlasti v vsakodnevnem sporazumevanju –
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pričakovano nekakšno rutinsko, »pravilno« razumetje s točno določenim pomenom oz.
pomeni.53
Seveda pa obstajajo tudi situacije, ki kritičnega razumetja sploh ne dopuščajo, matematične
naloge in različni testi so zagotovo tak primer (gl. op. 53). V takem primeru bi takšno
razumetje razumevalcu lahko prej škodilo kot koristilo. Tudi sicer je v javni komunikaciji
enoumen, »pravilni« pomen pogosto določen, npr. s strani različnih institucij. V tem okviru bi
se zato kritično razumetje prej nanašalo na vprašanje sprejema oz. zavrnitve besedil. Toda
vprašanje sprejemljivosti je tema naslednjih poglavij (2.3.1).

1.4 Kako poteka razumevanje
Potek kompleksnega procesa razumevanja omogočajo in usmerjajo številne kognitivne
zmožnosti.54 Po nekaterih teorijah, kot navaja Alderson (2000: 11), naj bi obstajala ena sama
globalna sposobnost, po drugih je le-teh več. Ljudje pri jezikovni rabi nedvomno uporabljamo
kognitivne zmožnosti, vendar je »zmožnost ravnanja z jezikovnimi strukturami morda od njih

ločena« (Aitchison 1992: 28). Čeprav ni jasnega empiričnega dokaza, ali posamezne
zmožnosti zares obstajajo in kaj jih sestavlja, je Alderson mnenja, da verjetno vsaj del
procesa razumevanja vključuje simultano uporabo različnih, dopolnjujočih se kognitivnih
zmožnosti (prav tam).
V grobem naj bi bil proces razumevanja dvofazen: večina raziskovalcev ga deli na
dekodiranje (zaznavanje in prepoznavanje) in razumevanje (Pečjak 1999, Alderson 2000:
12, Buck 2001: 51–52). V teoriji se proces razumevanja pogosto opisuje kot do določene
Tako se ob navodilu »Pojdi v knjigarno po zvezek« pričakuje razumetje »Pojdi v knjigarno, kupi zvezek in se
vrni domov«, čeprav vrnitev domov ni eksplicitno omenjena.
53

Naj tu navedemo primer: Besedilna matematična naloga iz delovnega zvezka za 3. razred osnovne šole Računanje
je igra 3/1, v kateri mama Bojana pošlje v knjigarno po zvezek, od učencev zahteva izračun različnih poti od
Bojanovega doma do knjigarne. Preverili smo odgovore desetih učencev, šestih deklic in štirih dečkov, in
ugotovili, da so vsak po svoje izračunali razdalje, nihče med njimi pa ni upošteval poti nazaj domov (čeprav bi se
ob realnem naročilu zagotovo vrnili domov).
22 bodočih učiteljev smo vprašali, ali je takšen izračun ustrezen ali pa bi morali učenci upoštevati tudi pot domov.
12 respondentov je odgovorilo, da bi morali otroci vračunati tudi pot nazaj, štirje so menili, da imajo prav vsi
otroci, šest pa jih je bilo mnenja, da imajo prav otroci, ki so računali samo pot do knjigarne, ker pač tako
zahtevajo navodila.
Omenjen delovni zvezek nima predvidenih rešitev, zato se učitelj sam odloči o tem, kateri odgovor bo imel za
pravilen, možen, sprejemljiv.
54 »Sposobnosti, ki se nanašajo na razum, vključujoč zmožnost dojemanja, učenja, mišljenja in sprejemanja
odločitev.« (Aitchison 1992: 28). (Angleški glagol to perceive lahko prevajamo kot doje(ma)ti, zazna(va)ti in
razume(va)ti.)

40

mere avtomatizirano zaznavanje in prepoznavanje glasov oz. pisave (črk ali simbolov),
členjenje (razčlenjevanje – segmantacija), razločevanje (diskriminacija) in prepoznavanje
akustičnih in vizualnih informacij, prepoznavanje besed (glede na dostopnost v mentalnem
leksikonu), tvorjenje pomena besede v konkretnem kontekstu, določitev sintaktičnih razmerij
med besedami, povezovanje pomena na ravni propozicije v celoto, inferiranje, prepoznavanje
eksplicitnega in implicitnega izražanja, prepoznavanje sporočevalčevega namena, stališč,
razpoloženja in sledenje strukturi besedila, razumevanje pomena besedila, izgradnja
besedilne strukture in povezovanje z že obstoječim znanjem (Bussman 1996: 259, Alderson
2000: 12). Ob tem se odpira vprašanje, ali je proces razumevanja pri poslušanju in branju
razlikuje ali je posplošljiv na oboje. Jasno je, da poslušanje v fazi zaznavanja zahteva (in
omogoča) drugačno procesiranje oziroma analizo akustičnih informacij tudi na fonetični,
fonološki in prozodični ravni. Vprašanje pa je, ali se, kadar beremo, tudi »vračamo« v takšno
akustično obliko jezika,55 ali torej beremo z očmi ali z ušesi?56 Nekatere raziskave so
pokazale, da se bralci takoj lotijo pomena besed, ne da bi šli skozi takšno zvočno fazo (Smith
1971, cit. v Alderson 2000: 13, Coltheart 1978, cit. v Malmkjær 2002: 437, gl. tudi Crystal
1992: 210). Na drugi strani pa vsi v zapisanem besedilu kdaj pa kdaj glasno izgovorimo
kakšno težjo, fonološko zapletenejšo ali neznano besedo.57 Ali to pomeni, da se zatekamo k
izgovoru samo v primeru težjih oz. neznanih mest v besedilu ali to počnemo vedno, kadar
beremo? Kot poroča Alderson (2000: 14), se kognitivni psihologi čedalje bolj strinjajo, da
bralci skupaj z njenim pomenom besedo prepoznajo tudi fonetično.58 Torej naj bi bil proces
razumevanja univerzalen (prim. tudi Groeben 1982: 24, van Dijk in Kintsch 1983: 22; Buck
2001: 31),59 pri čemer pa je jasno, da se poslušanje in branje razlikujeta v načinu
zaznavanja. Pri tem pa velja poudariti, da med procesom dekodiranja in razumevanja ni
mogoče enostavno potegniti ločnice; meja med njima ni le zabrisana, temveč sta v nenehni
interakciji, hkratna (Clark & Clark 1977, cit. v Buck 2001: 52).
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Tu izhajamo iz predpostavke, da govorjena oblika jezika obstaja pred pisno. Tudi slovenski strokovnjaki so
prepričani, da branje pomeni pretvarjanje grafičnega koda v glasovni kod (prim. tudi Križaj-Ortar idr. 2000: 26 in
43, Bešter Turk 2003: 57). Hkrati pa je jasno, da iz zapisanega ustvarjamo govorjeno besedilo, kadar beremo na
glas.
56 Besedno zvezo »branje z ušesi« povzemamo po Crystalu (1992: 210).
57 O zaznavanju neznanih besed gl. Pečjak 2000: 52.
58 Tudi Groeben poroča o podobnih izsledkih študij, pri katerih so primerjali zmožnosti za razumevanje govorjenih
in zapisanih besedil. Zato meni, da so rezultati raziskav pri branju – teh je največ – posplošljivi tudi na poslušanje
– če so izvzete razne motnje, ki lahko spremljajo poslušanje (Groeben 1982: 24). Gl. tudi Crystal (1992: 210) in
Malmkjær (2002: 437).
59 Alderson navaja Goughovo potrditev takšnega dvodelnega koncepta razumevanja: razumevanje se – za razliko
od dekodiranja – nanaša na celotno jezikovno rabo. Že »predpismeni« otroci namreč lahko razumejo; obvladajo
fonološke in sintaktične značilnosti svojega prvega jezika, imajo bogat besedni zaklad, lahko razumejo zgodbe in
sledijo navodilom. Edino, česar ne morejo, je besedilo prebrati. (Alderson 2000: 35)
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Zaznavanje bomo na tem mestu le nekoliko osvetlili, več pozornosti bomo namenili
naslednjim fazam dekodiranja, saj naj bi prav stopnja njegove razvitosti pomembno vplivala
na razumevanje (Pečjak 2000: 43); bolj nas bo zanimal univerzalni del procesa razumevanja.
V naslednjem poglavju zato le na kratko o specifikah, ki zadevajo poslušanje in branje.
1.4.1 Specifike poslušanja
Če želimo pojasniti posebnosti poslušanja, »moramo najprej vedeti, kako deluje slušni

mehanizem in kaj slišanje prispeva k razumevanju jezika« (Vogel 2002: 71). J. Vogel zato
natančno razloži pojem zvoka (valovanje zraka) in proces slušnega zaznavanja, tj.
spreminjanja zvočnega signala v živčne dražljaje, ki ga omogočajo slušni organi – ušesa
(Vogel 2002: 72).60 Proces slušnega zaznavanja vključuje glasovno razčlenjevanje (fonemsko
segmentacijo) in glasovno razločevanje (fonemsko diskriminacijo) (Pečjak 2000: 43).
J. Vogel (2002: 76–77) v poslušalskem procesu po Rostu povzema misel o t. i. hierarhičnem

dekodiranju: poslušalec pri poslušanju signalov ne dojema zaporedno, temveč kot celoto;
besede prepoznava hierarhično – glede na presojo o njihovi pomembnosti (najprej
najpomembnejše, nato vse ostale).
Vendar pa za ugotavljanje posebnosti poslušanja samo opredelitev (poslušalčevega)
slušnega zaznavanja ne zadostuje. Zagotovo je treba v tem kontekstu razmišljati tudi o tem,
kaj je govorjeno besedilo, kakšne so njegove značilnosti, kako je strukturirano itd.61 Buck
(2001: 43) opozarja na t. i. eksplicitnostne ključe, s katerimi govorec strukturira govorjeno
besedilo, na redundanco in govorne signale; poseben pomen pripisuje prozodiji, zlasti pri
prepoznavanju besed, saj je ta nosilka številnih implicitnih informacij, ki so lahko celo v
nasprotju z dobesednim oz. eksplicitnim pomenom (Buck 2001: 32). Po njegovem mnenju na
dekodiranje in razumevanje posebej pomembno vplivajo prav naglas, poudarek in intonacija,
upoštevati pa je treba tudi hitrost govora in zvrstnost (npr. narečne idr. značilnosti).62 V zvezi
s tem poudarja pomanjkanje avtomatizacije procesiranja pri tujih govorcih (Buck 2001: 38),
katerih jezikovna zmožnost je omejena. Govorjeno besedilo mora namreč poslušalec
procesirati med samo realizacijo besedila. Prav tako na razumevanje vplivajo (namerni in
nenamerni) neverbalni znaki, ki – podobno kot velja za prozodijo – lahko sicer podpirajo
eksplicitno verbalno sporočilo, a nosijo implicitne pomene (Buck 2001: 47).
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Slušni organi in proces slušnega zaznavanja so podrobno opisani v Vogel 2002: 73–74.
Podobno tudi Rost (cit. v Vogel 2002: 76–77, op. 88).
62 V zvezi s slušnimi lastnostmi govorjenega besedila J. Vogel (2002: 77–78) navaja jakost, s katero so izgovorjeni
posamezni deli besed (besedni naglas in stavčni poudarek), ter intonacijo, na podlagi katerih poslušalec oblikuje
metrično shemo oz. ritmični vzorec besedila.
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1.4.2 Specifike branja
Prva stopnja v bralnem procesu je vidno zaznavanje (kot protipol slušnemu), ki se začne z
vstopom vidnega dražljaja v vidni sistem; zmožnost vidnega zaznavanja je prvi pogoj, da
lahko beremo. Vidno zaznavanje je povezano z vidom in vidnimi organi – očmi. Raziskovalci
bralnega procesa so zato v svojih raziskavah precej pozornosti namenili očesnemu gibanju
med branjem; ugotovili so, da med branjem oči besedilu ne sledijo linearno, kot tečejo
zapisane vrstice, temveč se premikajo v (nenadnih in neenakomernih) preskokih (fr.

saccades), ki jim sledijo faze sorazmerne stabilnosti, imenovane fiksacije oz. fiksacijski
postanki63 (fr. fixation) (Crystal 1992: 208). Na sekundo naj bi bralec napravil tri do štiri
takšne fiksacijske postanke, pri čemer Crystal (prav tam) poudarja, da sta njihova količina in
dolžina odvisni od vsebine (besedila) in da obstajajo tudi medjezikovne razlike. Večina
raziskav je bila narejenih za angleščino in francoščino. Za slovenščino, kolikor nam je znano,
takšnih ali podobnih raziskav ni, zato se tudi slovenska strokovna literatura naslanja na
izsledke tujih raziskav (npr. Pečjak 1999 in 2000, Grosman 2005).
Crystal meni, da se »med zaznavanjem, razen gibanja oči, zgodi malo«; obstaja veliko teorij,
a nobena natanko ne odgovori na vprašanje, kako dejansko bralci iz grafičnih simbolov
izpeljejo pomen (Crystal 1992: 209). Eno od teorij predstavlja S. Pečjak in jo postavlja v
kontekst opismenjevanja: vidnemu zaznavanju sledi prepoznavanje črk v besedi ali cele
besede (t. i. identifikacija) ter ponovno prepoznavanje že znanih črk v besedi ali cele besede
(t. i. rekognicija)64 (Pečjak 1999: 26–27, Pečjak 2000: 48). V tem procesu ima osrednjo vlogo
mehanizem primerjanja v spominu:65 bralec se skuša med informacijami, ki jih že ima
uskladiščene v dolgoročnem spominu, odločiti, kako bo opredelil nov znak (Pečjak 1999: 26–
27).66
(Zavedanje o pomenu vloge bralčevega spomina in poudarek na dejavni vlogi bralca v
procesu dekodiranja sta imela za posledico oblikovanje teorije rekodiranja (Groeben 1982:
27): zaznavanje in obdelava besedne informacije ni le (pasivno) dekodiranje, temveč aktivni

Prevod francoskega termina kot fiksacijski postanek je povzet po Pečjak (2000: 51), ki tudi namenja nekaj
pozornosti vzorcem gibanja oči. Francoski izraz saccades prevaja kot sakade (prav tam).
64 Hitra rekognicija je mogoča le v primeru bralcu dobro znanih besed (prav tam).
65 V psiholingvistiki se uporablja tudi izraz mentalni leksikon (Kranjc 1998: 16) in mentalni slovar (Vogel 2002:
79), v psihologiji pa tudi pomenski spomin (Pečjak 1999: 39).
66 S. Pečjak (prav tam) podrobno obravnava dve teoriji, ki skušata razložiti delovanje tega mehanizma: teorijo
ujemanja obrisov in teorijo primerjanja značilnosti; slednja pravi, da posamezne znake (črke) prepoznavamo z
analizo njihovih značilnosti (črke imajo npr. določene skupne elemente, ki pa so organizirani na različne načine –
to so njihove razločevalne značilnosti). Vendar analitična teorija prepoznavanja vzorcev velja le za sisteme
zapisovanja, kjer znak odgovarja posameznemu glasu – drugače je v t. i. slikovnih pisavah.
63
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konstruktivni postopek, ki omogoča povsem novo strukturiranje besedila. Gl. tudi v
nadaljevanju, pogl. 1.4.3.2)
Dejavniki, ki vplivajo na hitrost in natančnost zaznavanja pri branju (identifikacije in
rekognicije), so po S. Pečjak (1999: 31) naslednji: zaznavne sposobnosti bralca, vzorec
gibanja oči, poznavanje besede (znana ali neznana beseda) in tipografske značilnosti
besedila. Proces zaznavanja po njenem mnenju lahko poteka na različnih ravneh: na ravni
črk, zlogov ali celih besed. Ravni so med seboj povezane oziroma odvisne druga od druge
(Pečjak 1999: 28–29). Kaj se zgodi v naslednjih fazah oz. to, kako prepoznanim ali
nepoznanim besedam bralci določajo pomen, kako določajo razmerja med njimi oz. kakšno
vlogo ima pri tem morfologija,67 pa je stvar naslednje faze v procesu razumevanja; zanjo
smo rekli, da je univerzalna, zato več o njej v poglavju 1.4.3.
1.4.2.1 Pismenost
Druga pomembna specifika, ki branje ločuje od poslušanja, je pismenost – zmožnost
prepoznavanja črk oz. vzpostavitev odnosa črka–glas ter povezovanja črk v smiselne enote –
besede, povedi, (krajša ali daljša) besedila; gre za t. i. osnovno ali alfabetsko pismenost
(Bešter 1996: 5, Bešter Turk 2003: 57–58),68 ki bi ji lahko rekli tudi opismenjenost.
Opismenimo se običajno, vsaj kar zadeva izkušnjo zahodne civilizacije, v procesu šolanja.69
Opismenjevanje je zaveden proces, prav zato za branje velja, da je mnogo bolj
(samo)usmerjana in kontrolirana dejavnost kot poslušanje (Rickheit 1995: 17). Le-to je
prvotnejše, v prvem jeziku se razumevanje ob poslušanju razvija nezavedno,70 zato naj bi šlo
pri poslušanju – za razliko od branja – bolj za proceduralno kot pa deklarativno znanje (Buck
2001: 49). Po drugi strani pa naj bi bil v običajnih primerih med branjem bralčev spomin
mnogo manj obremenjen kot npr. pri poslušanju, saj si bralec lahko sam določa tempo
branja in intenziteto sprejemanja novih informacij (Heinemann in Viehweger 1991: 259).
Med raziskovalci je zanimanje za raziskovanje branja veliko in Crystal (1992: 209) je mnenja,
da je (bil) razlog za to med drugim problem funkcionalne nepismenosti velikega deleža
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Kot rečeno, se slovenska strokovna literatura naslanja na spoznanja angleških in ameriških raziskav bralnega
procesa.
68 Pojem pismenosti je bil sprva povezan »z obvladanjem pisanja in branja črk in besed, kasneje pa preprostih
besedil« (Bešter Turk 2003: 58). Osnovno pismenost naj bi po opredelitvi Statističnega urada R Slovenije dosegli
vsi, ki so se šolali vsaj tri leta (Bešter 1996: 5). V popisu prebivalstva leta 1991 je bilo tako nepismenega le 0,46
% prebivalstva, zato vprašanje o pismenosti v popisu 2002 »zaradi majhnosti pojava ni bilo vključeno«, kot je
pojasnila Liljana Gregorič s Statističnega urada RS (e-pismo z dne 12. 1. 2007). Gl. tudi Bešter Turk 2003: 58.
69 O začetnem opismenjevanju gl. Pečjak 2000.
70 Gl. tudi Križaj-Ortar 2000: 13.
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prebivalstva ZDA. Podobno lahko trdimo tudi za slovensko situacijo. S. Pečjak (2000: 43)
tako pravi, da »/o/pismenjevanje v ožjem pomenu vključuje učenje branja in pisanja, v

širšem pomenu pa razvijanje tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne
pismenosti /…/« (gl. tudi Pečjak 1999, Bešter 1996, Bešter Turk 2003 idr.). Funkcionalna
pismenost sicer ni v središču našega zanimanja, je pa zlasti s stališča merjenja zagotovo
zanimiva za nadaljnje razmišljanje o razumevanju.
1.4.2.1.1 Pismenost kot družbeni problem
Branje velja le za eno od številnih praks, ki definirajo pismenost. Toda dejstvo, da je nekdo
pismen, še ni zagotovilo, da zna besedila uporabljati v vsakdanjem življenju, da npr. zapisano
besedilo tudi dejansko razume oz. ga zna napisati. Gre za problem t. i. funkcionalne
pismenosti oz. nepismenosti, ki ji strokovnjaki – tudi pri nas71 – zadnja leta posvečajo vse
več pozornosti.
Obstajajo številne opredelitve funkcionalne pismenosti,72 v glavnem pa ločujejo besedilno,
dokumentacijsko in računsko pismenost, v kontekstu sodobnega tehnološko in informacijsko
hitro razvijajočega se sveta še informacijsko pismenost, zadnje čase je govor tudi o finančni
pismenosti,73 o družinski pismenosti, pogosto pa se pismenost raziskuje tudi v okviru
posameznih poklicnih področij.74 Pomembno je poudariti, da funkcionalna pismenost ni
univerzalni koncept, temveč ga je treba postaviti v kulturni, časovni in prostorski kontekst. A.
Janko Spreizer (1998: 13) zato meni, da bi bilo ustrezneje govoriti o mnogoterih
pismenostih, ne pa o posamezni pismenosti, četudi se poleg kulturno specifičnega raziskujejo
tudi vprašanja univerzalnega v pisnih praksah (prav tam). Na pismenost je treba gledati v
luči družbene razslojenosti na socialno, etnično, ekonomsko idr. neenake družbene skupine.75
A. Janko Spreizer opozarja na vlogo poučevanja in opismenjevanja, »ki je med drugim v

funkciji socialne kontrole in hegemonije vladajočih razredov. Procesi, s pomočjo katerih se
naučimo brati in pisati, oblikujejo pomen le-teh za tiste skupine, ko določene rabe
prakticirajo« (prav tam). Izobraževanje oz. opismenjevanje naj bi zato bilo strogo
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Gl. Bešter (1994/95), Janko Spreizer (1998), Pečjak (1999 in 2000), Možina (2000a in 2000b), Bešter Turk
(2003).
72 Izčrpno jih predstavlja A. Janko Spreizer (1998). Gl. tudi Bešter (1994/95) in Možina (2000a in 2000b).
73 Npr. Staš Zgonik: Koliko vas stane vaše neznanje. Finančna pismenost. Mladina, št. 17/18, 25. 4. 2008.
74 Gl. Ferbežar in Pirih Svetina (2007), Marjanovič Umek idr. (2007).
75 A. Janko Spreizer tako navaja H. J. Graffa, ki je v Kanadi raziskoval t. i. mit o pismenosti, po katerem naj bi
pismenost vodila k družbeni mobilnosti, preseganju revščine in k samoizpolnjevanju. Raziskava je ovrgla ta mit in
dokazala, da opismenjevanje nikakor ni zagotovilo večje enakosti, demokracije itd., temveč lahko še poglablja
družbeno stratifikacijo (Janko Spreizer 1998: 14).
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kontrolirano: ne le v discipliniranje posameznikov, ampak v enaki meri tudi v njihovo
emancipacijo (Janko Spreizer 1998: 14 in 21).76
Takšno gledanje je vredno upoštevanja zlasti v kontekstu večkulturnih družb, kjer običajno
večinska kultura diktira opredelitev pismenosti.77 K odnosom moči, ki se lahko odslikavajo
tudi v pisnih praksah (Janko Spreizer 1998: 13), pa se bomo še vrnili.
Vrste pismenosti je težko ostro ločiti drugo od druge; med sabo se gotovo povezujejo in
prepletajo. A za našo tematiko je zanimiva t. i. besedilna pismenost, imenovana tudi bralna
pismenost, ki po definiciji International Educational Association pomeni »sposobnost

razumevanja in tvorjenja/uporabljanja tistih pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba
in/ali so pomembne za posameznika.« (Pečjak 1999: 9). Sodobna družba namreč od
posameznikov zahteva vse večjo fleksibilnost pri selekciji in branju raznovrstnega gradiva oz.
iskanju in uporabi informacij ter njihovem pretvarjanju v znanje in védenje. Takšne zahteve
se sodobnim družbam ponujajo kot izhodišče za načrtovanje izobraževanja/opismenjevanja
in za ozaveščanje posameznikov in družbenih skupin o prednostih, ki jih pismenost prinaša;78
v primeru odraslih pa tudi za njihovo motivacijo za vseživljenjsko učenje.
Nekatere raziskave funkcionalne pismenosti, izvedene v Sloveniji,79 so ugotovile zelo nizko
stopnjo besedilne pismenosti pri nas, in to ne le kar zadeva tvorjenje besedil, temveč tudi
razumevanje javnih in uradnih besedil (prim. Bešter 1994/95 in Bešter Turk 2003).
Načrtovanje funkcionalne pismenosti je zato postalo eno od izhodišč kurikularne prenove
jezikovnega pouka pri slovenščini (prim. Bešter in Križaj-Ortar 1995/96, Bešter 1996).80
Problematična pa se je funkcionalna pismenost v Sloveniji pokazala tudi v mednarodnem
kontekstu: v okviru Mednarodne študije o pismenosti odraslih (International Adult Literacy
Surey – IALS), v kateri je sodelovalo 20 držav, je bila leta 1998 v Sloveniji pod okriljem
Andragoškega centra Slovenije izvedena raziskava Pismenost odraslih in udeležba v

izobraževanju. V tej raziskavi se je Slovenija skupaj s Čilom, Poljsko in Portugalsko znašla na

»Stopnja in obseg emancipacije pa sta postala predmet političnih bojev in razprav.« (Janko Spreizer 1998: 21)
Gl. tudi Bešter (1996: 60).
77 V slovenskem kontekstu velja tu opozoriti tudi na možen diktat omejevalnega normativizma (Stabej 2001a).
78 Seveda pa morajo za to dobiti tudi konkretne dokaze oz. se morajo o tem sami prepričati. Gl. tudi Janko
Spreizer (1998: 14).
79 O nekaterih, zlasti med šolajočo se mladino, poročata M. Križaj-Ortar in M. Bešter (1995/96). Prim. tudi Pečjak
(1999). O raziskavah funkcionalne pismenosti odraslih pa Možina (2000a in 2000b), Bešter 1994/95 in Bešter
Turk 2003.
80 Gl. tudi Stabej (2001a: 21).
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repu liste.81 Razlogi za takšno stanje so različni. E. Možina kot najpomembnejši razlog navaja
raven izobrazbe, sledijo starost, izobrazba staršev in zaposlitveni položaj (Možina 2000a: 31,
2000b: 26–34). Gotovo pa gre razloge iskati tudi v posameznikovih (družbenih) potrebah po
rabi določenih bralnih in pisnih praks, ki povečujejo ali krnijo zmožnosti, povezane z njimi.82
Poleg družbenih potreb pa omenimo tudi priložnosti, ki jih posamezniku ponuja družba – ne
le priložnosti za uporabo bralnih in pisnih praks v vsakdanjem življenju, temveč tudi v obliki
dostopa do tovrstnih znanj in spretnosti. In nazadnje, pa morda ne najmanj pomembno, v
obliki spodbud, ki uporabnikom slovenščine dajejo (samo)zaupanje, da slovenščino znajo
uporabljati (nenazadnje to večino časa tudi počnejo) in jo s tem tudi tvorno sooblikujejo.83
Na vprašanje bralne (ne)pismenosti namreč ni mogoče gledati izključno s stališča
prejemnikovega (ne)razumevanja: »Če ljudje sporočil ne razumejo, za to niso nujno krivi

sami (in njihova funkcionalna nepismenost), temveč so zelo verjetno krivi kar tvorci, saj se
niso dovolj zavedali potreb uporabnikov ne njihovega znanja in navad« (Stabej 2004). Če
tisti, ki piše javna obvestila, namenjena najširši publiki, potreb in navad svoje publike ne
upošteva, deluje zgolj »s položaja družbene moči in hierarhije« (prav tam). To odpira
vprašanje, ali je vsako besedilo, napisano v (slovenščini kot) prvem jeziku, potencialno
razumljivo.
Ob omenjenih razlogih pa je treba v zvezi z rezultati tovrstnih študij opozoriti vsaj še na dva.
Pismenost je kompleksen koncept, zato ga je izredno težko meriti, kot je težko meriti
vsakršno jezikovno zmožnost. Pri izdelavi merskega instrumenta in nato interpretaciji
rezultatov je treba upoštevati številne dejavnike, ki (lahko) vplivajo na rezultat merjenja.
Eden od njih je zagotovo testna metoda. Že M. Bešter je ob raziskavi funkcionalne
pismenosti v Sloveniji leta 1993 opozorila na težave pri izdelavi merskega instrumenta
(jezikovnega testa oz. vprašalnika) in s tem vplivu testne metode na rezultate vprašalnika
(Bešter 1994/95: 8). Posebej pa so vprašljive metode, ki so zaradi mednarodne narave
raziskav univerzalne in zaradi primerljivosti uporabljene za predstavnike različnih jezikovnih
in kulturnih skupnosti (gl. tudi Bešter Turk 2003: 65, op. 31). Taka je bila npr. zgoraj
omenjena Mednarodna študija o pismenosti (IALS). Zanjo so merski instrument izdelali tako,
da so besedila prevedli v jezike sodelujočih držav in jih le deloma priredili sociokulturnim
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Gl. Možina (2000a: 30, 2000b: 24).
Prim. tudi Možina (2000b: 34).
83 Problem jezikovne lojalnosti in z njo uporabe drugih jezikov v nekaterih javnih situacijah (Stabej 2001a) tu
opuščamo ob strani.
82

47

razmeram v njih.84 Prav posameznikova kulturna določenost pa je, kot bomo pokazali v
nadaljevanju (pogl. 2.2.3), eden od pomembnih dejavnikov razumevanja. Izključevanje tega
dejavnika odpira vprašanje veljavnosti takšnih meritev; zadeva namreč enega temeljnih
konceptov merjenja jezikovne zmožnosti, in sicer avtentičnost, zlasti t. i. situacijsko
avtentičnost, ob kateri pa se že odpira tudi vprašanje relevantnosti takšnih besedil in s tem
njihove razumljivosti za ciljno publiko. Avtentičnost je v jezikovnem testiranju zelo
pomemben koncept, ki se nanaša tako na besedila, vključena v jezikovne teste, kot tudi na
testne naloge, s katerimi se meri jezikovna zmožnost, oziroma na odgovore nanje. Ko
govorimo o avtentičnosti besedil, nimamo v mislih samo t. i. izvirnih besedil, torej besedil, ki
so bila npr. napisana ali prevedena za govorce prvega jezika. Vprašanje avtentičnosti je tu
namreč treba razširiti na vprašanje relevantnosti besedil za ciljno publiko. Če namreč želimo
spodbuditi avtentično, to je tipično jezikovno rabo, kakršna je značilna tudi za netestne
sporazumevalne situacije, moramo upoštevati na eni strani za ciljno publiko relevantna
besedila, na drugi pa morajo biti tudi naloge, s katerimi merimo to jezikovno rabo, ustrezno
pripravljene (Ferbežar idr. 2004b: 87). Pri tem je lahko v veliko pomoč t. i. analiza potreb
bralcev, vključenih v tovrstne raziskave (odvisno seveda od tega, kaj merimo). Zdi se, da so
avtorji slovenskih raziskav funkcionalne pismenosti to dejstvo premalo upoštevali (prim.
Možina 2000a in 200b, Bešter 1994/95, Bešter Turk 2003).
Drugi razlog se morda skriva v jezikovni (nesamo)zavesti. Rekli smo, da odnos do branja in
pomen pismenosti v neki družbi sooblikuje jezikovna zavest njenih predstavnikov (gl. tudi
Grosman 2001: 7). Jezikovna zavest je imela izjemen pomen pri ohranjanju slovenske
identitete in identifikacije (Stabej 2001a: 20). Slovenščina, govorimo seveda o njeni knjižni
obliki, ima zato v pojmovanju njenih (domačih) uporabnikov prav posebno vlogo, odnos do
nje pa je ambivalenten: po eni strani jo njeni uporabniki vidijo kot prestižno ohranjevalko
svoje identitete, ki jo je zato treba varovati v čimbolj neokrnjeni obliki. Takšno mnenje se je
oblikovalo na podlagi preteklih ideološko-jezikovnih normativnih posegov v slovenski knjižni
jezik in iz nezmožnosti funkcionalnega pogleda na jezik (Stabej 2001a: 22). Na drugi strani
pa se je – morda izhajajoč iz prvega – oblikovalo prepričanje, »da je slovenski knjižni jezik

nekaj popolnoma odtujenega, umetnega in nenaravnega.« (Stabej 2001a: 23). Zato
slovenščina po večinskem prepričanju velja za težko naučljiv jezik oz. je sploh neobvladljiva
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Tako so npr. v test vključili vremensko sliko, ki za slovensko kulturno okolje ni tipična, kaže namreč vremenske
razmere v zelo oddaljenih delih sveta (Pacifik), Aspirin je bil poimenovan Aspirin Zdravko, jedilni list Mcdonaldsove
restavracije je vseboval ponudbo, ki je sicer v teh restavracijah v Sloveniji ni, ipd. (gl. Možina idr. 1999).
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tako za tuje kot tudi za domače govorce.85 Ena od nalog jezikovnega načrtovanja je zato
lahko tudi spodbujanje jezikovne samozavesti, ne zavesti o jeziku kot prestižnem
sporazumevalnem orodju,86 ki ga ni mogoče nikoli zares obvladati. To pa vključuje tudi
spodbujanje k jezikovni rabi v vseh njenih pojavnih oblikah. Namreč, kot pravi M. Stabej
(2001a: 21), »/s/ociolingvistično dokazano pa je, da v sodobnih družbenih razmerah jezik, ki

ne živi polnega javnega življenja, sčasoma preneha živeti tudi v intimnih, zasebnih
okoliščinah«.
1.4.3 Razumevanje ob branju
Vrnimo se k procesom razumevanja, v tisto fazo, za katero smo rekli, da je v procesu
razumevanja univerzalna. Kot že rečeno, pa se tu iz praktičnih razlogov omejujemo na
branje. Tudi v strokovni literaturi so največkrat proces razumevanja skušali pojasnjevati prav
s t. i. bralnimi modeli, ki so jih na podlagi vplivnega van Dijk-Kintschevega modela s konca
70. oz. začetka 80. let prejšnjega stoletja izpeljevali številni raziskovalci tega področja. Zato
se jim bomo v naslednjem sklopu poglavij nekoliko natančneje posvetili tudi mi.
Če nekoliko povzamemo poglavje o specifikah branja, sta prva pogoja za uspešno
dekodiranje zapisanih besednih informacij zmožnost vidnega zaznavanja in osnovna
pismenost: zmožnost identificirati črke in vzpostaviti razmerje do njihove glasovne podobe.
Ne glede na to, ali se strinjamo s trditvami, da se pri tem grafični kod, ki je dan v pisni obliki,
pretvarja v glasovni oz. fonetski kod (Pečjak 1999: 26, Križaj-Ortar 2000: 26), da torej bralec
besedo prepozna tudi akustično, je dejstvo, da mora v naslednjih fazah procesa dekodiranja
prepoznati besede oz. določiti besedam pomen (van Dijk in Kintsch 1983: 21,87 Vogel
2002: 74–80). Prav besedišče naj bi namreč imelo ključno vlogo v procesu razumevanja, saj
so »besede temeljni gradniki jezika, enote pomena, iz katerih se oblikujejo večje strukture,

kot so povedi, deli besedil in cela besedila« (Read 2000: 1). Toda reči, da je obstoj
mentalnega slovarja88 s, kot pravi O. Kunst-Gnamuš (1984: 44), »družbeno dogovorjenimi

pomeni jezikovnih izrazov«, za razumevanje dovolj, bi pomenilo zelo poenostaviti proces
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I. Petric (2004: 31) npr. poroča o negativnih odzivih domačih govorcev slovenščine, ko naj bi v slovenščini
napisali esej na določeno temo, češ da tega ne bodo znali.
86 »Pričakovali bi, da bi se ob možnostih poglobljenega spoznavanja, ki jih odpirajo sodobno jezikoslovje oziroma

sorodne vede, jezikovna kultura razširila in bi postala v skupnosti, kakršna je slovenska, samoumevna, a je videti,
da to ovirajo kompetenčne težave govorcev, piscev, pa tudi premajhna pozornost skupnosti vprašanjem jezika kot
dejavnika sporazumevanja skupnosti in vlogi zavesti o njem kot sestavini bivanjske zavesti sploh.« (Pogorelec

1999: 112).
87 Proces identifikacije črk oz. prepoznavanja besed sta van Dijk in Kintsch (1983: 22) postavila za temelj, iz
katerega izhaja njun bralni model oz., kot pravita, pristop k višjim procesom razumevanja.
88 Mentalni slovar, imenovan tudi mentalni leksikon, je metafora za v spominu shranjeno množico poimenovanj in
drugih besed; njegova izgradnja je po H. H. Clark in E. V. Clarku (1977, cit. v Ferbežar 2000: 20 in 32) glavni del
učenja jezika. V njem naj bi se informacije (nove besede) povezovale v obliki mrež in hierarhičnih kategorij.

49

razumevanja. Ne zadostuje namreč, da bralec zaznane in prepoznane besede poveže z
obstoječim mentalnim slovarjem; določiti jim mora tudi pomen. Pri tem je treba upoštevati
dejstvo, da informacije, ki pomagajo določiti pomen besed, prinaša tako sobesedilo, v
katerem se besede (običajno) pojavljajo, kot tudi celotna sporazumevalna situacija.89 V njej
mora bralec določiti konkretne reference, na katere se nanašajo besede v besedilu (prav
tam; Vogel 2002: 79): določiti mora, katera izmed pomenskih tendenc besede je v danem
besedilu in situaciji najbolj ustrezna, morda najbolj funkcionalen, določiti ji mora torej
aktualni referenčni pomen; pri tem Vigotski (cit. v Vogel 2002: 80) opozarja na razlike med
dobesednim, s slovarjem določenim pomenom in dejanskim pojmom, ki ga prikliče beseda v
posameznikovi psihi. »Govorec in poslušalec pri uporabi neke besede sicer lahko mislita na

isti predmet, ki ga beseda označuje, vendar pa imata pri tem popolnoma različne sisteme
odnosov.« (prav tam) Kot pravi Verschueren (2000: 20), »številnih besed niti ne moremo
razumeti, če ne upoštevamo vidikov poznavanja stvarnosti (oziroma tako imenovanega
'enciklopedičnega znanja')«, to pa pomeni, da »s tem procesom postane pomen dostopen po
stopnjah« (prav tam). Nadalje mora prejemnik poznati možna semantično-sintaktična
razmerja med besedami oz. obvladati pravila skladenjskega oblikovanja; in nenazadnje mora,
kot dokazuje pragmatično jezikoslovje, prepoznati tudi sporočevalčev odnos oz. njegovo
vrednotenje poimenovane predmetnosti (Kunst-Gnamuš 1984: 50, Vogel 2002: 80).90
Branje, kot pravita van Dijk in Kintsch (1983: 22), seveda ni preprosto zaporedje procesov, ki
se začne z zaznavanjem napisane besede in njenim fonetičnim dekodiranjem, s
prepoznavanjem besede in dekodiranjem njenega pomena, nadaljuje pa s slovničnim
razčlenjevanjem (angl. parsing) povedi in, nazadnje, z bolj globalnim procesiranjem diskurza.
Takšno zaporedje procesov je v strokovni literaturi poimenovano »procesi od spodaj

navzgor« (angl. bottom-up).91 Nasproten temu je model procesiranja, v katerem imajo v
procesu razumevanja besedila prednost t. i. višje ravni procesiranja; avtorja (prav tam) ga
imenujeta »učinek od zgoraj navzdol« (angl. top-down effect).92 Vendar procesa
razumevanja ni mogoče shematsko predstavljati kot zgolj procese od spodaj navzgor ali
89

J. Vogel (2002: 79) pri prepoznavanju besed v govorjenih besedilih poudarja pomen kognitivnih učinkov, in
sicer besednih (poslušalčeva težnja slišane zvoke prepoznati kot besede), pogostnostnih (poslušalec hitreje
prepozna besede, ki se v govoru pogosteje uporabljajo) in sobesedilnih (besede se hitreje prepoznajo v
sobesedilu kot brez njega).
90 Prim. tudi Just-Carpenterjev model v nadaljevanju.
91 »Izhodiščna postavka teh modelov je, da se vzorci vidnih informacij najprej izberejo iz pisnega gradiva, nato pa

se skozi različne stopnje transformirajo, ne da bi nanje vplivalo splošno znanje, informacije iz sobesedila in
strategije procesiranja ali pa le zelo malo.« (Pečjak 1999: 16) Avtorica nadalje opisuje Goughov in LaBerg-

Samuelsov model.
92 Glavna značilnost teh modelov je, »da vrh sistema procesiranja, to je del, ki omogoča oblikovanje pomena
besedila, kontrolira pretok informacij na vseh predhodnih ravneh.« (Pečjak 1999: 15) Avtorica opisuje
Goodmanov model.
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učinek od zgoraj navzdol, saj ti procesi potekajo sočasno. Zato sta van Dijk in Kintsch leta
1978 predlagala kombinirani bralni model:93 v njem na proces razumevanja vplivajo kontekst,
strategije procesiranja oz. slovnične analize ter bralčevo védenje, znanje in lastne izkušnje, t.
i. kognitivne sheme, ki naj bi jih bralec v obliki svojih pričakovanj o besedilu in sogovorcu ter
drugih dejavnikov sporazumevanja prinesel v besedilo že ob zaznavanju94 (Heinemann in
Viehweger 1991: 259, podobno tudi G. Brown 1993: 60, cit. v Vogel 2002: 86). Spoznavni
psihologi kognitivne sheme razlagajo kot organizirane zgradbe znanja (van Dijk in Kintsch
1983: 47, Kintsch 1998: 37, Pečjak 1999: 49),95 ki se oblikujejo na podlagi posameznikovih
izkušenj in predstav ter kulturnega okolja. Aktivirajo se tako pri tvorjenju in razumevanju
besedil kot tudi pri njihovem priklicu. Namenjene so filtriranju novih informacij: bralec
aktivira tisto shemo, za katero misli, da je relevantna, in nanjo pripne nove informacije iz
besedila (Alderson 2000: 17); kognitivne sheme mu pomagajo tudi pri zapolnjevanju vrzeli,
kadar besedilo povezuje v koherentno celoto. Sheme so različno kompleksne in abstraktne
(Groeben 1982: 47); nekatere so zelo konkretne in jih oblikujemo na temelju konkretnih
izkušenj, tiste, ki se nanašajo na abstraktne pojme, pa oblikujemo na temelju svojih predstav
(Vogel 2002: 86). Nekateri psihologi namesto o shemah govorijo o mentalnih modelih, ki so
tudi temelj za koncept t. i. scenarijev (ti naj bi pomenili konkretno operacionalizacijoa
mentalnih modelov) (Heinemann in Viehweger 1991: 72).
1.4.3.1 Van Dijk-Kintschev situacijski model
Ker gre pri van Dijk-Kintschevem bralnem modelu za najbolj vplivnega med vsemi tovrstnimi
modeli, ga nekoliko natančneje predstavljamo. Po njunem modelu razumevanje daljšega
besedila poteka v ciklih (zato v prvi fazi imenovan tudi ciklični model): znotraj posameznega
obdelovalnega cikla se v delovnem spominu najprej analizira določeno število96 semantičnih
enot oz. propozicij,97 in sicer glede na njihovo koherenco (čeprav samo približen, je bil kriterij
zanjo vzorec ponavljanja argumentov v propozicijah – prim. van Dijk in Kintsch 1983: 43).
Propozicije so v besedilu organizirane hierarhično; bralec izbere predvsem tiste, ki so

Kombinirani model sta v svojem delu Strategies in Discourse Comprehension leta 1983 nekoliko dopolnila in
predelala v t. i. situacijski model (van Dijk in Kintsch 1983).
S. Pečjak (1999: 17) tovrstne modele imenuje interaktivni modeli.
94 Van Dijk in Kintsch sta v svojem modelu fazo dekodiranja v celoti izpustila (van Dijk in Kintsch 1983: 21) in svoj
model zgradila neposredno na razumevanju oz. pomenski analizi besedila.V svojem poznejšem delu je Kintsch to
pomanjkljivost odpravil (gl. Kintsch 1998).
95 Imenujejo jih tudi okviri (angl. frames) in skripti (angl. scripts) (van Dijk in Kintsch 1983: 47).
96 Odvisno od stopnje njihove poznanosti in kompleksnosti.
97 Propozicije so za van Dijka in Kintscha pomenske enote (angl. semantic units), ki vsebujejo enega ali več
argumentov oz. udeležencev (van Dijk in Kintsch 1983: 37–43, Kintsch 1998: 54) in lahko zajemajo večje enote
besedila; v tem se njuno pojmovanje propozicije precej razlikuje od Toporišičevega, ki je mnogo ožje: pri
Toporišiču (1992: 192) so propozicije (zgolj) pomenske podstave stavka.
93
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hierarhično višje in se lahko kot fragment besedilne osnove (angl. textbase)98 shranijo v
kratkoročnem oz. delovnem spominu, ki ima omejeno kapaciteto. Le iz besedila neposredno
izhajajoče propozicije lahko tvorijo takšno besedilno osnovo. »Vendar pa je le redko rezultat

razumevanja 'čista' besedilna osnova.« (Kintsch 1998: 47) Izbira propozicij je namreč
odvisna tudi od posameznikovega znanja in izkušenj, od t. i. shem (angl. schemata).99 V
naslednjem ciklu se nove propozicije povežejo z v kratkoročnem spominu že shranjenimi, da
bi se med njimi vzpostavila koherenca oz. da bi se povezali besedilni svetovi. Proces se tako
od cikla do cikla nadaljuje, pri čemer se pomembnejše nadrejene propozicije pogosto zadržijo
v kratkoročnem spominu dlje kot en dodatni cikel. Po vsakem ciklu se na novo konstruirana
t. i. koherenčna slika (angl. coherence graph) prenese v dolgoročni spomin. Cikli pri
izkušenih bralcih potekajo avtomatično; težave nastanejo, ko med propozicijami v
kratkoročnem spominu in delom besedilne osnove, shranjenim v kratkoročnem spominu, ni
nobene povezave. V tem primeru je nujno inferiranje (van Dijk in Kintsch 1983: 44 in 49–52,
Groeben 1982: 51–52). Van Dijk in Kintsch (1983: 49–52) ločita tri vrste inferiranja: t. i.

premoščanje (angl. bridging inferences), ki je del samega procesa razumevanja; odvijalo naj
bi se na ravni propozicije in pomagalo pri vzpostavljanju koherence besedila. Vendar po
mnenju avtorjev premoščanje ni del same besedilne osnove, temveč se nanaša na drugačno,
nebesedilno raven analize, tj. na situacijski model. Druga vrsta inferiranja je t. i. elaborativno

inferiranje (angl. elaborative inferences), ki ni nujno del procesa razumevanja, ampak se
lahko odvija po njem in ima pomemben učinek na zapomnjenje besedila. Vezano je na
bralčevo poznavanje teme besedila, da bi tako dopolnil tisto, kar v besedilu ni bilo omenjeno,
ali da bi vzpostavil povezavo med besedilom in deli svojega znanja. Tretja vrsta lokalnega
inferiranja je po njunem mnenju ponovno strukturiranje propozicij (angl. restructuring).100
Za razumevanje besedila mora bralec dopolniti informacije v besedilu s svojim lastnim
znanjem, védenjem in izkušnjami; posameznikovo razumetje je torej povezano z
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Besedilna osnova je sestavljena iz tistih elementov in razmerij, ki so neposredno izpeljani iz samega besedila;
pomeni mrežo propozicij, ki predstavljajo pomen besedila, kot ga je razumel posamezni bralec (Kintsch 1998: 103
in 105).
99 Kintsch (1998: 49) jih imenuje tudi dolgoročni spomin (angl. long-term memory); pravi tudi, da sta si v svojem
situacijskem modelu kot propozicije predstavljala tudi slikovne prikaze in dejanja (angl. imagery and action),
shranjene v dolgoročnem spominu.
100 Strohner (1995) govori o dveh teorijah inferiranja: prva, t. i. minimalistična, je nastala na podlagi van
Dijkovega in Kintschevega modela razumevanja; nanaša se na bralčevo polnjenje semantičnih vrzeli in
vzpostavljanje besedilne koherence na lokalni ravni. T. i. maksimalistična teorija inferiranja, na drugi strani, vidi v
inferiranju predpogoj za razumetje. Obe teoriji sta po Strohnerju nepopolni, saj je po njegovem mnenju
inferiranje močno odvisno od (sporazumevalne) situacije. Zato avtor predlaga še tretjo, ki bi bolj upoštevala
situacijskost: le-to določajo znanje in védenju, okolje (h kateremu sodi tudi prenosnik) in partner v
sporazumevanju.
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informacijami, shranjenimi v njegovem dolgoročnem spominu.101 Strukturo, ki je rezultat tako
besedilne osnove, tj. propozicij, izhajajočih iz besedila, kot propozicij iz dolgoročnega
spomina (sheme), van Dijk in Kintsch imenujeta situacijski model. »Besedilna osnova je

predstava besedila, kakršno dejansko je. Premoščanje in druge vrste inferiranja pa pripadajo
situacijskemu modelu, ki se zgradi na podlagi tako besedilne osnove kot znanja. Kar je
inferirano, torej niso propozicije v besedilni osnovi, temveč povezave v situacijskem
modelu.« (Van Dijk in Kintsch 1983: 51) Če besedilo ne zahteva bralčevih posegov v obliki
inferiranja (npr. v primeru popolne eksplicitnosti, ali kadar bralec teme besedila sploh ne
pozna ipd.), sta torej besedilna osnova in situacijski model identična. Če pa se v besedilu
pojavijo neznane besede, je besedilna osnova nepopolna in zato inferiranje zelo oteženo:
bralec sicer obdrži neznano besedo v kratkoročnem spominu kot delno propozicijo, vendar pa
se z nadaljnjim branjem v tem primeru nove propozicije ne morejo povezovati z njo, saj je
nepopolna in tako močno ovira proces razumevanja. Seveda bralcem ni treba razumeti prav
vsake besede v besedilu, da bi rekonstruirali njegov pomen. Nekatere besede lahko
preskočijo, pomen drugih lahko določijo na podlagi sobesedila, svojih shem itd. Vprašanje pa
je, kateri sobesedilni ključi so na voljo in ali jih bralci znajo uporabljati, da bi lahko ugotovili
pomen neznanih besed (gl. tudi Read 2000: 4, 39).
Situacijski model (pa tudi kasnejši, iz njega izhajajoči modeli) razumevanja torej predvideva
obstoj v spominu shranjenih kognitivnih shem (van Dijk in Kintsch 1983: 47–49, Pečjak
1999: 48, Alderson 2000: 17, Vogel 2002: 86–88, Lah 2004: 24–25). Kot rečeno, imajo
sheme poseben pomen pri t. i. elaborativnem inferiranju in kot take vplivajo na boljše
zapomnjenje in učenje ter priklic prebranega besedila (van Dijk in Kintsch 1983: 52).102
Elaborativno inferiranje je značilno tudi za reproduciranje besedila (npr. pri povzemanju); pri
tem se lahko besedilo deformira, zlasti če se bralčeve sheme in besedilni pomen ne ujemata.
V tem primeru lahko bralec pomen besedila tudi priredi tako, da se bolje prilega njegovim
shemam (prav tam); prejemnik namreč ohrani le shematsko ogrodje, spreminja, dodaja in
izpušča pa posameznosti (Rost 1994, cit. v Vogel 2002: 87).
(Kot primer morebitne takšne deformacije lahko navedemo nalogo v poskusnem testu, ki je
bil izveden v okviru ciljno raziskovalnega projekta Funkcionalna pismenost v Slovenski vojski
na seminarju 5. 4. 2007. V testu smo med drugim merili razumevanje plačilnega naloga,
101

V ciklično obdelovanje besedila se torej vključujeta dva tipa obdelav: elaborativni (inferiranje, reorganizacija
povezav) in reduktivni tip (redukcija informacij v besedilu) (Groeben 1982: 52).
102 Na pomnjenje naj bi imela pozitiven učinek tudi posebna vrsta elaborativnega inferiranja, ki vključuje t. i.
slikovne prikaze (angl. imagery). Konkretna besedila si ljudje lažje zapomnimo kot abstraktna, to pa zato, ker
spodbujajo k elaboraciji s slikovnimi predstavami (prav tam).
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izdanega zaradi napačnega parkiranja. V pravnem poduku plačilnega naloga je kot ena od
možnosti za poravnavo globe navedeno tudi delo v splošno korist ali v korist skupnosti. Tisti
respondenti, ki so že imeli izkušnjo s plačilnimi nalogi, so bili prepričani, da smo to možnost
dodali sami. Iz izkušnje so vedeli, da se globa prepolovi, če jo poravnaš v osmih dneh.
Pokazalo se je torej, da se razumevalci pri branju včasih bolj zanesejo na svoje izkušnje kot
pa na informacije v besedilu in pomen besedila temu ustrezno prilagodijo.)
Van Dijk in Kintsch (1983) nadalje ločita tudi med mikro- in makrostrukturami103 v besedilu in
jih postavita pravokotno (angl. orthogonal) razmerju med besedilno osnovo in situacijskim
modelom (Kintsch 1998: 50).104 Mikrostruktura105 pomeni lokalno, tj. površinsko raven
besedila (informacije na ravni propozicij in odnose med njimi), ki jo bralec gradi med
branjem. Za to potrebuje »precejšnjo količino leksikalnega znanja« (Kintsch 1998: 61),
shranjeno v dolgoročnem spominu. Makrostruktura pa naj bi bila hierarhično organiziran niz
propozicij, ki izhajajo iz mikrostrukture. Te t. i. makropropozicije in odnosi med njimi
predstavljajo globalno strukturo besedila; »so redukcijske in služijo reduciranju besedila na

bistvo sporočila« (van Dijk in Kintsch 1983: 52). Makrostruktura naj bi bila torej globalna
trditev o vsebini celotnega besedila; po van Dijkovem mnenju »mora generiranje besedila

izhajati iz ene glavne ideje, ki se postopno razvija v podrobne pomene« (cit. v de
Beaugrande in Dressler 1992: 28). Makropropozicije so iz besedila lahko neposredno
razvidne, pogosto pa mora bralec o njih sklepati. V procesu razumevanja gredo operacije v
nasprotni smeri, da bi spet izluščile glavno idejo (prav tam); propozicije iz mikrostruktur se
med branjem hierarhično organizirajo po t. i. makropravilih.106 Makrostruktura se torej
nanaša na splošno strukturo besedila in bistvene točke v njem (prav tam). Njena izgradnja je
odvisna od številnih dejavnikov: sociokulturnega in drugega védenja, besedilne vrste
(konverzacija : razprava na sodišču : branje poglavja v knjigi) pa tudi značilnosti samega
besedila (Kintsch 1998: 67–68).107 Tako se besedilna osnova, s svojo mikro- in
makrostrukturo, zgradi na podlagi semantične analize besedila in njegove retorične zgradbe,
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Pojem makrostrukture je van Dijk uvedel v svojem delu leta 1972 (gl. de Beaugrande in Dressler 1992: 28).
Celoten odlomek je povzet po Kintschu (1998: 50–69). Prim. tudi de Beaugranda in Dresslerja (1992: 28), S.
Pečjak (1999: 39), M. Lah (2004: 17–23).
105 Mikrostrukturo sta v nadgrajenem modelu uvedla namesto besedilne osnove v prvotnem modelu.
106 Med mikropravila sodijo brisanje (nanaša se na izpustitev elementov, ki niso nujni za globalno razumevanje),
posploševanje (mikropropozicijo bralec nadomesti s splošnejšo) in izgradnja oz. konstrukcija (posplošene
propozicije se nadomestijo z makropropozicijo) (de Beaugrande in Dressler 1992: 28, Kintsch 1998: 66). Gl. tudi
Pečjak (1999: 39) in Lah (2004: 21).
107 O raziskavah vpliva besedilnih in retoričnih shem na razumevanje poroča Kintsch (prav tam).
104
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kot je nameraval sporočevalec. Mentalna predstava (angl. mental model),108 ki si jo ustvari
bralec, vključuje tako besedilno osnovo kot tudi številne obdelave in interpretacije besedila,
temelječe na njegovem znanju, védenju in izkušnjah – situacijski model. Niti mikro- ne
makrostruktura situacijskega modela nista nujno enaki kot mikro- in makrostruktura
besedilne osnove, saj se lahko bralec odmakne od sporočevalčeve zgradbe in na novo
strukturira besedilo tako lokalno kot globalno, glede na lastno znanje in prepričanja – zgradi
svojo mentalno predstavo109 (van Dijk in Kintsch 1983: 52–53, Kintsch 1998: 65–66, 93, gl.
tudi Pečjak 1999: 38– 41).

108

Za S. Kranjc (2006: 19) je mentalni model notranja predstava o situaciji, ki določa diskurz ali besedilo oz. je
»končni cilj sistema razumevanja jezika narediti mentalno predstavo informacije, ki jo prenaša niz izrekov,
povezanih med seboj, torej besedilo.«
109 Zato vsak bralec makrostrukturo besedila oblikuje po svoje in ne nujno tako, kot je bil sporočevalčev namen.
Problem je tudi ločevanje bistvenih in nebistvenih informacij pri različnih bralcih (Kintsch 1998: 65–66).
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Slika 1: Shema van Dijk-Kintschevega modela (iz Pečjak 1999: 40)
Čeprav so mnogi – tudi avtorja sama – v van Dijk-Kintschevem modelu našli pomanjkljivosti
(neupoštevanje začetnih faz razumevanja, tj. dekodiranja, določanje besednega pomena in
skladenjske

analize, ter nedorečen mehanizem izbire mikropropozicij, ki naj vodi k

oblikovanju makrostrukture besedila – prim. Kintsch 1998: 54, Pečjak 1999: 41, Lah 2004:
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27), pa ostaja med najvplivnejšimi – nadgrajevali so ga številni raziskovalci razumevanja.
Med drugim pa se je izkazal kot uporaben model tudi pri analizi razumljivosti oz. berljivosti in
zapomnljivosti besedil: poleg dejavnikov berljivosti, kot sta frekvenca besed in dolžina
povedi, model prinaša dva dodatna dejavnika,110 in sicer pogostost premoščanja za izgradnjo
koherenčne slike

(prim.

zgoraj) ter število spominskih obnovitev

(angl.

memory

reinstatements), ki se pojavijo med njeno izgradnjo in so odvisne od kapacitete
posameznikovega kratkoročnega spomina (van Dijk in Kintsch 1983: 45–46). Je pa model
zelo kompleksen, zapleten in abstrakten in poskusi njegove nadgradnje so šli tudi v smeri
njegove poenostavitve.
1.4.3.2 Nekateri drugi bralni modeli
S. Pečjak predstavlja še nekatere interaktivne modele, in sicer Rummelhartovega, ki naj bi l.
1976 prvi poudaril pomen bralčevega predznanja in konteksta pri razlagi besedila (Pečjak
1999: 18–19); novejši je Carr-Levyjev model (iz leta 1990), ki naj sicer ne bi skušal v celoti
pojasniti poteka bralnega procesa, vključuje pa vse bistvene elemente v procesu branja:
vidno in fonološko procesiranje ter spominsko skladiščenje (Pečjak 1999: 20–21). Še enkrat
naj omenimo tudi model konstruktivnega rekodiranja pri učenju, ki ga opisuje Groeben
(1982). Zanj je razumevanje besedila hierarhično zaporedje semantične organizacije
(Groeben 1982: 48). Groeben navaja, da so procese konstruktivnega rekodiranja dokazali z
raziskavami učenja in pomnjenja seznamov besed. Na podlagi teh raziskav se ločita
redukcijsko kodiranje, pri katerem ljudje razvrščamo besede v določene skupine oz.
kategorije (nadpomene), ki razbremenjujejo spomin, in elaborativno kodiranje, za katero je
značilno asociiranje – neznane ali nesmiselne besede uporabniki jezika asociirajo z znanimi
besedami (Groeben 1982: 27–28).
Predvsem pa je v tem kontekstu treba omeniti tudi model READER Justa in Carpenterjeve, ki
sta l. 1987 skušala preoblikovati in poenostaviti zapleteni van Dijk-Kintschev situacijski
model.111 Model je shematsko mnogo preprostejši od van Dijk-Kintschevega (prim. sliko 1),
vsebinsko pa naj bi bil bolj dorečen (Pečjak 1999: 42):
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Ob zavedanju, da seznam dejavnikov s tem še ni izčrpan (Kintsch 1998: 54).
Model podrobno predstavlja S. Pečjak (1999: 41–47), zato je ta del besedila povzet po njej. Gl. tudi Grosman
(2005: 20).
111
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DEKODIRANJE BESED

BESEDNI DOSTOP

POMENSKO-SKLADENJSKA ANALIZA

REFERENČNA REPREZENTACIJA BESEDILA
Slika 2: Bralni model READER Justa in P. Carpenter
Avtorja v svoj model vključujeta po njunem mnenju za branje odločilne procese: to so
zaznavni proces ob dekodiranju besed, besedni proces določanja pomena besedi, proces
skladenjskega organiziranja besed v povedih in daljših besednih zvezah, proces pomenske
organizacije besed v povedih in besedilih ter procesu konstrukcije pomena celotnega besedila
(Pečjak 1999: 41). Dekodiranju, tj. identifikaciji posameznih črk v besedi, sledi določanje
pomena besedam glede na bralčev mentalni slovar, t. i. leksikalni proces (Pečjak 1999: 42).
V tem procesu sta za razumevanje pomembna vsebina oz. zgradba slovarja in dostop do
njega.112 Hitrost in učinkovitost določanja besednega pomena je odvisna od naslednjih
dejavnikov:

pogostost

besede

oz.

njena

poznanost,

eno-

ali

večpomenskost,

kontekstualizacija (lažje se določa pomen besedam v kontekstu) in obseg slovarja (Pečjak
1999: 44–45). Če po Perfettiju (1985, cit. v Pečjak, prav tam) velja, da je glavna prepreka
uspešnosti učencev pri branju v prvih letih šolanja ravno slabše poznavanje besednega
pomena, lahko sklepamo, da bodo zaradi enakih razlogov imeli težave pri razumevanju
besedil tudi tuji govorci slovenščine; kot že rečeno, naj bi imelo v procesu razumevanja
ključno vlogo prav besedišče.
V modelu READER procesu dekodiranja in določanja besednega pomena sledi pomenskoskladenjska analiza. Skladenjska analiza se nanaša na razčlenjevanje povedi na posamezne
stavčne člene in ugotavljanje skladenjskih razmerij med njimi.113 V pomensko analizo pa se
vključujejo psihološki procesi, s katerimi bralec dojema pomenske odnose med posameznimi

112

O mentalnem slovarju gl. op. 88. S. Pečjak (1999: 44) navaja dva modela leksikalnega dostopa: model iskanja
(npr. po pogostosti pojavljanja besed v besedilih) in direktni dostop (za vsako besedo ima bralec v svojem
slovarju izdelano shemo oz. pojmovno kategorijo, ki mu omogoča neposredno priklicati pomen besede). Gl. tudi
Vogel 2002: 74–76.
113 Natančno o razčlenjevanju povedi gl. Vogel (2002: 81–83).
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pojmi in mu omogočajo miselni prikaz teh pojmov. Avtorja za razliko od van Dijka in Kintscha
poudarjata sočasno in vzajemno (interaktivno) delovanje skladenjske in pomenske analize
(Pečjak 1999: 47).114 Po modelu Justa in Carpenterjeve je sklepna faza v procesu
razumevanja referenčni prikaz besedila: gre za proces, v katerem bralec na podlagi svojega
znanja, izkušenj in splošnega védenja o svetu, tj. shem in scenarijev, oblikuje (modelira)
besedilo (Pečjak 1999: 48) oz. tvori njegov pomen.
W. Kintsch (1998) je nadaljeval z raziskovanjem procesa razumevanja in model, ki sta ga
izdelala z van Dijkom, nekoliko nadgradil. Svoj model je poimenoval konstrukcijskointegracijski model (angl. construction-integration model). Ta model predpostavlja dve fazi
pri razumevanju kot oblikovanju mentalne predstave besedila: prva je faza konstruiranja, v
kateri bralec lokalno zgradi približno, a (še) ne koherentno podobo na podlagi besedilnega
inputa ter svojega znanja in namena. Sledi faza integriranja, v kateri bralec neprimerno
zgrajene lokalne konstrukcije zavrne v prid tistim, ki pomagajo zgraditi koherentno celoto.
»Pravila konstruiranja so lahko v tem modelu dokaj preprosta in robustna, saj delujejo na

ravni lokalnega konteksta. Globalni kontekst pa postane pomemben šele v fazi integriranja,
ko se poskusna, nekoherentna mreža, ki je bila zgrajena na podlagi dekontekstualiziranih
pravil konstruiranja, sestavi v stabilno celoto. /…/ Mentalne predstave besedil imajo dva vira:
samo besedilo (besedilno osnovo, op. avt.) in tisto, kar bralec po potrebi prispeva k njemu iz
svojega znanja in izkušenj (in tako zgradi situacijski model, op. avt).« V svojem delu Kintsch
(1998) predstavlja številne konkretne raziskave, ki so preizkušale ta abstraktni okvir.
V predstavljenih modelih njihovi avtorji na bolj ali manj zapleten način skušajo razložiti
kompleksne procese razumevanja. Kot že rečeno, pa v središču našega zanimanja ni toliko
potek razumevanja kot njegov rezultat. In če smo doslej skušali nekoliko osvetliti vprašanje
kako, nas bodo v nadaljevanju bolj zanimali odgovori na vprašanje kaj.
1.4.4 Motnje v komunikaciji: nesporazum in nerazumetje
K. Bremer in sodelavci (1996) razumevanje pojmujejo kot kontinuum od na eni strani
zadostnega razumevanja/razumetja za oba udeleženca, da lahko nadaljujeta komunikacijo,
do – na drugi strani – popolnega pomanjkanja razumevanja oz. nerazumetja (Bremer idr.
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Van Dijk in Kintsch zagovarjata t. i. avtonomno obdelavo besedila, v kateri se posamezne ravni oz. enote
besedila do konca obdelajo, preden stopijo v interakcijo, medtem ko so po Justu in Carpenterjevi v interakciji že
pred dokončno obdelavo (prim. Rickheit 1995: 16).
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1996: 12).115 V različnih fazah tega kontinuuma se zato med sporazumevanjem lahko
pojavijo večje ali manjše motnje. Pojavijo se lahko v kateri koli od zgoraj opisanih faz in na
katerikoli od ravni razumevanja – v fazi zaznavanja, dekodiranja ali razumevanja, na
semantični in pragmatični ravni. Povzročajo jih različni bolj ali manj predvidljivi dejavniki, ki
jih bomo strnili v naslednjem poglavju. Pojavijo se lahko v obliki nesporazumov, kot delno ali
popolno nerazumetje ter se v skrajni konsekvenci lahko izrazijo kot t. i. neangažiranje (angl.

nonengagement), ki ga Banks in sodelavci delijo na nesporazumevanje in prekinitev
sporazumevanja (Banks idr. 1991: 123)116 – ko se razumevalec nekako »izklopi« oz. neha
razumevati. Takšno neangažiranje je lahko posledica različnih dejavnikov: eden med njimi je
gotovo omejena jezikovna zmožnost, zlasti na začetnih stopnjah znanja jezika. Neangažiranje
je, nadalje, lahko posledica nepoznavanja tematike in družbenih ter kulturnih razlik med
sporočevalcem in razumevalcem. Do njega lahko pride tudi takrat, ko prejemnik besedila ni
hkrati tudi njegov naslovnik. Poleg tega je treba omeniti tudi sprejemljivost besedila; če je
namreč ta za razumevalca vprašljiva, tudi v primeru, ko je sporočevalčev namen v bistvu
jasen, se lahko izrazi kot »pomanjkanje volje za sodelovanje« (de Beaugrand idr. 1992: 16)
(gl. tudi v nadaljevanju, pogl. 2.3.1). Zdi pa se, da je izstop iz sporazumevalnega procesa
lažji, če njegovi udeleženci iz različnih razlogov do interakcije nimajo najbolj pozitivnega
odnosa, če se zanjo odločajo malo motivirani ali nemotivirani.
Obstaja pa tudi pojav, ki mu K. Bremer in sodelavci pravijo iluzija razumevanja – gre za
pojav, ko udeleženci sporazumevalnega dogodka vsaj nekaj časa mislijo, da se razumejo
(Bremer idr. 1996: 12). Zlasti zanimivo je vprašanje iluzije razumevanja v enosmerni
komunikaciji; zaradi omejenosti povratne informacije v njej obstaja veliko več možnosti, da
bo takšna iluzija ostala razumetje, ki je drugačno od nameravanega, pričakovanega, oziroma
postala kar nerazumetje.
O. Kunst Gnamuš v svoji teoriji zagovarja trditev, da »/s/poročeno nikoli ni enako z

razumljenim« (1983: 43) oziroma da »/m/išljeno ni istovetno z izrečenim, izrečeno ne s
slišanim ter slišano z razumljenim« (Kunst-Gnamuš 1992: 8). Skrajnim skeptikom bi to
pomenilo, da je sporazumevanje pravzaprav nesporazum.117 Vendar pa bi prej kazalo pritrditi
D. Verdonik (2005: 55), da nesporazum ne nastane vedno, ko se ne razumemo povsem,
115

K. Bremer in sodelavci (1996) razčlenjujejo institucionalizirano komunikacijo med osebami z različnimi prvimi
jeziki.
116 Temeljna stopnja nesporazumevanja je seveda prav odsotnost pripravljenosti na komuniciranje. Tu pa
izhajamo iz pragmalingvistične predpostavke o bona fide udeležbi v komunikaciji (Škiljan 1999: 109).
117 T. i. Lacanov paradoks pravi, da je bistvo sporazumevanja nesporazum (Kunst-Gnamuš 1984: 45). Podobno
Weidenmann (1999: 48) meni, da je »razumevanje utrudljivo, nerazumevanje pravilo.«
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temveč le takrat, kadar se narobe razumemo. Pri tem je važno, kolikšna je razumevalčeva
stopnja zavedanja težav, saj naj bi se nerazumevanje in nesporazum ločila prav po njej
(Bremer idr. 1996: 40). Nerazumevanje lahko variira od popolnega nerazumevanja do bolj ali
manj popolnega razumevanja, razumevalec se tega zaveda in svoje nerazumevanje tudi
nakaže. Nesporazum, je nasprotno, razumevalčeva interpretacija pomena, ki je zanj sicer
smiselna, ni pa takšna, kot si jo je zamislil sporočevalec. Običajno se odkrije z nekoherentnim
odgovorom na napačno razumljeno vprašanje, lahko pa se sploh ne odkrije. D. Verdonik
nesporazum opredeljuje podobno: »Na splošno velja, da je nesporazum, kadar naslovnik

nehote razbere iz sporočila delno ali bistveno drugačen aktualizirani dobesedni pomen ali
implicitni pomen od tistega, ki mu ga je želel sporočiti tvorec; ali nehote pripiše tvorcu delno
ali bistveno drugačen namen, kot ga je želel tvorec doseči.« (Verdonik 2005: 56) Iz njega
torej izvzema neprepoznavanje sporočevalčevega namena, nerazumevanje zaradi motnje v
kanalu, neangažiranje in namerno napačno razumevanje sporočevalčevega namena (prav
tam).
1.4.5 Namesto sklepa: shematski prikaz razumetja118
Vsi predstavljeni modeli t. i. kombiniranega procesiranja (od spodaj navzgor in od zgoraj
navzdol) poudarjajo pomen shem oz. prispevek bralčevega predznanja pri tvorjenju pomena
besedila. Za izhodišče imajo kognitivno aktivnega bralca: ta ne prepoznava le črk in besed,
temveč besedilo interpretira na temelju svojega znanja in izkušenj ter je tako aktivni graditelj
besedilnega pomena (van Dijk in Kintsch 1983: 48, Kintsch 1998: 49–50, Alderson 2000:
19). Po teh teorijah razumevanje temelji na pričakovanju pomena, na hipotezah o pomenu
besedila (posameznih delov in celote), ki jih na podlagi svojih kognitivnih shem oblikuje
bralec. V procesu razumevanja besedila si po van Dijku in Kintschu (1983) ter Kintschu
(1998: 93) ustvarimo lastno mentalno predstavo oz. – po Justu in Carpenterjevi – referenčni
prikaz besedila: povežemo še nepovezane stvari – v besedilu izražene ideje in relevantno
lastno znanje. Bralčeva mentalna predstava naj bi se začela oblikovati že s prvo besedo in se
v procesu razumevanja postopoma modificirala – do končne reprezentacije v razumetju
(Heinemann in Viehweger 1991: 118, Kelter in Kaup 1995: 71); ta začetna predstava ni
samo rezultat obdelave besedila, temveč ima tudi funkcijo pri nadaljnji obdelavi: podoba, ki
je na voljo v določenem trenutku recepcije besedila, služi kot temelj za interpretacijo
naslednjega besedilnega segmenta (Kelter in Kaup, prav tam). Tako nastala mentalna
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Razumevanje oz. razumetje je bilo shematsko prvič predstavljeno v Ferbežar in Stabej 2008 in ga tu le
povzemamo.
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predstava besedila oz. njegove vsebine predstavlja razumetje besedila.119 Vendar pa opisani
modeli ostajajo nedorečeni in kot taki odpirajo številna vprašanja – ne le, kako se v proces
razumevanja kognitivne sheme dejansko vključujejo, ampak tudi vprašanje drugih
dejavnikov, ki usmerjajo razumevanje in vplivajo na razumetje.
Sklenemo lahko, da se aktualni pomen besedila tvori v vsakokratni interakciji med besedilom
in njegovim razumevalcem. Različni dejavniki, med njimi tudi različne črte pogleda, če si spet
sposodimo Verscheurenovo metaforo, onemogočajo popolno prekrivnost pomenov. Pomen si
zato predstavljamo kot nekakšno »presečno množico« pomenov, kot jih v tem procesu
(re)konstruirata sporočevalec in razumevalec. Realno (spo)razumetje predstavlja slika 3: v
njej elipsi simbolizirata besedilni svet posameznega udeleženca komunikacije; levi s
horizontalnimi črtami sporočevalca, desni z vertikalnimi pa razumevalca:

Slika 3: Tvorjenje pomena pri (spo)razumetju

Manj ko imata razumevalec in sporočevalec skupne podlage oz. večje ko so razlike v njunem
dojemanju, večje ko so motnje, ki izhajajo iz elementov konkretnega (spo)razumevalnega
dogajanja – gramatike, semantike, pragmatike, družbenih okoliščin itd. –, bolj vsaksebi sta
elipsi.
Nerazumevanje se lahko pojavi na lokalni ravni kot neprepoznavanje besede, njenega
pomena ali funkcije in lahko ostane lokalno. Lahko pa se nerazumevanje, npr. med
sprejemanjem besedila, pojavi večkrat v kratki razdalji in tako povzroči pri razumevalcu težje
poškodbe v koherenci/besedilnem svetu (če se izrazimo tehnično); pride npr. lahko do
119

Kasnejše teorije, npr. t. i. teorija najmanjše hipoteze, so nujnost mentalnih predstav za razumevanje
besedilnega pomena skušale ovreči; njihovi avtorji še iščejo odgovor na vprašanje, ali je oblikovanje mentalnih
predstav integralni del procesa razumevanja besedila ali se le-te oblikujejo le v primeru uporabe določenih bralnih
strategij in imajo tako pomen le za priklic informacij iz dolgoročnega spomina (Kelter in Kaup 1995: 72).
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diskontinuitete, ki onemogoči nadaljnje razumevanje sicer jezikovno popolnoma razumljivih
odstavkov (ker razumevalec ostane brez zadostnega konteksta), da ne govorimo o tem, da
se lahko motivacija za razumevanje popolnoma umakne in se sprejemnik tako rekoč izklopi –
neha razumevati, tj. se truditi razumeti.
Skrajna oblika, kadar npr. skupna podlaga povsem umanjka ali pa se motnje, izhajajoče iz
različnih drugih elementov, tako zgostijo, da se (spo)razumevanje ustavi, je ali popolno
nerazumetje ali nesporazum,120 ki si ju shematično predstavljamo takole (slika 4):

Slika 4: Tvorjenje neprekrivnega pomena, ne(spo)razumetje

Takšno nerazumetje in nesporazumi lahko tako s strani razumevalca kot sporočevalca
ostanejo nezaznani in brez usodnih (družbenih) posledic. Razumevalec morda pomen
enostavno prilagodi svojemu znanju in izkušnjam, da se besedilo bolj prilega njegovim
kognitivnim shemam.121 Kakšne so razumevalčeve strategije, kadar proces tvorjenja pomena
ni tako avtomatiziran in se zato razumevalec zaveda svojega (ne)razumetja? Kdaj poišče
pomoč in kdaj nerazumevanje zataji? Zatajitev nerazumevanja ima lahko različne družbene
posledice. V jasno hierarhiziranih situacijah je glede na dejstvo, da je v njih manj možnosti
za neposredno preverjanje in dopolnjevanje razumevanja, nerazumetje lahko tudi usodno.
Pravne in finančne sankcije so boleč dokaz za to. Seveda pa je sklicevanje na nerazumetje
lahko tudi taktika razumevalca, ki je neko besedilo sicer v celoti razumel, vendar se po njem
ni želel ravnati.122

120

V shemi iz praktičnih razlogov oba poimenujemo s skupnim ne(spo)razumetjem.
Prim. test za zaposlene v Slovenski vojski, predstavljen v pogl. 1.4.3.1.
122 Kot ponazorilo lahko navedemo naslednji primer: ob posvetovalnem referendumu o pokrajinah, ki je bil
izveden spomladi 2008, naj bi na predlog opozicije volilce vprašali tudi o tem, kaj menijo o ukinitvi
protikorupcijske komisije. Predlagano vprašanje naj bi se glasilo: »Ali ste za to, da se ukine samostojna in
121
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Glede na vse navedeno popolna prekrivnost pomena oz. pomenov, kot jo ponazarjamo s
shemo 3 – tako idealno pa si jo glede na uvodno navedene opredelitve pretežno predstavlja
tudi slovensko tradicionalno jezikoslovje –, zato realno ni mogoča. Horizontalne črte
pomenijo, da je besedilni svet sporočevalca tako varno zakodiran v besedilu, da ga
razumevalec samodejno sprejme za svojega oziroma da se pomen enostavno preslika iz
sporočevalca v razumevalca in torej ostane enak.123

Slika 5: Idealno, prekrivno tvorjenje pomena

Kljub vsemu pa različni razumevalci običajno vendarle pridejo do precej podobnih rezultatov.
Seveda imajo pri tem pomembno vlogo interes, želja ali nuja po razumetju, zlasti v tistih
sporazumevalnih dogodkih, kjer je za nadaljnjo interakcijo med ljudmi nujno, da se
lokalizirani besedilni svetovi čim bolj prekrijejo.124 Vsaj načelno je seveda želja in potreba po
semantičnem in pragmatičnem razumetju pomena obojestranska, čeprav ni nujno, da to
pripelje do sporazumetja.125 Vsaj načelno se torej večinoma razumemo. S tem v zvezi se
odpira vprašanje, kakšno oz. kolikšno je to razumetje oz. kateri so prepoznavni in ponovljivi
dejavniki, ki vplivajo nanj. In kako ga izmeriti.

neodvisna komisija za preprečevanje korupcije?« Koalicija je vprašanju nasprotovala tudi z argumentom, da je

referendumsko vprašanje nejasno (gl. komentar Zagata na zadnji strani Dnevnika, 7. 5. 2008).
123 Prim. tudi op. 30.
124 De Beaugrande in Dressler in govorita o končnem pragu, »kjer lahko imamo razumevanje in integracijo
besedila za zadovoljiva. /…/ Če je besedilo za sprejemnika pomembno, bo ta prag postavljen visoko .« (de
Beaugrande in Dressler 1992: 39)
125 Pri čemer pa seveda sploh ni nujno, da se uporabnika jezika razumeta v smislu strinjanja s semantiko in
pragmatiko.
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2 Dejavniki razumevanja
V tem delu smo že večkrat opozorili, da na proces razumevanja in njegov rezultat, tj. na
razumetje, vplivajo številni dejavniki. Nekaj smo jih sicer na različnih mestih v tem delu že
omenili, a jih kaže strniti in dodati še katere. Tradicionalno so dejavnike razumevanja iskali
(le) v prejemniku oz. naslovniku, v našem primeru razumevalcu. Tako S. Pečjak (1999: 23–
53 ) navaja dva sklopa dejavnikov branja: na eni strani kognitivne oz. spoznavne dejavnike,
med katere prišteva učenje branja, učenje s pomočjo branja in zaznavne dejavnike
(sposobnost zaznavanja, vzorec gibanja oči, znane in neznane besede ter tipografske
značilnosti besedila). Na drugi strani pa so čustveno-motivacijski dejavniki (stališče/odnos do
branja in interes zanj ter motivacija za branje). Poudarimo naj, da S. Pečjak svoj koncept
razumevanja postavlja v šolski kontekst; pa vendar se zdi njen izbor dejavnikov razumevanja
na eni strani preveč omejen, na drugi pa izrazito nesistematičen, saj so med sabo pomešani
tako bralčevi kot besedilni dejavniki.
J. Vogel (2002: 99–114) nekoliko drugače navaja skupno devet dejavnikov, ki vplivajo na
uspešnost oz. učinkovitost poslušanja. To so: fiziološki in fizikalni dejavniki, pripravljenost
poslušati, pozornost in orientacija, spomin, kognitivno strukturiranje, poslušalčeva vloga,
poslušalčev namen, stališča in predsodki ter čustva. Avtorica sicer v primerjavi s S. Pečjak
razširja nabor možnih dejavnikov razumevanja, vendar se v veliki meri omejuje na tiste, ki
zadevajo poslušalca, čeprav sporočevalca ne izključuje (Vogel 2002: 36). Besedilo kot – po
našem mnenju – pomemben dejavnik razumevanja je pri njej v manjši meri upoštevano le v
okviru nesporazumov (Vogel 2002: 111 in 113).
Odgovornost za (spo)razumetje oz. za sporazumevalni uspeh se tudi tradicionalno v večji
meri pripisuje

razumevalcu: njegovo razumevanje vsebine besedila naj bi se čim bolj

ujemalo z vsebino enkodiranega besedila, prepoznal naj bi sporočevalčev namen in se celo z
njim strinjal (Bešter 1994: 44). Na sporazumetje se torej gleda s sporočevalčevega stališča,
pogoj zanj je doseženi sporočevalčev namen (Vogel 2002: 36).
V poglavju 1.2.3 smo skušali pojasniti, da sta sporočevalec in razumevalec dve skrajni točki
kontinuuma in da bi bilo bolj upravičeno govoriti o uporabniku jezika. Tu bi morali zato
govoriti o uporabnikovih dejavnikih, ki vplivajo na razumetje in sporazumetje. Razlogi za
delitev na sporočevalca in razumevalca, je bilo rečeno, so zgolj metodološki. V tem delu se
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tudi mi v veliki meri omejujemo na razumevalca in razumevalčeve dejavnike postavljamo na
prvo mesto.
Iz napisanega lahko sklenemo, da razumevanja, če je le-to res skupna dejavnost vseh v
sporazumevanje udeleženih uporabnikov, ni mogoče ločevati od širših družbenih okoliščin.
Dejavnike, ki izhajajo iz njih in po našem mnenju vplivajo na razumevanje/razumetje, bomo
zato imenovali družbeni. In nazadnje: v procesu razumevanja gre za interakcijo med
besedilom in razumevalcem, zato bomo posebno pozornost namenili tudi tistim dejavnikom
razumevanja, ki jih je moč iskati v besedilu in njegovih (zlasti površinskih) lastnostih –
besedilnim dejavnikom. V grobem jih bomo torej razdelili na tri sklope, pri čemer pa je treba
poudariti, da so ti sklopi močno prehodni in da se dejavniki iz različnih sklopov med sabo
močno prepletajo in dopolnjujejo.126 Poleg tega pa moramo opozoriti na bistveno omejitev, ki
zadeva dejavnike razumevanja: upoštevati je namreč mogoče le tiste, ki so »vidni« pa tudi
ponovljivi – in zato predvidljivi. V kompleksnem procesu razumevanja ni mogoče izključiti
tudi takih, ki so enkratni, pa tudi takih, ki jih ni mogoče opazovati.

2.1 Razumevalčevi dejavniki
Ko govorimo o dejavnikih razumevanja, ki jih je mogoče pripisati razumevalcu, lahko
govorimo o bolj oz. manj stabilnih dejavnikih. Med bolj stabilne sodijo identiteta, npr. spol in
izvor, pripadnost družbenemu razredu, narodnost ter osebnostne lastnosti, inteligenca ipd.
Nekatere manj stabilne smo že omenili in na tem mestu o njih ne bomo širše razpravljali.
Zato le kratek povzetek: če se omejimo na branje, so nekateri dejavniki razumevanja najprej
povezani z zaznavanjem – zmožnostjo vida in z opismenjenostjo, pa tudi (funkcioanlno)
pismenostjo.
Številne raziskave so bile posvečene fizikalnim127 in kognitivnim vidikom branja, kot so hitrost
prepoznavanja pomena besed, hitrost procesiranja kratkoročnega in dolgoročnega spomina,
gibanje oči ter hitrost branja in kognitivne strategije (Alderson 2000: 56). Hitrost zaznavanja
naj sicer ne bi imela pomembnega vpliva na sposobnost branja (Pečjak 1999: 31). Raziskave

126

Tako se tudi sporočevalčevi dejavniki, ki jih tu puščamo ob strani, prepletajo s družbenimi in besedilnimi.
Tu mislimo na sposobnost vida. Besedila, namenjena osebam z zelo omejeno sposobnostjo vida ali brez nje,
imajo drugačno obliko (npr. Braillova pisava). Glede na omenjeno univerzalnost procesa razumevanja tvegamo
hipotezo, da način dekodiranja bržkone ne vpliva bistveno na sam proces razumevanja niti na njegov rezultat.
127
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pa so pokazale (Alderson 2000: 57), da dobri bralci hitreje in točneje dekodirajo besede in se
zato hitreje lotijo višjih ravni razumevanja, saj porabijo manj energije za analizo vidnega
stimulusa (gl. tudi v nadaljevanju).
Pismenost pa zagotovo sodi h kognitivnim shemam, kot smo imenovali organizirane zgradbe
znanja, ki so shranjene v spominu in ki razumevalcu pomagajo tvoriti pomene v vsakokratni
interakciji z besedilom. Po drugi strani pa nanjo ni mogoče gledati izolirano od družbe, saj leta pismenost opredeljuje. Nadalje smo omenili tudi namen, vendar smo se omejili na
razmerje med namenom in pomenom. Za namen smo rekli, da usmerja tvorjenje pomena,
zato razmišljanje o njem tu velja nekoliko razširiti.
2.1.1 Namen poslušanja in branja
Rekli smo že, da je sporazumevanje intencijska dejavnost, pri kateri se sooča dvoje različnih
namenov – sporočevalčev in razumevalčev. Posledice neujemanja njunih namenov so lahko
nerazumevanje in nesporazumi ali, v končni fazi, prekinitev komunikacije. Gre za dejavnik, ki
obstaja pred samim procesom razumevanja, zato ga tu postavljamo na prvo mesto. Dejstvo
je, da se npr. bralci128 lotevajo branja z različnimi nameni: morda želijo pred spanjem za
zabavo prebrati kakšno kriminalno zgodbo ali pa prebirajo pesmi, h katerim se vedno znova
vračajo. Prav tako morda na internetu klikajo povezave tako dolgo, dokler ne pridejo do
želenih oz. relevantnih informacij. Časopisne naslove bralci običajno preletijo, iščoč kaj
zanimivega, ali poiščejo le športne rezultate ali informacije o tem, kakšen program se zvečer
obeta na televiziji. Nekateri bralci natančno prebirajo časopis od prve do zadnje strani, da bi
se podrobno seznanili z aktualnim dogajanjem. Učenci natančno berejo učbenik, da bi si
zapomnili učno snov, literarni kritik pa nadvse kritično prebira roman, da ga bo v svoji kritiki
lahko ovrednotil. Itd.
Namen seveda ni nekaj fiksnega; uporabnika jezika lahko v interakciji svoje namene ustrezno
prilagodita. Podobno pa je tudi v enosmerni komunikaciji: ko npr. bralec med površnim
branjem naleti na kaj zanimivega, neznanega, novega se morda ustavi in začne brati
natančneje, morda se vrne na začetek besedila in še enkrat začne brati, da bi bolj podrobno,
drugače, bolje razumel besedilo v celoti – ali samo njegove dele. Takšni nameni zagotovo
usmerjajo tvorjenje pomena oz. vplivajo na razumetje besedila, v končni fazi pa tudi na
128

Za poslušanje J. Vogel po L. Plut-Pregelj in Galvinovi povzema poslušalčeve namene glede na vrsto poslušanja:
razlikovalno poslušanje, priložnostno poslušanje poslušanje z razumevanjem in vrednotenjem, doživljajsko in
terapevtsko poslušanje (Vogel 2002: 107).
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njegovo zapomnjenje. Domnevamo pa lahko, da je namen dejavnik razumevanja, ki se pri
poslušanju in branju razlikuje: k zapisanemu besedilu se načeloma vedno znova lahko
vračamo, h govorjenemu načeloma ne, saj proces njegove produkcije poteka tako rekoč
simultano s procesom razumevanja.
2.1.2 Kognitivne sheme
V tem delu smo že večkrat omenili pomen razumevalčevega znanja, védenja in izkušenj, tj.
kognitivnih shem, shranjenih v spominu (prim. pogl. 1.4.3). Kognitivne sheme vplivajo na to,
kako bralec besedilo med razumevanjem procesira, kaj, kako in koliko razume, pa tudi na to,
kaj si zapomni. Po Aldersonu (2000: 33–46) se nanašajo na jezikovno znanje, poznavanje
besedilnih vrst, metajezikovno znanje oz. védenje o jeziku, metakognicijo, poznavanje
tematike, splošno védenje o svetu oz. izkušenost in sociokulturno védenje. Drobljenje na
posamezne segmente znotraj kognitivnih shem se ne zdi smiselno, mej med njimi ni mogoče
jasno začrtati. Ker pa gre za izjemno pomembne dejavnike, bomo razmišljanje o njih tu
nekoliko razširili.
2.1.2.1 Sporazumevalna zmožnost – še enkrat
Trditev, da tisti, ki ne zna določenega jezika, ne more razumeti besedila, napisanega v tem
jeziku, se zdi trivialna. Morda imajo prav zato raziskave razumevanja v prvem jeziku, kot
navaja Alderson (2000: 34), znanje jezika za samoumevno. Tako npr. tudi S. Pečjak kot J.
Vogel znanja jezika ne izpostavljata kot posebnega dejavnika razumevanja. Slednja ga
domnevno pojmuje kot del kognitivnega strukturiranja, kamor prišteva tudi predznanje,
razvijanje poslušanja pa postavlja v okvir razvijanja splošne sporazumevalne zmožnosti v
prvem jeziku.
Toda dejstvo je, da moramo imeti uporabniki jezika za to, da se lahko sporazumevamo,
določene zmožnosti; in med kognitivne zmožnosti sodi tudi zmožnost, za katero se zdi, da
najbolj neposredno usmerja potek in vpliva na uspeh sporazumevanja – sporazumevalno
zmožnost. Sporazumevalna zmožnost oz. komunikacijska kompetenca so tista védenja,
znanja, zmožnosti in spretnosti, ki jih mora imeti govorec nekega jezika, da se lahko
(učinkovito) sporazume z drugimi – razume in tvori poljubno število besedil v najrazličnejših
sporazumevalnih situacijah in za različne potrebe – sporazumevalne namene. V slovenski
strokovni

literaturi

je

bilo

predstavljenih

več

modelov

oz.

teoretičnih

konceptov

sporazumevalne zmožnosti, in to tako za slovenščino kot prvi jezik (Kunst-Gnamuš 1992,
Bešter 1994, Kranjc 1999) kot tudi za slovenščino kot neprvi jezik (Ferbežar 1999 in 2000,
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Pirih Svetina 2005).129 Med številnimi koncepti je sporazumevalna zmožnost najbolj natančno
opredeljena in z Bachmanovim modelom (Bachman 1990, Bachman in Palmer 1998). V tuji
strokovni literaturi je to največkrat citirani model, zato zasluži kratko predstavitev.130
Po Bachmanu v najširšem smislu sporazumevalno zmožnost sestavljata jezikovna in strateška
zmožnost.131 Jezikovna zmožnost pomeni znanje jezika in védenje o njem,132 strateška pa
zmožnost to znanje uporabiti v konkretnih okoliščinah in za določen namen. Obe zmožnosti
sta sestavljeni iz številnih delnih zmožnosti. Tako jezikovno zmožnost sestavljata
organizacijska in pragmatična zmožnost; prva obsega slovnično in besedilno zmožnost, to je
obvladanje koda in pravil njegove rabe na vseh ravninah. Slovnična zmožnost se nanaša na
izbiro besed za označevanje različnih pomenov, njihovo obliko in organiziranost v izrekih za
izražanje propozicije ter na njihovo fizično pojavnost (govor, zapis). Besedilna zmožnost je
zmožnost s pomočjo kohezivnih sredstev oblikovati koherentna besedila,133 k pragmatični
zmožnosti pa sodita ilokucijska in sociolingvistična zmožnost. Ilokucijska pomeni zmožnost
prepoznavati različne funkcije besedil134 oz. sporazumevalnih namenov, tudi tistih, ki niso v
celoti izraženi. Sociolingvistična pa je zmožnost upoštevanja družbenih pravil ustreznega
jezikovnega vedênja, med katere naj bi sodile sposobnost razumevanja kulturno specifičnih
vsebin135 in metaforične jezikovne rabe ter ocena sporazumevalnih okoliščin, predvsem pa
občutljivost za jezikovno zvrstnost (jezikovne varietete). Učinkovito uporabo tako opredeljene
jezikovne zmožnosti pa omogoča šele strateška zmožnost. Ta je nekakšen procesor oz. splet
kognitivnih zmožnosti, ki omogočajo procesiranje podatkov oz. njihovo uporabo za
razumevanje in oblikovanje besedil.
V Bachmanovem modelu sporazumevalne zmožnosti posamezne zmožnosti in delne
zmožnosti niso v hierarhičnem razmerju, temveč so med sabo povezujejo in prepletajo; prav
interakcija med njimi, pravi Bachman (1990: 86), karakterizira jezikovno rabo v
129

Teoretične koncepte sporazumevalne zmožnosti, slovenske in tuje, podrobno predstavlja N. Pirih Svetina
(2005).
130 Večji del te predstavitve je povzet po Ferbežar (1999 in 2000) in Pirih Svetina (2005).
131 Bachman je v svojem prvem modelu (1990) tej dvojici dodal še psihofiziološke mehanizme, tj. spretnosti,
vezane na kanal in načine izvedbe (receptivna/produktivna oblika), vendar je v naslednjem delu (Bachman in
Palmer 1998) to sestavino opustil; izraz zmožnost je tudi zamenjal z izrazom znanje (angl. knowledge), češ da je
bolj v veljavi.
132 V nadaljevanju bomo zato za jezikovno zmožnost uporabljali tudi poljudnejšo zvezo znanje jezika.
133 Bachman (1990: 88) sicer govori o retorični organizaciji. Izraz koherenca si sposojamo od de Beaugranda in
Dresslerja (1992), ki imata kohezijo (način medsebojnega povezovanja sestavin površinskega besedila, tj. besed,
znotraj niza) in koherenco (povezovanje pojmov in relacij iz površinskega besedila v smiselno celoto) za dva od
sedmih kriterijev besedilnosti.
134 Zato je imenovana tudi funkcijska (Bachman 1990: 192–194, Bachman in Palmer 1998: 69–70).
135 Ta je poimenovana tudi sociokulturna zmožnost (gl. Pirih Svetina 2005: 29). Zlasti v konceptih medkulturnega
sporazumevanja se pojavlja kot samostojna zmožnost (prav tam; gl. tudi Ferbežar 1999: 422).
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sporazumevanju.136 Vendar pri tem zagotovo velja pomislek: odpira se namreč vprašanje, ali
se nekatere zmožnosti morda ne razvijejo pred drugimi, so za razumevanje vplivnejše ali
usodnejše od drugih, ali so torej vendarle hierarhično razporejene. Da pa je razmerja med
njimi zato, ker je kot potencialne individualne zmožnosti ni mogoče neposredno opazovati,137
zelo težko, celo nemogoče natančno opredeliti. Takšen sestavljeni model seveda pomeni
poenostavitev; razvit je bil zaradi motodoloških potreb jezikovnega testiranja. Jasno je
namreč, da sporazumevalne zmožnosti v njeni celovitosti ni mogoče meriti, temveč je
mogoče meriti le nekatere njene (bolj ali manj merljive) sestavine.
Bachmanov model pa zahteva še en premislek: predstavniki jezikovnih skupnosti imajo za
sporazumevanje namreč na voljo različne jezikovne varietete (podkode): od specializiranih,
socialnih, regionalnih in etničnih varietet do – zlasti v večjezikovnih skupnostih – različnih
kodov (jezikov); med njimi lahko izbirajo in preklapljajo glede na konkretno sporazumevalno
situacijo (Fishman 1997: 27–28). Ta t. i. jezikovni repertoar (prav tam) je na eni strani
kolektivno dejstvo, na drugi pa se nam kaže kot sestavni del posameznikove jezikovne
zmožnosti v vseh njenih segmentih. Podobno meni tudi D. Škiljan, ki komunikacijsko
kompetenco pojmuje kot individualno lastnost posameznega govorca; sestavljena je iz
številnih podkodov, ki mu omogočajo sorazmerno široko svobodo iskanja najučinkovitejšega
načina komuniciranja; pri tem se ti podkodi izkazujejo »kot kolektivni fenomeni z izraženo

socialno razsežnostjo, tako kot jezikovni sistem, ki jih vse zajema.« (Škiljan 1999: 51).138
Bachman in Palmer (1998: 68) varietete uvrščata k posameznikovi sociolingvistični
zmožnosti. Sklepamo lahko, da imajo uporabniki jezika eno samo sporazumevalno zmožnost;
znotraj nje si zgradijo bolj ali manj bogat jezikovni repertoar, po našem mnenju kar več
jezikovnih zmožnosti – pač glede na to, koliko različnih kodov oz. jezikov znajo139 – ki jih ob
njihovi aktualizaciji usmerja (ena sama) strateška zmožnost (Ferbežar 1999 in 2000). S tem
dejstvom morda lahko pojasnimo tudi različne vmesne jezike, nastale na stičišču več jezikov,
ki jih »ima« posameznik na različnih stopnjah.140

136

Tako pojmovana sporazumevalna zmožnost je usmerjena k interakcijskosti; po mnenju M. Stabeja
(konzultacije 22. 7. 2007) pa lahko dejansko predvidevamo še eno z jezikom povezano zmožnost, to je
»subjektna jezikovna zmožnost« – v zvezi z notranjim diskurzom, jezikovnim artikuliranjem misli ipd.
137 Neposredno je mogoče opazovati t. i. performanco, ki je v literaturi opredeljena kot konkretna manifestacija
(abstraktne) sporazumevalne zmožnosti, tj. jezikovna raba. Gl. tudi v nadaljevanju (pogl. 3.1). Več o dihotomiji
med kompetenco in performanco gl. v Ferbežar 1999: 42.
138 Poudarimo naj, da je pri Škiljanu govor zgolj o prvem (maternem) jeziku.
139 Raziskovalcem še ni uspelo pojasniti, ali v primeru večjezičnosti lahko govorimo o enem leksikonu ali gre za
več ločenih podsistemov (Lutjeharms 1995: 139). Gl. tudi Ferbežar (2000: 32).
140 V primeru takšne posameznikove večjezičnosti se v angleščini uporablja izraz plurilingualism.
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Na sklep o eni sami sporazumevalni zmožnosti navaja tudi Bachman, ki sporazumevalno
zmožnost shematsko prikaže kot interakcijo med jezikovnim znanjem, vsebinskim znanjem in
psihofiziološkimi mehanizmi (oz. osebnostnimi značilnostmi) ter strateško zmožnostjo
(Bachman 1990: 85, Bachman in Palmer 1998: 63).
Kakorkoli že gledamo na ta problem, pa lahko z gotovostjo trdimo, da sporazumevalna in
znotraj nje jezikovna zmožnost ni nekaj statičnega, temveč je dinamična, naraščajoča, da se
jo naučiti in širiti, in je – na drugi strani – podvržena tudi nasprotnim procesom krčenja in
pozabljenja. In če nanjo gledamo kot na proces, lahko bolj ali manj jasno določamo tudi
njene stopnje. Govoreč o stopnjah jezikovne zmožnosti, seveda ne moremo zaobiti razmerja
med zmožnostjo prvega in neprvih jezikov, ki so, kot domnevamo, del posameznikovega
jezikovnega repertoarja in s tem njegove sporazumevalne zmožnosti. Vprašanja stopenjskosti
jezikovnega znanja domačih govorcev141 se odpirajo razmeroma redko: še največkrat v
kontekstu merjenja funkcionalne, zlasti besedilne pismenosti, ki smo jo v tem delu že
omenjali (pogl. 1.4.2.1). Toda to nikakor ne pomeni, da o njej ni mogoče govoriti. Dejstvo je,
da je imel domači govorec, kot poudarja Spillner (1995: 13), v strukturalističnem jezikoslovju
vlogo »metodične referenčne institucije«. Prav tako je v generativno-transformacijski
gramatiki (idealizirani) domači govorec »referenčno merilo predvsem za produktivno stran

generativnega algoritma.« Takšen ideal(izira)ni govorec je bil izhodišče tudi za vrednotenje
znanja neprvega jezika. Ko se učimo jezika – ne glede na to, ali gre za prvi ali neprvi jezik –
se učimo, kaj z jezikom počnejo realni govorci142 – in ti ga znajo zelo različno. Morda tudi
zato v zadnjem času prevladujejo teorije, ki stopnje jezikovnega znanja vrednotijo glede na
spretnega uporabnika neprvega jezika (Cook 1991: 14, cit. v Pirih Svetina 2005: 36).
Kakšna oz. kolikšna sporazumevalna zmožnost je potrebna za razumevanje besedila oz. ali so
kateri njeni deli pri tem bolj izpostavljeni, je seveda odvisno tudi od besedila in tega, kakšen
je namen branja. Doslej so se raziskave prvih jezikov, kot poroča Alderson (2000: 35), v
veliki meri omejevale na določene segmente jezikovne zmožnosti, npr. besedišče, védenje o
jeziku ipd., pri čemer so prav besedišču pripisovali ključno vlogo za bralno razumevanje v
prvem jeziku oz., kot pravi M. Grosman, odkrivali so zlasti zaviralne vplive pomanjkljivega
besedišča ter učinke neznanih besed na razumevanje (Grosman 2005: 20). Podobne
ugotovitve Alderson (2000: 36–37) navaja za raziskave neprvih jezikov; v raziskavah so
Sinonimno z domačim govorcem (angl. native speaker) se v slovenski strokovni literaturi pojavljata tudi izraza
rojeni in naravni govorec (kot protipol tujemu govorcu) (angl. non-native speaker).
142 M. Stabej (2007) problematizira pojmovanje jezikovne zmožnosti kot idealizirane virtualne besedilne
kompetence v slovenskem šolskem kurikulu. Po njegovem mnenju tako pojmovanje ne more ustrezno pripraviti
učencev za uresničevanje konkretnih (realnih) sporazumevalnih potreb.
141
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potrdili, da tujejezični bralci pri branju pomanjkljivo znanje slovnice, zlasti skladnje, lahko
kompenzirajo z leksikalnim znanjem in s splošnim znanjem in védenjem, posebej še, če
poznajo tematiko (prim. Clapham 1996: 46).143 Potrdili pa so tudi, na drugi strani, pomen
poznavanja določenih sintaktičnih struktur oz. zmožnost njihovega procesiranja pri bralnem
razumevanju; pri tem naj bi razumevanje zapletenih sintaktičnih struktur bolj vplivalo na
razumevanje posameznosti in manj na razumevanje bistva besedila (Alderson 2000: 37). Ker
gre za raziskave, temelječe na besedilih v angleščini, pri posplošitvi teh izsledkov na druge
jezike velja zadržek. Odpira se namreč vprašanje, ali oz. kakšno vlogo ima pri tem sam
jezikovni sistem. Ali je v jezikih z bogato fleksijsko strukturo, kakršen je slovenščina, mogoče
tudi nasprotno?
Ob razmišljanju o sporazumevalni zmožnosti smo se osredotočili na eno samo vlogo jezika:
komunikacijsko. Ta nas bo v nadaljevanju tudi najbolj zanimala. Vendar pa nikakor ni
mogoče povsem zaobiti simbolne vloge, ki jo poleg komunikacijske opravlja vsak jezik
(Stabej 2001b).144 Jezik namreč poleg tega, da omogoča članom in članicam iste jezikovne
skupnosti, da se med sabo sporazumevajo, »praviloma tudi soomogoča identiteto neke

skupnosti; ljudje z istim jezikom so povezani v isto skupnost (tako v sodobnosti kot v
preteklosti), ki se od drugih skupnosti razlikuje tudi ali predvsem po jeziku.« (Stabej 2001b:
255) Jezik je torej daje svojim uporabnikom možnost identifikacije: »s svojim jezikom se

učinkovito in v celoti identificiramo tedaj, ko je pripravljen na vse družbene vloge in jih tudi
opravlja« (Stabej 2001b: 256). Jezik ima lahko omejeno družbeno vlogo (npr. narečna,
poklicna govorica); šele če jezik (govorico) obvladamo, se z njim lahko identificiramo,
obvladamo pa ga, ko v zasebni in javni komunikaciji nimamo težav. Vendar pa avtor hkrati
opozarja (prav tam), da uspeh komunikacije ni odvisen le od jezika: pri njem gre lahko
marsikaj narobe, četudi z njim sicer nimamo nikakršnih težav.
Vse navedeno nas že usmerja k naslednjemu sklopu dejavnikov razumevanja – k družbenim
dejavnikom.
2.1.2.2 Razmerje med prvim in neprvim jezikom in avtomatizem razumevanja
Že nekajkrat v tem besedilu smo se dotaknili razmerja med prvim in neprvim (drugim, tujim)
jezikom oz. jeziki. Pojmi so bili v slovenski strokovni literaturi že večkrat opredeljeni.145
Razmišljajoč o razumevanju, pa bi veljalo opredelitve še nekoliko dopolniti: znanje prvega
143

M. Lutjeharms (1995: 139) pa, nasprotno, meni, da tako kot ob pomanjkljivem poznavanju tematike ni
mogoče premostiti vrzeli v jezikovnem znanju, tudi v primeru premajhnega jezikovnega znanja delovni spomin ni
dovolj zmogljiv za vsebinsko obdelavo informacij in njihovo integracijo v spomin.
144 O funkcijski in simbolni/identifikacijski razsežnosti besedilne komunikacije gl. tudi Stabej 2007.
145 Npr. v Ferbežar 1996/97, Ferbežar 1999, Bešter idr. 2000, Pirih Svetina 2005 idr.
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jezika je do neke mere implicitno, vsaj na začetku usvajano naključno in nenamensko. Zlasti
pri poslušanju gre bolj za proceduralno kot pa za deklarativno znanje – kot primarna
zmožnost je zmožnost poslušanja, če so izpolnjeni temeljni fiziološki pogoji, usvojena
nezavedno (Buck 2001: 49, gl. tudi Križaj-Ortar 2000: 26). V izobraževalnem procesu (in
kasneje tudi poklicni dejavnosti) se seveda to implicitno znanje sistematično širi in nadgrajuje
tudi z eksplicitnim znanjem – in k njemu zagotovo sodi tudi branje. Branja in pisanja se je
treba naučiti in opismenjevanje je namerna in zavedna dejavnost. Vendar pa je mogoče pri
branju v prvem jeziku – vsaj kadar imamo opraviti z odraslimi uporabniki146 – govoriti o veliki
meri avtomatizma.147 Seveda se »lahko zavestno odločimo, da bomo preskočili nekaj stani

dolgočasne knjige, lahko se osredotočimo le na časopisne naslove ali pa najprej preberemo
konec detektivske zgodbe.« (Alderson 2000: 14–15) Lahko pa se bralci besedila lotevajo z
veliko pozornostjo, ker jih npr. posebej zanima in/ali bi si radi zapomnili čim več informacij v
njem.148 Namen branja (gl. zgoraj) torej določa tudi izbiro takšnih zavednih ali deloma
zavednih strategij, ki vključujejo tudi izbiro razumevalnega postopka in s tem aktivacijo
različnih spretnosti in znanj.149 Drugi procesi pa so nezavedni in, čeprav so razumski,
večinoma potekajo avtomatično,150 brez posebnega napora, rutinirano. Ali, če izrazimo z
besedami Heinemanna in Viehwegerja (1991: 114): »Gre za čisto vsakdanje procese, ki

potekajo na videz avtomatično in ki se jih udeleženci sporazumevalnega dogodka zavedo šele
takrat, ko besedila sploh niso razumljena ali niso razumljena v pričakovanem smislu.«
Raziskovalci razumevanja so ugotovili, da se dobri bralci ločujejo od slabih prav po hitrosti
oz. avtomatizmu dekodiranja – prepoznavanja pomena besed. Dobri bralci so pri
prepoznavanju besed tudi natančni. Slabi bralci pa, nasprotno, prepoznavajo posamezne
besede počasi in nenatančno, pomanjkljivosti pri dekodiranju pa kompenzirajo z ugibanjem
in preverjanjem hipotez o besedilnem pomenu glede na sobesedilo (van Dijk in Kintsch 1983:
24). Hitrost in natančnost prepoznavati besede pa pomembno napoveduje zmožnost branja
146

V tem delu se omejujemo na odrasle in že opismenjene bralce.
O avtomatizmu v razumevalnem procesu prim. Kintsch 1998: 214.
148 Večina predstavljenih bralnih modelov je bralne strategije ugotavljala ob t. i. linearnem besedilu (angl. linear
text); novejše raziskave se – ob upoštevanju novih medijev, kakršen je internet – usmerjajo k t. i. nadbesedilu
(angl. hypertext), pri čemer opažajo nekoliko drugačne bralne strategije, ne pa tudi razlik v razumevanju (o tem
prim. Foltz 1996). Bralnim strategijam se je sicer v raziskavah namenjalo mnogo manj pozornosti kot procesu
razumevanja (prav tam). Gl. tudi Rothkegel (1999).
149 Heinemann in Viehweger (1991: 264–273) navajata bralne strategije, izhajajoče iz določene naloge, ki jo mora
bralec rešiti (nem. Aufgabenorientirtes Textverstehen), npr. napisati diplomsko nalogo, strategije, ki jih določa
bralčev interes za branje (nem. Interessgeprägtes Textverstehen), npr. leposlovja, strategije, ki usmerjajo v
jezikovno vedênje (nem. Verhaltensorientirtes Textverstehen), npr. ob branju cestnih napisov, in k partnerju
usmerjene strategije (nem. Partnerbezogenes Textverstehen), značilne zlasti za vsakdanjo in zasebno
komunikacijo.
150 Van Dijk in Kintsch sta mnenja, da strategije razumevanja sicer variirajo od kontroliranih (počasi, zaporedoma,
potreba po pojasnilih) do avtomatičnih (hitro, vzporedno, brez truda) (Van Dijk in Kintsch 1983: 34).
147
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(van Dijk in Kintsch 1983: 24, Alderson 2000: 18). Govoriti o dobrih in slabih bralcih je sicer
precej problematično; toda to polarizacijo je treba gledati v kontekstu sodobnih zahodnih
družb, v katerih je hiter in učinkovit dostop do zapisanih besedil in s tem do informacij
jamstvo za posameznikovo konkurenčnost.
Vendar pa, kot po opozarja M. Grosman (2005: 18), je »/t/ekoče avtomatizirano branje s

popolnim poznavanjem črk in njihovih glasovnih vrednosti (imenujemo ga tudi 'dekodiranje'
besedila) sicer predpogoj vseh oblik branja in seveda tudi razumevanja, vendar samo po sebi
ni zadostno.« Če učenec želi postati uspešen bralec, mora ves čas izpopolnjevati svoje
besedišče, saj mora za to, da bi razumel zapisano besedilo, dobro obvladati oz. pravilno
spoznati in identificirati pomen 95 % besedišča (prav tam). Glede na to, da M. Grosman to
misel povzema iz angleške strokovne literature, domnevamo, da to velja za angleščino. Če so
zadeve posplošljive tudi za slovenščino, bo treba empirično dokazati.151
Prav pomanjkanje takšnega avtomatizma pa je značilno za uporabnike neprvih jezikov.
Znanje le-teh je v primerjavi s prvim namreč mnogo bolj eksplicitno; nekaj je sicer tudi
implicitnega (Buck, 2001: 49) – vsaj v primeru uporabe nekaterih strategij, ki jih uporabniki
neprvih jezikov prenašajo iz svojih prvih jezikov. Če se že, kot rečeno, vprašanje stopenj
znanja prvega jezika ne odpira pogosto, pa se stopenjskost znanja neprvega jezika zdi samo
po sebi umevno dejstvo. Jezikovnega znanja v neprvem jeziku ni mogoče razviti do tako
visoke stopnje kot v prvem, v njem vedno ostanejo nekatere vrzeli (prav tam). V tem
kontekstu pa eksplicitno znanje pomeni tudi, da se nauči pa tudi uporablja do določene mere
bolj zavedno (Buck 2001: 50) in s tem manj avtomatizirano.
Če se za trenutek vrnemo k že omenjenemu izbiranju v jeziku: znanje jezika pomeni možnost
za ustrezno izbiro koda v konkretni sporazumevalni situaciji; res pa je tudi, da omejenost
obsega tega koda pomeni omejenost izbir znotraj njega, kar ima za (spo)razumetje zagotovo
določene (bolj ali manj usodne) posledice.
2.1.2.2.1 Branje v tujem jeziku
Številne raziskave (Clapham 1996, Alderson 2000) so se posvečale vprašanju, ali je branje v
tujem jeziku drugačno od branja v prvem jeziku oz. ali tuji uporabniki jezika berejo drugače
kot domači. Raziskovalci zagovarjajo dvoje mnenj: da je proces branja enak pri obojih

151

O nekaterih raziskavah besednega zaklada oz. njegovem obsegu pri učencih gl. tudi Križaj-Ortar in Bešter
(1995/96: 6).

74

oziroma da so dobri bralci v prvem jeziku dobri tudi v drugem jeziku. Nekateri pa so dokazali,
da pomanjkljivo jezikovno znanje bralcem onemogoča prenos bralnih strategij iz prvega
jezika (Clapham 1996: 33).
Domnevamo, da proces razumevanja pri branju pri domačih govorcih v običajnih okoliščinah
(ko besedilo npr. ne zahteva posebne bralčeve pozornosti ali truda) poteka bolj
avtomatizirano (razen zgoraj omenjenih primerov »eksplicitne« uporabe zavestnih strategij),
medtem ko so verjetno ti procesi pri tujih govorcih zaradi domnevno omejene jezikovne
zmožnosti, zlasti kar zadeva besedišče152 oz. dostopnost pomenov v mentalnem leksikonu,
mnogo bolj kontrolirani, vanj vložijo mnogo več truda, ki ga od njih zahteva sprotno
prevajanje oz. zavestno analiziranje. To ima v končni fazi posledice ne le v hitrosti, temveč
tudi natančnosti oz. pravilnosti branja in, navsezadnje, pri razumetju.153 »Motnja v

normalnem avtomatiziranem dekodiranju vodi v zavestno analizo, ugibanje ali blokado«
(Lutjeharms (1996: 144). Vendar pa vse kaže in zdi se tudi logično, da je takšno analiziranje
bolj značilno na nižjih ravneh jezikovnega znanja; dokazali so namreč, kot poroča C.
Clapham (1996: 33–34), da nezmožnost dekodiranja tujim govorcem z nizko ravnjo
jezikovnega znanja preprečuje tudi inferiranje in uporabo bralnih strategij prvega jezika.154
Po drugi strani pa naj bi proces branja na višjih ravneh znanja potekal identično tako v
prvem kot neprvem jeziku, uporabniki jezika naj bi uporabljali enake strategije pri obeh oz.
se bralne spretnosti pri tujih govorcih z visoko ravnjo znanja nekako avtomatično prenesejo
iz prvega v neprvi jezik, tako da pri branju uporabljajo enake strategije kot domači govorci
(prav tam). Alderson podobno meni, da je pogoj za prenos bralnih strategij iz prvega v neprvi
jezik določen prag jezikovnega znanja (angl. language threshold) (Alderson 2000: 23).155
Dvo- ali večjezični govorci sicer obdržijo bralne strategije dominantnega jezika, vendar pa,
kot pravi M. Lutjeharms (1996: 140), bralna strategija prvega jezika, ki se le malo prilagodi
tujemu jeziku, otežuje branje. V tem pogledu naj bi imeli govorci sorodnih jezikov precejšnjo
prednost.156 Sklepamo lahko, da so bralne strategije deloma odvisne od jezika in da se od
jezika do jezika razlikujejo. To ugotavlja tudi M. Lutjeharms (1996: 142), ko pravi, da na
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Gl. Grosman (2005: 21).
Gl. tudi Lutjeharms (1995: 138).
154 Čeprav je raziskovalcem uspelo ugotoviti, da tuji govorci na nižjih ravneh znanja uporabljajo drugačne bralne
strategije kot domači govorci, pa še niso pojasnili, v čem se te strategije razlikujejo (Clapham 1996: 34).
155 Podobno tudi Lutjeharms (1996: 140).
156 To potrjujejo tudi izkušnje z izpiti iz znanja slovenščine, ki se jih večinoma udeležujejo govorci slovenščini
sorodnih prvih jezikov. Pri podtestu branja so ti udeleženci načeloma precej uspešni, četudi se slovenščine nikoli
niso učili sistematično. Gl. letna poročila Centra za slovenščino.
153
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dekodiranje vplivajo površinski indikatorji v besedilu, npr. besedni red, kategorija živosti in
oblikoslovne informacije, kot so sklonske končnice, in drugi.
2.1.2.3 »Vsebinska« znanja
Z vsebinskimi znanji smo poimenovali tisti del posameznikovih kognitivnih shem, ki se
nanašajo na splošno védenje o svetu oz. poznavanje tematskih področij in izrazoslovja v
zvezi z njimi, sociokulturno védenje itd.157 Nekateri raziskovalci jih imenujejo tudi
enciklopedično znanje oz. mentalna enciklopedija (Clark in Clark 1977: 411–412). Védenje o
svetu si vsak človek pridobi z izkušnjami. Vsaka jezikovna raba zahteva določeno mero
védenja o tem, kako je organiziran oz. deluje svet; aktivacija tega znanja je avtomatična in
hitra, »brez nje bi bilo razumevanje počasno in utrudljivo, če bi bilo sploh mogoče.«
(Alderson 2000: 45) K temu védenju sodijo tudi specializirana znanja. Tako se zdi logično, da
bomo imeli pri razumevanju besedila velike težave, če je njegova tema za nas povsem nova.
Vendar pa to dejstvo nič ne pojasnjuje, kot pravi Alderson (2000: 44), »kako bralci

pridobivajo nove informacije in kajpada razumejo besedila s področij, ki jih ne poznajo«.
Teorija shem skuša pojasniti, kako se nove informacije povezujejo s starimi, ne pojasnjuje
pa, kako se nove informacije povezujejo z neobstoječimi (prav tam).
Če je znanje jezika dejavnik, ki ločuje domače govorce od tujih, bi za takšno trditev o
vsebinskem znanju potrebovali zanesljiv dokaz. Raziskava, v kateri je C. Clapham (1996)
ugotavljala vpliv vsebinskega znanja na razumevanje strokovnih besedil pri domačih in tujih
govorcih angleščine, je sicer ta vpliv dokazala pri obojih, vendar pri tujih govorcih šele, ko je
bilo zadoščeno pogoju o doseženem jezikovnem pragu (gl. zgoraj).158 Dobljeni rezultati so si
bili nasprotujoči in so bili odvisni od posameznega strokovnega področja, v okviru katerega
je merila razumevaje (Clapham 1996: 204). To kljub temu morda dopušča domnevo, da je
vsebinsko znanje tudi tisti dejavnik razumevanja, ki pod določenimi pogoji lahko deluje v prid
tujih govorcev. Sploh upoštevaje raziskovalne izsledke, da »seznanjenost s temo besedila

lahko nadomesti manjše (omejeno) jezikovno znanje.« (Alderson 2000: 44) Alderson (2000:
103) s tem v zvezi navaja dve študiji: ena je pokazala, da je bil test, namenjen študentom
strojništva, lažji za tuje govorce strojnike kot za domače govorce nestrojnike. V drugi študiji
pa so domači govorci strojniki v primerjavi z domačimi govorci nestrojniki precej bolje
157

S. Pečjak deloma govori o pomenu predznanja za razumevanje besedil ob referenčnem prikazu besedila,
vendar tega dejavnika podrobneje ne razvije (Pečjak 1999: 48–49). J. Vogel pa predmetno predznanje prikaže v
okviru kognitivnega strukturiranja (Vogel 2002: 104). M. Grosman za taka znanja uporablja zvezo izkustveno
znanje (Grosman 2005: 19).
158 Pri tem ni bilo povsem jasno, katere razumevalne strategije so uporabljali tuji govorci: od spodaj navzgor ali
od zgoraj navzdol (Clapham 1996: 34–35).
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reševali ne le vprašanja s specifičnimi strojniškimi vsebinami, temveč tudi splošna jezikovna
vprašanja (npr. tista, s katerimi so testirali poznavanje nespecializiranega besedišča in
koherenco besedila).
(Kar zadeva prvo primerjavo, je podobne rezultate dal tudi kratek pilotni test, ki smo ga v
okviru že omenjenega projekta Funkcionalna pismenosti zaposlenih v Slovenski vojski izvedli
5. 4. 2007. Naši respondenti so v eni od testnih nalog hierarhično razvrščali podčastniške,
častniške in generalske čine. Nalogo so zaposleni v SV v celoti in zelo hitro rešili brez
vsakršnih težav ne glede na svoj prvi jezik, medtem ko kontrolna skupina domačih govorcev
slovenščine, ki takšnega specializiranega znanja ni imela, naloge ni rešila oz. je pri reševanju
zgolj ugibala. Tako naloga kot število respondentov (zlasti tujih govorcev slovenščine,
zaposlenih v SV) nista bila referenčna, zato velja le ta kratka informacija.)
Pomemben del naših izkušenj pa izhaja iz družbenih in kulturnih okoliščin, v katerih živimo, in
bi zato morda bolj sodil k družbenim dejavnikom razumevanja. Poimenovali smo jih
sociokulturno védenje.159 Namreč, kot pravi Alderson (2000: 45), »védenje o svetu se

običajno nanaša na tvoj (lastni svet vsakega posameznika, op. avt.) svet, na način, kako ta
svet deluje«, na eni strani torej na sporočevalčev, na drugi pa na razumevalčev svet. Zato je
to védenje omejeno oz. podvrženo številnim predsodkom.160 Drugi svetovi morda delujejo
drugače, in ker so del posameznikove (zasebne) izkušnje, so težje predvidljivi. Lahko pa si
podobne izkušnje o delovanju sveta deli več posameznikov znotraj neke družbe oz. kulture; v
tem primeru, pravi Alderson (prav tam), se izkušnje pogosto povezujejo tudi z obvladanjem
jezika. Kot tako je sociokulturno védenje lahko tudi del jezikovne zmožnosti (sociolingvistična
zmožnost – prim. zgoraj), pri čemer je vanj vključeno tako poznavanje kulturno specifičnih
vsebin kot tudi – vsaj kar zadeva besedni zaklad – metaforike in frazeologije. Govoreč o
sociokulturnem védenju, pa seveda ne moremo mimo dejstva, da so tudi konvencije, ki
usmerjajo sporazumevanje in z njim razumevanje, močno vezane na kulturo oz. družbo, iz
katerih izhajata sporočevalec in prejemnik (Rickheit 1995: 19).161

159

Po J. Vogel tudi kulturne sheme (Vogel 2002: 103, 104).
J. Vogel stališča in predsodke pojmuje kot poseben dejavnik uspešnosti poslušanja in jih tudi natančno
opredeli (Vogel 2002: 108–110).
161 H. Krömker (1999: 33) npr. poroča o ugotovitvah proizvajalcev mobilnih telefonov, da morajo navodila za
uporabo prilagoditi kulturi, iz katere izvirajo njihovi uporabniki. Tako se npr. nemški uporabniki zadovoljijo s
pisnimi navodili za uporabo, medtem ko na Kitajskem potrošniki želijo, da jim funkcije mobilnih telefonov
pokažejo v trgovini neposredno.
160
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2.1.3 Spomin
Posameznikovo védenje in znanje se skladišči v spominu, ki ima pomembno vlogo v procesu
razumevanja in vpliva na razumetje, pa tudi zapomnjenje besedila. Spomin lahko pojmujemo
kot proces, ne kot statično zmogljivost (Vogel 2002: 102). Zaradi nenehnega spreminjanja
posameznikove kapacitete spomina le-ta sodi med nestabilne dejavnike razumevanja.
Večinoma se v strokovni literaturi ločita dve vrsti spomina: dolgoročni spomin, ki ima
epizodično, semantično in ikonično oz. predstavno komponento (Lewandowski 1994: 629), in
kratkoročni oz. delovni spomin, o katerem smo nekaj besed spregovorili že ob
predstavitvi modelov razumevanja. Informacije se v obeh vrstah spomina strukturirajo v
posebne hierarhično organizirane enote (angl. chunks) in jezikovno gradivo naj bi se
predelovalo prav s pomočjo teh enot. Poenostavljeno: zaporedne vidne in/ali akustične
informacije se med tem, ko se zadržujejo v kratkoročnem spominu, simultano pregledujejo,
med posameznimi deli se vzpostavijo razmerja, primerjajo se z informacijami, shranjenimi v
dolgoročnem spominu, in se tako gradijo nove zgradbe znanja (Lewandowski 1994: 620). Pri
tem ima kratkoročni spomin seveda bistveno manjšo kapaciteto: omejena naj bi bila na 7
enot +/– 2 enoti. Pri razumevanju besedila se razumevalec, kot že rečeno, vede selektivno –
odvisno od motivacije, interesa itd. (prav tam).
Dolgoročni spomin pa je neposredno povezan s kognitivnimi shemami: »Dolgoročni spomin

sestavlja mreža mentalnih podob in predstav, ki so se oblikovale na podlagi naših
neposrednih in posrednih izkušenj, in je tesno povezan s pojmom kulturnih shem. Pri tem je
pomembno poudariti, da svoje čutne zaznave vedno preoblikujemo v spominske kode, tako
da

naše

spominske

podobe

niso

neposredni

odsev

naše

izkušnje.

So

posplošene/popreproščene (simplificirane) oblike te izkušnje, ki nam omogočajo dostop do
izkušnje in njen ponoven priklic.« (Vogel 2002: 104). Govoreč o jeziku, lahko domnevamo,
da so besedni zaklad in jezikovna pravila organizirani v dolgoročnem spominu, pri čemer naj
bi ta deloval po semantičnih in ne po sintaktičnih načelih (sintaktično obliko stavka npr. hitro
pozabimo, zapomnimo pa si njegov pomen) (Lewandowski 1994: 197 in 620). Pri tem naj bi
se besede v dolgoročnem spominu povezovale v mreže (Lewandowski 1994: 629).
Spomin je torej na eni strani odvisen od individualnih psihičnih zmožnosti, po drugi pa
pomnjenje določajo tudi besedilni dejavniki, kot so relevantnost informacij za razumevalca,
način povezave informacij v spominu in povezljivost informacij v že obstoječe kognitivne
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sheme (Heinemann in Viehweger 1991: 263). S tem pa že posegamo na področje besedilnih
dejavnikov razumevanja.
2.1.4 Drugi razumevalčevi dejavniki
Med dejavnike razumevanja naj bi sodila tudi motivacija oz. interes za branje. Raziskave so
pokazale pomanjkanje interesa za branje ali za njegovo izboljšanje pri slabših bralcih
(Alderson 2000: 53). K branju motivirajo zunanji in notranji motivatorji (Pečjak 1999: 51,
Alderson, prav tam), pri čemer za notranje veljajo posameznikova čustvena stanja,
stališča,162 radovednost, v šolskem kontekstu pa tudi želja po uspehu (npr. dobri oceni)
(Pečjak, prav tam) in so po Aldersonu (prav tam) nadrejeni zunanjim. Raziskave so potrdile,
da zunanje motivirani bralci berejo površinsko in so pri tem bolj pozorni na dejstva in
podrobnosti v besedilu, manj pa na temo besedila in njegove glavne ideje, povezave med
njimi v istem besedilu in z drugimi besedili (Alderson 2000: 53 in 54). Besedilo torej
razumejo na lokalni ravni. Zainteresirani bralci pa ne le, da naj bi besedilo razumeli globalno,
ampak naj bi si informacije iz besedila tudi bolje zapomnili in jih nato lažje priklicali iz
spomina.

Prav

te

t.

i.

višje

ravni

razumevanja

so

povezane

tudi

s

kritičnim

razumevanjem/vrednotenjem in so, kot že rečeno, običajno v družbi bolj cenjene, zato se jim
v izobraževalnem procesu daje prednost. Vprašanje je seveda, kako bralce motivirati za
dosego teh ravni.163
Gotovo je razumevanje odvisno tudi od tega, kako bralec čustveno sprejema besedilo in
sporočevalca. Čustva lahko prištevamo k notranjim motivatorjem (kot npr. S. Pečjak – prim.
zgoraj), lahko pa jih pojmujemo kot poseben dejavnik razumevanja (Vogel 2002: 110–111),
ki so ga še posebej raziskovali pri branju leposlovja (Alderson 2000: 55), velja pa ga
upoštevati tudi v situacijah, ko imamo opraviti z merjenjem razumevanja.164 V zvezi s čustvi
je treba omeniti tudi odnos, ki ga imata sporočevalec in razumevalec drug do drugega, in
razmerja, ki jih vzpostavljata med sabo. Uporabnika jezika imata drug do drugega lahko
naklonjen, nevtralen ali nenaklonjen odnos, se dobro poznata ali sploh ne, morda sta v
prijateljskem ali sovražnem odnosu. Nadalje je razmerje med njima lahko simetrično ali
nesimetrično, kar je odvisno od socialne vloge oz. družbenega statusa posameznega
govorca, njunih shem itd. V hierarhičnem odnosu ima do neenakosti ali nesimetrije tisti, ki je
162

Stališča in predsodke J. Vogel obravnava kot poseben dejavnik poslušalske učinkovitosti (Vogel 2002: 108–
110), motivacijo pa imenuje pripravljenost poslušati (Vogel 2002: 100).
163 O tem gl. tudi Pečjak (1999: 51–54).
164 Čustva so izredno pomemben dejavnik razumevanja v vseh situacijah, ko je prejemnik pod določenim
pritiskom, da mora razumeti. Katera čustva sproža nerazumevanje, je odvisno od prejemnikovih » pojasnjevalnih
shem« oz. načina, kako ravna v primeru nerazumevanja (gl. tudi Weidenmann 1999: 39–41).
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v podrejenem položaju, lahko negativen odnos, lahko pa ta odnos prostovoljno sprejme.165
Ta razmerja in odnosi do določene mere usmerjajo tudi proces razumevanja in vplivajo na
razumetje, zanesljivo pa so povezani tudi s pričakovanji glede razumevalčevega odziva (gl.
tudi Vogel 2002: 106). Zlasti v hierarhizirani in enosmerni javni komunikaciji so ti dejavniki
posebej pomembni.
Že z razmišljanjem o simbolni vlogi jezika in o sociokulturnem védenju oz. vplivu kulturnih
shem na razumevanje smo posegli tudi na področje družbenih dejavnikov, razmišljanje o
odnosih in družbenih razmerjih, ki jih med sabo vzpostavljajo uporabniki jezika, pa tudi o
številu razumevalcev (posameznik : množica), potencialnih naslovnikov,

pa nas k njim v

celoti premakne.

2.2 Družbeni dejavniki razumevanja
Čeprav je razumevanje proces, ki na zunaj ni viden, pa branje »ni izolirana dejavnost, ki

poteka v nekakšnem vakuumu. Branje se dogaja z nekim namenom, v nekem družbenem
kontekstu, ta kontekst pa vpliva na bralčevo pojmovanje branja in s tem tudi pismenosti.«
(Alderson 2000: 25) O družbeni problematiki pismenosti, zlasti funkcionalne pismenosti smo
v tem delu že razmišljali, prav tako smo nekaj besed spregovorili o jezikovni zavesti, ki
sooblikuje pojmovanje pismenosti v družbi, in o simbolni vlogi, ki jo poleg komunikacijske
opravlja jezik. Zato na tem mestu več o že omenjenih socialnih vlogah.
2.2.1 Vloge
Mreža socialnih razmerij, kot pravi Škiljan (1999: 37), proizvaja številne vloge in statuse, ki
jih lahko prevzemajo posamezniki. V vsaki družbi posamezniki prevzemajo določene bolj ali
manj izbirne in zamenljive družbene vloge in med sabo vzpostavljajo bolj ali manj jasno
hierarhizirana razmerja, ki močno določajo in usmerjajo potek razumevanja. Vloge se lahko
nanašajo na različne stvari oz. pojave: v komunikaciji se tako pojem vloge najprej nanaša na
zamenljivi funkcionalni vlogi sporočevalca in razumevalca; pri tem po Verscheurnu
sporočevalec ni nujno le avtor, ampak ima lahko različno odmaknjene vire oz. številne
glasove, razumevalec pa lahko prevzema vloge od, poenostavljeno, (navzočega ali
nenavzočega)

naslovljenca

do

naključnega

poslušalca

in

(očitnega

ali

prikritega)

prisluškovalca (Verschueren 2000: 119–127).
165

Gl. Ferbežar idr. 2004a: 136–137. O identifikaciji z drugimi kot dejavniku razumevanja gl. Vogel 2002: 109–
110.
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Med manj izbirnimi pa sta npr. posameznikov družbeni status ali pripadnost določeni
(poklicni, interesni, starostni itd.) skupini in sta povezani z družbenimi hierarhijami in
distribucijo moči v družbi. »Tako kot v družbeni strukturi posamezniki zavzemajo vloge in

pridobivajo statuse, ki se med seboj razlikujejo po stopnji moči, avtoritete in – splošno
rečeno – družbeno relevantne moči, s katero razpolagajo, tako se tudi socialne skupine, ko
na določen način prevzemajo kolektivne vloge, različno razporejajo v družbeni hierarhiji
odnosov.« (Škiljan 1999: 57). Pri tem, kot pravi Škiljan (1999: 38–39), večina (tudi
demokratičnih) družb postavlja različne omejitve za dostop do posameznih javnih vlog in
statusov. Tu imamo v mislih tiste družbene vloge, v katerih se razumevalec znajde pri
vsakodnevnem sporazumevanju, ko nastopa kot povpraševalec po storitvah ali njihov
ponudnik v javnih ali zasebnih situacijah,166 kot laik ali strokovnjak ali celo posrednik med
njima – pri čemer so te vloge v različnih situacijah seveda zamenljive. Razumevalec ima
lahko v določeni sporazumevalni situaciji vlogo zasebnika ali pa je predstavnik širše javnosti
in nastopa kot del skupine ljudi kot celote. Komunikacija z množičnim prejemnikom pomnoži
možne pojavitve nesporazumov in nerazumetja (Bell 1991: 261), saj ne omogoča sprotnega
preverjanja razumevanja in/ali odpravljanja nerazumetja in nesporazumov. V tem primeru pa
nerazumevanje ni več posameznikov zasebni problem, temveč postane družbeno relevanten,
še posebej, če je nerazumevanje množično167 in/ali ima za posameznika oz. posameznike
tudi kakršnekoli (družbene, finančne) posledice.
Škiljan prav statusom in vlogam pripisuje največji (čeprav ne enoznačen) pomen pri
ločevanju javne komunikacije od zasebne (Škiljan 1999: 33–43). »Igranje« takih (javnih)
vlog – če naj bodo potrjene kot statusi – je v javni in uradni komunikaciji zavezano številnim
bolj ali manj strogim pravilom, opredeljenim v družbi (npr. tudi normiranju) (Škiljan 1999:
42). Za posamezne socialne vloge, izhajajoče iz določenih javnih dejavnosti, so značilni
posebni podkodi (idiomi oz. diskurzi), ki jih ima posameznik na voljo za opravljanje določenih
(javnih) jezikovnih dejavnosti (Škiljan 1999: 51–52). Pri tem avtor ločuje kode, ki se
uporabljajo pri komuniciranju znotraj ene skupine, od tistih, ki se uporabljajo za
vzpostavljanje komunikacijskih vezi med različnimi skupinami (Škiljan 1999: 58). Za kode in
podkode smo že rekli, da so bržkone del posameznikove enotne sporazumevalne zmožnosti;

166

Prim. Ferbežar idr. (2004a: 135–137).
Za Škiljana je takšen »neopredeljeni« prejemnik vgrajen v definiciji množične ali potrošniške kulture (Škiljan
1999: 41–42).
167
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njihovo obvladanje (lahko) posameznikom daje določeno družbeno moč, neobvladanje
(lahko) zapira vrata.168
2.2.2 Družbene hierarhije in enosmerna komunikacija
Javne družbene vloge in statusi vplivajo na hierarhizacijo razmerij v družbi. Najbolj
hierarhična razmerja med uporabniki jezika pridejo do izraza v institucionaliziranih tipih
komunikacije. Ta tip komunikacije ima običajno določeno strukturo, v kateri je – če se
omejimo na neposredno komunikacijo – pobuda v domeni govorca, ki je na hierarhično
višjem položaju. Hkrati imajo takšni tipi komunikacije pogosto svoje tipične diskurze, če si
spet sposodimo Škiljanovo misel (Škiljan 1999: 58), zlasti npr. upravna komunikacija.
Obvladanje takšnih diskurzov pomeni nadzor in distribucijo moči – tudi pravico do odločanja
o tem, kaj je pravilni, tako rekoč predpisani pomen besedila169 – ter hkrati krepi podrejenost
tistega, ki se znajde v vlogi, ki je ovrednotena hierarhično niže, in ki takega diskurza ne
obvlada. Takšna razmerja moči še dodatno utrjuje omejeno razumevanje ali nerazumevanje
(podrejenega) razumevalca;

ker ta za morebitno dejavno vključitev v komunikacijo ni

»poklican«, si tega ne upa storiti, morda pa tudi ne zna poseči v prispevek hierarhično
višjega oz. močnejšega.170 Razumevalec je v takšnih situacijah postavljen v pasivnejši
položaj, v katerem nima možnosti usmerjati poteka sporazumevanja niti preverjati
pravilnosti/točnosti svojega razumevanja in razumetja ter, nenazadnje, ustreznosti svojega
odziva. Možna posledica ni le nerazumevanje, temveč v skrajni fazi popolno umanjkanje
motivacije za nadaljnje (spo)razumevanje – t. i. neangažiranje.
Razumevanje je torej v hierarhiziranih razmerjih dolžnost šibkejšega člena, nerazumevanje
njegova krivda.171 In nasprotno: razumevanje je pravica močnejšega, pravica, ki mu,
posledično, odpira možnost sankcioniranja; komandir lahko zaradi napake policaju odvzame
določene pristojnosti ali ga kako drugače kaznuje – ali pa ne. Po Škiljanu (1999: 35) gre za
Zvezo »zapiranje vrat« si sposojam iz angleščine: izraz gatekeeping se pogosto uporablja v kontekstu
sodobnih migracij in integracije.
169 Nekatera družbeno pomembna besedila (npr. pravna, verska, pa tudi umetniška) imajo bodisi standardiziran
razdvoumljen pomen bodisi so za določanje edinega sprejemljivega pomena družbeno pooblaščeni posamezniki
ali skupine (pravniki, teologi, literarni zgodovinarji, učitelji …). (Stabej, konzultacije, marec 2009)
170
M. Knez (2008: 158) navaja rezultate manjše raziskave med učenci, tujimi govorci slovenščine, ki so vključeni
v slovenski izobraževalni sistem skupaj z domačimi govorci slovenščine. V raziskavi so učence vprašali o stopnji
učiteljeve pomoči v primeru, če česa ne razumejo. Na petstopenjski lestvici (med skrajnostma » učitelj mi vedno
pomaga« in »učitelj mi nikoli ne pomaga«) so učenci sicer v veliki večini (87,5 % vprašanih) obkrožili prvo skrajno
možnost. 12,5 % vprašanih je obkrožilo drugo skrajno možnost (»učitelj mi nikoli ne pomaga«). Takšno razmerje
zbuja optimizem, skrb zbujajoče pa je, da so učenci kot vzrok za učiteljevo nepomoč navajali svojo lastno
nezmožnost, da bi učitelja prosili za pomoč.
171 Eno takšnih situacij slikovito predstavlja naslednji odlomek: »Ton pogovora je kazal na razmerje med uniformo
168

in civilno obleko, v katerem je civilna obleka vedno nečesa kriva. Padajoča kadenca glasu potnice je kazala, da je
krivda vedno globlja in da se bo težko izmazala.« (E. Hladnik-Milharčič: Orient ekspres. Kaj berejo na končni
postaji? Dnevnikov Objektiv, 16. 12. 2006)
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začarani krog, saj se ravno s komunikacijo vzpostavlja mreža odnosov, iz katere izhajajo
vloge in statusi v njej; komunikacija in socialna strukturiranost sta tako po njegovem mnenju
v stalni dinamični soodvisnosti (prav tam). Nesimetrično razmerje med nosilci različnih vlog
je lahko (bolj ali manj prostovoljno) sprejeto, lahko pa ga kateri od govorcev zavrne. Zgoraj
omenjeno neangažiranje je seveda lahko tudi posledica takšne zavrnitve.
Že večkrat v tem besedilu je bilo rečeno, da je jezikovna raba vedno usmerjena k drugemu,
da je sporazumevanje vzajemno razumevanje obeh/vseh udeležencev v sporazumevalnem
dogodku, ki mora »prejemnikom sporočil omogočati, da postanejo njihovi pošiljatelji«
(Škiljan 1999: 46). V takšnem sporazumevanju je minimalna enota poziv in odziv oz.
povratna informacija. Odziv oziroma, če povzamemo po Škiljanu (1999: 46), »/f/eed back je

torej eden izmed nujnih elementov vsakega komunikacijskega procesa/…/; zato mora biti
navzoč tudi v javnem komuniciranju.« V hierarhiziranih razmerjih, naj bodo javna ali
zasebna, je torej temeljno vprašanje (ne)možnost povratne informacije, s katero bi
razumevalec pokazal, da slabo razume ali sploh ne razume. O prikrivanju nerazumevanja in
njegovih možnih posledicah pa smo nekaj besed že spregovorili (pogl. 1.4.5).
Govoreč o povratni informaciji oz. odzivu kot nujnemu delu sporazumevanja je treba še
enkrat opozoriti na razmerje med interakcijo in enosmerno komunikacijo. V slednji so namreč
možnosti (neposrednega) odziva »načeloma povsem omejene« (Škiljan 1999: 46), in četudi
razumevalec ne želi prikri(va)ti svojega nerazumevanja, le-to običajno za sporočevalca
ostane zakrito.172
Rekli smo že, da je enosmerna komunikacija značilna za velik del javnega in uradnega
diskurza, v katerem imamo opraviti z množičnim razumevalcem. Verschueren (2000: 131) v
svojem razmišljanju o vplivu števil na naravo jezikovnih izjav pravi, da komunikacija med
enim sporočevalcem in t. i. kolektivnim naslovljencem v večini primerov zahteva močno
institucionalno podporo. Institucije pa prek svojih smernic (organizacijskih, uredniških,
lektorskih idr.), naj bodo čisto tehnične ali vsebinske, uveljavljajo svojo moč, pa tudi pravico
do bolj ali manj razumljivega diskurza, s tem pa močno usmerjajo razumevanje oz.
razumetje. Vprašanju razumljivosti besedil se podrobneje posvečamo v naslednjem sklopu
poglavij (2.3).

172

Razen občasno, ko se »prebije« meja med zasebnim in javnim in se odziv vrne po zasebni poti k pošiljatelju
sporočila (prav tam).
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2.2.3 Medkulturna komunikacija
Kar zadeva hierarhije, je zgoraj opisanim formaliziranim neposrednim interakcijam podobna
tudi interakcija med domačim (večinskim) in tujim govorcem jezika, četudi ta ni
institucionalizirana. Tuji govorec je zaradi omejene jezikovne zmožnosti, lahko pa tudi zaradi
nepoznavanja oz. nerazumevanja družbenih konvencij, izhajajočih iz večinske kulture,
avtomatično potisnjen v podrejeni položaj – razen če sogovorca za sporazumevanje ne
uporabita tretjega, bolj nevtralnega jezika. »Motnje v komunikaciji se pojavljajo vedno in

povsod. Toda kljub razlikam v stališčih družbenih skupin, kodih ali družbenih tradicijah si
bodo Angleži še vedno delili podobne jezikovne konvencije. Tako imajo na voljo vsaj
sredstva, s katerimi lahko popravijo, kar je šlo narobe in odpravijo vsakršno motnjo v
komunikaciji. Ne govorijo drug mimo drugega v enaki meri. Ko pa si ljudje ne delijo teh
jezikovnih konvencij, postanejo manjši nesporazumi, ki bi komajda motili ljudi s podobnimi
konvencijami, nevarni, saj so napačno razumljena sama sredstva, ki jih uporabiš za odpravo
nesporazuma ali napake. Tako morda želiš popraviti situacijo, v resnici pa jo poslabšaš. –
Vidite, ta kumulativni učinek v medetnični konverzaciji povzroča take težave in škodo«173 (iz
intervjuja z J. Gumperzom, Gumperz 1979: 48, cit. V Hinnenkamp 1989: 10).
Govoreč o sociokulturnem védenju (pogl. 2.1.2.3), smo že opozorili, da gre sicer za del
posameznikovih shem, da pa so nekatere od teh (zasebnih) shem tudi del skupnega
izkušenjskega sveta pripadnikov določene kulture. Če si sposodimo Sapirovo misel (Sapir
1994, cit. v Joseph idr. 2001: 13), si namreč kulture, ki si delijo jezik, delijo tudi način
mišljenja oziroma se »kulture konstituirajo ne po fizičnih lastnostih, temveč po simbolnih

vrednotah, tj. pomenih«. Alderson navaja številne študije s tega področja, ki so potrdile, da
ljudje razumemo besedila s svoje sociokulturne perspektive in glede na lastna (kulturna)
pričakovanja (Alderson 2000: 46).174 Prav tako naj bi psihologi dokazali, da lahko poslušalec
izključi tiste informacije, ki jih zaradi (kulturnih ali drugih) predsodkov noče ali ne želi sprejeti
(Vogel 2002: 110). Na oblikovanje stališč in predsodkov pa poleg osnovne skupnosti, kot je
Zaradi natančnosti citat v celoti navajamo tudi v izvirniku: »Misscommunication occours everywhere and
always occours. But despite differences of class attitudes, accents or social traditions, English people will still
share similar linguistic conventions. And so they at least have the means with which to correct what's gone
wrong, and sort out any missommunication. They don't get involved in talking past each other to the same
degree. When people do not share these linguistic conventions, the kind of minor misunderstanding which would
hardly bother people with similar conventions become dangerous because the very means that you use to repair
a misunderstanding or error are themselves misunderstood. So you may be wanting to repair a situation and you
are really making it worse. – You see, it's this cummulative effect in an inter-ethnic conversation which is so
difficult and damaging.«
173

174

Znana britanska antropologinja Marilyn Strathern na vprašanje, kaj je mislila z izjavo, da popotnik, četudi hodi
po svetu, nikoli ne zapusti doma, odgovarja takole: »S seboj ves čas nosi svoj način gledanja, saj tudi na tuje
kraje gleda z 'domačimi' očmi. Kamorkoli gre, v bistvu ostane doma.« (B. Nežmah, Melanezijci investirajo denar v
medosebne odnose. Mladina, 19. 9. 2008, str. 54).
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družina, in osebnostnih potez, vpliva prav kulturno okolje, ki mu pripada posameznik (Vogel
2002: 109).
Z oblikovanjem večkulturnih okolij, dejstvom sodobnega sveta, se je zato v okviru
pojmovanja sporazumevalne zmožnosti razvil tudi pojem medkulturne komunikacije in z njo
medkulturne zmožnosti. Pojem175 naj bi obsegal mnogo več kot (zgolj) znanje in učenje
tujega jezika oz. zmožnost sporazume(va)ti se v tujem jeziku ter odpravljati nesporazume v
njem: vanj naj bi bilo vključeno tudi odpravljanje strahu pred tujim in raziskovanje političnih,
jezikovnopolitičnih, ekonomskih in drugih razlogov za neenakost, predsodke in rasizem.
Jezikovna zmožnost se tako širi in nadgrajuje v senzibilizacijo za tuje kulture na splošno, v
zmožnost za vživljanje v nove pojave, zmožnost kritične tolerance in reševanja konfliktov,
nastajajočih na stičišču dveh ali več kultur. Tako razširjena zmožnost je kot informacija
(védenje) o (tuji) kulturi del posameznikovih kognitivnih shem in vpliva na razumevanje
besedil v tujem jeziku.176 Kot zmožnost empatije, podiranja klišejev ter preseganja
predsodkov pa je bolj del posameznikovega širšega nazora oz. njegovih stališč. Ob tem velja
razmišljati tudi o pričakovanjih glede stopnje znanja tujih uporabnikov nekega jezika s strani
večinskih uporabnikov177 kot tudi – in predvsem – o njihovi senzibilizaciji za tiste oblike
jezikovne produkcije, ki z vnašanjem tujega, drugačnega odstopajo od pričakovane, zaželene
oz. tako ali drugače normirane. Vprašanje sprejemljivosti takšne odstopajoče produkcije je
bilo tudi eno od vprašanj naše raziskave.
Področje medkulturne komunikacije je zelo široko in bi najprej zahtevalo podrobnejšo
predstavitev pojma (konstrukta) kulture.178 Gre za samostojno področje raziskovanja znotraj
jezikoslovja, ki je zaradi vse intenzivnejših migracijskih procesov postalo popularno zlasti v
zadnjih 30 letih (za natančno predstavitev področja prim. Hinnenkamp 1989).

175

Opredelitev pojma medkulturne zmožnosti je povzeta po Ferbežar 1999: 422.
O nujnosti posredovanja takšnega védenja pri poučevanju tujih jezikov je v svojem referatu na konferenci
Jeziki v izobraževanju 25. 9. 2008 govorila M. Grosman. Kot primer je predstavila pojem gentlemana, ki je imel v
britanski družbi 19. stoletja poseben pomen, povsem drugačen kot ga ima v svetu sodobnega slovenskega dijaka.
Pokazalo se je, da je beseda pri slovenskih maturantih vir nerazumevanja in ima za posledico nerazumevanje
celotnega literarnega besedila – v skrajni konsekvenci pa lahko tudi neuspeh na maturi. Gl. tudi Grosman 2008.
177 Pričakovanja glede stopnje znanja slovenščine pri tujih govorcih so v Sloveniji razmeroma visoka: tako je glede
na rezultate javnomnenjske raziskave, izvedene aprila 2002 na Inštitutu za družbene vede – Centru za
raziskovanje javnega mnenja v Ljubljani, skoraj polovica vprašanih menila, da za življenje in delo v Sloveniji
znanje slovenščine za potrebe vsakdanjega sporazumevanja ne zadostuje, temveč da bi se morali tujci
slovenščino naučiti (torej tudi znati) do te mere, da bi se lahko pogovarjali in pisali tudi o zahtevnejših temah.
Vprašanja žal niso bila postavljena tako, da bi bilo iz odgovorov mogoče sklepati, kdo je za vprašane tujec. Je pa
manjša pilotna raziskava (Požgaj Hadži in Balažic Bulc 2007) pokazala na razmeroma visoko stopnjo nestrpnosti
do uporabnikov slovenščine iz nekdanjih jugoslovanskih republik.
178 Tako bi bilo npr. o medkulturni komunikaciji mogoče govoriti tudi, kadar se sporazumevanje pripadniki
različnih starostnih skupin, subkultur ipd. (Grosman, 25. 9. 2008 – gl. op. 176).
176
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Dejstvo pa je, da je v Sloveniji pojem medkulturne komunikacije in z njo medkulturne
zmožnosti nekako rezerviran za učenje oz. poučevanje tujih jezikov. Tako je na primer v
osnovno- in srednješolske učne načrte (zlasti za angleščino) vključen že vsaj deset let, in to s
konkretnimi opredelitvami (Grosman 2008: 169).
Glede na večkrat poudarjeno dejstvo, da si slovensko tradicionalno jezikoslovje le redko
zastavlja vprašanja razumevanja besedil v slovenščini (verjetno tudi prevodov iz tujih
jezikov), zato ne čudi, da v novih učnih načrtih za slovenščino v osnovni šoli in gimnaziji
(2008) pojem medkulturne komunikacije ostaja nedefiniran.179 Posledično to pomeni, da se
tistim, ki slovenščino uporabljajo kot neprvi jezik, že v temelju odreka pravica do
razumevanja besedil, posredovanih v slovenščini, v smislu: če kdo slovenščine ne zna, je to
pač njegov (zasebni) problem. Vprašanje, kdaj zasebni problem postane tudi problem
družbe, presega meje tega dela, mu pa veliko pozornosti namenjajo drugod po svetu.180 In
gotovo je to eno od področij, ki se mu bo treba pozorneje posvetiti tudi v slovenskem
jezikoslovnem prostoru.

2.3 Besedilni dejavniki razumevanja
2.3.1 Med sprejemljivostjo in razumljivostjo
Doslejšnje razmišljanje nas usmerja k tretji, zadnji vrsti dejavnikov razumevanja: k
besedilnim dejavnikom. Ob proučevanju razumevanja so bili besedilni dejavniki v slovenski
literaturi doslej le malo upoštevani. Z izjemo manjše raziskave o vplivu metadiskurznih
elementov na razumevanje besedil (Jarnovič 2007) se omejujejo na tehnične lastnosti
besedil, kot je npr. nečitljivost pisave oz. tiska (Pečjak 1999), pri poslušanju pa različne
motnje iz okolja, nerazločnost govora, neeksplicitno izražanje (Vogel 2002), toda brez
empiričnih potrditev. Če tu pustimo nekoliko ob strani vprašanja kanala oz. eno- in
dvosmerne komunikacije, ki smo jim nekaj pozornosti namenili že zgoraj, velja ob besedilnih
179

V obeh dokumentih se pojem pojavlja na več mestih, v veliki večini primerov v povezavi z umetnostnimi
besedili. V učnem načrtu za osnovne šole se najprej pojavi pri opredelitvi predmeta in je predstavljena kot del
širše socialne zmožnosti (str. 4): »Z zaznavanjem kulturnih, etničnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih

premore besedna umetnost kot eden najuniverzalnejših civilizacijskih dosežkov, ki je za obstoj slovenstva še
posebej pomemben, se utemeljujejo temelji kulturne, domovinske in državljanske vzgoje ter medkulturna in širša
socialna zmožnost«. Tako je medkulturna zmožnost omenjena še pri opredelitvi splošnih ciljev oz. kompetenc na

str. 5 (kar trikrat) in na str. 6. Podobno tudi učni načrt za gimnazije. Vir za oboje:
<http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/ucni_nacrti/UN_SLOVENSCINA_gimn.pdf
>. Gl. tudi Grosman 2008: 168.
180 O medkulturni komunikaciji, konkretneje o razumevanju in odpravljanju nesporazumov v institucionalnih
pogovorih med govorci različnih prvih jezikov podrobno Bremer idr. 1996 in Bremer 1997. Gl. tudi Hinennkamp
1989.
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dejavnikih izpostaviti vsaj dvoje vprašanj: vprašanje sprejemljivosti (in namernosti) na eni in
vprašanje razumljivosti besedila na drugi strani.
O namernosti in njenih nosilcih, besedilni koheziji in koherenci, ter o sprejemljivosti kot
razumevalčevi pripravljenosti sprejeti sporočevalčevo besedilo kot besedilo smo nekaj besed
že spregovorili v pogl. 1.2.4. Namernost in sprejemljivost sta kriterija besedilnosti, ki sta
usmerjena k uporabnikom jezika in sta zato do neke mere subjektivna. Za razumljivost
besedila pa se, nasprotno, zdi, da je nekaj objektivnega, nekaj, kar je na prvi pogled
povezano izključno z materialno platjo besedila, tj. z njegovo kohezijo in koherenco. Stabej
(2008a: 91 ) meni, da je razumljivost tehničnojezikovno pogojena: »Tehničnojezikovna

pogojenost pomeni v grobem naslednje: diskurz mora s svojo jezikovno oblikovanostjo
omogočiti sorazmerno zanesljivo konstrukcijo in posredovanje pomenov ter sporazumevalnih
namenov govorcev.« Sprejemljivost besedila je odvisna tudi od njegove razumljivosti, vidika
sprejemljivosti in razumljivosti

besedila pa sta po Stabejevem mnenju do neke mere v

kompenzacijskem razmerju (Stabej 2008a: 92). To pomeni, da lahko razumevalec neko
besedilo sprejema in sprejme, četudi je zanj iz določenih razlogov težko razumljivo – morda
zaradi naklonjenosti sporočevalcu, pomembnosti besedila in podobno; lahko pa ga zavrne,
čeprav ga razume. Zavrne ga morda, ker so v njem napake ali besedilo kako drugače
odstopa od uveljavljene norme; lahko pa tudi zato, ker se ne strinja s stališči ali z vsebino, ki
jih v besedilu oz. z njim posreduje sporočevalec. Toda vprašanje sprejemljivosti vsebine,
izražene v besedilu, ima drugačne razsežnosti od sprejemljivosti besedila v strogo tehničnem
smislu, torej zgolj na besedilni površini. S slednjo je prav gotovo »povezana določena

tolerantnost glede motenj v koheziji in koherenci, vse dotlej, dokler obstaja smotrnost
komunikacije« (de Beaugrande in Dressler 1992: 84). Zlasti morda to velja za neposredno
interakcijo, a tudi pri pisnem sporazumevanju sporočevalci sprejemljivosti svojega besedila
ne bi smeli imeti za samo po sebi umevno dejstvo. »Tvorci besedila se pogosto zanašajo na

sprejemnikovo pripravljenost, da bo besedilu priznal sprejemljivost, in ponujajo besedila, ki,
da bi bila razumljiva, od sprejemnika zahtevajo pomembne prispevke.« (de Beaugrande in
Dressler 1992: 16). Dilema, ki se ob tem odpira pa je, ali je besedilo z za razumevalca
nesprejemljivo vsebino samo po sebi, torej kot besedilo, zanj sploh lahko sprejemljivo.
V tej disertaciji skušamo odgovoriti zlasti na vprašanja objektivne merljivosti v jeziku.
Sprejemljivost besedila seveda ni lastnost besedila, ki bi jo bilo mogoče objektivno (iz)meriti;
gre pač za razumevalčevo stališče (de Beaugrande in Dressler 1992: 95), ki je družbeno
pogojeno (Stabej 2008a: 91). Morda je tudi to eden od razlogov, da se ta dejavnik
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razumevanja pušča bolj ali manj ob strani. Merjenje sprejemljivosti se je, kot poroča
literatura (de Beaugrande in Dressler 1992: 95), v glavnem povezovalo z oceno slovnične
pravilnosti besedil, ki jo je v glavnem določal kar raziskovalec sam. Raziskave pa so pokazale
na nezadovoljivost takšnega merjenja, saj so npr. jezikoslovci iste podatke ocenjevali
drugače od nejezikoslovcev. S. Greenbaum (1977: 4, cit. prav tam) tako ugotavlja, da je »za

jezikoslovca nevarno, če se zanaša na samoopazovanje kot na sredstvo za pridobivanje
podatkov: množica zgledov, ki jih ima dolgo pred očmi, lahko zamegli njegove ocene in na
njegove reakcije neposredno vplivajo tako njegove splošnoteoretične predpostavke kot tudi
posebne hipoteze, ki napovedujejo presojo sprejemljivosti«.181
In če je bila sprejemljivost v okviru besediloslovja vsaj približno jasno definirana (ne pa tudi
merjena), za razumljivost tega ne bi mogli trditi.
2.3.2 Razumljivost besedila
Koncept razumljivosti besedil je neločljivo povezan s konceptom razumevanja. Kot pravi
Biere (1991: 2), hermenevtična in kognitivna spoznanja ob raziskovanju razumevanja besedil
predstavljajo teoretsko izhodišče za odkrivanje in reševanje sporazumevalnih zadreg, ki so
posledica nerazumljivosti besedila. Začetke raziskovanja razumljivosti lahko iščemo že v prvi
tretjini 20. stoletja, v poskusih določanja tistih objektivnih besedilnih lastnosti, ki bi pomagale
določiti stopnjo razumljivosti besedila. Iz teh poskusov so se v 40. letih prejšnjega stoletja
razvile t. i. berljivostne formule182 (angl. readability formula, nem. Lesbarkeitformel). Na
podlagi t. i. berljivostnega indeksa (angl. Reading-Ease-Score, nem. Lesbarkeitindex) so na
ekonomičen način izračunavali stopnjo razumljivosti besedil (Biere 1991: 7, Alderson 2000:
71), in jih »delili na manj oz. nezahtevna do bolj oz. zahtevna besedila« (Osolnik Kunc
2005). Kot objektivna korelata dveh kvalitativnih lastnosti, namreč težavnosti besed in
stavkov, so določali dolžino besed (število zlogov v besedi) in dolžino stavkov (število besed
v stavku) (Biere 1991: 7). Iz tega sklepamo, da berljivostne formule niso uporabne na
splošno, temveč da bi jih bilo treba za posamezni jezik ustrezno prilagoditi.183
Raziskovanje razumljivosti se je nato vsaj do 50. let omejevalo prav na berljivost besedila
(angl. readability, nem. Lesbarkeit) in je bilo v izključni domeni psihologov. Šele konec 70. let
181

V nadaljevanju avtorja opozarjata na konstruiranje izumetničenih zgledov, ki jih imajo lahko jezikoslovci za
povsem sprejemljive, medtem ko se običajnemu jezikovnemu uporabniku zdijo skrajno nenavadni (de
Beaugrande in Dressler 1992: 96).
182 Za začetnika teh formul velja Thorndike, najbolj znana iz tistega časa in še danes uporabljana pa je Flescheva
berljivostna formula (Alderson 2000: 71).
183 Alderson (2000: 73) trdi, da so le redko ustrezne tudi za govorce drugega/tujega jezika.
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prejšnjega stoletja je našlo pot tudi v jezikoslovje, zlasti nemško (Biere 1991: 2).184 Tako naj
bi Heringerjeva dilema, kako povedati tisto, kar imaš povedati, tako, da te bo partner
razumel (Heringer 1978, cit. v Biere 1991: 2), postala središčno vprašanje praktično
usmerjenega raziskovanja razumljivosti. V tem delu bomo o razumljivosti razmišljali v prvi
vrsti kot o jezikovnoteoretičnem vprašanju – ki pa ima praktične posledice.
2.3.2.1 Razlaga pojma
Tudi za razumljivost lahko rečemo, da ni znanstveni termin, temveč vsakdanji izraz z zelo
ohlapnim pomenom oz. pomeni. Avtorji SSKJ185 pridevnik razumljiv opredeljujejo kot »ki se

da razumeti«, »ki se mu da ugotoviti pomen«, pri čemer se to nanaša tudi na razločnost;
razumljivost pa je po SSKJ »lastnost, značilnost razumljivega«. Tudi v slovenskem
jezikoslovju razumljivost ni ostala spregledana. Toporišič jo v Enciklopediji slovenskega jezika
(1992: 248) opredeljuje kot »/l/astnost besedila, ki naslovniku omogoča videnje ubesedene

pojmovne in prek tega predmetne (nanosniške/referenčne) resničnosti ali izseka/dela
obojega. Odvisna je od stopnje tvorčevega enačenja jezikovne izrazitve s pojmovno in
nanosniško resničnostjo ter od tvorčevega upoštevanja naslovnikove usposobljenosti za
ustrezno sprejemanje obvestil.« Kot sinonim za razumljivost Toporišič uporablja tudi termin
jasnost; meni, da se »/n/ejasnost pojmovanja odraža v nejasnosti ubeseditve, iz nejasne

ubeseditve pa ne more izhajati jasna prepoznava ubesedenega (kolikor si nejasnosti
naslovnik sam ne odpravlja iz svoje predvednosti oz. predznanja).« (prav tam) Pogoj za
razumljivost je, nadalje, upoštevanje naslovnikove starosti, izkušenj in izobrazbe, nanjo pa
vplivata tudi prenosnik in sam naslovnik (prav tam). Ta definicija ponuja že pravi koncept, ki
pa se, kot bomo videli v nadaljevanju, v slovenskem jezikoslovju ni gradil sistematično.
Poenostavljeno bi lahko rekli, da je razumljivost (potencialna) lastnost govorjenega ali
zapisanega besedila glede na konkretnega prejemnika ali konkretne prejemnike: »Sleherni

sporočevalec izhaja iz predpostavke o prejemniku ter glede na to izbere ustrezna jezikovna
sredstva in oblike organizacije besedila, da bi uresničil svoj namen« (Lewandowski 1994:
1227). To pomeni, da razumljivosti besedila same po sebi ni ali, kot pravi Schlegel v svojem
eseju o nerazumljivosti iz leta 1800 (Schlegel 1998: 177), »je vsaka nerazumljivost

relativna«.

184

Javna polemika o razumljivosti (zlasti upravne nemščine) jezika ima pravzaprav anekdotični izvir: kot poročata
Gogolok in Heil (2002: 33), je polemiko sprožil takratni nemški kancler Helmut Schmidt, ko ni znal razvozlati
računa za vodo in elektriko.
185 <http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html>
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Razumljivost oz. njeno stopnjo namreč določa razumevalec s svojo motivacijo, znanjem in
védenjem itd., četudi je odvisna tudi od številnih, besedilu potencialno imanentnih
dejavnikov. Kot osnovne kriterije razumljivosti Lewandowski (prav tam) navaja jezikovno
preprostost, jedrnatost, kognitivno urejenost (strukturiranost oz. členjenost besedila) in
motivacijski stimulans.
Po analogiji z razumevanjem je mogoče domnevati, da obstaja dvoje dejavnikov
razumljivosti: tisti, ki delujejo na lokalni, in tisti, ki delujejo na globalni ravni. Zato je zgoraj
omenjenim dejavnikom treba dodati še nekatere. Tako je na lokalni ravni mogoče
identificirati tradicionalne jezikovne dejavnike razumljivosti, kot je na primer besedišče: poleg
manj pogosto rabljenih besed ali besednih zvez na razumljivost besedila vplivajo tudi
napačno izgovorjene ali zapisane besede in besedne zveze. Kot tradicionalni dejavnik
razumljivosti veljajo tudi (bolj ali manj) zapletene skladenjske strukture in sobesedilo. Ob
tem Alderson (2000: 70–71) ugotavlja, da je zaradi njihovega močnega sovplivanja težko
določiti, kateri je najpomembnejši.
Eden od pomembnih dejavnikov razumljivosti je vsebina besedila. Z vsebino besedila na eni
strani mislimo na (bolj ali manj specializirano) temo besedila,186 na drugi strani pa tudi na
način, kako je le-ta posredovana: koliko je informacij v besedilu in kako zgoščeno so podane,
kako eksplicitno je predstavljena tema, kako specializiran je kod, v katerem je predstavljena,
ipd. Pogosto velja prepričanje, naj bi bile konkretne teme lažje razumljive od abstraktnih.
Toda vprašanje je, ali ni morda natančen in nadvse podroben opis nečesa konkretnega za
koga težje razumljiv kot besedilo z abstraktno tematiko, ki jo dobro pozna. Vprašanje je tudi,
po čem naj bi se merila stopnja abstrakcije. Področje prava na primer velja za abstraktno,
toda vsebino svojih besedil morajo pravniki predstaviti natančno, nedvoumno in na
konkreten način, posledica tega pa je pogosto (pre)velika eksplicitnost.187 Takšnim besedilom
je zato težko slediti, v laični javnosti pa pravniški jezik velja za težko razumljivega ali celo
nerazumljivega. Govoreč o vsebini besedil torej ni mogoče mimo upoštevanja razumevalca:
neustrezne predpostavke sporočevalca o naslovniku oz. njegovem znanju in védenju
zagotovo vplivajo na razumljivost besedila in s tem na njegovo razumevanje.188 Motnje v

186

Sem bi sodile tudi kulturno specifične vsebine.
N. Novak (2007: 45) npr. navaja A. Jelenc Puklavec: »Sodba mora biti obrazložena v vsaki bistveni točki in na
tako konkreten (ne abstrakten, pavšalen, splošen) način, da je mogoča presoja njene pravne pravilnosti.«
188 J. Vogel omenja nesporazume na ravni sporočenega pomena, ki so posledica napačne sporočevalčeve presoje
prejemnikovega oz. naslovnikovega predznanja, in namerno zamolčevanje določenih dejstev (Vogel 2002: 113).
Pri namernem prikrivanju informacij lahko govorimo o manipulaciji, a z njo se v tem delu ne ukvarjamo.
187
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razumevanju so v tem primeru posledica – če si spet sposodimo Verscheurenovo zvezo –
pomanjkanja skupne podlage.189
Vsebino besedila kot pomemben dejavnik razumljivosti izpostavljamo zato, ker naj bi bila
odvisnost od informacij na jezikovni ravni nekako v obratnem sorazmerju s poznavanjem
vsebine besedila. To praktično pomeni naslednje: manj ko razumevalec pozna vsebino oz.
tematiko besedila, bolj je njegovo razumevanje odvisno od jezikovnih informacij v njem
(Bremer idr. 1996: 56). V takih primerih naj bi razumevalcu prav večja ekplicitnost pomagala
pri razumevanju nove tematike, še posebej če je tuji govorec nekega jezika (Bremer idr.
1996: 55). Sporočevalčevo izbiro besedilne vrste – če pristajamo na koncept besedilnih vrst –
največkrat določa že vsebina besedila, s katero je povezano tudi razumevalčevo pričakovanje
sloga, ustrezno določeni besedilni vrsti in temi besedila. Razumljivost je zagotovo postavljena
pod vprašaj, če pride do odstopanja od dogovorjenih slogov. Organizacija besedila vključuje
prostorska, časovna in logična zaporedja ter koherenco in kohezijo besedila. Omeniti pa je
treba tudi

tipografske značilnosti besedila: opremljenost besedila z naslovi, podnaslovi,

mednaslovi, na krepki tisk kot nosilec večje pomembnosti, ter čitljivost, tj. razmike med
črkami in vrsticami itd. Poleg omenjenega je pri razumevanju zapisanih besedil lahko v
pomoč nejezikovno gradivo, npr. različno slikovno gradivo, fotografije idr., ki dopolnjujejo ali
podpirajo besedilo. Toda v navedenih primerih prej kot o dejavnikih razumljivosti lahko
govorimo o dejavnikih komunikativnosti besedil; lahko rečemo, da večja komunikativnost
besedila sicer lahko povečuje njegovo razumljivost, ne more pa je v celoti zagotoviti.
V razmišljanje o razumljivosti je treba vključiti tudi izbiro prenosnika, ki v času skokovitega
razvoja novih medijev,190 kot je npr. internet, komunikaciji daje nove razsežnosti; tu bi
veljalo opozoriti na t. i. nadbesedilo (angl. hypertext) in njegovo posebno organizacijo v
obliki povezav (angl. hyperlinks).191
Toda razumljivosti ne gre omejevati na zgolj tehnični problem produkcije, četudi se zdi, da
takšna omejitev omogoča objektivizirati problematiko. Prav tako ni mogoče jasno razmejevati
med razumevalčevimi in besedilnimi dejavniki razumevanja, čeprav se razumevalec in

189

Poseben problem lahko nastane pri posredovanju določenih informacij (npr. pri poročanju o čem, prevajanju):
lahko se zgodi, da posrednik ne razume (v celoti) določenih vsebinskih dejstev, zato jih napačno posreduje. To je
lahko posebej problematično npr. ob posredovanju znanstvenih dosežkov laični javnosti. Nekaj primerov takšnega
napačnega posredovanja navaja Bell (1991).
190 Upoštevanja so vredne razne multimedijske predstavitve, možnosti interaktivnega branja in animirane
nebesedne komunikacije, ki jih odpirajo novi mediji.
191 O razumevanju in bralnih strategijah pri branju nadbesedil in linearnih besedil gl. študijo P. Foltza (1996).
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besedilo kažeta kot dve ločeni entiteti. Dejavnike razumljivosti bi pravzaprav lahko iskali kar
v kriterijih besedilnosti,192 saj lahko neupoštevanje kateregakoli od njih otežuje razumevanje
in krni razumetje. Gledano normativistično, to zlasti velja za kohezijo in koherenco; na
podlagi (stopnje) besedilne koherence naj bi bilo mogoče tudi napovedati stopnjo razumetja
(Foltz 1996). Gre za kriterija besedilnosti, ki najbolj zadevata prav materialno plat besedila in
sta zato lažje izmerljiva.
Problem razumljivosti pa obstaja tudi pod t. i. površino besedila – na pragmatični ravni – in
prav ti dejavniki so mnogo težje prepoznavni in imajo lahko (zlasti v že večkrat omenjenih
hierarhiziranih položajih) tudi daljnosežnejše posledice. In če je problem (ne)razumljivosti
besedila na lokalni ravni lahko v glavnem morda problem razumevalčeve – seveda pa tudi
sporočevalčeve – jezikovne zmožnosti, je problem razumljivosti na globalni ravni prej
problem pomanjkanja skupne podlage sporočevalca in razumevalca, pri čemer je seveda
sporočevalčeva naloga, da takšno podlago vsaj približno predvidi.
Ob razumevanju smo razmišljali o njegovi stopenjskosti, ki se je nanašala na razmerje med
semantično in pragmatično ravnjo razumevanja in na količino razumetega v besedilu. Glede
na dejstvo, da sta koncepta razumevanja in razumljivosti neločljivo povezana, o stopenjskosti
lahko sklepamo tudi, ko govorimo o razumljivosti. Na kaj natančno se ta stopenjskost nanaša
in kako razmeroma objektivno izmeriti stopnje razumljivosti, bomo skušali odgovoriti v
nadaljevanju. Pred tem na kratko o tem, kako se (je) o razumljivosti razmišlja(lo) v
slovenskem jezikoslovju.
2.3.2.2 Razumljivost v slovenskem jeziko(slo)vnem razmišljanju
Kot že rečeno, o teoretskem konceptu razumljivosti v slovenski strokovni literaturi s področja
jezikoslovja ni mogoče govoriti. Problematika razumljivosti se v okviru različnih jezikoslovnih
vprašanj sicer obravnava, vendar nikjer ni celovito razčlenjena niti razpravljanje o njej ni
empirično podprto. Izjema je delo V. Osolnik Kunc (2004 in 2007), ki slovenski strokovni
javnosti prvič celovito predstavlja zlasti nemške modele razumljivosti in enega od njih tudi
empirično preskusi. V svoji razpravi na kratko predstavlja tudi vlogo razumljivosti v slovenski
jezikoslovni literaturi (Osolnik Kunc 2004: 21–26), a se omejuje na nekatere novejše
razprave s področja poročevalstva in sodne prakse. Ker njena empirična raziskava obravnava
nemška strokovna besedila s področja sodstva, je za naše razmišljanje manj relevantna.

192

Kot je znano, so ti kriteriji kohezija in koherenca, namernost in sprejemljivost, informativnost, situacijskost in
medbesedilnost (de Beaugrande in Dressler 1992).
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Ob kratkem pregledu slovenske jezikoslovne literature se nam odpira dvoje jeziko(slo)vnih
pogledov na razumljivost: prvi se nanaša na izbiro jezika oz. koda, v katerem so tvorjena
besedila, drugi pa na jezikovno obliko(vanost) besedil in zadeva izbiro jezikovnih sredstev.
2.3.2.2.1 Razumljivost kot vprašanje izbire jezika: kratek zgodovinski pregled
Razmislek o razumljivosti kot vprašanju izbire jezika zahteva razmislek o pretekli
sociolingvistični situaciji na Slovenskem. O razumljivosti (in razumevanju) namreč ne
moremo govoriti, ne da bi poznali in razumeli tudi zgodovinske procese vzpostavljanja
slovenščine kot javnega jezika. Ti procesi so potekali v situaciji izrazite funkcijske diglosije,
čeprav je dolgo časa prav javna enojezikovnost slovenske družbe veljala (in za marsikoga še
velja) za ideal slovenskega jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike (Stabej 2001c in
2003c).
Slovenščina je bila že od nekdaj temeljno izrazilo slovenske jezikovne skupnosti (Stabej
2003a: 51). Za slovensko jezikovno situacijo je sicer značilen soobstoj različnih jezikov javne
komunikacije oziroma, če si sposodimo zvezo D. Škiljana (1999), javnih jezikov;193 toda med
njimi je bila tudi slovenščina, čeprav so bile njene vloge kot jezika javne komunikacije na
začetku močno omejene. V slovenščini je tako na primer do leta 1414 potekalo ustoličevanje
koroškega vojvode, njena raba pa je bila značilna tudi »za nekatere molitve v cerkvi, za

citate v laičnih (večinoma latinskih, op. avt.) listinah, tudi za obrazce zapriseg, za cerkveno in
laično pesem« (Pogorelec 1996: 50). Prve sistematične poskuse dejavnosti v smeri
zagotavljanja statusa slovenščine za javno rabo pa pomeni v 16. stoletju Trubarjeva cerkev
slovenskega jezika. Prav v času reformacije lahko iščemo tudi izvire razmišljanja o
razumljivosti jezika. Nič nenavadnega ob dejstvu, da je bila, kot pravi I. Grdina (1999), čim
širša razumljivost reformacijski ideal. Trubar je svojo cerkev po Luthrovem vzoru želel
približati najširšemu občinstvu, pogoj za to pa je bil, da ga je le-to razumelo. Tako so Trubar
in njegovi sodobniki v svojih razmišljanjih o kodifikaciji slovenščine in njeni pisni normi
pogosto izražali potrebo po »zastopnosti« naslovniku, preprostemu Slovencu194 (gl. Grdina

V tem smislu je bila slovenska kultura diglotična, kot to velja za številne evropske kulture: »Mnogi med njimi
(evropski jeziki, op. avt.) so svojo pismenost začenjali z latinščino, jo dopolnjevali z nemščino in jo šele kasneje
193

razvili v lastnem idiomu. /…/ Kljub slovenski protestantski cerkvi in obsežnemu repertoarju protestantskih knjig je
v stanovski šoli v Ljubljani slovenščina le drugi pomožni jezik ob vodilni latinščini in nemščini kot prvem
pomožnem jeziku.« (Pogorelec 1988: 20).
O večjezičnosti slovenskem komunikacijskem prostoru gl. tudi Stabej 2003a.
194 »Da je zapis lahko učinkoval, da so ga bralci razumeli, je moral vsebovati tudi bolj ali manj dosleden sistem

znakov; to doslednost je v novejšem času od izuma sodobnega tiska še posebej spodbujala tiskarska
tehnologija.« (Pogorelec 1999: 113)
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1999, Ahačič 2003). Torej je »izbira jezika pomenila razumljivost besedila med sprejemniki, ki

dotlej zaradi svoje enojezičnosti niso imeli neposrednega dostopa do, danes bi rekli,
sistematične razlage temeljnih verskih resnic.« (Stabej 2008b: 12).
Tudi v naslednjih obdobjih, ko se je »ob razvijanju sodobne uprave slovenski jezik polagoma

prebijal do družbene samostojnosti« (Pogorelec 1996: 55), se je marsikateri tedaj pišoči
avtor spraševal o razumljivosti slovenskih besedil za bralca. V času baroka tako velja omeniti
Schönlebnovo »zavedanje, da piše v jeziku središča in želi, da bi bila knjiga razumljiva

predvsem v središču« 195 (Pogorelec 1967: 81). V času razsvetljenstva so politično preporodni
cilji (spet) narekovali približevanje preprostim prebivalcem, s knjigo »v podobi, ki jim ne bo

tuja« (Pogorelec 1967: 88).196 Sredi 18. stoletja se »/š/e močneje kot prej postavlja zahteva
po razumljivem jeziku« (Pogorelec 1967: 93), ki jo je v svoji Kraynski grammatiki posebej
poudaril Pohlin, ko je ugotavljal pomen jezikovnih pravil za (široko) razumevanje jezika
(Pohlin 2003), za njim pa v svoji slovnici Gutsman l. 1777 (Pogorelec 1967: 94–95).197 Druga
polovica 18. stoletja je zaradi splošne šolske narédbe in uvedbe slovenščine – četudi kot
zgolj pomožnega jezika – v trivialkah nekako prelomna: v ta čas sodi Kumerdejeva dejavnost
»naučiti ljudi brati in pisati in s tem sporazumevati se navzven« (Pogorelec 1967: 99) – v
slovenščini. Mnoge knjige so bile zato napisane v »preprostem, kranjskemu govorjenemu

jeziku podobnem jeziku« (Pogorelec 1967: 103), to pa je veljalo tudi za Vodnikove pesmi,
Lublanske Novice, pa tudi za strokovna besedila (Pogorelec 1967: 104). S tem se je počasi
sicer začela uresničevati pravica govorcev slovenščine do razumevanja, toda hkrati je bila
razumljivost nekako zlorabljena: s takšnim približevanjem ljudstvu je država namreč mnogo
lažje dosegala izpolnjevanje državljanskih dolžnosti.198 V čas romantike sodijo tudi
Prešernova razmišljanja o tem, »da moraš narodu, ako ga hočeš izobraziti, pisati v njegovem

195
196

Druga izdaja katoliških Evangelijev inu listuv.
In kot nadalje pravi avtorica, je bilo razsvetljenstvo čas, ko so pisci » vedeli, da morajo govoriti bralcu v

njihovem jeziku – podobno kot si to danes prizadevajo sredstva množičnega obveščanja s takšno obliko jezika, ki
je razumljiva kar najširši plasti prebivalstva« (Pogorelec 1967: 91). Posledica takšne usmeritve so bili po B.

Pogorelec med drugim tudi poskusi normiranja knjižnojezikovnih variant.
197 Gutsman je »želel takšno obliko jezika, ki naj bo razumljiva kar najbolj širokemu krogu slovenskega
prebivalstva. Želel je, da bi ga dobro razumeli ne le koroški Slovenci, ampak tudi Štajerci in Kranjci « (Pogorelec
1967: 97).
198 Pohlin v predgovoru k svoji Kranyski grammatiki pravi takole: » Pomisliti pa je treba tui na korist, ki jo ima od

tega jezika duhovska in svetna gosposka, ko govori s kmetom v njegovem jeziku in ga laže pripravi do tega, da
posluša Cerkev in državo. Zelo je zgrešeno, če govoriš s Kranjci v nemški kranjščini in te težko razumejo, ali pa bi
se morali vsi kmetje zaradi svoje gosposke naučiti nemškega jezika?« (Pohlin 2003: 204) (Gl. tudi Orožen 1979a:
157 in Domej 1979: 197.)
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lastnem, najlaže razumljivem jeziku« (Prijatelj 1935: 152). In takšno vlogo je pripisal
kranjskemu dialektu.199
Vsa ta obdobja so se ob izbiri slovenščine kot jezika, ki naj bi bil razumljiv preprostim ljudem,
reševala tudi vprašanja kodifikacije in vprašanja razumljivosti jezikovnih oblik v zvezi z njo.200
Šele v obdobju po romantiki, ko so bila vprašanja kodifikacije bolj ali manj učinkovito
razrešena, se je vprašanje razumljivosti v večji meri odpiralo ob vprašanjih norme oz.
standardizacije knjižne slovenščine. Slovenščina takrat sicer še ni zaživela na vseh področjih
javnega življenja in so se zlasti intelektualci po določene informacije morali še vedno zatekati
k t. i. nadomestnim kodom, zlasti k nemščini, ki dolgo ni bila doživljana kot tuj jezikovni
izraz, ampak nasprotno: bila je običajna v nekaterih sferah javnega življenja (Grdina 1999:
14). Toda šele končana kodifikacija slovenščine je razmišljanje o razumljivosti lahko
premaknila na drugo raven: k vprašanjem jezikovne oblikovanosti besedil.
Vprašanje razumljivosti besedil, ki je v največji meri zagotovljena (zgolj) z izbiro koda, pa v
slovenskem tradicionalnem jezikoslovju še ostaja aktualno: tu se vračamo k uvodnim
poglavjem tega dela, k opredelitvam razumevanja (pogl. 1.1). Rekli smo, da te slonijo na
predpostavki, da že sama izbira koda zagotavlja razumevanje, da je torej t. i. vhodno
besedilo za razumevalca potencialno razumljivo že, če obvlada kod, v katerem je tvorjeno
(gl. SSKJ, Toporišič 1992, Bešter idr. 2000).
Toda ob izbiri jezika v splošnem smislu se odpira tudi vprašanje t. i. podkodov, specializiranih
diskurzov, v katerih so tvorjene posamezne vrste besedil, npr. besedila različnih strokovnih
področij. Takšni podkodi so se razvijali in se razvijajo znotraj posameznega jezika in so lahko
za običajnega razumevalca težko razumljivi, celo nerazumljivi. Kot taki ustvarjajo elitizem,
posameznikom (lahko) onemogočajo dostop do določenih področij oz. zahtevajo – v primeru
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V 2. pismu Vrazu Prešeren tako pravi, da njegovim (tj. Prešernovim) pesmim očitajo nerazumljivost ne zato,
ker jih ne razumejo, temveč, ker jih nočejo razumeti. Dejansko pa so te pesmi za Kranjce mnogo bolj razumljive
kot tiste, napisane v štajerskem dialektu (Zbrano delo Franceta Prešerna II: 195).
200 Npr.: Schoenlebnovo »pojasnilo neupoštevanja slovenske vokalne redukcije, češ da bi bila pisava brez vokalov
zavajajoča, saj bi sicer prihajalo do nesporazumov« (Pogorelec 1995: 287), Pohlinovo ugotavljanje pomena
jezikovnih pravil za široko razumevanje jezika (Pogorelec 1967: 94–95), v času razsvetljenstva naj bi za besedila,
namenjena poljudnemu izobraževanju, značilna »preprostejša sintaksa in nazorno besedišče« (Pogorelec 1979:
21), Kopitarjevi razmisleki o (pre)močnem vplivu nemščine na pišoče v slovenščini, češ da so številni površinsko
poslovenjeni skladenjski vzorci razumljivi večjezičnim izobražencem, da pa so »težko umljivi tujih jezikov
neveščim Slovencem« (Orožen 1996a: 84). Nadalje naj omenimo Prešernovo in Čopovo zavračanje novotvorb,
sposojenk iz različnih slovenskih narečij in drugih slovanskih jezikov kot zamenjav za germanizme in njuno
odpiranje vprašanja razumevanja med uporabniki slovenščine oz. razumljivosti tako napisanih besedil (Toporišič
1966: 65, Toporišič 1981: 396–397).
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če zadevajo običajnega, laičnega razumevalca – vzpostavitev ustreznega posredništva (kot
taka sta močno izpostavljena zlasti pravni in medicinski diskurz).
Vprašanje razumljivosti specializiranih diskurzov nas postavlja na mejo – med izbiro jezika in
izbiro jezikovnih sredstev pri tvorjenju besedil.
2.3.2.2.2 Razumljivost kot vprašanje izbire jezikovnih sredstev
Vprašanja jezikovne oblikovanosti pri pisanju in govorjenju v slovenščini so se, kot nakazano,
odpirala že sočasno s procesi njene kodifikacije, npr. ob vprašanjih slovenske knjižne norme.
Ta se je v 19. stoletju nenehno preurejala, tudi v imenu večje razumljivosti: tako naj bi na
primer t. i. nove oblike slovenski knjižni jezik približale njegovim uporabnikom, zlasti še
govorcem štajerskih narečij (Toporišič 1967b: 11). Prav tako naj bi bili za običajnega govorca
slovenščine bolj razumljivi slavizmi kot germanizmi, z večjo razumljivostjo pa je svojo
etimologizacijo opravičeval tudi Levstik (Toporišič 1967b: 13–22). Kot je v svoji kritiki
prevoda Občedržavljanskega zakonika zapisal Bleiweis: »Jezik ni 'Modeartikel', pač pa
sredstvo sporazumevanja in izobraževanja, zato mora biti razumljiv, govorljiv, v slovnici

pravilen in kar se da enoten« (Orožen 1996b: 161).201 Ob tem avtorji ne opredelijo, kaj naj bi
razumljivost, govorljivost natančno bili. Stritar je tako menil, da je treba pisati, da »bode kar

največ bralcev umelo« (cit. v Toporišič 1967b: 20), Levstik pa v Napakah slovenskega
pisanja in drugih razpravah o jeziku svaril pred novotvorbami in pred pretiranim
raznemčevanjem, ki gre na račun (ne)razumevanja besedišča202 (Toporišič 1967b: 25).
»Levstik je na prvo mesto postavljal kriterij razumljivosti jezika, še posebej v času, ko je šlo

za izobrazbo preprostega kmečkega bralca« (Orožen 1996b: 209).203
Posebno pozornost ob navedenem historiatu velja posvetiti tudi prevajanju; izbira koda ima
lahko seveda pomemben simbolni pomen. Prevajanje pravnih besedil je imelo tako pri
vzpostavljanju slovenščine kot javnega jezika in njenem normiranju posebej pomembno
vlogo. Gre za prevode patentov, kurend in drugih uradnih in poluradnih besedil, v 19.
stoletju pa zlasti za prevajanje obsežnega Občedržavljanskega zakonika (Miklošič in za njim
Cigale).204 Prevajalsko dejavnost tu posebej izpostavljamo, ker je prav ob njej, zlasti pa ob

»Ozir na bralca, 'na naše preprosto ljudstvo', je zahteval 'splošno razumljivost' in ta nazor je odločal o
oblikovanju besedila, o besedno-terminološkem izboru in o skladenjsko-stilistični ravni izražanja.« (Orožen 1979a:
201

125).
202 Tudi sam je – kot že tudi njegovi predhodniki, npr. Vodnik – ob slovenskem izrazu navajal nemško ustreznico,
da bi se izognil možnemu nesporazumu (Oczkowa 1982: 353).
203 Kasneje je Levstik izrazno moč kmečkega jezika precej relativiziral (Orožen 1996b: 210–211).
204 Kratek zgodovinski pregled prevajanja pravnih predpisov ponuja Jemec 2007.
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prevodu omenjenega državnega zakonika, Bleiweis že l. 1849 načel vprašanje razumevanja
in razumljivosti.205 Svoje razmišljanje o prevajanju je strnil v tri zahteve: da prevajalec
»popolnoma razume, kar prestavlja«, da »v duhu narodoviga jezika prestavlja in de brez

slovniških pregreškov prestavlja« (cit. v Orožen 1992: 41).206 V času gibanja za združeno
Slovenijo je bil »pred širšo uvedbo slovenskega jezika zlasti v srednje šole slovenski knjižni

jezik načeloma normiran tako v pisni kakor v govorni podobi« (Pogorelec 1983: 19), za to je
bilo poskrbljeno tudi s temeljnimi jezikovnimi priročniki. Z začetkom 20. stoletja je bila
knjižna slovenščina razvit in zvrstno izoblikovan jezik ter je doživela dokončno uveljavitev na
vseh področjih javnega življenja – z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani dokončno tudi v
znanosti.
Čeprav ta zgodovinski pregled ni niti izčrpen niti izčrpan, pa je z nekaterimi dejstvi mogoče
pojasniti tudi stališča, ki so se ob vprašanjih razumljivosti izražala in se še danes pogosto
izražajo

v

slovenskem jezikoslovju.

Kljub načelnemu

prepričanju,

da

izbira koda

(slovenščine), v katerem je posredovano besedilo, že sama po sebi zagotavlja njegovo
razumljivost, se v slovenskem jezikoslovnem prostoru o njej še vedno razmišlja tudi v
povezavi z besedilno oblikovanostjo. Razumljivost se v tem kontekstu običajno omejuje na
temeljna stilistična načela: tako npr. Toporišič v Praktični stilistiki (1966) sporočevalca
usmerja k tvorjenju besedil tako, da bo ta, kot pravi avtor, prejemniku čim bolj olajšal
razumevanje (Toporišič 1966: 81). Ob tem navaja klasičnoretorične kriterije dobrega sloga:
jezikovno pravilnost, jasnost, jedrnatost, živost in primernost. Kot temeljne dejavnike jasnosti
Toporišič navaja dobro poznavanje stvari, o kateri se sporoča, naslovnika, preglednost (ta se
nanaša na notranjo organizacijo besedila, pa tudi na čitljivost in razločnost), logičnost in
konkretnost, ki v primerjavi z abstraktnostjo povečuje jasnost (Toporišič 1966: 82–84).
Deloma se na jasnost nanašata tudi jedrnatost in primernost. Pri jedrnatosti gre za izbiro
informacij in zgoščenost ubeseditve, pri primernosti pa na (ustrezno) izbiro jezikovnih
sredstev glede na jezikovno zvrst: uporabo tujk in vrste stavkov. Tujke so, »kadar niso

strokovni izrazi, v primeri z domačimi dobro vkoreninjenimi manj razumljive in pomensko
nejasnejše. Veliko takih tujk manj izobraženi sploh ne razumejo« (Toporišič 1966: 88). Zato
naj bi se v besedilih za najširše občinstvo tujkam izogibali. Tudi sicer gre pri izboru besedišča
najpogosteje za problematiziranje razmerja tuje : domače, in specializirano/strokovno :
nespecializirano/nestrokovno, pri čemer naj bi bili nespecializirana in domača beseda seveda
205
206

O nerazumljivosti ob skladenjskem in besedotvornem kalkiranju prim. Jemec (2007: 387, op. 7).
Njegove misli o razumljivosti prevajanja je ob prevodu zakonika kasneje razvijal zlasti Svetec. » Prestavljajte

po domače! … Razumljivost je torej neobhodno potrebna; pa vendar mora tudi ona svoje meje imeti. Novi časi so
nam donesli nove reči in naprave, torej tudi nove imena in nerazumljive besede … Vse ima svojo mero .« (cit. v
Orožen 1992: 43).
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razumljivejši. Tako naj bi se izražali »namesto s tujo besedo (in tudi z izrazjem) raje z

domačo, ki je bolj razumljiva in širše znana« (Toporišič 2000: 29). B. Pogorelec (1983: 85)
pa je ob razmišljanju o novinarskem predelovanju in komentiranju političnih, strokovnih in
drugih besedil za, kot pravi, povprečno izobraženo občinstvo takole zapisala: »Prizadevanje

za podomačevanje političnega in sploh strokovnega žargona bi se moralo kazati v razlagah in
kritičnih komentarjih, ki bi sproti opozarjali tudi na hotene ali nehotene nejasnosti, izhajajoče
iz jezika.«
Vprašanja razumljivosti pa so se v slovenskem jezikoslovju odpirala tudi v povezavi s teorijo
besedilne zvrstnosti. Na področju strokovnih jezikov npr. ob terminologizaciji. V strokovni
literaturi se pogosto izraža domneva, da fiksirana terminologija pomeni možnost učinkovitega
in razumljivega sporazumevanja (Pogorelec 1986: 16, Vidovič Muha 1986: 37, Toporišič
2000: 30, Kalin Golob 2001: 8; gl. tudi Orel 2007). Razumljivost besedila ima še posebej v
znanosti, ki teži k eksaktnemu in enoumnemu sporočanju o dosežkih in izsledkih posameznih
znanstvenih področij, eno ključnih vlog. Pri tem je treba ločevati med različnimi ciljnimi
publikami, ki jim je znanstveno sporočilo namenjeno, in s tem med različnimi stopnjami
znanstvenih besedil: meje (splošne) razumljivosti se odpirajo tam, kjer od strogo
znanstvenega diskurza med strokovnjaki prehajamo k poljudni znanosti in v t. i. izobraževalni
diskurz (učbeniki). V ta okvir sodi tudi področje prava, kjer se – vsaj v segmentu, kjer
strokovnjaki, tj. pravniki, svoja besedila naslavljajo na nestrokovnjake – pogosto pojavljajo
motnje v razumevanju prav zaradi sporočevalčevega neupoštevanja (laičnega) razumevalca.
Pogosto je v takih primerih razumevanje odvisno od pravnega znanja (in s tem tudi
poznavanja pravne terminologije), zato naslovniki ponavadi potrebujejo posrednike: pravne
zagovornike ali svetovalce (Novak 2007: 84–85).
Poleg izbire besedišča za pomemben dejavnik razumljivosti tradicionalno veljajo tudi
skladenjske strukture, ki so prikazane v razmerju zapletene : nezapletene. Zapletenost oz.
nezapletenost večinoma ni posebej pojasnjena in se lahko nanaša tudi na dolžino povedi
(Novak 1972/73: 177, Pogorelec 1983: 26, Toporišič 2000: 28–29).207 Toporišič (1966: 88)
tako npr. »povprečno pismenim« svetuje »rabo krajših stavkov, namesto podredij pa priredij.

/…/ Stavek naj bi povprečno ne imel več kot dvajset besed«. Avtor ne pojasni, zakaj prav ta
številka in na podlagi česa je prišel do nje. Kopičenje rodilnikov in nominalizacija sta vedno
opredeljena kot težje razumljiva (Toporišič 1966: 88, Trdina 1969: 10–27, Pogorelec 1983,
Pogorelec 1989: 40, Žele 1996: 192 in 197), čeprav brez empiričnih potrditev.
207

O skladenjski zapletenosti znanstvenih besedil gl. Sajovic 1986 in Dular 1989.
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Nejasnost oz. »možnost ambivalentnega smisla« je tudi »edini resnejši argument«, ki ga je
navedel Sovre, ko se je v svojem članku iz leta 1939 zavzel proti uporabi t. i. nepravih

relativnikov (Stabej 2000b, gl. tudi Korošec 2002), čeprav, kot dokazuje Korošec (2002: 45),
nejasnost ni problem relativnika, ampak izvira od drugod. Sovretov napotek pa se je obdržal,
delno npr. v Toporišičevi slovnici, predvsem pa »kot normativni napotek v lektorskem ustnem

izročilu« in v delu lektorjev dobil kar skrajne razsežnosti (Stabej 2000b).
N. Novak (2007) je z vidika skladnje ugotavljala zapletenost/preprostost površinske strukture
zloženih povedi in na primerih besedil sodb ugotovila skladenjsko zapletenost jezika
pravniških besedil: »Njihovo razumljivost (zapleteno zloženih povedi, op. avt.) pa še dodatno

otežujejo razčlenjenost glavnih in odvisnih stavkov – ki jih dopolnjujejo vmesni stavki
polstavčnega izvora –, dolge verige odvisnih stavkov, soredja ipd.« (Novak 2007: 74).
Kot kriterije razumljivosti v slovenski jezikoslovni literaturi najdemo tudi vsebinsko
zgoščenost, zlasti v razmerju več informacij : manj informacij (Kržišnik-Kolšek 1986: 63,
Sajovic 1986: 55) pa tudi vsebinsko praznost (Pogorelec 1983: 204), vsebinsko
(ne)domišljenost (Pogorelec 1983: 27) in stopnjo abstrakcije (Toporišič 1966: 84).
Vprašanje razumljivosti pa je v slovenskem jezikoslovju največkrat povezano z vprašanji
knjižne norme. M. Kalin Golob (1996: 82) navaja stališče skupine jezikoslovcev (A. Vidovič
Muha, T. Korošec, V. Majdič in F. Novak) konec 60. let prejšnjega stoletja: »Zahteva po

razumljivosti je tesno povezana z zahtevo po ustaljenosti jezikovnih sredstev /…/« Toda s
takšnim stališčem se je mogoče strinjati le, dokler takšen normativizem ni izrazito
omejevalen. V smeri omejevalnega normativizma je v 80. letih prejšnjega stoletja delovalo
Jezikovno razsodišče,208 ko se je po besedah J. Modra (1984: 301) »ves čas zavzemalo za

kar najsplošneje dosegljivo in enoumno razumljivo knjižno in zborno obliko slovenščine /…/«
in se pri tem naslanjalo na (takrat obstoječo) eksplicitno normo.209 Ena od posledic
odstopanja od norme je seveda lahko zmanjšana komunikacijska učinkovitost – eksplicitna
norma naj bi bila »rezultat jezikovne kodifikacije in naj bi omogočala (po obliki) regulirano

jezikovno sporazumevanje«, značilno za uradno in javno sporazumevanje (Stabej 2008a:
89). Zdi pa se, da je Jezikovno razsodišče svojo pozornost bolj usmerjalo v družbeno

208
209

Njegovi člani so bili J. Gradišnik, M. Kmecl, J. Moder, J. Sršen in J. Toporišič.
O razmerju med eksplicitno in implicitno normo gl. Stabej 2008a.
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diskvalifikacijo udeležencev komunikacije kot pa skrbelo za komunikacijsko učinkovitost.210
Tako se je v strokovni in laični javnosti (še naprej) širilo mnenje, da skrb za jezik oz.
jezikovno kulturo pomeni konkretno svetovanje in neposredno odpravljanje napak, s katero
naj bi poskrbeli za obvarovanje pravilnosti in lepote slovenščine.211 V svoji omejevalni
normativnosti člani razsodišča ne ponujajo pravih jezikoslovnih utemeljitev, zakaj je nekaj
pravilno oz. nepravilno in zakaj naj bi bilo domače boljše kot tuje, temveč se sklicujejo zgolj
na avtoriteto.212 Iz opisanega je mogoče sklepati, da je pravzaprav kakovostna, tj. pravilna
jezikovna podoba besedila postavljena nad njegovo razumljivost (gl. Moder 1984).
V 80. letih se tako nadaljuje obdobje purizma. Ta je živel zlasti v jezikovnih kotičkih J.
Gradišnika (Gradišnik 1981 in 1985) – v takšni obliki je namreč nadaljeval svoje v 60. letih
začeto delo – in drugih.213 Razumljivost za uporabnika (razumevalca) je le izjemoma merilo
za utemeljevanje posegov v besedilo, če pa že je, se kaže zgolj kot izgovor, saj ne upošteva
konteksta (posamezne primere navaja M. Kalin Golob 1996: 56, 62, 72, 73, 82, 87, 93, 96,
100).
Omenjeno dogajanje nam odkriva za slovensko jezikoslovje značilni »dvotirni normativni

pogled na jezik. Poleg jezikoslovno kodificirane norme deluje še veliko bolj omejevalna
jezikovna norma« (Stabej 2000b: 511), ki jo – zlasti kadar gre za jezik medijev – dosledno
udejanjajo lektorske službe (prav tam). Vprašanje lektoriranja bomo v zvezi z razumljivostjo
v nadaljevanju še odpirali.
Rečeno je že bilo, da je razumljivost teoretični konstrukt, ki naj bi imel praktične učinke. Zato
ne čudi, da razumljivosti precej prostora namenja K. Erjavec v svojem praktičnem priročniku

Koraki do kakovostnega novinarskega prispevka (1998); priročnik za razliko od zgoraj
navedenih usmeritev skuša konkretizirati razmišljanje o razumljivosti: v obliki na videz
obvezujočih navodil novinarje usmerja k ustreznemu jezikovnemu vedênju. Avtorica tako
razumljivost opredeli kot »nesporno merilo novinarske kakovosti« (Erjavec 1998: 81),
čeprav, kot pravi, je večina raziskav, »ki so obravnavale problem razumljivosti, analizirala

»Oblikovanje eksplicitne norme po drugi strani temelji na diskriminativnem postopku (Čermak 2004: 23), saj
jezik ne le opisuje na podlagi izbranega gradiva, temveč ugotovljeno tudi vrednoti, izmed ugotovljenega izbira in
nato izbiro oznanja skupnosti v obliki jezikovnega predpisa« (Stabej 2008a: 89–90).
210

211

A. Vidovič Muha delu Jezikovnega razsodišča pripisuje odmevnost in za normo knjižnega jezika predvsem
posredni vpliv: »manj v vlogi svetovalnice in bolj v politično inštitucionalizirani gojitvi zavesti o odgovornosti za
javno besedo in njeno kakovost.« (Vidovič Muha 1996: 34).
212 V njihovih komentarjih se npr. pojavljajo ekspresivni izrazi kot: nemarnost, nemarščina, jezikovna pregreha,
spakarija, rokovnjaški jezik, malomarnost, mrcvarjenje slovenščine, kvariti slovenščino, čistiti slovenščino ipd.
213 Več o tem gl. Kalin Golob 1996.
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predvsem z vidika sprejemanja vsebine pri naslovnikih«. Pri tem se sklicuje na tuje raziskave.
Avtorica po Biereju (1991) ugotavlja, da »razumljivost ne more obstajati kot besedilna

značilnost sama na sebi, ampak le v interakciji med besedilom in bralci« (prav tam).
Občinstvo v množičnih medijih je zelo heterogeno, zato je splošne kriterije razumljivosti
težko postaviti. Na razumljivost avtorica gleda neodvisno od značilnosti naslovnikov in, spet
po Biereju, kot ključni kriterij zanjo uvede koherentnost; poleg vsebinskega vidika
razumljivosti opozarja tudi na jezikovnega, ki je v novinarstvu – zaradi svoje vplivnosti –
posebej izpostavljen kritiki. Mnenja je, da novinarji »pred jezikovno postavijo stilistično

kompetentnost, kar se kaže v slabši razumljivosti in posledično v manjši jezikovni kakovosti
novinarskega prispevka. /…/ Ovira za razumljivost novinarskega besedila je poleg sestave
besed tudi prekomerna uporaba lastno ustvarjenih besed, metafor, popularnega in
senzacionalnega besednega zaklada, ki umetno vzbuja pozornost« (Erjavec 1998: 83).
Vsebinsko razumljivost (jasnost prispevka) kot eno od ključnih zahtev novinarskega
prispevka je po njenem mnenju zelo težko doseči, saj so na eni strani »podatki, četudi so

preverjeni, lahko interpretirani na različne načine« (prav tam). Novinar, pravi nadalje
avtorica, piše na podlagi poznanega stališča, s čimer pa je omejena jasnost in natančnost
predstavitve dogodka. Na drugi strani pa mora pri pisanju upoštevati (nespecializiranega)
naslovnika – tako pri izbiri količine informacij kot pri načinu, kako bo te informacije
posredoval. K jezikovni kakovosti avtorica prišteva tudi berljivost in v zvezi s tem omenja
Fleschevo formulo, ki berljivost določa glede na dolžino besed in število besed v stavku
(Erjavec 1998: 86).
2.3.2.3 Sklep: razumljivost kot usklajenost z normo
Sklenemo lahko, da se v slovenskem jezikoslovju vprašanja razumljivosti oziroma
nerazumljivosti besedil ponavadi odpirajo ob vprašanjih usklajenosti izbranih jezikovnih
sredstev z normo, in sicer ob poenostavljenih polariziranih razmerjih (narobe  prav, tuje 
domače, specializirano/strokovno  nespecializirano/poljudno, zapleteno  nezapleteno,
dolgo  kratko, abstraktno  konkretno). Odgovori nanje se ne oblikujejo ob ustreznih
empiričnih potrditvah, temveč včasih zdravorazumsko, pogosteje pa na temelju predpostavke
o sistemski urejenosti jezika v smislu: razumljivo je skladno s sistemom. Za takšno skladnost
s sistemom v specifičnem slovenskem kontekstu pogosto skrbijo lektorske službe:214 njihova
vloga je največkrat omejena na odgovornost za t. i. kvaliteto besedila, tj. pravilnost s stališča
jezikovne norme, pri čemer pa »velikokrat ne gre za usklajevanje jezika nekega besedila z
214

O specifiki slovenske situacije gl. Verovnik 2005: 135. Delovanje lektorskih služb je običajno odvisno od
uredniške (jezikovne) politike – njen vpliv je v primerjavi s strokovnimi področji nekoliko večji v publicistiki,
ugotavljata N. Logar in T. Verovnik (2001: 361).
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normo knjižnega jezika, ampak usklajevanje jezika z izrazito osebnim, celo čustvenim
pogledom na jezik tistega, ki to besedilo pregleduje« (Stabej 2001a: 22, gl. tudi Stabej
2000b).215 »Uporabnost in razumljivost besedila sta kategoriji, ki se v lektorjevem delu le

redko upoštevata« (Stabej 2004). Sami lektorji namreč poenostavljeno dojemajo normo in
njeno kodifikacijo, v smislu pravilno : nepravilno (Stabej 2000b; Logar in Verovnik 2001 in
2002) in svojo vlogo (pre)pogosto vidijo prav v skrbi za »čist jezik, še posebej, če jezikovne

napake motijo branje« (Dermol Hvala 2002: 155, gl. tudi Žagar 2002: 159). Četudi jezikovne
napake načelno ne pomenijo ovire pri razumevanju, naj bi se v prvi vrsti torej poskrbelo za t.
i. jezikovno čistost besedil. Toda norma lektorju marsikje ne nudi preprostega in trdnega
razloga za (ne)popravek (Logar in Verovnik 2001: 368). Zato »ob odpovedovanju drugih

mehanizmov vedno bolj (samo)oblikujejo normo sodobnega javnega knjižnega jezika, kar
nikakor ni njihova naloga oz. ne bi smela biti« (Verovnik 2005: 137–138, gl. tudi Stabej
2000b). V takšnih razmerah se zdi, da je jezikovna napaka stvar (zgolj) lektorjeve
perspektive (gl. tudi v nadaljevanju). Neutemeljeni posegi v besedilo pa imajo lahko
daljnosežnejše posledice: pri sporočavalcih zbujajo »odpor in celo občutek manjvrednosti – s

tem pa vzgojimo nesuverenega pisca oz. govorca svojega jezika« (Verovnik in Logar 2002:
158).
Glede na povedano, je merilo večje ali manjše, boljše ali slabše razumljivosti jezikovne
podobe besedila največkrat kar razpravljalec ali razpravljalka sama, vir odločitev, kaj je bolj
oz. manj razumljivo je običajno intuicija izbrancev, domačih govorcev. Toda B. Pogorelec je
že konec 70. let na posvetovanju Slovenščina v javnosti izpostavila nujnost objektivizacije
problema in iskanja ustreznih empiričnih dokazov: »Predvsem pa je treba stalno preverjati

razumevanje pri naslovniku, in to z raziskavami, z iskanjem povratne informacije in
podobno« (Pogorelec1983: 28).
V nadaljevanju ponujamo pregled izrazov,216 ki se pojavljajo v zgoraj navajani strokovni
literaturi in so tesno povezani s pojmom razumljivosti, pogosto ga tudi dopolnjujejo.
Navedeni so glede na svojo (pozitivno oz. negativno) vlogo, ki naj bi jo imeli pri razumevanju
in razumljivosti.

215

N. Logar in T. Verovnik (2001: 371–373) poročata o raziskavi, ki je pokazala, da si lektorji želijo jasnih
usmeritev, kaj je pravilno, kaj nepravilno, hkrati pa odkrila, da so posegi v slogovne značilnosti besedil pogosto
neutemeljeni in neenotni. Gl. tudi Verovnik in Logar 2002 ter Lenarčič 2009.
216 Izrazi so navedeni po abecedi, ne po pogostosti pojavitev.

102

Pozitivno

Negativno

berljivost sporočila
dostopnost (širšemu krogu naslovnikov)
enoumen

dvoumen
izrazna meglenost

jasnost

nejasnost

jasen

nejasen
nenazoren
nesporazum
obremenjuje besedilo
pomota

pregleden
zapletenost
preprost

zapleteno izražanje

razberljivo izrazilo
razumljivost

nerazumljivost

razumljiv

nerazumljiv
ni razumljiv, slabo razumljiv
zabrisan prikaz
zamegljeno besedilo
zamotan (stavek)
zastrta vsebina
zavajajoč

Ker se razumljivost v glavnem omenja v kontekstu (praktično)stilističnih vprašanj, se kot
sinonim zanjo največkrat uporablja jasnost. Iz gornjega seznama je razvidno, da je več
pojavnic v negativni obliki. Bolj kot z razumljivostjo se slovenska strokovna literatura ukvarja
z vrednostno negativno nerazumljivostjo, s čimer ne odpira ustreznega prostora oblikovanju
enovitega koncepta.
Kljub omenjenemu dejstvu je razumljivost našla pomembno mesto tudi v novem predlogu
posodobljenih učnih načrtov za slovenščino v osnovni šoli in gimnaziji. V besedilu predloga se
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pojavlja zelo pogosto,217 ostaja pa neopredeljena oz. opredelitev, kaj je razumljivo besedilo,
prepušča učitelju. Pri tem se pojem razumljivosti uporablja tako pri opredelitvah
učenčevih/dijakovih zmožnosti tvorjenja (razumljivih) besedil kot vrednotenja besedilne
razumljivosti. Iz navedkov je mogoče sklepati, da je razumljivost pojmovana kot načelo
praktične stilistike, saj se največkrat pojavlja v zvezah »ustreznost, razumljivost in pravilnost

besedila« in »razumljivost in učinkovitost«.
Toda vprašanja razumljivosti nikakor ne gre ožiti na zgolj tehnično, stilistično vprašanje,
četudi ga od njega ni mogoče ločevati. Gre za koncept, ki ga poleg (sporočevalčevih)
jezikovnotehničnih določajo tudi drugi dejavniki – ne le razumevalec, ampak tudi kontekst
ubesedovanja in sprejemanja ter prenosnik. V nadaljevanju bomo vse te dejavnike skušali
povezati v en sam koncept.
Ob nakazani dvojnosti pogledov na razumljivost v slovenskem jezikoslovnem razmišljanju –
ena se nanaša na izbiro jezika, druga na izbiro jezikovnih sredstev – pa je treba omeniti še
eno, od jezikoslovja manj odvisno in vsaj na prvi pogled bolj obvezujočo smer razmišljanja o
razumljivosti: gre za pravno normiranje javne komunikacije (in – v našem primeru – njene
razumljivosti) s sankcijami vred, ki mu pot odpirajo procesi demokratizacije v sodobnih
družbah in ki ga predstavljamo v naslednjem poglavju.
2.3.2.4 Razumljivost kot pravna norma
Dvojni pogled na razumljivost se kaže tudi v različnih predpisih, ki zahtevajo razumljivo
komuniciranje. Ob gornjem zgodovinskem pregledu smo poudarili pomembnost izbire jezika
pri vzpostavljanju slovenščine kot jezika javne komunikacije. Z današnje perspektive je
razmišljanje, da je ključ do razumljivosti besedila predvsem izbira jezika, veliko manj pa
oblikovanost besedila, precej konzervativno. Pa vendar se zdi, da je služilo za izhodišče pri
pripravi Zakona o javni rabi slovenščine, ki je bil v Uradnem listu (UL) objavljen 5. 8. 2004
(UL 86/2004). Temeljna vloga tega zakona je namreč prav pravnoformalno zagotavljati
status slovenščine. Toda razumljivost v smislu jezikovne oblikovanosti besedila, ki ji ta zakon

217

Tako npr. v prenovljenem učnem načrtu za osnovne šole učenci tvorijo razumljiva in pravilna besedila pa tudi
vrednotijo njihovo razumljivost in jezikovno pravilnost, tudi učinkovitost (npr. na str. 9, 17, 18, 19, 32, 33, 34, 35,
37, 50, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 73, 75, 78), razumljivost pa se nanaša tudi na način interpretacije (branja)
književnih besedil (str. 47). http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=26&rID=3.
Podobno, a nekoliko manj pogosto se na razumljivost in pravilnost besedil sklicujejo tudi v učnem načrtu za
gimnazije.
<http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_SLOVENSC
INA_gimn.pdf>
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namenja zelo malo pozornosti,218 se zdi še kako pomemben dejavnik v kontekstu dostopa do
informacij v sodobnih informacijskih družbah in družbah znanja, posebej še na področju
uresničevanja

človekovih

pravic

in

zagotavljanja

kakovosti

življenja

državljank

in

državljanov.219 Pravice do razumljive informacije oz. razumljivega (javnega) komuniciranja se
državljanke in državljani čedalje bolj zavedajo,220 posledično pa se tudi država Slovenija
zakonsko močno zavezuje k temu, zlasti še na področju delovanja organov javnega
sektorja.221 Konec leta 2008 je bilo na spletnem portalu družbe Ius Software222 mogoče najti
več kot 50 različnih uradnih predpisov, ki vključujejo zahtevo po razumljivem informiranju oz.
komuniciranju s potrošniki.223
Tako morajo biti na »stranki razumljiv način« podane informacije o upravnih storitvah,
vsebina dokumentov državnega organa pa »sestavljena jasno in razumljivo ter v skladu s

pravopisnimi pravili jezika« (Uredba o upravnem poslovanju, UL 20/2005). »Razumljiv« mora
biti izrek sodbe (Zakon o prekrških, UL 7/2003), akt o sistemizaciji delovnih mest v bankah in
hranilnicah pa zahteva »jasen in razumljiv« opis delovnega mesta (Kolektivna pogodba
dejavnosti bank in hranilnic Republike Slovenije, UL 81/2004). »Razumljiv« mora biti tudi
predlog za uvedbo disciplinskega postopka (Pravilnik o disciplinskem postopku zoper
izvršitelja, UL 95/2002).
Pri označevanju in navodilih za uporabo zdravil morajo biti zagotovljeni »čitljivost in primerna

razumljivost za uporabnika« v Zakonu o zdravilih (UL 31/2006). Zdravilo ali medicinski
pripomoček mora biti, kadar se oglašuje, »nedvoumno predstavljen kot zdravilo oziroma kot

medicinski pripomoček«, pri čemer so navodila proizvajalcem, kako mora biti predstavljen v
različnih medijih, zelo natančna (velikost in poudarjenost črk, razločnost tiska, razumljivost)
218

Le v 15. členu vsebuje zahtevo po tem, da so besedila ob prodajnih izdelkih » napisana vidno, čitljivo, za

uporabnika razumljivo« (Zakon o javni rabi slovenščine, UL 86/2004).
219

V zvezi s pravico dostopanja do informacij v slovenskem kontekstu je treba vsaj omeniti leta 2001
ustanovljeno Ministrstvo RS za informacijsko družbo (MID), ki je bilo tudi prvi skrbnik in uresničevalec Zakona o
dostopu do informacijah javnega značaja (UL 24/2003). Delo MID-a po njegovi ukinitvi leta 2005 nadomeščajo
druga ministrstva, zlasti pa institucija informacijskega pooblaščenca, ki je bila z Zakonom o informacijskem
pooblaščencu (UL 113/2005) ustanovljena konec decembra 2005 ter državljankam in državljanom zagotavlja
uresničevanje njihovih pravic na tem področju.
220
Nenazadnje se je v takšnem kontekstu debata o razumljivosti tudi začela (gl. op. 184).
221 Zlasti to področje ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL 76/2005).
222 Vir: <http://www.ius-software.si/>.
223 Predpisi so v nadaljevanju besedila navedeni po sklopih, ne po času sprejema. Navedene so letnice prvega
sprejema oz. objave v Uradnem listu. V pregled so vključeni izključno deli aktov, ki se nanašajo na razumljivost.
Poudarimo naj, da seznam ni izčrpan, saj smo se omejili na iskanje po naslovih in besedilih zakonov ter pri tem
iskalne pogoje omejili še na »razumljiv«, »jasn« in »jasen« ter »nedvoumen«; drugačni iskalni pogoji bi verjetno
dali nekoliko drugačne rezultate.
Pri tem smo izbrali predpise, v katerih je jasno razvidno, da se razumljivost nanaša na besedilo oz. način
komuniciranja. Obstajajo namreč tudi predpisi, v katerih se razumljivost nanaša na določene postopke, standarde
ipd.
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(Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov, UL 76/2001). »/Z/lahka vidne,

razumljive, nedvoumne, jasno čitljive in neizbrisne« morajo biti tudi označbe na živilu
(Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil, UL 20/2004). Uredba o pogojih, pod
katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na
objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (UL 60/2006),
od izvajalca zahteva, da mora pred začetkom izvajanja rekonstrukcije, odstranitve ali
vzdrževalnih del delavcem dati navodilo, ki »mora biti zapisano na način, ki je razumljiv vsem

zaposlenim«. V Prometnem pravilniku (UL 123/2007) je predvideno, da mora strojevodja
zahtevati ponovitev ukaza pred premaknitvijo vlaka, če mu le-ta »ni razumljiv«. Tu se morda
razumljivost bolj nanaša na motnje (šume itd.) v komunikaciji, vendar to iz besedila ni
razvidno.
Pogosto so torej predpisi, ki zahtevajo razumljiv način komunikacije, povezani z zdravjem.
Tako se mora npr. v Pravilniku o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi (UL 75/2003)
in Zakonu o preskrbi s krvjo (UL 52/2000) krvodajalce »na razumljiv način poučiti« o vidikih
krvodajalstva in morebitnih posledicah odvzema krvi, prav tako morajo biti preizkušancem
zdravil »na njim razumljiv način ustno in pisno izčrpno« razloženi osnovni podatki o zdravilu
v kliničnem preskušanju, namenu in poteku preizkušanja zdravil, nevarnostih in koristih za
preizkušance ter o njihovih pravicah (Pravilnik o kliničnih preskušanjih zdravil, UL 54/2006).
V Zakonu o duševnem zdravju (UL 77/2008) je navedeno, da mora sprejemni zdravnik osebi
v neposrednem stiku »na njej razumljiv način« pojasniti, zakaj je sprejeta na zdravljenje oz.
zadržana v psihiatrični bolnišnici, po Zakonu o pacientovih pravicah (UL 15/2008) pa mora
zdravnik pacientu v neposrednem stiku »na pacientu razumljiv način« pojasniti potek in
organizacijske vidike zdravljenja. V primeru operativnega posega, mora zdravnik pacientu
dati »razumljiva ustna in pisna pojasnila« o tem. Zahtevo po »razumljivem jeziku in ravni

komunikacije« z uporabniki najdemo tudi v Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu (UL
59/2002). »Komuniciranje z javnostjo ter obveščanje pacientov na prijazen in razumljiv

način« je predvideno tudi v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–
2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (UL 72/2008).
Na »razumljiv način« morajo biti zapisane informacije potrošnikom o emisiji hrupa
gospodinjskih strojev (Pravilnik o emisiji hrupa gospodinjskih strojev, UL 13/2001), tehnična
dokumentacija (Pravilnik o merilnih instrumentih, UL 42/2006), opisana vsebina stavbne in
lastninske pravice (Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, UL
18/2004), splošne informacije, ki se nanašajo na upravne postopke (Uredba o upravnem
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poslovanju, UL 20/2005), opisan pomen znakov (Pravilnik o varnostnih znakih, UL 89/1999),
posredovani podatki delavcem o tveganju zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri
delu, UL 100/2001). Na »jasen in razumljiv način« mora biti povzeto letno poročilo, ki ga
pripravi upravljavec pokojninskega sklada za informiranje svojih članov (Sklep o podrobnejši
vsebini letnega poslovnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada, UL 133/2003) in tako
razložene pravice delničarjev prvega pokojninskega sklada (Zakon o prvem pokojninskem
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, UL 20/1999).
»Razumljivi« morajo biti oglasi, ki oglašujejo nevarne snovi (Pravilnik o razvrščanju,
pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, UL 67/2005). Prav določila, ki se nanašajo na
nevarne snovi, pogosto navajajo tudi zahtevo po jasnosti in čitljivosti, pri čemer so natančno
določeni tudi velikost črk, razmik med njimi itd. (gl. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih pripravkov). Prav tako naj bodo »razumljivi« garancijski listi in
pogodbeni pogoji, vsebina navodil za uporabo (Zakon o varstvu potrošnikov, UL 20/1998),224
»javnosti razumljivi« morajo biti povzetki okoljskih programov in poročil (Zakon o varstvu
okolja, UL 41/2004, Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje, UL 73/2005), v »enostavnem in razumljivem besedilu«
mora biti napisana

pogodba o najemu kredita (Zakon o potrošniških kreditih, UL

20/2000).225 V »potrošniku razumljivem jeziku« morajo biti označeni izdelki ali materiali,
namenjeni za stik z živili, kot predvideva Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili oz. njegovi podzakonski akti (UL 51/2000).226
Zaradi preglednosti predpise – ob poudarku, da so v seznamu navedeni le nekateri – še
enkrat povzemamo po posameznih sklopih oz. področjih:227

224

O vlogi Delovne skupine za jezikovno načrtovanje pri oblikovanju Zakona o varstvu potrošnikov gl. tudi Stabej
2001d.
225Iz letnic sprejema in objave v UL je razvidno, da gre večinoma za predpise, ki so bili sprejeti v zadnjih nekaj
letih. To nas nehote navaja na sklep, da so zahteve po razumljivem komuniciranju z javnostjo tudi posledica
prilagajanja evropskim standardom.
226 Pri tem ni jasno, ali gre za izbiro jezika ali (tudi) jezikovnih sredstev znotraj enega jezika.
227 Znotraj sklopa so navedeni po abacedi, ne po letu objave v Uradnem listu.
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Področje
Zdravje

Varnost pri delu

Pravice
potrošnikov,
uporabnikov
storitev

Druge pravice

Predpis
Pravilnik o kliničnih preskušanjih zdravil, UL 54/2006
Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov, UL
76/2001
Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi, UL 75/2003
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013
»Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev«, UL 72/ 2008
Zakon o duševnem zdravju, UL 77/2008
Zakon o preskrbi s krvjo, UL 52/2000
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili, UL 51/2000
Zakonu o pacientovih pravicah, UL 15/2008
Zakonu o zdravilih, UL 31/2006
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov,
UL 67/2005
Pravilnik o varnostnih znakih, UL 89/1999
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
kemičnim snovem pri delu, UL 100/2001
Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, UL 59/2002
Pravilnik o emisiji hrupa gospodinjskih strojev, UL 13/2001
Pravilnik o merilnih instrumentih, UL 42/2006
Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil, UL 20/2004
Sklep o podrobnejši vsebini letnega poslovnega poročila vzajemnega
pokojninskega sklada, UL 133/2003
Zakon o potrošniških kreditih, UL 20/2000
Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, UL 20/1999
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, UL
18/2004
Zakon o varstvu potrošnikov, UL 20/1998
Pravilnik o disciplinskem postopku zoper izvršitelja, UL 95/2002
Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje, UL 73/2005
Uredba o upravnem poslovanju, UL 20/2005
Zakon o prekrških, UL 7/2003
Zakon o varstvu okolja, UL 41/2004

Le redko se razumljivost nanaša tudi (eksplicitno) na izbiro jezika v korist tujejezičnega
uporabnika določenih storitev oz. na njegovo pravico, da razume: tako je npr. v Zakonu o
notariatu (UL, 13/1994), Zakonu o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za
državljane drugih držav članic Evropske unije (UL 86/2002),228 Zakonu o prekrških (UL
7/2003) in Zakonu o začasnem zatočišču (UL 20/1997). Že omenjeni Zakon o javni rabi
slovenščine pa – sicer izjemoma – dovoljuje uporabo tujega jezika pri poimenovanju lokalov,
»če vsebujejo tujo blagovno ali storitveno znamko ali če gre za krajše besedne zveze, ki so
228

Omenjeni zakon je sicer s stališča zahteve po uporabi slovenščine precej sporen (gl. Stabej 2003b).
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zaradi običajne rabe razumljive večini potrošnikov, če predstavljajo sestavni del celostne
podobe« (UL 86/2004).
Če bi sklepali po zgoraj navedenih določilih, bi lahko rekli, da je na formalnopravni ravni
razumljivost komunikacije na nekaterih ključnih področjih pri nas zagotovljena. Vendar pa
vprašanje »/a/li pravna regulacija nekega vprašanja že avtomatično pomeni ureditev tega

vprašanja v družbi« (Stabej 2000: 235), ostaja odprto. Zahtevalo bi namreč dosledni nadzor
izvajanja in posledično strogo sankcioniranje, saj je v nasprotnem primeru samo določilo
ostaja neučinkovito (Stabej 2000: 236).229 Toda omenjeni predpisi le redko predvidevajo tudi
sankcije. Izjema je Zakon o elektronskih komunikacijah (UL 43/2004), ki v predvideva
kaznovanje pravne osebe z globo, če »na jasen in razumljiv način ne obvesti uporabnika o

upravljavcu in namenu obdelave podatkov«, shranjenih v elektronskih komunikacijskih
omrežjih. Kršitev določb postopka o prekršku pa je, »če je izrek sodbe nerazumljiv« (Zakon o
prekrških, UL 7/2003).230 In kot je razvidno iz bežnega pregleda juridikatov s tega področja
na istem spletnem portalu, se pritožniki (oz. zanje njihovi pravni zastopniki) pogosto
sklicujejo prav na nerazumljivost izreka sodbe.
Ker razumljivost v gornjih predpisih ni opredeljena, se tu odpira vprašanje, kako jo
dokazovati. Pogosto bi namreč – sploh v kontekstu povezav znotraj EU – razumljiv način
komunikacije lahko povezovali z izbiro jezika, ne pa tudi jezikovnih sredstev znotraj enega
jezika (gl. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili). Tako to področje ostaja jezikovnopolitično nedorečeno, možnosti za uresničitev pravice
državljank in državljanov do zares razumljivega javnega sporazumevanja pa bolj malo.
Govoreč o razumljivosti kot pravni normi, ni mogoče mimo Nomotehničnih smernic,
dokumenta, s katerim je leta 2004 Služba Vlade RS za zakonodajo določila podlage za
izdelavo pravnih predpisov.231 Posebno poglavje smernic je posvečeno tudi jezikovnemu
izražanju. Na str. 47 avtorji takole zapišejo: »Tudi jasnost in razumljivost predpisov sta tako

eden od temeljev pravne varnosti in s tem pravne države sploh. In obratno: če predpisi niso
dovolj jasni in razumljivi, so s tem resno načeta in ogrožena načela, na katerih sloni in deluje
pravna država. V primeru pomanjkljive jasnosti in razumljivosti predpisov niti ni mogoče
preverjati ustreznosti njihove vsebine, ker se iz takih predpisov ne da izluščiti in nedvoumno
229

Deloma se s tovrstnim nadzorom sicer ukvarja Zveza potrošnikov Slovenije, vendar o sistematičnem nadzoru –
že zaradi fizičnega obsega – ne moremo govoriti.
230 O značilnostih pravniških besedil na primeru sodb gl. Novak 2007.
231 <http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/Dokumenti/nomotehnicne_smernice.pdf>
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ugotoviti.« Razumljivost pa je seveda – med ostalim – odvisna od ustrezne izbire jezikovnih
sredstev. Smernice v nekaterih segmentih zelo natančno določajo takšno izbiro, izhodišče pa
je »pisna oblika (splošnega) govornega ljudskega jezika« (str. 48). Pri tem naj bi bile
poudarjene tiste posebnosti jezikovnega izražanja v pravnih predpisih, zaradi katerih se jezik
le-teh loči od splošnega ljudskega govornega jezika (prav tam).232
Navedeno nakazuje nekoliko paradoksalno situacijo na področju razumljivosti besedil, saj se
zdi, da je praksa vsaj na nekaterih področjih javne komunikacije precej pred jezikoslovno
teorijo.
2.3.3 Modeli razumljivosti
V poglavju 2.3.2 smo že omenili metode merjenja stopnje razumljivosti s pomočjo
berljivostnih formul.233 Toda povedati je treba, da so poskusi določanja razumljivosti zgolj na
podlagi matematičnega izračunavanja manj pomembni za nadaljnje raziskovanje na tem
področju, ker ne nakazujejo zares niti poti v optimizacijo besedil niti ne upoštevajo
prejemnikovega razumevanja (Biere 1991: 7, Rickheit 1995: 20, Gogolok in Heil 2002: 18).234
Z omejevanjem na površinske lastnosti besedil razumljivost omejujejo na tehnični problem
produkcije, »kažejo simptome, ne pa vzrokov za težave z besedilom« (Gogolok in Heil 2002:
19). Raziskovalci so namreč sklepali, da se razumljivost besedila povečuje z uporabo
splošnega besedišča in kratkih povedi oz. nezapletenih skladenjskih struktur.235 Takšna
metodologija se je sicer izkazala kot objektivna in zanesljiva, vendar pa nikakor ne popolna
(Rickheit 1995: 22). Zato angleški raziskovalci, kot poroča Alderson (2000: 72–73),
predlagajo dopolnitev s strokovno presojo razumljivosti besedil (angl. expert judgement) in
upoštevanje razumevalca. Prav tako so začeli vzporedno raziskovati tudi poenostavljanje

232

Razliko tako poudarjajo v rabi besed in izrazov ter v slogu izražanja – tako so predpisi (načeloma) jezikovno
oblikovani normativno, ne pa narativno (deskriptivno) (str. 49), smernice v besedilih zahtevajo notranjo
semantično povezanost, ki zagotavlja koherentnost besedila (str. 51), »misli (in stavki, ki jih izražajo) se nizajo
ena na drugo in se nadaljujejo v smislu linearne povezanosti« (prav tam), za pravne predpise je obvezna
določena stopnja formaliziranosti izražanja, saj ta po eni strani prispeva k ekonomičnosti rabe jezika, hkrati pa –
zaradi vedno enake rabe v enakem pomenu – prispeva tudi k stabilnosti predpisov (str. 52). Pisci naj se izogibajo
tavtologiji (str. 53), uporaba sedanjega časa je »načelno pravilna, splošna in obvezna«, raba preteklega ali
prihodnjega časa je v takih primerih slovnično pogojena (str. 54), bolj kot v pogovornem jeziku je zaradi
abstraktnosti določb primerna uporaba brezosebnih oblik in pasiva (takih primerih je objekt v prvem, ne pa v
četrtem sklonu), zaradi natančnosti je tam, kjer ni na voljo ustreznega slovenskega izraza, predpisana uporaba
tujk in specializiranih izrazov (prav tam).
233 Podrobneje jih predstavlja V. Osolnik Kunc (2004: 37–39).
234 V. Osolnik Kunc poroča, da jih pisci različnih navodil za uporabo in testov za bralno razumevanje še vedno radi
upoštevajo (Osolnik Kunc 2007: 147).
235 Omenili smo že, da je šlo pretežno v to smer tudi tradicionalno slovensko jezikoslovje.
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besedil (angl. text simplification) (prav tam),236 kar pomeni praktično izhodišče za izboljšanje
tvorjenja besedil, ki bi bila tako prijaznejša za uporabnika.
2.3.3.1 Hamburški model razumljivosti
Nadaljnje raziskovanje v smeri optimizacije besedil v Evropi pomenijo 70. leta prejšnjega
stoletja, ko je nastal najbolj znani nemški model razumljivosti, t. i. hamburški model (Rickheit
1995: 22, Gogolok in Heil 2002: 21). Skupina treh hamburških psihologov (I. Langer, F.
Schulz von Thun in R. Tausch) je l. 1974 razvila poseben ocenjevalni postopek (nem. Rating-

Verfahren), ki omogoča strokovno presojo razumljivosti besedila.237 Določili so štiri dejavnike
razumljivosti238 (Biere 1991: 7, Rickheit 1995: 22), in sicer: preprostost ubeseditve oz.
jezikovna preprostost, členjenost in preglednost, kratkost in jedrnatost ter dodatna
stimulacija239 (Biere 1991: 7, Rickheit 1995: 22, Osolnik Kunc 2004: 40 in 2007: 147). Ti
štirje dejavniki so s svojimi nasprotnimi poli – zapletenostjo, nepreglednostjo, dolžino in
odsotnostjo stimulacije (Osolnik Kunc, prav tam) – omogočili upoštevanje kompleksnejših in
za razumljivost besedila odločilnih lastnosti besedila (Biere 1991: 7).
Koncept sicer pomeni pomemben prispevek v smeri bolj razumljivega pisanja oz., kot pravijo
v nemščini, optimizacije besedil (nem. Textoptimierung). Vendar je njegov problem na eni
strani ta, da upošteva le površinske besedilne lastnosti (Biere 1991: 7), razumevalca pa
pušča ob strani (Rickheit 1995: 22). Tipični razumevalec je po tem modelu tisti, ki besedilo
analizira oz. ocenjuje, je pa lahko zelo daleč od naslovnika, ki mu je besedilo dejansko
namenjeno; ocenjevalec lahko poda le mnenje o tem, kako razumljivo je besedilo za
(potencialnega) naslovnika (Göpferich 2001: 118). Na drugi strani pa ocenjevalcem omogoča
poljubno (subjektivno) interpretacijo posameznih dimenzij in njihovih dihotomij (Göpferich
2001: 117, Osolnik Kunc 2004: 43 in 238). K. Gogolok in A. Heil (2002: 20) se s tem v zvezi
sprašujeta, ali se besedila lahko delijo zgolj na razumljiva in nerazumljiva. Takšne
»vertikalne« razlike v razumljivosti namreč spremljajo tudi »horizontalne« razlike v stopnji
razumljivosti, ki pa jih ni mogoče pojasniti le na jezikovno-stilistični ravni, temveč je treba v
objektivne formule vključiti tudi subjektivne dejavnike.

236

Rickheit (1995: 21) navaja tudi podobno tridelno metodologijo ameriških raziskav.
Izdelali so petstopenjsko lestvico, na podlagi katere so strokovnjaki ocenjevali štiri pare dejavnikov
razumljivosti z ocenami od +2 do –2 (lestvica variira od jasne in bogate prisotnosti oz. odsotnosti neke lastnosti)
(Göpferich 2001: 118, Osolnik Kunc 2004: 40–42).
238 Nemški izraz Verständlichkeitdimensionen prevajamo kot dejavniki razumljivosti. Kasnejši interpreti
hamburškega modela govorijo tudi o t. i. Verständlichmacher, ki jih V. Osolnik Kunc prevaja kot razumljivostniki
(Osolnik Kunc 2004 in 2007).
239 Prevode nemških izrazov Einfachkeit, Gliederung-Ordnung, Kürze-Pregnanz in zusätzliche Stimulanz V. Osolnik
Kunc (2004 in 2005) podobno prevaja kot preprostost, preglednost, kratkost in jedrnatost ter dodatno stimulacijo.
237
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Tako berljivostne formule kot zlasti hamburški model pomenijo prispevek k izboljšanju
besedilne produkcije, ki jo je mogoče poučevati in se jo naučiti.240 Toda po mnenju kritikov
premalo upoštevajo razumevalca, zato so bila nadaljnja raziskovanja razumljivosti usmerjena
prav k njemu.
2.3.3.2 Od besedila k razumevalcu: psihologija bralca241
70. leta prejšnjega stoletja pomenijo začetek t. i. kognitivno usmerjene faze raziskovanja
razumljivosti, ki je poudarila interakcijo med bralcem in besedilom (Rickheit 1995: 20). Svoje
izhodišče je raziskovanje razumljivosti v tem času našlo v spoznanjih kognitivne psihologije,
močan vpliv pa je imel tudi van Dijkov in Kintschev model ciklične obdelave besedila v
procesu razumevanja (gl. pogl. 1.4.3.1). Na tej podlagi je nemški psiholog H. Groeben konec
70. let ponudil svoj model razumljivosti (prim. Groeben 1982). V njegovo središče je postavil
razumevalca, tj. bralca in njegovo interakcijo z besedilom. Groeben je mnenja, da je treba
»operacionalizacijo konstrukta razumljivosti in z njo merjenje razumljivosti besedila vedno –

bolj ali manj neposredno – navezati na proces bralčeve recepcije in ga povezati z besedilnimi
lastnostmi« (Groeben 1982: 148). Groeben razumljivost besedil meri na podlagi
1) slovnično-stilistične preprostosti,
2) kognitivne členjenosti (uvrščanje novih vsebin med že obstoječe kognitivne koncepte in
implikacije pri učenju),
3) semantične gostote (redundanca) in
4) konceptualnega konflikta (spodbujanje radovednosti in motivacije za branje).242
(Groeben 1982: 273–274, Biere 1991: 8, Rickheit 1995: 23–24, Gogolok in Heil 2002: 21,
Osolnik Kunc 2004: 43–44)
Pri tem ima avtor za temeljni dejavnik razumljivosti kognitivno členjenost oz. preglednost
besedila (Groeben 1982: 273, Biere 1991: 8, Rickheit 1995: 23). Na prvi pogled je Groebnov
model precej podoben hamburškemu, nadgrajuje pa ga s poskusom upoštevanja tudi
razumevalčevih dejavnikov.243 To pomeni, da absolutne razumljivosti besedila ni, temveč je
ta vedno usmerjena k določeni ciljni skupini razumevalcev (Groeben 1982: 284, Rickheit
240

Prim. tudi pogovor med J. Henningom in I. Langerjem, dvema avtorjema hamburškega modela, o tem modelu
»Verständlichkeit von Texten ist Lernbar« (1999) (slovenski prevod: Razumljivosti besedil se je mogoče naučiti).
241 »Psihologija bralca: razumevanje besedila – razumljivost besedila« je naslov dela nemškega psihologa H.
Groebna (1982).
242 Zaradi morebitne nenatančnosti prevodov navajamo tudi nemške izraze: 1) grammatisch-stilistische
Einfachkeit, 2) kognitive Strukturierung, 3) semantische Dichte, 4) motivierender konzeptueller Konflikt.
243 S. Göpferich (2001: 136, op. 1) pa mu očita, da je na te dejavnike pri navajanju predlogov za izboljšanje
pisanja na koncu povsem pozabil.
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1995: 24, Gogolok in Heil 2002: 19). Groebnov model – kot tudi hamburški – sicer prinaša
nekatere praktične predloge, ki naj bi uporabnikom jezika pomagali izboljšati pisanje besedil,
so mu pa kasnejši teoretiki očitali pomanjkanje prepoznavnih teoretičnih izhodišč modela in
eklektičnost ter s tem nedorečenost (gl. Rickheit 1995: 24, Göpferich 2001: 117).
Kasnejše raziskave razumljivosti naj bi se zato usmerile še bolj praktično: razumljivost besedil
naj bi se proučevala v konkretnih situacijah, zlasti v javnem sporazumevanju (Rickheit 1995:
24). Avtor zato prihodnost raziskovanja razumljivosti vidi v interdisciplinarnosti, večji
teoretični diferenciranosti, kooperativni (eksperimentalni in interpretativni) metodologiji in
evalvaciji teoretičnih modelov v praksi (Rickheit 1995: 26–27). Prihodnje raziskovanje mora
po njegovem mnenju temeljiti na dejstvu, da razumljivost besedila ni odvisna le od besedila
samega, temveč tudi od kognitivnih procesov, s katerimi se obdeluje (Rickheit 1995: 25).
2.3.3.3 Jezikoslovna prizadevanja konca 90. let
Če je raziskovanje razumljivosti do druge polovice 90. let usmerjala psihologija, pa lahko
trdimo, da od tedaj vse pomembnejšo vlogo pri raziskovanju razumljivosti igra tudi
jezikoslovje. To s t. i. minimalnim modelom za analizo in optimizacijo razumljivosti C. Sauerja
(1995) v središče raziskovanja spet postavlja besedilo, ki pa ga ne obravnava kot rezultat,
temveč se bolj usmerja v proces njegove produkcije.
Sauerjev koncept razumljivosti244 je spodbudilo vprašanje razumljivosti pri prevajanju – zlasti
strokovnih besedil za določene ciljne skupine naslovnikov. Sauer je s svojim modelom
tematiziral prevajanje oz. »obdelavo tujih (tujejezičnih, op. avt.) besedil s ciljem izboljšati

njihovo dostopnost za določeno skupino bralcev« (Sauer 1995: 152). Obdelovalec besedila
(prevajalec) posreduje med besedilom in prejemnikom (Sauer 1995: 154).245 Pri tem mora
upoštevati štiri minimalne kriterije razumljivosti besedila: prva je berljivost (nem. Lesbarkeit)
in se nanaša na površinske lastnosti besedila. Sledi ji razumljivost (nem. Verstehbarkeit) v
smislu enostavnosti besedila za razumevanje. Razumljivost se neposredno povezuje z
znanjem in védenjem, ki ju prejemnik vnaša v besedilo v procesu razumevanja. Zadnja dva
kriterija sta uporabljivost (nem. Brauchbarkeit) – nanaša se na bralčevo zaznavanje besedila,
pri čemer mu pregledna strukturiranost besedila (naslovi in podnaslovi, primeri, opombe itd.)

V nemščini se njegov model imenuje Ein Minimalmodell zur Verständlichkeitanalyse und –optimierung (Sauer
1995).
245 Pri tem Sauer opozarja na temeljno povezanost sporočevalca in prejemnika, pri čemer vloga prevajalca kot
posrednika med njima ni besedila spreminjati in ga poenostavljati za vsako ceno (Sauer 1995: 154).
244
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olajšuje, da se znajde v njem – in razpoložljivost (nem. Anwendbarkeit).246 Slednja se nanaša
na učinek oz. posledice, ki jih ima besedilo za bralčevo mentalno reprezentacijo pomena
(Sauer 1995: 162–168).247
Govoreč o posredništvu med izvirnikom in razumevalcem pa bi v slovenskem jeziko(slo)vnem
prostoru kazalo tematizirati še dvoje: novinarsko poročanje in lektoriranje. O razumljivosti
novinarskih prispevkov smo nekaj besed že spregovorili, s praktičnimi napotki K. Erjavec
(1998) smo sklenili poglavje 2.3.2.2.2. Podobno posredniško vlogo, kot jo ima prevajalec, pa
ima (lahko) tudi lektor. O lektorskem delu smo govorili v pogl. 2.3.2.3.
2.3.3.4 Interdisciplinarni pristopi k razumljivosti
Raziskovanje razumljivosti v vse večji meri postaja stičišče različnih disciplin. Širi se zlasti na
področja, ki zadevajo javno komunikacijo oz. učinkovito sporazumevanje med laično
javnostjo in strokovnjaki (javna uprava, novinarstvo, medicina, pravo, tehnične vede itd.),
kjer bi moral biti – vsaj v demokratičnih družbah – uporabnikov interes v središču pozornosti.
Razumljivosti strokovnih besedil se npr. posvečajo zlasti v leipziški šoli, katere predstavnik je
K.-D. Baumann. Baumann (1995) je na podlagi spoznanj različnih disciplin npr. izluščil in
preizkusil
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razumljivosti,
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sicer:

medkulturno, družbeno, kognitivno, vsebinsko oz. tematsko, funkcionalno, besedilno,
stilistično in semantično dimenzijo razumljivosti.
S poudarjanjem pomena vseh členov v sporazumevalni verigi je nemška lingvistka Susanne
Göpferich l. 2001 nadgradila predstavljena hamburški in Groebnov model razumljivosti.
Teoretična podlaga za njen komunikacijsko usmerjeni model, po analogiji s hamburškim
imenovan kar karlsruhški (Osolnik Kunc 2004: 239 in 2007: 148), so spoznanja kognitivne
psihologije,

didaktike,

jezikoslovnih
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besedoslovja), teorije sporazumevanja in semiotike (Göpferich 2001: 120 in 135–136).
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Groebnovega modela dodaja še dve: pravilnost (nem. Korrektheit) in dojemljivost (nem.

Perzipierbarkeit)248 (Göpferich 2001: 120) – natančneje ju predstavljamo v nadaljevanju. Na
Težave pri prevajanju povzročata zlasti Brauchbarkeit in Anwendbarkeit, ki oba pomenita uporabnost oz.
uporabljivost, Brauchbarkeit bi po smislu lahko prevedli tudi kot preglednost, orientacija ipd. Pri prevajanju smo
izhajali iz vsebine posameznega kriterija; ponujeni prevod je zasilen.
247 Sauer te kriterije strne v štiridelno shemo: zunanji, materialni del besedila predstavljata berljivost in
uporabljivost, notranji, globinski del, ki je povezan s kognitivnimi procesi, pa razumljivost in razpoložljivost.
Berljivost in razumljivost se nanašata na razumevanje besedila na lokalni ravni, uporabljivost in razpoložljivost pa
sta stvar globalnega razumevanja besedila (Sauer 1995: 162 in 168).
248 Dojemljivost besedila v smislu, kako enostavno je le-to za zaznavanje.
246
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tej podlagi oblikuje silno kompleksen referenčni okvir za ocenjevanje oz. vrednotenje
razumljivosti besedil, kot je prikazan v naslednji shemi: 249

Slika 6: Koncept razumljivosti S. Göpferich (2001: 121)
Kot je razvidno iz zgornje sheme, v svojem modelu razumljivosti S. Göpferich upošteva tako
besedilo kot sporočevalca ter prenosnik in naslovnika. Za ogrodje svojega modela postavlja
komunikacijsko funkcijo besedila (nem. kommunikative Funktion) in okvirne podatke za
njegovo produkcijo (nem. Auftragsdaten). Zunaj tega referenčnega okvira pa je šest dimenzij
razumljivosti (prim. sliko 6).
1) Vhodni podatki (nem. Auftragsdaten), potrebni za vsakršno ubeseditev, izpolnjujejo
določeno komunikacijsko vlogo; ta naj bi tudi določala stopnjo kakovosti besedila (Göpferich
2001: 121, Osolnik Kunc 2004: 48), pri čemer je razumljivost le eden od kvalitativnih
dejavnikov besedila. Komunikacijska vloga besedila je po S. Göpferich kompleksna povezava
med namenom besedila (nem. Zweck), naslovnikom in pošiljateljem (prav tam) in določa
kakovost besedila; kakovost besedila je »stopnja, do katere besedilo izpolni svojo

komunikacijsko funkcijo« (Göpferich 2001: 121 in 136). Izraz namen je po njenem mnenju
nejasen in nedoločen, saj so nameni besedila lahko različni. Določitev vsaj osnovnega
249

Za natančno predstavitev v nemščini gl. tudi Osolnik Kunc (2004: 45–57).
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namena (npr. uporabnika usposobiti za uporabo mobilnega telefona) naj bi za potrebe
produkcije besedila, njegovega vrednotenja in optimizacije zadostovala (Göpferich 2001:
121–122).
Vsakršna ubeseditev pa ni odvisna le od namena, ampak tudi od naslovnika (nem.

Adressaten) (Göpferich 2001: 122, Osolnik Kunc 2004: 48) in pošiljatelja (nem. Sender).250 S.
Göpferich navaja nekatere so naslovnikove lastnosti, ki bi jih pošiljatelj moral upoštevati pri
produkciji besedil. Avtorica upošteva večino t. i. razumevalčevih dejavnikov razumevanja (z
izjemo jezikovnega znanja), ki smo jih v tem delu že predstavili (gl. pogl. 2.1), dodaja pa jim
še nekatere, ki smo jih mi pripisali družbenim dejavnikom. To so družbeni status, izvor oz.
pripadnost določeni kulturi, družbeno vlogo in številčnost naslovnikov (posameznik ali
množica, zasebnik ali predstavnik institucije itd.) in – če imamo opraviti z množičnim
naslovnikom – homogenost skupine. K naslovniku dodaja tudi situacijo sprejemanja.
Pošiljateljeve lastnosti, ki jih navaja, pa so po tipu lastnosti podobne naslovnikovim, posebej
pa je v njenem modelu izpostavljena tudi situacija, v kateri se odvija pošiljanje besedila
(nem. Sendesituation), in razmerje med pošiljateljem in naslovnikom (Göpferich 2001: 122).
2) Komunikacijska funkcija besedila, kot je bila predstavljena zgoraj, v fazi zasnove (nem.

Konzeptionsphase) določa okvirne podatke za besedilno produkcijo in s tem usmerja tudi
samo produkcijo (kodiranje) (Göpferich 2001: 122, Osolnik Kunc 2004: 49). Ti podatki se
nanašajo na mentalni model denotata (nem. mentales Denotatsmodell), mentalni model
(besedilnih) konvencij (nem. mentales Konventionsmodell),251 prenosnik (nem. Medium) ter
pravne in uredniške smernice (nem. juristische und redaktionelle Richtlinien).
Mentalni model denotata se nanaša na bolj ali manj kompleksne kognitivne sheme, ki
pošiljatelju omogočajo ubeseditev določene predmetne vsebine, naslovniku pa v procesu
razumevanja tvorjenje besedilnega pomena/pomenov oz. razumetje besedila. Na tej podlagi
se izpolnjuje tudi komunikacijska funkcija besedila (Göpferich 2001: 122–123). Pri tvorjenju
besedila na podlagi mentalnega modela denotata pa pošiljatelj nima povsem prostih rok,
temveč mora upoštevati dogovore oz. konvencije, ki se nanašajo na izbiro ustrezne besedilne
vrste in ustreznega ubeseditvenega sloga znotraj nje. Tovrstne konvencije, pravi S. Göpferich
(2001: 124), niso eksplicitno normirane, kot to velja za pravne in uredniške smernice,
temveč so del kognitivnih shem »kompetentnega uporabnika jezika«. So torej implicitno
250

V tem delu sicer vzpostavljamo razmerje sporočevalec – razumevalec (gl. pogl. 1.2.3 ), zaradi natančnosti
predstavitve pa smo v tem poglavju ohranili avtoričino poimenovanje pošiljatelj – naslovnik.
251 V. Osolnik Kunc ga prevaja kot »mentalni konvencijski model« (2004: 240).
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normirane. Treba pa jih je upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na razumevanje;
naslovnikova pričakovanja o pomenu besedila se namreč nanašajo tudi na pričakovanje
ustrezne besedilne vrste in sloga ubeseditve (prav tam). Sodobni mediji, zlasti internet,
brišejo meje med ubeseditvenimi slogi, ki naj bi bili »predpisani« za določeno besedilno
vrsto.
Prenosnik namreč prav tako sodoloča komunikacijsko vlogo besedila in je odvisen od
mentalnih modelov denotata in besedilnih konvencij (Göpferich 2001: 125, Osolnik Kunc
2004: 51). Za ponazoritev vsebin, ki jih je težko ubesediti, mora npr. pošiljatelj izbrati
prenosnik, ki omogoča njihovo neverbalno predstavitev, morda tudi v obliki animacije ipd.
(prav tam, Osolnik Kunc 2004: 51).252 S. Göpferich sicer meni, da obstajajo formalne
situacije, ki so vezane na uporabo točno določenega medija (gl. zgoraj navedeni primer),
vendar pa bo verjetno raba prej ali slej dokazala tudi drugače.
Pravne in uredniške smernice S. Göpferich povezuje z določili, ki jih podjetja ali institucije
postavljajo za oblikovanje npr. tehnične dokumentacije ali za potrebe pravno-upravnega
poslovanja (prav tam) – primer bi lahko bile pogodbe, navodila za prijave na razpise ipd.
Avtorica kot primer navaja uporabo t. i. Style Guides, različne smernice EU in podobnih
dokumentov.253 Poudarja tudi, da so pravne in uredniške smernice močno odvisne od
mentalnega modela besedilnih konvencij, saj običajno natančno določajo vsebino, strukturo
in slog pisanja.
Naj povzamemo: z vhodnimi podatki (komunikacijsko vlogo, ki jo opredeljujejo namen
besedila, naslovnik in pošiljatelj) in okvirnimi podatki za besedilno produkcijo ter njihovimi
medsebojnimi vplivi je oblikovan referenčni okvir za produkcijo in vrednotenje besedil.
Vprašanje pa je, pravi S. Göpferich (2001: 125), kako na dejavnike znotraj tega okvira
vplivajo zunanje dimenzije razumljivosti besedila.
Dimenzij razumljivosti besedila je S. Göpferich šest: a) jedrnatost, b) pravilnost, c)
motivacijskost, č) zgradba, d) preprostost in e) dojemljivost. Za razliko od prejšnjih modelov
avtorica natančno ločuje tiste dimenzije, ki so vezane izključno na kodiranje, od tistih, ki so
odvisni (tudi) od recepcije (prav tam).

252
253

Avtorica kot primer navaja interaktivno učenje (Computer-Based-Training) (Göpferich 2001: 125).
Tu še enkrat omenimo v poglavju 2.3.2.4 omenjene Nomotehnične smernice.
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a) Jedrnatost (nem. Prägnanz) zadeva ekonomičnost mentalnih modelov denotata – tako
pošiljateljevih kot naslovnikovih. To pomeni, da mora besedilo vsebovati ravno toliko
podatkov, da ti omogočajo razumevanje. S. Göpferich navaja štiri možne načine kršenja
zahteve po jedrnatosti, to so: manjkajoče ali odvečne podrobnosti v mentalnem modelu
denotata, uporaba (pre)dolgih formulacij, tavtologije in redundance (Göpferich 2001: 126–
128, Osolnik Kunc 2004: 53 in 241). Tu je pomembno, da pošiljatelj predvidi naslovnikovo
predznanje254 in ga pri tem ne podceni niti preceni.255
b) Pravilnost (nem. Korrektheit) in z njo povezana neprotislovnost256 je dimenzija
razumljivosti, ki se po S. Göpferich nanaša na dvoje: na ustreznost ocene naslovnikovega
znanja oz. neujemanje mentalnih modelov denotata pošiljatelja in naslovnika. Pri tem
upošteva tudi možnost nerazumevanja vsebine in zato njenega napačnega posredovanja s
strani pošiljatelja. Pravilnost pa se po njenem nanaša tudi na izbiro ustrezne (»pravilne«)
besedilne vrste, prenosnika in na jezikovne napake (Göpferich

2001: 129, Osolnik Kunc

2004: 54 in 241). V tem smislu bi bilo dejansko mogoče govoriti o jezikovni neoporečnosti.
c) Tretja dimenzija razumljivosti je po S. Göpferich motivacijskost (nem. Motivation).257
Motivacijskost se v tem okviru ne nanaša na naslovnikovo motivacijo za branje – ta ostaja
zunaj besedila – temveč gre za stopnjevanje naslovnikovega interesa za branje v samem
besedilu. Motivacijskost je po S. Göpferich tesno povezana z besedilnimi vrstami. Tako so
npr. poljudnoznanstveni članki motivacijsko zgrajeni povsem drugače kot npr. navodila za
uporabo tehničnih pripomočkov (Göpferich 2001: 130, Osolnik Kunc 2004: 54 in 241).
Motivacijskost besedila naj bi povečevala konkretizacija vsebine s primeri iz resničnega
življenja: prav primeri – če seveda ustrezajo izkušenjskemu svetu naslovnika – lahko dodatno
ilustrirajo vsebino.258 V tem primeru bi lahko govorili o komunikativnosti besedila.
č) Pojem zgradbe (nem. Struktur) se po S. Göpferich nanaša na strukturiranost
pošiljateljevega mentalnega modela denotata in, posledično, na strukturiranost besedila
(prav tam). Gre za smiselno členjenje besedil, ki deluje na makro- in mikroravni. Na
makroravni gre za členjenje besedila, ki naslovnika smiselno in logično vodi, na mikroravni pa
254

S. Göpferich meni (2001: 128), da določeno sklepanje omogoča tudi sam produkt (če gre npr. za tehnična
navodila za uporabo), ne le besedilo.
255 S. Göpferich poudarja, da se jedrnatosti vse več pozornosti posveča tudi v translatologiji, kjer se zahteva po
jedrnatosti tesno povezuje z zahtevo po vsebinski, oblikovni, stilistični idr. ekvivalenci med prevodom in izvirnikom
(Göpferich 2001: 126–127).
256 V. Osolnik Kunc (2001 in 2007) Korrektheit nekoliko neposrečeno prevaja kot neoporečnost.
257 Po Osolnik Kunc (2004 in 2007) motivacija.
258 Avtorica kot besedilno vrsto z visoko motivacijsko stopnjo v učbenikih navaja strip (Göpferich 2001: 139).
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gre za uporabo ustreznih konektorjev, ki informacije posredujejo v logičnem zaporedju
(časovno logično, vzročno-posledično zaporedje itd.) (Göpferich 2001: 132).259 Prav
mikroraven je zelo blizu naslednjemu razumljivostnemu dejavniku – (leksikalni in slovnični)
preprostosti.
d) Preprostost (nem. Simplizität) se nanaša izključno na ubeseditev oz. izbiro (preprostega)
besedišča in skladenjskih struktur, neposrednost izražanja, preciznost oz. nedvoumnost ter
usklajenost izbranega besedišča in skladenjskih struktur z izbrano besedilno vrsto (Göpferich
2001: 133–134).
e) Izključno na besedilno oblikovanost se nanaša tudi zadnja dimenzija razumljivosti
besedila, dojemljivost.260 Gre za tehnične lastnosti besedila, obsegajoče tako ustrezno
opremljenost besedila z naslovi, podnaslovi, odlomki, alinejami itd. kot njegove tipografske
značilnosti oz. čitljivost (velikost črk, razmiki med njimi in med vrsticami) in dodatno, tj.
nebesedno stimulacijo, kakršno predstavljajo slike, ilustracije, preglednice, grafi itd.261 V tem
smislu gre tudi tu bolj za vprašanje komunikativnosti besedila.
2.3.3.5 Sklep modelov razumljivosti
Predstavljeni modeli razumljivosti so precej heterogeni in kažejo troje izhodišč, na katerih so
zgrajeni: prvi modeli so ob raziskavah berljivosti poudarjali besedilo oz. njegovo površino,
drugi so poudarjali (psihologijo) razumevalca in upoštevali interakcijo med besedilom in
razumevalcem, tretji so – s poskusi izboljšanja besedilne produkcije – v izhodišče postavili
sporočevalca oz. proces tvorjenja besedil. V primerjavi z njimi je model razumljivosti S.
Göpferich ne le najbolj dodelan koncept, ampak tudi najbolj kompleksen, saj skuša združiti
vsa tri omenjena izhodišča. Prav zato smo ga tu natančno predstavili; avtorica ga je
oblikovala na podlagi stališč različnih disciplin. Ni pa povsem jasno, kako uporaben je tudi v
praksi. S. Göpferich ne vzpostavlja jasne povezave med referenčnim okvirom za produkcijo in
vrednotenje besedil in dimenzijami razumljivosti, ki so zunaj tega okvira. Dejstvo je tudi, da
šest dimenzij razumljivosti, ki jih predlaga avtorica, po našem mnenju ni mogoče povsem
jasno ločevati – med sabo se povezujejo, pogosto tudi prekrivajo. Model tudi na vprašanja
objektivne merljivosti (besedilne) razumljivosti ne ponuja zadovoljivih odgovorov, njegova
259

Ta dejavnik nekako združuje kohezijo in koherenco besedila.
Po V. Osolnik Kunc (2004: 240–241, 2007: 149) zaznavanje oz. zaznavnost. Gre v bistvu za sprejemljivost
besedila v čisto tehničnem smislu. Ker pa ima sprejemljivost v besediloslovju drugačen pomen, tu uporabljamo
izraz dojemljivost.
261 Slikovna stimulacija je posebej pomembna pri tehnični dokumentaciji, kot so npr. navodila za uporabo
tehničnih naprav ipd. Razumljivost slikovnega gradiva se raziskuje posebej. Gl. Ballstaedt (1999).
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avtorica namreč ne ponuja ključa, ki bi pomagal vrednotiti razumljivost oz. njene stopnje.
Kljub nekaterim pomislekom bo – vsaj tisti njegov del, ki ga predstavlja šest razumljivostnih
dimenzij – izhodišče našega nadaljnjega razmišljanja – pa tudi praktičnega preverjanja.
2.3.4 Razumljivost kot formalna lastnost besedila: sedem kriterijev razumljivosti
Čeprav razumljivosti ni mogoče omejevati na zgolj tehnični del besedilne produkcije, pa jo v
tem delu iz metodoloških razlogov pojmujemo kot formalno lastnost besedila, ki ji je mogoče
določati stopnje. Ni povsem jasno, ali gre za enotno ali sestavljeno lastnost: običajni
razumevalec si jo verjetno predstavlja kot enotno lastnost, tu pa jo bomo – spet iz
metodoloških razlogov – predstavili kot sestavljeno lastnost, ki jo skupaj sestavljajo različne
delne lastnosti, nekakšne podlastnosti oz., če se navežemo na zgoraj opisane modele
razumljivosti, dimenzije. Prav te delne lastnosti hkrati pomenijo objektivne kriterije, po
katerih bi bilo morda razumljivost besedil mogoče meriti. Dimenzije razumljivosti v precej
prilagojeni obliki povzemamo po modelu S.

Göpferich, to so jedrnatost, jezikovna

pravilnost/neoporečnost, koherenca, upoštevanje razumevalca, leksikalna in skladenjska
preprostost ter komunikativnost.
1) Jedrnatost pojmujemo kot količino informacij in njihovo relevantnost (bistvenost)
predvsem glede na namen in vsebino besedila, le deloma tudi glede na razumevalca, ki mu
je besedilo namenjeno. Količina informacij je v besedilu lahko primerna, lahko pa jih je
preveč (tudi glede na dolžino besedila)262 ali premalo (npr. elipse). Lahko so podane
zgoščeno ali na široko opisane in se ponavljajo (tavtologije, redundance). V slednjem
primeru bi kot nasprotje jedrnatosti lahko govorili o gostobesednosti. Z gostobesednostjo
verjetno lahko povezujemo tudi preveliko eksplicitnost. Jedrnatost se torej po našem mnenju
lahko nanaša tako na količino in relevantnost informacij kot na način, kako so posredovane v
besedilu. Z njo so povezane referenčne informacije, informacije, ki predstavljajo vsebino
besedila, seveda pa je jasno, da določene informacije v besedilu prinašajo tudi njegove
formalne lastnosti, ki pa z jedrnatostjo niso povezane.
2) Jezikovno pravilnost oz. jezikovno neoporečnost tu pojmujemo v smislu skladnosti s
(slovensko) knjižno normo. Tu mislimo na eksplicitno normo, predpis, ki je rezultat jezikovne
kodifikacije (Stabej 2008a: 89). Zavedamo se problematičnosti takšnega oženja, vendar pa
se v naši raziskavi ukvarjamo izključno s pisnimi besedili oz. razumevanjem zapisanih besedil,
eksplicitna norma pa je povezana prav s pisno uradno in javno komunikacijo (prav tam). Za
262

K. Bremer in sodelavci (1996: 53) govorijo o informacijskem preobilju (angl. informational overload).
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razliko od praktične stilistike in šolskih modelov – novih učnih načrtov za slovenščino (gl.
pogl. 2.3.2.3) – torej jezikovne pravilnosti ne ločujemo od razumljivosti, temveč jo
pojmujemo kot njen možni kriterij.
Na prvi pogled se zdi, da je jezikovna pravilnost (oz. nepravilnost) izključno stvar
sporočevalčeve jezikovne zmožnosti. Ta se lahko sporočevalčevem v besedilu pokaže v obliki
večjega ali manjšega odstopanja od eksplicitne norme, tj. kot jezikovna napaka,263 in če
pristajamo na teorijo besedilnih vrst, kot napačna izbira besedilne vrste oz. za določeno
besedilno vrsto pričakovanega ubeseditvenega sloga.
Pri tvorjenju besedila lahko do odstopanja od norme dejansko pride, lahko pa je takšna
napaka stvar razumevalčeve interpretacije. Pri tem seveda jasne ločnice med tem, kar je
dejansko odstopanje od eksplicitne norme, in tem, kar razumevalec interpretira kot takšno
odstopanje,264 ni mogoče postaviti. Zato je treba na jezikovno pravilnost gledati tudi s
stališča razumevalca: ta v besedilu lahko zazna določena odstopanja od eksplicitne norme –
čeprav je besedilo v resnici jezikovno neoporečno in povsem v skladu s kodifikacijo. Seveda
je tudi od razumevalčeve jezikovne in predvsem metajezikovne zmožnosti odvisno, ali bo
odstopanje od eksplicitne norme prepoznal ali ne, kaj bo v besedilu prepoznal kot takšno
odstopanje, ali oz. kako se mu bo izognil, če bo zanj pomenilo oviro pri razumevanju.
Jezikovna pravilnost je po našem mnenju namreč lahko kriterij razumljivosti le v primeru, če
zaznana jezikovna napaka oz. napake pomenijo dejansko oviro pri razumevanju, če napake
npr. vplivajo premočno na koherenco besedila, razumevalec pa zaradi umanjkanja konteksta
težko poveže sestavine v enovit besedilni svet. V nasprotnem primeru – če jezikovne napake
ne povzročajo motenj v razumevanju, ampak so za razumevalca iz določenih razlogov samo
moteče – pa so po našem mnenju stvar njegove tolerance in tako bolj dejavnik
sprejemljivosti besedila.265 Dejstvo pa je, da je meja med razumljivostjo in sprejemljivostjo
lahko močno zabrisana.
3) Koherenca je kriterij besedilnosti, ki ga tu pojmujemo tudi kot pomemben kriterij
besedilne razumljivosti. Če izhajamo iz de Beaugrande-Dresslerjeve (1992) opredelitve,
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Opredelitev jezikovne napake ponuja N. Pirih Svetina (2005: 37–41).
Kot primer nejasnih meja med dejansko jezikovno napako in interpretacijo, kaj naj bi v besedilu bilo napaka,
lahko navedemo institut lektorskih služb. Gl. pogl. 2.3.2.2.2 in 2.3.2.3.
265 Kot primer lahko navedemo pilotno raziskavo, v kateri smo domačim govorcem v branje ponudili besedila, ki
so jih napisali tuji govorci slovenščine, in jih prosili, naj v besedilih podčrtajo tisto, kar je zanje tako ali drugače
moteče. Domači govorci, ki z razumevanjem teh besedil načelno niso imeli težav, so kot moteče podčrtali tudi
marsikaj, kar je bilo povsem skladno s kodifikacijo (Pirih Svetina in Ferbežar 2005).
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koherenca besedila pomeni logično povezovanje komponent besedilnega sveta, tj. pojmov in
relacij, na katerih temelji površinsko besedilo, v smiselno, neprotislovno celoto oz. aktualni
pomen (de Beaugrande in Dressler 1992: 13 in 65). Koherenca »predstavlja vzajemen

dostop in vzajemno relevantnost POJMOV in ODNOSOV znotraj neke konfiguracije« (de
Beaugrande in Dressler 1992: 65), tj. besedilnega sveta, ki kot podlaga besedila »obsega več

kot zgolj smisel izrazov površinske strukture« (prav tam). Razumevalec namreč besedilni svet
poveže glede na lastno védenje, znanje in izkušnje, zato mora sporočevalec med drugim
upoštevati naslovnika in ustrezno oceniti njegovo znanje in védenje. Če se izrazimo po
verscheurenovsko, je torej pomembna določena mera skupne podlage. Dejstvo pa je, da
»smisli izrazov, četudi so najočitnejši in najdostopnejši prispevek k pomenljivosti (angl.

'meaningfulness') besedil, ne morejo dati celovite slike« (prav tam), saj so pojmi prilagodljivi
različnim okoljem (kontekstom) in so njihove meje zelo zamegljene (de Beaugrande in
Dressler 1992: 66). Koherenca je torej na eni strani (notranja) stvar besedila, po drugi pa je
povezana z njegovim razumevalcem in kot taka tvori nekakšno presečno množico z
naslednjim kriterijem razumljivosti, ki smo ga poimenovali upoštevanje razumevalca.
4) Upoštevanje razumevalca, tj. potencialnega ali aktualnega naslovnika, je kriterij
razumljivosti, ki kot že rečeno, v veliki meri zadeva tudi besedilno koherenco. Vendar pri tem
kriteriju poleg ocene razumevalčevega znanja in izkušenj velja upoštevati tudi njegovo
starost, oceno socialne vloge, odnos in razmerje, ki ga med sabo vzpostavljata udeleženca
oz. udeleženci sporazumevanja, pa tudi izkušenost v komunikaciji – najsi gre za
sporazumevanje v prvem ali neprvem jeziku. Izkušen razumevalec se bo lahko razmeroma
dobro znašel v vsakršni, še tako nepredvidljivi situaciji, saj ima na voljo vsaj določena
sredstva za preverjanje razumevanja in odpravljanje morebitnih nesporazumov. Nasprotno
pa se bo manj izkušen razumevalec, npr. tuji govorec nekega jezika, v nepredvidljivih
sporazumevalnih situacijah znašel v težavah, saj so jezikovna sredstva, ki jih ima na voljo,
omejena prav na predvidljive, ponovljive sporazumevalne situacije. Tu imamo v prvi vrsti v
mislih javno in uradno komunikacijo. Gre torej za upoštevanje celotne situacije. Pravzaprav
bi tu lahko govorili tudi o sporočevalčevem prilagajanju razumevalcu. Takšno prilagajanje je
lahko zavedno ali ne, lahko pa se sporočevalec zavestno odloči, da se ne bo prilagodil in bo
raje deloval s pozicije moči. Tu ne mislimo toliko na formalnost situacije, različne oblike
vljudnosti ipd., saj te prej zadevajo komunikativnost, predvsem pa sprejemljivost besedila.
Bolj pomembno se v tem kontekstu zdi prilagajanje v nekem smislu šibkejšemu razumevalcu
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v razmerjih med strokovnjakom266 in laikom, med domačim in tujim govorcem, še posebej v
hierarhiziranih in institucionaliziranih situacijah. Prilagajanje lahko npr. pomeni večjo
eksplicitnost, ustrezno uvajanje razumevalca v (novo, neznano) tematiko, navezavo na
morebitna druga besedila (medbesedilnost), ponavljanje za razumevalca relevantnih
informacij itd. Sporočevalec naj bi razumevalcu torej ponudil možnost, da se v konkretni
sporazumevalni situaciji počuti domače, omogočil naj bi mu nekakšno sporazumevalno
udobje.
Zelo pomembno je tudi, ali gre za neposredno ali enosmerno komunikacijo – težave z
razumljivostjo lahko nastopijo v obeh, a druga se zdi bolj izpostavljena, saj kot smo v tem
delu že večkrat omenili, ne omogoča sprotnega pojasnjevanja morebitnih nejasnosti in
nesporazumov. In če je razumevalec skupina ljudi, je pomembna tudi homogenost te
skupine – če je skupina zelo heterogena, je razumljivost besedilo zagotovo mnogo bolj
izpostavljen dejavnik razumevanja kot v primeru komunikacije s homogenimi skupinami.
Na upoštevanje naslovnika bi lahko gledali kot na nekakšen nadkriterij razumljivosti, saj so
od njega odvisni prav vsi v tem delu predstavljeni kriteriji razumljivosti. V tem delu večkrat
poudarili, da mora sporočevalec vedno upoštevati razumevalca, tj. svojega potencialnega
naslovnika, če naj bi ga le-ta razumel oz. če naj bi se udeleženca komunikacije tako ali
drugače sporazumela.
5) Z leksikalno preprostostjo mislimo na izbiro besedišča. Za besedišče je bilo rečeno, da
ima ključno vlogo v procesu razumevanja (gl. pogl. 1.4.3), zato bi kazalo po analogiji izpeljati
trditev, da je leksikalna preprostost najpomembnejši kriterij razumljivosti. Razumevanje
besedišča seveda ni odvisno le od teme besedila in izbrane besedilne vrste, temveč od
številnih, zlasti razumevalčevih dejavnikov; še posebej pomembna se zdita razumevalčeva
izobraženost in njegova seznanjenost s temo besedila oz. poznavanje izrazoslovja v zvezi z
njo. Če poenostavimo: znanstvena besedila, namenjena ozkemu krogu razumevalcev, morda
res dopuščajo izbiro specializiranega izrazja kot besedila, namenjena najširši laični javnosti.
Ta v tradicionalnem pojmovanju zahtevajo izbiro splošnejšega, pogosteje rabljenega, četudi
strokovnega besedja. Specializirano izrazje naj bi bilo torej za laičnega razumevalca ustrezno
poenostavljeno – nadomeščeno z drugimi, splošnejšimi izrazi ali parafrazirano. Toda K.
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Tu se ne želimo omejevati na posamezna poklicna področja, temveč pojem strokovnjaka razumemo širše.
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Bremer s sodelavci opozarja, da poenostavljanje besedišča s parafraziranjem lahko vodi v
drugo skrajnost, v večjo skladenjsko zapletenost (Bremer idr. 1996: 173).267
V zvezi s leksikalno preprostostjo se zastavlja tudi vprašanje sociokulturne dostopnosti
besedišča. Predvsem tu mislimo na idiomatiko, metaforiko in frazeologijo, za katere izkušnje
kažejo, da so za neizkušenega uporabnika jezika težko razumljive ali nerazumljive. Prav
zaradi njihove nedomačnosti in s tem nedostopnosti so idiomi, frazemi, metafore lahko
razumeti dobesedno, to pa lahko vodi v nerazumevanje in nesporazume.268 Ob tem se odpira
tudi vprašanje sociolektov, po katerih se različne družbene skupine – poklicne, starostne,
interesne in druge skupine (npr. t. i. subkulture in subkulturne prakse) – ločujejo med sabo:
takšni sociolekti omogočajo komunikacijo med pripadniki posameznih skupin in hkrati
onemogočajo dostop (tj. razumevanje) drugim.
Iz povedanega lahko sklenemo, da bi le težko govorili o leksikalni preprostosti na splošno;
verjetneje je, da je o njej mogoče govoriti ob posameznih konkretnih besedilih, v konkretnih
sporazumevalnih situacijah. Povedali smo že, da so številni pojmi kontekstualno prilagodljivi
in da leksemi nimajo fiksnih pomenov, ampak le pomenske tendence. Zato bi morali
odgovore, kaj natančno leksikalna preprostost pomeni, poiskati v ustreznih empiričnih
raziskavah.
6) Skladenjska preprostost se nanaša na preprostost oz. zapletenost površinske strukture
posameznih (eno- ali večstavčnih) povedi. V primeru zloženih oz. večstavčnih povedi se
zapletenost oz. preprostost nanaša na medstavčna razmerja, pa tudi na dolžino povedi. S
skladenjsko preprostostjo pa imamo v mislih tudi logične in smiselne povezave med povedmi
v celotnem besedilu. Upoštevanje členitve po aktualnosti in ustrezna uporaba konektorjev
omogočata, da se informacije v besedilu posredujejo v logični povezavi in zaporedju. V tem
kriteriju razumljivosti se izraža kohezivna funkcija skladnje, ki se v besedilu kaže kot
kontinuiteta pojavitev (de Beaugrande in Dressler 1992: 41). Tu imamo v mislih različne
oblike ponavljanja elementov v povedi, njihovo nadomeščanje, izpuščanje, ki omogočajo, če
so primerno rabljeni, zgoščeno, ekonomično sporazumevanje (de Beaugrande in Dressler
1992: 50). V tem smislu se skladenjska preprostost delno prekriva z jedrnatostjo, pa tudi s
komunikativnostjo. Neustrezno rabljeno ponavljanje, npr. nejasno izražanje reference,
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O skladenjski zapletenosti in skladenjski zgoščenosti na primeru znanstvenih besedil gl. Sajovic 1986 in Dular
1989. Gl. tudi pogl. 2.3.2.2.2.
268 Tu dostopnost tovrstnega besedišča za besedilno produkcijo puščamo povsem ob strani.
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pogosto izpuščanje ali pogosto ponavljanje itd.,269 pa lahko povzroči motnje v izgradnji
besedilnih svetov (koherenci) oz. težave pri razumevanju besedila.
Stališče, da je za razumevanje besedila nujna njegova skladenjska urejenost oz.
strukturiranost, se zdi s kognitivnega stališča nekoliko konzervativna, saj razumevalec
besedilni svet vsaj do določene mere lahko poveže tudi, če takšne urejenosti ni.270
7) Sedmi, zadnji kriterij razumljivosti smo poimenovali komunikativnost besedila; tu
združujemo dve dimenziji razumljivosti S. Göpferich: dojemljivost in motivacijskost. S
komunikativnostjo besedila mislimo na tehnične lastnosti besedila – na urejenost besedila oz.
pregledno členjenost v odstavke, alineje, opremljenost z naslovi, podnaslovi itd., kar
razumevalcu omogoča orientacijo po besedilu, ter na čitljivost besedila (velikost črk, razmiki
med črkami in vrsticami itd.). K tehnični oblikovanosti besedila sodijo tudi nejezikovne prvine,
kot so ilustracije, fotografije, sheme, grafi, preglednice, ki so ali nujna sestavina besedila, ker
dodatno osvetljujejo vsebino, ali pa so samo sredstvo za večanje bralske motivacije. H
komunikativnosti pa štejemo tudi druga sredstva za stopnjevanje razumevalčeve motivacije,
kot so osebni nagovor, dodatna pojasnila, ponazarjanje s konkretnimi primeri itd.
Sedem kriterijev razumljivosti morda lahko izzove očitek, da so prekrivni s sedmimi de
Beaugrande-Dresslerjevimi kriteriji besedilnosti. Naj povemo, da gre v številu kriterijev za
naključje. Dejstvo pa je, da so med sabo v precejšnji meri prekrivni, npr. koherenca,
jedrnatost z informativnostjo, jezikovne napake, leksikalna in skladenjska preprostost s
kohezijo itd. Seveda kršenje kateregakoli izmed sedmih kriterijev besedilnosti vpliva tudi na
razumljivost besedila. V tem delu smo se pri določanju kriterijev razumljivosti skušali kar se
da omejiti na površinski del besedila, na njegove formalne lastnosti oz. izbiro jezikovnih, pa
tudi nekaterih nejezikovnih sredstev. Sprejemljivost besedila smo od razumljivosti povsem
ločili, le deloma pa upoštevali tudi situacijskost in medbesedilnost. Še posebej slednja odpira
povsem nova vprašanja razumljivosti.
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Skladenjska razmerja in njihovo kohezivno funkcijo (na primeru sodb) s stališča razumljivosti deloma
obravnava N. Novak (2007).
270 Kot primer naj navedemo pilotni test, v katerem smo besedilo skladenjsko povsem razbili: zamenjali smo vrstni
red stavkov v večstavčnih povedih oz. besedilo razbili na posamezne stavke, te pa navedli po abecedi. Prav vseh
13 respondentov, ki so reševali test, je kljub temu prepoznalo temo in glavno sporočilo besedila. Vprašanje, ki za
zdaj ostaja brez odgovora, pa je, ali bi respondenti v takšnem skladenjsko neurejenem besedilu razumeli tudi vse
podrobnosti.
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Ali sedem kriterijev razumljivosti omogoča objektivizacijo razumljivosti in ali na njihovi
podlagi lahko dejansko ustrezno izmerimo razumljivost besedila in njene stopnje, bomo
skušali vsaj deloma tudi praktično preveriti. V gornjih opisih smo sicer skušali nakazati
prekrivnost in prehodnost kriterijev razumljivosti ter njihovo interakcijo; toda ti opisi
pomenijo zgolj teoretsko špekulacijo, ki brez praktične evalvacije ne omogoča niti potrditve
kriterijev razumljivosti niti natančne opredelitve vsakega izmed njih. Morda bo njihov preskus
v praksi lahko pomagal definirati vsakega izmed njih, nakazal natančnejša razmerja med
njimi in pomagal ugotoviti, ali so predlagani kriteriji kot kriteriji sploh ustrezni, ali jih je
preveč ali premalo, ali je kateri med njimi morda za razumljivost besedila bolj ključen,
usodnejši od drugih.
2.3.4.1 Stopnje razumljivosti in izbiranje
Opisani

modeli

razumljivosti,

kot

že

rečeno,

predvidevajo

stopenjskost

besedilne

razumljivosti. Natančno lestvico je ponudil hamburški model (prim. pogl. 2.3.3.1). O
vprašanjih stopenjskosti smo v tem delu že govorili pri razumevanju, in sicer se je nanašala
na razmerje med pragmatiko in semantiko besedila, pa tudi na količino razumetega v njem.
Če zagovarjamo tezo, da sta razumevanje in razumljivost neločljivo povezana, bi pri
razmišljanju o stopenjskosti kazalo vzpostaviti analogijo. Večja ali manjša razumljivost lahko
na eni strani zadeva makrostrukturo besedila in s tem na razumljivost pomena besedila kot
celote ali njegovih posameznih delov. Lahko pa je tudi stvar mikrostrukture: posameznih
besed, besednih zvez, skladenjskih struktur, jezikovne pravilnosti besedila.
Stopnjo razumljivosti in, recipročno, razumevanja določajo uporabniki jezika s svojimi
izbirami. Jezikovno izbiranje, tako Verschueren (2000: 93), je temeljni opis jezikovne rabe in
poteka na vseh možnih ravneh strukture, zadeva tako oblike kot strategije, poteka z različno
stopnjo zavedanja, je značilno za produkcijo in razumevanje besedil, poteka tudi v primeru,
kadar dosegljive možnosti niso povsem ustrezne in enakovredne (Verschueren 2000: 106).271
Vprašanje izbire se torej ne nanaša le na jezik in jezikovna sredstva znotraj istega jezika,
temveč med drugim tudi na izbiro kanala, po katerem bo besedilo posredovano. Posebej še v
javni komunikaciji z množičnim prejemnikom gre isti govorni dogodek običajno skozi več
kanalov, na katerih izbiro običajno izvirni sporočevalec nima nobenega vpliva več: politični
govor tako nekdo napiše, politik ga javno pove, pri tem ga posnamejo, nato pa se o govoru
poroča (Verschueren 2000: 154). Na tej poti različni uporabniki vedno znova konstruirajo
besedilni pomen oz. pomene in določajo stopnjo razumljivosti besedila; prav ta možnost
271

Podrobno o jezikovnem izbiranju v Verschueren 2000: 89–92.
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pripisovanja

različnih

pomenov

seveda

povečuje

tudi

možnost

nesporazumov

in

nerazumevanja. Vprašanja nerazumevanja, nesporazuma, tudi manipulacije so bila v tem
delu že nekajkrat izpostavljena.
Na izbire, kot smo že rekli, vpliva mentalni, socialni in fizični svet uporabnikov jezika. »Tako

kot se mora izjava prilagoditi izjaviteljevemu mentalnemu svetu, so tudi izbire – bolj ali manj
uspešno – prilagojene izjaviteljevi oceni mentalnega sveta inerpreta (oziroma interpretov).«
(Verscheuren 2000: 134) Tako so izbire v veliki meri odvisne tudi od medsebojnega razmerja
in avtoritete oz. moči in solidarnosti med sporočevalcem in razumevalcem (Verschueren
2000: 136).
Razumevanje besedila in njegova razumljivost sta torej stvar izbiranja in konstruiranja –
razen morda v primerih, ko zunanje spremembe materialnih okoliščin, na katere uporabniki
jezika nimajo neposrednega vpliva, povzročijo, da besedilo izgubi pomen oz. pomene.272
Bistveno vprašanje, ki se ob tem odpira, pa je: ali je sporočevalčevo pojmovanje
razumljivosti besedila – tj. pojmovanje semantičnega in pragmatičnega besedilnega pomena
– identično s predstavo, ki jo ima o tem razumevalec?
Morda bi zato kazalo pritrditi F. Schleglu, ko – resda v drugačnem kontekstu, kot je naš – v
že omenjenem eseju O nerazumljivosti takole sprašuje: »Toda ali je nerazumljivost nekaj

tako škodljivega in slabega? – Zdi se mi, da na njej temelji blaginja družin in narodov; in če
me vse ne vara, države in sistemi, človekovi umetni izdelki, pogosto tako umetelni, da kar ne
moremo dovolj občudovati modrosti njihovega stvaritelja. Zadošča že neverjetno majhna
porcija, če je le ohranjena nenačeto prvotna in čista in si noben uporniški razum ne drzne
približati se sveti meji. Da, celo tisto najdragocenejše, kar človek ima, notranje zadovoljstvo
sámo je, kot lahko vsakdo ve, odvisno od neke take točke, ki jo je treba pustiti v temi, ki pa
zato nosi in drži vse skupaj, in ta moč bi se zgubila v trenutku, ko bi jo želeli razrešiti z
razumom. Zares, tesno bi vam postalo, če bi ves svet, tako kot zahtevate, zares kdaj postal
razumljiv. In ali ni sam svet zgrajen z razumom iz nerazumljivosti in kaosa?« (Schlegel 1998:
182)

272

Primer take izgube pomena navaja Verschueren (2000: 151). Kot takšen primer bi nam lahko služil tudi grafit,
naveden v poglavju 1.2.2, vic o policaju in pingvinu pa v polarnih okoliščinah ne bi bil več smešen.
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2.4 Razumevanje in razumljivost: besedilnost med formalnimi lastnostmi
in kognitivnimi procesi
Razumljivost besedila pojmujemo kot neločljiv del razumevanja, procesa, v katerem se tvori
besedilni pomen. Za potrebe tega dela smo oblikovali dva na videz ločena koncepta: prvi se
nanaša na kognitivne procese, ki besedilni pomen določajo kot nekaj subjektivnega, drugega
smo omejili na formalne lastnosti besedila in mu s tem pripisali določeno mero objektivnosti;
prav to dejstvo nam bo pomembno pomagalo pri merjenju v empiričnem delu.
Za sklep se vrnimo k shemam, s katerimi smo skušali ponazoriti (spo)razumetje kot presečno
množico tvorjenega besedilnega pomena oz. pomenov (gl. pogl. 1.4.5). Poudarili smo, da na
to tvorjenje pomena oz. na razumetje vplivajo različni dejavniki, tudi besedilni. Če
razumljivost kot pomemben besedilni dejavnik omejimo na »tehnične« lastnosti besedila, ki
takšno tvorjenje pomena omogoča, lahko našo prvo shemo (spo)razumetja (slika 3)
dopolnimo takole:

DRUŽBENI IN FIZIČNI KONTEKST

Družbeni dejavniki

Razumevalec
izbire (dejavniki)

Sporočevalec
(dejavniki) izbire

Razumljivost

Sprejemljivost

Besedilni dejavniki

MED-/SOBESEDILNI KONTEKST
Slika 7: Dejavniki razumevanja pri tvorjenju besedilnega pomena
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Tvorjenje besedilnega pomena oz. pomenov je posledica izbiranja (seveda pa tudi
konstruiranja in kombiniranja): najprej sporočevalčeve izbire jezika, besedilne oblikovanosti,
kanala, konkretnega medija. Izbiranje je odvisno od sporočevalčevega mentalnega sveta,
hkrati pa sodi med besedilne, deloma pa tudi družbene dejavnike razumevanja in določa tudi
sprejemljivost. Vendar pa je tudi sprejemljivost kot besedilni dejavnik razumevanja stvar
izbiranja in vsaj deloma sodi k preostalim razumevalčevim dejavnikom, ki jih ni mogoče ločiti
od družbenih. Za vse naštete dejavnike lahko torej rečemo, da so prekrivni, predvsem pa so
v nenehni interakciji. Družbeni in razumevalčevi dejavniki, zlasti sporočevalčeva ocena
razumevalčevega mentalnega sveta, delujejo na sporočevalčeve izbire in s tem na besedilne
dejavnike, razumevalčeve izbire, ki so spet odvisne od njegovega mentalnega sveta, pa tudi
od družbenih dejavnikov, vplivajo na oceno sprejemljivosti besedila. Itd. Takšno prekrivnost
in interaktivnost je v dvodimenzionalni shemi, ki jo edino dopušča linearno besedilo, le težko
predstaviti. Tudi zato, ker se sporazumevanje ne odvija v nekakšnem vakuumu, ampak v
konkretnem družbenem kontekstu, določenem s časovno in prostorsko dimenzijo, ter v
konkretnem so- in medbesedilnem kontekstu.273
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Zavedamo se zasilnosti zveze, vendar skušamo z njim poudariti tako pomen sobesedila kot medbesedilnosti.
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3 Merjenje razumevanja in razumljivosti
»Osrednje vprašanje pa je, kako razumevanje 'teoretično precizirati' in po katerih merilih

empirično ugotoviti, ali je bralec besedilo (ali informacije v njem) razumel ali ne« (Kelter in
Kaup 1995: 73). V prvem, teoretičnem delu te disertacije smo iskali odgovore na prvo
vprašanje: naša ključna naloga je bila ugotoviti dejavnike razumevanja. V empiričnem delu
pa bomo skušali med njimi izbrati tiste, ki so ponovljivi in merljivi, in tako odgovoriti na
drugo vprašanje.

3.1 Merljivost v jeziku
Vprašanja merjenja in merljivosti jezikovne rabe so se v slovenski strokovni literaturi že
odpirala. Toda omejevala se je na jezikovno rabo tujih govorcev slovenščine;274 o merjenju
jezikovnega znanja naravnih govorcev slovenščine pa se je, kot že rečeno, razmišljalo ob
vprašanjih funkcionalne pismenosti (gl. pogl. 1.4.2.1).
Kot teoretično izhodišče za merjenje je doslej služil model sporazumevalne zmožnosti, ki je
bila prav zaradi specifičnih potreb merjenja predstavljena kot zmožnost, ki je sestavljena iz
ponovljivih in merljivih delov (gl. pogl. 2.1.2.1). Toda hkrati je bilo rečeno, da takšen
abstraktni sistem različnih zmožnosti predstavlja le potencialno zmožnost govorca, ki se lahko
realizira šele v konkretni sporazumevalni situaciji – z jezikovno rabo. Takšno realizacijo oz.
aktualizacijo jezikovne rabe smo po Hymesu poimenovali performanca (Ferbežar 1999:
423). Ugotovljeno je bilo, da je šele na podlagi konkretne performance možno sklepati tudi
na abstraktno zmožnost oz. kompetenco (prav tam). Razmerje je bilo vzpostavljeno iz
metodoloških razlogov, zaradi dejstva, da se govorci ločimo po performanci, da je nekako
vidna in merljiva pravzaprav le-ta (Ferbežar 1999: 429). Kadar imamo opraviti s tistimi
sestavinami jezikovne zmožnosti, ki se nanašajo na konkretne prvine v jeziku, kot so
besedišče, skladenjske strukture, glasovni sistem, se zdi omenjena dihotomija povsem na
mestu; zaplete pa se, kadar o takšni »fizični« pojavnosti ne moremo govoriti, kadar jezikovna
raba nima otipljivega rezultata v obliki besedila, kot to na primer velja za razumevanje.
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Gl. Ferbežar 1996/97, 1998 in 1999, Ferbežar idr. 2004c, Pirih Svetina 2005. Prim. tudi Alderson in Pižorn
2004.
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3.1.1 Odprta vprašanja: kaj in kako meriti
Vsakršno opazovanje in merjenje zahtevata v prvi vrsti oblikovanje konstrukta.275 Naš
konstrukt ne bo sporazumevalna zmožnost oz. performanca na splošno, temveč se bomo
omejili na zmožnost razumevanja zapisanih besedil. Za praktične potrebe je torej treba
najprej opredeliti zmožnost razumevanja oziroma odgovoriti na vprašanje, kaj pomeni
razumeti (zapisano) besedilo. To smo skušali storiti v teoretičnem delu in ob tem odprli celo
vrsto vprašanj. Narava naše raziskave nas omejuje na rezultate, ne na procese. In glede na
to, da kljub morebitnim različnim procesom razumevanja razumevalci – govorci istega jezika
– vendarle pridejo do precej podobnih rezultatov (Alderson 2000: 4), nas bo prej kot to, kaj
je tisto, kar govorci v besedilu razumejo, in kako razumejo, bolj zanimalo, kaj jih pri
razumevanju ovira, česa torej v besedilu ne razumejo – in zakaj ne.
Za potrebe te disertacije se kot najbolj praktičen instrument za merjenje razumevanja kaže
jezikovni test. Čas in prostor ne dopuščata natančnejšega poglabljanja v obsežno
problematiko jezikovnega testiranja, toda nujno je izpostaviti nekatera pomembna vprašanja,
ki jih odpira. Prvo je vprašanje natančnosti merskega instrumenta. Uporaba jezikovnih testov
je namreč problematična vsaj iz dveh razlogov: prvič, nikoli ne morejo v celoti izmeriti želene
zmožnosti, temveč merijo le vzorce njenih (bolj ali manj omejenih in merljivih) delov – npr.
zmožnosti uporabe besedišča, skladenjskih struktur, poznavanje slovničnih pravil. In drugič:
merijo tudi posebne zmožnosti, ki z jezikovno pogosto nimajo dosti skupnega; uspešnost pri
testu je namreč odvisna tudi od povsem specifičnih spretnosti, pogosto podobnih tistim pri
reševanju križank, ugank, sestavljank. V tem primeru govorimo o testni performanci, ki
prav zaradi navedenega ne pokaže nujno resnične zmožnosti govorca.276
Naslednje pomembno vprašanje je vprašanje avtentičnosti – ne (le) besedil, temveč
predvsem njihove kontekstualizacije – tudi nalog, s katerimi se meri razumevanje. Šele v
avtentični situaciji namreč od testirane osebe lahko pričakujemo realen, tj. zanjo avtentičen
odziv. Tako so, na primer, z avtentičnostjo imeli težave vsi doslej znani testi funkcionalne
pismenosti.277 Test že po naravi ni avtentičen instrument, zato nikoli ne more zares ustrezno
izmeriti dejanske jezikovne rabe, pa če je še tako podobna realni. Pokaže morda le njen
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Termin konstrukt izvira iz testologije in zadeva definiranje predmeta merjenja (Ferbežar idr. 2004b: 130).
Poleg posebnih omenjenih specifičnih spretnosti pri reševanju testa na testno performanco vplivajo tudi drugi
dejavniki, npr. čas reševanja, trema, namen testa itd, pomemben dejavnik pa so zanesljivo tudi izkušnje z
reševanjem testov. Gl. tudi Sagadin 2003: 107.
277 O avtentičnosti v testih funkcionalne pismenosti gl. pogl. 1.4.2.1.1.
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približek. Nenazadnje je tudi namen realnega razumevanja drugačen, kot je namen
razumevanja za jezikovni test, kar je treba pri interpretaciji rezultatov vsekakor upoštevati.278
V tem besedilu smo že razmišljali o stopenjskosti razumevanja oz. ob njej o vprašanju
semantičnega razumevanja proti pragmatičnemu ter o vprašanju obsega razumetega v
besedilu, tudi lokalnega razumevanja proti globalnemu. Ob tem se odpira vprašanje, ali bi
obseg in kakovost razumetja kazalo meriti z različnima merskima instrumentoma in,
posledično, oblikovati različni lestvici, po katerih bi ju merili. In še nekaj: ali je napačno
zapisan ali izrečen odgovor na vprašanje lahko zanesljiv dokaz, da nekdo besedila dejansko
ne razume? Tu se sklicujemo na vprašanje praga med jezikovno recepcijo in produkcijo.
Nadalje: Kdo lahko odloča o tem, katero razumetje je pravilno in katero (še) sprejemljivo?
Raziskovalec? Ali ni raziskovalec, če za svojo raziskavo uporabi izvirna besedila, le običajen
bralec, ki po svoje konstruira pomen izbranega besedila? Koliko svobode pri tvorjenju
pomena sploh lahko ima razumevalec, kadar ga testiramo? Besedilni pomen, ki naj bi ga
tvoril razumevalec, namreč zamejujemo že s samim vprašanjem ob njem. In kako
razumevalec razume vprašanje? Ga razume pravilno, tj. tako, kot je želel in načrtoval
izpraševalec? Dejstvo je, da testi na splošno ne dopuščajo možnosti različnih razumevanj, kot
to velja za druga besedila – pravilni so samo (s strani avtorja testa) točno določeni odgovori,
samo taki se lahko točkujejo. Ob predpostavki, da sta vsakršna besedilna produkcija in
recepcija le mentalna predstava pomena oz. pomenov, pa se pravzaprav vrtimo v začaranem
krogu.
In na drugi strani: kako meriti razumljivost besedil? Je v zvezi z njo dovolj izmeriti stopnjo
razumetja, ali bi veljalo oblikovati posebne vprašalnike, po katerih bi bralci sami določali
stopnjo razumljivosti, pač glede na težave, ki oz. če so jih imeli med procesom razumevanja?
Ali so takšne lestvice glede na to, da zahtevajo dobršno mero introspekcije, lahko dovolj
zanesljive? Ali bi kazalo v razsojo o razumljivosti morebiti vključiti tudi strokovnjake? Kako v
povezavi z razumljivostjo meriti tudi sprejemljivost besedil, zlasti npr. v močno hierarhiziranih
sporazumevalnih situacijah? In končno: kako bi ravnali bralci v realni situaciji, če bi naleteli
na enako besedilo? Bi ga sprejeli, ker bi ga na primer morali, ali zavrnili – če bi to dopuščala
situacija – kot slabo razumljivega ali celo nerazumljivega? Kako bi to storili?
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Upoštevati pa je treba tudi tretji, raziskovalčev namen – nenazadnje raziskovalec test izdela prav glede na
namen svoje raziskave.

132

Pomislekov glede uporabe jezikovnega testa je torej veliko. Kljub temu pa jezikovni test za
zdaj očitno ostaja najbolj praktičen merski instrument in uporabili ga bomo tudi za potrebe te
disertacije. Pri tem bomo skušali zadostiti vsaj osnovnim zahtevam, ki jih mora upoštevati
sestavljavec jezikovnega testa, kljub temu pa bomo morali rezultate raziskave interpretirati z
določeno mero skepse.
Če naj bo jezikovni test uporaben, mora biti ustrezno izdelan. Njegova izdelava je odvisna od
marsičesa – najprej od tega, kaj sploh želimo meriti oz. katero informacijo potrebujemo (v
testologiji govorimo o t. i. veljavnosti testa). To poenostavljeno pomeni, da je test neke vrste
vprašanje. Samo če bomo vprašanje postavili pravilno, bomo dobili želeni odgovor.
Veljavnost je najpomembnejša lastnost uporabnega testa; obstajajo pa tudi druge, na
primer: komu je test namenjen oziroma za kakšne namene se bo uporabljal. Naš test je
namenjen jezikoslovnemu raziskovanju in za testirane osebe, tj. respondente in
respondentke279 nima nikakršnih posledic in kot tak dovoljuje določeno mero manipulacije.
Drugače je seveda s testi, ki take posledice imajo; sestavljanje takšnih testov zahteva
posebno premišljenost. Nadalje je treba test izdelati tako, da bo vsaj približno objektiven, da
bo ločeval uspešnejše od manj uspešnih respondentov, tj. tiste, ki »znajo«, od tistih, ki »ne
znajo«, in navsezadnje, da bo dal vedno enake rezultate – ne glede na to, kolikokrat ga bo
rešila ista oseba (ob predpostavki, da se njena zmožnost, ki je predmet merjenja, ne
spreminja), in ne glede na to, kdo in kolikokrat bo ocenjeval njene odgovore. Ob tem se
odpira tudi vprašanje interpretacije rezultatov: ali gre dosežene točke na testu interpretirati
kot indikatorje stopnje zmožnosti, ki je zunanje določena z nekimi merili, ali pa so točke le
kazalci relativne performance posameznikov? Točke niso enodimenzionalne, tj. ne kažejo ene
same (npr. jezikovne) zmožnosti, temveč so kazalec različnih zmožnosti, ki se med sabo
prepletajo (Bachman 1990: 11).
Merjenje kontinuumov torej postavlja številne omejitve, rezultati takšnih meritev pa so
nezanesljivi, relativni. Ali kot pravi Bachman (1990: 38–39): jezikovna zmožnost je kognitivna
zmožnost, zato je ni mogoče definirati v absolutnem smislu, ne more imeti točke nič, čeprav
jezika kdo npr. sploh ne zna. Na drugi strani pa tudi absolutnega obvladanja jezika ni.
Kognitivne zmožnosti se nenehno razvijajo, in tudi za jezikovno zmožnost smo rekli, da je
proces, ne stanje. Testna performanca, ki se pokaže v obliki rezultata na testu, pa vedno
pokaže stanje v točno določenem trenutku in ga v tem smislu nekako zamrzne.
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Testirane osebe, ki smo jih vključili v našo raziskavo, bomo v nadaljevanju imenovali respondenti.
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3.2 Raziskava
3.2.1 Cilji raziskave
V naši raziskavi smo si zastavili kar nekaj precej različnih ciljev: prvi in glavni je bil izmeriti,
kaj (koliko) v zapisanih besedilih v slovenščini razumejo različne skupine govorcev
slovenščine oz. kaj jih pri razumevanju ovira. Povsem iz praktičnih razlogov smo raziskavo
omejili na branje. Pri tem so nas zlasti zanimale razlike v razumetju besedil med domačimi in
tujimi govorci. Izhajali smo iz predpostavke, da domači govorci slovenščine v slovenskih
besedilih razumejo več in da jih razumejo celoviteje280 ter da besedila v primerjavi s tujimi
govorci, ki imajo omejeno jezikovno zmožnost v slovenščini, tudi hitreje procesirajo.
Domnevali smo, da v procesu razumevanja domači govorci v besedilu naletijo na manj ovir
kot tuji in da so te ovire tudi drugačne. Glede na teoretična izhodišča smo domnevali, da je
razumetje pri obeh skupinah govorcev odvisno tudi od njihovega védenja in znanja ter
siceršnje bralske izkušenosti, pa tudi od samega besedila. Pri razumevanju lahko, tako smo
domnevali, bralce ovirajo nekatere oblikovne prvine besedila, kot so besedišče, skladenjske
strukture, strukturiranost besedila, odstopanje od norme oz. napake v besedilu itd. Zato smo
izdelali vzporedno varianto jezikovnega testa, kjer smo nekatera besedila v tem smislu
prilagodili. Za ta besedila in naloge ob njih smo domnevali, da jih bodo domači govorci
slovenščine rešili hitreje, tuji pa morda tudi pravilneje od besedil in nalog v prvi varianti. Prav
tako smo domnevali, da bodo prilagojena besedila oboji ocenili kot nekoliko lažja za
razumevanje.
Z vprašalnikom, ki je bil dodan ob vsakem besedilu, smo med drugim želeli ugotoviti, kako
naši respondenti in respondentke ocenjujejo prebrana besedila glede na njihovo razumljivost
oz. težavnost za razumevanje in kako sprejemljiva so zanje ta besedila. Domnevali smo, da
bodo besedila, s katerimi bodo imeli kot bralci kakršnekoli težave, zanje manj sprejemljiva od
tistih, ki jim težav pri branju in razumevanju ne bodo povzročala. Tako smo predvidevali, da
bodo prilagojena besedila lažja za razumevanje in s tem morda sprejemljivejša od izvirnih
besedil. Kljub v teoretičnem delu postavljeni domnevi, da gre pri razumljivosti za nekakšno
sestavljeno lastnost, so jo respondenti ocenjevali kot enovito lastnost besedila, ki smo jo za
potrebe vprašalnika opredelili kot »lahko/težko za razumevanje«. Vzporedna skupina
respondentov – tisti, ki se pri svojem poklicnem delu tako ali drugače ukvarjajo z jezikom –
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V smislu, da razumejo tako glavno sporočilo kot tudi podrobnosti v besedilu, da imajo manj težav pri tvorjenju
semantičnega in pragmatičnega pomena itd.
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je razumljivost istih besedil ocenjevala po posameznih parametrih, to je po sedmih kriterijih,
opredeljenih v poglavju 2.3.4, s čimer smo želeli razumljivost objektivizirati.
Ob pripravi merskega instrumenta smo se dobro zavedali, da mora biti ta kratek in praktičen
za reševanje, predvsem pa tudi uporaben za namene naše raziskave. Zato je zahteval
številne omejitve, ki jih navajamo v nadaljevanju.
3.2.2 Instrument in njegove omejitve
Za potrebe naše raziskave smo izdelali dva merska instrumenta: jezikovni test z vprašalnikom
v dveh variantah (priloga A), vzporedno pa smo za skupino strokovnjakov s področja
jezikoslovja izdelali vprašalnik o razumljivosti in sprejemljivosti besedil (priloga B).
Prvi instrument je imel torej dvojno strukturo: sestavljen je bil iz jezikovnega testa, s
katerimi smo merili razumevanje besedil, in vprašalnika, ki naj bi nam dal odgovor o tem,
kako razumljiva in sprejemljiva so ta besedila za bralce.
3.2.2.1 Vprašalnik ob jezikovnem testu
V uvodnem delu jezikovnega testa z vprašalnikom smo respondentom zastavili nekaj splošnih
vprašanj o bralnih navadah oz. izkušenosti z branjem različnih vrst besedil v slovenščini, o
tem, z razumevanjem katerih vrst besedil imajo kot bralci največ težav, kaj jih pri
razumevanju najbolj ovira, ter o strategijah, po katerih posegajo, če v besedilih česa ne
razumejo.
Vsaki nalogi – skupno jih je bilo sedem – je nato sledilo nekaj vprašanj, ki so se nanašala na
prebrana besedila in so zahtevala subjektivno oceno respondentov. Tako smo jih vprašali,
kako težko oz. lahko se jim je zdelo besedilo, kako sprejemljivo je le-to zanje, ob nekaterih
besedilih – tistih, ki od naslovnika zahtevajo določeno vedênje – pa tudi, kako bi dejansko
ravnali, če bi bili sami naslovniki takšnega besedila.
Takšna dvojna zasnova instrumenta je sicer praktična, hkrati pa iz več razlogov tudi
problematična. Praktično je to, da bralci takoj po tem, ko preberejo konkretno besedilo in
rešijo naloge ob njem, ocenijo tudi njegovo razumljivost in sprejemljivost. Besedilo imajo
pred sabo in še ne pozabijo, ali so imeli pri branju z njim kakšne težave ali ne. Po drugi
strani pa uvedba takšnega metavprašalnika ne omogoča natančnega merjenja časa
procesiranja posameznih besedil. Zato so ocene o času, ki so ga respondenti porabili za
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izvedbo testa v naši raziskavi, lahko le približne. Prav tako so v vprašalniku problematična
prav ta metavprašanja, saj respondenti lahko – kot pač velja za vsakršno besedilo – različno
razumejo zveze, kot so »lahko/težko za razumevanje«, »sprejemljivo besedilo« itd. Zato smo
skušali metavprašanja oblikovati kar se da enostavno in enoznačno: zdelo se nam je, da
bodo respondenti razumljivost besedila lažje ocenili glede na težave, ki so jih morda imeli z
njim pri branju, kot pa kot neko objektivno lastnost besedila.
Pri treh besedilih v našem vprašalniku sprejemljivosti nismo merili, in sicer pri besedilih,
objavljenih v dnevnikih Dnevnik in Delo (gl. v nadaljevanju), pri katerih smo izhajali iz
predpostavke, da so publicistična besedila, namenjena najširšemu krogu bralstva, kot
besedila potencialno vedno sprejemljiva.281 V enem besedilu pa nas njegova sprejemljivost ni
zanimala: to besedilo je bilo nepopolno in respondenti so ga morali z vpisovanjem strokovnih
izrazov dopolniti v logično celoto.
Lestvica, po kateri so respondenti ocenjevali tako svoje bralne navade in izkušnje z besedili
v slovenščini kot tudi razumljivost besedil in njihovo sprejemljivost, je bila štiristopenjska. V
primeru bralnih navad in izkušenj je ocena 1 pomenila najnižjo (poredko branje), ocena 4 pa
najvišjo stopnjo (pogosto branje), pri ocenjevanju razumljivosti in sprejemljivosti pa
nasprotno: besedila, ocenjena z oceno 1, so bila za bralce lahka za razumevanje in
sprejemljiva, tista z višjimi ocenami pa manj ali sploh ne razumljiva in sprejemljiva. Kar
zadeva sprejemljivost, ocenjevalna lestvica ni bila najustreznejša. Za razliko od lestvice, kjer
so respondenti ocenjevali razumljivost besedila (lahko : zelo težko za razumevanje), je
namreč obsegala dva skrajna pola: od sprejemljivosti (ocena 1) do nesprejemljivosti (ocena
4). Problem je namreč prav v negativnem skrajnem polu, saj besedilo kot povsem
nesprejemljivo bralci verjetno ocenijo le izjemoma.
Za lestvico s parnim številom stopenj smo se – čeprav je v slovenskem kontekstu morda
manj običajna – odločili zato, da bi respondente spodbudili k dejanskemu razmisleku. S tem
smo se želeli izogniti možnosti, da bi respondenti v primerih, ko se ne bi mogli odločiti za
oceno, v lestvicah z lihim številom stopenj enostavno obkrožali srednje vrednosti.
Respondente smo v vprašalniku prosili, naj, če so razumljivost in sprejemljivost besedil
ocenjevali z ocenama 3 ali 4, svojo oceno tudi na kratko utemeljijo oziroma v besedilu
281

Morda se zdi takšna predpostavka na prvi pogled pavšalna in prenagljena, a izhajali smo iz dejstva, da
poklicna etika novinarje zavezuje k pisanju sprejemljivih besedil oz. da njihovo sprejemljivost večinoma zagotavlja
ustrezna uredniška politika.
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podčrtajo tisto, česar niso razumeli. To pomeni, da odnosa do besedil nismo merili le
kvantitativno, temveč deloma tudi kvalitativno. Toda dejstvo je, da so respondenti svoje
ocene le redko utemeljevali. Prvič zato, ker so besedila kot zelo težko razumljiva in
nesprejemljiva ocenili le izjemoma, drugič morda tudi zato, ker so želeli s testom čim prej
končati. Lahko pa bi razloge za to iskali v širše: običajni uporabniki jezika takšnega
utemeljevanja enostavno niso vajeni, saj se jih k temu v procesu izobraževanja ne spodbuja.
Kateri od respondentov je morda celo raje razumljivost in sprejemljivost konkretnega
besedila ocenil z nižjo oceno, da mu le-te ni bilo treba utemeljevati.282 Tudi pri interpretaciji
ocen sprejemljivosti in razumljivosti velja zadržek.
Vprašalnik o bralskih izkušnjah in navadah ter o besedilih je bil v celoti enak za vse
respondente, torej v obeh variantah testa.
3.2.2.2 Vprašalnik za strokovnjake
Da bi razumljivost besedil v slovenščini vsaj do določene mere tudi objektivizirali, smo
pripravili poseben vprašalnik. V njem je skupina strokovnjakov različnih profilov s področja
jezikoslovja (gl. naslednje poglavje) ocenjevala razumljivost besedil po sedmih kriterijih,
potencialnih besedilnih lastnostih, ki smo jih določili v teoretičnem delu, deloma tudi na
podlagi tega, kaj so običajni bralci navajali kot oviro pri branju. Ocenjevani kriteriji so bili
jedrnatost, upoštevanje naslovnika, jezikovna pravilnost, besedišče, skladenjske strukture,
komunikativnost in koherenca. Da bi zagotovili večjo enotnost razumevanja vseh sedmih
kriterijev, smo vsakega od njih v uvodu v vprašalnik na kratko razložili (gl. prilogo B). Tudi v
vprašalniku za strokovnjake smo uporabili štiristopenjsko lestvico, v kateri je ocena 1
pomenila ustrezno stopnjo pojavnosti neke lastnosti, ocena 4 pa nasprotno, neustrezno
(preveliko ali premajhno) stopnjo pojavnosti. Na tej podlagi smo želeli ugotoviti, ali se ocena
razumljivosti, izračunana kot povprečje vseh sedmih parametrov, ujema z oceno razumljivosti
pri običajnih bralcih in ali se s to oceno morebiti ujema ocena katerega od posameznih
sedmih parametrov – ali takšne povezave ni. In če povezava obstaja, katera od besedilnih
lastnosti bi utegnila biti najbližje »splošnemu« pojmovanju razumljivosti.
Naša štiristopenjska lestvica se je tu izkazala kot nekoliko pomanjkljiva. Dejstvo je namreč,
da je določena besedilna lastnost lahko prisotna v veliki meri, lahko pa povsem umanjka.
Tako je npr. pri jedrnatosti mogoče govoriti o preobilici informacij, lahko pa je v besedilu
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V nekaj primerih so respondenti najprej obkrožili oceno 3, nato pa jo prečrtali in obkrožili nižjo vrednost. To
seveda ne pomeni nujno, da so oceno spremenili zaradi utemeljevanja, temveč so si morda dejansko premislili.
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informacij premalo – te lastnosti ima besedilo torej premalo ali pa je sploh nima. V primerih,
kjer je mogoče govoriti tudi o odsotnosti neke lastnosti, bi zato verjetno kazalo izdelati
lestvico, ki bi omogočala ocenjevati tudi takšno odsotnost.283
Kot velja za prvo skupino respondentov, smo tudi za skupino strokovnjakov pripravili dva
vprašalnika: enega so sestavljala izvirna besedila, v drugem vprašalniku pa so bila nekatera
besedila, kot že rečeno, nekoliko prilagojena. Vprašanja o besedilih, njihovi razumljivosti in
sprejemljivosti, so bila v obeh variantah vprašalnika za strokovnjake povsem enaka.
3.2.2.3 Jezikovni test
Jezikovni test so sestavljala besedila in vprašanja oz. naloge ob njih. Čeprav se zdi jezikovni
test za cilj, ki smo si ga zadali, povsem primeren instrument, pa je bilo treba tudi tu pristati
na številne omejitve. Prvi problem zagotovo predstavlja avtentičnost same situacije. Če smo
že izbrali izvirna in s tem za bralce potencialno avtentična besedila, pa za samo situacijo tega
ne moremo trditi. Branje za test je zunaj realnega konteksta, ljudje se testov lotevajo
drugače, besedila verjetno razumejo, kot od njih zahteva vprašanje, ne pa tako, kot bi jih
razumeli v realni jezikovni rabi. Namen njihovega branja jim namreč narekuje raziskovalec,
ne pa bralci sami. Besedilo je v testu vedno izolirano – ne le od realne sporazumevalne
situacije, temveč tudi od drugih besedil, ob katerih se (lahko) pojavlja in ki v konkretnem
primeru

morda

lahko

usmerjajo

razumevalčevo

tvorjenje

pomena

besedila.

Ker

medbesedilnosti ni mogoče upoštevati, se je treba omejiti na besedila, ki so v tem smislu
samozadostna in za katerih razumevanje ni potreben kontekst oz. jih je mogoče celovito
razumeti brez njega. Tu pa že naletimo na problem veljavnosti merskega instrumenta, saj
razumevanje, kot smo rekli, v realnosti ne poteka v nekakšnem vakuumu.
Omejiti smo se morali tudi pri dolžini besedil in številu vprašanj ob njih. Ob tem se odpre
naslednje vprašanje: ali lahko zelo kratka besedila z omejenim številom vprašanj ustrezno
pokažejo zmožnost, ki jo želimo meriti? Izbrali smo sedem besedil z domnevo, da bo to za
naš namen vsaj do neke mere zadostovalo. Čeprav so nas pri izbiri besedil vodile vse
navedene omejitve, pa lahko rečemo, da smo jih izbrali bolj ali manj naključno in zelo
subjektivno – nekatere med njimi glede na dejanske težave, ki sem jih imela avtorica te
disertacije pri njihovem razumevanju v realni situaciji, druge pa glede na težave, ki bi jih ta
besedila domnevno lahko povzročala bralcem. Obe uradovalni besedili sta primera
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Kot so to na primer storili avtorji hamburškega modela s petstopenjsko lestvico, ki variira od jasne in bogate
prisotnosti (ocena +2) do delne ali popolne odsotnosti neke lastnosti (ocena –2). Gl. pogl. 2.3.3.1.

138

institucionalizirane komunikacije – sporočevalec je (državna) institucija, potencialni naslovnik
pa katerikoli odrasel domači in tuji govorec slovenščine. Besedili ne zahtevata povratne
komunikacije, temveč ustrezno nejezikovno vedênje.
Pri enem od besedil je perspektiva obrnjena: tuji govorec slovenščine se z vprašanjem
obrača na institucijo. Tu nas ni zanimal odgovor institucije, temveč (uradno) besedilo tujega
govorca, ki z institucijo komunicira v neki obliki vmesnega jezika.
Eno od besedil – navodilo računske naloge, ki zahteva verbalni odziv oz. zapis odgovora, je
vzeto iz matematičnega delovnega zvezka za učence tretjega razreda osnovne šole. Dve
besedili sta kratka časopisna komentarja, namenjena najširšemu bralstvu. Eno besedilo je
strokovno in posega na področje vinogradništva: izbrali smo ga zato, ker smo želeli preveriti
hipotezo, da je seznanjenost s temo besedila oz. poznavanje področja eden od pomembnih
dejavnikov razumevanja besedil.
Načela dobre prakse v jezikovnem testiranju zahtevajo razporeditev besedil v testih od
lažjega k težjemu, na koncu testa pa spet k lažjemu. V tem testu smo namenoma začeli z
najtežjim besedilom. Razlog za to je motivacija: zdelo se nam je namreč, da bodo
respondenti, glede na dejstvo, da so pri raziskavi sodelovali prostovoljno, morda na začetku
še motivirani za dejavno branje in pisanje odgovorov, v nadaljevanju pa ne več.
3.2.2.3.1 Dve varianti jezikovnega testa
Rečeno je bilo, da smo za potrebe naše raziskave izdelali dve varianti testa. Domnevali smo,
da bodo nekatera besedila v njih ocenjena kot različno razumljiva in jih bodo respondenti
različno dolgo procesirali. V varianto 1 (gl. prilogo A1) so tako vključena izvirna besedila (viri
so, če je bilo mogoče, navedeni), v varianti 2 (gl. prilogo A2) pa smo večino besedil
prilagodili, in sicer takole:
a) V prvem besedilu – plačilnem nalogu, smo prilagodili del besedila »pouk o pravici do

pravnega sredstva«. Prvotno besedilo, zgoščeno v en sam

odstavek, smo razbili na tri

alineje, pri čemer smo močno skrajšali povedi, ohranili pa besedišče izvirnega besedila. Menili
smo, da bo tako strukturirano besedilo bolj komunikativno, zato lažje za branje in
razumevanje. Kot podlago za našo prilagoditev smo vzeli razlago pouka o pravnem sredstvu
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v primeru prometnih prekrškov na spletni strani, ki ponuja pravno pomoč za tovrstne
primere.284
b) Drugo besedilo smo malenkostno prilagodili v obeh variantah, in sicer smo spremenili – po
našem mnenju otežili – besedno zvezo, ki se nanaša na število. V izvirniku je bilo policistov,
ki so varovali delegacijo slovenskega parlamenta v Nemčiji, »pol ducata«, mi pa smo
besedilo spremenili v »poldrugi ducat«. V varianti 2 besedila nismo spreminjali,
respondentom smo pod besedilom ponudili pojasnilo, koliko je ducat, in dodali informacijo,
da slovenski parlament stoji na Šubičevi ulici. Domnevali smo, da bi takšna dodatna
informacija lahko pomagala pri razumevanju podrobnosti v besedilu – zlasti še tujim
govorcem.
c) Tretje besedilo v testu je matematična naloga. V varianti 2 smo prilagodili osrednji del
besedila, kot je razvidno iz priloge A2: v drugi povedi smo eno besedo zamenjali s
sinonimom (»Petelin ni zmagal«  »Petelin ni bil prvi«), v prilagojenem besedilu pa smo tudi
natančneje določili referenco (»Pujs ni bil zadnji. Eno mesto pred njim je bil pes in takoj za

njim maček«  »Pujs ni bil zadnji. Eno mesto pred njim je bil pes in takoj za pujsom
maček.«).
č) Peto besedilo smo prilagodili v obeh variantah testa: v njem smo izpustili deset strokovnih
besed s področja vinogradništva in tako posegli v referenčno podobo besedilnega sveta.
Bralci so morali zapisati manjkajoče besede in tako referenčno podobo besedila na podlagi
sobesedila in svojega siceršnjega znanja na novo ustvariti, jo osmisliti. Besedilo je bilo torej
hkrati tudi naloga. V varianti 1 smo pustili prve črke manjkajočih besed, v varianti 2 pa smo
vse manjkajoče besede navedli nad besedilom, pri čemer smo v seznam dodali tudi nekaj
distraktorjev.285 Kot distraktorje smo uporabili besede, ki sicer segajo na področje
vinogradništva in bi omogočile oblikovanje smiselnega besedila, vendar pa le-to strokovno ne
bi bilo ustrezno. Domnevali smo, da bo varianta 2 za reševanje lažja.
d) V šesto besedilo smo posegli slogovno: izvirna varianta se nam je zdela izrazito nevljudna,
zato smo jo v varianti 2 ustrezno prilagodili. Na dveh mestih smo pripisali glagol »vas

prosimo«, izpustili smo podčrtano zvezo, ki od naslovnika zahteva samo določeno ravnanje,
nekoliko smo omilili tudi zelo ostro navodilo, kar grožnjo (npr. nam to pisno sporočite
284
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Distraktor je vsaka nepravilna rešitev, ki je dana kot možnost v nalogah izbirnega tipa (Ferbežar idr. 2004:
122).
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najmanj štiri delovne dni pred najavljenim terminom samo na naslednji način:
… vas prosimo, da nam to pisno sporočite najmanj štiri delovne dni pred

najavljenim terminom, in sicer …; Če najavljeni termin v dogovoru z nami ne odpoveste
ali ne prestavite, s tem onemogočite opravljanje zakonsko predpisanih obveznih dimnikarskih
storitev …  Obvezne dimnikarske storitve so zakonsko predpisane, zato vas obveščamo, da
vam bomo prisiljeni, če najavljeni termin v dogovoru z nami ne boste odpovedali ali prestavili
… – gl. prilogo A2).286
e) V sedmem, zadnjem besedilu smo uporabili modalni izraz namesto trdilnega (»To

pomeni«  »Vlada morda misli«). Pri tem smo domnevali, da bi takšna modalna oblika lahko
bralcem olajšala ločiti dejstva od mnenja.
f) Četrto besedilo smo zaradi njegove specifike v obeh variantah testa pustili povsem
nespremenjeno.
Zavedamo se problematičnosti takšnega prilagajanja: v postopek niso bili vključeni ustrezni
strokovnjaki, temveč je temeljilo na individualni presoji, poleg tega so bili posegi v besedila,
kot je razvidno iz testov v prilogi A, večinoma res minimalni. Zato smo se z domnevo, da je
varianta 2 lažja od variante 1, prenaglili. Rezultati naše raziskave je namreč niso potrdili (gl.
analizo rezultatov v nadaljevanju). Res je, da smo v prvi vrsti merili razumevanje besedil kot
celote, a posege v besedila utemeljujemo s tem, da smo pri vsakem od njih poleg tega merili
tudi kakšno drugo lastnost besedila (razumljivost, vljudnost, sprejemljivost) oz. so nas
zanimale določene druge kompetence oz. lastnosti uporabnikov jezika (npr. poznavanje
tematike, tolerantnost ipd.). Res pa je lahko tudi, da sama površina besedila ni tako zelo
usodna za razumevanje, kot se morda zdi.
3.2.2.3.2 Naloge ob besedilih
V poglavju 3.1.1, kjer smo se spraševali o tem, kaj in kako meriti, smo že nakazali problem
pravilnih ali napačnih odgovorov na vprašanja ob besedilu. Povedali smo, da ustreznost
odgovorov ne more biti zadosten niti dokončen kazalec razumetja. To je bil eden od
razlogov, da smo se v našem jezikovnem testu odločili za zaprti in polodprti tip nalog: naloge
oz. vprašanja ob dveh besedilih so bile izbirnega tipa, ob treh besedilih smo vprašanja
deloma odprli – tudi zato, ker takšna vprašanja izzovejo bolj avtentične odgovore. Dve
besedili, tretje in peto, pa sta bili že sami tudi naloga. Zaprti tipi nalog sami po sebi niso
286
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avtentični – v realni jezikovni rabi razumevalci besedil ne izbiramo med že danimi odgovori,
ampak v besedilih iščemo informacije in/ali jih potrjujemo, jih povzemamo in med sabo
povezujemo. Vendar pa smo se popolnoma odprtim nalogam, kot je npr. povzemanje –
čeprav bi dejansko lahko dobro pokazale stopnjo razumevanja – izognili. Po eni strani zaradi
že večkrat omenjenega praga med receptivno in produktivno jezikovno zmožnostjo, po drugi
pa iz praktičnih razlogov. Odgovore na odprta vprašanja je težje točkovati in analizirati,
respondenti jih zato, ker jemljejo veliko časa, pa tudi določeno energijo, pogosto opuščajo.
Zato je bila le ena od nalog deloma povzemalna. Dejstvo je, da naši respondenti prav nalog s
polodprtimi vprašanji pogosto niso rešili. Eden od razlogov je morda tudi ta, da so želeli s
testom čim hitreje zaključiti, seveda pa ne izključujemo možnosti, da v besedilih dejansko
niso našli ustreznih informacij, da morda nekaterih vprašanj niso razumeli oz. da so bila
neustrezno zastavljena.
3.2.2.3.3 Točkovanje odgovorov
Vsak pravilni odgovor smo točkovali z eno točko, razen v eni od nalog polodprtega tipa, ki je
bila povzemalna: pri tej nalogi je popoln odgovor prinesel dve možni točki.
Ob pripravi jezikovnega testa je bil pred izvedbo testiranja za vsako vprašanje izdelan tudi
ključ, t. i. točkovalna šablona, tj. pravilne rešitve za zaprti tip nalog ter seznam pravilnih,
možnih, sprejemljivih odgovorov za polodprti tip. Točkovali smo torej po smislu in pri tem kot
pravilne upoštevali tudi odgovore, ki so tako ali drugače odstopali od slovenske pisne
norme.287 Da bi zagotovili čim večjo zanesljivost točkovanja, sem vse odgovore točkovala
avtorica te disertacije.
V nadaljevanju bomo natančno predstavili vsako besedilo, naloge ob njem in vprašanja o
besedilu ter pričakovane odgovore, po potrebi pa tudi opozorili tudi na morebitne dodatne
omejitve.
3.2.3 Ciljna skupina raziskave
V raziskavo smo vključili dve vrsti respondentov: eno skupino so predstavljali potencialni
naslovniki v testu uporabljenih besedil, drugo pa strokovnjaki s področja jezikoslovja, ki so
seveda hkrati tudi potencialni naslovniki teh besedil. V prvo in drugo skupino smo vključili
domače in tuje govorce slovenščine. Tuje govorce smo v raziskavo vključili (tudi) zaradi
dejstva, da se »delež prebivalstva, katerega materni jezik je slovenščina, v Sloveniji že od
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leta 1953 stalno znižuje (ob popisu 2002 je slovenščino kot svoj materni jezik navedlo 87,9
% prebivalcev Slovenije)« (Vertot 2009: 57). Ob zadnjem popisu prebivalstva torej 12,1 %
prebivalcev Republike Slovenije kot svoj prvi jezik ni navedlo slovenščine, temveč druge
jezike. Domnevamo lahko, da jih večina pri svojem delu in tudi sicer uporablja določeno
obliko slovenščine. Dejstvo, da »/š/tevilo prebivalcev, katerih materni jezik je slovenščina,

sicer stalno narašča, a počasneje kot število vseh prebivalcev Slovenije« (prav tam), pomeni,
da je tujih govorcev slovenščine vedno več. Jezikovna zmožnost v slovenščini vsaj tistih med
njimi, ki niso že od samega začetka vključeni v izobraževalni proces, se po vsej verjetnosti
razlikuje od zmožnosti domačih govorcev, v primerjavi z njimi je ta zmožnost bolj ali manj
omejena. Posledično to pomeni, da imajo tuji govorci z razumevanjem besedil v slovenščini
bržkone več težav kot domači govorci.
3.2.3.1 Respondenti jezikovnega testa
Iz praktičnih razlogov (število respondentov in njihova dostopnost) in zaradi narave raziskave
(jezikovni test in vprašalnik ob njem) smo se pri domačih govorcih288 odločili za študentsko
populacijo. Razmislek o besedilu zahteva dobršno mero introspekcije in domnevali smo, da
manj izobražena in bralsko manj izkušena populacija na tovrstna vprašanja ne bi znala
ustrezno odgovoriti, če ji navodil ne bi posebej pojasnili v neposredni interakciji. Študentska
populacija, tako smo domnevali, pozna strategije reševanja testov, je verjetno bolj vajena
premisleka o besedilu in zna tudi ustrezno odgovarjati na vprašanja o njem, ne da bi ji bilo
treba vsako vprašanje posebej razložiti. Izbrali smo študentke in študente različnih fakultet in
usmeritev: test so reševali študentje drugega letnika agronomije na biotehniški fakulteti (N289
= 31), študentje drugega letnika fakultete za družbene vede (novinarji in politologi, N = 56),
študentje prvega letnika fakultete za socialno delo (N = 72) in študentje tretjega letnika
različnih smeri na pedagoški fakulteti (N = 28). Tri besedila in naloge ob njih smo še dodatno
preverjali: eno (strokovno besedilo iz Sodobnega kmetijstva) pri študentih tretjega letnika
vinogradništva na biotehniški fakulteti (N = 14), dve (pismo Energetskega servisa in besedilo
tujega govorca slovenščine) pa pri študentih tretjega letnika fakultete za socialno delo (N =
13). Vseh respondentov – domačih govorcev slovenščine – je bilo skupaj 214, od tega 173
žensk in 40 moških, ena oseba svojega spola ni navedla (gl. preglednico 1 v nadaljevanju).
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Nekateri študenti in študentke (skupaj 4) so kot svoj prvi jezik navedli enega od jezikov republik nekdanje
Jugoslavije; ker pa so se vsi v celoti šolali v RS, smo jih uvrstili v skupino domačih govorcev.
289 N pomeni numerus oz. število respondentov, ki so odgovarjali na vprašanja. Numerus se pri posameznih
vprašanjih razlikuje, ker vsi respondenti niso odgovarjali na vsa vprašanja. Gl. tudi preglednice v prilogi C.
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Respondenti so bili torej študenti in študentke – večinoma gimnazijski maturantje (144 s
končano splošno gimnazijo), nekateri med njimi so končali ekonomsko ali tehniško gimnazijo
ali katero od tehniških srednjih šol (največ na fakulteti za socialno delo in biotehniški
fakulteti). Nekateri respondenti niso navedli stopnje dosežene izobrazbe.
Poudariti moramo, da naša testirana populacija domačih govorcev slovenščine ne predstavlja
reprezentativnega vzorca študentov.
V skupino tujih govorcev smo vključili udeleženke in udeležence tečajev slovenščine v višjih
nadaljevalnih in izpopolnjevalnih skupinah (na Celoletni in Poletni šoli slovenščine v
organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik) in nekaj kandidatk in kandidatov za
izpite iz znanja slovenščine na srednji ravni.290 Izbrana populacija tujih govorcev se nam je
zdela ustrezno primerljiva z domačimi govorci, za tuje govorce z nekoliko višjo stopnjo
jezikovne kompetence v slovenščini pa smo se odločili predvsem zaradi vprašalnika. Tujih
respondentov je bilo skupaj 33, od tega 29 žensk. Njihova izobrazbena struktura pa je bila
takale: devet jih je navedlo srednješolsko izobrazbo, 16 jih je končalo univerzitetni študij,
eden je imel magistrsko izobrazbo, eden pa je končal osnovno šolo, nekaj respondentov
svoje izobrazbe ni navedlo.
Tudi ta skupina respondentov ne predstavlja reprezentativnega vzorca tujih govorcev
slovenščine.291
Spodnji graf v odstotkih predstavlja glavni skupini respondentov naše raziskave:
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Še najbolj primerljiva s študentsko populacijo domačih govorcev je prav ta skupina respondentov. Izpita iz
znanja slovenščine na srednji ravni se namreč večinoma udeležujejo prav tuji študenti, saj je po sklepu Senata
Univerze v Ljubljani dokazilo o opravljenem izpitu na srednji ravni eden od pogojev, ki jih morajo izpolnjevati tuji
študentje, če se hočejo vpisati v drugi letnik študija na večini fakultet Univerze v Ljubljani.
291 Za razliko od natančnih statističnih podatkov o študentih ljubljanske univerze (točno število po posameznih
fakultetah, spol idr.), ki bi omogočili, da bi lahko prišli do reprezentativnega vzorca, pa so podatki o tujih govorcih
pomanjkljivi. Čeprav so namreč na voljo podatki o njihovem spolu, izvoru, prvem jeziku, pa npr. podatki o učenju
slovenščine (načinu učenja, dolžini, intenzivnosti itd.) niso znani.
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Graf 1: Glavni skupini respondentov v odstotkih292
Varianto 1 je reševalo 98 domačih in 15 tujih govorcev slovenščine, varianto 2 pa 89
domačih in 18 tujih.
Zgornje številke nazorneje prikazuje naslednja preglednica:

292

Če bi upoštevali še obe primerjalni skupini (3. letnika BF in FSD), bi bilo razmerje nekoliko drugačno: domači
govorci 75 %, tuji 13 %, BF3 6 % in FS 5 %. Ker pa so študentje 3. letnikov BF in FSD reševali samo po eno oz.
dve nalogi, jih v grafu nismo upoštevali.
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Preglednica 1: Število respondentov pri jezikovnem testu
Razmeroma majhno število tujih govorcev, vključenih v raziskavo, in močna prevlada žensk
med respondenti zagotovo pomenita dodatno omejitev in zahtevata nekaj previdnosti pri
interpretaciji rezultatov. Kot bomo pokazali v nadaljevanju, so se namreč pri analizi
rezultatov pokazale nekatere razlike tudi med ženskami in moškimi. Vendar cilj naše
raziskave ni bil iskati razlike med spoloma (nanje bomo le mestoma opozorili), temveč zlasti
razlike v razumevanju med domačimi in tujimi govorci slovenščine; zato bomo ti dve skupini
v nadaljevanju obravnavali kot dve celoti.
3.2.3.2 Skupina strokovnjakov
V skupino strokovnjakov, ki so reševali poseben vprašalnik, namenjen izključno analizi
razumljivosti in sprejemljivosti besedil, smo vključili različne profile oseb, ki se pri svojem
delu ukvarjajo z jezikom: štiri učiteljice slovenščine kot prvega jezika, šest učiteljev in
učiteljic slovenščine kot drugega/tujega jezika (štirje poučujejo v Sloveniji, dva na tujem),
pet lektoric za slovenščino pri različnih tiskanih medijih, tri prevajalce in tolmače, dva, ki pri
svojem delu opravljata večinoma organizacijsko delo (eden je v preteklosti delal kot
raziskovalec, drugi ima tudi izkušnje s poučevanjem slovenščine kot drugega jezika), enega
knjižničarja z izkušnjami s poučevanjem slovenščine kot prvega in kot drugega/tujega jezika,
enega leksikologa, eno učiteljico španščine in eno učiteljico nemščine. Glavni razlog, da smo
293

BF = Biotehniška fakulteta, FDV = Fakulteta za družbene vede, FSD = Fakulteta za socialno delo, PeF =
Pedagoška fakulteta.
294 Ena oseba, ki je reševala test variante 1, spola ni navedla.
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se pri vprašanjih razumljivosti in sprejemljivosti odločili za primerjalno skupino strokovnjakov,
je vsaj potencialno enotno razumevanje dimenzij razumljivosti, kot so jedrnatost, jezikovna
pravilnost, koherenca, skladenjske strukture itd. Ker so respondenti in respondentke
vprašalnik reševali individualno, smo v uvodu te dimenzije še na kratko pojasnili (gl. prilogo
B).
Vseh strokovnjakov, vključenih v raziskavo, je bilo skupaj 24 – osem moških in 16 žensk.
Izbrali smo jih bolj ali manj glede na poznanstvo in delo, ki ga opravljajo, saj smo želeli
pokriti čim širše področje jezikoslovja. V skupini jezikoslovcev sta bila tudi dva tuja govorca
slovenščine, živeča v Sloveniji: ena ženska in en moški, oba govorca enega od romanskih
jezikov. 14 respondentov te skupine je izpolnjevalo varianto 1, deset pa varianto 2.
3.2.4 Izvedba raziskave
Prva, pilotna verzija jezikovnega testa je bila izdelana od januarja do marca 2008 in v aprilu
2008 preskušena na populaciji 13 respondentov; med njimi je bilo 12 domačih govorcev,
večinoma študentov, in en tuji govorec. Vsi respondenti so pilotno verzijo testa z
vprašalnikom reševali individualno. Ob tem so merili čas in, če so želeli, komentirali besedila,
naloge ob njih in vprašanja. Po opravljeni analizi smo nekatera besedila in naloge ob njih
zamenjali ter spremenili nekatera vprašanja, določili pa smo tudi čas, v katerem naj bi
respondenti rešili test z vprašalnikom (največ 40 minut).295 Tujim govorcem časa nismo
omejevali, saj smo želeli čim več odgovorov tudi na vprašalnik ob besedilih. Domnevali smo
namreč, da jim bo zaradi omejene jezikovne zmožnosti v slovenščini prav vprašalnik vzel več
časa kot domačim govorcem.
Testiranje smo izvedli od aprila do julija 2008296 in je potekalo skupinsko: vsaki skupini
respondentov smo na kratko predstavili namen raziskave, jezikovni test z vprašalnikom in
lestvico, po kateri bodo ocenjevali. Razdelili smo jim testne pole tako, da smo med
respondente približno enakomerno razdelili varianti 1 in 2 (soseda sta tako dobila vsak svojo
varianto). Respondentom zamudnikom smo dali varianto testa naključno, vsakemu posebej
smo ob prihodu tudi razložili postopek.

295

Respondenti pilotnega testa z vprašalnikom so za reševanje potrebovali od 20 do 50 minut, povprečno pa 37
minut.
296 Na Biotehniški fakulteti smo merjenje izvedli 22. aprila in 13. maja 2008, na Fakulteti za socialno delo 24.
aprila in 14. maja, 24. aprila na Celoletni šoli slovenskega jezika, 14. maja je bil test izveden v dveh skupinah na
Fakulteti za družbene vede, 27. maja 2008 pa na Pedagoški fakulteti. Nekaj prostovoljcev, ki so se udeležili izpita
iz znanja slovenščine na srednji ravni, je test rešilo 16. junija, nekaj udeležencev Poletne šole slovenskega jezika
pa 9. julija 2008.
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Nekoliko več (pogosto tudi individualne) razlage je potrebovala skupina tujih govorcev, zlasti
kar zadeva vprašalnik. Respondenti so med testiranjem večkrat želeli pojasnila posameznih
zanje zelo abstraktnih izrazov, kot sta gostobesednost, sprejemljivost idr. Tako se je tudi
odločitev, da časa reševanja v tej skupini ne bomo omejevali, pokazala kot ustrezna.
Respondente smo prosili, naj se pri reševanju nalog potrudijo in na vprašanja ob besedilih
odgovarjajo iskreno. Kot rečeno smo omejili tudi čas reševanja, vendar se je pokazalo, da so
ves razpoložljivi čas izkoristili le redki (gl. analizo rezultatov v nadaljevanju). Tistim, ki so
končali prvi, smo pobrali teste in zapisali čas reševanja. Tem respondentom smo, če so se
strinjali, postavili nekaj dodatnih vprašanj; ker je šlo v teh primerih za od našega testa
povsem ločena vprašanja, odgovorov nanje v analizi rezultatov ne bomo predstavljali.
Nekateri rezultati pa so že bili predstavljeni v teoretičnem delu.
Tuji govorci slovenščine 5. naloge v testu niso reševali. Utemeljitev sledi pri predstavitvi
naloge v poglavju 3.2.5.2.5.
Respondentom smo pojasnili, da je raziskava povsem anonimna, v testu z vprašalnikom smo
spraševali le po starosti, spolu, stopnji izobrazbe in prvem jeziku ter, pri tujih govorcih
slovenščine, o dolžini učenja slovenščine. Vsi v raziskavo vključeni respondenti so sodelovali
prostovoljno. Nekateri morda prav zato niso rešili vseh nalog, zlasti tiste, ki so zahtevale
zapis odgovorov, so namreč puščali prazne; prav tako so le redki utemeljevali svoje ocene.
Nekateri (domači govorci) so test vzeli za šalo in se pri zapisovanju svojih odgovorov
norčevali – te respondente in njihove rešitve smo iz obravnave v celoti izločili. Iz obravnave
je bil zaradi številnih nečitljivih zaznamkov ob besedilih izločen tudi test ene od študentk
fakultete za socialno delo.297
Skupina strokovnjakov je na vprašalnik odgovarjala oktobra in novembra 2008. Na
vprašalnik, ki smo ga poslali po elektronski pošti (varianti testa sta bili razdeljeni naključno),
so odgovarjali individualno. Vprašalnik je bil anonimen, prosili smo le za informacijo o spolu
in delu, ki ga opravljajo. Poslanih je bilo skupaj 28 vprašalnikov (po 14 za vsako varianto),
vendar jih štirje izbrani strokovnjaki niso izpolnili.

297

Po kasnejšem pogovoru z njeno profesorico se je pokazalo, da gre tudi v tem primeru za študentko s
posebnimi potrebami.
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3.2.5 Analiza rezultatov
Vsi podatki so bili vneseni v preglednice programa Excell, ki je omogočil osnovno, opisno
analizo, kot so preštevanje odgovorov, seštevanje točk, izračun povprečij. Analiza rezultatov
je bila sicer opravljena po klasični testni teoriji s programom SPSS. Klasična testna teorija je
merska teorija, »ki vključuje predpostavke o povezavah med resničnimi in ocenjenimi

testnimi rezultati ter dejavniki, ki vplivajo na te rezultate (napakami)« (Ferbežar idr. 2004b:
129). Vse decimalke so zaokrožene na dve ali tri mesta natančno, čeprav so bile v analizi
dejansko natančnejše (do pet mest natančno). Poudarimo naj tudi, da so bili v statistični
analizi izračunani številčni podatki, ki jih pri naši interpretaciji ne bomo upoštevali: to so npr.
podatki o standardnem odklonu (SD), stopnji svobode (df) in razne druge vrednosti (vsota
kvadratov, srednji kvadrat, Z, F, Hi-kvadrat). Nanašajo se na postopke statistične analize in
za namen tega dela niso relevantni, zato jih bomo predstavili le v preglednicah v prilogi C.
Za začetek bomo predstavili rezultate testa in vprašalnika kot celote, nato pa tudi posamezne
naloge in vprašanja ob njih ter jih podrobneje komentirali. Z grafi bodo predstavljene le
razlike med domačimi in tujimi respondenti.
3.2.5.1 Splošni del
Splošni del, tj. vprašalnik o bralnih navadah oz. bralskih izkušnjah in strategijah naših
respondentov je bil enak v obeh variantah testa (gl. prilogo A), zato bomo tudi rezultate v
tem poglavju prikazali kot skupne vrednosti.298 Respondente smo v tem delu testa prosili, naj
z ocenami od 1 do 4 ocenijo, kako pogosto berejo določeno vrsto besedil v slovenščini
(vprašanje 0A) in kako pogosto imajo težave pri branju določene vrste besedil (vprašanje
0B). Pri tem je ocena 1 pomenila poredko branje oz. majhno pogostost težav pri
razumevanju določene vrste besedil, ocena 4 pa redno branje oz. veliko pogostost težav.
Nadalje smo respondente prosili, naj razvrstijo možne ovire pri razumevanju od 1 do 6
(vprašanje 0C), in jih povprašali po tem, kako si pomagajo v primeru nerazumevanja zanje
pomembnih besedil (vprašanje 0Č). V nadaljevanju predstavljamo rezultate po posameznih
vprašanjih.

298

Na splošni vprašalnik nista odgovarjali skupini študentov 3. letnika Fakultete za socialno delo in študentov 3.
letnika vinogradništva. Nekateri respondenti niso odgovarjali na določena vprašanja, zato je število respondentov
(N) pri posameznih vprašanjih različno.
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3.2.5.1.1 Vprašanje 0A
Vprašanje, ki je uvajalo naš test, je bilo naslednje: »Ocenite, kako pogosto berete naslednje

vrste besedil v slovenščini: časopise in revije, leposlovje, strokovno literaturo in uradovalna
besedila (upravne dopise, pogodbe, ipd.)« (gl. prilogo A).

Analiza rezultatov je pokazala, da je naša testirana populacija bralsko precej izkušena, in
sicer imajo glede na oceno svojih bralnih navad izkušnje z vsemi v vprašalniku navedenimi
vrstami besedil. Domači govorci svoje bralne navade ocenjujejo z nekoliko višjo povprečno
oceno kot tuji govorci, in to pri večini vrst besedil (graf 2):
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Graf 2: Povprečna ocena bralnih navad – razlika med domačimi in tujimi govorci
Zanimalo nas je, ali se bralne navade naših respondentov razlikujejo glede na njihovo
študijsko usmeritev. Rezultate prikazujemo v spodnji preglednici (2):
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Preglednica 2: Povprečna ocena bralnih navad pri različnih skupinah govorcev slovenščine
Pričakovano vsi respondenti največ berejo časopise in revije (M = 2,92), pri tem se kot
njihovi najbolj redni bralci kažejo študenti FDV. Sledita strokovna literatura in leposlovje,
najmanj pogosto pa naši respondenti berejo uradovalna besedila (M = 1,51). Prav tako
pričakovano tuji govorci manj pogosto berejo besedila v slovenščini od domačih govorcev,
vendar pa je glede na njihovo samooceno razlika minimalna, še posebej pri časopisih in
revijah. Nekoliko večja je le pri branju leposlovnih besedil. Nepričakovana je razmeroma
visoka ocena bralnih navad v primeru uradovalnih besedil pri tujih govorcih slovenščine.
Tako majhno razliko v oceni bralnih navad med domačimi in tujimi govorci gre morda
pripisovati dejstvu, da se tuji govorci večinoma še učijo slovenščino in zato vsako priložnost
izkoristijo za branje besedil v slovenščini, predvsem pa to počnejo tudi v jezikovnih razredih;
rekli smo, da je večina naših tujih respondentov v času testiranja obiskovala katerega od
tečajev slovenščine. Prav tako morda pogosteje berejo različna uradovalna besedila zaradi
urejanja svojega statusa, bivanja, lahko pa imajo z njimi opravka tudi pri svojem delu.
Glede na dejstvo, da med respondenti močno prevladujejo ženske, je treba gornje – pa tudi
vse naslednje – rezultate interpretirati s previdnostjo. Čeprav to ni bil cilj naše raziskave, pa
smo, da bi ugotovili, ali obstaja razlika v bralnih navadah žensk in moških, opazovali tudi te.
Ugotovili smo, da študenti FDV časopise in revije berejo nekoliko bolj pogosto od svojih
kolegic (3,43 : 3,18) in precej bolj pogosto od svojih kolegov in kolegic z BF (2,52 : 3,01). Ta
razlika je še nekoliko večja pri branju strokovne literature: študenti FDV ocenjujejo pogostost
branja strokovne literature v slovenščini s povprečno oceno 3,11, njihove kolegice pa z 2,76,
medtem ko študenti in študentke BF svojo izkušenost s tovrstnimi besedili ocenjujejo s
299

M v preglednicah pomeni srednjo vrednost oz. povprečno oceno. Velja tudi za preglednice v dodatku C.
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povprečno oceno 1,98 (moški) oz. 2,25 (ženske). Morda gre razloge za to iskati tudi v
dejstvu, da posamezne skupine študentov v različni meri študirajo po slovenski oz. tuji
strokovni literaturi. Vendar te domneve ne moremo potrditi, saj v vprašalniku nismo
spraševali po izkušnjah s tovrstnimi besedili v drugih jezikih.
Naslednja preglednica (3) kaže oceno bralnih navad po spolu (natančnejši podatki so na
voljo v preglednici C1 v prilogi C):300
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Preglednica 3: Povprečna ocena bralnih navad – razlika med spoloma
Pri tujih govorcih ženske statistično pomembno301 pogosteje berejo besedila v slovenščini kot
moški, razen strokovno literaturo. Pri tem seveda velja pridržek, saj so bili v raziskavo
vključeni le štirje tuji govorci moškega spola.302 Tuji govorci – tako moški kot ženske – pa
pričakovano na splošno manj pogosto berejo besedila v slovenščini, razen uradovalna
besedila, s katerimi imajo po lastni oceni največ izkušenj tuje govorke slovenščine (gl. tudi
zgoraj).
Toda natančnejša analiza podatkov je pokazala, da razlike v bralnih navadah med moškimi in
ženskami na splošno statistično sploh niso pomembne; kot takšne so se pokazale le razlike
300

Do nekaterih minimalnih razlik v decimalkah med preglednicama 2 in 3 je prišlo zaradi različnih načinov
izračunavanja; program SPSS seveda dopušča mnogo natančnejše izračunavanje (na štiri decimalke). Tu smo jih
zaokrožali na dve decimalki.
301 Pojem statistične pomembnosti oz. statistične značilnosti ima lahko različne pomene. V našem primeru smo
npr. preverjali različne raziskovalne hipoteze, ki so se nanašale na dve osnovni populaciji oseb: domače in tuje
govorce slovenščine, v zgornjem primeru tudi moške in ženske. Da bi vsako raziskovalno hipotezo o razliki med
izbranima dvema populacijama potrdili ali ovrgli, smo jo morali tudi statistično potrditi oz. ovreči. To pomeni, da
smo morali hkrati preverjati tudi t. i. ničelno hipotezo. Po tej hipotezi ni nobene razlike med aritmetičnima
sredinama (M) obeh populacij in jo lahko zavrnemo (oz. sprejmemo alternativno hipotezo), če statistična analiza
pokaže majhno tveganje za njeno zavrnitev. To tveganje mora biti manjše od pet odstotkov in ga kaže vrednost
p, ki mora biti manjša od 0,05. Če je tveganje večje, hipotezo lahko obdržimo, toda to ne pomeni nujno, da je
pravilna. Pomeni le, da nismo ugotovili zanesljive osnove za njeno zavrnitev. Ali se neka razlika pokaže kot
statistično pomembna ali ne, je seveda odvisno tudi od velikosti vzorcev oz. števila respondentov v skupinah, ki
jih primerjamo. Prim. Sagadin 2003: 222–223. Natančnejše podatke o tem za konkretno hipotezo gl. preglednice
v prilogi C.
302 To velja tudi za vse ostale interpretacije razlik med moškimi in ženskami (gl. v nadaljevanju).
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med domačimi in tujimi govorci slovenščine (gl. graf 2). Toda tudi razlike med domačimi in
tujimi govorci so statistično pomembne le, kar zadeva branje leposlovja in strokovne
literature: obe vrsti besedil v slovenščini domači govorci po pričakovanjih berejo več. Zato pa
presenečajo izenačeni podatki pri branju uradovalnih besedil. Morebitne razloge smo že
navedli, možen razlog pa je seveda tudi nenatančno razumevanje zveze »uradovalna

besedila«, ki bi bilo lahko posledica omejene jezikovne zmožnosti v slovenščini pri tujih
respondentih. (Za natančen prikaz razlik gl. preglednico C2.)
3.2.5.1.2 Vprašanje 0B
Naslednje vprašanje je bilo povezano s težavami pri razumevanju: »Če imate pri

razumevanju katere od naslednjih vrst besedil težave, ocenite, kako pogoste so te težave:
časopisi in revije, leposlovje, strokovna literatura, uradovalna besedila (upravni dopisi,
pogodbe ipd.)« (gl. prilogo A).
Analiza odgovorov na vprašanje, katere vrste besedil povzročajo bralcem težave, je
pričakovano pokazala, da imajo govorci slovenščine v povprečju najmanj težav z branjem
časopisov in revij (M = 1,14), sledita leposlovje (M = 1,63) in strokovna literatura (M =
2,38), največ težav pa bralcem na splošno povzročajo uradovalna besedila (M = 2,51).
Razlike med domačimi in tujimi govorci kaže naslednji graf (3):
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Graf 3: Povprečna ocena težav pri razumevanju besedil – razlika med domačimi in tujimi
govorci
Tudi pri oceni težav pri razumevanju smo želeli ugotoviti, ali se ženske in moški razlikujejo
(natančnejši podatki so na voljo v prilogi C, preglednica C3):
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Preglednica 4: Povprečna ocena težav pri razumevanju različnih vrst besedil – primerjava
med spoloma (združeni domači in tuji govorci)
Analiza variance,303 ki jo natančneje povzema preglednica C4 v prilogi C, je pokazala, da se
respondenti, ko ocenjujejo svoje težave pri razumevanju časopisov in revij, pomembno
razlikujejo tako po spolu kot po skupini domačih oz. tujih govorcev slovenščine: ženske imajo
po lastni oceni na splošno nekoliko manj težav kot moški, tuji govorci slovenščine na splošno
ocenjujejo, da imajo več težav od domačih. Analiza pa kaže tudi, da imajo tuji govorci

Analiza variance je »statistični postopek, s katerim preverjamo ničelno hipotezo…« (Ferbežar idr. 2004: 118).
Gl. tudi op. 301.
303
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moškega spola po lastni oceni (M = 2,25) večje težave v primerjavi z domačimi govorci, če te
primerjamo z ženskami.
Podobno velja tudi za leposlovje: kot kaže preglednica 4, imajo pri leposlovju moški na
splošno več težav od žensk, in sicer na račun tujih govorcev slovenščine; domači govorci se
pri oceni svojih težav pri branju leposlovja po spolu zelo malo razlikujejo.304 Tuji govorci
slovenščine imajo večje težave od tujih govork. Če ta rezultat primerjamo z oceno bralnih
navad, lahko ugotovimo, da imajo morda različne skupine bralcev težave pri branju prav
zaradi manjše bralske izkušenosti z branjem leposlovja. Možno pa je seveda tudi nasprotno:
morda tuji govorci, zlasti moški, tovrstnih besedil ne berejo prav zaradi težav, ki jih imajo pri
njihovem razumevanju.305
Nasprotno pa naša analiza ni pokazala pomembnih razlik med različnimi skupinami
respondentov pri branju strokovne literature in uradovalnih besedil, čeprav imajo po lastni
oceni pri branju teh besedil v povprečju več težav v primerjavi z drugimi vrstami besedil.
Ocene težav pri branju strokovne literature niti ne presenečajo, sploh glede na našo hipotezo
in rezultate nekaterih tujih raziskav (Alderson 2000: 103, Clapham 1996), da vsebinsko
znanje pomembno vpliva na razumevanje besedil z določenega strokovnega področja.
Povedali smo že, da so v tem primeru domači in tuji govorci lahko izenačeni oziroma da
strokovna besedila strokovnjaki, ki so tuji govorci določenega jezika, lahko razumejo celo
bolje od domačih govorcev nestrokovnjakov – seveda ob potrebnem jezikovnem pragu (gl.
pogl. 2.1.2.3). Toda naj še enkrat poudarimo, da gre v našem primeru za subjektivno oceno
respondentov in da v našem jezikovnem testu te hipoteze žal nismo mogli preveriti.306
Uradovalna besedila so respondenti v povprečju sicer ocenili kot najtežja oz. kot takšna, ki
jim pri branju povzročajo največ težav. Vendar nas je dejstvo, da med skupinami
respondentov ni bilo razlik v oceni težavnosti teh besedil, precej presenetilo. Res je sicer, da
gre tudi v primeru uradovalnih besedil za besedila z določenega strokovnega področja
(največkrat pravnega), vendar smo tu pričakovali drugačne odgovore. Prav uradovalna
304

Tu dejstvo, da so težave bralcev pri branju leposlovja pri moških in ženskah verjetno različnega značaja,
puščamo ob strani.
305 Tu velja naslednji pomislek: bralci običajno ne ločujejo med razumevanjem in sprejemanjem, med
razumljivostjo in sprejemljivostjo besedil. Tudi za naše respondente velja, da so morda pri tem vprašanju
upoštevali oboje. Prav sprejemanje (ne le razumevanje) leposlovnih besedil pa je zagotovo drugačno od drugih
vrst besedil.
306 Je pa to do neke mere potrdila naša pilotna raziskava, opisana v poglavju 2.1.2.3.
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besedila so močno odvisna od kulturnega okolja, iz katerega izvirajo, sociokulturno védenje
pa je po naši domnevi pomemben dejavnik razumevanja. Morda imajo tuji govorci
slovenščine pri razumevanju uradovalnih besedil pomoč domačih govorcev, zato težav morda
ne zaznajo ali vsaj ne tako močno. V nadaljevanju bomo zato ta rezultat skušali primerjati z
rezultatom dveh nalog, v katerih smo preverjali prav razumevanje uradovalnih besedil.
V teoretičnem delu smo izrazili domnevo, da bralska izkušnja po vsej verjetnosti zmanjšuje
težave pri branju in s tem pri razumevanju besedil. Zato nas je zanimalo, ali obstaja
povezava med bralnimi navadami in oceno težav, ki jih imajo respondenti s posameznimi
vrstami besedil, oz. ali bralne navade in z njimi bralska izkušenost napovedujejo tudi težave
pri razumevanju posameznih vrst besedil. Z analizo smo ugotavljali povezavo oz. korelacijo
med obema spremenljivkama, tj. med bralnimi navadami (vprašanje 0A) in oceno težavnosti
posameznih vrst besedil (vprašanje 0B) in je predstavljena v preglednicah C5 in C6. Naša
domneva o takšni povezavi se je potrdila. Pokazalo se je namreč, da več ko imajo bralci
izkušenj z določeno vrsto besedil, nižje ocenjujejo težave, ki jih imajo pri njihovem
razumevanju. Za domače govorce se je povezava pokazala pri vseh vrstah besedil, a je
precej nizka in statistično ni pomembna. Statistično pomembno povezavo pa je, po
pričakovanjih, pokazala naša analiza pri tujih govorcih, in to pri vseh vrstah besedil, razen
pri uradovalnih. Nekatere morebitne razloge za takšen rezultat smo že navedli.
3.2.5.1.3 Vprašanje 0C
Pri naslednjem vprašanju smo predvideli nekatere možne ovire pri razumevanju besedil v
slovenščini in respondentom zastavili naslednje vprašanje: »Kaj vas pri razumevanju besedil

v slovenščini najbolj ovira? Razvrstite možne vzroke od za vas najbolj (1) do najmanj
pomembnih (6).« Kot ovire smo navedli dolge stavke, gostobesednost, jezikovne napake,
nepoznano tematiko/vsebino, nepoznane besede, zapletene stavke,307 respondenti pa so
imeli pod posebno kategorijo »drugo« možnost vpisati tudi katero drugo, svojo oviro.
Kako so naši respondenti razvrščali predvidene ovire, kaže spodnji graf (4) (N = 216):

307

Možne ovire smo razvrstili po abecedi, ne po predvideni pogostnosti pojavljanja.
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Graf 4: Razvrstitev najpogostejših ovir pri razumevanju besedil v slovenščini
Zgornji graf je treba brati nekoliko drugače od ostalih, in sicer nižji stolpiči oz. nižje
povprečne številke tu pomenijo, da respondenti konkretnemu vzroku pripisujejo večji pomen
oz. jih ta pri razumevanju bolj ovira; višji stolpiči pa, nasprotno, pomenijo, da so bili
konkretni vzroki v povprečju razvrščeni bolj na konec seznama, imajo torej za respondente
manjši pomen.
Iz grafa 3 je razvidno, da so respondenti ovire kategorizirali v treh večjih skupinah: v prvo
sodijo ovire, ki so bile povprečno ocenjene med 2 in 3, v drugo od 3 do 4, in v tretjo z
ocenami nad 4. V prvo sodijo neznane besede in nepoznavanje tematike oz. vsebine.
Respondenti so jih na splošno izbrali kot največje ovire pri razumevanju. Dejstvo je seveda,
da je besedišče stvar določene tematike (obe kategoriji smo skušali preveriti tudi v
jezikovnem testu), zato bi ju kazalo v morebitnih prihodnjih raziskavah združiti.308 Takoj na
drugem mestu, v naši drugi skupini, so zapleteni stavki,309 ki jih respondenti očitno občutijo
kot precej pomembno oviro pri razumevanju, z minimalno razliko med domačimi in tujimi
govorci (pri tujih govorcih bi v drugo skupino sodile še jezikovne napake in gostobesednost).
Ostale ovire so bile pri domačih respondentih povprečno ocenjene kot manj pomembne
(zadnja skupina s povprečno oceno nad 4). Kot kaže graf, je bila razvrstitev večine možnih

308

S tem naši respondenti pritrjujejo teorijam razumevanja, ki besedišču priprisujejo ključno mesto v procesu
razumevanja (gl. pogl. 1.4.3).
309 V celotnem vprašalniku smo skušali za jezikoslovne pojme uporabljati kar se da poljudne izraze.
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ovir enaka pri domačih in tujih govorcih slovenščine, pomembna statistična razlika se je
pokazala le pri gostobesednosti; ta tuje govorce slovenščine pri razumevanju bolj ovira od
domačih, zato jo – za razliko od domačih – postavljajo na predzadnje mesto, pred dolge
stavke. Pri tem velja pridržek: pojem gostobesednost je bilo treba tujim govorcem večkrat
razložiti. Poudariti moramo tudi, da nekateri niso natančno razumeli, kaj natančno je pri tem
vprašanju njihova naloga. Vprašanje je bilo glede na prejšnja drugačno in nekaj
respondentov je posamezne navedene ovire ocenilo z ocenami od 1 do 6 – te odgovore smo
iz analize izločili. (Za natančnejšo analizo gl. preglednici C7.)
Možnost »drugo« so pri vprašanju 0C med vsemi respondenti izbrale le štiri osebe (vsi
domači govorci slovenščine): dve sta zapisali, da ju pri razumevanju besedil najbolj ovirajo
tujke v njem, ena od njiju je tujke celo postavila na prvo mesto. Enega od respondentov
najbolj ovirajo staromodne besede, eden pa je navedel »počasno branje«. Prve tri odgovore
bi lahko šteli v kategorijo »nepoznane besede«.
1.2.5.1.4 Vprašanje 0Č
Ovire oz. težave pri razumevanju zlasti za bralce pomembnih besedil običajno zahtevajo
določene strategije, s katerimi si bralci pomagajo pri njihovem odpravljanju. Respondentom
smo ob vprašanju, »kaj običajno naredite, če imate težave pri razumevanju besedila, ki je za

vas pomembno«, ponudili pet možnih rešitev,310 respondenti pa so imeli na voljo tudi
kategorijo »drugo«, kamor so lahko vpisali kako svojo strategijo (gl. prilogo A).
Graf 4 kaže, katere strategije običajno izberejo bralci (N = 219), kadar v besedilu česa ne
razumejo. Respondenti so večinoma obkrožali po eno ponujeno možnost, nekateri tudi dve.
Skupaj je bilo pri domačih govorcih 259 odgovorov, pri tujih pa 66. Nekateri respondenti na
vprašanje niso odgovorili.

310

Tudi tu smo možne strategije razvrščali po abecedi, ne po predvideni pogostosti izbire.

158

50
45
40
35
30
Domači govorci

25

Tuji govorci

20
15
10
5
0
Berem dalje

Odložim
besedilo

Sklepam iz
besedila

Prosim za
pomoč

Uporabim
priročnik

Drugo

Graf 5: Strategije pri reševanju težav z razumevanjem – izbrani odgovori pri domačih in tujih
govorcih v odstotkih
Najpogosteje izbrana strategija v primeru nerazumevanja za bralce pomembnih besedil je na
splošno sklepanje na podlagi besedila (skupaj 132 odgovorov). Sledi uporaba priročnika
(skupaj 106 odgovorov), daleč na tretjem mestu je v povprečju iskanje pomoči pri drugih
osebah (49 odgovorov). Kot najmanj uporabljeni strategiji se kažeta nadaljevanje branja
kljub nerazumevanju in odločitev za prekinitev branja, ki smo ga v teoretičnem delu
poimenovali neangažiranje; respondenti ju, kot kaže graf 5, izberejo le izjemoma.
Iz grafa 5 je razvidna razlika v izbranih strategijah med domačimi in tujimi govorci. Razlika je
pričakovana in kot statistično pomembna se je pokazala v treh primerih: v primerjavi z
domačimi govorci tuji sicer le nekoliko pogosteje posegajo po priročnikih, je pa to
najpogostejša strategija, ki jo uporabijo v primeru nerazumevanja. Sledita sklepanje na
podlagi besedila in iskanje pomoči, pri čemer tuji govorci pomoč iščejo kar dvakrat pogosteje
kot domači. Tudi tuji govorci nadaljevanje branja kljub nerazumevanju izberejo le redko,
prekinitev branja pa le izjemoma in so tako povsem izenačeni z domačimi. (Natančni podatki
analize so prikazani v preglednici C8.)
Rezultati ne presenečajo: ko se učimo tujega jezika, je uporaba priročnikov, zlasti slovarjev,
ena od pomembnih metod učenja, pri učenju prvega jezika je glede na izkušnje teh strategij
nekoliko manj. Učitelji v pouk prvega jezika sicer vključujejo uporabo različnih jezikovnih in
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drugih priročnikov (leksikonov, enciklopedij ipd.) in učence navajajo k njihovi samostojni
uporabi, vendar pa je morda njihova omejena uporabnost vzrok, da po tovrstnih bralnih
strategijah v odrasli dobi redko posegajo.311
Ko smo ugotavljali, ali pri izbiri strategij v primeru nerazumevanja obstaja tudi razlika med
spoloma, se je ta kot statistično pomembna pokazala le pri iskanju pomoči: ženske v primeru
nerazumevanja pogosteje prosijo za pomoč druge kot moški. Podatki za domače in tuje
govorce so bili v tem primeru združeni (gl. preglednico C9). Razlika napeljuje na misel, da so
ženske, kar zadeva razumevanje besedil, morda nekoliko manj samozavestne kot moški oz.
da moški, četudi besedila ne razumejo dobro, bolj zaupajo vase od žensk, četudi je – po
drugi strani – njihova ocena težav pri razumevanju besedil na splošno nekoliko višja od
ocene žensk (gl. preglednico 4). Razliko pa je mogoče pojasniti tudi drugače: ženske imajo
pred delnim nerazumevanjem morda manj strahu od moških, o nerazumljivih mestih so se za
razliko od moških pripravljene pozanimati in težave tako skušajo odpraviti.
Tudi pri vprašanju 0Č so respondenti le izjemoma navajali tudi druge strategije (odgovor e).
Takšnih odgovorov je bilo skupaj šest, vse so napisali domači govorci: ena od študentk je
tako navedla, da podobno temo poišče v drugih, bolj poznanih knjigah in člankih, štirje (dva
moška in dve ženski) pa so napisali, da tisti del besedila, ki ga ne razumejo, večkrat
preberejo. En respondent svoje izbire ni natančneje opredelil.
K rezultatom vprašalnika se bomo še vračali ob analizi posameznih nalog oz. odgovorov
nanje. Kjer bo to mogoče, bomo poskušali povezati rešitve nalog, ki so jih ponudili naši
respondenti, z njihovimi ocenami iz uvodnega vprašalnika.
3.2.5.2 Jezikovni test z vprašalnikom
Če iz celotnega testa z vprašalnikom izločimo jezikovni test, tj. naloge ob besedilih, lahko na
kratko povzamemo naslednje: jezikovni test je v našem eksperimentu sestavljalo sedem
nalog, pri katerih so morali respondenti izbirati med že danimi odgovori ali odgovore zapisati
na za to posebej določeno mesto. Število pravilnih oz. možnih odgovorov je bilo tudi v
primeru odprtih vprašanj omejeno. Vsak pravilni odgovor je bil točkovan z eno točko, razen v
nalogi 4.1, kjer je popoln odgovor na odprto vprašanje prinesel dve možni točki. Tako je bilo
skupno število možnih točk v celotnem testu v obeh variantah 32. Po posameznih nalogah je
bilo število možnih točk v obeh variantah testa naslednje:
311

Gl. Stabej in drugi 2008.
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Preglednica 5: Število možnih točk v obeh variantah jezikovnega testa po posameznih
nalogah
Ko razpravljamo o točkovanju, moramo poudariti, da našega jezikovnega testa nismo
analizirali kot celoto, kot to počnemo pri običajnih testih znanja, kjer npr. ugotavljamo
dosežek posameznikov na testu kot celoti in testirance glede na uspešnost na testu
razvrščamo na »boljše« in »slabše«, kjer merimo težavnost posameznih nalog glede na
celoten test, njihovo občutljivost ipd. V našem primeru smo se odločili za analizo vsake
naloge posebej: najprej zato, ker smo v testu združevali tako jezikovni test kot vprašalnik ob
besedilih in nalogah. In drugič zato, ker naš test ni bil ustrezno obtežen. Naloge so, kot je
razvidno iz preglednice 5, prinesle zelo različno število točk – od 1 do 10 –, kar pomeni, da bi
posamezne naloge k skupnemu dosežku prinesle zelo različne deleže in da smo jim s tem
pripisali večjo oz. manjšo pomembnost. Če bi želeli obtežen test, bi morali spremeniti
relativno pomembnost posamezne naloge v primerjavi z drugimi nalogami tako, da bi
pomnožili dosežke pri posamezni nalogi z nekim številom oz. posamezni nalogi pripisali
določeno število možnih točk, pač glede na njeno »težo« v primerjavi z drugimi nalogami;
morda pa tudi tako, da bi vsaka naloga k celotnemu testu prinesla enak delež (Ferbežar idr.
2004b: 149). Vendar pa namen našega testa dejansko ni bil ugotavljati skupnega dosežka –
tj. ugotoviti stopnjo razumevanja posameznikov na celotnem testu, saj test ni bil zastavljen
tako, da bi bil uporaben za ta namen. Kot že rečeno, smo v prvi vrsti želeli ugotoviti, kaj je
tisto, kar bralce pri razumevanju besedil v slovenščini ovira, in kako ocenjujejo razumljivost
in sprejemljivost posameznih besedil. Za začetek pa vendarle nekaj zbirnih podatkov.
Rezultati obeh variant testa oz. posameznih nalog v njiju so razvidni iz spodnje preglednice
(6):
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Varianta
testa
1
2

Naloga
1
3,82
3,82

Čas v
min.
33,35
33,79

2
2,19
2,31

3
0,68
0,89

4
1,34
1,24

5312
5,32
6,26

6
3,58
4,17

7
1,08
1

Preglednica 6: Rezultati testa po posameznih nalogah – primerjava med obema variantama
testa (vsi respondenti skupaj)
V preglednici so označene aritmetične sredine oz. povprečno število doseženih točk pri
posamezni nalogi, hkrati pa te vrednosti kažejo tudi težavnost nalog; nižja ko povprečna
vrednost glede na možno število točk v posamezni nalogi (preglednica 5), težja je bila naloga
za respondente.
Ker pa jezikovni test ni bil obtežen, zaradi lažje predstave o razliki med variantama v
spodnjem grafu prikazujemo dosežek pri posameznih nalogah v odstotkih:
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Graf 6: Razlika med variantama testa – dosežek po posameznih nalogah v odstotkih
Iz preglednice 6 in grafa 6 je razvidno, da je bila za respondente variante 1 najtežja 6.
naloga, saj so pri njej dosegli manj kot polovico možnih točk. V varianti 2 je bila najtežja
zadnja , 7. naloga – pri njej so respondenti povprečno zbrali polovico možnih točk.
312

Številke kažejo izključno dosežek domačih govorcev; tuji govorci 5. naloge niso reševali.
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Preglednica kaže tudi, da se varianti 1 in 2 ne razlikujeta bistveno: čas reševanja se med
obema variantama razlikuje minimalno,313 proti pričakovanjem so respondenti – vključeni so
bili prav vsi respondenti, ki so reševali celoten test, tako domači kot tuji govorci slovenščine
(N = 220) – v povprečju varianto 1 reševali celo nekoliko krajši čas kot varianto 2.
Primerjava rezultatov obeh variant testa je pokazala statistično pomembno razliko pri
nalogah 3, 5 in 6 in zato tudi na celotnem testu. (Za natančne podatke analize gl.
preglednico C10.)
Razlika med variantama testa v rezultatih 3. in 5. naloge je pričakovana. Besedilo 3. naloge
je bilo v varianti 2 precej prilagojeno (gl. zgoraj), 5. naloga pa je bila v vsaki od variant testa
nekoliko drugačna: v varianti 1 smo pustili samo prve črke izpuščenih besed, v varianti 2 pa
so imeli respondenti na voljo seznam manjkajočih besed, med katerimi so lahko izbirali.
Razlika v rezultatih pri 6. nalogi pa močno preseneča in bi jo lahko pripisali naključju. Nalogi
sta bili namreč povsem enaki, besedilo v varianti 2 je bilo, kot že rečeno, prilagojeno edinole
v smislu večje vljudnosti. Ali pa rezultati vendarle pomenijo, da je pomemben dejavnik
razumevanja lahko tudi vljudnost, pač kot neke vrste motivacija za razumevanje?
V raziskavi nas je zanimalo, ali so tisti, ki so hitreje rešili test, pri tem naredili tudi več napak
– ob pridržku, da je bilo merjenje časa le približno, da je bilo vanj vključeno tudi reševanje
vprašalnika in da napisani odgovori na vprašanje niso povsem zanesljiv znak dejanskega
razumevanja ali nerazumevanja besedila. Na podlagi rezultatov, prikazanih v preglednici 7,
lahko pritrdimo, da hitri bralci besedilo načeloma tudi dobro razumejo. Strinjamo se lahko
torej, da bolj avtomatizirano branje (dekodiranje) povečuje možnost natančnega, v našem
primeru pravilnega razumevanja.314 Glede na dejstvo, da se obe varianti testa nista
razlikovali po številu možnih točk pri posameznih nalogah, spodnja preglednica (7) kaže
podatke za obe varianti skupaj:

313
314

Tu naj povemo, da smo čas merili le približno. Gl. pogl. 3.2.4.
Gl. pogl. 2.1.2.2.
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Naloga
Fakulteta
BF
FDV, n

Čas v
min.
32,84
26,69

1
3,84
4,38

2
2,44
2,69

3
0,68
0,94

4
1,29
1,13

5
5,97
5,63

6
3,61
4,25

7
0,94
1

FDV, p

24,48

3,98

2,6

0,8

1,15

5,58

4,21

0,9

FSD

36,81

4,01

2,25

0,83

1,42

5,63

4,13

1,11

PeF
Skupaj
domači
Tuji
govorci

28,21

3,96

2,38

0,79

1,64

6,26

4,16

1,25

29,81

4,03

2,47

0,80

1,33

5,81

4,07

1,04

46,09

2,82

1,32

0,67

0,97

2,71

1

/

Preglednica 7: Dosežek na testu v različnih skupinah respondentov (združeni obe varianti
testa)
Preglednica 7 kaže, da se različne skupine respondentov – domačih govorcev, med sabo
precej razlikujejo v hitrosti reševanja – najhitrejši bralci so študentke in študenti politologije
na FDV, ki so za reševanje testa porabili povprečno 24,48 minute, najpočasnejši pa
študentke in študentje FSD, ki so test v povprečju reševali kar dobrih 12 minut dlje od svojih
kolegov politologov.315 Razloge za takšen rezultat gre morda iskati v dejstvu, da so na FSD
prevladovale študentke (na testu sta sodelovala le dva študenta), ki so morda temeljitejše
bralke. Morda pa se razlogi skrivajo tudi v tem, da je prav v tej skupini respondentov
najmanj oseb s končano splošno gimnazijo (slabi dve tretjini); to velja tudi za študente BF.316
Vendar pa je dejstvo, da se njihovi dosežek na celotnem testu ni bistveno razlikoval od
dosežka njihovih kolegov z drugih fakultet. V skupini domačih govorcev je razlika med
posameznimi skupinami opazna le pri 4. nalogi, pri kateri se je pokazalo, da so jo hitrejši
bralci rešili slabše.317 Naloga zaradi specifičnega besedila in odprtega vprašanja zahteva
previdnost pri interpretaciji rezultatov. Natančno jo bomo predstavili v nadaljevanju (poglavje
3.2.5.2.4). (Za natančne podatke o razmerju med časom reševanja in pravilnostjo odgovorov
pri različnih skupinah respondentov gl. preglednico C11.)

315

Najkrajši čas reševanja variante 1 pri domačih govorcih je bil 18 minut (študent politologije na FDV), najdaljši
pa 45 minut (študentka BF), za reševanje variante 2 je bil najkrajši porabljeni čas 17 minut (študentka PeF),
najdaljši pa 44 minut (nekaj študentk FSD).
316 10 študentov od 31 je končalo eno od tehniških srednjih šol. Predavatelji v obeh skupinah respondentov, ki so
sodelovali pri testiranju, so poročali tudi o uspehu svojih študentov: in sicer naj bi se na obe omenjeni fakulteti
vpisovali dijaki s slabšim (dobrim ali zadostnim) uspehom na maturi.
317 Nekateri respondenti – velja tako za domače kot tuje govorce – so želeli na hitro zaključiti s testom; zato so
določena vprašanja (polodprti tip nalog) enostavno preskočili ali pa se z njimi zaradi težavnosti morda niso želel
ukvarjati. To dejstvo zagotovo vpliva tudi na dosežek skupine kot celote.
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Pri domačih govorcih smo domnevali, da je čas reševanja odvisen tudi od posameznikove
bralske izkušenosti oz. njegovih bralnih navad, da bodo torej bolj izkušeni bralci hitreje rešili
test. Naša analiza – natančno so podatki predstavljeni v preglednici C12 – je dejansko
pokazala tovrstno povezavo. Povezave, čeprav statistično niso pomembne, so se namreč
pojavile povsod, razen pri branju leposlovja. Tisti, ki po svoji oceni bolj redno berejo
časopise, revije, strokovno literaturo in uradovalna besedila v slovenščini, so hitreje rešili
test; v naš jezikovni test so bile vključene prav te vrste besedil.
Za tuje govorce smo domnevali, da so počasnejši bralci od domačih govorcev. Naša
raziskava je to potrdila: za reševanje testa so v povprečju porabili skoraj dvakrat več časa od
domačih govorcev slovenščine, in to ob dejstvu, da 5. naloge sploh niso reševali.318 Pri tem
pa so imeli, pričakovano, pri reševanju testa tudi več težav: iz preglednice 7 je razvidno, da
so tuji bralci pomembno slabše reševali večino nalog – spodnji graf (7) prikazuje dosežek
obeh skupin respondentov v odstotkih:
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Graf 7: Dosežek pri posameznih nalogah v odstotkih – razlika med domačimi in tujimi govorci
(združeni rezultati obeh variant testa)

318

Najkrajši čas reševanja variante 1 je bil 14 minut (kandidatka na izpitu iz znanja slovenščine), pri čemer
nekatere naloge odprtega tipa niso bile rešene, najdaljši pa 75 minut. Za varianto 2 so respondenti porabili od 25
do 65 minut.
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Kot je razvidno iz grafa 7, se razlika med tujimi in domačimi govorci ni pokazala le pri 7.
nalogi. O možnih razlogih za tak rezultat v nadaljevanju.
Domnevali smo, da bralsko izkušenost in s tem hitrost oz. avtomatizem branja pri tujih
govorcih morda napoveduje dolžina njihovega učenja slovenščine. Menili smo, da bo dolžina
učenja verjetno vplivala tudi na njihov dosežek oz. pravilnost rešitev. Testirani tuji govorci
slovenščine so se slovenščino učili od enega meseca319 do sedem let, v povprečju 10,1
meseca. Pridobivanje in širjenje jezikovne zmožnosti v nekem jeziku je seveda odvisno od
marsičesa: ne le od vsakega posameznika (obvladanje drugih jezikov, nadarjenost, starost
itd.), temveč tudi od načina učenja (sistematično, iz okolja), njegove dolžine (kratek čas,
daljše obdobje) in intenzivnosti (strnjeno, razpršeno), nenazadnje tudi od možnosti za
uporabo ciljnega jezika. Vendar po teh podatkih respondentov v naši raziskavi nismo
spraševali. V prihodnje bi bilo to morda smiselno.
Morda je bil prav to eden od razlogov, da naša analiza domneve o povezavi med dolžino
učenja in dosežkom na testu ni v celoti potrdila. Pokazala je namreč pomembno povezavo le
med dolžino učenja in časom reševanja, ne pa tudi med dolžino učenja in pravilnostjo rešitev
(povezavo natančno predstavljamo v preglednici C13). Takšen rezultat je nekoliko
presenetljiv, saj smo pričakovali, da bodo osebe, ki se dlje časa učijo slovenščino, ne le bolj
avtomatizirale procesiranje besedil, temveč pri tem dosegle tudi boljše rezultate. Toda
dejstvo je, da je bilo učenje testirane populacije zelo različno intenzivno in različno
strnjeno,320 nekateri so se slovenščino učili sistematično tudi v času testiranja, kar ni
zanemarljiv podatek, drugi že pred časom in iz okolja (zlasti udeleženci izpita), nekateri
respondenti so se učili pretežno v tujini (nekateri udeleženci Poletne šole), drugi v RS
(udeleženci Celoletne šole). Poudariti pa velja tudi, da smo imeli v skupini tujih govorcev
razmeroma majhno število respondentov (N = 32), kar zmanjšuje zanesljivost meritve.
Poleg omenjenega pa velja tudi naslednji pomislek: za reševanje takšnega testa – tako za
razumevanje kot za pisanje odgovorov – je potreben določen prag znanja. Respondenti so v
tej skupini nekajkrat komentirali, da so razumeli besedilo, ne pa tudi nalog ob njih

319

V test smo, kot že rečeno, želeli vključiti samo udeležence tečajev in izpitov iz znanja slovenščine na višji
nadaljevalni in izpopolnjevalni stopnji. Vendar so nekateri udeleženci Celoletne šole kljub zelo omejeni jezikovni
zmožnosti izrazili željo po sodelovanju. Vključili smo jih v testiranje in tudi njihove rezultate upoštevali pri
interpretaciji.
320 Udeleženci Poletne šole so obiskovali kratek intenzivni tečaj, daljši intenzivni tečaj slovenščine so obiskovali
nekateri udeleženci Celoletne šole, nekaj je bilo udeležencev 80-urnih tečajev, ki niso tako strnjeni in intenzivni
(potekajo dvakrat tedensko en semester).
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(vprašanj), zlasti to velja za 2. in 6. nalogo. Dejstvo je, da smo vprašanja, s katerimi smo
želeli preveriti razumevanje besedil, parafrazirali (2. naloga), pa tudi močno strnili (6.
naloga), kar je lahko pripeljalo do (pre)velike abstrakcije in zato nerazumevanja.
Domnevali smo, da na razumevanje besedil v slovenščini vpliva tudi prvi jezik tujih
respondentov. Naša domneva se je potrdila, saj so udeleženci tečajev in izpitov, ki so kot
svoj prvi jezik navedli katerega od jezikov nekdanjih jugoslovanskih republik (hrvaški, srbski,
makedonski), na jezikovnem testu v povprečju dosegli nekoliko več točk kot ostali, četudi se
slovenščine učijo krajši čas. Njihovo število pa je premajhno, da bi lahko iz rezultatov lahko
tvegali daljnosežnejše sklepe.
V naslednjih poglavjih bomo natančno predstavili vsako posamezno nalogo in vprašanja ob
besedilu ter odgovore na vprašanja oz. rezultate nalog. Te bomo tudi podrobneje analizirali
in komentirali.
3.2.5.2.1 Naloga 1
Besedilo 1. naloge je plačilni nalog, izdan 2. avgusta 2006 s strani Občine Bled na ime
avtorice te disertacije zaradi napačnega parkiranja; besedilo zahteva plačilo kazni, ki je
zaradi datuma izdaje obračunana še v slovenskih tolarjih, priložena je tudi posebna položnica
(gl. prilogo A). Besedilo je bilo za test izbrano zaradi težav, ki sem jih imela kršiteljica
»Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih« z razumevanjem tega besedila, še posebej
pravnega pouka.
Gre za besedilo, ki se uporablja v enosmerni institucionalizirani komunikaciji med javno
institucijo in javnostjo, v našem primeru med občino in vozniki in voznicami, ki storijo
prometni prekršek, ter neposredno zadeva posameznikove pravice in dolžnosti: dolžnost
naslovnika takšnega besedila je plačati kazen zaradi napačnega parkiranja. Neizpolnitev te
dolžnosti ima za naslovnika plačilnega naloga določene posledice. Njegove pravice so
opredeljene v »pouku o pravici do pravnega sredstva«. Besedilo bi glede na našo grobo
razvrstitev v vprašalniku sodilo v skupino uradovalnih besedil, za katera je značilen poseben
diskurz:321 uporaba pravne terminologije (npr. plačilni nalog, globa, pouk o pravici do

pravnega sredstva, kršitelj, sodno varstvo, prekrškovni organ idr.), sklicevanje na različne

Uradovalni jezik Toporišič (1992: 341) opredeljuje kot »/j/ezikovne posebnosti jezika v upravi. V veliki meri je
klišejski v besedju in skladnji, zlasti kar se tiče pristopnega in zaključnega dela besedila, kjer veljajo kar obrazci, v
katerih se spreminjajo le stvari glede naslovnika in teme pisanja. /…/«
321
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pravne akte (Odlok o varnosti v cestnem prometu, UR l. RS, člen 9, odstavek 1, točka 2 itd.),
eksplicitnost izražanja idr. (gl. 1. nalogo v prilogah A1 in A2).
V varianti 1 smo pustili izvirno besedilo, izpustili smo le osebne podatke, v varianti 2 pa smo
ga nekoliko prilagodili (gl. prilogo A2). Kot že rečeno, smo si pri tem pomagali z razlago
pouka o pravnem sredstvu v primeru prometnih prekrškov na spletni strani, ki ponuja pravno
pomoč za tovrstne primere (gl. tudi pogl. 3.2.2.3.1, točka a). V varianti 2 smo pravno izrazje
in sklicevanje na druge pravne akte ohranili, le v pravnem pouku smo besedilo skrajšali in ga
strukturirali glede na možnosti, ki so ponujene kršitelju.
Ob besedilu smo se v obeh variantah odločili za zaprti tip naloge. V njej smo respondentom
zastavili pet vprašanj in jim k vsakemu ponudili pet oz. šest možnih odgovorov, pri čemer je
bil pravilen samo en odgovor.322 Distraktorje smo oblikovali tako, da smo v njih večinoma
uporabili besede oz. besedne zveze, ki se pojavljajo tudi v besedilu. Za zaprti tip naloge smo
se odločili najprej zato, ker je besedilo precej dolgo in po našem mnenju težko za
razumevanje, zapis odgovorov bi zato zahteval še dodatni čas. Drugič pa tudi zato, ker so
izkušnje s pilotnih testiranj pokazale, da odprta vprašanja dopuščajo preveč možnosti,
respondenti so pri svojih odgovorih lahko po eni strani preveč kreativni, po drugi pa pogosto
odgovorov zaradi nemotiviranosti sploh ne napišejo.
Rezultate naloge smo glede na celotni test že prikazali (gl. preglednico 7 ter grafa 6 in 7), tu
jih še enkrat prikazujemo ločeno, po posameznih vprašanjih:
Vprašanja
Domači
govorci
Tuji
govorci

Varianta
testa

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1

0,898

0,918

0,898

0,796

0,439

2

0,933

0,944

0,899

0,667

0,133

1

0,733

0,867

0,6

0,719

0,562

2

0,611

0,722

0,611

0,611

0,111

Skupaj
točk
3,949
3,575
3,481
2,667

Preglednica 8: Povprečno število doseženih točk pri posameznih vprašanjih v 1. nalogi
Rezultati v preglednice 8 kažejo, da so respondenti nalogo večinoma rešili pravilno, saj je bilo
povprečno število doseženih točk pri vseh respondentih v obeh variantah testa skupaj 3,82
322

Odgovori, ki smo jih šteli za pravilne, so bili v obeh variantah testa naslednji: 1.1 č, 1.2 a, 1.3 b, 1.4 b, 1.5 b.
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od 5 možnih. Iz preglednice 8 je razvidno, da je dosežek pri obeh skupinah respondentov
nekoliko boljši v varianti 2: pri domačih govorcih na račun zadnjih dveh vprašanj, pri tujih pa
je bil dosežek v varianti 2 slabši pri kar štirih vprašanjih. To je precej presenetljivo, saj smo
pričakovali, da bo prilagojeno besedilo v varianti 2 morda lažje za razumevanje in bo zato
dosežek pri tej nalogi višji. Toda pokazalo se je prav nasprotno. Vendar pa je treba poudariti,
da se razlika v dosežku med obema variantama testa ni pokazala kot statistično pomembna
(gl. preglednici C14 in C15).
Pač pa se je pomembna razlika pokazala, ko smo primerjali dosežke domačih in tujih
govorcev:

4,5
4

3,95
3,48

3,58

3,5
3

2,67
Domači govorci

2,5

Tuji govorci
2
1,5
1
0,5
0
Varianta 1

Varianta 2

Graf 8: Povprečni dosežek pri 1. nalogi – primerjava med domačimi in tujimi govorci in med
variantama testa323
Graf 8 sicer kaže določene razlike med variantama testa, toda te, kot že rečeno, statistično
niso pomembne. Pričakovano pa kaže razliko med domačimi in tujimi govorci: domači so bili
pri reševanju uspešnejši od tujih. Le pri vprašanju 1.4 pa razlike med obema skupinama
respondentov tako rekoč ni (prim. preglednici 8 in C15). Prekrškovni organ je pravni termin,
ki pa ga je kljub temu večina domačih in tujih respondentov pravilno povezala s
pošiljateljem. Možno je seveda, da so respondenti ugibali, vendar pa je dejstvo, da je
pošiljatelj oz. izdajatelj plačilnega naloga v besedilu napisan na izpostavljenem mestu. Je bil
323

Pri nalogi je bilo mogoče doseči 5 točk.

169

pa med navedenimi možnimi odgovori parafraziran (Občina Bled  blejska občina). Zanimivo
je tudi, da so respondenti (domači in tuji), ki so na vprašanje odgovarjali napačno, večinoma
precej podobno izbirali tudi distraktorje.
Prva naloga torej v celoti ni bila težka. Kot kaže preglednica 8, je največ težav respondentom
povzročalo vprašanje 1.5, zato ga natančneje predstavljamo.324 Respondenti so pri tem
vprašanju takole izbirali med ponujenimi možnostmi:

Vprašanje 1.5

Var. 1

a) Nereagiranje.
b) Plačilo globe v dveh obrokih.
c) Plačilo globe v višini 10.000 SIT.
č) Plačilo globe v višini 20.000 SIT.
d) Poplačilo globe z delom v javno korist.
e) Pritožba organu, ki je izdal nalog.

Skupaj

Var. 2

a) Nereagiranje.
b) Plačilo globe v dveh obrokih.
c) Plačilo globe v višini 10.000 SIT.
č) Plačilo globe v višini 20.000 SIT.
d) Poplačilo globe z delom v javno korist.
e) Pritožba organu, ki je izdal nalog.

Skupaj

Domači
govorci
35
43
23
4
17
3
125
32
50
23
2
6
3
116

Tuji
govorci
7
2
5
1
4
1
20
10
2
5
1
1
1
20

Skupaj
42
45
28
5
21
4
145
42
52
28
3
7
4
136

Preglednica 9: Razpršenost odgovorov pri vprašanju 1.5
Vprašanje 1.5 je bilo namenoma zavajajoče. Zastavljeno je bilo tako, da bi respondenti lahko
izbrali več možnih odgovorov, vendar pa je bil med njimi pravilen samo eden. Kot kaže
preglednica 9, so bili dejansko odgovori močno »razpršeni«: respondenti, tako domači kot
tuji govorci, so med razpoložljivimi distraktorji izbirali po več ponujenih možnosti, in to v
obeh variantah testa. Samo pravilno možnost (b) brez kake druge navedene možnosti je
izbrala manjšina respondentov: 28 (varianta 1) oz. 29 (varianta 2) domačih respondentov,
pri tujih respondentih sta bila taka odgovora le dva: eden v varianti 1 in eden v varianti 2.
324

1.5 Katere oz. katerih od naslednjih možnosti prejemniku besedilo ne daje?
a) Nereagiranje.
b) Plačilo globe v dveh obrokih.
c) Plačilo globe v višini 10.000 SIT.
č) Plačilo globe v višini 20.000 SIT.
d) Poplačilo globe z delom v javno korist.
e) Pritožba organu, ki je izdal nalog.
Pravilni odgovor je b) – plačilo globe v dveh obrokih, čeprav vprašanje dopušča izbiro več možnosti. Vsak od petih
distraktorjev je kot kršiteljeva možnost naveden v Pouku o pravici do pravnega sredstva.
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Glede na rezultate so respondenti iz besedila plačilnega naloga razbrali večino glavnih
informacij (vrsto besedila, kaj le-to zahteva od naslovnika, kaj je bil razlog za izdajo
plačilnega naloga, kdo je prekrškovni organ ipd.). Toda odgovor na vprašanje, ki se nanaša
na kršiteljeve pravice in možnosti, ki jih ima za njihovo uveljavljanje, je v besedilu skrit v

Pravici o pouku o pravnem sredstvu; bralec ga v njem – vsaj glede na rezultate testa (in
lastne izkušnje) – le stežka najde.
Seveda je lahko problematično samo vprašanje, ki je v negativni obliki – prav zato smo
zanikani glagol glede na uveljavljeno prakso jezikovnega testiranja podčrtali. Prav tako je
mogoče, da so bile možnosti, ki smo jih ponudili kot distraktorje, v našem testu zaradi
parafraziranja privlačnejše za respondente. Toda dejstvo je, da je prav ta del besedila pri
razumevanju povzročal največ težav, to pa so pokazali tudi komentarji respondentov.
Razloge za pogosto izbiro možnosti a) nereagiranje gre morda iskati v splošni izkušnji, da
uradovalna besedila običajno od naslovnikov zahtevajo prav določeno reakcijo. Možnost c)

takojšnje plačilo polovične globe, se je zdela morda za respondente manj verjetna, sploh če s
tem kot vozniki ali tudi sicer še nimajo izkušenj, podobno tudi možnost d) delo v javno

korist.325 Dejstvo pa je, da vse te možnosti, razen možnosti b) plačilo v dveh obrokih, pouk o
pravnem sredstvu kršitelju dejansko dopušča. In prav ta za kršitelja najpomembnejši del
besedila je zapisan v drobnem tisku, je nepregleden, saj so vse možnosti navedene v enem
odstavku. Zaradi eksplicitnosti, zapletenih medstavčnih razmerij in dolžine tudi povedi
delujejo zapleteno in težko razumljivo. Četudi smo besedilo v varianti 2 skušali prilagoditi, da
bi bilo preglednejše, je bil zaradi značilne pravne terminologije za v tovrstnem diskurzu
neizkušenega bralca očitno težko razumljiv. Med tujimi govorci sta na vprašanje 1.5 pravilno
odgovorila samo dva, eden pa je poleg te možnosti izbral tudi dve drugi, zato mu odgovora
nismo šteli za pravilnega.
Respondente smo vprašali, kako težko za razumevanje (vprašanje 1C) in kako sprejemljivo
(vprašanje 1E) se jim je zdelo besedilo. Domnevali smo, da ga bodo ocenili kot težko
razumljivega in zato tudi manj sprejemljivega:326

325

O tem gl. tudi izkušnjo s testiranjem zaposlenih v SV v poglavju 1.4.3.1.
Respondenti so razumljivost in sprejemljivost ocenjevali z ocenami od 1 (lahko za razumevanje, sprejemljivo)
do 4 (zelo težko za razumevanje, nesprejemljivo).
326
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Naloga 1
Razumljivost
Sprejemljivost

Varianta 1
Domači
govorci
2,42
1,82

Tuji
govorci
3
2,33

Stroka
3,16
3,23

Varianta 2
Domači
govorci
2,02
1,81

Tuji
govorci
2,89
1,81

Stroka
2,33
2,10

Preglednica 10: Povprečna ocena razumljivosti in sprejemljivosti besedila 1. naloge
Iz preglednice 10 je razvidno, da domači govorci besedilo v varianti 1 ocenjujejo kot nekoliko
težje za razumevanje kot v varianti 2, medtem ko je sprejemljivost besedila v obeh variantah
testa ocenjena skoraj povsem enako. Tuji govorci slovenščine so pričakovano besedilo v
obeh variantah ocenili kot za razumevanje nekoliko težje, v povprečju so kot nekoliko manj
sprejemljivo ocenili le prvo varianto. Če te ocene primerjamo z ocenami strokovnjakov
jezikoslovcev, ki so razumljivost ocenjevali po sedmih parametrih, lahko ugotovimo, da so
strokovnjaki do besedila 1. naloge precej bolj kritični, saj so ga v obeh variantah med vsemi
skupinami povprečno ocenili kot najmanj razumljivega (M = 3,16) in najmanj sprejemljivega
(M = 3,23).
Večina težav z razumevanjem

besedila v nalogi 1 (vprašanje 1Č) po mnenju naših

respondentov izvira iz količine (preveč) informacij (pri domačih govorcih 22-krat navedene v
varianti 1, 9-krat v varianti 2, pri tujih skupaj 6-krat) in zapletenih stavkov (domači govorci:
16-krat v varianti 1, 11-krat v varianti 2; tuji govorci skupaj 6-krat – enako v obeh
variantah). Problem je tudi nepoznavanje tematike, ki je bila kot razlog za težave navedena
pri 27 domačih in šest tujih respondentih in bi jo lahko povezali tudi s poznavanjem
besedišča, s katerim pa sicer respondenti očitno niso imeli toliko težav. Domači govorci so
namreč težave s (tehničnim, strokovnim) besediščem navedli 12-krat (po 6-krat v vsaki
varianti). Z njim pa so imeli pričakovano več težav tuji govorci. Ti težave z neznanimi
besedami navajajo v desetih primerih (trije v varianti 1, sedem v varianti 2), kar je skoraj
tretjina vseh tujih respondentov. Dejali smo, da tuji govorci v primeru težav pri razumevanju
pogosteje posegajo po jezikovnih priročnikih, npr. po slovarjih, kot domači. Vendar si v tem
primeru ne bi mogli dosti pomagati, saj številni zgoraj navedeni izrazi v splošnih slovarjih
niso navedeni.327 Respondenti so kot težavo navajali še dolžino povedi, strokovni (pravni,
uradniški) jezik, nepoznavanje zakonov, členov ipd.

V SSKJ ni izraza prekrškoven (v zvezi prekrškovni organ), prav tako ne ponuja razlage zveze sodno varstvo. Ta
je za razumevanje pouka o pravici do pravnega sredstva v plačilnem nalogu ključen, pomeni namreč (tudi)
pritožbo.
327
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Če te odgovore primerjamo z ocenami posameznih kriterijev razumljivosti, ki so jih pri
ocenjevanju upoštevali strokovnjaki, lahko ugotovimo, da so ti najbolj izpostavili jezikovne
strukture, in sicer s povprečno oceno 3,69 v varianti 1 (v varianti 2 je bila ta bistveno nižja:
2,40) in besedišče (povprečna ocena 3,38 v varianti 1 in 2,40 v varianti 2). V varianti 1
sledijo komunikativnost (M = 3,23), upoštevanje naslovnika (M = 3,15),328 koherenca (M =
3,08) in jedrnatost (M = 3), upoštevanje naslovnika je bilo s povprečno oceno 2,50 na
zadnjem mestu. Zanimivo je, da strokovnjaki zaznavajo precej večjo razliko med obema
variantama testa kot običajni bralci. Tako npr. po mnenju strokovnjakov v varianti 2 na
težave pri razumevanju najbolj od vseh parametrov vplivata jezikovna pravilnost (M = 2,80)
in komunikativnost besedila (M = 2,60), ki sta bili ocenjeni z najvišjima ocenama. Toda tu
vendarle velja zadržek: respondentov strokovnjakov, ki so reševali varianto 2, je bilo le
deset, kar trije med njimi so bili lektorji v tiskanih medijih, to pa seveda lahko močno vpliva
na skupno povprečno vrednost.
Zgoraj navedeni rezultati se ujemajo z odgovori o bralnih navadah in izkušnjah ter težavah,
ki jih bralci zaznavajo pri branju tovrstnih besedil. Naj tu še enkrat na kratko povzamemo
odgovore, ki smo jih predstavili v uvodnem delu eksperimentalnega dela: naši respondenti
po lastni oceni najmanj berejo uradovalna besedila in imajo z njimi največ težav. Največji
pomen pri razumevanju besedil naši respondenti pripisujejo besedišču in (nepoznani)
tematiki oz. vsebini besedil. Toda po analizi zbranih podatkov se je pokazalo, da večja
bralska izkušenost z uradovalnimi besedili ne napoveduje nujno večje uspešnosti pri 1. nalogi
(gl. preglednico C17). Tisti govorci slovenščine, ki imajo več izkušenj z uradovalnimi besedili,
1. naloge niso rešili nič bolje od tistih, ki takih izkušenj nimajo; to velja za obe skupini
respondentov. Ocena težav je, kot smo že povedali v poglavju 3.2.5.1.2, negativno povezana
z izkušenostjo: manj ko imajo naši respondenti izkušenj z uradovalnimi besedili, več težav
jim po njihovi lastni oceni le-ta povzročajo.
Domače in tuje respondente smo prosili, naj tisto, kar jim je pri razumevanju povzročalo
težave, v besedilu tudi označijo (vprašanje 1D): večinoma so respondenti podčrtovali dele

Pravice do pouka o pravnem sredstvu (24 domačih respondentov variante 1 in trije variante
2), celotno Opozorilo so podčrtovali respondenti variante 2 (11-krat), pogosto so bili
podčrtani posamezni členi, odloki ipd. (devet respondentov), posamezniki so podčrtovali
besede, kot so prekrškovni organ, samoupravna skupnost, sodno varstvo ipd. Tuji govorci so

328

Ta se povsem ujema tudi s povprečno oceno razumljivosti, ki so jo v tem besedilu dodelili vsi strokovnjaki
skupaj.
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najpogosteje podčrtovali posamezne besede, nekaj jih je kot težko razumljivo označilo
celotno Opozorilo (štirje respondenti), deloma ali v celoti je pravni pouk podčrtalo sedem
tujih respondentov.
Domnevali smo, da se bo pri tej nalogi pokazala tudi zveza med oceno težavnosti (vprašanje
1C) in pravilnostjo rešitev: respondenti, ki bodo slabše rešili to nalogo, jo bodo ocenili kot
težko. Vendar raziskava naše domneve ni potrdila (gl. preglednico C17). Negativna
povezanost med oceno težavnosti in uspehom pri 1. nalogi je zelo nizka in statistično ni
pomembna, pri tujih govorcih pa je ta povezanost celo pozitivna. Očitno je, da so tisti, ki so
besedilo ocenili kot težje, nalogo reševali prav tako pravilno kot tisti, ki se jim je besedilo
zdelo za razumevanje lahko. Iz tega je mogoče sklepati, da so tisti, ki so besedilo ocenili kot
težko za razumevanje, le-to samo dlje časa procesirali. Toda vprašanje časa je, kot rečeno, v
naši raziskavi nekoliko problematično, saj smo merili čas reševanja testa z vprašalnikom
vred. Bralci imajo pri branju besedil različne prioritete in marsikdo je besedilo kot težko
morda ocenil tudi zato, ker ima do tovrstnih besedil enostavno odpor.
Kar zadeva sprejemljivost (vprašanje 1E), je raziskava pokazala, da so respondenti besedilo
iz 1. naloge v obeh variantah testa razmeroma dobro sprejeli, in to ne glede na težave, ki so
jih imeli pri njegovem razumevanju. Domači govorci, ki so besedilo ocenili kot težko, so
hkrati to besedilo ocenili tudi kot manj sprejemljivo, za tuje govorce pa to ne velja (gl.
preglednico C18). Morda se tuji govorci bolj zavedajo svoje pomanjkljive jezikovne zmožnosti
v slovenščini in so pri oceni sprejemljivosti bolj zadržani. Seveda se tu odpira vprašanje, kaj
običajni bralec – tuji ali domači govorec slovenščine – razume ob besedi »sprejemljivo«. Kaj
mislimo s tem, smo sicer v uvodnem delu vsakega testiranja posebej razložili, a vprašanje
ostaja, koliko in kako so respondenti razlago razumeli. Nekateri respondenti, ki so
sprejemljivost ocenjevali z visokimi ocenami, so navedli tudi razloge za svojo oceno – takih je
bilo med domačimi govorci le deset, med tujimi pa pet. Razlogi (vprašanje 1F) se v glavnem
nanašajo na nerazumljivost oz. nejasnost besedila ter na težke besede.329
Strokovnjaki so, nasprotno, do sprejemljivosti besedila 1. naloge med vsemi respondenti
najmanj prizanesljivi, zlasti do sprejemljivosti izvirnega besedila (v varianti 1). Ocenili so jo
namreč s povprečno oceno 3,23 (v varianti 2 z 2,10), kar je zelo podobno oceni razumljivosti
»Če nas globijo, naj to pojasnijo na jasen način, ne tako zapleteno «, »težke, nerazumljive besede« (dvakrat),
»besedilo bi moralo biti bolj razumljivo, bolj razčlenjeno, krajši stavki«, »preveč nepomembnih informacij«,
»nepregledno besedilo«, »zavajanje preprostega uporabnika, ni navedbe možnosti, ki jih ima«, »lahko bi napisali
bolj razumljivo, manj kompleksno«, »vsak ima pravico, da razume odločbo, naslovljeno nanj« itd.
329
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(gl. preglednico 10). Večina (deset respondentov variante 1) jih kot razloge za visoko oceno
navaja (pre)številne pravne izraze, ki bi morali biti primerni za splošnega naslovnika (sedem
respondentov variante 1 in trije respondenti variante 2), nekateri navajajo tudi
nepreglednost besedila, nejasnost oz. zavajanje, preveč informacij, zapletene skladenjske
strukture.
Rezultati in komentarji pravzaprav ne presenečajo, odpirajo pa vprašanje, ali smo običajni
bralci kot naslovniki najrazličnejših uradnih dopisov dovolj kritični v primerih, kadar besedilo
težko razumemo ali ga sploh ne razumemo, sploh če ima takšno besedilo za nas lahko
določene (pravne in finančne) posledice; in posledično, ali smo dovolj ozaveščeni, da takšno
besedilo lahko kot nesprejemljivo tudi zavrnemo (gl. tudi v nadaljevanju).
Besedilo 1. naloge, kot smo že povedali, ne zahteva verbalnega odgovora, temveč navaja k
ustreznemu nejezikovnemu vedênju – plačilu kazni za prekršek. Verbalni odgovor se dopušča
le v primeru pritožbe oziroma v primeru, če bi kršitelj želel globo oddelati v korist lokalne
skupnosti. Ker je problem razumljivosti in sprejemljivosti besedila povezan tudi s tem, kako
se ljudje dejansko odzovemo nanj, smo respondente vprašali, kako bi sami ravnali v primeru,
če bi bili naslovniki takšnega besedila (vprašanje 1A). Pri tem smo jim v eni od možnosti
predlagali, naj odziv izberejo s seznama možnosti v vprašanju 1.5. Vprašali smo jih tudi, kaj
je vplivalo na njihovo izbiro (vprašanje 1B). Domnevali smo, da bo izkušenost s tovrstnimi
postopki vplivala na to, kateri odziv bodo izbrali.330
Domači
govorci
a) Izbral/a bi možnost … (iz seznama v vprašanju 1.5). 150
b) Pošiljatelja bi prosil/a za razlago.
4
1A
c) Prosil/a bi koga, ki ima izkušnje, naj mi pomaga.
29
č) Drugo.
3
Skupaj
186

Tuji
govorci
13
7
14
0
34

Skupaj
163
11
43
3
220

a) Imel/a sem že tovrstne izkušnje.
b) Poznam postopke v taki situaciji.
1B
c) Upošteval/a sem informacije v besedilu.
Č) Drugo.
Skupaj

4
4
16
2
26

32
42
108
13
195

28
38
92
11
169

Preglednica 11: Odziv na 1. nalogo in razlogi zanj – razmerje med domačimi in tujimi govorci

330

Nekateri tuji respondenti so pri vprašanju 1A izbrali po dve možnosti.
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Preglednica 11 (za natančnejše podatke gl. tudi preglednico C19) kaže, da se domači in tuji
govorci pomembno razlikujejo le v izbiri odziva (vprašanje 1A), ne pa tudi v razlogih za
takšen odziv. Skoraj polovica tujih respondentov bi sicer izbrala eno od ponujenih možnosti,
vendar bi jih prav toliko prosilo za pomoč bolj izkušene (14 respondentov) oz. pošiljatelja
prosila za dodatno pojasnilo (7 respondentov). Domači bi se bolj zanesli na besedilo, saj bi
jih kar 150 oz. dobrih 80 % izbralo eno od možnosti, ponujenih v vprašanju 1.5. Takšni
odgovori se ujemajo tudi z odgovori na vprašanje o strategijah v primeru nerazumevanja,
predstavljenimi v uvodu eksperimentalnega dela.
Tisti, ki so kot možen odziv (vprašanje 1A) izbrali odgovor a in vpisali eno od možnosti,
navedeno pod vprašanjem 1.5, so izbirali takole:

Pritožba
14%

Nereagiranje
Dva obroka
1%
13%

Delo
6%

Nereagiranje
Dva obroka
10.000 SIT
20.000 SIT

20.000 SIT
19%

Delo
Pritožba
10.000 SIT
47%

Graf 9: Izbrani odzivi pri vprašanju 1A – domači in tuji govorci skupaj331
Zgornji graf prikazuje, da bi večina naših respondentov, če bi bili naslovniki zgornjega
plačilnega naloga, izbrala plačilo polovične globe, skoraj petina pa bi plačala globo v celoti.
Približno enak odstotek bi se jih določil za plačilo v dveh obrokih in pritožbo. Podatke za
domače in tuje respondente smo v grafu združili, kar utemeljujemo z dejstvom, da je
naslovnik zgornjega plačilnega naloga lahko kdorkoli, ne glede na svoj prvi jezik.332

331
332

Možne odzive smo v grafu iz praktičnih razlogov poimenovali bistveno krajše kot v originalu. Prim. prilogo A.
V podobnih primerih bomo podatke združevali tudi v nadaljevanju.
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Razliko med domačimi in tujimi govorci prikazujemo spodaj:
1A a)
a) Nereagiranje.
b) Plačilo globe v dveh obrokih.
c) Plačilo globe v višini 10.000 SIT.
č) Plačilo globe v višini 20.000 SIT.
d) Poplačilo globe z delom v javno korist.
e) Pritožba organu, ki je izdal nalog.
Skupaj

Skupaj
Domači
govorci
1
16
75
28
9
21
150

Tuji govorci
0
6
2
3
0
2
13

1
22
77
31
9
23
163

Preglednica 12: Izbrani odziv na besedilo – primerjava med domačimi in tujimi govorci
Pričakovali smo, da bodo pri domačih govorcih na izbiro odziva vplivale njihove (vozniške)
izkušnje (odgovor a pri vprašanju 1B) oz. poznavanje tovrstnih postopkov in da bodo zato v
glavnem izbrali plačilo polovice globe (pri vprašanju 1A a bodo zato vpisali odgovor c iz
seznama pri vprašanju 1.5). Vendar rezultati naše raziskave povezave med izkušenostjo in
odzivom niso potrdili: večina naših domačih respondentov bi se namreč odzvala glede na
podatke, ki so jih dobili v besedilu, ne pa glede na lastne izkušnje. Le 7 od 75 jih je namreč
navedlo, da imajo že tovrstne izkušnje, 23 pa jih pozna postopke v takšnih situacijah.
Respondenti so razmeroma mladi in potencialno vozniki šele nekaj let, o tovrstni izkušenosti
torej (še) ne moremo govoriti, zato tudi njihovi odgovori pravzaprav ne presenečajo.
Čeprav bi se naši domači respondenti največkrat odzvali s plačilom polovične globe, pa bi jih
skoraj tretjina plačala globo v celoti, od tega bi jih 13 % izbralo neobstoječo možnost –
plačilo zneska v dveh obrokih. Med 13 tujimi respondenti, ki so izbrali eno od možnosti,
ponujenih v besedilu, pa bi jih večina (šest) izbrala neobstoječo možnost, tj. plačilo v dveh
obrokih, trije bi plačali globo v celoti, le dva bi plačala polovično globo, dva bi se tudi
pritožila.
Kljub dejstvu, da gre za simulacijo realne situacije in je treba rezultate testa zato
interpretirati s previdnostjo, pa odgovori naših respondentov zbujajo vtis, da je naslovnik
takšnega besedila prav zaradi njegove (ne)razumljivosti lahko dejansko zaveden in se zato
odzove v svojo škodo. Zlasti to velja za tuje govorce slovenščine, ki zaradi nepoznavanja
sociokulturnih posebnosti tudi ne morejo poznati postopkov, ki veljajo za takšne primere.
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Tu pa se spet odpira vprašanje pravice do razumljivega komuniciranja. In če se za trenutek
vrnemo k pravnemu normiranju razumljivosti, o katerem smo nekaj že spregovorili v
teoretičnem delu (pogl. 2.3.2.4): tam smo navajali nekatere pravne predpise, ki zahtevajo
razumljivo komuniciranje z uporabniki. Tako morajo biti, med drugim, tudi splošne
informacije v upravnih postopkih za uporabnike razumljive oziroma, kot pravi Uredba o
upravnem poslovanju (UL 20/2005) v 3. odstavku 6. člena: »Splošne informacije iz prejšnjih

dveh odstavkov morajo biti podane na stranki razumljiv način.«
3.2.5.2.2 Naloga 2
Za 2. nalogo smo izbrali besedilo Odmeven obisk iz dnevnika Delo z dne 19. 10. 2007, ki je
bil objavljen v rubriki Pa še to na zadnji strani časopisa. Gre za kratek duhovit komentar
nekega političnega dogodka oz. prometne nesreče, ki se je zgodila ob njem. Besedilo je bilo
izbrano zaradi uporabe manj običajnih besednih zvez, kot so parlamentarni vrh, glasno

odmevati, modre misli prvakov s Šubičeve, poldrugi ducat ipd., ki so v besedilu rabljene za
namene ironičnega komentarja. Domnevali smo, da je razumevanje takšnega besedišča (pa
tudi ironije na splošno) v veliki meri odvisno od razumevalčevega sociokulturega védenja.
V varianti 2 smo respondentom pod besedilom ponudili le informacijo o tem, da slovenski
parlament stoji na Šubičevi ulici in koliko je ducat (gl. prilogo A2).
Pri tej nalogi smo v obeh variantah testa izbrali odprti tip vprašanj. Spraševali smo po
pomenu celotnega besedila (2.1 Zakaj je bil v besedilu omenjeni obisk v Nemčiji odmeven?),
po podrobnosti (2.2 Koliko policistov je varovalo goste? Napišite s številko.), po razlagi
besedne zveze »prvaki s Šubičeve« (vprašanje 2.3) in po razlogih za takšno poimenovanje
(vprašanje 2.4). Ker gre za odprti tip naloge, so bili razen pri vprašanju 2.2 sprejemljivi
različni odgovori, točke – vsak sprejemljiv odgovor je bil ocenjen z eno točko – smo
dodeljevali po smislu333 (gl. 2. nalogo v prilogah A1 in A2).
Rezultate naloge po posameznih vprašanjih kaže naslednja preglednica:

333

Pričakovani so bili približno takile odgovori: 2.1 Zaradi prometne nesreče./Ker je policist povozil pešca, ipd.;
2.2 18 (osemnajst), 2.3 Poslanci (slovenskega parlamenta).; 2.4 Ker parlament stoji na Šubičevi ulici. Kot pravilne
smo šteli tudi drugačne odgovore, če so bili sprejemljivi po smislu.
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Vprašanja
Domači
govorci
Tuji
govorci

Varianta
testa

2.1

2.2

2.3

2.4

Skupaj točk

1

0,776

0,520

0,719

0,347

2

0,770

0,472

0,775

0,449

2,362
2,466

1

0,500

0,067

0,200

0,267

1,033

2

0,278

0,167

0,611

0,500

1,556

Preglednica 13: Povprečno število doseženih točk pri posameznih vprašanjih v 2. nalogi
Presenetilo nas je dejstvo, da so nalogo domači respondenti reševali precej slabo, saj so, kot
je razvidno iz preglednice 13, v povprečju dosegli le 2,36 (varianta 1) oz. 2,47 (varianta 2)
od 4 možnih točk. Nizek dosežek tujih govorcev (M = 1,03 oz. 1,56 točke) pa ne preseneča.
(Za natančne podatke gl. preglednico C20.)
Pričakovali smo, da bodo morda bodoči publicisti, tj. študentje FDV, ki so tudi sicer po lastni
oceni pri časopisih in revijah bralsko najbolj izkušeni (gl. preglednico 2), to nalogo rešili bolje
od drugih domačih govorcev. Toda analiza rezultatov ni pokazala pomembnih razlik (gl.
preglednico C21).
Domnevali, da se bo pokazala pomembna ne le razlika med domačimi in tujimi govorci,
temveč tudi, da bo pri tej nalogi nekaj razlike tudi med obema variantama testa:
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3

2,5

2,47
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2
1,56
1,5

Domači govorci
Tuji govorci

1,03
1

0,5

0
Varianta 1

Varianta 2

Graf 10: Povprečni dosežek pri 2. nalogi – primerjava med domačimi in tujimi govorci ter
med variantama testa334
Graf 10 nazorno prikazuje razliko med domačimi in tujimi govorci, ne pa tudi med variantama
testa. Analiza variance (prikazana je v preglednici C22) je pomembno razliko med obema
variantama testa pokazala le pri vprašanju 2.3, ne pa tudi v celotni nalogi. Se je pa kot
statistično pomembna pokazala razlika med domačimi in tujimi govorci, in to povsod, razen
pri vprašanju 2.4. Razlika v korist domačih govorcev je pričakovana in potrjuje domnevo, da
je za razumevanje tovrstnih besedil potrebno določeno sociokulturno védenje. Presenetila pa
nas je razlika med variantama testa, ki se je pokazala pri vprašanju 2.3, saj je tu nismo
pričakovali. Domnevali smo, da bo razlika med variantama testa očitnejša pri vprašanju 2.4,
v katerem smo spraševali po razlogih za poimenovanje »prvaki s Šubičeve«. Ker smo
respondentom variante 2 ob besedilu ponudili razlago, da je slovenski parlament na Šubičevi
ulici, smo pričakovali temu primerne odgovore. Domnevali smo tudi, da bodo na to vprašanje
pravilneje odgovarjali domači govorci v obeh variantah testa, saj smo menili, da jim bo pri
tem pomagalo njihovo védenje o tem, kje stoji slovenski parlament. Toda naša raziskava te
domneve ni potrdila. Enega od možnih razlogov za tak rezultat smo že navedli (odprta
vprašanja), nekatere navajamo v nadaljevanju.
Iz preglednice 13 je razvidno, da sta bili za domače govorce najtežji vprašanji 2.2 in 2.4: več
kot polovica respondentov je nanju odgovorila napačno oz. sploh ni odgovorila. To, kot
334

Pri nalogi je bilo mogoče doseči 4 točke.
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rečeno, še posebej velja za vprašanje 2.4. Iz tega je mogoče sklepati, da za razliko od tujih
govorcev, za katere so se kot težka pokazala vsa vprašanja, domači razmeroma dobro
razumejo glavno sporočilo besedila (vprašanje 2.1), konkretnih podrobnosti v njem, zlasti
takšnih, ki se nanašajo na besedišče, pa ne. Respondenti so večinoma razumeli, kdo so

prvaki s Šubičeve (vprašanje 2.3), saj je pomen besedne zveze razviden iz samega besedila.
Besedne zveze poldrugi ducat (vprašanje 2.2.) iz sobesedila ni mogoče razumeti. Pri tem je
zanimivo, da respondentom ne predstavlja težav beseda ducat, temveč poldrugi. Tu se
varianti testa nekoliko razlikujeta: respondenti variante 2, v kateri smo besedo ducat razložili,
so odgovarjali z naslednjimi številkami: 12 (22 odgovorov), 6 (12 odgovorov), 24, 25, 32 in 1
(po 1 odgovor), trije respondenti na vprašanje niso odgovorili. Pri varianti 1 kar 18
respondentov ni dogovorilo, številke, ki so se pojavljale v odgovorih, pa so bile precej bolj
raznolike kot v varianti 2: 12 (11 odgovorov), 6 (7 odgovorov), poldrugi ducat, 5 in 15 (po 3
odgovori), 20 in 24 (po 2 odgovora), po en odgovor 2, 20, 28 in 35.
Zadnje vprašanje v tej nalogi (2.4) se je neposredno navezovalo na predhodno vprašanje
(2.3 Zakaj takšno poimenovanje?).335 Pokazalo se je, da je bilo to za naš namen zastavljeno
neustrezno: respondenti so ga interpretirali po svoje, zato so odgovarjali zelo različno
(podatki, ki jih navajamo, veljajo za obe varianti skupaj). Zanimivo je, da ga je večina
respondentov domačih govorcev razumela kot stilistično vprašanje,336 zato so v tem smislu
tudi odgovarjali: kar 36 jih je kot razlog navedlo večjo privlačnost za bralca, ironijo,
izogibanje ponavljanju ipd.337 18 respondentov v varianti 1 ni odgovorilo, v varianti 2 pa je
bilo takih sedem. Kot je razvidno iz preglednice 13, pri tem vprašanju ni bilo bistvene razlike
med domačimi in tujimi govorci – tuji so odgovarjali celo nekoliko bolje, in to na račun
variante 2, v kateri so imeli pojasnjeno, kje stoji slovenski parlament. Domnevamo, da so se
tuji govorci besedila lotili drugače in so za odgovor v varianti 2 porabili vse možne podatke iz
besedila oz. ob njem, saj se na svoje sociokulturno védenje niso mogli zanašati. Sicer pa tuji
govorci slovenščine navajajo podobne razloge za poimenovanje prvaki s Šubičeve kot domači
(ironija, neponavljanje – trije respondenti); približno tretjina jih na vprašanje ni odgovorila.

335

Takšno navezovanje vprašanj eno na drugo ni najbolj »testološko korektno«, a kot že rečeno, namen našega
testiranja dopušča tudi določeno odstopanje, saj za respondente ni imel nikakršnih (usodnih) posledic.
336 Nenazadnje jim je bilo v uvodu povedano, da gre za test iz slovenščine, kar je zagotovo vplivalo tudi na sam
proces reševanja; nekateri respondenti so celo komentirali, da je naš test podoben tistemu na maturi.
337 Nekateri so razložili le besedo prvaki (»vodje strank«, »elita«, »pomembne osebe«), nekaj pa jih je Šubičevo
povezalo s tamkajšnjo gimnazijo in njenimi dijaki, čeprav to z besedilom nima nobene zveze (pet odgovorov).
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Glede na izkazano dejstvo, da je bilo vprašanje 2.4 očitno postavljeno neprimerno in ga
respondenti niso razumeli v želenem smislu, je torej neveljavno338 in bi ga morda kazalo
izključiti iz analize oziroma kot pravilne upoštevati tudi drugačne odgovore.
Kot kaže preglednica 13, za celotno nalogo pa tudi graf 10, so imeli tuji govorci težave z
večino vprašanj. Z razumevanjem glavnega sporočila (vprašanje 2.1) je imela težave kar
polovica tujih respondentov – le toliko jih je namreč nanj odgovorilo pravilno. Tuji govorci
slovenščine pa so imeli težave tudi z razumevanjem podrobnosti v besedilu. Tako npr. niso
razumeli zveze poldrugi ducat (vprašanje 2.2) – v varianti 1 je za to vprašanje dobil točko le
en sam respondent, v varianti 2 nekaj več. V varianti 1 na vprašanje 2.2 ni odgovorilo šest
respondentov, v varianti 2 sta bila taka dva.339 Čeprav jih je večina na vprašanje 2.3
odgovorila pravilno, pa je bilo zanje precej težje iz besedila razbrati tudi pomen besedne
zveze prvaki s Šubičeve, kot je bilo to za domače govorce. Približno tretjina jih na vprašanje
ni odgovorila, tisti, ki pa so odgovorili so navedli takele odgovore: »policisti«, »nemški

policisti«, »politiki«, »tisti, ki so dosegli prvo mesto«.
Analiza odgovorov na vprašanje o razumljivosti besedil (vprašanje 2A) ni pokazala bistvene
razlike med variantama testa v 2. nalogi, pokazalo pa se je, da pa so imeli tuji govorci
slovenščine po lastni oceni z razumevanjem besedila 2. naloge več težav kot domači (gl. tudi
preglednico C23):
Naloga 2
Razumljivost

Varianta 1
Domači
govorci
1,8

Tuji
govorci
2,73

Stroka
2,02

Varianta 2
Domači
govorci
1,6

Tuji
govorci
2,5

Stroka
1,75

Preglednica 14: Povprečne ocene razumljivosti besedila 2. naloge
Preverili smo tudi, kakšno je razmerje med oceno težavnosti besedila 2. naloge in
pravilnostjo rešitev v njej pri domačih govorcih v primerjavi s tujimi. Povezanost med oceno
težavnosti in pravilnostjo rešitev je negativna, a majhna (statistično ni pomembna). Kljub
temu to pomeni, da so tisti, ki so težavnost besedila 2. naloge ocenjevali z višjimi ocenami,
pri nalogi dejansko dosegli manjše število točk, in to velja tako za domače kot za tuje
338

Tu naj opozorimo na splošen problem, ki se pogosto pojavlja v jezikovnem testiranju, namreč problem
veljavnosti. Veljavnost vprašanja poenostavljeno pomeni, da mora biti le-to zastavljeno tako, da izzove želeni, tj.
pravilni odgovor. Le sestavljavec testa pa natančno ve, kaj je ta t. i. pravilni odgovor. Vendar pa mora kot
pravilne dejansko upoštevati prav vse odgovore, ki so glede na vprašanje možni, verjetni, sprejemljivi po smislu.
339 Navajali so približno enake številke kot domači govorci.
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govorce (gl. preglednico C24). Rezultat je pričakovan. Razlogi za težave, ki jih navajata obe
skupini respondentov (vprašanje 2B), se večinoma nanašajo na besedišče,340 za katero smo v
teoretičnem delu dejali, da je morda najpomembnejši kriterij razumljivosti. Tako so npr.
domači govorci največ podčrtovali zvezi poldrugi ducat (okoli 40 respondentov, nekateri tudi
samo poldrugi) in prvaki s Šubičeve ali modre misli prvakov s Šubičeve (34 respondentov;
poleg teh jih je sedem podčrtalo celotno poved, v kateri se pojavlja ta besedna zveza). Za
tuje govorce je bilo besedišče v tem besedilu na splošno očitno precej težje, težave jim je
predstavljal že naslov, v katerem niso razumeli glagola odmevati (osem respondentov).
Zveza poldrugi ducat je bila podčrtana sedemkrat, ducat še dodatno štirikrat, šestkrat prvaki

s Šubičeve, štirikrat pripetljaj, dvakrat modre misli in presenetljiv, po enkrat pa tudi izrečen,
namreč, pešec, povzročil. Nekaj tujih respondentov je napisalo, da ne razumejo besed in
pomena (poante) besedila, eden pa, da je zanj vprašanje 2.4 težko. Dejstvo je, da je
besedišče precej specifično, celotno besedilo pa zaradi ironije zahteva t. i. branje med
vrsticami.
Navedbe respondentov o tem, kaj jim je pri razumevanju besedila 2. naloge povzročalo
težave (vprašanje 2B), se ujemajo tudi z odgovori na vprašanje o ovirah pri razumevanju v
uvodnem vprašalniku (vprašanje 0C), kjer so, kot že rečeno, naši respondenti besedišče
postavili na prvo mesto. Razmeroma visoko ocenjene bralne navade pri branju časopisov in
revij pa k večjemu dosežku pri tej nalogi očitno niso pripomogle.
Rezultate smo primerjali z oceno razumljivosti po posameznih dimenzijah pri strokovnjakih
(gl. preglednico 14). Tudi ti so razumljivost besedila ocenili razmeroma nizko, s povprečno
oceno 1,88 (M = 2,02 v varianti 1 in M = 1,75 v varianti 2), zelo podobno torej kot ostali
respondenti (M = 1,7). Besedilo torej ocenjujejo kot razmeroma (lahko) razumljivo. Najbolj
izpostavljena parametra razumljivosti so bile skladenjske strukture in besedišče – v varianti 1
sta bila oba ocenjena s povprečno oceno 2,42, v varianti 2 z 2,50 oz. 2,00, s povprečno
oceno razumljivosti pa se pri tem besedilu v obeh variantah testa najbolj natančno ujema
jedrnatost (M = 2,00 v varianti 1 in M =1,70 v varianti 2).
Glede na domnevo, da je razumevanje ironije po vsej verjetnosti kulturno specifično, bi za
natančnejše merjenje kazalo ustrezneje prilagoditi besedilo: morda bi bile lahko prav s strani

340

Vprašanje 2B se je glasilo: »Tisto, kar se vam je zdelo težko, označite v besedilu.«
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tujih govorcev podčrtane besede (označene kot težke) izhodišče za takšno poenostavitev.341
Res pa je, da na primer tudi raziskava, ki je ugotavljala razumevanje poenostavljenih besedil
v francoščini – ni potrdila vpliva tovrstnega poenostavljanja besedil na njihovo razumevanje
pri tujih govorcih francoščine (prim. Lah 2004).
Toda dejstvo ostaja, da bi morali besedilo v našem testu ustrezneje prilagoditi in ustrezneje
zastaviti vsaj vprašanje 2.4, saj bi lahko le tako ugotovili, kako oz. koliko poenostavljeno
besedišče dejansko vpliva na razumevanje glavnega sporočila besedila, pa tudi podrobnosti v
njem.
3.2.5.2.3 Naloga 3
Tretje besedilo je logična naloga iz delovnega zvezka za 3. razred osnovne šole Računanje je
igra 3/1 (str. 21), ki ga osemletniki uporabljajo pri matematiki. Gre za t. i. besedilno nalogo,
ki od učenk in učencev zahteva verbalni odziv: na podlagi besedila morajo ugotoviti vrstni
red živali na tekmovanju oz. po navodilu v preglednico vpisati njihovo zaporedje. Besedilo je
bilo izbrano predvsem zaradi težav, ki sem jih imela avtorica tega dela z reševanjem naloge.
Besedilo naloge oz. navodilo je po našem mnenju za naslovnika (osemletnika) z malo
bralskimi izkušnjami, ki je še v procesu opismenjevanja, za razumevanje težko. Domnevali
smo, da bo zaradi zapletenega navezovanja besedilo povzročalo težave tudi odraslim. V
besedilu uporabljena zaimka se lahko namreč nanašata na isto referenco (pujs), glede na
sobesedilo (ne pa tudi po logiki) pa bi bili lahko referenci dve (pes in pujs). Možne težave bi
se lahko pokazale tudi pri razumevanju povedi z zanikanim povedkom (Petelin ni zmagal/bil

prvi. Pujs ni bil zadnji.).
Respondenti so morali v tabelico pod besedilom, tj. navodilom k nalogi, napisati zaporedje
živali, ki so se udeležile tekmovanja (gl. 3. nalogo v prilogah A1 in A2).342
Razliko v rezultatih pri tej nalogi v obeh variantah testa smo že omenili in jo skušali tudi
pojasniti (gl. graf 5 in preglednico 6). Razliko v povprečnem dosežku med skupino domačih
in tujih govorcev še enkrat povzemamo v spodnjem grafu (N = 220) (za natančnejše
podatke gl. preglednico C25):

341

V pilotnem testu je 11 respondentov težavnost besedila ocenilo z oceno 1, dva pa z 2, dva sta kot težki
podčrtala besedno zvezo »poldrugi ducat« (en domači in en tuji govorec), eden pa »prvaki s Šubičeve« (domači
govorec).
342 Pravilni vrstni red živali je bil: pes, pujs, maček, petelin.
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Graf 11: Povprečni dosežek pri 3. nalogi – primerjava med domačimi in tujimi govorci ter
med variantama testa343
Kot kaže gornji graf, je večina naših respondentov 3. nalogo rešila pravilno. Toda pomembna
razlika se je pokazala tako med variantama testa kot tudi med domačimi in tujimi govorci (gl.
preglednico C26). Statistično pomembno boljše rezultate so dosegli domači respondenti,
vendar le kar zadeva varianto 1. V varianti 2 so bili namreč tuji in domači govorci povsem
izenačeni. Dejstvo je torej, da so nalogo bolje rešili tisti respondenti, ki smo jim v besedilu
natančno določili referenco (pujs) – in to ne glede na njihov prvi jezik. Največ domačih
govorcev, ki so nepravilno rešili nalogo, je uvrstitev živali zapisalo v obrnjenem vrstnem
redu: petelin, maček, pujs, pes (deset respondentov, v vsaki varianti po pet). Ostali
respondenti, tudi tuji govorci, so navajali različne uvrstitve; pričakovano so težave izvirale
prav iz nenatančno izražene reference oz. nejasnosti, ali je referenca ena sama ali sta dve.
Poleg tega sta očitno težave povzročali tudi obe zanikani povedi: Petelin ni zmagal/ni bil prvi.

Pujs ni bil zadnji. Domnevamo lahko, da je marsikateri od respondentov, zlasti verjetno tisti,
ki so navedli obrnjen vrstni red živali, zanikani glagol spregledal.
(Za primerjavo smo preverili, kako so nalogo reševali učenci 3. razreda osnovne šole, ki jim
je bila namenjena. Zbrali smo delovne zvezke desetih učencev (šest deklic in štirje dečki);

343

Naloga je prinesla 1 točko.
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prav vsi so nalogo rešili napačno.344 Ob pregledu delovnih zvezkov, ki so bili na voljo,345 je
bilo razvidno, da so učenci nalogo večkrat popravljali. Kot pravilen je učiteljica štela vrstni
red: maček, pes, pujs, petelin, ki pa je napačen. Vse drugačne rešitve (in kolikor je bilo
razvidno iz delovnih zvezkov, med njimi tudi v osnovi ni bila nobena pravilna) so bile zato
popravljene v navedeni vrstni red. Delovni zvezek nima priloženih rešitev.)
Pričakovali bi, da bodo respondenti – glede na razlike v dosežkih v obeh variantah testa –
različno ocenili tudi težavnost besedila za razumevanje (vprašanje 3A). V spodnji preglednici
navajamo povprečne ocene razumljivosti in sprejemljivosti v treh skupinah respondentov:
Naloga 3
Razumljivost
Sprejemljivost

Varianta 1
Domači
govorci
1,63
1,48

Tuji
govorci
1,47
1,93

Stroka
1,54
2,17

Varianta 2
Domači
govorci
1,69
1,53

Tuji
govorci
1,94
1,61

Stroka
1,26
1,33

Preglednica 16: Povprečna ocena razumljivosti in sprejemljivosti 3. naloge

Presenetljivo analiza ni pokazala razlike v oceni razumljivosti med izvirnim (varianta 1) in
prirejenim besedilom (varianta 2) (za natančnejše podatke gl. preglednico C27), prav
nasprotno: tuji respondenti so prirejeno besedilo ocenili kot težje (malenkostna razlika v
oceni pa se kaže tudi pri domačih govorcih), čeprav je bila naloga v varianti 2 glede na
prikazane rezultate nekoliko lažja.
Tudi strokovnjakom se je besedilo 3. naloge zdelo razumljivo: njegovo razumljivost so ocenili
nekoliko nižje od ostalih respondentov, s povprečno oceno 1,54 (varianta 1) oz. 1,26
(varianta 2) – na splošno se jim je torej zdelo nekoliko lažje razumljivo kot respondentom
jezikovnega testa. Jezikoslovci, ki so ocenjevali izvirno besedilo (varianta 1), so pričakovano
najvišje ocenili upoštevanje naslovnika (M = 2,16) – zdelo se jim je torej, da besedilo (oz.
njegov avtor) le malo upošteva naslovnika. Nekoliko proti pričakovanjem je bila tako
ocenjena tudi komunikativnost (M = 2). Zaradi zgoraj navedenih razlogov smo pričakovali,
da bodo pri tem besedilu z višjimi ocenami, torej kot večja ovira za razumevanje, ocenjene
tudi skladenjske strukture. Toda te so bile v obeh variantah ocenjene z nizkimi ocenami
344

Tu velja zadržek, saj smo nalogo preverjali naknadno, po tem, ko so jo kot domačo nalogo reševali po rednem
pouku, v podaljšanem bivanju.
345 Iskrena hvala učencem in njihovim staršem ter učiteljici 3. b razreda v letu 2007/2008, da so omogočili
vpogled v delovne zvezke.
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(1,25 v varianti 1 oz. 1,10 v varianti 2). S povprečno oceno razumljivosti se v tem besedilu
najbolj ujema ocena koherence (M = 1,50 v varianti 1 in M = 1,30 v varianti 2).
Respondente jezikovnega testa smo tudi pri tej nalogi prosili, naj tisto, kar se jim je zdelo
težko, podčrtajo v besedilu (vprašanje 3B). Pričakovano jih je največ podčrtalo prav poved

Eno mesto pred njim je bil pes, takoj za njim maček (v obeh variantah skupaj 12, nekaj več v
varianti 2). Zvezo Takoj za njim je podčrtalo sedem respondentov v varianti 1, nekateri so
podčrtali celo besedilo, skupaj deset respondentov pa je podčrtalo povedi z zanikanim
povedkom (več v varianti 2). Toda glede na to, da je bilo za večino respondentov besedilo
razmeroma lahko za razumevanje, nenazadnje pa je to pokazal tudi njihov dosežek, lahko
sklenemo, da imajo skladenjske strukture morda manjši vpliv na razumevanje, kot ga ima
besedišče. To se je do neke mere sicer potrdilo že v uvodnem delu, kjer smo ugotavljali, da
respondenti zapletene stavke kot oviro pri razumevanju postavljajo šele na tretje mesto, za
besedišče in (neznano) tematiko.
Kot je razvidno iz preglednice 16, je povprečni oceni razumljivosti 3. naloge precej podobna
tudi povprečna ocena njene sprejemljivosti (vprašanje 3C). Za respondente besedilo 3.
naloge sprejemljivo, saj so ga ocenili z razmeroma nizkimi ocenami. Vendar se je nekaj razlik
pokazalo tako med vsemi tremi skupinami respondentov kot med variantama testa: za tuje
govorce in zlasti za strokovnjake je bil izvirnik manj sprejemljiv,346 zanimivo pa so domači
govorci kot malenkost manj sprejemljivo ocenili celo prirejeno besedilo.
Utemeljitve, ki jih navajajo tisti, ki so sprejemljivost ocenjevali z visokimi ocenami, tj. tisti, ki
so besedilo ocenili kot manj sprejemljivo (vprašanje 3Č), se nanašajo na nejasno izraženo
referenco (»ni jasno, kdo je za kom«, »nesmiselno se komplicira, nelogična naloga«, »ni

razumljivo«, »dvoumnost«, »nejasno napisano« ipd.), a tovrstnih komentarjev je malo
(skupaj 13, le eden v skupini tujih govorcev). Strokovnjaki (skupaj le trije) so navedli prav
problem možne dvojne reference.
Ko smo skušali ugotoviti, kakšno je pri 3. nalogi razmerje med dosežkom, oceno težavnosti in
oceno sprejemljivosti (gl. preglednici C28 in C29), smo ugotovili, da se pri domačih govorcih
ocena težavnosti povezuje z oceno sprejemljivosti, ne pa tudi z uspešnostjo reševanja. Tisti
346

Naloga je med respondenti strokovnjaki in njihovimi kolegicami in kolegi (tudi matematiki) izzvala pravo
elektronsko diskusijo Večinoma se je ta nanašala na nejasno izraženo oz. dvoumno referenco oz. nelogičnost
naloge, hkrati z njo pa na primernost te in podobnih nalog, ki se vključujejo tako v učbenike kot tudi v različna
tekmovanja, za ciljno publiko.
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domači respondenti, ki so besedilo 3. naloge ocenili kot težje, naloge niso rešili nič slabše od
tistih, ki težav z razumevanjem po lastni oceni niso imeli, kot smo ugotavljali tudi pri obeh
prejšnjih nalogah. Ob tem se odpira vprašanje, ali odrasli, ko ocenjujejo razumljivost, morda
– in ne da bi se tega zavedali – pri tem postavljajo kriterije razumljivosti za jezikovno manj
kompetentnega naslovnika, v primeru besedila 3. naloge za otroka.
Tesna povezava oz. visoka statistična povezanost pa se je pokazala med oceno težavnosti in
oceno sprejemljivosti: tisti respondenti, ki so razumljivost besedila ocenili z višjimi ocenami,
so tako ocenili tudi njegovo sprejemljivost – težje ko se jim torej zdi besedilo za
razumevanje, manj je tudi sprejemljivo, in to velja za obe varianti testa. Nekoliko drugačen
rezultat je pokazala analiza odgovorov pri tujih respondentih: pri njih se namreč ni pokazala
le zveza med oceno razumljivosti in sprejemljivosti, temveč se obe povezujeta tudi z
uspešnostjo pri tej nalogi. Tuji govorci, ki se jim je besedilo zdelo za razumevanje težje in s
tem manj sprejemljivo, so nalogo statistično pomembno slabše rešili (gl. preglednico C29).
Rezultati naloge nakazujejo, da ustrezno prilagajanje besedil, v našem primeru v smislu
jasnega navezovanja, lahko vpliva na njihovo razumevanje.
3.2.5.2.4 Naloga 4
V 4. nalogo smo vključili besedilo, ki ga je 12. 2. 2008 tuja govorka slovenščine naslovila na
e-upravo. Besedilo je prepisano v izvirni obliki, izpustili smo le podatek, ki bi utegnil odkrivati
avtoričin izvor. Gre za zasebno uradno pismo, ki ga je avtorica uporabila v institucionalizirani
komunikaciji z javno oz. državno institucijo, od katere se pričakuje neka povratna informacija
v obliki odgovora. V pismu avtorica navaja številne zasebne in druge težave, ki jih ima kot
tuja državljanka v R Sloveniji, in prosi naslovnika, tj. ustrezne institucije, za pomoč pri
njihovem reševanju. Iz besedila je razvidno, da ima avtorica omejeno jezikovno zmožnost v
slovenščini, kar se kaže v številnih jezikovnih napakah, kot smo s splošnejšim izrazom
poimenovali odstopanje od slovenske knjižne (pisne) norme. Avtorica uporablja obliko
vmesnega jezika z močnimi interferencami na besedni in skladenjski ravni, na podlagi katerih
je mogoče sklepati na njen prvi jezik; domnevamo lahko, da avtorica izvira iz ene od republik
nekdanje skupne države.347

347

Glede na to, da prihaja iz Makedonije, kot je zapisala, je verjetno njen prvi jezik makedonščina, v njeni pisni
produkciji pa so tudi prvine iz drugih jezikov, na primer srbščine oz. hrvaščine.
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Besedilo smo izbrali, ker smo želeli preveriti, ali jezikovne napake oz. odstopanje od
eksplicitne norme dejansko ovirajo razumevanje ali so za bralce le moteče (v smislu
sprejemljivosti) in kot take povezane predvsem z njihovo toleranco – seveda ob pogoju, da
besedilo še deluje kot koherentna celota oz. da je sporočilo iz njega (še) mogoče razbrati. Ob
besedilu smo zastavili vprašanje, katero od številnih navedenih težav bi avtorica rada rešila
(gl. 4. nalogo v prilogi A). Izbrali smo torej odprti tip vprašanja in pričakovali povzemalne
odgovore.348 Naloga je bila povsem enaka v obeh variantah testa. Rezultati, prikazani v
nadaljevanju, so zato združeni za obe varianti.349
Rezultati naloge so pokazali pričakovano razliko med domačimi in tujimi govorci:

1,6
1,4

1,35

1,2
0,97

1

Domači govorci

0,8

Tuji govorci

0,6
0,4
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0
Domači govorci

Tuji govorci

Graf 12: Povprečni dosežek točk pri 4. nalogi – primerjava med domačimi in tujimi govorci350
V poglavju 3.2.5.2 smo že omenili, da se je pri tej nalogi pokazala razlika med uspešnostjo
njenega reševanja in hitrostjo branja: hitri bralci so jo rešili slabše. Iz grafa 12 (natančneje iz
preglednice C30) pa je razvidno, da so tuji respondenti besedilo razumeli slabše od domačih.
Tuji respondenti so povprečno dosegli nekoliko manj kot polovico možnih točk, domači
govorci so bili s povprečno 1,35 točke statistično pomembno boljši. Respondenti so večinoma
348

Pričakovani odgovor je bil: Rada bi dobila delo/službo in (posledično) vizo/dovoljenje za delo/dovoljenje za
bivanje. Kot pravilne smo upoštevali tudi drugačne odgovore, ki so bili sprejemljivi po smislu. Za popoln odgovor
smo dodelili dve točki. Samo delni odgovori (npr. viza, služba ipd.) so bili točkovani z eno točko.
349 To je sicer lahko nekoliko sporno, saj je rezultate vsake posamezne naloge treba gledati in interpretirati glede
na rezultate v celotnem testu.
350 Pri nalogi je bilo možno doseči 2 točki.
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razumeli besedilo, a odgovori so bili pogosto pomanjkljivi: vsebovali so le eno od dveh težav,
ki smo jih pričakovali v odgovorih – ali samo željo, da bi si avtorica besedila pridobila
dovoljenje/vizo za bivanje v Sloveniji (52 odgovorov domačih govorcev in osem tujih) ali da
bi dobila delovno dovoljenje/vizo (47 odgovorov domačih govorcev, štirje tuji).351
Zanimivo je, da je to eno redkih besedil v našem testu, pri katerem se je pokazala razlika
tudi med ženskami in moškimi:352 ženske so pri 4. nalogi dosegle pomembno več točk od
moških, naj smo analizirali le odgovore domačih govorcev ali tudi tujih (gl. preglednico C31).
Ob tem se odpira vprašanje, ali so ženske besedilo dejansko razumele bolje, ali so samo
bolje odgovarjale na vprašanje ob njem ali pa so bile morda do besedila preprosto strpnejše
oz. so pokazale večjo pripravljenost na njegovo sprejemanje. Ob 4. nalogi nas je namreč vsaj
toliko kot dejanski dosežek zanimal odnos bralcev do besedil, ki jih tvorijo tuji govorci
slovenščine. Poleg jezikovnih napak kot kriterija razumljivosti nas je zanimala sprejemljivost
tovrstnih besedil.
Tako nas je zanimalo, kako težko za razumevanje in sprejemljivo se je respondentom zdelo
konkretno besedilo:
Naloga 4
Razumljivost
Sprejemljivost

Domači govorci
2,22
2,76

Tuji govorci
1,69
2,13

Stroka
2,47
2,68

FSD3
2,69
2,46

Preglednica 17: Povprečna ocena razumljivosti in sprejemljivosti besedila 4. naloge
Kot je razvidno iz zgornje preglednice, se zlasti tujim respondentom naše raziskave besedilo
4. naloge ni zdelo posebej težko, saj so ga ocenili s povprečno oceno 1,69. Domači govorci
so ga s povprečno 2,22 ocenili kot nekoliko težje razumljivega. Strokovnjakom se je besedilo
zdelo najmanj razumljivo, saj so ga povprečno ocenili najvišje (M = 2,47), in to pričakovano
na račun jezikovne pravilnosti. To so namreč ocenili s skoraj najvišjo možno oceno (M =
3,91), precej visoko pa je bila ocenjena tudi koherenca besedila (M = 2,67). To pomeni, da
so strokovnjaki besedilo ocenjevali kot slabo koherentno.

351

Takšen rezultat lahko vsaj do neke mere pripišemo tudi nenatančno zastavljenemu vprašanju.
Razlika med spoloma se je pokazala še pri 3. in 5. nalogi, vendar le, če smo analizirali združene podatke obeh
variant testa. Ko smo analizirali ločeni varianti testa, in to prav zaradi razlike, ki se je pokazala pri 3. in 5. nalogi,
pa se razlika med spoloma ni več pokazala.
352
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Ugotoviti smo želeli, ali visoka ocena težavnosti besedila (vprašanje 4B) hkrati pomeni tudi
nižji dosežek. Povezava med dosežkom in oceno razumljivosti ni bila izkazana niti pri
domačih niti pri tujih govorcih slovenščine (gl. preglednico C33). Tisti, ki so besedilo ocenili
kot težko za razumevanje, naloge niso rešili nič slabše od tistih, ki z razumevanjem besedila
po lastni oceni niso imeli težav. Tako to kot tudi dejstvo, da so tuji govorci besedilo ocenili
kot lažje razumljivo od domačih, navaja k sklepu, da tuje govorce jezikovne napake, če jih
opazijo ali ne, v procesu razumevanja motijo manj kot domače, čeprav slednji besedilo z
napakami dejansko v povprečju razumejo bolje. Ovire, ki so jih respondenti navedli ob
visokih ocenah razumljivosti besedila 4. naloge (vprašanje 4C), so bile namreč v glavnem
prav jezikovne napake (75 domačih respondentov, trije tuji). Glede na to, da napako kot
oviro pri razumevanju naši respondenti postavljajo šele na četrto (domači) oz. peto,
predzadnje mesto (tuji), lahko sklenemo, da gre v konkretnem primeru morda prej kot za
dejansko nerazumevanje za manjšo strpnost do besedila (ali njegovega avtorja), vsaj kar
zadeva domače govorce. Dejstvo je, da gornje besedilo kljub napakam še deluje kot
koherentna celota, iz njega je sporočilo mogoče razbrati, kar, nenazadnje, potrjuje tudi
dosežek pri 4. nalogi. Vprašanje je seveda, kaj bi se zgodilo v primeru, če bi bila kohezija in
koherenca zaradi napak porušeni. Po drugi strani bi kazalo naš rezultat preveriti na širšem,
bolj reprezentativnem vzorcu – in to ne le kar zadeva respondente, ampak tudi kar zadeva
vključitev različnih besedil. Avtorstvo zgornjega besedila smo že omenjali (gl. op. 347), a
dejstvo je, da so jezikovne produkcije tujih govorcev zelo različne – močan vpliv nanje pa
ima zagotovo tudi prvi jezik govorcev. Zato bi bilo smiselno preveriti, kako razumljiva in zlasti
sprejemljiva so za sprejemnike besedila z napakami (tako zapisana kot govorjena), ki kažejo
na različen izvor avtorjev.353
Da gre verjetno bolj za vprašanje tolerance kot razumevanja, potrjujejo tudi povprečne
ocene sprejemljivosti besedila (vprašanje 4Č), ki so prikazane v preglednici 17. Strokovnjaki
so približno enako tolerantni kot skupina domači respondentov, tuji respondenti so med
vsemi najbolj tolerantni. Pokazala pa se je tudi povezava med oceno razumljivosti in oceno
sprejemljivosti besedila 4. naloge: manjša ko je za domače govorce razumljivost besedila,
manjša je tudi njegova sprejemljivost (a ta povezava se ni pokazala kot statistično

353

Požgaj Hadži in Balažic Bulc (2005, 2007) v dveh pilotnih raziskavah npr. ugotavljata strpnost domačih
govorcev slovenščine do produkcije govorcev slovenščine, ki izvirajo iz republik nekdanje Jugoslavije. V eni od
raziskav (Požgaj Hadži in Balažic Bulc 2005) ugotavljata, da so do tujih govorcev bolj strpni bodoči jezikoslovci
(študenti), drugi bralci pa manj. Druga raziskava (Požgaj Hadži in Balažic Bulc 2007) pa ugotavlja, da se odnos do
tujejezične produkcije gradi na določenih stereotipih: tako so domači govorci slovenščine pokazali mnogo manjšo
strpnost do tujih govorcev, katerih prvi jezik je bošnjaščina, kot pa do govorcev, ki izvirajo iz t. i. Zahoda. V
raziskavi se je kot moteč pokazal zlasti tuji naglas.
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pomembna). Drugače je pri tujih govorcih: ti z razumevanjem po lastni oceni očitno niso
imeli težav, saj so razumljivost ocenili z bistveno nižjo povprečno oceno kot drugi dve skupini
respondentov (M = 1,67). Tudi sprejemljivost so tuji govorci ocenili najnižje med vsemi
respondenti, a ocenili so ga povprečno višje kot razumljivost – besedilo je bilo torej zanje
razumljivo, a manj sprejemljivo. Prav tako analiza ni pokazala povezave med dosežkom in
oceno sprejemljivosti ne pri domačih ne pri tujih respondentih. (Za natančne podatke gl.
preglednico C33.)
Razlogi za manjšo sprejemljivost, ki so jih navedli naši respondenti (vprašanje 4D), so
podobni tistim, ki so jih navedli ob razumljivosti: 64 domačih in sedem tujih respondentov je
kot problem sprejemljivosti navedlo jezikovne napake, 30 domačih respondentov je
predlagalo, naj bi avtorica besedila poiskala pomoč nekoga, ki zna dobro slovensko, nekaj
komentarjev pa je bilo tudi izrazito nestrpnih.354 Strokovnjaki so podobno kot razlog za
manjšo sprejemljivost navajali jezikovne napake (11 respondentov), ki naj bi se jih v formalni
pisni komunikacijami z državnimi institucijami izogibali. Pri oceni sprejemljivosti je torej
odločalo tudi pričakovanje ustreznega sloga (to pa velja tudi za ostale domače
responedente). Nekateri so zapisali, da napake otežujejo razumevanje (pet respondentov)
oz. da je besedilo (še) razumljivo (trije respondenti). En strokovnjak je kot razlog za
nesprejemljivost navedel neustrezno besedišče.
Zanimalo nas je, ali je katera od skupin respondentov vendarle strpnejša. Domnevali smo, da
bodo med domačimi govorci strpnejši študentje in študentke 1. letnika FSD, vendar naša
raziskava domneve ni potrdila. Tako razumljivost kot sprejemljivost besedila 4. naloge je ta
skupina sicer ocenila z nekoliko nižjo povprečno oceno kot ostali domači govorci (2,35 za
razumljivost in 2,4 za sprejemljivost), vendar razlika v oceni statistično ni pomembna. Zato
smo isto nalogo dodatno testirali v skupini študentov in študentk 3. letnika FSD (v
nadaljevanju FSD3). A njihovi odgovori so se povsem ujemali tako z odgovori ostalih
respondentov – domačih govorcev slovenščine – kot tudi njihovih mlajših kolegov. Povprečno
število točk doseženih točk je bilo v tej primerjalni skupini enako kot pri ostalih domačih
govorcih (M = 1,38). Zanimivo je, da je prav ta skupina najvišje med vsemi respondenti
ocenila težavnost besedila za razumevanje (M = 2,69) – tej skupini se je besedilo torej zdelo
najmanj razumljivo. Sprejemljivost besedila je ta skupina s povprečno oceno 2,46 ocenila
enako kot skupina njihovih mlajših kolegov in nekoliko nižje kot ostali domači respondenti
»Tu je Slovenija, uradni jezik je tu slovenščina«, »če želi ostati tu naj se nauči slovensko«, »tu je že preveč
Ciganov«, »Slovenec mora znati slovensko«, itd. Samo en tuji govorec predlaga, naj se gospa nauči slovensko.
354
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(gl. preglednico 17). Ker je bila naša primerjalna skupina majhna (12 žensk in en moški),
meritev seveda nikakor ni zanesljiva. Smo se pa v tej skupini pogovarjali o besedilu.
Študentje in študenti so omenjali, da so imeli z razumevanjem besedila velike težave, saj da
srbohrvaščine ne znajo.355
Sklenemo lahko, da se je v primerjavi z ostalimi domačimi govorci celotna skupina študentov
in študentk FSD vendarle izkazala kot nekoliko tolerantnejša, naša teza se je torej z raziskavo
do neke mere potrdila.
Preverili smo tudi, ali se odnos tujih govorcev slovenščine, ki kot svoj prvi jezik navajajo
katerega od južnoslovanskih jezikov (11 tujih respondentov), do tega besedila kaj razlikuje
od drugih. Analiza je razliko pokazala le pri sprejemljivosti besedila 4. naloge: to je bilo s
povprečno oceno 1,72 ocenjeno kot bolj sprejemljivo v primerjavi z oceno, ki so jo dodelili
preostali (domači ali tuji) respondenti. Takšen rezultat je pričakovan; za govorce istega
prvega jezika je jezikovna produkcija s »poznanimi« interferencami očitno sprejemljivejša.
Vendar pa zaradi majhnega števila respondentov v tej skupini takšna interpretacija ni
zanesljiva. Glede ocene težavnosti besedila za razumevanje (M = 1,64) pa se ta skupina
respondentov ni razlikovala od ostalih.
Tudi besedilo 4. naloge zahteva od naslovnika določen, tokrat verbalni odziv – če je zanj
seveda dovolj razumljivo in dovolj sprejemljivo. Zato smo respondente povprašali, kako bi se
odzvali, če bi sami prejeli takšno besedilo (vprašanje 4A). Njihove izbrane odgovore
prikazujemo v naslednjem grafu:

355

Študentje in študentke primerjalne skupine, tj. 3. letnika FSD, so sami ugotovili, kateri je prvi jezik avtorice
besedila.
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Graf 13: Izbrani odziv na 4. besedilo – domači in tuji govorci skupaj356
Zanimalo nas je, ali se bodo tudi tu odgovori razlikovali glede na spol, glede na izvor
govorcev (tuji : domači) in glede na študijsko usmeritev respondentov. Kot tudi zgoraj smo
namreč domnevali, da se bi morda študentje FSD odzvali drugače od ostalih respondentov.

4A
a) Besedilo bi preposlal/a komu drugemu.
b) Ne bi se odzval/a, ker besedila ne razumem.
c) Ne bi se odzval/a, ker besedilo zame ni sprejemljivo.
č) Odgovoril/a bi, da njene težave ne morem rešiti, …
d) Odgovoril/a bi na njeno vprašanje.
e) Pozval/a bi gospo, naj dodatno pojasni situacijo.
f) Skušal/a bi rešiti njeno težavo.
g) Drugo (napišite, kaj bi storili).
Skupaj

Spol
M
0
0
3
3
7
4
18
3
38
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0
1
4
23
27
37
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10
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Preglednica 18: Izbrani odzivi na besedilo 4. naloge
Ugotovili smo, da bi se ženske in moški odzvali podobno, analiza odgovorov namreč ni
pokazala statistično pomembne razlike med spoloma. Bi se pa statistično pomembno drugače
od ostalih odzvali študentje in študentke FSD in tujci (gl. skupino preglednic C34). Velik
odstotek bi jih skušal rešiti avtoričino težavo (odgovor f) – med študenti in študentkami FSD
Možnosti, ki je ni izbral noben respondent (besedilo bi preposlal komu drugemu), v grafu ne prikazujemo. Iz
praktičnih razlogov možnosti ne razumem nismo označili. Izbral jo je en sam respondent (0,5 %).
356
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dobra polovica, pri tujih govorcih skoraj tretjina.357 Tisti, ki so kot odziv predlagali kakšno
drugo rešitev od ponujenih, bi gospo povabili na razgovor ali jo za pojasnilo poklicali po
telefonu (štirje respondenti), ji pomagali pri oblikovanju pisma (dva respondenta), dali
»prevesti« njeno besedilo (en domači in en tuji respondent), jo napotili na tečaj slovenščine
ipd.
Kljub v raziskavi izkazanemu pomanjkanju tolerance do besedila 4. naloge je tisti, ki mu je
bilo besedilo dejansko namenjeno, besedilo očitno razumel in je bilo zanj tudi dovolj
sprejemljivo, saj je bil na isti spletni strani z datumom 18. 2. 2008 objavljen odgovor na
gornje pismo.358 Vprašanje njegove razumljivost – še posebej kar zadeva kriterij upoštevanje
naslovnika – puščamo odprto.
3.2.5.2.5 Naloga 5
Peta naloga vključuje strokovno besedilo s področja vinogradništva, objavljeno v reviji

Sodobno kmetijstvo marca 2003. Nalogo smo pripravili tako, da smo v besedilu izpustili
strokovne termine (samostalnike in pridevnike), respondenti pa so morali v besedilu dopolniti
vrzeli, da so oblikovali smiselno in pravilno besedilo. Varianti 1 in 2 smo nekoliko spremenili:
v varianti 1 smo pustili prve črke manjkajočih besed, v varianti 2 pa smo respondentom
ponudili seznam manjkajočih besed, v katerega smo vključili tudi nekaj distraktorjev. Za
vsako pravilno dopolnjeno vrzel smo respondentom dodelili eno točko, skupaj je bilo pri tej
nalogi mogoče dobiti 10 točk359 (gl. 5. nalogo v prilogah A1 in A2). To je bila v testu tudi
edina naloga, pri kateri so morali respondenti iz nepopolnega besedila oblikovati smiselno in
pravilno celoto: v varianti 2 z izbiro besed s seznama, v varianti 1 pa s tvorjenjem oz.
zapisom odgovora na podlagi sklepanja (s pomočjo sobesedila in/ali na podlagi lastnega
znanja).
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Primerjalna skupina študentov FSD bi se odzvala nekoliko drugače, saj bi jih polovica (sedem) odgovorila na
avtoričino vprašanje (odgovor d), pet bi jih avtorico pozvalo k dodatnim pojasnilom (odgovor e), nekaj bi jih jo
napotilo drugam. Trije bi jo povabili na osebno srečanje (odgovor g), češ da se dajo zadeve lažje reševati v
neposrednem stiku. Poudarimo naj, da so v tej skupini študentje in študentke izbirali tudi več odgovorov.
358
Objavljeni odgovor (besedilo ni oblikovano in je prepisano z jezikovnimi pomanjkljivostmi vred): » Spoštovani!

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 76/07 –uradno prečiščeno besedilo), določa pogoje za
pridobitev delovnega dovoljenja, za katerega zaprosi delodajalec, ki bi vas želel zaposliti in za vas pridobiti
delovno dovoljenje. Iz dopisa žal ni razvidno, da bi glede na možnosti, navedene v 10.b členu omenjenega
zakona izpolnjevali katerega izmed pogojev za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let.
Kot starš mladoletnega tujca s prebivanjem v Sloveniji pa se v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za prebivanje zaradi
združitve družine obrnite na Ministrstvo za notranje zadeve. Vaše vprašanje lahko pošljete tudi na njihov
elektronski naslov: gp.mnz@gov.si . Lep pozdrav.«
Vir: https://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1037&sid=595&faqid=13182
359Pričakovane rešitve so bile naslednje (za poševnico so navedene tudi sprejemljive rešitve): vinogradov,
vinorodnih/vinogradniških, žlahtne, podlage, zatiranje, žlahtni, škodljivosti/škodi, listih, koreninah, škodljivca.
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V zvezi s tipom naloge tu velja pomislek o njegovi avtentičnosti. Rekli smo namreč, da le
avtentične naloge lahko pri testiranih osebah izzovejo avtentično jezikovno rabo, to pa bi za
izbrani tip težko trdili. Toda nalogo za dopolnjevanje smo izbrali, ker smo želeli ugotoviti, ali
oz. koliko poznavanje tematike (in s tem ustrezne terminologije) vpliva na razumevanje
besedila. Izbrani tip naloge po našem mnenju od respondentov zahteva, da zares poznajo
strokovno področje, na katero sodi besedilo 5. naloge, drugačna naloga pa bi v večji meri
dopuščala sklepanje. Domnevali smo, da bodo študentje agronomije pravilneje dopolnili
nepopolno besedilo, da bodo torej nalogo rešili bolje od svojih kolegov z drugih fakultet. Tuji
govorci naloge niso reševali.360 Zaradi specifične naloge, ki zahteva, da se besedilo v procesu
reševanja naloge šele oblikuje, tega besedila tudi nismo vključili v vprašalnik za strokovnjake.
Kot je razvidno že iz preglednice 6 in grafa 5, pa tudi iz spodnjega grafa (14), so respondenti
različnih variant testa dosegli različne rezultate, in sicer so respondenti varianto 2 reševali
bolje kot varianto 1.

6,4

6,26

6,2
6
5,8
5,6
5,4

Niz1
5,32

5,2
5
4,8
Varianta 1

Varianta 2

Graf 14: Povprečni dosežek pri 5. nalogi – primerjava med variantama testa (samo domači
govorci)361

360Tu

bi želeli sicer dokazovati, da dobro poznavanje določenega strokovnega področja briše razlike med
domačimi in tujimi govorci (lahko tudi v korist slednjih). Vendar nismo imeli ustrezne populacije, na kateri bi lahko
to hipotezo dejansko preverili, zato smo nalogo pri tujih govorcih izključili iz testa.
361V nalogi je bilo možno doseči 10 točk.
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Čeprav gre le za majhno razliko v dosežku (za slabo točko od 10 možnih točk) pa se je ta
pokazala kot statistično pomembna (gl. preglednico C10 v prilogi C). Takšen rezultat je
pričakovan, saj so imeli, kot že rečeno, respondenti variante 2 na voljo seznam manjkajočih
besed, ki so jih lahko uporabili. Njihova naloga je bila tudi, da izbrano besedo vpišejo v
pravilni obliki. V seznamu so bile namreč navedene osnovne oblike besed. Vse vpisane
besede so bile po pričakovanjih vpisane v pravilnih oblikah.362
Kot najtežje so se v obeh variantah testa pričakovano pokazale ravno tiste vrzeli, ki
zahtevajo poznavanje ustrezne tematike oz. z njo povezane strokovne terminologije. To so
bila vprašanja 5.3 in 5.6 (žlahtna trta), 5.4 (ameriške podlage), 5.8 (listi) in 5.9 (korenine).
Ostale

manjkajoče

besede

so

bile

splošnejše

(vinogradi,

vinorodni,

zatiranje,

škodljivost/škoda, škodljivec), zato je informacija iz sobesedila očitno zadostovala, da je
večina respondentov te vrzeli dopolnila pravilno. Težavnost posameznih vprašanj primerjalno
med obema variantama testa kaže spodnja preglednica:
Vprašanje

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Sk.

Varianta 1

0,93

0,89

0,38

0,03

0,47

0,32

0,85

0,36

0,29

0,82

5,34

Varianta 2

0,86

1

0,19

0,06

0,85

0,18

0,90

0,69

0,56

0,93

6,22

Preglednica 19: Povprečni dosežek pri posameznih vprašanjih v 5. nalogi – primerjava med
obema variantama testa363
Preglednica 19 kaže ne le težavnost posameznih vprašanj, ampak tudi statistično pomembno
razliko med dosežkom v obeh variantah testa, ki se je pokazala pri veliki večini vprašanj (gl.
preglednico C35). Dosežek moramo pri tej nalogi interpretirati z zadržkom: pravilni odgovori
oz. pravilno dopolnjene vrzeli namreč le deloma kažejo razumevanje – tega v nalogi s
posebnimi vprašanji sploh nismo preverjali, kot je to veljalo za ostale naloge – temveč v prvi
vrsti

zmožnost

produktivne

uporabe

določenega

besedišča,

večinoma

s

področja

vinogradništva.
V seznam manjkajočih besed, med katerimi so izbirali respondenti variante 2, smo dodali tudi
nekatere bolj ali manj privlačne distraktorje. Tako sta bila za respondente pričakovano
najbolj privlačna distraktorja za vprašanji 5.3 in 5.6 vinska (trta) – takih odgovorov je bilo
362Zagotovo
363Do

bi se pokazalo drugače v primeru, ko bi nalogo reševali tuji govorci slovenščine.
minimalnega odstopanja v decimalkah med grafom 14 in preglednico 19 je prišlo zaradi zaokroževanja.

197

kar 54 pri vprašanju 5.3 in 29 pri vprašanju 5.6, pa tudi vrhunska (trta) – 7 odgovorov pri
5.3 in 20 pri 5.6. Pri vprašanju 5.4 pa sta bila najpogosteje izbrana distraktorja (ameriške)

trte – 25 odgovorov, in cepljenke – 24 odgovorov. Za vprašanji 5.8 in 5.9 je bil najpogosteje
izbran distraktor grozdje (12 izbir pri vprašanju 5.8 in 24 pri vprašanju 5.9).
V varianti 1, kjer so respondenti na podlagi informacij v besedilu besedilo dopolnjevali brez
ponujenih možnosti, a z navedenimi prvimi črkami manjkajočih besed, je dobra polovica
vrzeli pri najtežavnejših vprašanjih ostala neizpolnjena (npr. pri vprašanjih 5.3 55, pri 5.4 67,
pri 5.6 56, pri 5.8 53 in pri 5.9 61 neizpolnjenih vrzeli). Pa tudi sicer so bili odgovori precej
bolj raznoliki kot v varianti 2, večinoma pa so respondenti manjkajočo leksiko iskali na
vrtnarskem in poljedelskem področju.364 Zanimivo je, da so pri vprašanjih 5.8 in 5.9 nekateri
respondenti širitev trtne uši lokalizirali po povsem drugačni logiki, kot predvideva besedilo:
na prazni mesti so vpisali (domnevno) vinorodna območja.365
Domnevali smo, da bodo študentje in študentke BF nalogo rešili bolje od ostalih domačih
respondentov, vendar se ta razlika ni pokazala. Takšen rezultat pripisujemo dejstvu, da so
bili v tej skupini respondentov študentje in študentke 2. letnika splošne agronomije, ki se z
vinogradništvom pri svojem študiju še niso srečali. Zato smo isto nalogo v varianti 1 preverili
pri njihovih starejših kolegih, ki so pri svojem študiju že usmerjeni na konkretno strokovno
področje. Tako smo nalogo dodatno preskusili pri študentih in študentkah 3. letnika
vinogradništva (v nadaljevanju BF3); skupina je bila majhna, sestavljalo jo je le 14
respondentov (deset žensk, štirje moški), zato velja rezultate naše analize interpretirati z
določenim zadržkom. Analiza rezultatov (gl. preglednico C36) je potrdila našo domnevo, da
bodo imeli bodoči strokovnjaki s področja vinogradništva, tj. študentje in študentke 3. letnika
vinogradništva na BF, manj težav s 5. nalogo od ostalih: pri nalogi so v povprečju dosegli
bistveno večje število točk kot ostali domači respondenti variante 1. Pomembna razlika med
primerjalnima skupinama respondentov se je pokazala zlasti pri vprašanjih 5.3, 5.4, 5.5., 5.6,
5.8 in 5.9, za katere smo že zgoraj ugotavljali, da so bila za naše respondente najtežja.
Vse respondente, tudi tiste v primerjalni skupini, smo tudi v 5. nalogi vprašali po tem, kako
težko za razumevanje se jim je zdelo besedilo (vprašanje 5A). Ocenili so ga ocenili s
na vprašanji 5.3 in 5.6: »živorodne« (štirikrat), »vinske«, »živeče«, »žitne (trte)«; 5.4: »pesticide«
(štirikrat), »po(d)taknjence« (trikrat), »poganke«, »primerke«, »potonke«, »podvrste«, »plodove« (po dvakrat),
»parazite«, »peclje«, »principe«, »plezalke«, »posevke«, »plesen«, »pridelke«, »pravrste«, »prinešenke« (po
enkrat).
3655.8: »ljubljanskem« (trikrat), »laškem« (dvakrat), »leskah«, »leto«, »vinski trti«, »lesu« (enkrat); 5.9:
»krompirju«, »Kozjanskem«, »Kozeljskem«, »pridelku«, »Kranjskem«, »Koprskem«, »kmetijstvu«, »Koroškem«.
364Odgovori
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povprečno oceno 2,94 (varianta 1) oz. 2,79 (varianta 2), kar pomeni, da je bilo zanje v obeh
primerih precej težko razumljivo. Nasprotno pa je bilo za študente in študentke 3. letnika BF
precej lažje, saj so njegovo težavnost s povprečno oceno 1,57 ocenili pomembno nižje od
ostalih respondentov. (Za natančne podatke gl. preglednico C37.)
Rezultati kažejo, da seznanjenost s tematiko besedila pomembno vpliva tako na dosežek 5.
naloge kot tudi na oceno težavnosti besedila za razumevanje. Ob primerjavi dosežka pri 5.
nalogi z oceno težavnosti besedila v njej se je namreč pokazala statistično pomembna
povezava med njima, a le v varianti 1. Respondenti variante 1, ki se jim je besedilo zdelo
težko, so nalogo reševali slabše kot tisti, ki težav z razumevanjem po lastni oceni niso imeli.
To pa ne velja za skupino študentov in študentk 3. letnika vinogradništva, pri katerih te
povezave ni zaznati. Pa tudi v varianti 2 te povezave ni. Tisti, ki so besedilo ocenili kot težko
za razumevanje, so ga dopolnjevali enako dobro kot tisti, ki se jim besedilo ni zdelo težko
(gl. preglednico C38).
Pri dopolnjevanju vrzeli je večina respondentov izhajala iz besedila oz. je o manjkajočih
besedah sklepala na podlagi sobesedila (vprašanje 5B), kot je razvidno iz spodnje
preglednice (20):366
5B
Varianta 1
Varianta 1 (BF3)
Varianta 2

a) Poznavanje
tematike
24
20
16

b) Sklepanje iz
sobesedila
72
6
73

c) Drugo

Skupaj odg.

4
0
2

100
26
91

Preglednica 20: Vpliv na razumevanje besedila v 5. nalogi
Zgornja preglednica kaže, da se študentje in študentke 3. letnika vinogradništva na BF od
ostalih respondentov precej razlikujejo po tem, kaj je vplivalo na njihovo razumevanje
besedila 5. naloge. Prav vsi so namreč navedli, da je bilo to poznavanje tematike. Pet
respondentov te skupine si je poleg poznavanja tematike pri reševanju pomagalo tudi s
sobesedilom, le en sam je na manjkajoče besede sklepal izključno na podlagi sobesedila.
Pri tem so tisti, ki so nalogo ocenili kot težko, po lastni oceni bolj izhajali iz informacij v
besedilu in na manjkajoče besede sklepali na podlagi sobesedila (vprašanje 5B). Analiza

366

Nekateri respondenti so kljub drugačnim navodilom izbirali po dva odgovora.
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rezultatov je pokazala statistično pomembno povezavo med oceno težavnosti in
poznavanjem tematike le pri varianti 1 (gl. preglednici C39 in C40): tisti, ki so seznanjeni z
vinogradniško tematiko, so besedilo ocenili kot manj težko v primerjavi s tistimi, ki tematike
ne poznajo in so se pri reševanju naloge morali zanašati izključno na sobesedilo. To pa ne
velja za varianto 2 in za študente 3. letnika vinogradništva. Podobno smo ugotavljali pri
povezavi med dosežkom in oceno težavnosti. Iz rezultatov lahko sklepamo, da t. i. vsebinsko
znanje oz. poznavanje tematike dejansko pomembno vpliva na eni strani na razumevanje
besedila, na drugi pa tudi na oceno njegove razumljivosti. To se ujema tudi z rezultati v
uvodnem delu naše raziskave, da namreč (ne)izkušenost z določeno vrsto besedil pomembno
napoveduje tudi težave s to vrsto besedil (prim. poglavje 3.2.5.1.2). Študentov in študentk 3.
letnika vinogradništva sicer nismo spraševali po njihovih bralnih navadah v zvezi s
strokovnimi besedili, domnevamo pa lahko, da imajo s tovrstnimi besedili več izkušenj kot
njihovi mlajši kolegi.
3.2.5.2.6 Naloga 6
Besedilo 6. naloge je uradni dopis dimnikarskega podjetja Energetski servis E. S. d. o. o., ki
je bilo v letu 2006 poslano na številne naslove v Ljubljani in morda še kje. Besedilo
naslovniku nalaga dolžnost: uporabo posebnih dimnikarskih storitev, v katere naj bili
vključeni letni pregled in čiščenje dimnika ter merjenje emisij dimnih plinov. Gre za
institucionalno enosmerno komunikacijo, ki od naslovnika oz. naslovnice pričakuje oz. kar
zahteva ustrezno nejezikovno vedênje, tj. omogočiti dimnikarju obisk in izvedbo storitve.
Naslovnikov jezikovni odziv v obliki zapisanega sporočila je predviden le v primeru, če bi le-ta
želel prestaviti v dopisu določeni termin za dimnikarjev obisk.
Besedilo je bilo izbrano iz več razlogov: vsebinsko oz. informacijsko je nepopolno, saj ne
vsebuje podatkov o ceni, razlogih za potrebno izvedbo storitve, kontaktni osebi in drugih za
uporabnike pomembnih podatkov, ki pa v dopisu niso navedene. Poleg tega je besedilo po
našem mnenju napisano izrazito nevljudno. S tem se sporočevalec, tj. institucija, ki naj bi
izvedla storitev, še dodatno postavlja na hierarhično višji položaj v primerjavi z uporabnikom
njenih storitev. Ta tako rekoč nima nobene možnosti zavrnitve besedila, saj ima, kot je
navedeno v dopisu, neizpolnitev dolžnosti določene finančne in druge posledice (prijava
inšpektorju). V tem smislu to besedilo lahko primerjamo z besedilom 1. naloge.
V varianti 1 smo pustili besedilo v izvirniku, izpustili smo le naslovnikove podatke, v varianti 2
pa smo besedilo nekoliko prilagodili: napisali smo ga (vsaj po našem mnenju) bolj vljudno,
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vse informacije v njem pa smo pustili kot v izvirniku. Povsem enaka je bila v obeh variantah
testa tudi naloga. Ta je bila kot večina nalog v našem testu polodprtega tipa: respondenti so
v besedilu iskali določene podatke in jih vpisovali v dodano preglednico; manjkajoče podatke
so morali označiti z znakom x (gl. 6. nalogo v prilogah A1 in A2). En podatek (predlagani

datum storitve) smo kot zgled že vpisali v preglednico. Za vsak ustrezno vpisan podatek so
respondenti dobili po eno točko.367
Analiza rezultatov je pokazala, da se naloga v obeh variantah testa nekoliko razlikuje, kot
smo prikazali že v preglednici 6 in grafu 5 (natančneje tudi v preglednici C41). Varianto 2 so
s respondenti s povprečno 4,17 točke reševali pomembno bolje od variante 1, pri kateri so
dosegli povprečno 3,58 točke od osmih.
Povedali smo že, da se besedili v obeh variantah testa razlikujeta le po vljudnosti, zato nas je
razlika v dosežku nekoliko presenetila. Res pa je, da je primerjava med obema variantama
testa zajela vse respondente – tako domače kot tuje govorce. Razlika med obema
variantama se namreč pri tujih govorcih ni pokazala:

367

Pričakovani odgovori so navedeni v desnem stolpcu spodnje preglednice:

1

Število že opravljenih obiskov

1/eden

2

»Vsebina« storitve

3
4
5
6
7
8

Telefonska številka za spremembo termina
Izvajalec storitve s strani E. S.
Utemeljitev izvedbe storitve
Cena storitve
Posledice izogibanja izvedbe
Kontaktna oseba

letni strokovni pregled, čiščenje, meritev
emisij dimnih plinov
X
Dimnikar
zakon/zakonsko predpisane obveznosti
X
plačilo izvedbe storitve, prijava inšpekciji
X

Predlagani datum storitve

6. 9. 2007 (zgled)

Kot pravilne smo točkovali tudi drugačne smiselne odgovore.
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Domači govorci
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Tuji govorci

2
1,5
1
0,5
0
Varianta 1
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Graf 15: Povprečni dosežek pri 6. nalogi – primerjava med domačimi in tujimi govorci ter
med variantama testa368
Dejstvo, da so domači govorci bistveno bolje rešili tudi 6. nalogo, ni presenetljivo; sklepamo
namreč, da so besedilo tudi dejansko bolje razumeli. To potrjujejo tudi številne pisne
pripombe tujih govorcev, da je bila naloga oz. vprašanja ob njih zanje težka. Naloga pa je
bila glede na skupni rezultat očitno težka tudi za domače govorce, saj so zanjo v povprečju
zbrali le slabo polovico možnih točk.
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0,30

0,45

0,47

0,36

0,25

0,79

0,55

0,55

3,72

2
1

0,44
0,33

0,42
0,47

0,37
0,27

0,46
0,33

0,61
0,27

0,94
0,67

0,65
0,4

0,58
0,2

4,47
2,94

2

0,22

0,44

0,39

0,0

0,22

0,61

0,36

0,44

2,68

Var.
testa
1

Preglednica 21: Povprečno število doseženih točk pri posameznih vprašanjih v 2. nalogi369
Kot je razvidno iz zgornje preglednice, so imeli respondenti težave z večino vprašanj – tako
domači kot tuji govorci slovenščine. Tuji respondenti so imeli težave pri skoraj vseh
368
369

V nalogi je bilo mogoče doseči 8 točk.
O manjših odstopanj v decimalkah v primerjavi z grafom 14 je prišlo zaradi zaokroževanja.
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vprašanjih, z domačimi govorci so bili izenačeni le pri vprašanju 6.2. Analiza je pokazala, da
je statistično pomembna razlika med obema variantama testa pri tej nalogi nastala pri
vprašanjih 6.1 (število že opravljenih obiskov), 6.5 (utemeljitev izvedbe storitve) in 6.6 (cena

storitve), vendar le pri domačih govorcih (za natančno analizo gl. preglednico C42 v prilogi
C). Za domače govorce so bila v varianti 1 najtežja vprašanja 6.1, 6.4 in in 6.5. Razloge za
nizek rezultat pri vprašanju 6.1 lahko med drugim pripišemo tudi obliki preglednice: ta ni bila
zaprta (ni imela zgornje črte), zato so morda nekateri respondenti prvo vprašanje tudi
spregledali. Marsikdo pa ga je lahko spregleda tudi zato, ker je bil v naslednji vrsti, nad
vprašanjem 2 odgovor že vpisan kot zgled, testna vprašanja pa se običajno začnejo za
zgledi, ne pred njimi.
Za respondente variante 2 je bilo najtežje vprašanje 6.3 (telefonska številka za spremembo

termina): večina jih je prepisala številko faksa, navedeno v besedilu (52 respondentov).370
Takšen odgovor ne preseneča, saj ga je usmerjalo pričakovanje pomena: številka faksa se
pojavi na osrednjem mestu v besedilu, čeprav je v glavi dopisa napisana tudi prava
telefonska številka podjetja. Res pa je, da je vsaka številka faksa dejansko telefonska
številka. Zanimivo pa je, da prav nobeden od respondentov (domačih in tujih) v obeh
variantah testa pri tem vprašanju ni prepisal telefonske številke, navedene v glavi dopisa.
Vprašanje 6.3 je bilo eno od treh vprašanj, pri katerih smo pričakovali, da bodo našim
respondentom predstavljala največ težav, saj so zahtevala iskanje v besedilu neobstoječih
podatkov. V besedilu 6. naloge je poleg informacije o telefonu umanjkala tudi tista o ceni
storitve (vprašanje 6.6) in kontaktni osebi (vprašanje 6.8). Vendar rezultati naših pričakovanj
niso potrdili. Za vprašanje 6.6 se je izkazalo prav nasprotno, saj so pri njem respondenti v
povprečju dosegli največ točk (velja za obe varianti testa). Bralci očitno lahko ugotovijo, ali v
besedilu določeni podatki so ali jih ni, več težav jim predstavlja iskanje oz. prepoznavanje
informacij, ki so v besedilu navedene.
Razloge za nizek dosežek pri tej nalogi je poleg navedenih mogoče pripisati različnim
dejavnikom. Naloga je bila v testu že šesta po vrsti. Nekateri respondenti so s testom že
končali in ostalim je morda zato že zmanjkovalo energije za reševanje. Besedilo je bilo v
primerjavi z ostalimi razmeroma dolgo (le besedilo 1. naloge je bilo daljše) pa tudi precej
zahtevno, kar zadeva besedišče in skladenjske strukture. Že tako precej specifično besedišče
smo v vprašanjih parafrazirali, besedne zveze pa skrčili, tako da so bila vprašanja za mnoge
370

To številko pa je prepisalo tudi 45 domačih respondentov variante 1.
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respondente, zlasti za tuje, morda preveč abstraktna. Nekatera vprašanja pa so bila morda
tudi zavajajoča, npr. vprašanje o telefonski številki (6.3) (gl. utemeljitev zgoraj). Eden od
razlogov za nizek dosežek pa je gotovo tudi način točkovanja, saj smo s celo točko točkovali
le popolne odgovore.371
Kljub vsem navedenim pomislekom pa lahko sklenemo, da imajo govorci težave pri iskanju
informacij v besedilu, ki je za razumevanje težko. Zato smo pričakovali, da bodo imeli
respondenti težave z razumevanjem tega besedila in da bodo, posledično, njihove ocene
težavnosti besedila razmeroma visoke.
Naloga 6
Razumljivost
Sprejemljivost

Varianta
Domači
govorci
1,70
1,70

1
Tuji
govorci
2,17
1,75

Stroka

FSD3

2,14
2,17

1,69
2,38

Varianta
Domači
govorci
1,70
1,70

2
Tuji
govorci
2,44
1,75

Stroka
1,76
1,70

Preglednica 22: Povprečna ocena razumljivosti in sprejemljivosti besedila 6. naloge

Preglednica 22 kaže, da se besedilo 6. naloge respondentom ne zdi posebej težko za
razumevanje (vprašanje 6C), saj so ga ocenili razmeroma nizko (domači govorci s povprečno
oceno 1,7 v obeh variantah, tuji z oceno 2,17 v varianti 1 in 2,44 v varianti 2). Nizek dosežek
gre zato prej pripisovati težki nalogi kot samemu besedilu. To kažejo tudi utemeljitve tistih,
ki so imeli z razumevanjem besedila težave (vprašanje 6Č). Takšnih utemeljitev je bilo sicer
zelo malo, nanašale pa so se v glavnem na nepoznano tematiko (pet domačih in štirje tuji
govorci), pri tujih govorcih pa predvsem na neznano besedišče (sedem respondentov).
Domači govorci navajajo tudi problem količine informacij, v smislu, da manjkajo pomembne
informacije, nepomembnih pa je preveč (šest respondentov).
Tudi pri tej nalogi nas je zanimalo, kakšno je razmerje med oceno težavnosti (vprašanje 6C)
in dosežkom. Analiza je pokazala statistično pomembno povezavo med dosežkom in oceno
težavnosti besedila 6. naloge le pri tujih govorcih, in to v obeh variantah testa (gl.
preglednico C43). Tuji respondenti, ki so besedilo ocenili kot težko, so pri tej nalogi dosegli
slabše rezultate. Pri domačih govorcih se je (kot že tudi pri 1. in 3. nalogi) pokazalo, da
povezave med dosežkom in oceno težavnosti ni: tisti domači govorci, ki so se jim besedila ob
Tako npr. nismo dodelili točk, če je bilo pri vprašanju 6.2 napisano zgolj dimnikarske storitve, ne pa tudi
njihova vsebina (letni strokovni pregled, čiščenje, meritev emisij dimnih plinov). Gl. tudi pričakovane odgovore v
op. 367.
371
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nalogah zdela težka za razumevanje, nalog niso reševali nič slabše od ostalih. Če smo za 3.
nalogo ugotavljali, da so morda respondenti razumljivost besedila ocenjevali z merili za
otroke – nenazadnje so imeli ob nalogi naveden tudi vir, od koder smo vzeli besedilo – pa bi
tu veljalo rezultate interpretirati nekoliko splošneje. Mogoče je namreč sklepati, da vsaj kar
zadeva razumljivost uradovalnih besedil, razumevalci morda merila razumljivosti postavljajo
glede na neko zunanjo instanco. Morda pri tem (bržkone nezavedno) za izhodišče jemljejo
tiste, za katere menijo, da imajo manjšo jezikovno zmožnost kot oni sami in bi lahko imeli z
razumevanjem takšnega besedila (še) večje težave.
Strokovnjaki so razumljivost besedila 6. naloge ocenjevali s povprečno oceno 2,14 (varianta
1) oz. 1,76, kar sicer le malo odstopa od ocene ostalih respondentov. Nekoliko preseneča le
dejstvo, da je varianta 1 ocenjena kot manj razumljiva. Kot najbolj problematične dimenzije
razumljivosti so v varianti 1 izpostavljene skladenjske strukture s povprečno oceno 2,67 in
besedišče (M = 2,33), v varianti 2 pa jezikovna pravilnost (M = 2,33) in skladenjske
strukture (2,20).
Ocena razumljivosti se pri strokovnjakih ujema tudi z oceno sprejemljivosti: besedilo variante
1 je s povprečno oceno 2,17 ocenjeno kot nekoliko manj sprejemljivo od besedila variante 2
(M = 1,70). Razlika v ocenah je pričakovana, vendar pa nas je dejstvo, da je za strokovnjake
besedilo razmeroma dobro sprejemljivo, močno presenetilo. Od strokovnjakov smo namreč
pričakovali bolj kritičen odnos do tovrstne institucionalizirane komunikacije. Večina
respondentov te skupine, ki je sprejemljivost ocenila z visoko oceno, ki se jim je besedilo
torej zdelo slabo ali sploh ne sprejemljivo, ni utemeljila svoje ocene. Komentar so napisali le
trije respondenti: enemu ocenjevalcu variante 2 so se nesprejemljive zdele pravopisne
napake, enemu se je zdel nesprejemljiv ton, v katerem je napisano besedilo variante 1,
drugemu pa sankcije, s katerimi »grozi« pošiljatelj.
Razlaga, zakaj razmeroma dobra sprejemljivost besedila 6. naloge in mnenje, da ustrezno
upošteva naslovnika, pa bi šla lahko tudi v naslednjo smer: morda strokovnjaki prav zato, ker
se tudi poklicno ukvarjajo z jezikom oz. besedili, na razumljivost in sprejemljivost gledajo bolj
s stališča sporočevalca (in so tako tudi moralno na njegovi strani), ne pa naslovnika oz.
razumevalca.
Tudi ostale respondente smo povprašali po sprejemljivosti besedila (vprašanje 6D) z
domnevo, da bo varianta 2 kot vljudnejša zanje sprejemljivejša od variante 1 (vprašanje 6F).
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Kot kaže preglednica 22, so bile vse tri skupine kar zadeva oceno sprejemljivosti besedila
zelo usklajene, razlika med ocenami sprejemljivosti pa se ni pokazala niti ob primerjavi obeh
variant testa.
Skupino domačih in tujih respondentov smo prosili, naj ocenijo, kako vljudno se jim zdi
besedilo 6. naloge (vprašanje 6F). Besedilo variante 2 so na splošno ocenili kot nekoliko bolj
vljudno in s tem potrdili domnevno razliko v vljudnosti med besedili obeh variant (rezultati
primerjave so prikazani v preglednici C44 v prilogi C):

Govorci
Domači
Tuji
FSD3

Varianta
Testa
1
2
1
2
1

Ocena vljudnosti (število respondentov)
Nevljudno
Nevtralno
Vljudno

Skupaj

8
3
1
0
2

95
80
14
15
13

71
55
12
7
7

16
22
1
8
4

Preglednica 23: Povprečna ocena vljudnosti besedila 6. naloge
Preglednica 23 kaže, da je večina respondentov besedilo variante 1 ocenila kot nevtralno ali
celo vljudno, pri čemer razlika med domačimi in tujimi govorci ni razvidna. Kot že rečeno, je
besedilo variante 2 nekaj več respondentov ocenilo kot vljudno (okoli 30 % domačih in nekaj
več kot polovica tujih respondentov). Analiza naših rezultatov je pokazala, da tuji govorci
vljudnost prepoznajo bolj od domačih oz. da so domači na nevljudnost neobčutljivi.
Glede na to, da je bila vljudnost besedila v obeh variantah testa različno ocenjena, smo
pričakovali, da se bo prav zaradi tega pokazala tudi razlika v oceni sprejemljivosti in da bo
besedilo variante 2 kot bolj vljudno za respondente tudi bolj sprejemljivo. Toda kot že
rečeno, naša raziskava teh pričakovanj ni potrdila (preglednica 22).
Domnevali smo, da bo morda primerjalna skupina študentov in študentk 3. letnika FSD
občutljivejša, vendar je naša raziskava to domnevo potrdila le deloma. Kot kaže preglednica
23, jih je več kot polovica (sedem respondentov) besedilo variante 1372 ocenila kot nevtralno,
štirje pa celo kot vljudno, kar skoraj za dvakrat zvišuje odstotek v primerjavi z ostalimi
domačimi respondenti (30 % : 17 %). Enako velja za oceno, da je besedilo nevljudno, ki sta

372

Študentje 3. letnika FSD so ocenjevali samo izvirno besedilo (varianta 1).
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jo dodelila dva respondenta primerjalne skupine študentov 3. letnika FSD (15 % : 8 %).
Primerjalni skupini pa se je kljub takšni izbiri besedilo 6. naloge med vsemi skupinami zdelo
najmanj sprejemljivo: njegovo sprejemljivost so namreč ocenili s povprečno oceno 2,38.
Čeprav je število respondentov v nekaterih skupinah zelo majhno (tuji govorci, primerjalna
skupina študentov FSD), pa je analiza pokazala, da se je tistim respondentom, ki so besedilo
ocenjevali kot nevljudno, le-to na splošno zdelo tudi manj sprejemljivo. Razlogi za manjšo
sprejemljivost, ki jih navajajo respondenti, so pomanjkanje informacij (osem domačih in en
tuji respondent), nepoznana tematika (en domači in dva tuja respondenta), grožnje (en
domači in en tuji govorec). Bolj zgovorni so bili v svojih komentarjih respondenti iz
primerjalne skupine študentov in študentk 3. letnika FSD: trem respondentom se je besedilo
zdelo nejasno (dvema zaradi prevelike količine informacij oz., kot sta zapisala,
»dolgovezenja«), dva sta kot nesprejemljivo navedla vsiljevanje (a je le eden med njima
besedilo ocenil kot nevljudno), pomanjkanje osnovnih podatkov pa prav tako navajata dva
respondenta.
Razmislek o razmeroma majhni občutljivosti za tovrstne nianse v sporazumevanju nas
navajajo na naslednji sklep: uporabniki jezika v institucionalizirani komunikaciji (prostovoljno
in premalo kritično) pristajamo na vzpostavljene hierarhije in smo v reakcijah razmeroma
poslušni ne glede na način, na katerega institucija komunicira z nami. Rezultati so namreč
pokazali, da bi večina naših respondentov dejansko izpolnila svojo z dopisom opredeljeno
dolžnost in počakala na izvedbo storitve (vprašanje 6A):
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Pomoč
8%

Drugo
5%

Drug datum
21%

Pojasnilo
11%

Ne razumem
Nesprejemljivo
Drug datum
Izpolnitev dolžnosti
Pojasnilo
Pomoč
Drugo

Izpolnitev dolžnosti
53%

Graf 16: Izbrani odziv na besedilo 6. naloge – domači in tuji govorci skupaj373
S tem pa lahko vsaj deloma odgovorimo na vprašanje, ki smo si ga zastavili v poglavju 2.3.1,
namreč: ali je besedilo, ki je za naslovnika nesprejemljivo vsebinsko – bodisi zaradi
pomanjkanja nujnih informacij, problematičnosti stališč, izraženih v njem, ali pa tudi zaradi
neprimernega izražanja sporočevalčevega odnosa do naslovnika v našem primeru
(nevljudnost) – zanj sploh sprejemljivo. V naši raziskavi smo na to vprašanje, ki se je sprva
zdelo retorično, dobili pritrdilni odgovor.
Razliko v izbranih odzivih med domačimi in tujimi govorci prikazuje spodnja preglednica (24):
Domači
govorci
a) Ne bi reagiral/a, ker besedila ne razumem.
1
b) Ne bi reagiral/a, ker besedilo zame ni sprejemljivo.
2
c) Pisno bi prestavil/a datum izvedbe, kot predlaga dopis.
41
č) Počakal/a bi na čas izvedbe storitve, določeno v dopisu. 102
d) Poklical/a bi izvajalca storitve in zahtevala pojasnila.
20
e) Prosila bi koga, naj mi pomaga razjasniti besedilo.
8
f) Drugo.
8
Vprašanje 6A

Tuji
govorci
1
0
3
13
3
8
2

Skupaj
2
2
44
115
23
16
10

Preglednica 24: Izbrani odzivi na besedilo 6. naloge – primerjava med domačimi in tujimi
govorci slovenščine374
Prvih dveh možnosti (nereagiranje zaradi nerazumevanja in nereagiranje zaradi nesprejemljivosti besedila) iz
praktičnih razlogov nismo označili. Vsako od njiju sta izbrala le po dva respondenta (nekoliko manj kot 1 % za
vsako od obeh možnosti).
373
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Analiza variance (gl. skupino preglednic C45) je pokazala, da se po reakcijah med sabo
razlikujejo moški in ženske: slednje so s 57 % nekoliko bolj poslušne oz. ubogljivejše od
moških s 44 %. Ta rezultat lahko povežemo tudi z rezultati uvodnega vprašalnika, kjer smo
ugotavljali, da so ženske pri branju na splošno tudi manj samozavestne, saj v primeru
nerazumevanja pogosteje prosijo koga za pomoč (gl. pogl. 3.2.5.1). Razlike v odzivih so se
pokazale tudi med domačimi in tujimi govorci slovenščine – ubogljivejši so slednji – in to ne
glede na varianto testa. Možna razlaga takšnega rezultata pa ni le v jezikovni zmožnosti in s
tem zavedanju lastne nemoči ter/ali spolu, temveč morda tudi v starosti. Ljudje določeno
socialno občutljivost pridobivajo z življenjskimi izkušnjami, s tem pa gradijo tudi določeno
(ne)toleranco oz. se bolj zavedajo pravic, ki jih imajo kot uporabniki in uporabnice različnih
storitev. Naši respondenti so še zelo mladi in nimajo izkušenj niti s tovrstno stvarnostjo niti s
takšno vrsto komunikacije – to zanje večinoma počne kdo drug (npr. starši). Tudi zato morda
rezultati naše raziskave niso potrdili naših domnev. Nepričakovana je bila zato majhna
občutljivost strokovnjakov, ki se z jezikom poklicno ukvarjajo, ga poučujejo ali vrednotijo kot
lektorji, poleg tega pa imajo glede na to, da so že vsaj nekaj časa tudi poklicno aktivni,
domnevno tudi več različnih izkušenj.375 Strokovnjakov po oceni vljudnosti besedila 6. naloge
sicer namenoma nismo posebej spraševali. Domnevali smo, da jo bodo – vsaj nevljudnost v
besedilu variante 1 – sami zaznali in svojo oceno sprejemljivosti temu primerno komentirali.
3.2.5.2.7 Naloga 7
Besedilo zadnje, 7. naloge v našem testu je podobno besedilu 2. naloge. Tudi tu gre za
komentar družbeno-političnih dogajanj, objavljen v rubriki n. n. na zadnji strani Dnevnika
dne 21. 3. 2008. Besedilo komentira uvedbo vinjet, ki naj bi nadomestile dotedanji način
cestninjenja, in jo duhovito poveže z namenom tedanje vlade, da bo povečala najnižje plače.
Besedilo smo v varianti 1 prepisali v izvirniku, v varianti 2 smo trdilni stavek To pomeni
nadomestili z modalnim Vlada morda misli z domnevo, da bodo respondenti variante 2 v
besedilu lažje prepoznali komentar in tako manj izbirali odgovora a in g. Respondente smo v
nalogi vprašali po informacijah, ki jih prinaša besedilo, in jim ponudili devet možnih
odgovorov. Med njimi sta bila pravilna le dva,376 ostalih sedem pa je bilo distraktorjev.
Distraktorji so bili oblikovani tako, da so vsebovali komentar avtorja besedila (a, f in g) ali pa
nekatera dejstva o uvedbi vinjet, ki pa v besedilu niso eksplicitno izražena (distraktorja č in
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Nekateri respondenti so izbrali po dva odgovora.
Strokovnjakov nismo spraševali po njihovi starosti.
376 Kot pravilna smo upoštevali odgovora b (kdor se bo želel voziti po avtocestah, bo moral kupiti vinjeto ) in e
(vlada bo nekoliko zvišala najnižje plače in uvedla vinjete).
375
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d). Vsako pravilno izbiro smo točkovali z eno točko, skupaj je bilo pri tej nalogi možno doseči
dve točki.
Nalogo smo namenoma zastavili dvoumno, celo zavajajoče. Z njo smo želeli preveriti tudi, ali
naši respondenti v besedilu ločijo komentar od dejstev, hkrati pa smo z njo želeli potrditi
domnevo o subjektivnosti razumevanja: pri razumevanju besedil bralce usmerjajo lastno
védenje in izkušnje. Pričakovali smo, da bodo to nalogo bralci reševali zelo različno in da
bodo domači govorci, ki poznajo v času testiranja aktualno problematiko vinjet, izbirali
drugačne odgovore od tujih govorcev, ki te problematike morda ne poznajo in zato izhajajo
zgolj iz besedila.
Rezultati so naše domneve delno potrdili, kar po našem mnenju kažejo zelo različni (nekako
razpršeni) odgovori:

Govorci
Domači
Tuji

Varianta
testa
1.
2.
1.
2.

Število izbranih odgovorov
a
b
C
č

d

e

F

g

h

21
17
2
1

3
4
1
8

78
72
7
8

30
28
6
6

4
1
2
2

30
30
2
5

65
58
9
12

18
12
1
0

44
29
4
6

N
98
89
15
18

Preglednica 25: Izbrani odgovori v 7. nalogi – primerjava med domačimi in tujimi govorci
Iz preglednice 25 je razvidno, da je večina respondentov sicer izbrala pravilna odgovora, da
pa so hkrati izbirali tudi distraktorje. Zato njihovih odgovorov nismo ocenili kot pravilne. Pri
tem so se kot najbolj privlačni distraktorji pokazali č (vinjete bodo zamenjale dosedanji

sistem plačevanja avtocest), f (vlada državljanom običajno ne daje daril) in h (vsi državljani
bodo morali sami v celoti plačati vinjete), respondenti pa so precej izbirali tudi distraktor a
(državljanom z nizkimi plačami bo vlada sofinancirala vinjete). Pri tem so prvega (č)
respondenti verjetno izbirali glede na svoje védenje oz. izkušnje s plačevanjem cestnin v
Sloveniji, saj o tem, da je cestninjenje obstajalo že prej, v besedilu ni govora. Distraktor h pa
je bil močno zavajajoč in je zahteval zares natančno branje: vinjeto bodo morali dejansko
kupiti samo tisti, ki se bodo želeli voziti po avtocestah, ne pa vsi državljani. A tisti, ki jo bodo
kupili, jo bodo morali seveda plačati v celoti.
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V distraktorjih f in a pa gre po našem mnenju za avtorjev komentar, ne pa za dejansko
informacijo. S tem se je pokazalo, da naši respondenti v besedilu le deloma ločijo dejanske
informacije od komentarjev. Res pa je, da opisana dejstva v zvezi z vinjetami in povišanjem
plač dopuščajo tudi sklep, zapisan v komentarju. To bi torej pomenilo, da bi bilo mogoče
informacije ločevati na dejanske in posredne.377
Za domače govorce najmanj privlačna v obeh variantah testa sta se pokazala distraktorja d
(vinjete so avtomobilske nalepke za plačilo cestnine) in g (vlada podarja vinjeto vsem

državljanom z nizkimi plačami). Za slednjega smo pričakovali, da bo bolj privlačen za tuje
govorce, saj gre za parafrazo zadnjega odstavka v besedilu. Domnevali smo tudi, da se bo
prav tu pokazala tudi razlika med obema variantama testa. A analiza rezultatov tega ni
potrdila. Za tuje respondente je bil precej bolj kot za domače privlačen distraktor d, kar
pomeni, da so tudi oni odgovor izbirali glede na lastno védenje. Precej manj kot domači
respondenti pa so izbirali distraktorja a in c, proti pričakovanjem zlasti distraktor a, v katerem
gre, kot že rečeno, zgolj za parafrazo zadnjega odstavka besedila.
Analiza variance ni pokazala razlike med variantama testa, toda te zaradi minimalnega
posega v besedilo ta niti ni bila pričakovana. Vsekakor pa smo pričakovali razlike domačimi in
tujimi govorci. Toda 7. naloga je bila edina v testu, kjer se ta razlika ni pokazala. (Za
natančne podatke gl. preglednico C46.)
Poudariti je treba, da je naloga za analizo problematična. Ni namreč povsem jasno, ali velja
tistim, ki so poleg pravilnih izbirali tudi nepravilne odgovore, točke vsaj deloma upoštevati ali
ne. V naši analizi jih nismo upoštevali. Če bi želeli natančnejše odgovore na vprašanje, ali
bralci ločujejo komentarje od informacij, bi morali izbrati drug tip besedila, nalogo pa
oblikovati drugače. Morda bi morali zmanjšati tudi število distraktorjev, vsekakor pa bi morali
natančneje določiti točkovanje (prim. zadnjo opombo). Dejstvo je namreč, da jih je med
vsemi 220 respondenti le devet izbralo samo oba pravilna odgovora (dva domača govorca v
varianti 1, šest v varianti 2 in en tuji govorec v varianti 2). V spodnjem grafu (17)
prikazujemo deleže pravilnih oz. nepravilnih odgovorov pri 7. nalogi v odstotkih:

377

Res pa je tudi, da so posredovanju dejanskih informacij namenjene druge vrste besedil.
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Graf 17: Delež pravilnih in nepravilnih odgovorov pri 7. nalogi v odstotkih – primerjava med
domačimi in tujimi govorci
Graf 17 kaže, da so respondenti na splošno pravilneje reševali varianto 2, kar gre verjetno
pripisati naključju. Če pa upoštevamo deleže pravilnih oz. nepravilnih odgovorov, pa
ugotovimo, da so 7. nalogo v tej varianti testa bolje rešili tuji govorci. A zaradi izjemno
majhnega števila pravilnih rešitev in nezanesljivosti meritve naloge nismo natančneje
analizirali.
Besedilo 7. naloge je bilo kljub številnim nepravilnim odgovorom ocenjeno kot razmeroma
lahko za razumevanje:
Naloga 7
Razumljivost

Varianta 1
Domači
govorci
1,4

Tuji
govorci
1,57

Stroka
1,73

Varianta 2
Domači
govorci
1,52

Tuji
govorci
1,59

Stroka
1,41

Preglednica 26: Povprečna ocena razumljivosti besedila 7. naloge
Domači govorci so kot nekoliko težjo za razumevanje ocenili besedilo variante 2. Pričakovali
smo, da se bodo imeli tuji govorci pri razumevanju tega besedila več težav, toda njihova
povprečna ocena le malo odstopa od ocene domačih govorcev. Tuji govorci so besedili v
obeh variantah testa ocenili kot enako težki za razumevanje.

212

Strokovnjaki pa so v nasprotju z domačimi govorci kot bolj razumljivo ocenili prirejeno
besedilo (varianta 2). Njihova povprečna ocena razumljivosti, ki smo jo izračunali na podlagi
ocene posameznih dimenzij razumljivosti, je bila tako v varianti 1 1,73, v varianti 2 pa 1,41.
Najbolj so v varianti 1 strokovnjaki izpostavili skladenjske strukture in komunikativnost, ki so
ju ocenili s povprečnima ocenama 2,17. Zlasti za slednjo je glede na vrsto besedila to
nepričakovano visoka ocena. Na drugem mestu sta jedrnatost in koherenca s povprečnima
ocenama 1,83. Koherenca velja s povprečno oceno 1,70 kot najbolj izpostavljena dimenzija
razumljivosti tudi v varianti 2. Razliko med variantama testa v oceni razumljivosti pri
strokovnjakih pripisujemo naključju, saj je bil poseg v besedilo resnično minimalen.
3.2.5.3 Razumljivost in njeni kriteriji
Ocene razumljivosti posameznih besedil smo že predstavljali in komentirali ob posameznih
nalogah. Ugotavljali smo, koliko se te ocene razlikujejo po posameznih skupinah
respondentov, hkrati pa nas je zanimalo tudi, katere kriterije razumljivosti so izpostavljali
strokovnjaki pri konkretnem besedilu. V tem poglavju ponujamo zbirne podatke in na kratko
povzemamo ugotovitve.
Majhna razlika v oceni razumljivosti se je pokazala med obema variantama testa, kot kaže
naslednji graf:
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Graf 18: Povprečne ocene razumljivosti posameznih besedil – razlika med variantama testa378

378

5. nalogo smo zaradi specifičnosti (gl. zgoraj) iz analize izpustili.
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Največja razlika med variantama testa se je pokazala pri 1. nalogi, pri ostalih je ta razlika
manjša in kaže na to, da prilagajanje besedil tako rekoč ni vplivalo na oceno njihove
razumljivosti. Nekoliko presenetljivo pa je, da so respondenti besedilo 3. naloge, v katerem
je bila referenca jasno izražena (varianta 2), označili kot težje za razumevanje, čeprav so
rezultati pokazali, da so imeli z njim manj težav kot respondenti variante 1 (gl. graf 11).
Naslednja preglednica povzema ocene razumljivosti besedil variante 1 po posameznih
skupinah respondentov:
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Graf 19: Ocene razumljivosti besedil po skupinah respondentov – varianta 1
Pričakovali smo, da se bodo vse tri skupine respondentov v ocenah razumljivosti posameznih
besedil razlikovale, in to v obeh variantah testa. Hkrati smo pričakovali, da bodo tuji govorci,
ker imajo načeloma več težav z razumevanjem besedil kot domači govorci, razumljivost
besedil ocenjevali z višjimi ocenami od drugih respondentov, tj. ocenili jih bodo kot težja za
razumevanje. Toda to se je v varianti 1 zgodilo le pri besedilu 2. naloge (razlika pri 6. nalogi
se ne zdi relevantna). Nasprotno pa so povprečne ocene razumljivosti besedil variante 2 v
veliki meri naša pričakovanja o takšni razliki potrdile:
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Graf 20: Ocene razumljivosti besedil po skupinah respondentov – varianta 2
Domnevali smo tudi, da bodo razlike med ocenami domačih respondentov in ocenami
strokovnjakov zelo podobne. Toda dejstvo je, da so očitno do razumljivosti bolj kritični tisti,
ki se z besedili tudi poklicno ukvarjajo, saj so v varianti 1 ocene dokaj izenačene le v 3.
nalogi, pri ostalih besedilih pa ocena strokovnjakov precej odstopa od ocene običajnih
bralcev. Še posebej očitna je razlika pri besedilu 4. naloge – bržkone jo lahko povežemo s
skrbjo jezikoslovcev za kvaliteto besedila oz. njegovo pravilnost s stališča jezikovne norme
(gl. pogl. 2.3.2.3). Še enkrat poudarimo, da je bila skupina strokovnjakov zelo majhna, med
njimi pa je bilo kar pet lektoric. Kot je razvidno iz grafov, je bilo besedilo 4. naloge ocenjeno
zelo podobno – kot že rečeno, smo besedilo v obeh variantah testa pustili v izvirniku.
Nekoliko drugačne rezultate smo dobili pri ocenah razumljivosti besedil v varianti 2: tu so se
pokazale nekaj manjše razlike med domačimi govorci in strokovnjaki, strokovnjaki so v dveh
primerih (3. in 7. naloga) razumljivost besedil povprečno ocenili nekaj nižje od domačih
govorcev.
Seveda pa tudi pri vseh sklepih velja previdnost: razlike v ocenah so izredno majhne. Zaradi
premajhnega števila podatkov pa ni bilo mogoče ugotoviti, ali je ta razlika statistično
pomembna ali ne.
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Z raziskavo smo želeli smo ugotoviti tudi, ali se kateri od naših kriterijev razumljivosti, po
katerih so ocenjevali strokovnjaki, bolj ujema z oceno razumljivosti običajnih bralcev (tujih ali
domačih govorcev slovenščine) in je zato morda za oceno razumljivosti bolj ključen od
drugih. Tudi tu zaradi premajhnega števila podatkov natančnih povezav pri posameznih
besedilih ni bilo mogoče ugotavljati.
Izračun povprečnih ocen za vseh šest besedil skupaj je v varianti 1 pokazal naslednje: pri
strokovnjakih so se pokazale statistično zelo pomembne povezave med povprečno oceno
razumljivosti in ocenami jedrnatosti, jezikovne pravilnosti in koherence, pri domačih govorcih
le pri jedrnatosti, pri tujih govorcih pa pri jedrnatosti, besedišču (popolna korelacija) in
jezikovnih strukturah (gl. preglednico C47 v prilogi C).379 Vendar takšen splošen izračun ni
niti zares veljaven niti smiseln, saj smo imeli v jezikovnem testu in vprašalniku opraviti z zelo
različnimi besedili.

Predstavljeni rezultati eksperimenta so kljub številnim pomanjkljivostim testa in njegove
izvedbe potrdili nekatere v teoretičnem delu postavljene hipoteze. Ob predstavitvi
posameznih nalog smo jih že komentirali, možnosti za nadaljnje empirično raziskovanje tega
področja pa nakazujemo v sklepnem poglavju.

379

V varianti 2 so bili rezultati podobni pri strokovnjakih – povprečna ocena razumljivosti se ujema z oceno
jedrnatosti in jezikovne pravilnosti, podobo je pri tujcih (besedišče), pri domačih govorcih pa je, presenetljivo,
povsem drugače: povprečna ocena razumljivosti se statistično pomembno ujema z oceno upoštevanja naslovnika
in komunikativnostjo.
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4 Sklepne misli
Čas in prostor, v katerem živimo zaznamuje bliskovit razvoj novih tehnologij in novih
medijev, zlasti interneta, ter v zvezi z njimi ne le skokovito naraščanje količine informacij,
temveč tudi (hiter, poceni in učinkovit) dostop do njih – tako v klasičnih kot elektronskih
medijih. Prav demokratizacija dostopa do informacij od 70. let prejšnjega stoletja dalje vodi v
oblikovanje t. i. informacijskih družb (po Henslu 1990, cit. v Gogolok in Heil 2002: 4), katerih
predstavniki in predstavnice so tako postavljeni pred nove izzive. Nove tehnološke in
družbene spremembe ter globalizacijski procesi sprožajo nove sporazumevalne potrebe in
navade čisto na univerzalni ravni ter odpirajo vprašanje globalne javnosti, globalnega
komuniciranja in s tem globalnega jezika, saj, kot pravi Škiljan (1999: 115), »procese

globalizacije komunikacije spremljajo procesi unifikacije idiomov« (gl. tudi Stabej 2001b).
Spremembe pa se dogajajo tudi v vsaki jezikovni skupnosti, kjer ima jezik ne le
komunikacijsko, temveč tudi simbolno vlogo (Stabej 2001b). Člani in članice sodobnih družb
so zaradi navedenih sprememb postavljeni pred nove izzive. Prvi tak izziv je gotovo, kako se
znajti v množici informacij globalnih razsežnosti (Gogolok in Heil 2002: 8). Konec 70. let se je
na področju uporabe tehničnih sistemov razvil koncept prijaznosti do uporabnika (angl. user

friendliness) in se hitro začel uporabljati tudi v zvezi z orientacijo po informacijskih prostorih.
Informacije naj bi bile organizirane in posredovane tako, da se uporabnik med njimi lahko
znajde, jim določi vrednost oz. zanesljivost in čim učinkoviteje loči pomembne od
nepomembnih, nove od starih, uporabne od neuporabnih (prav tam); izbere torej »prave«:
tiste, ki mu po eni strani koristijo s čisto praktičnega vidika, po drugi pa tudi tiste, ki segajo
na področje uresničevanja njegovih pravic in mu odpirajo možnosti za (so)delovanje v
demokratični družbi. Prav zanesljivost in uporabnost informacije igra v času, ko vse novo
hitro zastara, in v storilnostno naravnani družbi ključno vlogo: njenim članom in članicam
povečuje možnosti za njihovo učinkovitost in konkurenčnost. S takšno usmeritvijo sodobnih
družb pa se vse bolj širi tudi zavedanje članov in članic sodobnih družb o njihovih pravicah v
zvezi s tem.
Drugi pomemben izziv sodobnih družb pa je predelava (i)zbranih informacij v znanje in
védenje. Sama informacija namreč še ne pomeni védenja; to postane lahko šele v zapletenih
kognitivnih procesih obdelave (razvrščanju, analizi itd.) in vgrajevanja v že obstoječe znanje
(Gogolok in Heil 2002: 8). Prvi pogoj za začetek tega procesa pa je – ob dostopnosti
informacije – zagotovo ta, da jo uporabnik tudi razume. To pomeni, da mora biti ustrezno
»opremljen«, tj. poznati mora kod, v katerem je informacija posredovana, in pravila
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komunikacije v njem; hkrati pa mu mora biti informacija tudi razumljivo, celovito in
uporabniku prijazno posredovana. V sodobnih družbah se seveda lahko njen član ali članica
zatečeta po pomoč k posrednikom, nenazadnje obstajajo poklici, ki pomagajo pri
razumevanju težko razumljivih besedil na določenih področjih javne komunikacije (na primer
pravni zastopniki). Vendar bi moralo biti v interesu družbe, da so besedila v javni
komunikaciji za uporabnike razumljiva brez tovrstnega posredništva. Ob pravici do
informacije je prav pravica do kakovostne, uporabne informacije ena temeljnih pravic članov
in članic sodobnih družb v javnem in uradnem sporazumevanju.
Globalizacijski procesi pa ne pomenijo le vse množičnejšega in hitrejšega pretoka in
izmenjave informacij, temveč tudi storitev in kapitala, nanašajo pa se tudi na mobilnost ljudi.
To od posameznikov poleg že omenjene orientacije v (virtualnem) informacijskem prostoru
zahteva tudi orientacijo v fizičnem prostoru, pa tudi v družbenem okolju (Weidemann 1999:
36). Slednjega zaznamuje prav jezikovna komunikacija. Takšna mobilnost in povezovanje
zahteva ne le kulturno in jezikovno prilagajanje posameznikov, temveč je ena njunih posledic
tudi (pre)oblikovanje večkulturnih in večjezikovnih družb in skupnosti, v katerih imata
razumevanje in razumljivost kot posebni kategoriji v javni in uradni komunikaciji prav
posebno vlogo. Razumevanje namreč v prvi vrsti pomeni možnost jezikovne socializacije in je
vstopnica za uresničevanje temeljnih človekovih in dejavno vključevanje v (večinsko) družbo;
(ne)razumljivost pa je na drugi strani lahko – in dejstva kažejo, da pogosto tudi je –
(legitimni) mehanizem izključevanja iz nje oz. zapiranja njenih vrat. V takšnih primerih je
jezik sredstvo za nadzor nad védenjem in znanjem ter tako pomeni tudi distribucijo družbene
moči. Tu ne govorimo zgolj o izbiri jezika, temveč tudi vprašanju razumljivosti besedil znotraj
enega jezika, zlasti še v enosmerni javni in uradni komunikaciji ter komunikaciji v
formaliziranih in hierarhiziranih razmerjih, v katerih so možnosti povratne informacije in s
tem odpravljanje morebitnih sporazumevalnih motenj močno omejene. V demokratičnih
družbah naj bi bila pravica do razumevanja – pa tudi pravica biti razumljen kljub omejeni
jezikovni zmožnosti (prim. Stabej 2003c: 89) – na strani šibkejšega, skrb za razumljivost kot
apriorno pozitivne vrednote dolžnost močnejšega.
Seveda v javni komunikaciji obstajajo številni diskurzi, ki niso (bili) predmet te raziskave, npr.
politični, religiozni, poetični diskurz idr., če povzamemo po Škiljanu (1999). Ti diskurzi bi
zahtevali drugačno opredelitev razumevanja in razumljivosti besedil. Razumljivost ima
zagotovo poseben pomen v političnem diskurzu: v njem se »najjasneje izraža tudi

manipulacija z jezikom javne komunikacije«, saj lastne interese (npr. strankarske itd.) skuša
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prikazati kot splošne oz. skupne (Škiljan 1999: 105). V tem smislu je političnemu podoben
diskurz tistega dela javne komunikacije, ki sodi na področje t. i. odnosov z javnostmi: ta v
veliki meri igra na dvoumnost in nerazumljivost.
Če (slovensko) jezikoslovje želi opravljati družbeno odgovorno vlogo, ga vse navedeno
postavlja pred pomembne izzive. Temeljno vodilo pri razmišljanju o razumevanju in
razumljivosti besedil so bile v tem delu prav spremembe v sodobni slovenski jezikovni
skupnosti. V širšem družbenem kontekstu sta razumevanje in razumljivost vsakdanji
kategoriji, namen te doktorske disertacije pa je bil opredeliti ju s stališča jezikoslovja ter
ugotoviti, kateri so dejavniki, ki vplivajo na razumevanje besedil, ter kako razmeroma
objektivno izmeriti razumevanje in razumljivost besedil oz. njune stopnje.
Razumevanje je v tem delu pojmovano kot subjektivno tvorjenje aktualiziranega pomena
besedila. Kot tako je stopenjsko, stopnje razumevanja pa se nanašajo tako na količino
razumetega kot tudi na razmerje med semantičnim in pragmatičnim pomenom. In čeprav gre
za ponotranjen, subjektiven proces, ga po vsej verjetnosti usmerjajo tudi objektivnejši
dejavniki. Posameznik je vedno pripadnik neke družbe, in ta ga tako ali drugače zaznamuje:
zaznamujejo ga družbene vloge, ki jih prevzema, odnosi in razmerja, ki jih ustvarja z drugimi
predstavniki, kultura. Bolj kot to, kaj, koliko in kako posameznik v besedilu razume, pa nas je
zanimalo, kaj ga pri tem ovira. Možne ovire pri razumevanju smo iskali tudi v besedilu.
Pomemben vidik razumevanja je po našem mnenju namreč razumljivost besedila: to sicer
določa razumevalec s svojo motivacijo, znanjem in védenjem, nameni itd., je pa hkrati
odvisna tudi od številnih, besedilu potencialno imanentnih dejavnikov. Na razumljivost je
mogoče gledati z dveh stališč: s stališče izbire jezika in s stališča izbire jezikovnih sredstev
znotraj istega jezika. V tem delu smo se omejili na slednje in razumljivost besedil iz
metodoloških razlogov opredelili kot formalno lastnost besedila. Takšno pojmovanje je
omogočilo določitev kriterijev, po katerih smo skušali objektivno izmeriti stopnjo razumljivosti
besedil.
Kljub pomanjkljivostim in številnim omejitvam merskega instrumenta, ki smo ga izdelali za
potrebe naše raziskave, pa tudi nereprezentativnosti vzorca, na katerem smo instrument
preskusili, so rezultati potrdili nekatere v teoretičnem delu zastavljene hipoteze.
Vsaj do neke mere se nam je potrdila domneva, da je razumevanje subjektivno in močno
odvisno od razumevalčevega predznanja – na eni strani jezikovne zmožnosti, na drugi pa
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tudi drugih znanj in izkušenj, tudi bralskih. Rezultati večine nalog so pokazali, da tuji govorci
z manj razvito jezikovno zmožnostjo v slovenščini in z manj bralskimi izkušnjami z besedili v
slovenščini besedila razumejo manj, deloma pa tudi drugače od domačih govorcev. Ob tem
se je potrdila tudi domnevna povezava med hitrostjo oz. avtomatiziranostjo branja in
pravilnostjo razumevanja besedil. Hitri bralci so besedila razumeli bolje od počasnih in bili
posledično pri reševanju nalog nekoliko uspešnejši. Pričakovano so se domači govorci v
primerjavi s tujimi izkazali kot hitrejši bralci, toda tudi med domačimi govorci so hitri bralci
naloge reševali bolje od počasnejših. Čeprav smo predvidevali, da je dolžina učenja
slovenščine pri tujih govorcih lahko pomemben dejavnik, ki vpliva tako na hitrost branja kot
na razumevanje oz. pravilnost rešitev, pa nam je to raziskava potrdila le delno. Tuji govorci,
ki se učijo dlje, so namreč naloge reševali le hitreje, ne pa tudi pravilneje. Možne razloge
smo navedli (vprašanje strnjenosti, intenzivnosti, sistematičnosti učenja), še enkrat pa velja
poudariti, da majhno število respondentov te skupine zahteva previdnost pri interpretaciji
rezultatov.
Poleg jezikovne zmožnosti se je potrdila tudi domneva, da na razumevanje besedil vplivajo
druga, t. i. vsebinska znanja in da tisti, ki dobro poznajo tematiko besedila v njem lažje
zapolnijo manjkajoče informacijske vrzeli, medtem ko se morajo tisti, ki tematike ne poznajo,
zanašati izključno na površinske jezikovne informacije v besedilu. Žal nam teze, da je
strokovna besedila možno enako dobro razumeti v domačem in tujem jeziku, ni uspelo
potrditi. Le na spekulativni ravni jo potrjujejo tuji govorci, ki z branjem strokovnih besedil v
slovenščini po lastni oceni nimajo veliko težav.
Domneva, da imajo domači govorci težave z razumevanjem besedila bolj na lokalni kot na
globalni ravni, se je v veliki meri potrdila. Pokazalo se je, da so imeli domači govorci nekaj
težav pri razumevanju glavnih informacij v besedilih ne pa celotnih besedil, vendar bi bilo
težave možno pripisati tudi drugim dejavnikom, kot so tip naloge, mesto v testu, dolžina
besedila in vprašanja ob njem, ne le zmožnosti respondentov. Na splošno so respondenti,
tudi domači, najslabše rezultate dosegli pri nalogah odprtega oz. polodprtega tipa, v katerih
so morali svoje odgovore zapisati na ustrezno mesto. Ob tovrstnih nalogah se odpira
vprašanje meje med jezikovno recepcijo in produkcijo. Menimo namreč, da nepopoln ali
napačno zapisan odgovor ne more biti zanesljiv dokaz nerazumevanja. V takšnih primerih je
zato sporna zanesljivost meritve. Hkrati pa so prav naloge z odprtimi vprašanji bolj
avtentične od drugih tipov nalog, saj izzovejo odgovore, ki so najbližje realnim, tj. takim v
netesnih situacijah.
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Če se vrnemo k oviram pri razumevanju: lokalne težave so se pri domačih in tujih govorcih
pričakovano največkrat pojavljale na leksikalni in – nekoliko manj – na skladenjski ravni, kar
pomeni, da sta tradicionalna kriterija razumljivosti dobila ustrezno empirično potrditev. In če
pri domačih govorcih leksikalne ovire vplivajo kvečjemu na razumevanje nekaterih
podrobnosti, se je pri tujih govorcih pokazalo, da leksikalne težave lahko povzročijo tako
hude motnje v procesu razumevanja, da je okrnjeno razumetje glavnega sporočila v
besedilu, torej na globalni ravni. Res pa je, da smo razumevanje besedila ene od obeh nalog,
ki sta dali takšen rezultat, zaradi močno izražene ironije povezovali tudi s sociokulturnim
védenjem.
Lokalno oviro (lahko) pomenijo tudi zapletene skladenjske strukture: v eni od nalog so
težave z razumevanjem respondenti – domači in tuji – pripisovali prav zapletenim povedim.
Te delujejo zapletene ne samo zaradi zapletenih medstavčnih razmerij, temveč je to tudi
posledica potrebe po natančnosti, eksplicitnosti izražanja.
S skladnjo je povezano tudi nanašanje. Nejasno izražena referenca je povzročala težave pri
razumevanju tako domačim kot tujim govorcem, čeprav so v tem smislu problematično
besedilo ocenili kot razmeroma lahko razumljivo in nalogo tudi razmeroma dobro rešili.
Predvsem je dvoumno izražena referenca povzročala težave v razumevanju tistim, ki jim je
naloga namenjena, tj. otrokom. Vsi delovni zvezki in gradiva v osnovni šoli – še posebej tam,
kjer je pravilnost razumevanja nekako predpisana – naj bi bili zato opremljeni z ustreznimi
rešitvami ali pa bi se morali avtorji učnega gradiva izogibati tovrstnim dvoumnostim.
Prav neznano besedišče in zapletene skladenjske strukture tudi respondenti sami navajajo
kot največje ovire pri razumevanju besedil. Jezikovne napake v besedilu so se kot ovira pri
razumevanju znašle šele na predzadnjem mestu. Seveda pa naj jezikovne napake ne bi
preveč krnile besedilne koherence. Tudi naša raziskava je pokazala, da odstopanje od knjižne
(pisne) norme za razumevanje ni zelo usodno. Jezikovne napake so sicer vplivale na
uspešnost reševanja naloge, vendar ocena razumljivosti besedila z napakami ne pri domačih
ne pri tujih govorcih ni pokazala, da so tisti, ki so besedilo ocenili kot težko razumljivo,
nalogo rešili slabše od tistih, ki z razumevanjem niso imeli težav. To pomeni, da so jezikovne
napake za bralce pogosto prej moteče, kot pa pomenijo dejansko oviro pri razumevanju, in
tako vplivajo na oceno sprejemljivosti besedila. V tem primeru gre torej po našem mnenju za
vprašanje jezikovne strpnosti do od norme odstopajočih jezikovnih produkcij. Prav besedilo z
jezikovnimi napakami je bilo namreč v povprečju ocenjeno kot najmanj sprejemljivo med
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vsemi besedili (M = 2,52).380 Pojem medkulturne komunikacije smo že omenjali in ugotovili,
da se vprašanja, povezana z njim, le počasi vključujejo tudi v učne načrte za slovenski jezik v
šolah. V tem okviru bi kazalo domače govorce slovenščine v procesu šolanja ne le seznanjati
z dejstvom, da obstajajo različne oblike slovenščine v govorjeni in zapisani obliki, ampak jih
predvsem nanje tudi navajati in s tem spodbujati toleranco do njih. Dejstvo je namreč, da so
pričakovanja zlasti domačih govorcev slovenščine do t. i. tuje produkcije zelo visoka. O tem
poleg rezultatov naše raziskave priča tudi v poglavju 2.2.3 omenjena javnomnenjska anketa:
tuji govorci naj bi se bili po mnenju anketiranih zmožni v slovenščini pogovarjati in pisati o
zahtevnejših temah, ne le v vsakodnevnih situacijah. Domnevamo lahko, da je izhodišče
takih pričakovanj torej nekdo, ki normo obvlada, to pa je bržkone (idealni) domači govorec
slovenščine. Ob tem se odpira vprašanje dostopa do znanja: ali imajo tuji govorci v Sloveniji
dejansko dovolj možnosti in spodbude, da bi se naučili slovenščino do take mere, da bi vsaj
približno zadostili tovrstnim pričakovanjem?
Če so pričakovanja v primeru produkcije besedil povezana z visoko stopnjo jezikovne
zmožnosti, pa je v primeru recepcije, nekoliko paradoksalno, naša raziskava pokazala prav
nasprotno. Rezultati v večini primerov namreč niso pokazali povezave med oceno
razumljivosti in dosežkom pri posameznih nalogah: tisti domači respondenti, ki so besedila
ocenili kot težko razumljiva, nalog niso reševali nič slabše od tistih, ki se jim besedila niso
zdela težka za razumevanje. To nas navaja na sklep, da domači respondenti ali že v procesu
razumevanja, tj. sproti nekako rešujejo težave z razumevanjem (težja mesta morda večkrat
preberejo ipd.) ali pa merilo za svojo oceno razumljivosti morda iščejo zunaj sebe, takšno
merilo so morda govorci s šibkejšo jezikovno zmožnostjo, tisti, ki bi iz določenih razlogov
utegnili razumeti manj kot oni sami. V oceni (ne)razumljivosti se tako v nekem smislu torej
izraža določena mera empatije do potencialnih šibkejših razumevalcev. Tuji govorci pa očitno
izhajajo iz lastne jezikovne zmožnosti in se dobro zavedajo težav, ki jih imajo z
razumevanjem besedil v slovenščini. Tisti, ki so besedila nalog ocenjevali kot težka za
razumevanje, so namreč v večini primerov dosegli tudi slabše rezultate.
Z raziskavo smo potrdili domnevo, da bralne navade in z njimi izkušnje z branjem besedil v
slovenščini pomembno napovedujejo na eni strani hitrost branja in pravilnost reševanja, na
drugi pa tudi oceno razumljivosti besedil. Čeprav imajo naši respondenti po lastni oceni
380

Za primerjavo navajamo povprečne ocene sprejemljivosti besedil v varianti 1, ki smo jih izračunali na podlagi
odgovorov respondentov v vseh treh skupinah: besedilo 1. naloge je bilo z oceno 2,46 ocenjeno kot nekoliko bolj
sprejemljivo od besedila z napakami, tj. od besedila 4. naloge, kot precej bolj sprejemljivi so respondneti v
povprečju ocenili besedili 3. in 6. naloge (M = 1,86 oz. 1,87). Besedila variante 2 so bila na splošno ocenjena kot
bolj sprejemljiva (gl. preglednice 10, 14, 16, 17 in 22).
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najmanj izkušenj z branjem uradovalnih besedil in jim ta običajno pri razumevanju
povzročajo največ težav, pa se je domneva, da bodo respondenti najslabše reševali prav
naloge, povezane z uradovalnimi besedili, potrdila le delno. Kar je za našo raziskavo ob teh
besedilih morda bolj bistveno, je ugotovitev, da udeleženci institucionalizirane komunikacije
pristajajo na način komunikacije, ki jim ga vsiljujejo institucije. Tako sta bili za večino naših
respondentov kljub zaznanim težavam pri razumevanju (specializirano besedišče, zapletene
skladenjske

strukture,

problem

medbesedilnosti)

in/ali

nesprejemljivosti

vsebine

(pomanjkanje informacij, nevljudnost) obe uradni besedili sprejemljivi. Besedili od naslovnika
zahtevata določeno (neverbalno) vedênje in večina med njimi bi se na oba poziva odzvala
ubogljivo, celo v lastno škodo. Raziskava je pokazala, da so respondenti na splošno
pripravljeni nadaljevati komunikacijo – kakršnakoli ta že je – in le redko kot možen odziv v
njej izbirajo neangažiranje. Eden od razlogov za to je zagotovo tudi premajhna kritičnost
bralcev do besedil, ki zadevajo njihove uporabniške, državljanske pravice. Tu se odpira
problem (preveč) specializiranih diskurzov v komunikaciji s splošnim uporabnikom:
obvladanje takih diskurzov je v uradni komunikaciji izraz družbene moči, za običajnega
uporabnika pa bi pomenilo prednost pri uveljavljanju njegovih pravic; a običajni uporabnik
jezika niti nima možnosti samopomoči pri razumevanju, saj tovrstnega specializiranega
besedja v splošnih slovarjih običajno ni.
(Ne)razumljivost je sila težko dokazovati, saj je, kot smo videli, ni mogoče omejiti na
»tehnično« plat besedila; na njeno oceno vpliva cela vrsta dejavnikov. Ko smo predstavljali
oceno razumljivosti posameznih besedil, smo ugotavljali, katere njene t. i. delne lastnosti so
izpostavljali strokovnjaki pri konkretnem besedilu. Želeli smo ugotoviti, ali se kateri od naših
kriterijev bolj ujema z oceno razumljivosti običajnih bralcev (tujih ali domačih govorcev
slovenščine) in je zato morda za oceno razumljivosti bolj ključen od drugih. Zaradi
premajhnega števila podatkov natančnih povezav pri posameznih besedilih ni bilo mogoče
ugotavljati.
Podobno težko dokazljiva je tudi sprejemljivost besedila, saj je ta v primerjavi z
razumljivostjo še bolj subjektivno zaznamovana. Dejstvo pa je – in to je pokazala tudi naša
raziskava –, da je ocena sprejemljivosti besedila običajno odvisna tudi od ocene njegove
razumljivosti.
Če se za trenutek vrnemo k predstavi o kontinuumu med jezikovno recepcijo in produkcijo,
med razumevanjem in tvorjenjem besedil, med razumevalcem in sporočevalcem, lahko
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sklenemo, da udeleženci sporazumevanja vsak po svoje tvorijo besedilne pomene, v nekem
smislu si jih torej delijo.381
Jezika/jezike se ljudje učijo za zasebne potrebe in za javno komunikacijo, za neuradne in
uradne sporazumevalne situacije. Da naj bi bilo učenje jezika usmerjeno v znanje jezika in
manj v znanje o jeziku, se zdi z današnje perspektive obrabljena fraza. Ob tem naj bi se v
demokratični jezikovni skupnosti uporabniki jezika naučili tudi deliti pomene z drugimi. K
znanju jezika sodi kritičnost do besedil v javni in uradni komunikaciji oz. njihove razumljivosti
in sprejemljivosti, pa tudi skrb za takšno komunikacijo, v kateri se udobno počutijo vsi
udeleženi.

Pot naprej
Doktorska disertacija Razumljivost in razumevanje: besedilnost med formalnimi lastnostmi in

kognitivnimi procesi predstavlja le poskus nakazati vso kompleksnost obravnavane
problematike in jo okvirno sistematizirati. Vprašanje, ki se mi je ves čas in vedno znova
porajalo, je bilo, kaj novega sploh lahko prinesejo razmišljanja o temi, o kateri je bilo, se zdi,
že vse napisano, pa je pravzaprav tako težko ulovljiva ne le v besede, ampak tudi razločne,
razumljive predstave. Zato sodbo o tem, ali naloga vsaj do neke mere zadošča namenu in
ciljem, ki sem si jih zastavila, prepuščam bralcem in morebitnim prihodnjim raziskovalcem
tega področja. Ti bodo zagotovo ponujali nova razumevanja in iskali drugačne rešitve,
predvsem pa bodo razširili raziskovalno polje. Še nadalje pa bi po mojem mnenju kazalo
raziskovanje razumevanja in razumljivosti usmerjati empirično, saj so izkušnje pokazale, da
le-to konkretizira teoretična izhodišča in jih na neki način »ozemlji«.
Tako bi v prihodnje kazalo merski instrument zastaviti nekoliko drugače, vsebinsko in
izvedbeno. Kar zadeva vsebino, bi bilo treba raziskovanje empirično razširiti tudi na
poslušanje: kaj pomeni razumljivost besedila, če je le-to govorjeno in mora poslušalec sproti
tvoriti njegov pomen? Bralec se običajno k besedilu ali težjim mestom v njem vedno znova
lahko vrne in si, vsaj potencialno, lahko razjasni morebitne nejasnosti, za poslušalca je to
381

Ali kot Friederich Schlegel v svojih Kritičnih fragmentih (1998: 15–16) duhovito predstavlja pisateljsko
sporočanje: »Splošno veljavne zakonitosti pisateljskega sporočanja so naslednje: 1) Pisatelj mora imeti kaj, kar bi

rad sporočil; 2) imeti mora koga, ki mu to želi sporočiti, 3) res mu mora sporočiti, sposoben mora biti to z njim
deliti, ne le da se sam izrazi; sicer bi bilo bolje molčati.« Njegova misel je po našem mnenju posplošljiva na
katerikoli sporazumevalni proces.
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mogoče le izjemoma. Ali tudi drugačen način sprejemanja (lahko) vpliva na proces in/ali
rezultat razumevanja?
Kar zadeva branje, bi bilo treba raziskati vsak posamezni dejavnik razumevanja posebej in
ugotoviti, ali je kateri med njimi za rezultat, tj. razumetje, morda bolj odločilen od drugih. Na
drugi strani bi bilo zanimivo ugotavljati meje razumljivosti ob vsakem od sedmih kriterijev
posebej – če so kot kriteriji razumljivosti sploh relevantni. To bi seveda zahtevalo oblikovanje
številnih različnih merskih instrumentov, tako jezikovnih testov kot ustreznih vprašalnikov, pa
tudi ocenjevalnih meril oz. lestvic, s katerimi bi bilo mogoče opisati stopenjskost razumevanja
in razumljivosti. V tej raziskavi uporabljena lestvica se namreč ni izkazala za najustreznejšo –
vsaj ne v vseh primerih. Ustrezneje in po drugačnih postopkih bi morali prilagoditi tudi
besedila, vključena v test. Glede na dejstvo, da na vsako merjenje do neke mere vpliva tudi
metoda merjenja, bi v kateri od prihodnjih raziskav kazalo vključiti drugačne tipe nalog,
strokovnjakom pa ponuditi v oceno tudi naloge oz. vprašanja ob besedilih. To bi omogočilo
ugotoviti tudi težavnost samih nalog za reševanje in na ta način zmanjšati vpliv testne
metode na rezultate raziskav.
Seveda bi celovita raziskava zahtevala ustrezen reprezentativni vzorec govorcev slovenščine
– domačih in tujih. Kar zadeva izvedbo, pa bi veljalo morda poskusiti z bolj individualnim
pristopom, kot so to na primer počeli v raziskavah funkcionalne pismenosti. Skupinsko
testiranje v primerih, ko želimo povratno informacijo tudi o besedilih, se je pokazalo kot manj
primerno, saj ljudje zelo različno pojmujemo kategoriji razumljivosti in sprejemljivosti besedil.
Takšen pristop pa bi omogočil tudi ustreznejše merjenje časa, ki ga bralci dejansko porabijo
za branje in razumevanje določenega besedila.
V tem delu predstavljena raziskava torej (še) ni zaključena in dokončna niti ni imela tega
namena. Eden njenih glavnih ciljev je bil odpreti široko problematiko razumevanja v
sporazumevalnem procesu, do neke mere pa tudi merjenja v jeziku.
Svoje razmišljanje bi rada sklenila nekoliko bolj poetično, z metaforo o pumi, ki jo srbski
pisatelj Milorad Pavić ponuja v svojem Hazarskem besednjaku.382 Njegovo misel, ki v nekaj
besedah nadvse pronicljivo povzema vse povedano v tem delu, navajam v prevodu Janka
Modra:

382

Milorad Pavić 2002: Hazarski besednjak. Roman leksikon v 100.000 besedah. Nova Gorica: MA-NO. Str. 22.
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»Zamislite si, da dva držita na lasih ujeto pumo. Če bi se želela približati drug drugemu, bi ju

puma napadla, ker bi se laso narahljal; samo če ga oba enakomerno napenjata, je enako
oddaljena od obeh. Ta, ki bere, in ta, ki piše, zato tako težko prideta drug so drugega, ker je
skupna misel med njima ujeta na konopcih, ki ju vlečeta v nasprotnih smereh. Če zdaj
vprašamo pumo ali misel, kako gleda na ta dva, bi mogoče rekla, da na koncu konopcev
tista, ki sta za jed, držita nekoga, ki ga ne moreta pojesti.«
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Zusammenfassung

Die vorliegende Doktorarbeit Razumljivost in razumevanje: besedilnost med formalnimi

lastnostmi in kognitivnimi procesi (Verständlichkeit und Verstehen: Textualität zwischen
formalen Eigenschaften und kognitiven Prozessen) versucht die Konzepte von Textverstehen
und Textverständlichkeit theoretisch zu definieren und die Beziehungen zwischen beiden zu
bestimmen. Ein weiteres Ziel ist die Bestimmung derjenigen Faktoren des Verstehens, die
vorhersehbar, reproduzierbar und damit objektiv messbar sind. Dabei wird auch der Frage
nachgegangen, welche Kriterien eine objektive Messung der Verständlichkeitsniveaus von
Texten überhaupt ermöglichen.
Textverstehen wird in dieser Arbeit als Teil eines Kontinuums von Textrezeption und –
produktion aufgefasst, wobei der Versteher die Bedeutung des Textes aktiv konstruiert.
Verstehen ist ein komplexer kognitiver Prozess ohne konkretes Resultat in Form eines
Textes, da die Interaktion zwischen Text und Versteher nicht beobachtbar ist, weil es sich
dabei um einen intrapersonalen Vorgang handelt. Verständigung als Resultat dieses
Prozesses ist daher definiert als subjektive Konstruktion von Bedeutung. Verständigung wird
auf verschiedenen Ebenen generiert, die sich sowohl auf das Verhältnis zwischen der
semantischen und pragmatischen Bedeutung als auch auf die Menge des Verstandenen
innerhalb des Textes beziehen.
Verständigung kann nicht auf einen rein intrapersonalen Prozess reduziert werden, da es
nicht allein durch die subjektiven Faktoren des Verstehers, wie z.B. Sprachkompetenz,
Wissen, Gedächtnis und andere, sondern auch durch objektivere Faktoren mitbestimmt wird.
Beispielsweise durch die Gesellschaft, der der Einzelne angehört und die ihn in einer
bestimmten Weise beeinflusst. Desweiteren sind in diesem Zusammenhang auch die sozialen
Rollen, die er übernimmt, die Beziehungen zu anderen Menschen und der Faktor Kultur zu
erwähnen.
Die verschiedenen Faktoren des Verstehens beeinflussen einerseits, was, wieviel und wie der
Versteher im Text versteht, andererseits können sie das Verstehen aber auch entscheidend
behindern. Ein mögliches Hindernis beim Verstehen stellt sicherlich auch der Text an sich
dar. Textverständlichkeit wird in dieser Arbeit als ein maßgeblicher Faktor des Verstehens
behandelt. Sie hängt in erster Linie von dem Versteher selbst ab, genauer gesagt seiner
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Sprachkompetenz, seinem Wissensstand, seiner gesellschaftlichen Position, Motivation,
Intention etc., aber auch von zahlreichen textinhärenten Faktoren.
Verständlichkeit kann aus zwei Perspektiven betrachtet werden: vom Standpunkt des
gewählten Kodes und vom Standpunkt der gewählten sprachlichen Mitteln innerhalb dieses
Kodes. In der slowenischen linguistischen Tradition galt bisher, dass eine angemessene Wahl
des Kodes schon zur Sicherstellung des Kommunikationserfolges ausreicht. In dieser Arbeit
wird jedoch davon ausgegangen, dass die Quelle von Missverständnissen und NichtVerstehen gerade im Bereich der gewählten sprachlichen Mitteln innerhalb des Kodes zu
finden ist. Daher begrenzen wir uns auch auf diese sprachlichen Mittel und definieren
Verständlichkeit als eine rein formale Eigenschaft des Textes. Eine solch begrenzte
Sichtweise ermöglicht die Bestimmung derjenigen Kriterien, auf deren Grundlage wir das
Niveau der Verständlichkeit eines Textes objektiv messen können.
Im empirischen Teil haben wir uns daher vor allem auf die Resultate und weniger auf die
Verstehensprozesse konzentriert. Wir haben festgestellt, dass die Leser Texte unterschiedlich
verstehen – nicht allein quantitativ, sondern auch »qualitativ« – vor allem wenn wir
Muttersprachler und Nicht-Muttersprachler miteinander vergleichen. Verständigung hängt in
erster Linie von ihrer Sprachkompetenz ab. Als ein entscheidender Verstehensfaktor hat sich
auch die Kenntnis des jeweiligen Themas erwiesen. Oder anders formuliert: Kennt der Leser
das Thema des Textes und die damit verbundene Lexik nicht, so ist das das größte Hindernis
beim Verstehen. Als weniger bedeutende Kriterien haben sich linguistische Strukturen und
sprachliche Fehler, d.h. Abweichungen von der expliziten Norm, herausgestellt. Sprachliche
Fehler sind nicht so sehr ein tatsächliches Hindernis beim Verstehen. Vielmehr
beeinträchtigen sie die Akzeptabilität des Textes, sind also mit der Toleranz des Lesers
verbunden. Die Akzeptabilität des Textes hängt eng mit seiner Verständlichkeit zusammen.
Unsere Studie hat gezeigt, das schwer verständliche Texte für die Leser weniger akzeptabel
sind.

Ein weiteres Resultat der Untersuchung war aber auch, dass die Leser gegenüber

öffentlichen und formellen Texten eine ziemlich unkritische Haltung einnehmen, obwohl sie
sie schwer verstehen.
Textverstehen und –verständlichkeit haben in der öffentlichen und formellen Kommunikation
eine besondere Rolle, besonders im Kontext von Globalisierungsprozessen. Diese verlangen
vom Einzelnen eine sprachliche Anpassung: Verstehen ermöglicht ihm die sprachliche
Sozialisierung und aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Das bedeutet im
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Umkehrschluss,

dass

(Nicht)Verständlichkeit

auch

ein

starker

sozialer

Ausschlussmechanismus ist. Wir dürfen uns hier nicht nur auf die Frage nach der Wahl des
Kodes beschränken, sondern müssen auch die Verständlichkeit innerhalb einer Sprache in
Betracht ziehen, vor allem in einseitiger öffentlicher und formeller Kommunikation bzw. in
hierarchisierten und institutionalisierten Kommunikationssituationen, wo die Möglichkeiten
zur Beseitigung von Kommunikationsstörungen sehr eingeschränkt sind. In demokratischen
Gesellschaften sollte daher das Recht auf Verstehen auf der Seite des Schwächeren, die
Sorge dafür, dass sich der Schwächere in jedweder Kommunikationssituation »zuhause«
fühlt, Pflicht des Stärkeren sein. Zu dieser Pflicht gehört eben auch die Herstellung von
verständlichen Texten.
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Priloga A1
VPRAŠALNIK
O RAZUMEVANJU BESEDIL V SLOVENŠČINI
(varianta 1)
Spoštovani, pred vami je sedem nalog s kratkimi besedili. Vljudno vas prosim, da besedila
pozorno preberete in rešite naloge. Ob vsakem besedilu so dodatna vprašanja, ki vas bodo
usmerila k razmisleku o besedilu, ki ste ga prebrali. Lestvica, po kateri boste ocenjevali, je
štiristopenjska: ocena 1 pomeni najnižjo, ocena 4 pa najvišjo stopnjo.
Hvaležna vam bom, če boste vprašalnik reševali samostojno in na vprašanja odgovarjali
iskreno, saj bo vprašalnik le tako lahko dal odgovore, ki jih potrebujem. Vprašalnik je povsem
anonimen, za raziskavo pa bi vendarle potrebovala nekaj vaših podatkov.
Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje. Ina Ferbežar
Spol (prosim, obkrožite):

m

ž

Starost: ____________________________
Moj prvi jezik: _______________________ Kako dolgo se učite slovenščino? ___________
(vpišejo samo tuji govorci slovenščine)

Končana šola: __________________________
0A) Ocenite, kako pogosto berete naslednje vrste besedil v slovenščini:
časopise in revije
leposlovje

1
(redko)
1

2
(občasno)
2

3
(precej pogosto)
3

4
(redno)
4

strokovno literaturo

1

2

3

4

2

3

4

uradovalna besedila 1
(upravne dopise, pogodbe ipd.)

0B) Če imate pri razumevanju katere od naslednjih vrst besedil težave, ocenite, kako
pogoste so te težave:
časopisi in revije

2

3

leposlovje

1
(redko)
1

2

3

4
(redno)
4

strokovna literatura

1

2

3

4

2

3

4

uradovalna besedila 1
(upravni dopisi, pogodbe ipd.)

0C) Kaj vas pri razumevanju besedil v slovenščini najbolj ovira? Razvrstite možne
vzroke od za vas najbolj (1) do najmanj pomembnih (6).
a) Dolgi stavki
b) Gostobesednost
c) Jezikovne napake
č) Nepoznana tematika/vsebina
d) Napoznane besede
e) Zapleteni stavki
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f) Drugo (prosim, napišite): _______
0Č) Kaj običajno naredite, če imate težave pri razumevanju besedila, ki je za vas
pomembno?
a) Berem dalje, čeprav ne razumem.
b) Odložim besedilo in se ne ukvarjam več z njim.
c) Poskušam sklepati iz besedila.
č) Prosim koga, da mi besedilo pomaga razjasniti.
d) Uporabim kakšen priročnik, npr. slovar.
e) Drugo (prosim, napišite, kaj naredite): _____________________________________

1. naloga: Preberite besedilo na drugi strani in odgovorite na spodnja vprašanja.
Glede na informacije v besedilu izberite možnost, za katero menite, da je pravilna:
1.1 Besedilo je …
a) bančno nakazilo.
b) cestnoprometni predpis.
c) opis sodnega postopka.
č) račun za plačilo kazni.
d) računska naloga.

1.3 Pošiljatelj od prejemnika zahteva, naj …
a) odgovori v 8 dneh.
b) plača kazen.
c) pravilno parkira.
č) pride na sodišče.
d) se zavaruje.

1.2 Prejemnik tega pisma je …
a) napačno parkiral.
b) povzročil nevarnost.
c) plačal kazen.
č) prehitro vozil.
d) vozil po zelenici.

1.4 Prekrškovni organ je …
a) davčni izterjevalec.
b) blejska občina.
c) krajevno sodišče.
č) tisti, ki je naredil prekršek.
d) uradna oseba Boris Potokar.

1.5 Katere oz. katerih od naslednjih možnosti prejemniku besedilo ne daje?
a) Nereagiranje.
b) Plačilo globe v dveh obrokih.
c) Plačilo globe v višini 10.000 SIT.
č) Plačilo globe v višini 20.000 SIT.
d) Poplačilo globe z delom v javno korist.
e) Pritožba organu, ki je izdal nalog.
1A) Kaj bi storili, če bi bilo tako besedilo (upravičeno) naslovljeno na vas?
a) Izbral/a bi možnost _____________ (zapišite črko možnosti v zgornjem seznamu)
b) Pošiljatelja bi prosil/a, naj mi razloži, kaj naj naredim.
c) Prosil/a bi koga, ki ima izkušnje s tem, naj mi pomaga razjasniti besedilo.
č) Drugo (prosim, napišite, kaj bi storili): ________________________________________
1B) Če ste izbrali katero od možnosti, navedenih v vprašanju 1.5: kaj je najbolj vplivalo na
vašo izbiro?
a) Imel/a sem že tovrstne izkušnje.
b) Poznam postopke v takih situaciji.
c) Upošteval/a sem informacije v besedilu.
č) Drugo (prosim, napišite, kaj): _______________________________________________
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OBČINA BLED
OBČINSKO REDARSTVO
C. svobode 13, 4260 Bled
Datum: 02. avgust 2006

Št. nal. 10024990

Občina Bled po pooblaščeni uradni osebi BORIS POTOKAR izdaja na podlagi 1. odstavka, 57. člena Zakona o
prekrških ZP-1 (Ur.l. RS št. 44/05) v postopku za prekrške naslednji

PLAČILNI NALOG
Kršitelj:

EMŠO:
Državljanstvo:
Stalno prebivališče: Kraj:
Ulica in h. št.:
Pošta
, Začasno prebivališče: Kraj, naslov, Pošta .
Čas in kraj prekrška: Datum. 16.07.2006, ura: 12:38, reg št. vozila:
, znamka vozila
Lokacija Bled:
VILA BLED OBZIDJE-NJIVICE

S čimer je kršil: Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih (UR.I.RS, št.92/05) – Člen: 9
Odstavek: 1 Točka: 2
Prepovedano je ustavljanje in parkiranje: v parkih in na zelenicah;
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 2. in 5. točko prvega
odstavka tega člena
Za kar se mu izreče globa 20.000,00 tolarjev.
Št. Računa: 01203-4030566825
POUK O PRAVICI DO PRAVNEGA SREDSTVA: Zoper plačilni nalog lahko vloži kršitelj zahtevo za sodno
varstvo v osmih dneh od prejema plačilnega naloga pisno pri prekrškovnem organu, katerega pooblaščena
uradna oseba je izdala plačilni nalog. Zahteva se pošlje po pošti ali izroči neposredno v dveh izvodih in velja za
pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev zahteve priporočeno po pošti ali neposredno pri organu. O
zahtevi za sodno varstvo bo najprej odločal prekrškovni organ v skladu s 6. odstavkom 57. člena v zvezi s 5.
odstavkom 63. člena ZP-1. Če prekrškovni organ plačilnega naloga ne bo odpravil ali nadomestil z novim, bo
zahteva za sodno varstvo na podlagi 6. odstavka 57. člena ZP-1 poslal krajevno pristojnemu sodišču prve
stopnje, ki je pristojno za odločanje o prekršku po določbah rednega sodnega postopka. Kršitelj, ki ne vloži
zahteve za sodno varstvo v predpisanem roku, lahko v osmih dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga plača
polovico izrečene globe, sicer se izrečena globa prisilno izterja v celoti. Kršitelj lahko najpozneje v osmih dneh po
preteku roka za plačilo globe sodišču predlaga, da se plačilo globe nadomesti z opravo določenih nalog v splošno
korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti. Če kršitelj ne plača globe v predpisanem roku in v znesku,
določenem v plačilnem nalogu in ne vloži zahteve za sodno varstvo, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki
je pristojen za izterjavo davkov, da globo prisilno izterja, brez predhodnega pisnega opomina.
OPOZORILO. Če bo sodišče v rednem sodnem postopku na podlagi dopolnjenega dokaznega postopka
dejansko stanje ugotovilo drugače, kakor prekrškovni organ, glede pravne opredelitve prekrška in glede izrečene
sankcije ni vezano na odločitev prekrškovnega organa.

Pooblaščena uradna oseba
BORIS POTOKAR
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1C) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam zdi gornje besedilo:
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

1Č) Če ste ocenili s 3 ali 4, napišite, kaj se vam je zdelo težko (npr. neznane besede, dolgi
stavki, količina informacij, zapleteni stavki, nepoznana tematika, ipd.).

1D) Tisto, kar se vam je zdelo težko, označite v besedilu.

1E) Ocenite, kako sprejemljivo je za vas zgornje besedilo.
1
2
(sprejemljivo)

3

4
(nesprejemljivo)

1F) Če ste ocenili z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemeljite svoj odgovor:
_______________________________________________________________________

2. naloga: Preberite besedilo »Odmeven obisk« in odgovorite na spodnja vprašanja.
2.1 Zakaj je bil v besedilu omenjeni obisk v Nemčiji odmeven?

2.2 Koliko policistov je varovalo goste? Napišite s številko.
__________________________________________________________________________
2.3 Kdo so »prvaki s Šubičeve«?
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2.4 Zakaj takšno poimenovanje?

PA ŠE TO
Odmeven obisk
Dvodnevni obisk slovenskega parlamentarnega vrha v Berlinu je v nemški javnosti presenetljivo
glasno odmeval. Žal ne odmevajo modre misli prvakov s Šubičeve, izrečene na številnih srečanjih z
gostitelji, ampak nesrečni pripetljaj, ki ga je povzročil eden izmed poldrugega ducata nemških
policistov, ki so skrbeli za varni in čim hitrejši prevoz gostov po mestu. Policist na motorju se je
namreč zaletel v nekega pešca – oba sta huje poškodovana.
(Vir: Delo, 19. 10. 2006)
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2A) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam je zdelo besedilo?
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

2B) Tisto, kar se vam je zdelo težko, označite v besedilu.

3. naloga: Po navodilu rešite nalogo.
Domače živali so priredile tekmovanje.
Petelin ni zmagal.
Pujs ni bil zadnji. Eno mesto pred njim je bil pes in takoj za njim maček.
Kako so se uvrstile živali?

(Vir: Računanje je igra 3/1)

3A) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam zdi gornje navodilo?
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

3B) Tisto, kar se vam je zdelo težko, označite v besedilu.

3C) Ocenite, kako sprejemljivo je za vas zgornje navodilo.
1
2
(sprejemljivo)

3

4
(nesprejemljivo)

3Č) Če ste ocenili z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemeljite svoj odgovor:
_______________________________________________________________________
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4. naloga: Na podlagi spodnjega besedila odgovorite na vprašanje.
4.1 Avtorica spodnjega pisma ima več težav. Katero bi v pismu rada rešila?

__________________________________________________________________________
Pozdravljeni! Najprej bi se opravičila, ker ne znam dobro govoriti slovenščina.upam da me boste
razumeli. prihajam iz xxxxxx, imam en problem. moj moš ima sp firma v bistvo ima delovno odovolenje
in družinska viza.Moi otroci imajo tud družinsko vizo.jas tud ,ali moj muš hoče da se ločiva in zaradi to
noče da naredi spet za men vizo. Način da jas ostanem v Sloveniji je da dobim kakšno delovno
odovolenje,in vrs tista osnova da si naredim in vizo.Ne delam, ker nimam dokumentacijo.do zdaj
noben noče da mi naredi delovno odovolenje.Prosam vas če mi lahko poveste če ima še kakšan način
da dobim sledno vizo in službo,ker moi otroci se v Sloveniji.Oni bi hotli da ostanem tukaj.Prosam vas
za pomoč! Najlepša hvala za razumevanje!
(Vir: spletne strani e-uprave)

4A) Kako bi reagirali, če bi bili vi prejemnik zgornjega besedila?
a) Besedilo bi preposlal/a komu drugemu brez odgovora gospe.
b) Na besedilo se ne bi odzval/a, ker ga ne razumem.
c) Na besedilo se ne bi odzval/a, ker zame ni sprejemljivo.
č) Odgovoril/a bi, da njene težave ne morem rešiti, in jo napotil/a drugam.
d) Odgovoril/a bi na njeno vprašanje.
e) Pozval/a bi gospo, naj dodatno pojasni situacijo.
f) Skušal/a bi rešiti njeno težavo.
g) Drugo (napišite, prosim, kaj bi storili): ________________________________________
4B) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam je zdelo gornje besedilo:
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

4C) Če ste ocenili s 3 ali 4, napišite, kaj se vam je zdelo težko (npr. besede, dolgi stavki,
napake v besedilu, nepoznana tematika, zapleteni stavki ipd.).

4Č) Ocenite, kako sprejemljivo je za vas zgornje besedilo.
1
2
(sprejemljivo)

3

4
(nesprejemljivo)

4D) Če ste ocenili z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemeljite svoj odgovor:
_______________________________________________________________________
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5. naloga: V besedilu »Nova grožnja trtne uši« manjkajo nekatere besede. Besedilo
dopolnite, da bo smiselno in pravilno. Prve črke manjkajočih besed so že ponujene.

Nova grožnja trtne uši
Pred kratkim je imel prof. dr. Jefferey Granett na Biotehniški fakulteti predavanje z naslovom: Ali
lahko trtna uš več kot sto let po vnosu v Evropo spet ogrozi evropsko vinogradništvo. Trtna uš je
bila v Evropo vnesena že v 70. letih prejšnjega stoletja in je v zelo kratkem času uničila večino
1

v________________________. V naših krajih se je prvič pojavila leta 1880 na Bizeljskem,

2

kasneje pa še na ostalih v_________________________ območjih.

3

Šele s cepljenjem evropske ž___________________ trte na

4

ameriške p______________________, ki so odporne na trtno uš, se je začelo njeno uspešno

5

z_______________________. V zadnjem desetletju pa se je v omejenem obsegu znova začela

6

pojavljati na evropski ž_______________________ trti. Trenutno v Sloveniji še ne moremo

7

govoriti o takšni š______________________ trtne uši, kakršna je bila ob prvem vnosu v Evropo.

8

Kljub temu je njeno pojavljanje na l_________________________ in

9

k_______________________ v zadnjem času dovolj velik razlog, da so strokovnjaki

10

bolj pozorni na tega š________________________. Trtna uš se hitro prilagaja na
spreminjajoče se razmere v okolju, zaradi težavnosti zatiranja pa se lahko zgodi, da bo v
prihodnosti spet povzročala večje težave tudi v slovenskem vinogradništvu.

-kh-

(Vir: Sodobno kmetijstvo, marec 2003)

5A) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam je zdelo gornje besedilo:
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

5B) Kaj je najbolj vplivalo na vaše razumevanje tega besedila?
a) Poznavanje tematike.
b) Sklepanje na podlagi konteksta.
c) Drugo (napišite, prosim, kaj): ___________________________________________
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6. naloga: Preberite pismo Energetskega servisa na drugi strani in spodnjo tabelo
dopolnite z informacijami iz besedila. Če informacije v besedilu ne najdete, napišite
znak x.
1

Število že opravljenih obiskov
Predlagani datum storitve

2

»Vsebina« storitve

3

Telefonska številka za spremembo termina

4

Izvajalec storitve s strani E. S.

5

Utemeljitev izvedbe storitve

6

Cena storitve

7

Posledice izogibanja izvedbe

8

Kontaktna oseba

6. 9. 2007

6A) Kaj bi storili, če bi bili vi naslovnik/naslovnica tega dopisa?
a) Ne bi reagiral/a, ker besedila ne razumem.
b) Ne bi reagiral/a, ker besedilo zame ni sprejemljivo.
c) Pisno bi prestavil/a datum izvedbe, kot predlaga dopis.
č) Počakal/a bi na čas izvedbe storitve, določen v dopisu.
d) Poklical/a bi izvajalca storitve in zahteval/a dodatna pojasnila.
e) Prosil/a bi koga, ki ima izkušnje s tem, naj mi pomaga razjasniti besedilo.
f) Drugo (prosim, napišite, kaj bi storili): _____________________________________
6B) Če ste odgovorili izbrali d), kaj bi želeli, da vam pojasnijo. Prosim, napišite:
_____________________________________________________________________
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Energetski servis E. S. d.o.o.
Roška cesta 2a, Ljubljana

telefon: (01) 2300-200, 2300-210
fax: (01) 2300-230
e-pošta: es@siol.net

Ime in priimek naslovnika
Naslov
Zadeva: Druga najava obveznih dimnikarskih storitev
Spoštovani!
Po pregledu evidence izvajanja obveznih dimnikarskih storitev smo ugotovili, da jih po prvi najavi pri
Vas nismo opravili. Zato Vas obveščamo, da Vas bomo ponovno obiskali dne 06.09.2006 med 7. in
15. uro. in izvedli obvezne dimnikarske storitve (letni strokovni pregled, čiščenje, meritev emisij
dimnih plinov).
Če Vam najavljeni termin ne ustreza ali želite določiti bolj točno uro izvajanja storitev, izvajanje po 15.
uri popoldne (vsak delovni dan) ali v soboto, nam to pisno sporočite najmanj štiri delovne dni pred
najavljenim terminom samo na naslednji način:
1-po telefaksu: (01) 23000-230
2-po e-pošti: es@siol.net
3- pisno na naslov podjetja.
V kolikor nam ne boste sporočili drugega termina, vas bo dimnikar obiskal v najavljenem terminu.
Če najavljeni termin v dogovoru z nami ne odpoveste ali ne prestavite, s tem onemogočite opravljanje
zakonsko predpisanih obveznih dimnikarskih storitev. Nastale stroške zaradi prihoda oziroma prevoza
ter porabljenega časa vam bomo zaračunali v skladu s ceno iz uradne tarife opravljanja storitev
dimnikarske službe in o vašem ravnanju obvestili pristojni inšpekcijski organ.
V kolikor imate kakršne koli tehnične težave z napravami, opozorite na to dimnikarja ob obisku.
Obvezno nam sporočite morebitne spremembe na vaših kurilnih napravah, povezanih dimnih vodih,
zračnikih, pomožnih napravah in spremembo uporabe druge vrste goriva.
Lepo vas pozdravljamo!
Direktor

Zoran Planinc, ing.str., l.r.
6C) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam je zdelo gornje besedilo:
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

6Č) Če ste ocenili s 3 ali 4, napišite, kaj se vam je zdelo težko (npr. neznane besede, dolgi
stavki, količina informacij, zapleteni stavki, nepoznana tematika ipd.).

6D) Ocenite, kako sprejemljivo je za vas gornje besedilo:
1
(sprejemljivo)

2

3

4
(nesprejemljivo)

6E) Če ste ocenili z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemeljite svoj odgovor:
_______________________________________________________________________
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6F) Besedilo je po mojem mnenju napisano …
a) nevljudno.
b) nevtralno.
c) vljudno.
6G) Če ste izbrali a), v besedilu označite, kaj se vam zdi nevljudno.
7. Preberite besedilo in odgovorite na vprašanje.
7.1 Označite, katere informacije prinaša besedilo »Vladna darila«?
a) Državljanom z nizkimi plačami bo vlada sofinancirala vinjete.
b) Kdor se bo želel voziti po avtocestah, bo moral kupiti vinjeto.
c) Nekateri državljani bodo za vinjeto plačali sedem evrov.
č) Vinjete bodo zamenjale dosedanji sistem plačevanja avtocest.
d) Vinjete so avtomobilske nalepke za plačilo cestnine.
e) Vlada bo nekoliko zvišala najnižje plače in uvedla vinjete.
f) Vlada državljanom običajno ne daje daril.
g) Vlada podarja vinjeto vsem državljanom z nizkimi plačami.
h) Vsi državljani bodo morali sami v celoti plačati vinjete.

n. n.

Vladna darila
Dve včerajšnji novici. Vlada se je odločila dvigniti minimalno plačo, in sicer za 28 evrov. Hkrati se je
odločila, da bomo za vožnjo po avtocestah od poletja morali imeti vinjete. Dražja, letna, vas bo stala
55, cenejša, polletna, pa 35 evrov.
To pomeni, da je vlada prejemnikom minimalne plače vinjeto podarila. No, skoraj. Sedem evrov bo še
vedno treba primakniti, nauk pa je, da od oblasti ne gre pričakovati daril.
(Vir: Dnevnik, 21. 3. 2008)

7A) Kako lahko oz. težko za razumevanje se vam je zdelo gornje besedilo:
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

7B) Če ste ocenili s 3 ali 4, napišite, kaj se vam je zdelo težko (npr. neznane besede, količina
informacij, zapleteni stavki, nepoznana tematika ipd.).
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Priloga A2
VPRAŠALNIK
O RAZUMEVANJU BESEDIL V SLOVENŠČINI
(varianta 2)
Spoštovani, pred vami je sedem nalog s kratkimi besedili. Vljudno vas prosim, da besedila
pozorno preberete in rešite naloge. Ob vsakem besedilu so dodatna vprašanja, ki vas bodo
usmerila k razmisleku o besedilu, ki ste ga prebrali. Lestvica, po kateri boste ocenjevali, je
štiristopenjska: ocena 1 pomeni najnižjo, ocena 4 pa najvišjo stopnjo.
Hvaležna vam bom, če boste vprašalnik reševali samostojno in na vprašanja odgovarjali
iskreno, saj bo vprašalnik le tako lahko dal odgovore, ki jih potrebujem. Vprašalnik je povsem
anonimen, za raziskavo pa bi vendarle potrebovala nekaj vaših podatkov.
Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje. Ina Ferbežar
Spol (prosim, obkrožite):
m
ž
Starost: ____________________________
Moj prvi jezik: _______________________ Kako dolgo se učite slovenščino? ___________
(vpišejo samo tuji govorci slovenščine)

Končana šola: __________________________
0A) Ocenite, kako pogosto berete naslednje vrste besedil v slovenščini:
časopise in revije
leposlovje

1
(redko)
1

2
(občasno)
2

3
(precej pogosto)
3

4
(redno)
4

strokovno literaturo

1

2

3

4

2

3

4

uradovalna besedila 1
(upravne dopise, pogodbe ipd.)

0B) Če imate pri razumevanju katere od naslednjih vrst besedil težave, ocenite, kako
pogoste so te težave:
časopisi in revije

2

3

leposlovje

1
(redko)
1

2

3

4
(redno)
4

strokovna literatura

1

2

3

4

2

3

4

uradovalna besedila 1
(upravni dopisi, pogodbe ipd.)

0C) Kaj vas pri razumevanju besedil v slovenščini najbolj ovira? Razvrstite možne
vzroke od za vas najbolj (1) do najmanj pomembnih (6).
a) Dolgi stavki
b) Gostobesednost
c) Jezikovne napake
č) Nepoznana tematika/vsebina
d) Napoznane besede
e) Zapleteni stavki
f) Drugo (prosim, napišite): _______
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0Č) Kaj običajno naredite, če imate težave pri razumevanju besedila, ki je za vas
pomembno?
a) Berem dalje, čeprav ne razumem.
b) Odložim besedilo in se ne ukvarjam več z njim.
c) Poskušam sklepati iz besedila.
č) Prosim koga, da mi besedilo pomaga razjasniti.
d) Uporabim kakšen priročnik, npr. slovar.
e) Drugo (prosim, napišite, kaj naredite): _____________________________________
1. naloga: Preberite besedilo na drugi strani in odgovorite na spodnja vprašanja.
Glede na informacije v besedilu izberite možnost, za katero menite, da je pravilna:
1.1 Besedilo je …
a) bančno nakazilo.
b) cestnoprometni predpis.
c) opis sodnega postopka.
č) račun za plačilo kazni.
d) računska naloga.

1.3 Pošiljatelj od prejemnika zahteva, naj …
a) odgovori v 8 dneh.
b) plača kazen.
c) pravilno parkira.
č) pride na sodišče.
d) se zavaruje.

1.2 Prejemnik tega pisma je …
a) napačno parkiral.
b) povzročil nevarnost.
c) plačal kazen.
č) prehitro vozil.
d) vozil po zelenici.

1.4 Prekrškovni organ je …
a) davčni izterjevalec.
b) blejska občina.
c) krajevno sodišče.
č) tisti, ki je naredil prekršek.
d) uradna oseba Boris Potokar.

1.5 Katere oz. katerih od naslednjih možnosti prejemniku besedilo ne daje?
a) Nereagiranje.
b) Plačilo globe v dveh obrokih.
c) Plačilo globe v višini 10.000 SIT.
č) Plačilo globe v višini 20.000 SIT.
d) Poplačilo globe z delom v javno korist.
e) Pritožba organu, ki je izdal nalog.
1A) Kaj bi storili, če bi bilo tako besedilo (upravičeno) naslovljeno na vas?
a) Izbral/a bi možnost _____________ (zapišite črko možnosti v zgornjem seznamu)
b) Pošiljatelja bi prosil/a, naj mi razloži, kaj naj naredim.
c) Prosil/a bi koga, ki ima izkušnje s tem, naj mi pomaga razjasniti besedilo.
č) Drugo (prosim, napišite, kaj bi storili): ________________________________________
1B) Če ste izbrali katero od možnosti, navedenih v vprašanju 1.5: kaj je najbolj vplivalo na
vašo izbiro?
a) Imel/a sem že tovrstne izkušnje.
b) Poznam postopke v takih situaciji.
c) Upošteval/a sem informacije v besedilu.
č) Drugo (prosim, napišite, kaj): _______________________________________________

262

OBČINA BLED
OBČINSKO REDARSTVO
C. svobode 13, 4260 Bled
Datum: 02. avgust 2006

Št. nal. 10024990

Občina Bled po pooblaščeni uradni osebi BORIS POTOKAR izdaja na podlagi 1. odstavka, 57. člena Zakona o
prekrških ZP-1 (Ur.l. RS št. 44/05) v postopku za prekrške naslednji

PLAČILNI NALOG
Kršitelj:

EMŠO:
Državljanstvo:
Stalno prebivališče: Kraj:
Ulica in h. št.:
Pošta
, Začasno prebivališče: Kraj, naslov, Pošta .
Čas in kraj prekrška: Datum. 16.07.2006, ura: 12:38, reg št. vozila:
, znamka vozila
Lokacija Bled:
VILA BLED OBZIDJE-NJIVICE

S čimer je kršil: Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih (UR.I.RS, št.92/05) – Člen: 9
Odstavek: 1 Točka: 2
Prepovedano je ustavljanje in parkiranje: v parkih in na zelenicah;
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 2. in 5. točko prvega
odstavka tega člena
Za kar se mu izreče globa 20.000,00 tolarjev.
Št. Računa: 01203-4030566825
POUK O PRAVICI DO PRAVNEGA SREDSTVA:
kršitelj lahko v 8 dneh po vročitvi plačilnega naloga vloži pisno zahtevo za sodno varstvo zoper plačilni
nalog, če meni, da je njegov prekršek neznatnega pomena. Zahtevo v dveh izvodih pošlje priporočeno
po pošti ali jo vloži osebno pri prekrškovnem organu;
v 8 dneh po vročitvi plačilnega naloga plača polovico globe (denarne kazni), ki je določena v plačilnem
nalogu;
sodišču predlaga, da bo plačilo globe nadomestil z delom v splošno korist ali korist samoupravne lokalne
skupnosti.
V primeru kršiteljevega neukrepanja se plačilni nalog pošlje v izvršitev organu, ki je pristojen za izterjavo
davkov, da globo, ki je določena v plačilnem nalogu, prisilno izterja brez predhodnega pisnega opomina.
OPOZORILO: Če bo sodišče v rednem sodnem postopku na podlago dopolnjenega dokaznega postopka
dejansko stanje ugotovilo drugače, kakor prekrškovni organ, glede pravne opredelitve prekrška in glede izrečene
sankcije ni vezano na odločitev prekrškovnega organa.

Pooblaščena uradna oseba
BORIS POTOKAR
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1C) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam zdi gornje besedilo:
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

1Č) Če ste ocenili s 3 ali 4, napišite, kaj se vam je zdelo težko (npr. neznane besede, dolgi
stavki, količina informacij, zapleteni stavki, nepoznana tematika, ipd.).

1D) Tisto, kar se vam je zdelo težko, označite v besedilu.

1E) Ocenite, kako sprejemljivo je za vas zgornje besedilo.
1
2
(sprejemljivo)

3

4
(nesprejemljivo)

1F) Če ste ocenili z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemeljite svoj odgovor:
_______________________________________________________________________

2. naloga: Preberite besedilo »Odmeven obisk« in odgovorite na spodnja vprašanja.
2.1 Zakaj je bil v besedilu omenjeni obisk v Nemčiji odmeven?

2.2 Koliko policistov je varovalo goste? Napišite s številko.
__________________________________________________________________________
2.3 Kdo so »prvaki s Šubičeve«?

2.4 Zakaj takšno poimenovanje?

PA ŠE TO
Odmeven obisk
Dvodnevni obisk slovenskega parlamentarnega vrha v Berlinu je v nemški javnosti presenetljivo
glasno odmeval. Žal ne odmevajo modre misli prvakov s Šubičeve,* izrečene na številnih srečanjih z
gostitelji, ampak nesrečni pripetljaj, ki ga je povzročil eden izmed poldrugega ducata** nemških
policistov, ki so skrbeli za varni in čim hitrejši prevoz gostov po mestu. Policist na motorju se je
namreč zaletel v nekega pešca – oba sta huje poškodovana.
*Stavba slovenskega parlamenta je na Šubičevi ulici.
** Ducat je dvanajst.
(Vir: Delo, 19. 10. 2006, prir.)
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2A) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam je zdelo besedilo?
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

2B) Tisto, kar se vam je zdelo težko, označite v besedilu.
3. naloga: Po navodilu rešite nalogo.
Domače živali so priredile tekmovanje.
Petelin ni bil prvi.
Pujs ni bil zadnji. Eno mesto pred njim je bil pes in takoj za pujsom maček.
Kako so se uvrstile živali?

(Vir: Računanje je igra 3/1, prir.)

3A) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam zdi gornje navodilo?
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

3B) Tisto, kar se vam je zdelo težko, označite v besedilu.

3C) Ocenite, kako sprejemljivo je za vas zgornje navodilo.
1
2
(sprejemljivo)

3

4
(nesprejemljivo)

3Č) Če ste ocenili z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemeljite svoj odgovor:
_______________________________________________________________________
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4. naloga: Na podlagi spodnjega besedila odgovorite na vprašanje.
4.1 Avtorica spodnjega pisma ima več težav. Katero bi v pismu rada rešila?

__________________________________________________________________________
Pozdravljeni! Najprej bi se opravičila, ker ne znam dobro govoriti slovenščina.upam da me boste
razumeli. prihajam iz xxxxxx, imam en problem. moj moš ima sp firma v bistvo ima delovno odovolenje
in družinska viza.Moi otroci imajo tud družinsko vizo.jas tud ,ali moj muš hoče da se ločiva in zaradi to
noče da naredi spet za men vizo. Način da jas ostanem v Sloveniji je da dobim kakšno delovno
odovolenje,in vrs tista osnova da si naredim in vizo.Ne delam, ker nimam dokumentacijo.do zdaj
noben noče da mi naredi delovno odovolenje.Prosam vas če mi lahko poveste če ima še kakšan način
da dobim sledno vizo in službo,ker moi otroci se v Sloveniji.Oni bi hotli da ostanem tukaj.Prosam vas
za pomoč! Najlepša hvala za razumevanje!
(Vir: spletne strani e-uprave)

4A) Kako bi reagirali, če bi bili vi prejemnik zgornjega besedila?
a) Besedilo bi preposlal/a komu drugemu brez odgovora gospe.
b) Na besedilo se ne bi odzval/a, ker ga ne razumem.
c) Na besedilo se ne bi odzval/a, ker zame ni sprejemljivo.
č) Odgovoril/a bi, da njene težave ne morem rešiti, in jo napotil/a drugam.
d) Odgovoril/a bi na njeno vprašanje.
e) Pozval/a bi gospo, naj dodatno pojasni situacijo.
f) Skušal/a bi rešiti njeno težavo.
g) Drugo (napišite, prosim, kaj bi storili): ________________________________________
4B) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam je zdelo gornje besedilo:
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

4C) Če ste ocenili s 3 ali 4, napišite, kaj se vam je zdelo težko (npr. besede, dolgi stavki,
napake v besedilu, nepoznana tematika, zapleteni stavki ipd.).

4Č) Ocenite, kako sprejemljivo je za vas zgornje besedilo.
1
2
(sprejemljivo)

3

4
(nesprejemljivo)

4D) Če ste ocenili z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemeljite svoj odgovor:
_______________________________________________________________________
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5. naloga: V besedilu »Nova grožnja trtne uši« manjkajo nekatere besede. Besedilo
dopolnite, da bo smiselno in pravilno. Manjkajoče besede izberite med navedenimi
spodaj. Pazite na to, da jih boste dali v pravilni sklon. Nekaj ponujenih besed je odveč.
cepivo, cepljenka, grozdje, korenine, listi, podlaga, razširjanje, škoda, škodljivec, trta,
vino, vinograd, vinoroden, vinski, vrhunski, zatiranje, žlahten, škodljivost

Nova grožnja trtne uši
Pred kratkim je imel prof. dr. Jefferey Granett na Biotehniški fakulteti predavanje z naslovom: Ali
lahko trtna uš več kot sto let po vnosu v Evropo spet ogrozi evropsko vinogradništvo. Trtna uš je
bila v Evropo vnesena že v 70. letih prejšnjega stoletja in je v zelo kratkem času uničila večino
1

_________________________. V naših krajih se je prvič pojavila leta 1880 na Bizeljskem,

2

kasneje pa še na ostalih ________________________ območjih.

3

Šele s cepljenjem evropske _________________________ trte na

4

ameriške _________________________, ki so odporne na trtno uš, se je začelo njeno uspešno

5

______________________. V zadnjem desetletju pa se je v omejenem obsegu znova začela

6

Pojavljati na evropski _______________________ trti. Trenutno v Sloveniji še ne moremo

7

govoriti o takšni _______________________ trtne uši, kakršna je bila ob prvem vnosu v Evropo.

8

Kljub temu je njeno pojavljanje na _______________________ in

9

______________________ v zadnjem času dovolj velik razlog, da so strokovnjaki

10

bolj pozorni na tega ______________________. Trtna uš se hitro prilagaja na
spreminjajoče se razmere v okolju, zaradi težavnosti zatiranja pa se lahko zgodi, da bo v
prihodnosti spet povzročala večje težave tudi v slovenskem vinogradništvu.

-kh-

(Vir: Sodobno kmetijstvo, marec 2003)

5A) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam je zdelo gornje besedilo:
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

5B) Kaj je najbolj vplivalo na vaše razumevanje tega besedila?
a) Poznavanje tematike.
b) Sklepanje na podlagi besedila.
c) Drugo (napišite, prosim, kaj): ___________________________________________
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6. naloga: Preberite pismo Energetskega servisa na drugi strani in spodnjo tabelo
dopolnite z informacijami iz besedila. Če informacije v besedilu ne najdete, napišite
znak x.
a) Število že opravljenih obiskov
b) Predlagani datum storitve

6. 9. 2007

c) »Vsebina« storitve
č) Telefonska številka za spremembo termina
d) Izvajalec storitve s strani E. S.
e) Utemeljitev izvedbe storitve
f) Cena storitve
g) Posledice izogibanja izvedbe
h) Kontaktna oseba

6A) Kaj bi storili, če bi bili vi naslovnik/naslovnica zgornjega dopisa?
a) Ne bi reagiral/a, ker besedila ne razumem.
b) Ne bi reagiral/a, ker besedilo zame ni sprejemljivo.
c) Pisno bi prestavil/a datum izvedbe, kot predlaga dopis.
č) Počakal/a bi na čas izvedbe storitve, določen v dopisu.
d) Poklical/a bi izvajalca storitve in zahteval/a dodatna pojasnila.
e) Prosil/a bi koga, ki ima izkušnje s tem, naj mi pomaga razjasniti besedilo.
f) Drugo (prosim, napišite, kaj bi storili): _____________________________________
6B) Če ste odgovorili izbrali d), kaj bi želeli, da vam pojasnijo. Prosim, napišite:
_____________________________________________________________________

268

Energetski servis E. S. d.o.o.
Roška cesta 2a, Ljubljana

telefon: (01) 2300-200, 2300-210
fax: (01) 2300-230
e-pošta: es@siol.net

Ime in priimek naslovnika
Naslov
Zadeva: Druga najava obveznih dimnikarskih storitev
Spoštovani!
Po pregledu evidence izvajanja obveznih dimnikarskih storitev smo ugotovili, da jih po prvi najavi pri
Vas nismo opravili. Zato Vas obveščamo, da Vas bomo ponovno obiskali dne 6. 9. 2006 med 7. in 15.
uro in izvedli obvezne dimnikarske storitve (letni strokovni pregled, čiščenje, meritev emisij dimnih
plinov).
Če Vam najavljeni termin ne ustreza ali želite določiti bolj točno uro izvajanja storitev, izvajanje po 15.
uri popoldne (vsak delovni dan) ali v soboto, vas prosimo, da nam to pisno sporočite najmanj štiri
delovne dni pred najavljenim terminom, in sicer:
1-po telefaksu: (01) 23000-230
2-po e-pošti: es@siol.net
3- pisno na naslov podjetja.
V kolikor nam ne boste sporočili drugega termina, vas bo dimnikar obiskal v najavljenem terminu.
Obvezne dimnikarske storitve so zakonsko predpisane, zato vas obveščamo, da vam bomo prisiljeni,
če najavljeni termin v dogovoru z nami ne boste odpovedali ali prestavili, zaračunati nastale stroške
prihoda oziroma prevoza ter porabljenega časa in o vašem ravnanju obvestiti pristojni inšpekcijski
organ.
V kolikor imate kakršne koli tehnične težave z napravami, vas prosimo, da na to opozorite dimnikarja
ob obisku. Vljudno vas prosimo, da nam sporočite morebitne spremembe na vaših kurilnih napravah,
povezanih dimnih vodih, zračnikih, pomožnih napravah in spremembo uporabe druge vrste goriva.
Lepo vas pozdravljamo!
Direktor

Zoran Planinc, ing.str., l.r.
6C) Ocenite, kako lahko oz. težko za razumevanje se vam je zdelo gornje besedilo:
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

6Č) Če ste ocenili s 3 ali 4, napišite, kaj se vam je zdelo težko (npr. neznane besede, dolgi
stavki, količina informacij, zapleteni stavki, nepoznana tematika ipd.).

6D) Ocenite, kako sprejemljivo je za vas gornje besedilo:
1
(sprejemljivo)

2

3

4
(nesprejemljivo)

6E) Če ste ocenili z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemeljite svoj odgovor:
_______________________________________________________________________
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6F) Besedilo je po mojem mnenju napisano …
a) nevljudno.
b) nevtralno.
c) vljudno.
6G) Če ste izbrali a), v besedilu označite, kaj se vam zdi nevljudno.
7. Preberite besedilo in odgovorite na vprašanje.
7.1 Označite, katere informacije prinaša besedilo »Vladna darila«?
a) Državljanom z nizkimi plačami bo vlada sofinancirala vinjete.
b) Kdor se bo želel voziti po avtocestah, bo moral kupiti vinjeto.
c) Nekateri državljani bodo za vinjeto plačali sedem evrov.
č) Vinjete bodo zamenjale dosedanji sistem plačevanja avtocest.
d) Vinjete so avtomobilske nalepke za plačilo cestnine.
e) Vlada bo nekoliko zvišala najnižje plače in uvedla vinjete.
f) Vlada državljanom običajno ne daje daril.
g) Vlada podarja vinjeto vsem državljanom z nizkimi plačami.
h) Vsi državljani bodo morali sami v celoti plačati vinjete.

n. n.

Vladna darila
Dve včerajšnji novici. Vlada se je odločila dvigniti minimalno plačo, in sicer za 28 evrov. Hkrati se je
odločila, da bomo za vožnjo po avtocestah od poletja morali imeti vinjete. Dražja, letna, vas bo stala
55, cenejša, polletna, pa 35 evrov.
Vlada morda misli, da je tako prejemnikom minimalne plače vinjeto podarila. No, skoraj. Sedem evrov
bi bilo še vedno treba primakniti, nauk pa je, da od oblasti ne gre pričakovati daril.
(Vir: Dnevnik, 21. 3. 2008, prir.)

7A) Kako lahko oz. težko za razumevanje se vam je zdelo gornje besedilo:
1
(lahko)

2

3

4
(zelo težko)

7B) Če ste ocenili s 3 ali 4, napišite, kaj se vam je zdelo težko (npr. neznane besede, količina
informacij, zapleteni stavki, nepoznana tematika ipd.).
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Priloga B1
VPRAŠALNIK
O RAZUMLJIVOSTI IN SPREJEMLJIVOSTI BESEDIL V SLOVENŠČINI
(varianta 1)

Draga kolegica, dragi kolega!
V tem vprašalniku je šest kratkih besedil. Prosila bi te, da besedila pozorno prebereš in
njihovo razumljivost oceniš glede na dane parametre. Lestvica, po kateri boš ocenjeval/a, je
štiristopenjska, in sicer od 1 do 4.
Ob vsakem besedilu se ocenjujejo naslednji parametri:
jedrnatost (premalo ali preveč informacij, gostobesednost itd.)
upoštevanje naslovnika (ocena njegovega védenja in znanja, stopnje poznanstva, odnos do njega
itd.)
jezikovna pravilnost (jezikovne napake)
besedišče (enostavne, pogoste besede, ustreznost besed glede na vsebino)
skladenjske strukture (manj oz. bolj zapletene skladenjske strukture)
komunikativnost (čitljivost in preglednost besedila, opremljenost s primeri, slikovnim gradivom ipd.)
koherenca (logična povezanost besedila v smiselno celoto)

Za nekatera besedila pa te prosim, da oceniš, kako so po tvojem mnenju kot besedila
sprejemljiva.
Vprašalnik je sicer anonimen, prosim pa te, da obkrožiš svoj spol:

ž

m

in napišeš, katero delo opravljaš: ____________________________________________
Najlepše se ti zahvaljujem za sodelovanje.
Ina Ferbežar
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OBČINA BLED
OBČINSKO REDARSTVO
C. svobode 13, 4260 Bled
Datum: 02. avgust 2006

Št. nal. 10024990

Občina Bled po pooblaščeni uradni osebi BORIS POTOKAR izdaja na podlagi 1. odstavka, 57. člena Zakona o
prekrških ZP-1 (Ur.l. RS št. 44/05) v postopku za prekrške naslednji

PLAČILNI NALOG
Kršitelj:

EMŠO:
Državljanstvo:
Stalno prebivališče: Kraj:
Ulica in h. št.:
Pošta
, Začasno prebivališče: Kraj, naslov, Pošta .
Čas in kraj prekrška: Datum. 16.07.2006, ura: 12:38, reg št. vozila:
, znamka vozila
Lokacija Bled:
VILA BLED OBZIDJE-NJIVICE

S čimer je kršil: Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih (UR.I.RS, št.92/05) – Člen: 9
Odstavek: 1 Točka: 2
Prepovedano je ustavljanje in parkiranje: v parkih in na zelenicah;
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 2. in 5. točko prvega
odstavka tega člena
Za kar se mu izreče globa 20.000,00 tolarjev.
Št. Računa: 01203-4030566825
POUK O PRAVICI DO PRAVNEGA SREDSTVA: Zoper plačilni nalog lahko vloži kršitelj zahtevo za sodno
varstvo v osmih dneh od prejema plačilnega naloga pisno pri prekrškovnem organu, katerega pooblaščena
uradna oseba je izdala plačilni nalog. Zahteva se pošlje po pošti ali izroči neposredno v dveh izvodih in velja za
pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev zahteve priporočeno po pošti ali neposredno pri organu. O
zahtevi za sodno varstvo bo najprej odločal prekrškovni organ v skladu s 6. odstavkom 57. člena v zvezi s 5.
odstavkom 63. člena ZP-1. Če prekrškovni organ plačilnega naloga ne bo odpravil ali nadomestil z novim, bo
zahteva za sodno varstvo na podlagi 6. odstavka 57. člena ZP-1 poslal krajevno pristojnemu sodišču prve
stopnje, ki je pristojno za odločanje o prekršku po določbah rednega sodnega postopka. Kršitelj, ki ne vloži
zahteve za sodno varstvo v predpisanem roku, lahko v osmih dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga plača
polovico izrečene globe, sicer se izrečena globa prisilno izterja v celoti. Kršitelj lahko najpozneje v osmih dneh po
preteku roka za plačilo globe sodišču predlaga, da se plačilo globe nadomesti z opravo določenih nalog v splošno
korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti. Če kršitelj ne plača globe v predpisanem roku in v znesku,
določenem v plačilnem nalogu in ne vloži zahteve za sodno varstvo, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki
je pristojen za izterjavo davkov, da globo prisilno izterja, brez predhodnega pisnega opomina.
OPOZORILO. Če bo sodišče v rednem sodnem postopku na podlagi dopolnjenega dokaznega postopka
dejansko stanje ugotovilo drugače, kakor prekrškovni organ, glede pravne opredelitve prekrška in glede izrečene
sankcije ni vezano na odločitev prekrškovnega organa.

Pooblaščena uradna oseba
BORIS POTOKAR
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1A) Prosim oceni, kako razumljivo se ti zdi zgornje besedilo glede na naslednje
parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
brez napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2

1B) Prosim oceni, kako sprejemljivo je po tvojem mnenju zgornje besedilo.
1
sprejemljivo

2

3

4
nesprejemljivo

Če si ocenil/a z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemelji svoj odgovor.
____________________________________________________________________
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2. besedilo

PA ŠE TO
Odmeven obisk
Dvodnevni obisk slovenskega parlamentarnega vrha v Berlinu je v nemški javnosti presenetljivo
glasno odmeval. Žal ne odmevajo modre misli prvakov s Šubičeve, izrečene na številnih srečanjih z
gostitelji, ampak nesrečni pripetljaj, ki ga je povzročil eden izmed poldrugega ducata nemških
policistov, ki so skrbeli za varni in čim hitrejši prevoz gostov po mestu. Policist na motorju se je
namreč zaletel v nekega pešca – oba sta huje poškodovana.
(Vir: Delo, 19. 10. 2006)

Prosim oceni, kako razumljivo se ti zdi zgornje besedilo glede na naslednje parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
ni napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2
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3. besedilo (ciljna publika: 8-letniki)
Po navodilu rešite nalogo.
Domače živali so priredile tekmovanje.
Petelin ni zmagal.
Pujs ni bil zadnji. Eno mesto pred njim je bil pes in takoj za njim maček.
Kako so se uvrstile živali?

(Vir: Računanje je igra 3/1)

3A) Prosim oceni, kako razumljiva se ti zdi zgornja naloga glede na naslednje
parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
ni napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2

3B) Prosim oceni, kako sprejemljiva je po tvojem mnenju zgornja naloga.
1
sprejemljiva

2

3

4
nesprejemljiva

Če si ocenil/a z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemelji svoj odgovor.
____________________________________________________________________
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4. besedilo
Pozdravljeni! Najprej bi se opravičila, ker ne znam dobro govoriti slovenščina.upam da me boste
razumeli. prihajam iz xxxxxx, imam en problem. moj moš ima sp firma v bistvo ima delovno odovolenje
in družinska viza.Moi otroci imajo tud družinsko vizo.jas tud ,ali moj muš hoče da se ločiva in zaradi to
noče da naredi spet za men vizo. Način da jas ostanem v Sloveniji je da dobim kakšno delovno
odovolenje,in vrs tista osnova da si naredim in vizo.Ne delam, ker nimam dokumentacijo.do zdaj
noben noče da mi naredi delovno odovolenje.Prosam vas če mi lahko poveste če ima še kakšan način
da dobim sledno vizo in službo,ker moi otroci se v Sloveniji.Oni bi hotli da ostanem tukaj.Prosam vas
za pomoč! Najlepša hvala za razumevanje!
(Vir: spletne strani e-uprave)

4A) Prosim oceni, kako razumljivo se ti zdi zgornje besedilo glede na naslednje
parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
ni napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2

4B) Prosim oceni, kako sprejemljivo je po tvojem mnenju zgornje besedilo.
1
sprejemljivo

2

3

4
nesprejemljivo

Če si ocenil/a z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemelji svoj odgovor.
____________________________________________________________________
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5. besedilo

Energetski servis E. S. d.o.o.
Roška cesta 2a, Ljubljana

telefon: (01) 2300-200, 2300-210
fax: (01) 2300-230
e-pošta: es@siol.net

Ime in priimek naslovnika
Naslov

Zadeva: Druga najava obveznih dimnikarskih storitev
Spoštovani!
Po pregledu evidence izvajanja obveznih dimnikarskih storitev smo ugotovili, da jih po prvi najavi pri
Vas nismo opravili. Zato Vas obveščamo, da Vas bomo ponovno obiskali dne 06.09.2006 med 7. in
15. uro. in izvedli obvezne dimnikarske storitve (letni strokovni pregled, čiščenje, meritev emisij
dimnih plinov).

Če Vam najavljeni termin ne ustreza ali želite določiti bolj točno uro izvajanja storitev, izvajanje po 15.
uri popoldne (vsak delovni dan) ali v soboto, nam to pisno sporočite najmanj štiri delovne dni pred
najavljenim terminom samo na naslednji način:
1-po telefaksu: (01) 23000-230
2-po e-pošti: es@siol.net
3- pisno na naslov podjetja.
V kolikor nam ne boste sporočili drugega termina, vas bo dimnikar obiskal v najavljenem terminu.

Če najavljeni termin v dogovoru z nami ne odpoveste ali ne prestavite, s tem onemogočite opravljanje
zakonsko predpisanih obveznih dimnikarskih storitev. Nastale stroške zaradi prihoda oziroma prevoza
ter porabljenega časa vam bomo zaračunali v skladu s ceno iz uradne tarife opravljanja storitev
dimnikarske službe in o vašem ravnanju obvestili pristojni inšpekcijski organ.

V kolikor imate kakršne koli tehnične težave z napravami, opozorite na to dimnikarja ob obisku.
Obvezno nam sporočite morebitne spremembe na vaših kurilnih napravah, povezanih dimnih vodih,
zračnikih, pomožnih napravah in spremembo uporabe druge vrste goriva.

Lepo vas pozdravljamo!
Direktor

Zoran Planinc, ing.str., l.r.
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5A) Prosim oceni, kako razumljivo se ti zdi besedilo na prejšnji strani glede na
naslednje parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
ni napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2

5B) Prosim oceni, kako sprejemljivo je po tvojem mnenju zgornje besedilo.
1
sprejemljivo

2

3

4
nesprejemljivo

Če si ocenil/a z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemelji svoj odgovor.
____________________________________________________________________
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6. besedilo

n. n.

Vladna darila
Dve včerajšnji novici. Vlada se je odločila dvigniti minimalno plačo, in sicer za 28 evrov. Hkrati se je
odločila, da bomo za vožnjo po avtocestah od poletja morali imeti vinjete. Dražja, letna, vas bo stala
55, cenejša, polletna, pa 35 evrov.
To pomeni, da je vlada prejemnikom minimalne plače vinjeto podarila. No, skoraj. Sedem evrov bo še
vedno treba primakniti, nauk pa je, da od oblasti ne gre pričakovati daril.
(Vir: Dnevnik, 21. 3. 2008)

Prosim oceni, kako razumljivo se ti zdi zgornje besedilo glede na naslednje parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
ni napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2
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Priloga B2
VPRAŠALNIK
O RAZUMLJIVOSTI IN SPREJEMLJIVOSTI BESEDIL V SLOVENŠČINI
(varianta 2)

Draga kolegica, dragi kolega!
V tem vprašalniku je šest kratkih besedil. Prosila bi te, da besedila pozorno prebereš in
njihovo razumljivost oceniš glede na dane parametre. Lestvica, po kateri boš ocenjeval/a, je
štiristopenjska, in sicer od 1 do 4.
Ob vsakem besedilu se ocenjujejo naslednji parametri:
jedrnatost (premalo ali preveč informacij, gostobesednost ipd.)
upoštevanje naslovnika (ocena njegovega védenja in znanja, stopnje poznanstva, odnos do njega
itd.)
jezikovna pravilnost (jezikovne napake)
besedišče (enostavne, pogoste besede, ustreznost besed glede na vsebino)
skladenjske strukture (manj oz. bolj zapletene skladenjske strukture)
komunikativnost (čitljivost in preglednost besedila, opremljenost s primeri, slikovnim gradivom ipd.)
koherenca (logična povezanost besedila v smiselno celoto)

Za nekatera besedila pa te prosim, da oceniš, kako so po tvojem mnenju kot besedila
sprejemljiva.
Vprašalnik je sicer anonimen, prosim pa te, da obkrožiš svoj spol:

ž

m

in napišeš, katero delo opravljaš: ____________________________________________

Najlepše se ti zahvaljujem za sodelovanje.
Ina Ferbežar
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OBČINA BLED
OBČINSKO REDARSTVO
C. svobode 13, 4260 Bled
Datum: 02. avgust 2006

Št. nal. 10024990

Občina Bled po pooblaščeni uradni osebi BORIS POTOKAR izdaja na podlagi 1. odstavka, 57. člena Zakona o
prekrških ZP-1 (Ur.l. RS št. 44/05) v postopku za prekrške naslednji

PLAČILNI NALOG
Kršitelj:

EMŠO:
Državljanstvo:
Stalno prebivališče: Kraj:
Ulica in h. št.:
Pošta
, Začasno prebivališče: Kraj, naslov, Pošta .
Čas in kraj prekrška: Datum. 16.07.2006, ura: 12:38, reg št. vozila:
, znamka vozila
Lokacija Bled:
VILA BLED OBZIDJE-NJIVICE

S čimer je kršil: Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih (UR.I.RS, št.92/05) – Člen: 9
Odstavek: 1 Točka: 2
Prepovedano je ustavljanje in parkiranje: v parkih in na zelenicah;
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 2. in 5. točko prvega
odstavka tega člena
Za kar se mu izreče globa 20.000,00 tolarjev.
Št. Računa: 01203-4030566825
POUK O PRAVICI DO PRAVNEGA SREDSTVA:

kršitelj lahko v 8 dneh po vročitvi plačilnega naloga vloži pisno zahtevo za sodno varstvo
zoper plačilni nalog, če meni, da je njegov prekršek neznatnega pomena. Zahtevo v dveh
izvodih pošlje priporočeno po pošti ali jo vloži osebno pri prekrškovnem organu;
- v 8 dneh po vročitvi plačilnega naloga plača polovico globe (denarne kazni), ki je določena v
plačilnem nalogu;
- sodišču predlaga, da bo plačilo globe nadomestil z delom v splošno korist ali korist
samoupravne lokalne skupnosti.
V primeru kršiteljevega neukrepanja se plačilni nalog pošlje v izvršitev organu, ki je pristojen za
izterjavo davkov, da globo, ki je določena v plačilnem nalogu, prisilno izterja brez predhodnega
pisnega opomina.
-

OPOZORILO: Če bo sodišče v rednem sodnem postopku na podlago dopolnjenega dokaznega
postopka dejansko stanje ugotovilo drugače, kakor prekrškovni organ, glede pravne opredelitve
prekrška in glede izrečene sankcije ni vezano na odločitev prekrškovnega organa.
Pooblaščena uradna oseba
BORIS POTOKAR
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1A) Prosim oceni, kako razumljivo se ti zdi zgornje besedilo glede na naslednje
parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
brez napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomu*nikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2

1B) Prosim oceni, kako sprejemljivo je po tvojem mnenju zgornje besedilo.
1
sprejemljivo

2

3

4
nesprejemljivo

Če si ocenil/a z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemelji svoj odgovor.
____________________________________________________________________
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2. besedilo

PA ŠE TO
Odmeven obisk
Dvodnevni obisk slovenskega parlamentarnega vrha v Berlinu je v nemški javnosti presenetljivo
glasno odmeval. Žal ne odmevajo modre misli prvakov s Šubičeve,* izrečene na številnih srečanjih z
gostitelji, ampak nesrečni pripetljaj, ki ga je povzročil eden izmed poldrugega ducata** nemških
policistov, ki so skrbeli za varni in čim hitrejši prevoz gostov po mestu. Policist na motorju se je
namreč zaletel v nekega pešca – oba sta huje poškodovana.
*Stavba slovenskega parlamenta je na Šubičevi ulici.
** Ducat je dvanajst.
(Vir: Delo, 19. 10. 2006, prir.)

Prosim oceni, kako razumljivo se ti zdi zgornje besedilo glede na naslednje parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
ni napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2
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3. besedilo (ciljna publika: 8-letniki)
Po navodilu rešite nalogo.
Domače živali so priredile tekmovanje.
Petelin ni bil prvi.
Pujs ni bil zadnji. Eno mesto pred njim je bil pes in takoj za pujsom maček.
Kako so se uvrstile živali?

(Vir: Računanje je igra 3/1)

3A) Prosim oceni, kako razumljiva se ti zdi zgornja naloga glede na naslednje
parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
ni napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2

3B) Prosim oceni, kako sprejemljiva je po tvojem mnenju zgornja naloga.
1
sprejemljiva

2

3

4
nesprejemljiva

Če si ocenil/a z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemelji svoj odgovor.
____________________________________________________________________
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4. besedilo
Pozdravljeni! Najprej bi se opravičila, ker ne znam dobro govoriti slovenščina.upam da me boste
razumeli. prihajam iz xxxxxx, imam en problem. moj moš ima sp firma v bistvo ima delovno odovolenje
in družinska viza.Moi otroci imajo tud družinsko vizo.jas tud ,ali moj muš hoče da se ločiva in zaradi to
noče da naredi spet za men vizo. Način da jas ostanem v Sloveniji je da dobim kakšno delovno
odovolenje,in vrs tista osnova da si naredim in vizo.Ne delam, ker nimam dokumentacijo.do zdaj
noben noče da mi naredi delovno odovolenje.Prosam vas če mi lahko poveste če ima še kakšan način
da dobim sledno vizo in službo,ker moi otroci se v Sloveniji.Oni bi hotli da ostanem tukaj.Prosam vas
za pomoč! Najlepša hvala za razumevanje!
(Vir: spletne strani e-uprave)

4A) Prosim oceni, kako razumljivo se ti zdi zgornje besedilo glede na naslednje
parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
ni napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2

4B) Prosim oceni, kako sprejemljivo je po tvojem mnenju zgornje besedilo.
1
sprejemljivo

2

3

4
nesprejemljivo

Če si ocenil/a z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemelji svoj odgovor.
____________________________________________________________________
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5. besedilo

Energetski servis E. S. d.o.o.
Roška cesta 2a, Ljubljana

telefon: (01) 2300-200, 2300-210
fax: (01) 2300-230
e-pošta: es@siol.net

Ime in priimek naslovnika
Naslov

Zadeva: Druga najava obveznih dimnikarskih storitev
Spoštovani!
Po pregledu evidence izvajanja obveznih dimnikarskih storitev smo ugotovili, da jih po prvi najavi pri
Vas nismo opravili. Zato Vas obveščamo, da Vas bomo ponovno obiskali dne 6. 9. 2006 med 7. in 15.
uro in izvedli obvezne dimnikarske storitve (letni strokovni pregled, čiščenje, meritev emisij dimnih
plinov).

Če Vam najavljeni termin ne ustreza ali želite določiti bolj točno uro izvajanja storitev, izvajanje po 15.
uri popoldne (vsak delovni dan) ali v soboto, vas prosimo, da nam to pisno sporočite najmanj štiri
delovne dni pred najavljenim terminom, in sicer:
1-po telefaksu: (01) 23000-230
2-po e-pošti: es@siol.net
3- pisno na naslov podjetja.
V kolikor nam ne boste sporočili drugega termina, vas bo dimnikar obiskal v najavljenem terminu.

Obvezne dimnikarske storitve so zakonsko predpisane, zato vas obveščamo, da vam bomo prisiljeni,
če najavljeni termin v dogovoru z nami ne boste odpovedali ali prestavili, zaračunati nastale stroške
prihoda oziroma prevoza ter porabljenega časa in o vašem ravnanju obvestiti pristojni inšpekcijski
organ.

V kolikor imate kakršne koli tehnične težave z napravami, vas prosimo, da na to opozorite dimnikarja
ob obisku. Vljudno vas prosimo, da nam sporočite morebitne spremembe na vaših kurilnih napravah,
povezanih dimnih vodih, zračnikih, pomožnih napravah in spremembo uporabe druge vrste goriva.
Lepo vas pozdravljamo!

Direktor

Zoran Planinc, ing.str., l.r.
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5A) Prosim oceni, kako razumljivo se ti zdi besedilo na prejšnji strani glede na
naslednje parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
ni napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2

5B) Prosim oceni, kako sprejemljivo je po tvojem mnenju zgornje besedilo.
1
sprejemljivo

2

3

4
nesprejemljivo

Če si ocenil/a z ocenama 3 ali 4, prosim, v nekaj besedah utemelji svoj odgovor.
____________________________________________________________________
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6. besedilo

n. n.

Vladna darila
Dve včerajšnji novici. Vlada se je odločila dvigniti minimalno plačo, in sicer za 28 evrov. Hkrati se je
odločila, da bomo za vožnjo po avtocestah od poletja morali imeti vinjete. Dražja, letna, vas bo stala
55, cenejša, polletna, pa 35 evrov.
Vlada morda misli, da je tako prejemnikom minimalne plače vinjeto podarila. No, skoraj. Sedem evrov
bi bilo še vedno treba primakniti, nauk pa je, da od oblasti ne gre pričakovati daril.
(Vir: Dnevnik, 21. 3. 2008)

Prosim oceni, kako razumljivo se ti zdi zgornje besedilo glede na naslednje parametre:
a) jedrnatost
1
ravno prav
informacij

2

3

4
preveč/premalo
informacij

b) upoštevanje naslovnika
1
2
ustrezno

3

4
neustrezno

c) jezikovna pravilnost
1
2
ni napak

3

4
veliko napak

č) besedišče
1
enostavno

3

4
zapleteno

d) skladenjske strukture
1
2
enostavne

3

4
zapletene

e) komunikativnost
1
komunikativno

2

3

4
nekomunikativno

f) koherenca
1
ustrezna

2

3

4
neustrezna

2

288

Priloga C: Preglednice
Vprašanje 0A

Spol
m

ž

Skupaj

Govorci
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj
Domači
Tuji
Skupaj

Časopisi, revije

Leposlovje

M
3,06
2,50
3,00
3,03
2,86
3,01
3,04
2,82
3,00

M
2,00
1,25
1,92
2,20
1,64
2,12
2,16
1,59
2,08

N
34
4
38
152
29
181
186
33
219

Strokovna lit.
N
34
4
38
151
25
176
185
29
214

M
2,56
2,00
2,50
2,39
1,92
2,35
2,42
1,93
2,36

N
34
4
38
152
26
178
186
30
216

Uradovalna
besedila
M
1,50
1,25
1,47
1,36
1,71
1,41
1,38
1,66
1,42

N
34
4
38
152
28
180
186
32
218

Preglednica C1: Povprečna ocena bralnih navad – primerjava med spoloma ter med
domačimi in tujimi govorci

Vir
Časopisi,
revije

Leposlovje

Strokovna
literatura

Uradov.
besedila

SPOL
DOMTUJ
SPOL *
DOMTUJ
SPOL
DOMTUJ
SPOL *
DOMTUJ
SPOL
DOMTUJ
SPOL *
DOMTUJ
SPOL
DOMTUJ
SPOL *
DOMTUJ

Vsota
kvadratov
0,353
1,661

1
1

Srednji
kvadrat
0,353
1,661

0,47
1,063
5,253

1
1
1

0,47
1,063
5,253

0,635
1,71
8,45

0,427
0,192
0,004

0,112
0,179
3,273
2,34E02383
0,317
3,70E-02

1
1
1

0,112
0,179
3,273

0,181
0,228
4,166

0,671
0,634
0,042

1
1
1

2,34E-02
0,317
3,70E-02

0,03
0,642
0,075

0,863
0,424
0,785

1,153

1

1,153

2,332

0,128

df

f

p

0,476
2,244

0,491
0,136

Preglednica C2: Razlike v oceni bralnih navad – primerjava med spoloma ter med domačimi
in tujimi govorci

383

E-ji v preglednicah (tudi v nadaljevanju) pomenijo eksponent od 10. V gornjem primeru torej 0,0234.

289

Odebeljene so statistično pomembne vrednosti, ki jih kaže p v zgornji tabeli. Ta označuje
nivo statistične pomembnosti; o takšni pomembnosti lahko govorimo v primerih, kadar je p
manjši od 0,05 (to pomeni 5-odstotno razliko na nivoju tveganja). Gl. op. 301.

Vprašanje 0B

Vrsta besedil
Domači
govorci
Tuji govorci

Skupaj

Časopisi,
revije

Leposlovje

Strokovna
literatura

Uradovalna
besedila

Spol

M

N

M

N

M

N

M

N

m
ž
Skupaj
m
ž
Skupaj
m
ž
Skupaj

1,09
1,03
1,04
2,25
1,57
1,66
1,22
1,12
1,14

33
145
178
4
28
32
37
173
210

1,52
1,52
1,52
3,00
2,16
2,28
1,68
1,61
1,63

33
146
179
4
25
29
37
171
208

2,24
2,38
2,35
2,75
2,54
2,57
2,29
2,40
2,38

34
150
184
4
26
30
38
176
214

2,35
2,56
2,52
2,75
2,42
2,47
2,39
2,54
2,51

34
149
183
4
26
30
38
175
213

Preglednica C3: Ocena težav pri branju različnih vrst besedil – primerjava med spoloma ter
med tujimi in domačimi govorci

Vsota
kvadratov
8,908
1,673

Vir
Časopisi,
revije

Leposlovje

Strokovna
besedila

Uradov.
besedila

DOMTUJ
SPOL
DOMTUJ
SPOL
DOMTUJ
SPOL
DOMTUJ
SPOL
DOMTUJ
SPOL
DOMTUJ
SPOL
DOMTUJ
SPOL
DOMTUJ
SPOL

*

*

*

*

1
1

Srednji
kvadrat
8,908
1,673

1,199
13,794
2,129

1
1
1

1,199
13,794
2,129

7,022
27,046
4,175

0,009
0,000
0,042

2,185
1,396
0,014

1
1
1

2,185
1,396
0,014

4,283
2,21
0,022

0,040
0,139
0,883

0,391
0,213
0,046

1
1
1

0,391
0,213
0,046

0,619
0,272
0,059

0,432
0,602
0,808

0,869

1

0,869

1,11

0,293

df

F

p

52,189
9,801

0,000
0,002

Preglednica C4: Razlike v oceni težav pri branju – primerjava med domačimi in tujimi
uporabniki slovenščine ter med spoloma
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Ocena
težavnosti (0B)
Časopisi, revije

Leposlovje

Strokovna
literatura

Uradovalna
besedila

Kendalov tau
koeficient
p
N
Kendalov tau
koeficient
p
N
Kendalov tau
koeficient
p
N
Kendalov tau
koeficient
p
N

Ocena bralnih navad (0A)
Časopisi in
Strokovna
Leposlovje
revije
literatura

Uradovalna
besedila

-0,157
0,014
211

-0,195
0,003
207

-0,191
0,003
209

0,006
0,923
211

-0,048
0,442
209

-0,251
0,000
207

-0,113
0,068
208

0,043
0,501
209

0,019
0,749
215

-0,083
0,174
211

-0,278
0,000
213

-0,052
0,407
214

0,006
0,921
214

-0,017
0,778
210

-0,182
0,002
212

-0,228
0,000
214

Preglednica C5: Povezava med oceno bralnih navad in oceno težav pri branju posameznih
vrst besedil pri domačih govorcih

Ocena bralnih navad (0A)
Ocena
težavnosti
(0B)
Časopisi,
revije
Leposlovje
Strokovna
literatura
Uradovalna
besedila

Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N

tau

tau

tau

tau

Časopisi,
revije
-,507(**)
0,001
32
-,427(**)
0,008
29
-0,144
0,363
30
-0,009
0,954
30

Leposlovje
-0,327
0,062
29
-,381(*)
0,029
27
-0,105
0,549
27
-0,143
0,41
27

Strokovna
literatura
-0,227
0,165
30
-0,127
0,437
28
-,420(*)
0,011
28
-0,1
0,54
28

Uradovalna
besedila
-0,21
0,193
32
-0,15
0,36
29
0,123
0,456
29
-0,312
0,052
30

Preglednica C6: Povezava med oceno bralnih navad in oceno težav pri branju posameznih
vrst besedil pri tujih govorcih
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Povezavo oz. korelacijo med dvema spremenljivkama v preglednicah označuje Kendalov tau
koeficient. Negativni Kendalov tau kaže negativno povezanost spremenljivk.384 Tako v
preglednicah C5 in C6 več izkušenj z določeno vrsto besedil pomeni nižjo oceno težav pri
njihovem razumevanju. V preglednici C4 je korelacija sicer izkazana, a statistično ni
pomembna, v preglednici C6 pa je Kendalov tau bistveno višji; ena zvezdica (*) v
preglednicah pomeni, da gre za statistično pomembnost na nivoju tveganja 5 %, dve
zvezdici (**) pa, da gre za statistično pomembnost na nivoju tveganja 1 % (velja tudi za
preglednice v nadaljevanju).

Vprašanje 0C

Domači
Tuji
Skupaj

M
SD385
M
SD
M
SD
Z
p

Dolgi
stavki

Gostobesednost

Jezikovne
napake

4,39
1,54
4,13
1,68
4,35
1,55
-0,743
0,458

4,21
1,31
3,60
1,38
4,13
1,33
-2,363
0,018

4,14
1,78
3,67
1,65
4,07
1,77
-1,55
0,121

Nepoznana
tematika/
vsebina
2,63
1,48
2,87
1,61
2,67
1,50
-0,758
0,448

Nepoznane Zapleteni
besede
stavki
2,23
1,38
2,30
1,47
2,24
1,39
-0,208
0,835

3,05
1,33
3,21
1,61
3,08
1,37
-0,489
0,625

Preglednica C7: Razvrstitev najpogostejših ovir pri razumevanju besedil v slovenščini

Vprašanje 0Č

a) Berem dalje, čeprav ne razumem.
b) Odložim besedilo in se ne ukvarjam več z njim.
c) Poskušam sklepati iz besedila.
č) Prosim koga, naj mi besedilo pomaga
razjasniti.
d) Uporabim kakšen priročnik, na primer slovar.

Hi kvadrat
0,553
0,100
0,000

df
1
1
1

p
0,457
0,751
0,985

19,177
6,893

1
1

0,000
0,009

Preglednica C8: Razlika v izbiri strategij v primeru nerazumevanja – primerjava med
domačimi in tujimi govorci

384
385

Pri pozitivni korelaciji se spremenljivki sorazmerno večata (Sagadin 2003: 109).
SD v preglednicah označuje standardni odklon, pri naši interpretaciji ga bomo puščali ob strani.
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a) Berem dalje, čeprav ne razumem.
b) Odložim besedilo in se ne ukvarjam več z njim.
c) Poskušam sklepati iz besedila.
č) Prosim koga, naj mi besedilo pomaga
razjasniti.
d) Uporabim kakšen priročnik, na primer slovar.

Hi kvadrat
0,564
0,025
3,453

df
1
1
1

p
0,453
0,874
0,063

5,550
3,708

1
1

0,018
0,054

Preglednica C9: Razlika v izbiri strategij v primeru nerazumevanja – primerjava med spoloma

Jezikovni test

Var.
1
2
Sk.

M
SD
M
SD
M
SD
Z
p

Čas
33,35
9,74
33,79
9,79
33,57
9,74
-0,297
0,766

Naloga
1.
3,82
1,04
3,82
1,15
3,82
1,09
-0,226
0,821

2.
2,19
1,20
2,31
1,05
2,25
1,13
-0,705
0,481

3.
0,68
0,47
0,89
0,32
0,78
0,41
-3,697
0,000

4.
1,34
0,66
1,24
0,61
1,29
0,64
-1,25
0,211

5.
5,32
2,22
6,26
1,32
5,76
1,91
-3,42
0,001

6.
3,58
1,68
4,17
1,84
3,87
1,78
-2,553
0,011

7.
1,08
0,84
1,00
0,79
1,04
0,81
-0,749
0,454

TEST
18,58
3,89
20,40
3,50
19,44
3,81
-3,116
0,002

Preglednica C10: Rezultati testa po posameznih nalogah – primerjava med obema
variantama testa
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Naloga
Fakulteta
PeF M
SD
FSD M
SD
FDV M
n
SD
FDV M
p
SD
BF
M
SD
Tuji M
SD
Vsi
M
SD
S
Hi2
tujci df
p
Brez Hi2
tujih df
p

Čas v
min.
28,21
5,23
36,81
3,61
26,69
3,05
24,48
3,68
32,84
5,83
46,09
14,40
33,57
9,74
130,7
5
0,000
116,6
4
0,000

1

2

3

4

5

6

7

Test

3,96
0, 74
4,01
1,01
4,38
0,62
3,98
0,95
3,84
0, 97
2,82
1,38
3,82
1,09
30,01
5
0,000
3,86
4
0,425

2,38
1,01
2,25
1,12
2,69
0,79
2,60
0,96
2,44
1,16
1,32
1,10
2,25
1,13
26,48
5
0,000
3,85
4
0,427

0,79
0,42
0,83
0,38
0,94
0,25
0,80
0,41
0,68
0,48
0,67
0,48
0,78
0,41
7,98
5
0,157
5,35
4
0,254

1,64
0,49
1,42
0,64
1,13
0,50
1,15
0,43
1,29
0,64
0,97
0,81
1,29
0,64
22,46
5
0,000
17,43
4
0,002

6,26
1,35
5,63
1,98
5,63
1,31
5,58
2,02
5,97
2,26
/
/
5,76
1,91
3,02
4
0,554
3,02
4
0,554

4,16
1,77
4,13
1,43
4,25
1,68
4,21
1,72
3,61
1,95
2,71
2,03
3,87
1,78
15,23
5
0,009
3,30
4
0,509

1,25
0,80
1,11
0,81
1,00
0,73
0,90
0,87
0,94
0,85
1,00
0,75
1,04
0,81
4,21
5
0,520
3,96
4
0,411

20,33
3,59
19,39
3,66
20,00
3,04
19,21
3,89
18,76
4,58
/
/
19,44
3,81
2,42
4
0,660
2,41
4
0,660

Test
B5
14,18
3,06
13,75
2,87
14,38
2,38
13,64
2,99
12,79
3,05
9,48
4,03
13,05
3,45
33,30
5
0,000
4,20
4
0,380

Preglednica C11: Razmerje med časom reševanja in pravilnostjo odgovorov v različnih
skupinah respondentov (združeni obe varianti testa)386

Čas v
minutah

Kendalov tau
koeficient
p
N

Čas v
minutah

Časopisi in
Strokovna
Leposlovje
revije
literatura

Uradovalna
besedila

1
0,000
187

-0,159
0,006
187

-0,133
0,027
187

-0,035
0,544
186

-0,176
0,002
187

Preglednica C12: Razmerje med časom reševanja in bralnimi navadami pri domačih govorcih

386

V preglednici Hi kvadrat zaradi pomanjkanja prostora izjemoma označujemo s simbolom Hi 2.
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Naloga

Dolž.
učenja

Tau
p
N

Dolž.
učenja

Čas v
min.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

TEST
B5

1
0,000
32

-0,276
0,033
32

0,231
0,101
32

0,049
0,724
32

-0,055
0,719
32

-0,129
0,375
32

0,161
0,227
32

0,013
0,930
32

0,145
0,266
32

Preglednica C13: Razmerje med dolžino učenja slovenščine, časom reševanja in pravilnostjo
rešitev

Naloga 1

Govorci
Domači

Tuji

Skupaj

Var.
1
2
Sk.
1
2
Sk.
1
2
Sk.

N
98
89
187
15
18
33
113
107
220

1.1
M
0,898
0,933
0,914
0,733
0,611
0,667
0,876
0,879
0,877

1.2
M
0,918
0,944
0,931
0,867
0,722
0,788
0,912
0,907
0,909

1.3
M
0,898
0,899
0,898
0,600
0,611
0,606
0,858
0,851
0,855

1.4
M
0,796
0,667
0,779
0,719
0,611
0,701
0,759
0,636
0,741

1.5
M
0,439
0,133
0,398
0,562
0,111
0,486
0,497
0,121
0,441

Skup.
3,949
3,575
3,920
3,481
2,667
3,248
3,903
3,393
3,823

Preglednica C14: Povprečno število doseženih točk pri posameznih vprašanjih v 1. nalogi
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Vprašanja
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Vir

Vsota kvadratov

df

DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ *
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ *
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ *
VARIANTA
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA *
DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA *
DOMTUJ

1,645
5,34E-02

1
1

Srednji
kvadrat
1,645
5,34E-02

0,171
0,52
9,86E-02

1
1
1

0,171
0,52
9,86E-02

1,698
6,45
1,223

0,201
2,388
1,01E-03

1
1
1

0,201
2,388
1,01E-03

2,493
0,116
20,676 0,000
0,009
0,926

7,23E-04
0,122
0,392

1
1
1

7,23E-04
0,122
0,392

0,006
0,635
2,039

3,15E-03
7,07E-02
3,98

1
1
1

3,15E-03
7,07E-02
3,98

0,016
0,898
0,308
0,579
17,347 0,000

0,147

1

0,147

0,64

F

p

16,307 0,000
0,53
0,468
0,194
0,012
0,27

0,937
0,427
0,155

0,425

Preglednica C15: Primerjava med variantama testa ter med tujimi in domačimi govorci v
doseženem številu točk pri 1. nalogi
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Govorci
Naloga 1

Domači

0A
uradovalna
besedila
0B
uradovalna
besedila
Naloga 1
0A
uradovalna
besedila
0B
uradovalna
besedila

Tuji

Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N

tau

tau

tau

tau

tau

tau

Naloga 1
1
,387
187
0,024
0,723
187
0,02
0,76
184
1
,
33
-0,274
0,08
32
0,303
0,051
30

0A
0,024
0,723
187
1
,
187
-,209(**)
0,002
184
-0,274
0,08
32
1
,
32
-0,312
0,052
30

0B
0,02
0,76
184
-,209(**)
0,002
184
1
,
184
0,303
0,051
30
-0,312
0,052
30
1
,
30

Preglednica C16: Razmerje med dosežkom, bralsko izkušenostjo z uradovalnimi besedili in
oceno težav pri njihovem razumevanju – obe varianti testa skupaj388

Kendalov tau koeficient
1C

p
N

Skupaj

Naloga 1
Govorci
Domači

Tuji

-0,091
0,120
220

-0,027
0,681
187

0,166
0,274
33

Preglednica C17: Razmerje med oceno težavnosti in pravilnostjo rešitev (združeni podatki za
obe varianti testa)

387

V preglednicah samo vejica brez številk pomeni, da izračun ni bil možen zaradi premalo podatkov, lahko pa
statitična pomembnost (npr. v primeru, če je korelacija 1) ni izračunljiva. Velja tudi za pregednice v nadaljevanju.
388 Združene podatke prikazujemo povsod tam, kjer med obema variantama testa ni razlike; združeni podatki
pomenijo višji numerus, ta pa omogoča večjo zanesljivost meritve.
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Kendalov tau koeficient
1C

p
N

Skupaj

1E
Govorci
Dom.
Tuji

0,403
0,000
213

0,384
0,000
182

0,298
0,067
31

Preglednica C18: Razmerje med oceno težavnosti in sprejemljivosti pri domačih in tujih
govorcih – obe varianti testa skupaj

Govorci
Domači
a) Izbral/a bi možnost … (iz seznama v vprašanju 1.5). 150
b) Pošiljatelja bi prosil/a za razlago.
4
1A
c) Prosil/a bi koga, ki ima izkušnje, naj mi pomaga.
29
č) Drugo.
3
Skupaj
186

Tuji
13
7
14
0
34

a) Imel/a sem že tovrstne izkušnje.
b) Poznam postopke v teki situaciji.
1B
c) Upošteval/a sem informacije v besedilu.
č) Drugo.
Skupaj

4
4
16
2
26

28
38
92
11
169

Skupaj
163
11
43
3
220
32
42
108
13
195

Hi kvadrat Df p
1A 36,698
3 0,000
1B 1,378
3 0,711
Skupina preglednic C19: Odziv na 1. nalogo in razlogi zanj – razmerje med domačimi in
tujimi govorci
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Naloga 2

Naloga 2
Govorci
Domači

Tuji

Varianta
testa
1
2
Skupaj
1
2
Skupaj

Skupaj

N
98
89
187
15
18
33
220

Vprašanje
2.1
2.2

2.3

2.4

Skupaj

M
0,776
0,770
0,773
0,500
0,278
0,379
0,714

M
0,719
0,775
0,746
0,200
0,611
0,424
0,698

M
0,347
0,449
0,396
0,267
0,500
0,394
0,396

2,362
2,466
2,412
1,033
1,556
1,318
2,248

M
0,520
0,472
0,497
0,067
0,167
0,121
0,441

Preglednica C20: Povprečno število doseženih točk pri posameznih vprašanjih v 2. nalogi
FDV : ostali
M
FDP
SD
M
Ostali
SD
M
Skupaj
SD
Z
p

Naloga 2
2,63
0,91
2,32
1,10
2,41
1,05
-1,824
0,068

Preglednica C21: Primerjava rezultatov med študenti FDV in ostalimi domačimi respondenti
pri 2. nalogi
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Vprašanje
2.1

VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ

2.2

2.3

2.4

Vsota
kvadratov
0,362
4,099

Vir

*

*

*

*

1
1

Srednji
kvadrat
0,362
4,099

0,326
1,85E-02
4,01

1
1
1

0,326
1,85E-02
4,01

1,773
0,08
17,297

0,184
0,778
0,000

0,153
1,518
3,252

1
1
1

0,153
1,518
3,252

0,662
7,956
17,045

0,417
0,005
0,000

0,878
0,785
6,14E-03

1
1
1

0,878
0,785
6,14E-03

4,603
3,16
0,025

0,033
0,077
0,875

0,119

1

0,119

0,48

0,489

df

F

p

1,97
22,303

0,162
0,000

Preglednica C22: Razmerje med variantama ter med tujimi in domačimi govorci v doseženem
številu točk pri 2. nalogi

Govorci

2A
M 1,69
Domači
SD 0,77
M 2,61
Tuji
SD 0,95
M 1,82
Skupaj
SD 0,86
Z
-5,028
p
0,000
Preglednica C23: Ocena razumljivosti besedila 2. naloge: primerjava med domačimi in tujimi
govorci

Naloga 2
Kendalov tau koeficient
2A

p
N

Skupaj

Govorci
Dom.
Tuji

-0,362
0,000
216

-0,311
0,000
185

-0,321
0,034
31

Preglednica C24: Razmerje med oceno težavnosti in dosežkom pri 2. nalogi – primerjava
med domačimi in tujimi govorci
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Naloga 3

Govorci
Domači

Tuji

Varianta
Testa
1
2
Skupaj
1
2
Skupaj

Skupaj

N
98
89
187
15
18
33
220

M
0,724
0,888
0,802
0,400
0,889
0,667
0,782

SD
0,449
0,318
0,399
0,507
0,323
0,479
0,414

Preglednica C25: Povprečno število doseženih točk pri 3. nalogi

Vir
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA *
DOMTUJ

Vsota
kvadratov
2,959
0,727

1
1

Srednji
kvadrat
2,959
0,727

1

0,739

df

0,739

F

p

18,904
4,646

0,000
0,032

4,718

0,031

Preglednica C26: Razmerje med variantama ter med tujimi in domačimi govorci pri 3. nalogi
Govorci
Domači

Tuji

Varianta testa
1
2
Skupaj
1
2
Skupaj

Skupaj

N
98
89
187
15
18
33
220

M
1,633
1,685
1,658
1,467
1,944
1,727
1,668

SD
0,804
0,792
0,797
0,516
0,802
0,719
0,784

Preglednica C27: Povprečna ocena razumljivosti 3. naloge

Vir
VARIANTA
DOMTUJ
VARIANTA *
DOMTUJ

Vsota
kvadratov
1,959
6,03E-02
1,258

1
1

Srednji
kvadrat
1,959
6,03E-02

1

1,258

df

F

p

3,19
0,098

0,075
0,754

2,048

0,154

Preglednica C28: Razmerje med dosežkom in oceno razumljivosti 3. naloge
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Govorci

Varianta
testa
1
3.1

3A

3C
Domači
2
3.1

3A

3C
1
3.1

3A

3C
Tuji

2
3.1

3A

3C

Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N
Kendalov
p
N

tau

tau

tau

tau

tau

tau

tau

tau

tau

tau

tau

tau

3.1
1
,
98
-0,115
0,234
98
-0,018
0,857
96
1
,
89
-0,124
0,221
89
-0,058
0,573
89
1
,
15
-0,491
0,066
15
-0,564(*)
0,034
14
1
,
18
-0,556(*)
0,015
18
-0,468(*)
0,048
18

3A
-0,115
0,234
98
1
,
98
0,547(**)
0
96
-0,124
0,221
89
1
,
89
0,502(**)
0
89
-0,491
0,066
15
1
,
15
0,558(*)
0,035
14
-0,556(*)
0,015
18
1
,
18
0,700(**)
0,002
18

3C
-0,018
0,857
96
0,547(**)
0
96
1
,
96
-0,058
0,573
89
0,502(**)
0
89
1
,
89
-,564(*)
0,034
14
0,558(*)
0,035
14
1
,
14
-0,468(*)
0,048
18
0,700(**)
0,002
18
1
,
18

Preglednica C29: Razmerje med dosežkom, oceno razumljivosti in oceno sprejemljivosti 3.
naloge
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Naloga 4
Govorci
M
Domači
SD
M
Tuji
SD
M
Skupaj
SD
Z
p

Naloga 4
1,35
0,59
0,97
0,81
1,29
0,64
-2,651
0,008

Preglednica C30: Povprečno število doseženih točk pri 4. nalogi – primerjava med domačimi
in tujimi govorci

Spol – s tujimi govorci
M
m
SD
M
ž
SD
M
Skupaj
SD
Z
P

Naloga 4
1,11
0,61
1,33
0,64
1,29
0,64
-2,074
0,038

Spol – brez tujih govorcev
M
m
SD
M
ž
SD
M
Skupaj
SD
Z
P

1,09
0,57
1,41
0,58
1,35
0,59
-2,841
0,004

Preglednica C31: Povprečno število doseženih točk pri 4. nalogi – primerjava med spoloma
Naloga 4
Kendalov tau koeficient
4B

p
N

Skupaj

Govorci
Domači

Tuji

0,069
0,255
220

-0,001
0,993
187

0,212
0,180
33

Preglednica C32: Razmerje med dosežkom in oceno razumljivosti pri 4. nalogi – primerjava
med domačimi in tujimi govorci
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Kendalov tau koeficient
4B

p
N
Kendalov tau koeficient

Naloga 4

p
N

Skupaj

4Č
Govorci
Domači

Tuji

0,188
0,001
217

0,144
0,024
186

0,240
0,136
31

-0,059
0,327
217

-0,106
0,109
186

-0,015
0,923
31

Preglednica C33: Razmerje med oceno sprejemljivosti in oceno razumljivosti ter dosežkom
pri 4. nalogi

Domači govorci
FSD
Ostali
c 0
7
č 6
11
d 6
25
4A
e 18
18
f 38
48
g 4
6
Skupaj 72
115
Govorci
Domači
b 0
c 7
č 17
4A d 31
e 36
f 86
g 10
Skupaj 187

Tuji
1
0
9
4
5
9
3
31

Hi kvadrat
Spol
6,312
fsdost
12,449
domačituji 19,011

Skupaj
7
17
31
36
86
10
187

Skupaj
1
7
26
35
41
95
13
218
df
6
5
6

p
0,389
0,029
0,004

Skupina preglednic C34: Odzivi respondentov pri 4. nalogi – primerjava med skupinami
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Naloga 5
Varianta
testa
M
1
SD
M
2
SD
M
Sk.
SD
Z
p

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

0,934
0,245
0,865
0,343
0,901
0,297
-1,46

0,888
0,317
1
0
0,941
0,236
-3,249

0,378
0,487
0,193
0,397
0,290
0,455
-2,758

0,031
0,173
0,056
0,232
0,043
0,203
-0,861

0,469
0,502
0,854
0,355
0,652
0,477
-5,5

0,316
0,467
0,182
0,388
0,253
0,436
-2,102

0,847
0,362
0,898
0,305
0,871
0,336
-1,029

0,357
0,482
0,685
0,467
0,513
0,501
-4,473

0,286
0,454
0,562
0,499
0,417
0,494
-3,814

0,816
0,389
0,933
0,252
0,872
0,335
-2,367

0,144

0,001 0,006 0,389

0,000 0,036 0,304 0,000 0,000 0,018

Preglednica C35: Dosežek pri posameznih vprašanjih v 5. nalogi – primerjava med obema
variantama testa

BF3OST
Ostali
BF3
Sk.

M
SD
M
SD
M
SD
Z
p

5.1
0,934
0,245
1
0
0,942
0,230
1,028
0,304

5.2
0,888
0,317
1
0
0,902
0,299
1,314
0,189

5.3
0,378
0,487
0,929
0,267
0,446
0,499
3,862
0

5.4
0,031
0,173
0,929
0,267
0,143
0,352
8,941
0

5.5
0,469
0,502
0,786
0,426
0,509
0,502
2,205
0,03

5.6
0,316
0,467
0,929
0,267
0,393
0,491
4,368
0

5.7
0,847
0,362
0,929
0,267
0,857
0,352
0,813
0,416

5.8
0,357
0,482
0,857
0,363
0,430
0,496

5.9
0,286
0,454
0,929
0,267
0,366
0,484

-3,53
0

-4,65
0

5.10
0,816
0,389
1
0
0,839
0,369
1,743
0,081

Preglednica C36: Povprečno število doseženih točk pri 5. nalogi po posameznih vprašanjih
(varianta 1) – študenti 3. letnika BF v primerjavi z ostalimi

BF3OST
Ostali
BF3
Skupaj
Z
p

Vprašanje 5A
N
M
95
2,937
14
1,571
109
2,762
-4,843
0

SD
0,769
0,756
0,891

Preglednica C37: Ocena težavnosti besedila 5. naloge – primerjava med 3. letnikom BF in
ostalimi (varianta 1)
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Naloga 5
Varianta
testa
5A
1
Naloga
5

1
BF3

5A

Naloga
5

5A
2
Naloga
5

Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N

5A
(težavnost)
1

-0,437(**)

,
95
-0,437(**)

0
95
1

0
95
1

,
98
-0,453

,
14
-0,453

0,073
14
1

0,073
14
1

,
14
-0,093

,
87
-0,093

0,314
85
1

0,314
85

,
87

Preglednica C38: Razmerje med oceno težavnosti in dosežkom pri 5. nalogi – primerjava
med variantama testa

Varianta
testa
1
1 BF3
2

Vpliv na razumevanje (5B)
a) Poznav.
b) Sklepanje
tematike
na podlagi
konteksta
24
72
14
6
16
73

Skupaj
c) Drugo
4
0
2

100
20
91

Preglednica C39: Možni vplivi na razumevanje besedila v 5. nalogi
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Varianta
testa
Kendalov tau
5A
1
5B

5A
1
BF3
5B

5A
2
5B

p
N

Težavnost
(5A)

Vpliv na
reševanje
(5B)

1
,
95

-0,280(**)
0,004
94

Kendalov tau -0,280(**)
p
0,004
N
94
Kendalov tau 1

1
,
96

p
,
N
14
Kendalov tau 0,116
p
0,663
N
14
Kendalov tau 1
p
,
N
87
Kendalov tau -0,166
p
0,103
N
85

0,663
14
1
,
14

0,116

-0,166
0,103
85
1
,
86

Preglednica C40: Korelacija med oceno težavnosti in poznavanjem tematike – primerjava
med variantama testa

Za potrebe analize smo odgovore pretvorili v številčne vrednosti: a) poznavanje tematike =
1, b) sklepanje na podlagi konteksta = 2, c) drugo = 3.
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Naloga 6
Varianta – brez tujih govorcev
M
1
SD
M
2
SD
M
Skupaj
SD
Z
P
Varianta – s tujimi govorci
M
1
SD
M
2
SD
M
Skupaj
SD
Z
p

Naloga 6
3,71
1,60
4,47
1,63
4,07
1,66
-3,083
0,002
3,58
1,68
4,17
1,84
3,87
1,78
-2,553
0,011

Preglednica C41: Rezultati 6. naloge – primerjava med variantama in med domačimi in tujimi
govorci
Naloga 6
Govorci

Vprašanja
Var.
testa
1
2

Domači
Sk

1
2
Sk.
Tuji

M
SD
M
SD
M
SD
Z
p
M
SD
M
SD
M
SD
Z
p

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

0,296
0,459
0,438

0,454
0,498
0,416

0,469
0,502
0,371

0,357
0,476
0,461

0,245
0,408
0,607

0,791
0,406
0,944

0,551
0,376
0,652

0,551
0,495
0,584

0,499
0,364
0,482
-2,015
0,044
0,333

0,496
0,436
0,496
-0,537
0,591
0,467

0,486
0,423
0,495
-1,36
0,174
0,267

0,501
0,406
0,490
-1,417
0,157
0,133

0,474
0,417
0,475
-5,171
0
0,267

0,232
0,864
0,342
-3,1
0,002
0,667

0,332
0,599
0,359
-1,81
0,07
0,400

0,496
0,577
0,494
-0,478
0,633
0,200

0,488
0,222
0,428
0,273
0,452
-0,703
0,482

0,481
0,444
0,482
0,455
0,474
-0,139
0,889

0,458
0,389
0,502
0,333
0,479
-0,73
0,465

0,352
0
0
0,061
0,242
-1,574
0,115

0,458
0,222
0,428
0,242
0,435
-0,292
0,77

0,488
0,611
0,502
0,636
0,489
-0,325
0,745

0,431
0,361
0,335
0,379
0,376
-0,137
0,891

0,414
0,444
0,511
0,333
0,479
-1,461
0,144

Preglednica C42: Povprečno število doseženih točk pri 6. nalogi – primerjava med domačimi
in tujimi govorci in med obema variantama testa
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Govorci

Varianta
testa

Domači
6C
1
Naloga 6

6C
2
Naloga 6
Tuji
6C
1
Naloga 6

6C

Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N
Kendalov
tau
p
N

2
Naloga 6

Kendalov
tau
p
N

6C

Naloga 6

1
,
92

0,052
0,548
92

0,052
0,548
92

1
,
98

1
,
75

-0,179
0,066
75

-0,179
0,066
75

1
,
89

1
,
12

-0,747(**)
0,002
12

-0,747(**) 1
0,002
,
12
15
1
,

-,484(*)
0,02

16

16

-0,484(*)
0,02
16

1
,
18

Preglednica C43: Razmerje med dosežkom in oceno težavnosti pri 6. nalogi – primerjava
med obema variantama testa ter med domačimi in tujimi govorci
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Varianta
Testa
1
2
Skupaj

M
SD
M
SD
M
SD
Z
p

6D
1,74
0,75
1,70
0,71
1,72
0,73
-0,199
0,843

Vljudnost
2,07
0,49
2,28
0,52
2,17
0,51
-2,945
0,003

Preglednica C44: Razmerje med oceno sprejemljivosti in oceno vljudnosti – primerjava med
variantama testa
Za potrebe analize smo oceno vljudnosti pretvorili v številčne vrednosti: 1 = nevljudno, 2 =
nevtralno, 3 = vljudno.

Spol
M
a) Ne bi reagiral/a, ker besedila ne razumem.
0
b) Ne bi reagiral/a, ker besedilo zame ni sprejemljivo.
2
c) Pisno bi prestavil/a datum izvedbe, kot predlaga dopis.
10
6A č) Počakal/a bi na čas izvedbe storitve, določeno v dopisu. 16
d) Poklical/a bi izvajalca storitve in zahtevala pojasnila.
3
e) Prosila bi koga, naj mi pomaga razjasniti besedilo.
0
f) Drugo.
5
Skupaj
36

ž
2
0
33
99
20
16
5
175

Govorci
Domači
a) Ne bi reagiral/a, ker besedila ne razumem.
1
b) Ne bi reagiral/a, ker besedilo zame ni sprejemljivo.
2
c) Pisno bi prestavil/a datum izvedbe, kot predlaga dopis.
41
6A č) Počakal/a bi na čas izvedbe storitve, določeno v dopisu. 102
d) Poklical/a bi izvajalca storitve in zahtevala pojasnila.
20
e) Prosila bi koga, naj mi pomaga razjasniti besedilo.
8
f) Drugo.
8
Skupaj
182

Tuji
1
0
3
13
3
8
2
30

Skupaj
2
2
43
115
23
16
10
211
Skupaj
2
2
44
115
23
16
10
212
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Varianta testa
1
2
a) Ne bi reagiral/a, ker besedila ne razumem.
1
1
b) Ne bi reagiral/a, ker besedilo zame ni sprejemljivo.
2
0
c) Pisno bi prestavil/a datum izvedbe, kot predlaga dopis.
25
19
6A č) Počakal/a bi na čas izvedbe storitve, določeno v dopisu. 57
58
d) Poklical/a bi izvajalca storitve in zahtevala pojasnila.
10
13
e) Prosila bi koga, naj mi pomaga razjasniti besedilo.
6
10
f) Drugo.
8
2
Skupaj
109
103
Hi kvadrat
SPOL
23,326
DOMTUJ
22,391
VARIANTA 7,655

df
6
6
6

Skupaj
2
2
44
115
23
16
10
212

p
0,001
0,001
0,265

Skupina preglednic C45: Izbrani odzivi na besedilo 6. naloge: razlike med skupinami
respondentov

Naloga 7

Govorci
Domači

Tuji

Skupaj

Varianta
testa
1
2
Skupaj
1
2
Skupaj
1
2
Skupaj

N

M

SD

98
89
187
15
18
33
113
107
220

1,112
0,978
1,048
0,867
1,111
1
1,080
1
1,041

0,860
0,783
0,825
0,640
0,832
0,750
0,836
0,789
0,813

Vir

Vsota kvadratov

df

DOMTUJ
VARIANTA
DOMTUJ *
VARIANTA

8,73E-02
8,38E-02

1
1

Srednji
kvadrat
8,73E-02
8,38E-02

1,001

1

1,001

F

p

0,132 0,717
0,126 0,723
1,509 0,221

Preglednici C46: Povprečni dosežek pri 7. nalogi
Pri analizi so bili upoštevani vsi respondenti, ki so izbrali oba pravilna odgovora, čeprav so
poleg njiju izbirali tudi distraktorje.
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Naslednja preglednica (C47)389 prikazuje korelacije med povprečnimi ocenami razumljivosti v
posameznih skupinah govorcev in povprečnimi ocenami posameznih kriterijev razumljivosti.
Izračuni so podani za vsa besedila skupaj.

389

a) jedrnatost, b) upoštevanje naslovnika, c) jezikovna pravilnost, č) besedišče, d) skladenjske strukture, e)
komunikativnost, f) koherenca.
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a
a
b
c
č
Ken- d
dalov
tau
e
f
POVPRE.
DOMR
TUJIR
Preglednica C47

Tau
p
Tau
p
Tau
p
Tau
p
Tau
p
Tau
p
Tau
p
Tau
p
Tau
p
Tau
p

1
,
0,552
0,126
,733(*)
0,039
,733(*)
0,039
0,467
0,188
,828(*)
0,022
,733(*)
0,039
,867(*)
0,015
,867(*)
0,015
,733(*)
0,039

b
0,552
0,126
1
,
0,414
0,251
0,276
0,444
0,138
0,702
0,357
0,33
0,414
0,251
0,552
0,126
0,69
0,056
0,276
0,444

c

č

d

e

f

,733(*)
0,039
0,414
0,251
1
,
0,467
0,188
0,467
0,188
0,552
0,126
,733(*)
0,039
,867(*)
0,015
0,6
0,091
0,467
0,188

,733(*)
0,039
0,276
0,444
0,467
0,188
1
,
,733(*)
0,039
0,552
0,126
0,467
0,188
0,6
0,091
0,6
0,091
1,0(**)
0,005

0,467
0,188
0,138
0,702
0,467
0,188
,733(*)
0,039
1
,
0,276
0,444
0,467
0,188
0,6
0,091
0,333
0,348
,733(*)
0,039

,828(*)
0,022
0,357
0,33
0,552
0,126
0,552
0,126
0,276
0,444
1
,
0,69
0,056
0,69
0,056
0,69
0,056
0,552
0,126

,733(*)
0,039
0,414
0,251
,733(*)
0,039
0,467
0,188
0,467
0,188
0,69
0,056
1
,
,867(*)
0,015
0,6
0,091
0,467
0,188

POVPRE.
,867(*)
0,015
0,552
0,126
,867(*)
0,015
0,6
0,091
0,6
0,091
0,69
0,056
,867(*)
0,015
1
,
,733(*)
0,039
0,6
0,091

DOMR

TUJIR

,867(*)
0,015
0,69
0,056
0,6
0,091
0,6
0,091
0,333
0,348
0,69
0,056
0,6
0,091
,733(*)
0,039
1
,
0,6
0,091

,733(*)
0,039
0,276
0,444
0,467
0,188
1,0(**)
0,005
,733(*)
0,039
0,552
0,126
0,467
0,188
0,6
0,091
0,6
0,091
1
,

