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Izvleček
Magistrsko delo obravnava socialne zvrsti v samostojnih delovnih zvezkih v zadnjem triletju
osnovne šole. V teoretičnem delu so predstavljeni pojmi z obravnavanega področja. Najprej je
predstavljen razvoj slovenske sociolingvistike, nato pa pogled na socialne zvrsti in vrednostne
sodbe, saj je bila v slovenskem prostoru uveljavljena teorija socialne zvrstnosti deležna
nekaterih kritik glede poimenovanja socialne zvrsti. Temu sledi predstavitev teorije zvrstnosti,
kot jo je opredelil Jože Toporišič, nato pa še teorije sociolektov, ki jo je oblikoval A. E. Skubic.
Predstavljeni so cilji v učnem načrtu, ki so povezani z usvajanjem zavesti o socialni zvrstnosti
slovenskega jezika. Empirični del obsega analizo in primerjavo izbranih samostojnih delovnih
zvezkov, kako se zavest o socialni zvrstnosti razvija neposredno in posredno.
Ključne besede: socialne zvrsti, učni načrt, osnovna šola, pouk slovenščine, samostojni delovni
zvezki

Abstract
The master's thesis deals with Social Genres in Independent Workbooks in the last three years
of primary school. The theoretical part presents concepts from the treated area. First, the
development of Slovenian sociolinguistics is presented, followed by a look at Social Genres
and value judgments, since the established theory of social virtue has received some criticism
in the Slovene space regarding the naming of the social genre. This is followed by the
presentation of the theory of Genre, as defined by Jože Toporišič, and then by the theory of
sociolects, formulated by A. E. Skubic. The goals in the Curriculum are presented, which are
related to the acquisition of awareness of the Social integrity of the Slovenian language. The
empirical part covers the analysis and comparison of selected Individual Workbooks on how
awareness of Social Genres develops directly and indirectly.

Keywords: Social Genres, Curriculum, primary school, Slovenian lessons, Independent
Workbooks
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Uvod
Slovenski jezik je raznolik in bogat – uporabljamo ga v različnih okoliščinah, z različnimi
nameni in z njim pišemo ali govorimo o različnih temah. Eden splošnih ciljev pouka
prvega/maternega jezika je, da »učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenskem
(knjižnem) jeziku« (UN 2011). Čeprav je pri pouku slovenščine poudarek na učenju knjižnega
jezika, ki v zapisani in govorjeni različici omogoča popolno delovanje v javnem življenju, pa k
razvijanju osebne identitete posameznika prispevajo tudi druge socialne zvrsti oziroma na
splošno jezikovne zvrsti in različice.
V teoretičnem delu bom predstavila razvoj slovenske sociolingvistike in teorijo socialnih zvrsti.
Podrobneje sem opredelila termin knjižni jezik, njegovo delitev na zborni in knjižni pogovorni
jezik, in neknjižni jezik, ki se deli na pokrajinski pogovorni jezik in narečja. Predstavila bom
tudi modifikacije osnovnih socialnih zvrsti, to so interesne govorice – sleng, žargon in argo.
Nato bom predstavila še Skubičevo delitev socialnih zvrsti, imenovano sociolekti. Predstavila
bom odzive na teorijo zvrstnosti ter tudi nekaj mnenj in sodb različnih jezikoslovcev glede
poimenovanj posameznih zvrsti. Na kratko bom predstavila jezikovni pouk ter modele pouka
pri pouku slovenščine. Predstavila bom tudi pojma kulturna zavest in jezikovna kulturna zavest.

Jedro magistrske naloge je predstavitev in analiza obravnave različnih zvrsti jezika v
samostojnih delovnih zvezkih za pouk slovenščine v tretjem triletju osnovne šole. Predstavila
bom samostojne delovne zvezke naslednjih treh založb: Slovenščina (Mladinska knjiga),
Slovenščina za vsak dan (Rokus Klett) in Znanka ali uganka (Modrijan). V empiričnem delu
bom najprej v učnem načrtu za osnovno šolo analizirala cilje in vsebine, ki so povezani z
usvajanjem zavesti o socialni zvrstnosti slovenskega jezika, temu bo sledila analiza samostojnih
delovnih zvezkov. Namen magistrskega dela je tako predstaviti, kako se obravnavajo različne
socialne zvrsti (neposredno/posredno) in na čem je največji poudarek oz. katerega socialna zvrst
je najbolj zastopana v katerem delovnem zvezku, in ali se določeni delovni zvezki dovolj
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posvečajo obravnavani tematiki in navsezadnje ali se obravnava zvrsti sklada s predvidenim
učnim načrtom1.

1

SOCIALNE ZVRSTI V SLOVENSKEM JEZIKOSLOVJU

Socialne zvrsti se večinoma preučujejo v okviru sociolingvistike, deloma pa se z njimi ukvarja
tudi dialektologija. Najprej bomo opredelili sociolingvistiko, kot se je uveljavila v slovenskem
jezikoslovnem prostoru, nato pa bomo predstavili dve teoriji zvrstnosti, in sicer najprej najbolj
razširjeno teorijo Jožeta Toporišiča, ki je tudi podlaga za obravnavo socialnih zvrsti v šolah,
nato pa še nov, drugačen pogled na socialno zvrstnost, ki ga je predstavil Andrej E. Skubic –
teorija sociolektov.

1.1 SLOVENSKA SOCIOLINGVISTIKA
1.1.1 Razvoj
»Sociolingvistika je veda, ki raziskuje jezik kot družbeni pojav oz. različne oblike razmerja
med jezikom in družbo. Osrednjo pozornost posveča jezikovni rabi v različnih okoliščinah, pri
posameznikih

(mikrosociolingvistika)

ali

v

večjih

jezikovnih

skupinah

(makrosociolingvistika). Prvotna zasnova sociolingvistike je interdisciplinarna, saj združuje
jezikoslovne, sociološke, antropološke idr. metode; povezana je s psiholingvistiko in
pragmatičnim jezikoslovjem« (Stabej 1998a: 129 v Bitenc 2016: 17).
Po Fishmanu (1972) je sociolingvistika povezana z dejstvom, da jezik variira – govorci imajo
na razpolago več različnih načinov, da povejo eno in isto stvar – ter da jezik poleg prenašanja
informacij in misli od človeka do človeka kaže na to, kdo govori, katerim skupinam pripada,
kako dojema odnos do poslušalca in govorni dogodek, v katerem je soudeležen (Bitenc 2016:
17). Fishman (1972: 1–2) pravi, da jezik ni samo nosilec vsebine, ampak tudi vsebina sama.
Labov pa je zapisal, da je izraz sociolingvistika na nek način zavajajoč in odvečen, saj je jezik

1

Čeprav bo s 1. 9. 2019 v veljavi novi učni načrt, je v magistrskem delu upoštevan UN 2011, saj do začetka pisanja
empiričnega dela novi učni načrt na spletni strani še ni bil dostopen, prav tako pa so učbeniki oz. delovni zvezki
pisani v skladu z UN 2011.
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oblika družbenega obnašanja in se uporablja v družbenem kontekstu (Bitenc 2016: 18). Izraz
sociolingvistika je sicer leta 1952 prvi uporabil H. C. Currie, kot samostojna veda pa se je
pojavila v 60. letih v ZDA (Unuk: 8).
»Na razvoj slovenske sociolingvistike so vplivale posebne zgodovinske razmere v slovenskem
jezikovnem prostoru in slovenskem jezikoslovju, ki je bilo v zadnji tretjini 20. stoletja pretežno
strukturalistično usmerjeno.« (Bitenc 2016: 13) Strukturalizem je nastal kot protipol sistemske
lingvistike, ki je imela za težišče le slovnico; ukvarja se z jezikovno stvarnostjo in ima več
smeri. Strukturalizem se sicer v slovenskem jezikoslovju pojavi že v 1. polovici 20. stoletja, in
sicer v delih Radivoja F. Mikuša, razpravi Boža Voduška in monografiji Aleksandra V.
Isačenka

(Vidovič

Muha

1994:

103).

»Predhodnik

sociolingvističnih

oziroma

jezikovnonačrtovalnih raziskav v slovenskem prostoru je Božo Vodušek, ki je že zgodaj
razmišljal o socialni jezikovni razčlenjenosti.« (Vodušek 1933: 71 v Bitenc 2016: 97)
Sociolingvistično raziskavo je opravila tudi sekcija Slovenščina v javnosti (Pogorelec), ki je
poskušala zajeti jezikovno stanje zamejskih skupnosti in izseljencih ter izdelati strokovne
smernice za ustrezno jezikovno politiko (Stabej 1998a: 130). Metodologija slovenskih
sociolingvističnih raziskav stališč in dejanske jezikovne rabe se je na področju slovenščine v
glavnem razvijala v stiku z drugimi jeziki (Bitenc 2016: 98). S slovensko sociolingvistiko sta
se pri nas najbolj ukvarjala Breda Pogorelec in Jože Toporišič. Toporišič (1992: 292) kot
sopomenko sociolingvistiki navaja izraz družbenostno jezikoslovje.
Slovensko jezikoslovje je sprejelo češko teorijo jezikovne členjenosti v 60. in 70. letih 20.
stoletja (Vidovič Muha 1996: 23). Socialna jezikovna zvrstnost določa moderno jezikoslovje,
v svojih temeljih vezano na praški strukturalizem (Jakobson, Havranek). Celovita slovenska
zvrstno-slogovna teorija se je po besedah A. Vidovič Muhe (1996: 29) uveljavila z dokončnim
sprejetjem zasnove Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), 1. knjiga je izšla 1970,
zadnja 1991. Na nadaljnji razvoj strukturalizma je vplivala še Toporišičeva kritika Slovenske
slovnice iz leta 1956 (1960), ki je hkrati pomenila tudi zasnovo nove slovnice istega avtorja
(1976), ter odmevne in strokovno argumentirane kritike Slovenskega pravopisa (1962,
Pogorelec, Urbančič, Toporišič) in strokovno podprta domača in češka kritika Poskusnega
snopiča SSKJ (Jakopin, Pogorelec) (Muha 1996: 29).
Slovenska sociolingvistika je zaznamovana s posebnimi zgodovinskimi razmerami v
slovenskem jezikovnem prostoru, pogosto obravnava teme o dvo- oz. večjezičnosti in jeziku
3

kot kazalcu stanja medetničnih odnosov, usmerjena je v jezikovno politiko in načrtovanje,
vrednoti razmerje med jezikom in ideologijo, socialnozvrstno stratifikacijo jezika, na nekaterih
mestih vprašljivo razmerje med dejstvi in posameznimi mnenji, stereotipi (Nećak Lük 1998;
Stabej 1998 a v Bitenc 2016: 97).

1.1.2 Pogled na socialne zvrsti in vrednostne sodbe
Teorija o zvrstni razslojenosti jezika se je v slovenskem jezikoslovju začela močneje razvijati
v 60. letih z uveljavitvijo nazorov praškega strukturalističnega funkcionalizma, ki je spodbudil
prizadevanje po zvrstnem razumevanju jezika. Do tedaj so jezikoslovci govorili predvsem o
ljudskem (narečje), knjižnem/pismenem jeziku in pogovornem jeziku, ki je bil v razpravah
različno poimenovan, pripisovali so mu tudi različno vrednost, pomen in rabo (Bitenc 2016:
100).
»V slovenskem prostoru uveljavljena teorija socialne zvrstnosti je bila deležna številnih
kritičnih pomislekov glede samega poimenovanja 'socialne' zvrsti , togosti shematičnega in
binarnega razvrščanja jezikovnih zvrsti ter prvenstvene vloge knjižne zvrsti glede na ostale,
predmet številnih polemik je bil tudi splošno- oz. knjižnopogovorni jezik, njegovo
poimenovanje, opis in vloga.« (Bitenc 2016: 13)
Že od samega uvajanja izraza socialne zvrsti so se začele pojavljati razne polemike o
ustreznosti poimenovanja, saj ima izraz socialen v SSKJ-ju kar dva možna pomena, in sicer 1.
»nanašajoč se na družbo, družben« in 2. »nanašajoč se na gmotni položaj, mesto v družbi«
(Bitenc 2016: 104). Prvi sta bili do njega kritični Živa Gruden (1976: 73) in Breda Pogorelec
(1977: 91), ki menita, da socialne zvrsti niso vezane na socialno pripadnost govorcev. Pogorelec
je ob tem predlagala pojem jezikovna vrsta (Pogorelec 1977: 91). Toporišič izraza socialen ne
razume kot socialno pripadnost, ampak mu pomeni »družben v najširšem smislu«, socialne
zvrsti pa razlaga kot »pojavne oblike slovenskega jezika na podlagi upoštevanja družbene in
družabne vloge, ki jo imajo sem spadajoče zvrsti« (Toporišič 1991: 422). Medtem ko Kržišnik
(1998) ugotavlja, da »obvladovanje in raba socialnih zvrsti slovenskega jezika nista povezana
s socialnim statusom nosilca, ampak predvsem z njegovo izobrazbo (obvladovanje) in z drugimi
okoliščinami komunikacije (raba)« (54–55).
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Do izraza socialen je kritičen tudi Skubic, ki pravi, da je izraz 'nekoliko zavajajoč' (Skubic
2005: 42), Kalin Golobova pa socialne zvrsti poimenuje z razumljivejšim izrazom družbene
zvrsti (Kalin Golob 2009a: 525). Diplomska raziskava Žive Gruden o pojmovanju socialne
zvrstnosti v slovenskem prostoru (2013) je pokazala, da govorci pri izrazu socialen kljub
terminologiziranosti ne razumejo družbenega v najširšem pomenu besede, temveč nekaj, kar se
nanaša na »gmotni položaj, mesto v družbi« (Gruden 2013).
Slovenska teorija zvrstnosti je po mnenju Stabeja (2004) toga, saj »shematično razvršča
jezikovne in besedilne oblike, sporazumevalne položaje ipd., pri tem pa ne pojasnjuje
resničnega dogajanja v jezikovni skupnosti, temveč ga skuša predvsem usmerjati« (21). Pri tem
pa tudi opozarja, da lahko »tako pojmovanje jezikovne raznolikosti v učnih načrtih in šolskih
gradivih namesto prožne jezikovne zmožnosti pri učencih povzroči statično, shematizirano
predstavo o jeziku in jih tako ne usposobi za učinkovito sporazumevanje v življenju«.
Prav tako Stabej (2007: 22–23) meni, da je slovensko jezikoslovje ujeto v zakrito družbeno
paradigmo, ki poveličuje knjižni jezik – zanj se pojavljajo argumenti in primeri za rabo izraza
standardni jezik. Tudi Skubic (2005: 42) trdi, da gre tako pri praški kot pri slovenski teoriji
zvrstnosti za teorijo knjižnega jezika, ki je 'hierarhično najvišje'. Skubic zagovarja izraz
standardni jezik zaradi hitrega spreminjanja vloge knjižnega jezika v različnih besedilnih
žanrih v sodobnosti. Uveljavljeno delitev kritizirajo tudi dialektologi, ki so tudi mnenja, da je
delitev narejena s stališča knjižnega jezika, v delitvi neknjižnih zvrsti pa po njihovem mnenju
vlada nered (Smole 2004: 322–323). Smole bi knjižni jezik postavila na nasprotni pol
narečnemu govoru in s tem predlaga delitev na »sistemske (knjižni jezik, narečni krajevni
govor) in nesistemske (vse ostale) zvrsti, pri tem pa se izpostavlja osnovni protipol naravni
(narečni krajevni govor) in normirani (knjižni) jezik, mednju pa razvršča vso množico različic
pogovornega jezika« (Smole 2004: 328, 323–234).
Polemike glede poimenovanja so se pojavile tudi pri izrazu slovenski (splošni) pogovorni
jezik. Teorijo slovenskega splošnega pogovornega jezika je razvijal in zagovarjal Toporišič,
opisal je njeno poimenovanje in to tudi normiral v slovnici in pravopisu (Škofic 1991: 14–15,
18). B. Pogorelec je v poskusu celovitejše obravnave govorjenega jezika, ki ga je proučevala z
vidika vseh jezikovnih ravnin, okoliščin ter odnosa med govorci, ugotavljala, da je pogovorni
jezik »čedalje bolj splošna oblika govornega jezika, vendar ni ustaljen ali za vse Slovence enak.
Ta oblika jezika namreč nima zapisane in predpisane slovnice, kakor jo ima pisani jezik«
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(Pogorelec 1965: 134). Jožica Škofic pogovorni jezik definira kot »tiste socialne zvrsti
slovenskega jezika, ki so se izoblikovale med knjižnim zbornim jezikom na eni strani in
narečjem/narečji na drugi« in jih je »zaradi spremenljivosti in velike raznolikosti zelo težko
opisati«, obenem pa meni, da se ga ne da predpisati za ves slovenski prostor enako« (ŠkoficGuzej 1994: 571). Vera Smole pa meni, da je obstoj vseslovenskega vmesnega govorjenega
jezikovnega različka 'bolj želja kot stvarnost', in pojasnjuje, da v nasprotje postavljena zborni
knjižni jezik in narečja »z različno stopnjo približevanja in prepletanja ter prevzemanja od zunaj
ustvarjata skoraj neobvladljivo število vmesnih (govorjenih) jezikovnih različkov« (Smole
2009: 558). Pogovornega jezika se je dotaknil tudi Hotimir Tivadar (2004) v raziskavi o govoru
na lokalnih radijskih postajah, kjer je potrdil teoretično predpostavko o trdnem sistemu narečja
in knjižnega jezika, ki sta pri govorcih uzaveščena, a med njima prihaja do preklapljanja –
narečje je zasebno in prvotno, čustveno; knjižni jezik pa javno-formalno in kontrolirano (prav
tam: 446). Ravno zaradi preklapljanja pa se avtorju zdi vprašljiva delitev na pokrajinski
pogovorni in splošnopogovorni jezik (slednjega poimenuje substandardni jezik).

1.2 SOCIALNA ZVRSTNOST SLOVENSKEGA JEZIKA
Teorija zvrstnosti je predstavljena v Slovenski slovnici in prilagojeno uveljavljena v
Slovenskem pravopisu, ki sta normativna priročnika za slovenski jezik in na katerih temelji
obravnava tega področja v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu (Bitenc 2016: 100).
Toporišičeva slovnica, ki je prvič izšla leta 1976 in doživela štiri predelave oz. ponatise (1984,
1991, 2000, 2004), se ob pregledu slovenskih slovnic kaže kot najvplivnejša slovenska slovnica,
ki je glede na predhodne slovnice drugih avtorjev »močno razširila in izpopolnila opis
slovenščine in […] kmalu dobila status temeljne in normativne slovnice slovenskega jezika«
(Ahačič 2015: 28). Ta teorija je tako tudi podlaga za predstavitev socialne zvrstnosti v učnih
načrtih za pouk slovenščine v osnovnih in srednjih šolah, zato jo bomo v magistrski nalogi
najprej povzeli, nato pa predstavili nekatere njene dopolnitve in poskus oblikovanja drugačnega
modela socialne zvrstnosti, ki ga je predstavil A. E. Skubic.

1.2.1 Predstavitev zvrstnosti v Slovenski slovnici Jožeta Toporišiča
Jože Toporišič (2000: 13) v Slovenski slovnici zapiše, da ima slovenski jezik več pojavnih
oblik, ki jih imenujemo zvrsti. Prebivalci Slovenije živimo na različnih pokrajinskih enotah in
v različnih interesnih združbah, zato pri sporazumevanju uporabljamo različne zvrsti oz.
6

različice slovenskega jezika. Slovenski jezik, kot poudarja, »obsega vse oblike tega jezika:
knjižno, narečno, pogovorno, slengovsko, žargonsko, vsakdanje občevalno, strokovno,
umetnostno, sodobno, preteklo itd.« (Toporišič 2000: 13).

Vse zvrsti slovenskega jezika se pojavljajo v raznolikih besedilih, ki jih lahko obravnavamo z
različnih stališč, tj. s stališča tvorca, naslovnika, njihove posebne vloge (umetnostna,
neumetnostna), strukturnih značilnosti (slovnica, poetika, stilistika ipd.), tega, ali so zapisani
ali govorjeni, ali so tvorjeni v vezani ali nevezani besedi in ali snov ubesedujejo neposredno ali
pa so reprodukcija že danih besedil (Toporišič 2000: 14). Toporišič tako loči 5 vrst oz. snopov
zvrsti, in sicer:
-

socialne,

-

funkcijske,

-

prenosniške,

-

časovne in

-

mernostne zvrsti.

1.2.2 Socialne zvrsti jezika
Sam pojem socialnih zvrsti je bil z vidika slovenske jezikovne situacije večkrat predmet
polemik, kar verjetno lahko pripisujemo dvema temeljnima možnima pomenoma izraza
socialen: v SSKJ je kot prvi naveden »nanašajoč se na družbo, družben«, kot drugi pa
»nanašajoč se na gmotni položaj, mesto v družbi« (Bitenc 2016: 104). Toporišič izraz socialen
razlaga kot »družben v najširšem smislu« (Toporišič 1991: 423); socialne zvrsti razume kot
»pojavne oblike slovenskega jezika na podlagi upoštevanja družbene in družabne vloge oz. kot
prostorsko in družbeno pogojene različice jezika« (prav tam: 422).
Socialne zvrsti Toporišič deli na dve nadzvrsti, in sicer na knjižni in neknjižni jezik. Knjižni
jezik je namenjen sporočanju ter sporazumevanju na vsem slovenskem ozemlju in ima
narodnopovezovalno in narodnoreprezentativno vlogo. Deli se na zborni in splošno- ali
knjižnopogovorni jezik, ki je manj stroga oblika govorjenega knjižnega jezika. Neknjižni jezik
pa se deli na t. i. zemljepisna narečja (vaška in mestna) in na pokrajinske pogovorne jezike, ki
so nekaka nadnarečja več zemljepisnih narečij in se tvorijo v pokrajinskih središčih (Toporišič
2000: 14).
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Toporišič obravnava še spremljevalne socialne podzvrsti:
-

interesne govorice: sleng, žargon, latovščina (argo),

-

starostne zvrsti: otroška, mladostniška, odrastlostna, starčevska,

-

spolnostni: moška, ženska,

-

vitalnostni: živa, papirnata,

-

interesnozdružbena: družinska, dvoriščna, šolska, delovnostna, športna, rekreacijska,

-

izobrazbenostna: predšolska, osnovnošolska, srednješolska, višješolska, univerzitetna,

-

stanovska: kmečka, delavska, mestna, plemiška,

-

stvarnostna: dejstvena, umiselna.

1.2.2.1 Knjižni jezik
Knjižni jezik je po Toporišiču najvišja in najbolj uzaveščena zvrst jezika, ki je namenjena
sporazumevanju

na

vsem

slovenskem

ozemlju

in

ima

narodnopovezovalno

in

narodnopredstavitveno vlogo. Naravno, živo govorno podstavo ima v osrednjem delu Slovenije
s središčem v Ljubljani. Knjižni jezik deli na zbornega, ta je namenjen javnemu govoru, in
splošno- ali knjižnopogovornega, ki je namenjen zasebni uporabi (Bitenc 2016: 101).

Zborni jezik
Zborni jezik je najstrožja različica knjižnega jezika, najbolj enotna in s pravili določena socialna
zvrst jezika. Nosilec zbornega jezika je jezikovno šolan človek z vsaj srednješolsko izobrazbo.
Zborni jezik se uporablja v strokovnih in znanstvenih besedilih, v kulturnih, političnih in
družbenih ustanovah, kjer skrbijo za uradno pisno obveščanje. V Sloveniji je predvsem in
najprej pisani jezik, v slušni obliki se uporablja predvsem pri branju, recitiranju in deklamiranju
(Toporišič 2000: 15).

Naslovnik je praviloma množičen in pasiven, se pravi neposredno ali posredno prisoten
(prisoten pred govornikom kot poslušalec ali poslušalec oz. gledalec radia ali televizije). Zborni
jezik se uporablja takrat, ko je pred govorečim družbeno izoblikovan, tj. javen zbor poslušalcev,
še zlasti, če je ta zbor izobrazbeno, narečno ali socialno neenak. Slovenskega zbornega jezika
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se človek skoraj nikoli ne nauči kot maternega jezika, ampak se ga večinoma pridobi z
zavestnim usvajanjem, učenjem, deloma s poslušanjem, predvsem pri pouku slovenskega
knjižnega jezika v šolah, tudi v vrtcih. Je funkcijsko zelo razširjen, dobro raziskan in je
predpisan v jezikovnih priročnikih (Toporišič 2000: 15).
Knjižna zborna zvrst se pojavlja predvsem v pis(a)ni obliki, ustno pa za javno sporočanje, zlasti
če je publika izobrazbeno, narečno ali socialno neenaka (predavanja, slovesnejši govori,
pridige). Večinoma gre za branje ali govorjenje po pripravljeni predlogi na radiu, televiziji, v
šoli ali cerkvi, recitiranje ali deklamiranje, v gledališču lahko za obnavljanje na pamet prvotno
že pisno oblikovanega besedila. Zborni jezik je zelo redko človekov materni jezik, navadno se
ga človek nauči z učenjem med izobraževanjem (Bitenc 2016: 101).

Splošno- ali knjižnopogovorni jezik
Poleg zborne različice ima knjižni jezik manj strogo, pogovorno varianto, tj. splošno- ali
knjižnopogovorni jezik. Gre za govorjeno različico zbornega jezika in se uporablja takrat, ko
neformalnemu zboru, večinoma nemnožičnemu, govorimo prosto, spontano, brez vnaprej
pripravljenega in izdelanega besedila. V besedila so rade primešane prvine zbornega jezika in
zemljepisnih narečij. Nosilec knjižnopogovornega jezika je isti kot pri zbornem jeziku, vendar
v drugačnem govornem okolju, saj se vlogi govorečega in poslušalca izmenjujeta, gre za
neuradne, pogosto zasebne položaje. Ker sta udeleženca navadno v dosegu drug drugega, lahko
za sporazumevanje uporabljata tudi nejezikovna sredstva (mimika, kretnje, drža telesa, stanje
položaja) (Toporišič 2000: 16).
Toporišič navaja širše sprejete značilnosti splošnopogovornega jezika v glasovju, pisavi,
naglaševanju, oblikah, skladnji in besedju ter ugotavlja, da je ta zvrst v uporabi predvsem na
osrednjem gorenjsko-dolenjskem območju in v okoliških, deloma tudi v bolj oddaljenih
mestnih naseljih, kjer se določeni sloji, izobraženski, sploh mestni, kar rodijo s tem jezikom in
kjer je ta že skoraj docela spodrinil tradicionalno zemljepisno podeželsko narečje, ni pa še v
rabi po vsej Sloveniji (Bitenc 2016: 102).
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1.2.2.2 Neknjižni jezik
Neknjižni jezik se po Toporišiču deli na pokrajinske pogovorne jezike in na narečja (Toporišič
2000: 14).
Pokrajinski pogovorni jeziki

Pokrajinski pogovorni jeziki nastajajo kot zemljepisno nadnarečje za opravljanje nalog, ki jih
ima v vsenarodnem okviru knjižni jezik. Pokrajinski pogovorni jezik se najbolj kaže v uporabi
izposojenk, zlasti iz nemškega in romanskih jezikov, ki v knjižni jezik niso sprejete; ima
preprostejšo skladnjo. Na izrazni ravni je zanj značilen tu večji ali manjši upad kratkih
samoglasnikov, posledica tega so raznovrstnejši soglasniški sklopi (Toporišič 2000: 21).
Prvine neknjižnega pogovornega jezika so ali splošne ali pa pokrajinsko obarvane; izrazita
pokrajinskost se kaže v naglaševanju in pri stavčni fonetiki. Uporablja se v sproti nastajajočih
govornih položajih, kot so: pogovor v ožjem krogu, na cesti, v družabnih stikih, pogovor na
delovnem mestu, v družini, še posebno v mestnem okolju. Neknjižni jezik se predvsem govori,
za posebne namene pa lahko tudi zapiše (Toporišič 2000: 21).
Toporišič izpostavlja osrednjeslovenski, južnoštajerski, severnoštajerski, primorski, rovtarski
in koroški pokrajinski pogovorni jezik; omenja tudi njihova središča (Bitenc 2016: 102).

Narečja
Zemljepisna narečja so najpogosteje posebne oblike jezika na določenem zemljepisnem
področju. Na slovenskem narodnostnem ozemlju je nastalo 8 narečnih skupin: koroška,
primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska, štajerska, panonska in kočevska, ki je mešana in
pretežno mlada (Toporišič 2000: 23). Narečja znotraj narečnih skupin sestojijo še iz manjših
podnarečij ali govorov.

Interesne govorice
Interesne govorice so socialno pogojene in so modifikacije osnovnih socialnih zvrsti. Interesne
govorice ljudi, ki jih druži poklic, imenujemo žargoni, nepoklicnostnim pravimo slengi,
rokovnjaške imenujemo argoje (latovščine). Gjurin v članku Interesne govorice: sleng, žargon,
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argo (1974), ko opredeljuje razmerje med interesnimi govoricami in socialnimi zvrstmi jezika,
ugotavlja, da so »glasovje, oblike, naglas, skladnja, intonacija v slengu enaki kot v pogovornem
ali zbornem jeziku, eventualno tudi v narečju«, modifikacije pa se po Toporišiču dosegajo
posebno z besedjem, frazeologemi in sploh z izraznimi načini, značilnimi za posamezne ožje
interesne skupnosti: za pripadnike istega poklicnega področja ali kakšne drugačne združbe, npr.
šolske, mladinske, gangsterske, rokovnjaške (Toporišič 2000: 25).
Slengovsko, žargonsko in latovsko se torej govori v ustreznih združbah oz. družbenih skupinah,
iz njih pa se tvorne sestavine teh govoric prenašajo kot posebna stilna sredstva tudi v navadno
izražanje katere izmed socialnih zvrsti jezika, zlasti pogovorne in narečja. Sicer pa so slovenske
interesne govorice še malo raziskane: še največ je znanega o mladostniškem slengu, medtem
ko žargoni sploh niso bili sistemsko raziskovani (Toporišič 2000: 25).

Sleng
Za sleng je značilna nenavadnost izražanja, zlasti v poimenovanju predmetnosti, ki jo
mladostnik poskuša poimenovati z izrazi, aktualnimi za njegovo skupino. Gre za »močno
spolno zainteresiranost in zavzetost oz. upiranje večji urejenosti, preziranje družbene, starostne,
izobrazbene slojevitosti, podiranje tabujev in svetega, vzvišenega, poze, nepristnosti, skrivanje
čustev, moraliziranje, kopičenje dobrin, karierizma itn.« (Toporišič 2000: 25).
Velimir Gjurin (1974) prvič obravnava sleng kot pomembno družbeno govorico in ga definira
kot »neformalno varianto občevalnega jezika, ki jo označuje poseben slovar, sestoječ bodisi iz
novih izrazov ali pa iz starih z novim ali drugače zaobrnjenim pomenom. Za sleng je tipična
ekspresivnost ali celo afektacija.« Povzroča ga hotenje, da se nekaj pove na nov, drugačen
način; za veliko izrazov se zdi, da so nastali z igrivim jezikovnim ustvarjanjem, zato gredo
kmalu iz rabe oziroma jih spodrinejo novi izrazi. S slengom se omogoča človekova nagnjenost
k posnemanju in pripadanju neke skupine (65–66).

Sleng je značilen za govorico mladih in se spreminja hitreje kot knjižni jezik, vendar zaradi
pogoste rabe hitro izgubi svojo izrazno moč, zato je potrebno aktualne slengovske izraze hitro
zamenjati z novimi. Na slovenski sleng najbolj vpliva angleščina kot svetovni in najbolj
popularni jezik in jeziki, ki so slovenščini sosedje (furlanščina, madžarščina, italijanščina,
nemščina in srbohrvaščina, pri čemer je vpliv slednjega najmočnejši) (Gjurin, 1974: 77–78).
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Govorica mladih se torej neverjetno hitro spreminja in težko je oceniti, koliko časa in kateri
izrazi bodo najbolj popularni v nekem obdobju in okolju. Poudariti pa je treba, da so
predstavljene definicije in opredelitve slenga nastale pred več kot 40 leti.

Žargon
Žargon je »interesna govorica strokovne zvrsti, ki se kaže v rabi neuradnega, zato pa bolj živega
in za delovne pogoje bolj praktičnega, sicer pa enoumnega izrazja« (Toporišič 2000: 26). Je
govorica ljudi, ki jih druži poklic (šoferski, zdravniški, učiteljski itd.) ali skupina, ki odstopa od
običajnih norm; kaže se v rabi enoumnega, a bolj živega in za delovne pogoje bolj praktičnega
izrazja (prav tam).

Gjurin (1974) žargonizme definira kot neuradne strokovne termine, žargon pa splošno opredeli
kot »vsako govorico stroke, ki je povprečnemu uporabniku jezika težko razumljiva, npr.
politični žargon« (66).

Argo
Kako je opredeljen v Slovnici? Gjurin opredeli argo po sociolingvističnem kriteriju kot
»govorico kriminalcev, potepuhov, beračev oziroma govorico družbenega dna, po
funkcionalnem pa naj bi bil neuraden tajni jezik« (1974: 66). Slovar slovenskega knjižnega
jezika pa argo definira kot: »poseben, drugim ljudem nerazumljiva tipična govorica potepuhov,
tatov«.

1.2.2.3 ODMEVI NA TEORIJO ZVRSTNOSTI
»Na slovensko teorijo je imela močan vpliv češka teorija socialnih zvrsti (Hausenblas,
Havranek, Jedlička, Sgall) pri čemer je problematičen njen nekritičen prenos v drugačne
slovenske družbene in jezikovne razmere: nezadostno upoštevanje družbenozgodovinskih
razlik med jezikoma in njunim razvojem ter kulturnim, zgodovinskim in družbenim pomenom
jezika in njegovih socialnih zvrsti v posameznih obdobjih življenja obeh narodov« (Škofic 1991
v Bitenc 2016: 100).
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Čeprav je v šolski rabi obveljala členitev zvrstnosti Jožeta Toporišiča, kot je opisana v
Slovenski slovnici, je njeno uveljavljanje potekalo postopno in z zapleti. Vsi jezikoslovci
namreč niso prevzeli enakega pojmovanja teorije zvrstnosti; neskladnost se kaže v temeljnih
jezikovnih priročnikih, in sicer v slovarju, slovnici in pravopisu. Teorija zvrstnosti je bila
najprej predstavljena v učbenikih J. Toporišiča Slovenski knjižni jezik 1 (1965), nato v SSKJju (1. knjiga 1970) , dokončno pa 'standardizirana' v Slovenski slovnici Toporišiča (1976). v
pravopisu pa je bila teorija uveljavljena šele leta 2001 (povzeto Skubic 2005: 43–44). V vseh
treh delih gre za zvrstnost, vendar le ta ni poenotena – SSKJ npr. v osnovi izhaja iz knjižnega
jezika (uporaba kvalifikatorjev, naslov).
Knjižni jezik je zvrst, ki so se ji kritiki/jezikoslovci teorije socialnih zvrsti tudi največ posvetili.
Kritike tako teoriji socialnih zvrsti očitajo neenakovrednost med posameznimi zvrstmi, npr.
Smole (2004: 322) pravi, da naj bi bila teorija socialnih zvrsti narejena s stališča knjižnega
jezika in ne »jezika v vseh njegovih pojavnih oblikah, kot so zvrsti definirane, se pravi s stališča
slovenskega jezika v celoti« (322). Tudi sociolingvisti (npr. Stabej 2010) so mnenja, da knjižni
jezik prevladuje, torej ni enakovrednosti med posameznimi zvrstmi. »Kritiki teoriji jezikovne
zvrstnosti očitajo predvsem neprilagojenost slovenski jezikovni situaciji (Stabej 2010: 198–
199) in nered v delitvi (Smole 2003: 322–233).« (v Gruden 17)

1.3 TEORIJA SOCIOLEKTOV
»Teorija zvrstnosti, ki se je sredi prve polovice 20. stoletja predvsem pod vplivom praške
lingvistične šole umestila v slovensko jezikoslovje, je bila že od začetka deležna različnih kritik,
predlogov za drugačno predstavitev jezikovne resničnosti pa je bilo relativno malo. Največ
kritičnih pomislekov in polemik so (bili) deležni sam izraz »socialne« zvrsti, togost
shematičnega in binarnega razvrščanja jezikovnih zvrsti, prvenstvena vloga knjižne zvrsti glede
na vse druge ter definiranje oz. normiranje splošno- oz. knjižnopogovornega jezika.« (Bitenc
2016: 104)
Kot kritiko te teorije oz. kot poskus drugačne predstavitve sociolingvističnega položaja z vidika
socialne zvrstnosti je Andrej E. Skubic predstavil svojo teorijo sociolektov kot posebnih vrst
jezika, ki se oblikujejo v posebnih življenjskih razmerah določenih skupin govorcev. Glede na
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njihov tipičen pogled na svet in na delitev govorcev v skupine se oblikujejo in nastajajo razni
tipi sociolektov (Skubic 2003: 297).

Do najpomembnejše delitve sociolektov prihaja v odnosu skupine do dominantne kulture v
družbi, odnos skupine do dominantne kulture pa je povezan s tem, da je dominantna kultura
utemeljena na ideologiji dominantnih družbenih skupin. Prav tako lahko vidimo odslikavo
vrednot in kognitivnih okvirov dominantne kulture v kulturnem jeziku (Skubic 2003: 298).
Skubic tako deli sociolekte v tri osnovne skupine::
1) kultivirane,
2) obrobne in
3) ekscesne.
Obrobne sociolekte pa razdeli še na:
1) podeželske,
2) mestne in
3) priseljenske obrobne sociolekte (Skubic 2003: 301–302).

Poleg osnovne delitve sociolektov v tri osnovne skupine oz. na podlagi oddaljenosti od
knjižnega jezika, Skubic sociolekte deli še na podlagi primarnosti oz. sekundarnosti z vidika
posameznika. Tako znotraj vsake skupine loči še primarne in sekundarne sociolekte. »Primarni
sociolekt je tista jezikovna različica, ki se je je posameznik naučil najprej in jo uporablja v
neposredni bližini z družino in prijatelji.« Je tako nespremenljiv in ima največjo identitetno
moč, medtem ko pa sekundarne sociolekte »posameznik sprejema skozi socializacijo – kot
odraz identificiranja z raznimi skupinami, v katere vstopa in jim želi pripadati« (povzeto po
Geeju 1989 v Vogel 2017: 21).
Med kultivirane sociolekte Skubic uvršča tradicionalno govorico družbenih skupin, katerih
govorci posredujejo določeno količino raznih vrst kapitalov, predvsem kulturnega. Ti sociolekti
so bliže knjižnemu jeziku, čeprav jih je treba ločiti od kulturnega jezika kot ene izmed funkcij
knjižnega jezika, ki je predviden kot jezik zahtevnejših govornih položajev za vse pripadnike
družbe; govorci kultiviranih sociolektov pa povečini sprejemajo pravila dominantne kulture kot
svoja. V to skupino govorcev sodijo tudi govorci, ki so spremenili kraj bivanja in se želijo rešiti
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zaznamovanosti s prvotno govorico, z novo pa se ne morejo identificirati; in govorci, ki so se
socialno povzdignili in želijo prikriti svoje socialno poreklo (povzeto Skubic 2003: 298).
Poleg jezikovnega bližanja kultiviranih sociolektov knjižnemu jeziku je mogoče po Skubicu
tem govorom pripisati še nekatere značilnosti. Za nekatere skupine govorcev kultiviranih
sociolektov je tako značilna hiperkorektnost, ki označuje pojav, ko »govorci iz nižjega
srednjega razreda prehitijo skupino z najvišjim statusom v svoji težnji po rabi oblik, ki veljajo
za pravilne in primerne za formalne sloge« (Labov 1978: 126). T. i. hiperkultivirana govorica
se kaže kot skrajnost kultiviranega sociolekta; na glasovni in slovnični ravni je značilno
približevanje standardni izreki oziroma oblikoslovju; na ravni leksike je značilno odklanjanje
regionalizmov, z izjemo tistih, ki izražajo družbeno sprejemljivo ali simpatične oblike lokalno
značilnih besed, ter odklanjanje vulgarnosti in tujk, predvsem novejših iz angleščine ali
hrvaščine; na ravni skladnje je opaziti zapletenejšo skladnjo ter pogost stik teh govorcev z
zahtevnejšimi žanri pisnega jezika; na ravni diskurzne semantike je opaziti več eksplicitnosti
na ravni skladenjske konstrukcije kot na ravni referiranja (povzeto Skubic 2003: 299).
Značilen za kultivirani sociolekt je evfemizem (»obzirnost«), ki je v SSKJ razložen kot: »beseda,
pomen ali zveza, s katero se izognemo neprijetnemu, včasih tudi neprimernemu izrazu«.
Evfemizem se uporablja npr. pri izražanju telesnih vsebin (izločanje, spolnost, uživanje hrane
in pijače) in negativnimi doživetji (smrt, ločitev) (Skubic 2003: 299).
V okviru kultiviranega sociolekta velja omeniti še t. i. nadkultivirani sociolekt – s tem je
poimenovana govorica elite, govorcev z višjim ekonomskim in socialnim položajem. »Gre
predvsem za željo po distanciranju od provincialnosti […], govorci so jezikovno bolj
samozavestni in si lahko 'dajo duška', ne da bi se bali za svoj ugled. Pogosto se kaže v rahlem
odklonu od norm.« (Skubic 2003: 300) Slovnično je nadkultivirani jezik bolj sproščen od
kultiviranega sociolekta. Za nadkultivirani jezik je specifična raba nekaterih prestižnih, tujih
leksemov (izobraženske tujke, intelektualizmi)2.
Obrobni sociolekti so govorice nižjega družbenega sloja, ki sicer priznavajo 'večvrednost' in
'pravilnost' kulturnega jezika, vseeno pa do svojega sociolekta čutijo izrazito lojalnost in jo
zahtevajo tudi od drugih pripadnikov iste skupine. Čutijo, da gre pri njihovem jeziku za

2

V Slovenskem pravopisu 2001 imajo kvalifikator izobrazbeno ali knjižno neobčevalno.
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specifičen način bivanja, ki ga govorci s spreminjanjem koda zapustijo. Skubic jih v grobem
razdeli na podeželske, mestne in priseljenske (Skubic 2003: 301).

Podeželski obrobni sociolekti se govorijo v manjših in tesno povezanih skupnostih, ki se
ukvarjajo pretežno s fizičnim delom in kmetijstvom. Skupnosti so majhne in geografsko ločene
druga od druge, zato so ti govori glasovno precej diferencirani, pogosto tudi izrazito
zaznamujejo govorca. Po formi so najbolj oddaljeni od kulturnega jezika, z njimi se povezuje
preproščina in nepokvarjenost, zato so zaradi splošnega romantičnega mita o idiličnem
podeželju sorazmerno ugodno vrednoteni (Skubic 2003: 301)
V precej drugačnem okolju se razvijajo mestni obrobni sociolekti. Njihovi govorci se gibljejo
od družbenega dna do fizičnih in kvalificiranih delavcev. Tudi v njihovem sociolektu se kaže
preproščina in nepokvarjenost, a so v primerjavi s podeželskimi narečji vrednoteni nižje, saj
govorci nimajo romantične idiličnosti (Skubic 2003: 301).
Najbolj negativno vrednotena skupina družbenih govoric so priseljenski obrobni sociolekti.
Govorijo jih bodisi priseljeni tujci, ki še niso povsem obvladali jezika novega okolja, bodisi
njihovi potomci; za tiste, ki doma govorijo v drugem jeziku, je pogosto značilno, da niso
izobraževani v maternem jeziku, zato njihova kompetenca v tem jeziku ostaja na ravni
sociolekta staršev ali okolja. Govorci pogosto preklapljajo med jezikoma (materni jezik rabijo
za domače teme, jezik okolja pa za pogovor o dogajanju v šoli) oz. preklapljajo tudi med
priseljenskim sociolektom in drugimi različicami slovenščine. To velja predvsem za govorce,
ki doma govorijo v drugem jeziku, ne v slovenščini; veliko pa jih bo slovenščino opredelilo kot
svoj materni jezik, tako je torej priseljenski sociolekt lahko njihov primarni govor (to še posebej
velja za pripadnike t. i. druge ali celo tretje generacije priseljencev). Priseljenski sociolekti so
nekako najbolj obrobni, saj so vrednoteni najnižje, pogosto so tarča posmeha in svoje govorce
zaznamujejo kot tujce v skupnosti (povz. Po Skubic 2003: 301–302).
Na glasovni, slovnični in leksikalni ravni so obrobni sociolekti izrazito geografsko razčlenjeni.
Pri skladnji se to kaže npr. v preprostejših povedih in krajših stavkih in eliptičnosti. Načelo
obrobnega sociolekta je disfemizem3. Disfemizem, ki bi v kultiviranem sociolektu veljal za
izraz čustvene stiske, je v obrobnih sociolektih nekaj vsakdanjega – je značilnost za izražanje

3

Dominantna jezikovna kultura ga obravnava kot vulgarizem.
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pripadnosti skupnosti ('mi nismo fini, mi nismo vi'). Kaže se tudi navezanost na ugodje,
hedonizem in na pretiravanje pri uživanju hrane in pijače (Skubic 2003: 301–302). Z
disfemizmom neolepševalno poimenujemo neko dejanskost, največkrat so to kletvice in
psovke.

Z izrazom ekscesni sociolekti označimo jezike, katerih govorci skušajo izstopiti iz
prevladujočega družbenega razmerja in do njega zavzeti distanciran, brezbrižen ali kritičen
odnos. Provokacijo oz. eksces4 izražajo z množično, pretirano rabo jezikovnih inovacij in
vulgarizmov (prekoračenje normalnega, povprečnega v kaki stvari). Za ekscesni sociolekt je
značilna intertekstualnost, mešanje visokega in nizkega, starega in novega, domačega in tujega.
Ekscesni sociolekt pojme iz skupnega jezika preimenuje z izposojenkami iz drugih jezikov (npr.
ludnica, izi), drugih narečij (npr. kažin, žganjica), z arhaizmi (npr. bojda), z inovativnimi
tvorjenkami (npr. špinel) ali metaforično/metonimičnim sprevračanjem pomena splošno
znanim besedam (npr. teta za žensko, stari za prijatelja) (Skubic 2005: 302–303).

Priseljenski in ekscesni jeziki ne priznavajo primata kultiviranih sociolektov, kot ga priznavajo
obrobni sociolekti, se pa označujejo kot boljši, neposrednejši, slikovitejši in iskrenejši. Tipični
predstavniki takih skupin so različne moratorijske skupine5, npr. mladinske subkulture v
urbanem okolju, umetniške boeme in skupine s trdim življenjskim slogom (vojaki, kaskaderji,
rudarji, ulične tolpe). Ekscesni sociolekti se razvijajo predvsem v urbanih okoljih, kjer so
govorci vpeti v pestrejši in bolj kaotičen sistem hierarhičnih družbenih povezav. Ruralna okolja
so bolj kohezivna in tako močneje pritiskajo na svoje člane, da se podredijo lokalnim normam
(Skubic 2003: 303). Z izrazom ekscesni sociolekt želi Skubic (2003: 303) v svojem sistemu
zamenjati nekatere tradicionalne izraze, kot so sleng, žargon, latovščina, saj jim je vsem skupna
ekskluzivnost in zavestna alternativnost.
Slovenska teorija zvrstnosti se je na Slovenskem uveljavila v 60. letih z uveljavitvijo nazorov
praškega strukturalističnega funkcionalizma. S tem se je spodbudilo prizadevanje za zvrstno
razumevanje jezika. Tipologijo zvrsti, ki je tudi podlaga za obravnavo socialnih zvrsti v šoli, je
uvedel Jože Toporišič v Slovenski slovnici leta 1974. Teorija socialne zvrstnosti je doživela

4

SSKJ: prekoračenja dovoljenega v ravnanju ali vedenju, izgred.
Izraz se v sociologiji uporablja za skupine, ki jim še ni treba neposredno sodelovati v boju za preživetje in so v
tem obdobju ''moratorija'' še odvezane obveznega sledenja normam.
5
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številne kritike in polemike, predvsem pri poimenovanju socialnih zvrsti, razvrščanju
jezikovnih zvrsti, dominantni vlogi knjižne zvrsti ter poimenovanja, vlogi in opisa splošnega
oz. knjižno pogovornega jezika. Nekoliko drugačen pogled na socialno zvrstnost ima Andrej
Skubic s teorijo sociolektov, ki jih razvršča na primarne in sekundarne, primarne pa glede na
njihovo razmerje do standardnega jezika na kultivirane in obrobne. S tako predstavitvijo je
skušal teorijo bolje uskladiti s sodobnim sociolingvističnim položajem.
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2

JEZIKOVNI POUK

Slovenski jezik6 je (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996) državni jezik Republike Slovenije in hkrati
za večino prebivalcev materni jezik, »tj. primarno sredstvo mišljenja, čustvovanja, doživljanja,
sporočanja, razumevanja ipd. ter kot tak simbol narodne samobitnosti, daje slovenščini kot
učnemu predmetu in kot učnemu jeziku v naši šoli poseben pomen in mesto, saj je pri
oblikovanju učenčeve osebne, narodne in kulturne identitete najpomembnejši prav jezik« (prav
tam, 5). Položaj slovenščine kot učnega jezika in učnega predmeta je zagotovljen z Zakonom o
osnovni šoli (1980) in opredeljen v Beli knjigi (1995) (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996: 8).

Pogledi na pouk slovenščine kot prvega/maternega jezika
Pouk slovenščine v (osnovni) šoli se je zaradi spreminjajočih se družbenih okoliščin,
psihološko-pedagoških in slovenističnih oz. jezikoslovnih spoznanj skozi leta spreminjal in
posodabljal, najbolj temeljito spremembo pa je doživel z uveljavitvijo učnega načrta leta 1998.
Razloge za tedanjo prenovo pojasnjujeta M. Križaj Ortar in M. Bešter, pri čemer opozarjata
tako na položaj razvijanja jezikovne zmožnosti znotraj celotnega kurikuluma kot na neustrezno
zasnovo pouka slovenščine.
V utemeljitvi pomena jezikovne oz. sporazumevalne zmožnosti ter potrebe po njenem
razvijanju pri vseh predmetih sta avtorici zapisali: »znano je, da človek s sporazumevalnimi
primanjkljaji in pomanjkanjem védenja o delovanju jezika ne more biti uspešen pri
udejstvovanju v družbi« (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996: 5), v šoli pa sporazumevalni
primanjkljaji vplivajo na neuspeh učenca pri vseh učnih predmetih, prav tako pa tudi pri
navezovanju stikov s sošolci, učitelji in drugimi ljudmi. Zdi se, da se je pouk slovenskega jezika
neustrezno zasnoval, v smislu števila ur, področij, ciljev, vsebin in metod jezikovnega pouka,
zato, poudarjata Križaj Ortar in Bešter (1995/1996), »se kažejo težave pri razumevanju in
tvorjenju besedil, slabem jezikovnem znanju ter nepriljubljenosti predmeta« (prav tam: 6). V
učnem načrtu za osnovno šolo je področje 'branje in pisanje' navedeno le pri predmetu
slovenski jezik, kot da učenci drugje ne berejo in pišejo (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996: 6).

6

V Republiki Sloveniji je državni jezik.
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Kritično pri poučevanju predmeta slovenski jezik pa je bilo po njunem mnenju to, da so se
učenci srečevali večinoma z umetnostnimi besedili pri pouku književnosti, ki pa zanemarja
vlogo jezika v njih. Križaj Ortar in Bešter (1995/1996) sta opozarjali, da je »bila zelo
zanemarjena neumetnostna/pragmatična raba jezika, saj da so se pri pouku slovenščine zelo
redko obravnavala neumetnostna besedila7« (prav tam: 7). Umetnostna besedila, ki so bila
večinoma zajeta v učbeniških gradivih za jezikovni pouk, besedila v njih so služila predvsem
za slovnično analizo, za razvijanje teoretičnih spoznanj in zato »so učenci do konca osnovne
šole pridobili teoretično znanje o celostnem jezikovnem sistemu, ki ga niso znali povezati z
rabo jezika, premalo pa so tudi pridobili strategije za razumevanje in tvorjenje besedil« (Križaj
Ortar, Bešter 1995/1996: 7).
Velik problem predstavlja tudi dejstvo, da se v naši šoli več govori o sistemu jezika kot pa o
rabi jezika (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996: 7). Prav zato imajo učenci pri tvorjenju besedil
velike težave, njihova besedila so pogosto neustrezna in nerazumljiva, čeprav so lahko
jezikovno (slovnično in pravopisno/pravorečno) pravilna (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996: 7).
Svetovalci Zavoda za šolstvo in številnih učiteljev pravijo (prim. Kozinc 1990), da je
(osnovnošolski) učni načrt za predmet slovenski jezik preobširen in prezahteven (zlasti v smislu
metajezika) ter precej nefunkcionalen (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996: 7).
Učenec pogosto ne najde povezave med slovenščino kot učnim predmetom in dejansko rabo
jezika. Vzpostavljena tudi ni ustrezna povezava z drugimi predmeti, saj je slovenščina v šoli
sredstvo sporazumevanja in spoznavanja stvarnosti. Sporazumevalno zmožnost je namreč treba
razvijati pri vseh predmetih, ne samo pri jezikovnem pouku ( npr. učenci ne rešijo matematične
naloge, ker ne razumejo navodil) (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996: 8).
Naloga jezikovnega pouka je zlasti razvijanje pragmatičnega, kulturnega/medosebnega,
predmetnega in jezikovnega znanja, na slednjem je tudi težišče, saj temelji na prvinah in
pravilih določenega jezika (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996: 10). Križaj Ortar in Bešter
oblikujeta naslednje sestavine, ki jih je potrebno zajeti pri zasnovi sodobnega jezikovnega
pouka, in sicer prva sestavina je čemu učiti, katere družbene cilje želimo doseči in uresničiti z
jezikovnim poukom; druga sestavina je kaj učiti, za uresničitev navedenih ciljev je treba izbrati

7

Dokaz je mednarodna raziskava bralne pismenosti – slovenski osnovnošolci so dosegli dobre rezultate pri nalogah
ob umetnostnih besedilih, precej slabše pa ob neumetnostnih. (Križaj Ortar, Bešter, 1995/1996: 7)
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vsebine; tretja sestavina pa se nanaša na način poučevanja, katere metode izbrati, da bomo cilji
doseženi – kako učiti (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996: 9).

2.1 MODELI POUKA
Učni načrt je tako po letu 1998 doživel nekaj sprememb, saj je sledil spreminjanju družbenih
okoliščin in novim jezikoslovnim in psihološko-didaktičnim strokovnim spoznanjem. V
didaktiki slovenščine kot prvega/maternega jezika so se tako izoblikovali trije modeli, ki jih je
mogoče srečevati v šolski praksi, in ki jih je povzela J. Vogel (2016). To so:
tradicionalni model (racionalno-formalistični), ki je prevladoval več desetletij, komunikacijski
model, ki se je uveljavil ob prenovi leta 1998, in kritično-komunikacijski model, saj je učni
načrt iz leta 2008 (velja še danes) komunikacijski model nadgradil z elementi kritičnosti in
jezikovne zavesti (Vogel, 2015: 173).
Pri tradicionalnem, racionalno-formalističnem pouku slovenskega jezika »sta bili osrednji
sestavini pouka transmisijsko usvajanje znanja o jeziku in jezikoslovno analiziranje danih
jezikovnih enot« (Vogel, 2015: 174). Temeljno izhodišče za zasnovo pouka slovenskega jezika
v 70. in 80. letih 20. stoletja je bilo strukturalistično opisno jezikoslovje. Na nezadostnostjo
pouka slovenskega jezika je nato začela opozarjati O. Kunst Gnamuš (1992), ki je ugotavljala
da »ima jezik predvsem predstavitveno vlogo in da so besedila namenjena prenosu informacij«
(prav tam: 21).
V 90. letih 20. stoletja se je pojavilo več spodbud za razmislek o pouku slovenščine in temeljno
vprašanje, s katerim se je ukvarjala didaktika slovenščine, je bilo, kako povezati jezikovni pouk
z rabo. Tako se je izoblikoval komunikacijski pristop, v okviru katerega je bila kot »temeljni
cilj pouka slovenščine opredeljena razvita sporazumevalna zmožnost« (Vogel 2015: 177), ki jo
Bešter Turk (2011: 118) opredeli kot »zmožnost govorca in poslušalca, da se ob upoštevanju
okoliščinskih dejavnikov različnih vrst lahko sporazumevata«. Gre torej za funkcionalno
zmožnost, da se učenci z vajo usposabljajo za rabo jezika. Komunikacijski model postavlja za
izhodišče pouka besedilo, temeljna metoda je bolj ali manj usmerjana učenčeva
sporazumevalna dejavnost, temeljni cilj pa vzgojiti čim bolj učinkovitega uporabnika jezika
(Vogel 2015: 177).
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Da je razvijanje sporazumevalne zmožnosti še kako pomembno pri vseh učnih predmetih, ne le
pri slovenščini, kažejo raziskave, »da naše šole uspešno končajo učenci, ki niso funkcionalno
pismeni, tj. nimajo razvite sporazumevalne zmožnosti, kar predstavlja oviro pri njihovem
vsakdanjem delovanju v družbi (so analfabetsko pismeni: v šoli so se naučili branja in pisanja,
a tega v vsakdanjem življenju ne znajo uporabljati)« (Križaj Ortar, Bešter 1995/1996: 5).
Kot sem že omenila, je učni načrt iz leta 2008 komunikacijski model nadgradil z elementi
kritičnosti in jezikovne zavesti – kritično komunikacijski model, ki izhaja iz tega, da je pri
pouku jezika »treba razvijati tako jezikovno rabo kot jezikovno znanje, vendar ne samo s
funkcionalnega vidika, ampak je potrebno te ugotovitve postavljati v širši, sistemski vidik«
(Vogel 2015: 179). Osrednji pojem kritično komunikacijskega modela je kritična
sporazumevalna zmožnost, »ki jo kot temeljni cilj pouka v splošnih ciljih opredeljuje tudi učni
načrt za slovenščino iz leta 2008« (Vogel 2018: 75).
Pri poučevanju tako prvega kot tujega jezika sta pomembna tudi dva pogleda; prvi zagovarja
študij jezikovnih oblik in pravil, v središču je sistem paradigem, pravil in izjem ter spodbuja
besedilno analizo; drugi pa postavlja naravno usvajanje jezika prek rabe (Skela 2005: 97; Ulrich
2001: 27–28 v Vogel 2015, 174).
2.1.1 Kulturna zavest
Prenovljeni učni načrt iz leta 2008 in sodobnejše smernice poučevanja prvega jezika kot
bistveno sestavino posameznikove kritične sporazumevalne zmožnosti opredeljujejo kulturno
zavest.
Jezikovna kulturna zavest se v didaktiki jezika navezuje na kulturo na splošno (Vogel, 2014:
6). A. Saniei pravi, da ima vsaka kultura svoja sporazumevalna merila, ki se med seboj
razlikujejo in poudarja, da bolj kot jih opazujemo in primerjamo s svojimi, boljše je naše
sporazumevanje z ljudmi ciljne kulture (2012: 10).
Slovar slovenskega knjižnega jezika kulturo definira kot »skupek dosežkov, vrednot človeške
družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja«. Vogel (2014: 7) pa pravi, da kulturna
zavest pomeni dvoje, in sicer »po eni strani pomeni razumeti, kako posameznikova kultura
oblikuje njegove vrednote, vedénje, prepričanja in temeljne predpostavke; po drugi strani pa
pomeni razumeti razlike v stališčih in vrednotah med nami in ljudmi iz drugih dežel ter
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območij«. S stališča pouka prvega jezika sta pomembna oba vidika, saj je pomemben tudi
medkulturni dialog, ki ga Ule Nastran (2005: 370) razlaga kot »vsak dialog z ljudmi, ki
pripadajo drugi kulturi, tudi znotraj iste jezikovne skupnosti«.
Jezik je torej temeljni element kulture, saj sta »posameznikova kultura in identiteta navzven
izraženi v obliki bolj ali manj tipične vrste diskurza in z za izbrano vrsto diskurza bolj ali manj
značilnimi jezikovnimi sredstvi« (Vogel 2014: 7). Izbira oblike v posameznem govornem
položaju je odvisna od medsebojnih, urejenih razmerij med vrstami diskurza in jezikovnimi
sredstvi – v razmerjih pa so kulturne vrednote, stališče in norme povezane z jezikom, njegovimi
vlogami, različicami in sopomenskimi jezikovnimi sredstvi (Vogel 2010: 7).

2.1.2 Kulturna (jezikovna) zavest
Jezik je temeljni element kulture neke etnične/narodne skupnosti, Mikolič Gomezel (2000: 179)
pravi, da je odnos med njima kompleksen. O soodnosnosti med jezikom in kulturo piše tudi
Levi-Strauss (v Južnič, 1983: 152), in sicer je jezik proizvod kulture, njen sestavni del in pogoj
zanjo. Jezik kot proizvod kulture odraža splošno kulturo tistih, ki ga govorijo. Kot del kulture
pomeni jezik način kulturnega vedênja ter odločanje, kako kultura vrednoti jezik. Prav tako je
jezik pogoj kulture, saj je z jezikom omogočeno uresničevanje narave kulture (po Južniču
kumulativnost kulture), in sicer gre za kopičenje, množenje, prevzemanje in prenašanje kulture
s komunikacijo iz generacije v generacijo – mehanizem je jezik (Južnič, 1983: 151–153). Južnič
(1983) tako pravi, da »vsak jezik odraža neko kulturo; v jeziku se izpričujejo vrednote,
ideologija, svetovni nazor, odnos so življenja, ki so značilni za neko kulturo« (151–153). Znana
teorija o razmerju med jezikom in kulturo je t. i. Sapir-Whorfova teorija, kjer je posameznikov
miselni svet neposredno odvisen od strukture jezika, ki ga prvotno govori, oz. od njegovih
kulturno zaznamovanih temeljnih vzorcev, ki jih v procesu inkulturacije in socializacije
ponotranji (Mikolič Gomezel 2000: 180).
Razmerje med jezikom in kulturo je Karen Risager analizirala s treh vidikov, in sicer s
sociološkega, psihološkega in jezikovnosistemskega vidika. Sociološki vidik opazuje rabo
jezika in njegovih različic v različnih kulturnih oz. družbenih kontekstih. Drugi vidik je
psihološki, v njem sta jezik in kultura neločljiva in edinstvena. Jezikovnosistemski vidik pa
analizira in opisuje jezikovna pravila in opazuje povezanost s kulturo (2006, v Byran 2012: 6).
Pri pouku prvega jezika je v ospredju prvi – družbeni kontekst. Po Lemkeju (2003: 71)
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posameznik v skupnosti med drugim pridobiva organizacijske vzorce interakcije z drugimi
skozi jezikovno rabo. Ob vsaki jezikovni dejavnosti tako z izbiro diskurzivnega vzorca drugim
nakažemo, katero družbeno vlogo znotraj sistema smo prevzeli, ter pri sporazumevanju
upoštevamo položaj, ki ga po svojem mnenju zavzemamo v sistemu družbene klasifikacije.

Pojmovanje jezikovne zavesti v slovenskem prostoru ni enotno – pojem se je dolgo povezoval
z identitetno vlogo jezika v zadnjih desetletjih pa se uveljavlja pojmovanje jezikovne zavesti
kot zavestne rabe jezikovnih sredstev pri sporazumevanju v različnih govornih položajih –
jezikovna zavest je torej razumljena kot nujni del sporazumevalne zmožnosti (Vogel 2014, 3).
Na področju učenja prvega jezika in jezika okolja se pojavljajo zahteve po višjih oblikah
jezikovne zavesti, ki se povezujejo s posameznikovo zmožnostjo o lastni jezikovni rabi ter
refleksije o vlogi jezikovnega znanja (Vogel 2015: 105). Višje ravni jezikovne zavesti se
povezujejo s konceptom t. i. kritične jezikovne zavesti8, ki bistveno sooblikujejo rabo jezika.
Jezik tako ni le več sredstvo za sporazumevanje, ampak tudi izraz družbene moči. Po mnenju
zagovornikov kritične jezikovne zavesti, je temeljna napaka pouka, ki izhaja iz tradicionalne
jezikovne zavesti, v tem, da »enači družbene razlike, ki se izražajo v jeziku, s kulturnim
bogastvom in jih opredeljuje kot kulturno določene vzorce« (Vogel 2015: 106).
Razvijanje jezikovne kulturne zavesti je pri pouku prvega jezika odvisno od tega, ali razlagamo
sporazumevalno zmožnost v okviru funkcional(istič)nega, kulturnega ali kritičnega modela.
Pri funkcionalističnemu modelu se jezik obravnava kot sredstvo za sporazumevanje in
doseganje funkcionalnih ciljev, zato je poudarek na praktični rabi jezika in vlogi jezikovnih
sredstev v konkretnem jezikovnem položaju. Glavni cilj jezikovnega pouka je učence
usposobiti za razumevanje besedil v tipičnem govornem položaju, značilnem za vsakdanje
sporazumevanje, za uporabo podatkov iz njih ter za tvorjenje razumljivih besedil v enakih
govornih položajih. Vendar tak model ne vključuje identitetne vloge jezika, zato govorimo le o
jezikovni kulturni pripadnosti, saj učenci za sporazumevanje nezavedno izberejo določeno
jezikovno različico (Vogel 2014: 11).

8

Tj. zavesti o socialno-kulturnih določilnicah.
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Pri kulturnem modelu je jezik neločljivo povezan z (nacionalno) kulturo, ki ga okvirja in
bistveno določa; na jezik se ne gleda več le kot na sredstvo sporazumevanja, upošteva se tudi
njegova simbolna vloga. Pogoj za ustrezno jezikovno delovanje je poleg praktičnega
sporazumevanja tudi poznavanje svoje kulture (izobraževalni cilji) in razumevanje, kaj v njej
pomenijo posamezni pojmi, osebe, dogodki in dogajanja ter pozitivno stališče do nje
(odnosni/stališčni cilji). Pri pouku jezika se sporazumevalna zmožnost in JKZ razvijata ločeno,
kot posebna vsebinska sklopa (Vogel 2014: 12).
Model kritične sporazumevalne zmožnosti le-to povezuje s kritičnim mišljenjem in ga umešča
v družbeni, politični in kulturni kontekst (Vogel 2014: 12).
Vogel pravi, da »pojmovanje jezikovne kulturne zavesti kot kontekstualizirane zavestne
identifikacije z določenim jezikom tako postaja bistvena sestavina kritične sporazumevalne
zmožnosti, ki so jo kot cilj zastavlja sodobni jezikovni pouk« (2014: 4).
Kljub temu da je razvita jezikovna kulturna zavest eden od splošnih ciljev pouka slovenščine
kot prvega jezika, uresničevanje tega cilja ni popolnoma učinkovito oz. uspešno. To je pokazal
tudi ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika RS in potrebe uporabnikov (ZRC SAZU,
2017), ki je poskušal celovito analizirati aktualno slovensko jezikovno politiko. V raziskavi so
se med drugim strokovnjaki in raziskovalci posvetili tudi odnosu jezika v osnovno- in
srednješolski vzgoji in izobraževanju. Ugotovili so, da je za »pozitiven odnos do knjižnega
jezika in drugih različic v njihovih različnih vlogah ter suverene rabe knjižnega jezika treba
doseči, da bodo učenci'':

-

ozaveščeni o potrebi po rabi in obvladovanju različnih jezikovnih zvrsti ter da jih bodo
v različnih situacijah zavestno izbirali;

-

pripravljeni v ustreznih kontekstih uporabljati knjižni jezik;

-

tekoče in pravilno uporabljali knjižni jezik pri govoru in pisanju, kadar ga izberejo kot
ustrezno zvrst« (prav tam: 24).

Pri pouku bi bilo treba izhajati iz širših kontekstov, ki glede na različne dejavnike
sporazumevanja in vloge jezika omogočajo primerjati, oblikovati in kritično reflektirati
različne ubeseditve. Raziskovalci so ugotovili, da bi se dalo to doseči na podlagi učnih načrtov
za osnovno in srednjo šolo z večjim povezovanjem vsebin in ciljev iz učnih sklopov, ki se
nanašajo bodisi samo na razvijanje kulturne zavesti, bodisi na razvijanje sporazumevalne
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zmožnosti, bodisi na razvijanje jezikovnega znanja. Tako bi bilo potrebno že v učnem načrtu
razmisliti o tem, katero družbeno vlogo prevzema posamezni govorec, ali je izbrana socialna
zvrst /podzvrst usklajena z normo. To bi lahko dosegli z dvema večjima ukrepoma: izdelavo
ustreznejšega šolskega opisa zvrstnosti slovenskega jezika ter z dodatnim izobraževanjem
učiteljev o jezikovni zvrstnosti (povzeto 24).
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3

EMPIRIČNI DEL

Glavna tema magistrske naloge je predstaviti in analizirati obravnavo socialnih zvrsti pri pouku
slovenščine v osnovni šoli v tretjem triletju. Zato bom v empiričnem delu analizirala UN, ki je
»strokovni šolskoupravni dokument, ki skupaj s predmetnikom določa vzgojno-izobraževalni
profil šole. Predpisuje vzgojno-izobraževalne smotre in splošnejše cilje, kodificira njim
ustrezne učne predmete, obseg in globino vsebine ter predvidi sistematično razvrstitev in
soodvisnost učnih tem« (Strmčnik, 2001: 256). Je torej temeljni dokument, ki podrobno
opredeljuje cilje in vsebine ter priporoča metodo pouka jezik ter minimalne standarde znanja,
ki naj jih dosežejo vsi učenci. Upoštevati ga morajo tako pisci gradiv (učbenikov in
(samostojnih) delovnih zvezkov) kot učitelji, slednji po lastni presoji glede na zmožnosti
učencev izbirajo oblike, metode, učne pripomočke, ki vodijo do zastavljenih ciljev. Nato bom
pregledala in primerjala 3 samostojne delovne zvezke, ki so v OŠ večinoma prevzeli vlogo
učbenikov, tj. temeljne šolske knjige. Učbenik kot učno sredstvo oz. učni vir je tekstovni učni
medij, ki kot del izobraževalne tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in samostojnega
učenja (Štefanc 2005: 174). Učbenik je tako »osnovno učno gradivo za doseganje vzgojnoizobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu
znanja« (ZRSŠ).

3.1 UČNI NAČRT ZA OŠ
V učnem načrtu slovenščine za devetletno osnovno šolo (Program osnovna šola. Slovenščina.
Učni načrt, 2011; v nadaljevanju UN 20119) sem analizirala cilje, povezane z usvajanjem
zavesti o socialni zvrstnosti slovenskega jezika, predvidene za drugo in tretje vzgojnoizobraževalno obdobje. Pri predstavitvi sem sledila učnemu načrtu ter najprej predstavila
splošne cilje, ki so opredeljeni za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja, nato pa operativne
cilje in vsebine, ki so opredeljeni za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje posebej in
ki so vezani na socialno zvrstnost.

Splošni cilji predmeta Slovenščina

9

V magistrskem delu nisem upoštevala UN 2019, ki bo v veljavi od šolskega leta 2019/20, saj do začetka pomladi
oz. pisanja empiričnega dela še ni bil javno dostopen.
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Med splošnimi cilji je v prvi točki zapisano, da (UN 2011: 6) »predmet slovenščina omogoča
oblikovanje osebne, narodne in državljanske identitete ter razvijanje ključnih zmožnosti
vseživljenjskega – predvsem sporazumevanje v slovenskem (knjižnem) jeziku […]« in da »si
učenci oblikujejo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika ter se
zavedajo pomembne vloge materinščine in slovenščine v svojem osebnem in družbenem
življenju«. Oblikujejo si jezikovno, narodno in državljansko zavest ter s tem spoštovanje do
drugih jezikov in narodov. V drugi točki pa je zapisano, da »si učenci razvijajo sporazumevalno
zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku«.

Funkcionalni in izobraževalni cilji v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je med funkcionalnimi cilji v okviru sklopa
Oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in državi določeno, da v vseh treh razredih
(UN 2011: 24) »učenci opazujejo in predstavljajo vlogo slovenščine v svojem življenju, svoj
odnos do nje, okoliščine njene rabe in znanje o njej; prednosti prvega jezika pred tujimi in
okoliščine za rabo knjižnega (zbornega) in neknjižnega jezika ter svoje znanje slovenskega
knjižnega jezika«. Učenci »povzemajo jezikovne značilnosti« različnih vrst besedil in
argumentirano vrednotijo jezikovno pravilnost prebranih besedil ter ob pomoči učitelja in
jezikovnih priročnikov predlagajo popravke oziroma izboljšave (25–26).
V okviru sklopa Učenci razvijajo poimenovalno, pravorečno in pravopisno zmožnost se na
razvijanje zavesti o socialni zvrstnosti nanašajo naslednji cilji. Pri poimenovalni zmožnosti je
določeno, da učenci (27) »poimenujejo bitja, predmete, dejanja, lastnosti idr. s knjižnimi
besedami«. Pravorečno zmožnost učenci razvijajo tako, da (28) »spoznajo slovenske knjižne
samoglasnike ter vadijo in utrjujejo njihovo izreko (v besedah), vadijo in utrjujejo knjižni
izgovor posameznih besed in povedi; med govornim nastopanjem in med pogovarjanjem z
učiteljem govorijo čim bolj knjižno ter prepoznajo pravorečne napake v svoji in tuji govorici
ter jih odpravijo«.
Med izobraževalnimi cilji je določeno, da »učenci poznajo, razumejo, opišejo in uporabijo
temeljne jezikoslovne izraze«, in sicer so predvideni naslednji: prvi/materni jezik in
knjižni/neknjižni jezik (32). V tem obdobju gre za ponovitev in utrjevanje izrazov, saj se z njimi
učenci spoznajo že v prvem triletju.
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Med izobraževalnimi cilji je še zapisano, da učenci (34) »zaznavajo rabo neknjižnih prvin v
besedilu in jo povezujejo z značajem in značilnostmi književnih oseb«. Učenci pri govornih
nastopih »upoštevajo jezikovno pravilnost in ustreznost (knjižni jezik)«.
Cilji so določeni za celotno vzgojno-izobraževalno obdobje, medtem ko so nekatere
obravnavane vsebine ločene po razredih. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju ni
omenjenega učenja in utrjevanja različnih podvrsti socialnih zvrsti, razen knjižni in neknjižni
jezik.
Funkcionalni in izobraževalni cilji v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju
Za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje je podan funkcionalni cilj, da (46) učenci opazujejo
in predstavljajo »vlogo slovenščine v svojem življenju in svoj odnos od nje«. Spoznavajo tudi
»začetke slovenskega (knjižnega) jezika in njegovo razvijanje skozi stoletja«. Prvič pa se učenci
v zadnjem triletju srečajo z »značilnostmi zbornega jezika, knjižnega pogovornega jezika,
svojega narečja/pokrajinskega pogovornega jezika in najstniškega slenga ter ustrezne
okoliščine za rabo teh zvrsti jezika«.
Učenci razvijajo poimenovalno in pravorečno zmožnost. Poimenovalno zmožnost razvijajo
tako (49), da »poimenujejo bitja, predmete, dejanja, lastnosti idr. s knjižnimi besedami«,
pravorečno zmožnost pa tako, da (50–51) »vadijo in utrjujejo knjižni izgovor besed, povedi in
besedil ter med govornim nastopanjem in med pogovarjanjem z učiteljem govorijo čim bolj
knjižno in prepoznajo pravorečne napake v svoji in tuji govorici ter jih odpravijo«.
Slogovno zmožnost pa razvijajo učenci tako, da »opazujejo svoje in tuje sporazumevanje v
slovenščini v raznih okoliščinah, prepoznajo jezikovne zvrsti in jim določijo ustrezne
okoliščine sporočanja«; »po poslušanju (svojih in tujih) pogovorov in govornih nastopov
vrednotijo ustreznost jezikovne zvrsti in utemeljijo svoje mnenje, nato povedo, katera jezikovna
zvrst bi bila ustreznejša, in utemeljijo svoj predlog« (52).
Med izobraževalnimi cilji so podani cilji, da (55) »učenci poznajo, razumejo, opišejo in
uporabljajo jezikoslovne izraze«. Učenci naj bi ob obravnavanih besedilih spoznavali nove
jezikoslovne pojme in izraze zanje. Snov nadgradijo iz prvega in drugega obdobja in tako poleg
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utrjevanja in ponavljanja že znanih pojmov in izrazov (prvi/materni jezik in tuj jezik, knjižni in
neknjižni jezik) spoznajo nove jezikoslovne izraze. V 7. razredu usvajajo izraze knjižni zborni
in knjižni pogovorni jezik ter narečje, v 8. razredu pa spoznajo sleng, medtem ko v 9. razredu
ni predvidenega novega jezikoslovnega izraza v okviru socialnih zvrsti.
Cilji so zapisani za celotno vzgojno-izobraževalno obdobje, medtem ko so predvidene vsebine
ločene po razredih. Pri analizi učnega načrta je opaziti jasno in sistematično opredelitev vsebin
za posamezno triletje, ki se tudi deli na dve področji, tj. jezik in književnost. V poglavju Splošni
cilji je zapisano, da bodo učenci razvijali sporazumevanje in sporazumevalno zmožnost v
slovenskem (knjižnem) jeziku, medtem ko spoznavanje z neknjižnim jezikom in različnim
zvrstmi ni omenjeno.
Že v prvem triletju se učenci srečajo z rabo knjižnega in neknjižnega jezika; poimenujejo s
knjižnimi besedami, se učijo govoriti čim bolj knjižno in prepoznavajo neknjižne prvine v svoji
in tuji izreki. Spoznajo izraza knjižni in neknjižni jezik, vendar ni zapisano v katerem razredu.
V drugem triletju je še vedno poudarjeno predvsem sporazumevanje in utrjevanje v knjižnem
jeziku, poleg tega pa je predviden govor o različnih okoliščinah za rabo knjižnega (zbornega)
jezika in neknjižnega jezika ter osvojitev izraza neknjižni jezik. V 5. razredu ponovijo knjižni
in neknjižni jezik, medtem ko v 4. in 6. razredu očitno ni predvideno učenje in utrjevanje letega. Pri književnosti učenci zaznavajo rabo neknjižnih prvin v povezavi z značajem literarnih
oseb. V tretjem triletju so cilji podrobneje razdelani in predvidevajo, da učenci v 7. razredu
spoznajo značilnosti in uporabo obeh podvrsti knjižnega jezika ter podvrsti neknjižnega jezika
– natančneje svojega narečja/pokrajinskega pogovornega jezika, v 8. razredu pa spoznajo tudi
(najstniški) sleng. Pogrešam obravnavanje oziroma zgolj ponavljanje in utrjevanje različnih
socialnih zvrsti tudi v 9. razredu, saj bi ravno s ponovitvijo celotne snovi naredili nekakšen
pregled nad celotno shemo socialnih zvrsti jezika, kar bi pripomoglo tudi k lažji razumljivosti
in zapomnitvi snovi.
Učni načrt učitelje in avtorje učbenikov vodi skozi cilje in predlaga vsebine, določa minimalne
standarde znanja, ki naj bi jih dosegli učenci za napredovanje ter opredeljuje didaktična
priporočila – kako uresničiti dane cilje predmeta. Vse to je opredeljeno in zastavljeno za vsako
vzgojno-izobraževalno obdobje posebej ter deljeno na obravnavo neumetnostnih in
umetnostnih besedil. Učni načrt učitelje tudi usmerja, kako prilagoditi pouk učencem glede na
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njihove različne zmožnosti in druge posebnosti, predlaga različne možnosti medpredmetnega
povezovanja ter na koncu vodi k preverjanju in ocenjevanju znanja.
Učitelji imajo pri načrtovanju učnega procesa veliko svobode, saj sami izbirajo metode in oblike
dela ter učna sredstva in učne pripomočke, a vendar so omejeni z vsebinami in cilji
posameznega predmeta, ki jih morajo učenci usvojiti.

3.2 ANALIZA DELOVNIH ZVEZKOV
Osnovni namen magistrskega dela je raziskovanje, kako je obravnava socialnih zvrsti
predvidena po UN 2011 za pouk slovenščine v tretjem triletju OŠ ter kako je obravnava
socialnih zvrsti predvidena in realizirana v temeljnih učnih pripomočkih – samostojnih delovnih
zvezkih. Pri tem bom uporabila kvalitativno raziskovalno metodo oz. analizo besedila. UN bom
analizirala po sklopih oz. bodo analizirani sklopi, ki vsebujejo cilje, ki se nanašajo na obravnavo
socialnih zvrsti. Nato bom analizirala samostojne delovne zvezke treh založb in naredila
primerjavo med njimi. Glede na zastopanost učnih ciljev v učnih načrtih me bo zanimalo, v
kolikšni meri in kako samostojni delovni zvezki vključujejo socialne zvrsti v obravnavo in kako
jih obravnavajo. Poskušala pa bom tudi odgovoriti na vprašanje, kako so v učnih načrtih za
predmet slovenščine v OŠ zapisani učni cilji in standardi znanja oz. pričakovani rezultati, ki
učitelje vodijo k obravnavi socialnih zvrsti. Prav tako bom pozorna na tipe nalog in kognitivno
raven pri obravnavi omenjene teme.

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE
V raziskavi me bo zanimalo čemu dajejo samostojni delovni zvezki največji poudarek pri
neposredni obravnavi socialnih zvrsti:


ali samostojni delovni zvezki uresničujejo vse cilje, predvidene v UN;



ali samostojni delovni zvezki cilje, predvidene z UN, presegajo;



ali je razvijanje jezikovne kulturne zavesti, povezane s socialno zvrstnostjo, celostno,
tj. ali vsebuje vse sestavine: kognitivno, čustveno-vrednotenjsko in aktivnostno;



dejavnosti na katerih kognitivnih ravneh prevladujejo ob ozaveščanju o socialni
zvrstnosti, ali sledijo učnemu načrtu;
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ali so samostojni delovni zvezki dovolj za kvalitetno usvajanje znanja ali bi morebiti
učenci potrebovali tudi učbenike.

HIPOTEZE



samostojni delovni zvezki uresničujejo vse cilje, ki so predvideni v UN;



samostojni delovni zvezki cilje, predvidene z UN, ne presegajo;



razvijanje jezikovne kulturne zavesti, povezane s socialno zvrstnostjo, je celostno;



dejavnosti potekajo na vseh treh kognitivnih ravneh in sledijo učnemu načrtu;



samostojni delovni zvezki so dovolj za kvalitetno usvajanje znanja.
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4

PREDSTAVITEV VZORCA – IZBRANIH SAMOSTOJNIH DELOVNIH
ZVEZKOV......

Pri pouku slovenščine se v zadnjem obdobju namesto učbeniških kompletov, sestavljenih iz
učbenika in delovnega zvezka ter tudi nosilcev avdio- ali videozapisa. večinoma uporabljajo
tako imenovani samostojni delovni zvezki (v nadaljevanju tudi SDZ), ki združujejo funkcijo
učbenika in delovnega zvezka, kar pomeni, da usmerjajo učni proces skozi vse faze – od
motivacije, sprejemanja besedila, razčlenjevanja in sinteze oz. definicije do ponavljanja in
utrjevanja.
Predstavila in pregledala bom samostojne delovne zvezke treh različnih slovenskih založb, ki
se v šolah najpogosteje uporabljajo:
1. Slovenščina 7, 8, 9, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v sedmem, osmem in
devetem razredu osnovne šole (1. in 2. del). Založba Mladinska knjiga. Avtorice so
Milena Čuden, Tatjana Košak in Jerica Vogel. Pregledala sem izdaje: 2014 (7), 2016
(8), 2017 (9).
2. Slovenščina za vsak dan 7, 8, 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7., 8. in 9.
razredu osnovne šole (1. in 2. del). Založba Rokus Klett. Avtorice so Cajhen, Nana, Drusany,
Nevenka, Kapko Dragica, Križaj, Martina in Bešter, Marja. Pregledala sem izdaje 2015
(7), 2015 (8), 2017 (9).
3. Znanka ali uganka 7, 8, 9, samostojni delovni zvezek za 7., 8., in 9. razred osnovne
šole (1. in 2. del), založba Modrijan. Avtorji so Marta Kocjan Barle, Milena Smisl,
Matej Žist. Izdaje: 2014 (7), 2013 (8), 2014 (9).

4.1 ANALIZA SAMOSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV
Analizo sem zasnovala tako, da bom najprej predstavila analizo in komentar vseh poglavij, v
katerih so socialne zvrsti osrednja tema, da se torej zavest o socialni zvrstnosti razvija
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neposredno, nato pa posamezne naloge, ki se v sklopu drugih enot navezujejo na socialno
zvrstnost, tj. razvijanje zavesti posredno.

4.1.1 Vrste nalog glede na učenčevo dejavnost oziroma glede na obliko
V samostojnih delovnih zvezkih se pri obravnavi socialnih zvrsti pojavljajo različne vrste nalog,
zato bom najprej povzela in razložila, katere tipe in vrste nalog poznamo. Obstajajo tri tipi
nalog, to so naloge zaprtega, polodprtega in naloge odprtega tipa.
Naloge objektivnega ali zaprtega tipa so naloge, kjer so večinoma že dani odgovori oz. rešitve,
ti so tudi nevtralni in za vse enaki oz. da se od učencev pričakuje točno določen, pravilen
odgovor. Učenci morajo torej le prepoznati pravilni odgovor, lahko ga tudi preprosto uganejo,
zato ta tip nalog po navadi razvija oz. preverja znanje, razumevanje in uporabo na nižjih
zahtevnostnih/kognitivnih ravneh (1. in 2. kognitivna raven). Med zaprte naloge sodijo npr.
naloge alternativnega ali odločevalnega tipa (učenci izbirajo med odgovoroma DA in NE),
izbirne naloge z enim ali več pravilnimi odgovori (učenci izbirajo odgovor med več
možnostmi), naloge povezovanja, razvrščanja in dopolnjevanja ter kratkih zaprtih odgovorov
in popravljanja napak, kadar je možna ena pravilna rešitev.
Med naloge subjektivnega tipa pa štejemo polodprte in odprte naloge, ki spodbujajo višje
kognitivne dejavnosti (3. kognitivna raven) in z njimi povezane cilje. Pri njih učenec sam tvori
besedilni odgovor – pri polodprtih nalogah je tip odgovora po navadi z navodili natančno
določen – učitelj pa ne vrednoti njegove pravilnosti, temveč večjo ali manjšo ustreznost ali
neustreznost (Vogel 2003: 32).
Naloge polodprtega tipa so dveh tipov: strukturirane in nestrukturirane. Pri strukturiranih
učenci sami oblikujejo odgovor na vprašanje ali rešitev naloge, učitelj pa z navodili določi tip
odgovora (Starc 2001, 10). Učenci odgovorijo s kratkimi odgovori v povedi ali besedni zvezi,
zapisi definicij in pretvorb ali slikovno, v obliki grafa, miselnega vzorca (prav tam).
Strukturirane naloge pa učenci rešujejo na podlagi krajšega besedila, tabele, ki ga morajo
najprej prebrati, temu pa sledijo vprašanja, ki se nanašajo na uvodno informacijo; sprva so
vprašanja zelo konkretna, nato pa vedno bolj indirektna in zahtevajo višje ravni znanja (Žagar
2009, 153).
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Za naloge odprtega tipa pa je značilno, da od učencev zahtevajo poznavanje določenih
informacij, pri tem pa pridejo do izraza predvsem učenčeve ustvarjalne sposobnosti,
sposobnosti presojanja, vrednotenja in izražanja idej (Žagar 2009: 153). Razlikujejo se med
seboj po obsegu oz. dolžini odgovora; ta je navadno dolg od nekaj stavkov do nekaj strani
(Marentič Požarnik, Peklaj 2002: 86). S temi nalogami se preverjajo višji taksonomski cilj
(analiza, sinteza, vrednotenje, ocenjevanje nalog), ki predvidevajo subjektivne odgovore
(Marentič Požarnik, Peklaj 2002: 86). Med te naloge spadajo naloge, ki zahtevajo odgovor v
obliki krajšega besedila (besedilni/esejski odgovor), strukturirane naloge, ki zahtevajo
besedilne odgovore; naloge, ki zahtevajo tvorjenje krajših besedilnih vrst (življenjepis, vabilo,
ocena itd.); naloge, ki se nanašajo na poslušanje avdio/video posnetkov in naloge, ki zahtevajo
tvorjenje strukturiranega in nestrukturiranega eseja. Med odprte naloge sodijo tudi raziskovalne
in seminarske naloge.

4.1.2 Neposredno razvijanje zavesti o socialni zvrstnosti
Analizo posameznega samostojnega delovnega zvezka bom analizirala po naslednji strukturi:
najprej bom opredelila širši sklop, v katerega je obravnavana tema vključena; nato bom
predstavila vsebino, tj. jezikoslovne pojme, ki jih bodo učenci usvojili, in besedila, ob katerih
obravnava poteka; opisala bom potek obravnave po posameznih fazah in analizirala naloge,
kjer bom določila njihov cilj, raven kognitivne zahtevnosti in obliko.

4.1.3 Obravnava knjižnega zbornega, knjižnega pogovornega, neknjižnega jezika in
narečij ......
SLOVENŠČINA 7
Obravnava socialne zvrstnosti v samostojnem delovnem zvezku je v 2. sklopu z naslovom
(Ne)znane dežele, ki vsebuje 3 poglavja: v 1. poglavju skozi besedila o Finski učenci spoznajo
in tvorijo besedilno vrsto opis države; v 2. poglavju prav tako v besedilih o državi Finska
utrjujejo sklanjanje samostalnikov ženskega spola; 3. poglavje se navezuje na slovensko
pokrajino (Belo krajino), kjer preko besedil in nalog učenci spoznajo in razlikujejo knjižni
jezik, pokrajinski pogovorni jezik in narečje.
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Učenci bodo tako v 3. poglavju (Ne)znana Slovenija usvojili naslednje jezikoslovne pojme:
knjižni jezik, pokrajinski pogovorni jezik in narečje. Pri knjižnem jeziku bodo spoznali,
kdaj ga uporabljamo in zakaj je pomemben. Ob tem pa bodo spoznali, da obstajata dve različici
knjižnega jezika – knjižni zborni jezik in knjižni pogovorni jezik – katero različico kdaj
uporabljamo, je odvisno od položaja uporabe. Spoznali bodo tudi, da se narečje uporablja v
neuradnih pogovorih med ljudmi iz istega kraja/vasi; pokrajinski pogovorni jezik pa med
prebivalci posamezne pokrajine. Obravnava poteka skozi 2 besedili, 1. je pogovor, ki si ga
ogledajo na videoposnetku, 2. pa je govor (v neknjižnem jeziku), ki si ga je pripravil učenec iz
posnetka.
Obravnava predvidoma poteka skozi naslednje faze oz. dejavnosti:
-

Uvodna motivacija (priprava na delo z besedilom) se začne z individualnim razmišljanjem
učencev o spoznavanju neznane dežele, in sicer učenci pojasnijo izbrane možnosti, s
katerimi lahko po njihovem mnenju spoznajo neznano deželo. K uvodni motivaciji bi lahko
pripadale tudi prve 3 naloge, ki napeljujejo k osrednji temi (kako dobro poznajo tuje države,
Slovenijo in njene pokrajine ter razmislijo, kaj bi želeli videti v pokrajini, ki jo najmanj
poznajo).

-

V 4. nalogi sledi sprejemanje besedila, še pred tem pa kratek uvod o tematiki pogovora.
Učenci si bodo ogledali posnetek (del pogovora), na katerem trije učenci in njihov razrednik
ljubljanske osnovne šole načrtujejo program za ekskurzijo ob slovenski južni meji, in sicer
od Bele krajine do Istre. Pogovarjajo se o tem, kako bi zaključili ekskurzijo in učenci
predlagajo, da bi bil konec povezan z glasbo, ki jo bodo poslušali na avtobusu. Razmišljajo
o ljudski glasbi, ki je značilna za pokrajino, in etno glasbi, za katero se tudi odločijo, saj je
bolj moderna. Za učence je posnetek pogovora vsekakor zanimiv, ko vidijo, da učenci
soustvarjajo program ekskurzije z razrednikom in s tem dobijo kakšno idejo, da bi tudi sami
lahko na tak način prispevali kakšen predlog za katero od naslednjih ekskurzij. Obenem je
posnetek informativen, pri čemer učenci razlikujejo ljudsko in etno glasbo, hkrati pa
ugotavljajo, da je takšna glasbena zvrst zapisana v narečju. Posnetek je primeren starosti
učencev, saj na njem nastopajo učenci, ki so verjetno njihovi vrstniki. Prav tako opazijo, da
učenci govorijo drugače kot učitelj.

-

Ogledu sledi najprej vsebinska razčlemba (5.–10. naloga).
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- V 5. nalogi med ogledom posnetka odgovarjajo na splošna vsebinska vprašanja o
pogovoru, in sicer, kdo je sodeloval v pogovoru, kje je pogovor potekal, kaj predlagajo
učenci in o čem se še pogovarjajo.
- V 6. nalogi dopolnijo odgovore na vprašanja in jih primerjajo s sosedom oz. sosedo.
- V 7. nalogi ugotavljajo časovno okoliščino pogovora, tj. kdaj je potekal pogovor (ob
začetku ali ob koncu priprav na ekskurzijo ali po ekskurziji).
- V 8. nalogi razlikujejo, kaj je značilno za ljudsko in kaj za etno glasbo.
- V 9. nalogi povežejo, kdo od sodelujočih govorcev (učitelj, učenec) je izrekel naštete
misli (kakšen naj bi bil zaključek ekskurzije).
-

V jezikovno in metajezikovno razčlembo oz. v opazovanje socialnih zvrsti in njihove rabe
so učenci neposredno usmerjeni ob nalogah od 10. naprej, in sicer najprej v razumevanje
pojmov knjižni zborni, knjižni pogovorni in neknjižni jezik.
-

V 10. nalogi prepoznavajo pravilnejšo in manj dosledno različico knjižnega jezika ter
ju ločujejo od neknjižnega, tako da povežejo ustrezne trditve o tem, kako so govorili
sogovorci na posnetku – popolnoma pravilno, knjižno z nekaj 'napakami' ali neknjižno.

-

V 11. nalogi opazujejo razlike med knjižnim zbornim in knjižnim pogovornim jezikom,
tako da primerjajo dve povedi in v njiju obkrožijo besede, ki se razlikujejo.

-

V nalogi 12 a učenci razmišljajo o tem, zakaj knjižni jezik v pogovoru ni tako strog kot
v zapisanem besedilu, tako da prepoznajo ustrezne razlage med več možnimi. V nalogi
b pa določajo tipične okoliščine rabe knjižnega zbornega oz. pogovornega jezika, tako
da izbrano različico povežejo z danimi opisi okoliščin.

-

Tem nalogam sledi sinteza ugotovitev o knjižnem jeziku oz. razlaga, ki je zapisana v
grafično poudarjenem modrem okvirju. Učenci izvedo o knjižnem jeziku; kdaj ga
uporabljamo, kateri različici ima in kakšna je razlika z neknjižnim jezikom.

-

Utrjevanju sta namenjeni 13. in 14. naloga:
-

13. naloga zahteva, da učenci izpolnijo preglednico, in sicer morajo v ustrezen stolpec
označiti, katero vrsto knjižnega jezika bi uporabili ob navedenih priložnostih. Cilj
naloge je razvijanje kontekstualne oz. slogovne zmožnosti (učenci razmišljajo, katera
jezikovna zvrst je ustrezna v danih sporazumevalnih okoliščinah), kar je ena od sestavin
zmožnosti kritičnega sporazumevanja.

-

V nalogi 14 a najprej preberejo besedilo, prepoznajo socialno zvrst jezika, tako da
odgovorijo na vprašanje, ali je besedilo napisano v knjižnem pogovornem ali
neknjižnem jeziku; nato pa v samostojnem odgovoru (nalogi polodprtega tipa) še
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pojasnijo, ali bi bilo ustrezneje, da bi bilo zapisano v knjižnem zbornem ali knjižnem
pogovornem jeziku.
-

Naloga 14 b pa od učencev zahteva, da besedilo preoblikujejo in ga v zvezek zapišejo v
knjižnem zbornem jeziku. Preoblikovanje besedila se navezuje na ugotovitev v nalogi
14 a, saj učenci ugotovijo, da je govor učenca zapisan v knjižnem pogovornem jeziku
in da bi bilo ustrezneje, če bi govoril v knjižnem zbornem jeziku (saj se je kot vodnik
pripravil na govor). Z nalogo se razvija predvsem kontekstualna oz. slogovna zmožnost,
saj učenci opazujejo besedilo v različnih okoliščinah, prepoznajo jezikovne zvrsti in
določijo ustrezne okoliščine sporočanja ter vrednotijo ustreznost jezikovne zvrsti;
jezikovna zmožnost, saj besedilo preoblikujejo v knjižno zvrst; ter metakognitivna
zmožnost, saj pojasnjujejo, katera zvrst bi bila ustreznejša. S tem se razvija tudi
zmožnost kritičnega sporazumevanja.

-

V nalogah od 15 do 19 se nadaljuje razčlenjevanje in opisovanje sprejetega besedila, ki
je tokrat usmerjeno v razumevanje pojmov narečje in pokrajinski pogovorni jezik.
- V nalogi 15 a sta izpisani 2 ljudski pesmi, ki sta se pojavili v pogovoru. Učenci ju morajo
razložiti in določiti, za katero pokrajino je katera pesem značilna. V nalogi 15 b
ugotavljajo, ali sta naslova pesmi zapisana v knjižnem zbornem/knjižnem pogovornem
ali neknjižnem jeziku.
- V 16. nalogi poslušajo nadaljevanje pogovora, nato pa povežejo med seboj dele, kaj vse
so predlagali in sklenili v povezavi z ljudsko glasbo.
- V 17. nalogi je navedena pesem Pastirče mlado. Njen avtor Magnifico je bil že omenjen
v 14. nalogi v besedilu govora učenca Marka. Učenci morajo v nalogi ugotoviti in
obkrožiti, ali je pesem značilna za Primorsko ali za Belo krajino, ter ali je pesem
napisana v knjižnem zbornem/knjižnem pogovornem jeziku/v narečju – ugotovijo, da gre
za narečje.
- V 18 a nalogi morajo z eno besedo vsebinsko dopolniti odgovora, v b nalogi pa obkrožiti
črko pred trditvijo, s katero se strinjajo (v povezavi s posnetkom).
- 19. naloga pa učence spodbuja, da po prebranem besedilu in nalogah sami strnejo
ugotovitve, do katerih so prišli ob razčlenjevanju, tako da poskušajo razložiti sošolcem
po svoje/po domače, kaj je narečje in kaj pokrajinski pogovorni jezik, kaj je razlika med
njima in kdaj ju uporabljamo.
- 19. nalogi sledi še sinteza v obliki definicije – razlaga obeh pojmov v modrem okvirju.
- Sledi še zadnja naloga, kjer je zapisan pregovor (Vsaka vas ima svoj glas.). Učenci morajo
razložiti pomen pregovora, tako da uporabijo usvojeno znanje, ter določiti, na katero od
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navedenih zvrsti jezika se nanaša (knjižni zborni jezik, knjižni pogovorni jezik, pokrajinski
pogovorni jezik ali narečje).
- Sledi še naloga za metakognicijo in samovrednotenje – česa so se naučili, kaj
zmorejo/znajo (1. del, str. 58–64).

Analiza
Učenci pri obravnavanem poglavju razvijajo temeljni cilj pouka slovenščine, tj.
sporazumevalna zmožnost, torej zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil. Ta cilj
uresničujejo preko vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanje (ogled posnetka), branje
(govor učenca), pisanje (govor napišejo v knjižnem jeziku v zvezek) in govorjenje (sošolcu po
svoje razložijo, kaj je narečje in kaj pokrajinski pogovorni jezik).
Skozi obravnavo učenci dosegajo naslednje cilje iz UN.
Učenci preko nalog razlikujejo rabo knjižnega in neknjižnega jezika, rabo knjižnega
pogovornega in knjižnega zbornega jezika ter rabo pokrajinskega pogovornega jezika in
narečja. Seznanijo se tudi z značilnosti knjižnega jezika in njegovima podvrstama ter
značilnostmi pokrajinskega pogovornega jezika in narečja. S tem dosegajo cilj iz UN: Učenci
oblikujejo in razvijajo zavest o jeziku, narodu in državi: »učenci opazujejo in predstavljajo
značilnosti zbornega jezika, knjižnega zbornega jezika, svojega narečja/pokrajinskega
pogovornega jezika ter ustrezne okoliščine za rabo teh zvrsti jezika« (UN 2011: 46). Prav tako
je delno skladna tudi predvidena vsebina oz. jezikoslovni izrazi v UN 2011, ki v 7. razredu
predvideva, da: »učenci poznajo, razumejo, opišejo in uporabljajo naslednje jezikoslovne
izraze: knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik ter narečje« (UN 2011: 55) – a v UN ni
zapisanega jezikoslovnega izraza pokrajinski pogovorni jezik, ki se ga v delovnem zvezku
obravnava (je pa izraz zapisan v cilju v UN na strani 46).
V več nalogah se učenci odločajo, katero vrsto knjižnega jezika bi sami uporabili v določenih
okoliščinah oz. po branju besedila morajo prepoznati jezikovno zvrst jezika in ovrednotiti
ustreznost jezikovne zvrsti. Prav tako besedilo preoblikujejo v knjižni zborni jezik. S tem
razvijajo cilj v UN: Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti /…/, in sicer: »učenci
razvijajo slogovno zmožnost tako, da:


opazujejo svoje in tuje sporazumevanje v slovenščini v raznih okoliščinah,
prepoznajo jezikovne zvrsti in jim določijo ustrezne okoliščine sporočanja;
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po poslušanju (svojih in tujih) pogovorov /…/ vrednotijo ustreznost jezikovne zvrsti
in utemeljijo svoje mnenje, nato povedo, katera jezikovna zvrst bi bila ustreznejša,
in utemeljijo predlog« (UN 2011: 52).

Učenci tudi razvijajo zmožnosti pogovarjanja, saj »kritično poslušajo in gledajo posneti
pogovor določene vrste10 in poročajo o tem pogovoru, tako da določajo okoliščine pogovarjanja
in namen obeh sogovorcev, povzemajo temo in bistvene podatke« (UN 2011: 46).

Obravnavano temo sklopa – knjižni jezik, pokrajinski pogovorni jezik in narečje – učenci
usvajajo postopoma, skozi vse predvidene faze poteka učne enote, razen na koncu ne zasledimo
nove naloge/problema. Tema se mi v celoti zdi za učence zanimiva, saj poslušajo in berejo tudi
druge zvrsti jezika, ne samo knjižni jezik.
Metoda obravnave poteka po kritično komunikacijskem modelu pouka, ki je sodoben. Učencem
omogoča razvijanje kritičnega sporazumevanja, saj učenci ob razvijanju sporazumevalne
zmožnosti ob različnih besedilih izražajo svoje mnenje in ga utemeljujejo, s čimer se razvija
kritično mišljenje. Po sprejemanju (poslušanju) besedil razčlenjujejo besedilo, vrednotijo
učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost. V več nalogah tako učenci presojajo, katera
jezikovna zvrst je ustrezna v danih sporazumevalnih okoliščinah, kjer gre za načrtno presojanje
na podlagi meril.
Pri nalogah prevladujejo naloge zaprtega tipa, predvsem izločevalne naloge (da/ne), naloge
dopolnjevanja in izbirne naloge. 2 nalogi pa sta polodprtega tipa, kjer morajo učenci v povedi
razložiti pregovor, v drugi nalogi pa besedilo, ki je napisano v pokrajinskem pogovornem
jeziku, preoblikovati in zapisati v zvezek v knjižnem zbornem jeziku. Naloge so večinoma na
1 in 2. kognitivni ravni, v nalogah so prisotne vse sestavine jezikovne kulturne zavesti, to so
kognitivna sestavina (učenci se znajo sporazumevati v slovenščini in njenih različicah in vedo
kdaj katero zvrst uporabiti; znajo uporabiti znanje o knjižnem jeziku in narečjih; besedilo v
neknjižnem jeziku znajo preoblikovati v knjižni jezik), emocionalna sestavina (učenci pokažejo
čustveni in vrednostni odnos do jezika in posameznih vlog jezika) in aktivnostna sestavina (v

10

Tukaj sicer v ospredju ni seznanitev z vrsto pogovora.
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preglednici označijo, katero vrsto knjižnega jezika bi uporabili ob neki priložnosti). Večina vaj
je namenjenih individualnemu reševanju, razen ene, ki jo rešujejo v paru.

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7
V omenjenem samostojnem delovnem zvezku se s temo socialne zvrstnosti učenci seznanijo v
3. poglavju oz. sklopu z naslovom Jezikovna pahljača, kjer je pod samim naslovom nakazano,
da bodo učenci razmišljali o sledečih vprašanjih:
-

kateri različici ima slovenski knjižni jezik in kdaj ju uporabljamo,

-

kdaj govorimo neknjižno,

-

kako so besede predstavljene v SSKJ in kako ga uporabljamo.

Sklop Jezikovna pahljača ima tako dve podpoglavji: Slovar slovenskega knjižnega jezika in
Vaja dela mojstra. Tema, ki jo bom podrobneje analizirala, se začne takoj za uvodnim sklopom
Jezikovna pahljača (nima dodatnega poglavja oz. naslova).
V poglavju Jezikovna pahljača bodo učenci usvojili naslednje jezikoslovne pojme: knjižni
(njegovi različici) in neknjižni jezik. Učenci bodo spoznali, da se knjižni jezik učimo v šoli, je
enak na vsem slovenskem ozemlju, uporabljamo pa ga predvsem pri pisanju, pri govornem
nastopanju pa glede na okoliščine (javno/zasebno) uporabimo njegovi različici, tj. knjižni
zborni oz. knjižni pogovorni jezik. Neknjižno pa govorimo s sorodniki ali ljudmi iz istega kraja.
Besedila, ob katerih poteka obravnava, so v obliki pogovorov, zapisanih v oblačkih, skupaj z
ilustracijami. V besedilih se skozi dialoge pogovarjajo mladostniki, v pogovorih uporabljajo
različne zvrsti jezika. Besedila so kratka, zanimiva in primerna učenčevi starosti, saj se
mladostniki pogovarjajo in v pogovorih uporabljajo neknjižne besede.
Obravnava predvidoma poteka skozi naslednje faze oz. dejavnosti:
-

1. naloga se začne s kratkim vsebinskim uvodom/napovedjo besedila. Sledi
sprejemanje besedila, v katerem nastopajo 3 učenci in odigrajo pogovor (na kraju
prometne nesreče). Ogledu sledi (v isti nalogi) vsebinska razčlemba v 5 vprašanjih, in
sicer učenci morajo odgovoriti na vprašanja, katera od teh oseb je govorila knjižno in
pojasniti, ali se je odločila pravilno; kdo je izrekel besede, ki jih govorijo mladi in katere
so to; kdo pa je govoril tako, kot govori doma. Koncu naloge sledi jezikovna razčlemba
– povzetek prvih 5 vprašanj, kjer morajo učenci 3 povedi dopolniti z besedo knjižno
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oziroma neknjižno – kako je vsaka oseba v pogovoru govorila. Iz pogovora je tako
razbrati, da je deček govoril knjižno, deklica na sredini je govorila v govorici mladih (v
slengu, neknjižno), deklica na desni pa tako, kot govori doma (neknjižno).
-

Jezikovna in metajezikovna razčlemba oz. opazovanje rabe knjižnega in neknjižnega
jezika poteka v 2. in 3. nalogi.
- V 2. nalogi učenci v 7 vprašanjih ločujejo rabo knjižnega in neknjižnega jezika pri:
govornem nastopu, pogovoru s prijatelji, v šolskih nalogah in izdelkih, v TV oddajah (o
naravni, planetih itd.), radijskih in TV poročilih in besedilih v knjigah. Prav tako
odgovarjajo na vprašanja, ali razumejo besedila v slovenskem knjižnem jeziku, ali imajo
težave pri pisanju in govornem nastopanju v knjižnem jeziku, in če jih imajo,
razmišljajo, kako jih odpraviti.
- V 3. nalogi pa učenci izmed 12 navedenih primerov obkrožijo tiste, za katere mislijo,
da uporabljajo knjižni jezik. Tudi tu gre za ločevanje knjižnega in neknjižnega jezika.

-

Tem nalogam sledi sinteza ugotovitev v obliki nepopolnega besedila, ki je zapisano v
grafično poudarjenem vijoličnem okvirju. Učenci morajo besedilo dopolniti z besedama
knjižni in neknjižni (jezik). V besedilu je obrazloženo, kdaj govorimo knjižni in kdaj
neknjižni jezik, kateri različici pozna knjižni jezik in pojasni njuno razliko v rabi.

-

Sintezi sledi utrjevanje (5.–11. naloga).
- V 5. nalogi učenci izpolnijo preglednico, tako da označijo, katero različico knjižnega
jezika (knjižni zborni ali knjižni pogovorni) bi uporabili v navedenih okoliščinah. Cilj
naloge je razvijanje kontekstualne oz. slogovne zmožnosti, kar je ena od sestavin
zmožnosti kritičnega sporazumevanja.
- V 6. nalogi najprej preberejo kratko besedilo, pogovor med dvema prijateljicama,
prepoznajo socialno zvrst, tako da odgovorijo na vprašanje, ali sta se pogovarjali knjižno
ali neknjižno, obkrožijo da oz. ne, če je tako ustrezno in pojasnijo svoje mnenje. Zadnji
del naloge pa zahteva, da učenci pogovor 'prevedejo' v knjižni jezik. S to nalogo se
razvija metajezikovno znanje (učenci prepoznajo in poimenujejo socialno zvrst ter njene
značilnosti), kontekstualna oz. slogovna zmožnost, saj presojajo ustreznost izbire zvrsti
glede na okoliščine, ter jezikovna zmožnost (saj neknjižno besedilo preoblikujejo v
knjižno ter pri tem upoštevajo pravila in besedišče knjižnega jezika).
- V 7. nalogi je napisanih 8 povedi (v neknjižnem jeziku – slengu), učenci jih morajo
'prevesti' v knjižni jezik. V tej nalogi se razvijata slogovna in jezikovna zmožnost.
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- Učenci si morajo v 8. nalogi sami izmisliti poved in jo napisati v neknjižnem jeziku
svojega kraja, nato pa jo še 'prevesti' v knjižni jezik. Tudi v tej nalogi se razvijata
slogovna in jezikovna zmožnost.
-

9. nalogo učenci rešijo tako, da najprej preberejo besedilo – pogovor med dvema
prijateljema (pogovarjata se v narečju). Učenci odgovorijo na vprašanji, tako da
obkrožijo da/ne – ali sta osebi govorili knjižno in ali tudi sami govorijo tako. Pogovor
morajo napisati tudi v knjižnem jeziku. Zadnji del naloge predlaga, da s
sošolcem/sošolko odigrajo ta pogovor v svojem 'domačem' neknjižnem jeziku.

-

10. naloga je v obliki preglednice, ki jo učenci dopolnijo s pridobljenim znanjem o
različicah oz. zvrsteh slovenskega jezika in o njihovi rabi, pri čemer si lahko pomagajo
s pravili iz 4. naloge. Preglednica z naslovom Slovenski jezik se deli na knjižni jezik in
neknjižni jezik, kjer je knjižni jezik razdeljen na zborni in pogovorni jezik, medtem ko
se neknjižni jezik ne deli. Po dopolnitvi preglednice učenci sami strnejo ugotovitve, do
katerih so prišli ob razčlenjevanju in usvajanju, tako da poskušajo dopolnjeno
preglednico ustno predstaviti sošolcem in sošolkam.

-

V predzadnji (11.) nalogi najprej preberejo besedilo, strip, v katerem se pogovarjata
Blaž in njegova babica. Branju sledi vsebinska razčlemba, in sicer, učenci odgovarjajo
na naslednja vprašanja: kaj sta Blaž in babica delala v isti sobi, s kom se je Peter
pogovarjal po telefonu, katere Blaževe besede babica ni razumela (besede kul) in po
čem to vedo, ali je babica to besedo (kul) potem smiselno uporabila in kako je Blaž
sprejel babičin odziv, kaj ga je tako presenetilo, na koncu še zapišejo besedo, ki bi jo
njihova babica uporabila namesto besede kul.

-

Sledi še zadnja naloga, 12., za metakognicijo in samovrednotenje, kjer se s sošolkami
in sošolci v razredu pogovorijo o tem, kaj novega so se naučili v tem sklopu (1. del, str.
29–36).

ANALIZA
Učenci skozi naloge razvijajo sporazumevalno zmožnost, ki je temeljni cilj pouka
slovenščine. Cilj razvijajo preko 3 sporazumevalnih dejavnosti, in sicer branja (4 besedila, ki
so opremljena s fotografijami/risbami in pogovori v oblačkih in besedilo, ki ga morajo dopolniti
z besedama knjižni in neknjižni), pisanja (besedila v oblačkih zapišejo v knjižnem jeziku) in
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govorjenja (dopolnjeno preglednico o slovenskem jeziku ustno predstavijo učencem), medtem
ko je poslušanje tukaj izpuščeno.
Cilj večine nalog je, da učenci poznajo ustrezne okoliščine in vedo, v katerih primerih se
uporablja knjižni in kdaj neknjižni jezik ter v katerih okoliščinah uporabljamo knjižni zborni in
v katerih je dovoljen knjižni pogovorni jezik. Cilj je tudi, da razmislijo o lastni rabi socialnih
zvrsti – katero zvrst tudi uporabljajo v različnih okoliščinah in z različnimi sogovorci. 4. naloga
je v obliki besedila – značilnosti obravnavanih jezikoslovnih pojmov, ki ga tudi sami dopolnijo.
Cilj je (delno) usklajen s ciljem iz UN, ki pravi, da si učenci oblikujejo in razvijajo zavest o
jeziku, narodu in državi, tako da: »učenci opazujejo in predstavljajo značilnosti zbornega
jezika, knjižnega zbornega jezika, svojega narečja/pokrajinskega pogovornega jezika /…/ ter
ustrezne okoliščine za rabo teh zvrsti jezika« (UN 2011, 46). Pri obravnavi je poleg knjižnega
jezika in njegovih različic omenjen neknjižni jezik, vendar pa ni nikjer zapisano oziroma
podrobneje razloženo, da se tudi neknjižni jezik deli, in sicer na narečje oz. pokrajinski
pogovorni jezik. Tako da zgornji cilj ni v celoti dosežen, kot tudi ne cilj pri predvideni vsebini
– Jezikoslovni izrazi, kjer je zapisan cilj, da učenci v 7. razredu poznajo, razumejo, opišejo in
pravilno uporabljajo naslednje jezikoslovne izraze: knjižni zborni jezik, knjižni pogovorni jezik,
narečje (UN 2011: 55). Beseda narečje je posredno omenjena pri 2 nalogah, pri nalogi 9, ki
zahteva, da odigrajo pogovor v svojem 'domačem' neknjižnem jeziku, kar lahko predvidevamo,
da je s tem mišljeno narečje, čeprav razlage zanj v tem sklopu ni; in pri nalogi 8, ki zahteva, da
napišejo poved v neknjižnem jeziku svojega kraja. V 10. nalogi, ki je v obliki preglednice z
naslovom Slovenski jezik, ta se deli na knjižni in neknjižni jezik, se knjižni jezik deli na obe
podvrsti, pri neknjižnem jeziku pa je delitev izpuščena in se nadaljuje z rabo jezika.
Cilj je tudi, da besedila, ki so zapisana v neknjižnem jeziku zapišejo/prevedejo v knjižni jezik
– cilj je, da uporabljajo ustrezno jezikovo zvrst in znajo isto govorno dejanje povedati/zapisati
na razne načine. Prav tako v nalogah presojajo ustreznost izbire zvrsti glede na okoliščine. S
tem je cilj skladen s ciljem iz UN: Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti /…/, saj učenci
slogovno zmožnost razvijajo tako, da: »opazujejo svoje in tuje sporazumevanje v raznih
okoliščinah, prepoznajo jezikovne zvrsti in jim določijo ustrezne okoliščine sporočanja; /…/
vrednotijo ustreznost jezikovne zvrsti, povedo, katera zvrst bi bila ustreznejša in utemeljijo
predlog« (52); jezikovno zmožnost pa razvijajo preko poimenovalne zmožnosti učenci tako, da:
»dopolnijo pomanjkljive definicije z definiranim pojmom« (naloga 4) (UN 2011, 49).
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Obravnavano poglavje je zelo raznoliko in vsebuje naloge na kar 7 straneh, vsebuje tudi 4
pogovore/besedila, razlaga knjižnega in neknjižnega jezika je zapisana v obliki besedila, ki ga
morajo učenci pravilno dopolniti, na koncu poglavja pa dopolnijo tudi preglednico o
slovenskem jeziku. Skozi obravnavo in utrjevanje učenci berejo besedila v različnih zvrsteh
jezika in pojasnijo njihovo ustreznost, vedno pa se navezujejo na knjižni jezik, tako da besedilo
prevedejo.
Obravnava poteka po komunikacijskem modelu pouka, ki omogoča razvijanje kritičnega
sporazumevanja, saj učenci ob razvijanju sporazumevalne zmožnosti ob različnih besedilih
izražajo svoje mnenje in ga utemeljujejo, s čimer se razvija kritično mišljenje. Preko nalog so
motivirani za kritično sporazumevanje, saj po sprejemanju besedil razmišljajo o besedilih,
razčlenjujejo besedilo, vrednotijo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost. V več
nalogah tako učenci presojajo, katera jezikovna zvrst je ustrezna v danih sporazumevalnih
okoliščinah – gre za načrtno presojanje na podlagi meril.

V poglavju je obravnavi socialnih zvrsti namenjenih 10 nalog, vendar so v primerjavi s SDZ
Slovenščina 7 le-te bolj strukturirane oziroma vsebujejo več (pod)vprašanj. Večina nalog je
zasnovanih na 1. kognitivni ravni, nekaj tudi na 3. kognitivni ravni (prevodi v knjižni jezik).
Prevladujejo naloge zaprtega in polodprtega tipa. Pri nalogah zaprtega tipa je največ
izločevalnih nalog in nalog dopolnjevanja oz. kratkih odgovorov, kjer je poudarjeno ločevanje
knjižnega in neknjižnega jezika s pojasnilom, zakaj uporabljajo eno ali drugo zvrst. Pri
polodprtih nalogah morajo učenci v 6., 7. in 9. nalogi pogovor oziroma dane povedi (v
neknjižnem jeziku) napisati v knjižnem jeziku, v 8. nalogi pa morajo sami oblikovati poved v
neknjižnem jeziku svojega kraja ter jo nato prevesti v knjižni jezik. Večina nalog je namenjenih
individualnem reševanju, večkrat pa SDZ spodbuja k reševanju v paru (npr. naloga 9, da naj
učenca odigrata pogovor v svojem domačem neknjižnem jeziku) in pogovoru v razredu, da npr.
dopolnjeno preglednico iz 10 naloge ustno predstavijo drugim učencem, na koncu poglavja pa
da se s sošolci in sošolkami pogovorijo, česa novega so se naučili v obravnavanem poglavju. V
nalogah sta zajeti samo dve sestavini jezikovne kulturne zavesti, torej kognitivna (učenci
poznajo zvrsti jezika, okoliščine za rabo in se tako znajo sporazumevati v slovenščini; znajo
tudi besedilo v neknjižnem jeziku preoblikovati v besedilo v knjižnem jeziku) in deloma
aktivnostna (v preglednici označijo, katero različico knjižnega jezika bi uporabili v navedenih
okoliščinah).
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ZNANKA ALI UGANKA 7
Samostojni delovni zvezek Znanka ali uganka 7 se s tematiko socialnih zvrsti ukvarja v 2.
poglavju (1. del) z naslovom JEZIK in vsebuje dve podpoglavji – Narečje in Knjižni zborni in
knjižni pogovorni jezik. Obema podpoglavjema sledi še rubrika Reši naloge. Tema je tako
sestavljena iz dveh delov: uvodnega, ki vsebuje razlago in zglede, in praktičnega z naslovom
Reši naloge, kjer skozi naloge in vaje učenci utrjujejo snov.

1. Narečje
- Narečje se tako obravnava v 2. sklopu z naslovom JEZIK, ki vsebuje še podpoglavje
Reši naloge. V tem poglavju bodo učenci usvojili jezikoslovni pojem: narečje.
Obravnava omenjenega pojma poteka skozi 2 besedili; prvo je v obliki ilustracije, na
kateri se osebi pogovarjata v različnih narečjih; drugo besedilo pa je sestavljeno iz
zemljevida Slovenije, na katerem je označenih 10 večjih krajev, 6 jih je povezanih s
puščicami s fotografijo in opisom, iz kje so osebe in kako se pogovarjajo s sogovorci na
slikah. V praktičnem delu Reši naloge pa sta dve besedili, in sicer sta obe iz spletnega
foruma: prvo besedilo govori o pesmi Vandima avtorja Iztoka Mlakarja, drugo pa o
primerih slovenskih narečij.
Obravnava narečij poteka skozi naslednje faze oz. dejavnosti:
-

Na začetku je krajša uvodna motivacija (priprava na delo z besedilom), ki učence
neposredno opomni, da so se že v 5. razredu seznanili z neknjižnim jezikom, v 7. razredu
pa bodo spoznali eno od njegovih vrst – narečje.

-

Sledi sprejemanje besedila, učenci si ogledajo ilustracijo in preberejo besedilo (pogovor
med vaščanom in planincem, ki govorita različni narečji).

-

Branju besedila sledi vsebinska razčlemba – odgovorijo na 3 kratka vprašanja, in sicer,
ali razumejo, kaj vaščan razlaga planincu, ali planinec razume vaščana in kako bi se
sami izražali, da bi planinec vedel, kaj naj gre.

-

V oranžno obarvanem okvirju je zapisana sinteza, razlaga jezikoslovnega pojma
narečje. Učenci izvedo, da gre za vrsto neknjižnega jezika, po čem se narečje loči od
knjižnega.

-

Sintezi sledi besedilo, ki ne vsebuje napovedi za sprejemanje besedila. Narisan je
zemljevid Slovenije, okoli njega pa 6 fotografij, ki so povezane z mesti na zemljevidu.
Pod fotografijami je opis, iz kje prihaja katera oseba in kako se z drugo osebo pogovarja
glede na okoliščino prostora (doma, v šoli, z vrstniki, s prijatelji).
46

-

Sledi naloga s 4 vprašanji, ki preverjajo učenčevo razumevanje in razmišljanje o
obravnavani temi:
-

Kako govorite v tvojem domačem okolju?

-

Ali si že obiskal kakšen kraj v Sloveniji, kjer si težko razumel, kaj se ljudje med
seboj pogovarjajo? Kje je to bilo?

-

Ali razumeš govorko/govorca, ki govori v tebi nedomačem kraju? Pojasni.

-

Ali narečja prispevajo k pestrosti slovenskega jezika? Pojasni.

Nato v razredu poslušajo slovenske pesmi, ki so napisane v različnih narečjih (Pubi,
usidma se Iztoka Mlakarja, Ne de mi več rasla Vlada Kreslina, Pastirče mlado
Katelene in Karizmatixa in Sam en mejhen poljub Petra Lovšina). V razredu se nato
pogovorijo o jeziku teh pesmi in razumevanju besedil, odnosu, ki ga imajo do takšnih
pesmi in vlogi glasbenikov pri ohranjanju narečij. V razredu pa morajo tudi sestaviti
seznam narečnih besed in jim pripisati knjižne ustreznice.

Poglavje Reši naloge je namenjeno utrjevanju in razvijanju različnih spretnosti in zmožnosti,
vsebuje 3 naloge.
-

V 1. nalogi učenci označijo, s katerimi naštetimi trditvami o narečju se strinjajo.

-

V 2 a nalogi najprej preberejo besedilo iz spletnega foruma (tema vsebine je pesem
Vandima, avtorja Iztoka Mlakarja, nerazumevanje narečnih besed), nato pa v pesmi
poiščejo jezikovne pomanjkljivosti in pojasnijo, kaj bi morali spremeniti, da bi besedilo
ustrezalo knjižnemu zbornemu jeziku11.

-

Tudi v 3. nalogi najprej preberejo besedilo iz spletnega foruma, kjer eden od
udeležencev izrazi svoje mnenje in navaja zglede v različnih narečjih. V besedilu so
navedene 4 povedi v knjižnem jeziku, nato pa zgledi/primeri za 8 narečij. Po prebranih
primerih se v razredu pogovorijo o 'prevodih', ali lahko vse uvrstimo med narečja, ali je
kakšna beseda ali BZ žaljiva in ali je uvodna poved jezikovno ustrezna (1. del, str. 18–
22).

Tu se mi postavlja vprašanje, ali učenci vedo, kaj točno knjižni zborni jezik je oz. je značilno zanj; v dotičnem
samostojnem delovnem zvezku sledi obravnava v naslednjem poglavju.
11
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Analiza
Obravnava socialnih zvrsti je v tem SDZ razdeljena na dva dela, prvo poglavje je namenjeno
samo narečju, drugo pa knjižnemu zbornemu in knjižnemu pogovornemu jeziku. V primerjavi
s SDZ Slovenščina 7 in Slovenščina za vsak dan 7, kjer je v enem poglavju zajeta obravnava
vseh treh jezikoslovnih pojmov, se mi pri tem SDZ zdi smiselno, da je obravnava ločena oz. da
se začne z narečjem. Da je prvo poglavje Narečje se mi zdi ustrezno, saj se naše
sporazumevanje že od prvih besed začne s prvotnim govorom, ki ga govorijo naši starši in
krajani (sem spadajo narečje, mestna govorica ali pokrajinski govor), knjižnega jezika pa se
naučimo šele v šoli.
Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost preko naslednjih sporazumevalnih dejavnosti:
branja (ilustracija z besedilom, zemljevid Slovenije s kraji in besedili, 2 besedili iz spletnega
foruma), poslušanja (4 pesmi v narečju, ki jih poslušajo na YouTubu) in govorjenja (pogovor v
razredu), medtem ko učenci pisanja ne razvijajo.
Cilj vprašanj v prvem delu pri obravnavi narečja je, da učenci razmišljajo o narečjih, torej kako
govorijo v njihovem domačem kraju, ali so obiskali kakšen kraj, kjer govora tamkajšnjih ljudi
niso razumeli in razmišljajo, ali narečja prispevajo k pestrosti slovenskega jezika. Prav tako se
po poslušanju pesmi v narečjih v razredu pogovorijo o jeziku, razumevanju in svojem odnosu
do takih pesmi. Cilj je skladen s ciljem v UN, saj si učenci oblikujejo in razvijajo zavest o
jeziku, narodu in državi: »učenci opazujejo in predstavljajo vlogo slovenščine v svojem
življenju in svoj odnos do nje in /…/ opazujejo in predstavljajo značilnosti svojega
narečja/pokrajinskega pogovornega jezika ter ustrezne okoliščine za rabo« (UN 2011: 46). Cilj
je skladen tudi s predvideno vsebino oz. jezikoslovnimi izrazi, med katerimi je za 7. razred
predvideno, da »učenci poznajo, razumejo, opišejo in uporabljajo izraz narečje« (UN 2011: 55).
Poudarek pri obravnavi narečja je na razlagi in definiciji le-tega ter zanimivostih in pa
besedilno-slikovnem gradivu, saj ilustracija z besedilom in fotografije z besedili zavzemajo več
kot polovico strani v delovnem zvezku. Skozi naloge se razvijajo sestavine kritičnega
sporazumevanja.
V uvodnem delu je 9 vprašanj, ki so namenjena bolj ustnemu odgovarjanju in pogovoru v
razredu kot pisanju v SDZ, saj za daljše odgovore v njem niti ni dovolj prostora. 3 vprašanja so
zaprtega tipa in na 1. kognitivni ravni; 6. vprašanj pa polodprtega tipa, saj je ta del namenjen
razmišljanju o narečjih in razumevanju jezika na podlagi besedil in video posnetkov, in tako na
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2./3. kognitivni ravni. V delu Reši naloge pa so 4 naloge, prva naloga je zaprtega tipa in na 1.
ravni kognitivne zahtevnosti, medtem ko 2. in 3. naloga spadata med naloge polodprtega tipa
in sta na 2. oz. 3. kognitivni ravni. Obe nalogi se nanašata na daljše besedilo in od učencev
zahtevata razmišljanje o narečjih, predvsem se pogovorijo s sošolci v razredu. Obravnavan SDZ
vsebuje pri omenjeni temi zelo malo nalog za preverjanje in utrjevanje znanje. Naloge se
večinoma nanašajo na kognitivno sestavino jezikovne zavesti (spoznajo značilnosti različic in
kdaj se uporabljata), vprašanja za pogovor pa deloma tudi na čustveno-vrednotenjsko sestavino.

2. Knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik

Tema knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik je 2. poglavje sklopa JEZIK, ki vsebuje
podpoglavje Reši naloge. V tem poglavju bodo učenci usvojili dva jezikoslovna pojma: knjižni
zborni in knjižni pogovorni jezik. Obravnava omenjenih pojmov v uvodnem delu poteka
skozi 4 fotografije in podpise pod njimi (na sredini je zemljevid Slovenije) – katero zvrst
knjižnega jezika uporabljajo osebe na fotografijah v različnih okoliščinah. V praktičnem delu
Reši naloge pa učenci preberejo dva odlomka iz romanov.
Obravnava poteka skozi naslednje faze oz. dejavnosti:
-

Uvodni del se tudi v 2. poglavju začne s krajšo uvodno motivacijo, ki učence spomni
na to, da so se s knjižnim jezikom seznanili že v 5. razredu, kjer so izvedeli, da so v
knjižnem jeziku napisana različna besedila, uporabljajo pa ga tudi govorci v javnosti. V
7. razredu pa bodo to znanje nagradili še z njegovima dvema različicama.

-

Sledi sprejemanje besedila, kjer si najprej ogledajo zemljevid Slovenije, ki ga
obkrožajo 4 fotografije, in preberejo besedilo pod njimi – v kateri različici knjižnega
jezika govorijo, in sicer poslanci na sejah, igralci na nastopih, učenec v šoli med
govornim nastopom in Ana v službi.

-

Temu sledi sinteza v grafično poudarjenem oranžnem okvirju – razlaga jezikoslovnih
pojmov – knjižnega zbornega in knjižnega pogovornega jezika. Učenci izvedo, da je
knjižni zborni jezik strožja različica, saj zanj veljajo posebna pravila, ki se jih učijo v
šoli in da ga večinoma pišemo, govorimo pa le na javnem nastopanju. Knjižni pogovorni
jezik pa je bolj sproščena različica knjižnega jezika, ki jo predvsem govorimo, navadno
ne posebej pripravljeni. Na kratko so naštete najbolj pogoste razlike med obema
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različicama in opredeljeno je, v katerih priročnikih so zapisana pravila za pisno in
govorjeno obliko knjižnega zbornega jezika.
Uvodni del se zaključi z 2 vprašanjema, ki preverjata učenčevo razumevanje
obravnavane teme, tako da učenci sami strnejo ugotovitve ob vprašanjih: kdaj
uporabljajo knjižni zborni jezik in kdaj se izražajo v knjižnem pogovornem jeziku.
Sledita še dve nalogi, kjer učenci utrjujejo usvojeno znanje; najprej v zvezek zapišejo
značilnosti obeh različic knjižnega jezika v obliki preglednice; nato pa naštetim
knjižnim pogovornim izrazom (specialen, tuš, cukati, perfekten, kontejner) poiščejo
knjižne zborne sopomenke – s tem razvijajo jezikovno zmožnost.
-

Sledi poglavje Reši naloge, namenjeno utrjevanju usvojenega znanja.
- V 1. nalogi učenci izrazijo strinjanje, tako da označijo z X v okvirček pred navedenimi
trditvami o knjižnem zbornem in knjižnem pogovornem jeziku.
- 2. naloga je razdeljena na 3 dele.
Najprej je sprejemanje besedila, učenci preberejo dve krajši besedili (napisani v
knjižnem pogovornem jeziku), prvo besedilo je odlomek iz slovenskega romana
(Popkorn), drugo pa iz prevedenega romana (Cica v metroju). B naloga jih spodbudi,
da v besedilih podčrtajo oblike besed, ki so značilne za knjižni pogovorni jezik. Nato pa
se v razredu še pogovorijo o vlogi različnih oblik neknjižnega jezika v leposlovju.
Naloga je zasnovana problemsko in na najvišji ravni, saj zahteva ustvarjalno uporabo.
Z njo se razvija kritično mišljenje, ker morajo biti učenci občutljivi na širši (družbenokulturni) kontekst, prepoznavajo afektivno stran besedila, na jezik gledajo z različnih
besedil in razmišljajo o učinkih ubeseditev v različnih kontekstih.
- 3. nalogo delno opravijo doma, tako da si sami izberejo in poslušajo kako pogovorno
oddajo na radiu ali si ogledajo televizijsko oddajo za mlade, nato pa v razredu poročajo
o jeziku nastopajočih. Cilj naloge je tako prenos znanja z zapisanih besedil na govorjena
besedila.

Analiza
V 1. poglavju sklopa JEZIK so učenci obravnavali narečje, v 2. poglavju pa je tema knjižni
zborni in knjižni pogovorni jezik. Tudi v tem poglavju učenci razvijajo sporazumevalno
zmožnost preko naslednjih sporazumevalnih dejavnosti, in sicer preko branja (4 fotografije z
zemljevidom Slovenije s podpisi pod njimi ter 2 kratka odlomka iz 2 romanov), poslušanja
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(poslušajo oddajo na radiu), pisanja (zapišejo značilnosti obeh zvrsti) in govorjenja (pogovor v
razredu).
Cilj vprašanj v prvem delu pri obravnavi je, da učenci spoznajo obe različici knjižnega jezika,
kaj je značilno za katero in kdaj ju uporabljamo. Cilj je tako skladen s cilji v UN, saj si učenci
oblikujejo in razvijajo zavest o jeziku, narodu in državi, in sicer »učenci opazujejo in
predstavljajo značilnosti zbornega jezika, knjižnega pogovornega jezika /…/ ter ustrezne
okoliščine za rabo teh zvrsti jezika« (UN 2011: 46). Cilj pa je skladen tudi s predvideno vsebino
oz. predvidenimi jezikoslovnimi izrazi za 7. razred, kjer je zapisano, da »učenec pozna, razume,
opiše in uporablja jezikoslovne izraze, določene v UN: knjižni zborni jezik in knjižni pogovorni
jezik« (UN 2011: 55).

Tako kot pri obravnavi narečja je tudi pri obravnavi knjižnega zbornega in knjižnega
pogovornega jezika v ospredju razlaga pojmov, zanimivosti o različicah in slikovno-besedilo
gradivo. Nalog oz. vprašanj, s kateri bi učenci utrjevali usvojeno znanje je malo, vprašanja so
bolj namenjena ustnemu odgovarjanju, zapisovanje odgovorov je predvideno v zvezek. Čeprav
je poudarjeno usvajanje metajezikovnega znanja, se z nalogo, ki zahteva opazovanje socialnih
zvrsti v književnih besedilih in primerjanju njihove rabe s tisto v neumetnostnih besedilih
razvija tudi kritično sporazumevanje.
Uvodni del se po razlagi in zanimivostih o knjižnem zbornem in knjižnem pogovornem jeziku
zaključi z 2 vprašanjema, ki spadata med zaprti tip naloge (1. kognitivna raven) in 2 nalogi, ki
sta polodprti (v zvezek zapišejo preglednico z značilnostmi obeh podzvrsti knjižnega jezika in
določenim izrazom pripišejo knjižno zborne ustreznice; 3. kognitivna raven). V drugem delu,
Reši naloge, so kot pri obravnavi narečja le 3 kratke naloge, prva spada med zaprti tip naloge
(1. kognitivna raven), drugi dve pa sta polodprti nalogi (3. kognitivna raven). Na splošno SDZ
Znanka ali uganka vsebuje zelo malo nalog, le-te so kratke in ne predvidevajo odgovarjanja v
pisni obliki ampak večinoma spodbujajo ustno odgovarjanje oziroma pogovor v razredu. V
nalogah so prisotne vse sestavine jezikovne zavesti, kognitivna (značilnosti različic in kdaj se
uporabljata), emocionalna (pogovorijo se v razredu o vlogi različnih oblik neknjižnega jezika)
in aktivnostna (poslušajo oddajo za mlade in poročajo, kakšen jezik so govorili nastopajoči).
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4.1.3.1.1 Primerjalna analiza


Cilji, ki se dosegajo v vseh samostojnih delovnih zvezkih (glede na UN)

V vseh primerjalnih učnih gradivih je poudarjena kognitivna sestavina zavesti o socialni
zvrstnosti. Učenci tako v okviru razvijanja metajezikovne zmožnosti opazujejo in predstavljajo
značilnosti zbornega jezika, knjižnega pogovornega jezika, svojega narečja/pokrajinskega
pogovornega jezika /…/ ter ustrezne okoliščine za rabo teh zvrsti jezika.
Z vidika sporazumevalne izkušnje oz. rabe različnih socialnih zvrsti v skladu z UN (2011: 52)
razvijajo naslednje sestavine jezikovne in slogovne zmožnosti /…/ in sicer
»opazujejo svoje in tuje sporazumevanje v slovenščini v raznih okoliščinah, prepoznajo
jezikovne zvrsti in jim določijo ustrezne okoliščine sporočanja«, navajajo knjižne sopomenke
neknjižnim izrazom in preoblikujejo povedi, tako da neknjižne sestavine nadomestijo s
knjižnimi, »po poslušanju (svojih in tujih) pogovorov /…/ vrednotijo ustreznost jezikovne
zvrsti in utemeljijo svoje mnenje«.
Čustveno-vrednotenjska sestavina v nobenem od samostojnih delovnih zvezkov ni neposredno
poudarjena, deloma jo omogočajo le vprašanja, vključena v uvodno motivacijo. V okvir
aktivnostne sestavine pa bi lahko uvrstili tudi v UN (2011: 52) predvideni cilj, da po
argumentiranem vrednotenju ustreznosti jezikovne zvrsti povedo, katera jezikovna zvrst bi bila
ustreznejša, in utemeljijo predlog.
V učnih gradivih se tako uresničujejo cilji, zapisani v UN. Poudarek je na usvajanju vedenja o
socialni zvrstnosti ter prepoznavanju in nadomeščanju neknjižnih elementov s knjižnimi.
Deloma so vključeni tudi elementi kritičnosti, in sicer predvsem ob argumentiranem
vrednotenju ustreznosti izbire socialne zvrsti.


Katere vsebine so zajete

Samostojni delovni zvezki vseh treh založb obravnavajo predvidene jezikoslovne izraze za 7.
razred, to so: knjižni zborni jezik, knjižni pogovorni jezik in narečje. Slovenščina 7 k
obravnavi narečja doda še razlago in definicijo pokrajinskega pogovornega jezika, Slovenščina
za vsak dan 7 pa narečje obravnava v okviru neknjižnega jezika, narečja ne omenja. Znanka ali
uganka 7 v prvem poglavju obravnava samo narečje, drugo poglavje pa posveti pojmoma
knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik.
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V SDZ Slovenščina 7 se navedeni pojmi obravnavajo ob pogajalnem pogovoru, v SDZ
Slovenščina za vsak dan 7 ob raziskovalnem pogovoru, medtem ko v SDZ Znanka ali uganka
7 obravnava jezikoslovnih pojmov ne poteka preko besedil besedilnih vrst (2 besedili s foruma
in 2 besedili iz romanov).



Kako je obravnava vključena v celoten učbenik

Obravnava je v SDZ Slovenščina 7 umeščena v sklop (NE)ZNANE DEŽELE, ki je zasnovan
vsebinsko, kar pomeni, da 3 enote povezuje skupna tema (tj. naslov sklopa – neznane dežele),
v SDZ Slovenščina za vsak dan 7 in Znanka ali uganka 7 pa je obravnava samostojna enota in
del širšega, jezikovnosistemsko zasnovanih poglavij: v prvem je sklop z naslovom Jezikovna
pahljača (poleg obravnave omenjenih pojmov vsebuje še poglavje SSKJ – vendar se vsebinsko
in tematsko ne povezuje z obravnavo jezikovnih zvrsti); v drugem SDZ pa ima sklop naslov
JEZIK, ki vsebuje samo dve poglavji, to sta Narečje in Knjižni zborni in knjižni pogovorni
jezik.
SDZ Slovenščina 7 in Slovenščina za vsak dan 7 obravnavata jezikoslovne izraze v enem
poglavju, medtem ko SDZ Znanka ali uganka 7 obravnavo deli na dve ločeni poglavji (Narečje
in Knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik).



Kakšna je temeljna metoda, po kateri obravnava poteka:

Analiza SDZ je pokazala, da sta obravnavi v SDZ Slovenščina 7 in Slovenščina za vsak dan 7
podobni, saj zajameta vse faze obravnave, ki si sledijo po točno določenem zaporedju, to so:
priprava na delo z besedilom (motivacija), sprejemanje besedila, razumevanje in razčlemba
besedila, sinteza ugotovitev oz. oblikovanje definicij, ponavljanje in utrjevanje ter
metakognicije. V obeh učbenikih manjka faza nove naloge; Slovenščina 7 ima sintezo
ugotovitev zapisano v modrem okvirju, v Slovenščini za vsak dan 7 pa učenci sami oblikujejo
definicijo oz. jo dopolnijo z besedama knjižni in neknjižni jezik.
Kot že omenjeno v analizi, je SDZ Znanka ali uganka 7 zasnovan nekoliko drugače, saj je tema
razdeljena na 2 dela (uvodni del, ki vsebuje razlage in zglede ter vprašanja in naloge za
razumevanje; ter praktični del Reši naloge, ki vsebuje raznovrstne naloge za utrjevanje snovi).
To je opazno tudi v fazah obravnave, in sicer so v poglavju Narečje v prvem delu naslednje
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faze: kontekstualna umestitev besedila (da se bodo učenci seznanili z narečjem), sprejemanje
besedila, razumevanje besedila (ki je zelo kratko – 3 vprašanja), oblikovanje definicije in
besedilo, ki ne vsebuje ne napovedi in ne razčlembe, ter vprašanja za lastno razmišljanje o temi.
V praktičnem delu Reši naloge pa so 3 naloge za utrjevanje in ponavljanje. V poglavju Knjižni
zborni in knjižni pogovorni jezik je potek faz podoben, le po sprejemanju besedila ni razčlembe,
ampak takoj sledi sinteza oz. definicija. Vsebuje pa fazo nove naloge – prenos znanja z
zapisanih besedil na govorjena.


Katere ravni znanja se dosegajo in s katerimi vrstami nalog

V nalogah učenci dosegajo predvsem 1. in 2. kognitivno raven, ki od učencev zahtevata
znanje, uporabo in razumevanje. Te ravni dosegajo preko zaprtih in polodprtih nalog.



Katere sestavine kritičnega sporazumevanja so zajete v vseh učbenikih

V SDZ so prisotne tudi naloge, ki razvijajo kritično sporazumevanje. V vseh treh SDZ so v
nalogah prisotne naslednje sestavine kritičnega sporazumevanja: motivacija za sporazumevanje
in presojanje na podlagi argumentov, občutljivost na kontekst ter metakognicijo. Največ jih je
v SDZ Slovenščina 7.
Po analizi obravnavanih SDZ lahko zaključimo, da je za vse tri SDZ značilen komunikacijski
model jezikovnega pouka, saj je v ospredju raba jezika, izhodišče za obravnavo je besedilo, ki
se jezikovno in slogovno analizira, učenci imajo veliko priložnosti za sporazumevanje –
pogovarjanje, poslušanje, branje in tvorjenje besedil. Ponekod prepoznamo nekatere značilnosti
kognitivno-kritičnega komunikacijskega modela (metakognicije, faze širše motivacije, načrtno
razvijanje kritičnega mišljenja), vendar nobene obravnave ne moremo v celoti umestiti vanj.

4.1.4 Neposredna obravnava slenga
SLOVENŠČINA 8
Obravnava tematike socialnih zvrsti, konkretneje slenga, se v omenjenem samostojnem
delovnem zvezku nahaja v zadnjem, 10. sklopu z naslovom Popestrimo si počitnice. 10.
poglavje ima 3 podpoglavja: v 1. podpoglavju skozi oglase o počitnicah bodo učenci izvedeli,
kaj je značilno za besedila ekonomske propagande; v 2. podpoglavju bodo skozi besedilo
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ekonomske propagande razlikovali slogovno nezaznamovane besede od slogovno
zaznamovanih; v 3. podpoglavju pa bodo spoznali, kaj je sleng.
Učenci bodo tako v 3. poglavju z naslovom Žur? Super je bil, ful sem užival/-a usvojili
jezikoslovni pojem sleng. Naučili se bodo, kaj je sleng, kaj je zanj značilno ter kdaj in kje vse
se uporablja. Obravnava slenga poteka skozi poslušanje pogovora (posnetek), branje zapisanih
pogovorov in primerov.
Obravnava slenga poteka predvidoma skozi naslednje faze oz. dejavnosti:
-

Uvodna motivacija (priprava na delo z besedilom) učence vodi k razmišljanju o tem,
kako se pogovarjajo z odraslimi in kako s prijatelji. V 1 nalogi morajo razmisliti in
napisati 3 mladostniške izraze, ki so se jih starši naučili od njih in jih tudi uporabljajo.
Nato obkrožijo DA/NE, ali se njihovi starši strinjajo, da se učenci z njimi doma enako
pogovarjajo kot s prijatelji in to tudi pojasnijo. Na koncu še odgovorijo, kako se
odzovejo starši, če v pogovoru z njimi uporabljajo besede, ki jih sami ne razumejo.

-

2. naloga je sprejemanje besedila, še pred tem pa kratek opis, kdo bo sodeloval v
pogovoru. Učenci bodo tako poslušali pogovor med sošolkama Tino in Saro, ki sta
končali 8. razred, Sara pa se je pravkar vrnila z morja. Sošolki se pogovarjata o Sarini
novi pričeski in njenem privlačnem videzu pa tudi o tem, da ji starši mogoče ne bodo
dovolili iti na zabavo. Pogovor med sošolkama je potekal v jeziku, ki je učencem zelo
blizu in razumljiv ter vsekakor zanimiv. Prav tako sta se pogovarjali o mladostniških
problemih (popravni izpit, prepoved izhodov), s katerimi se marsikateri učenec lahko
poistoveti.

-

Ogledu sledi vsebinska razčlemba (2.–5. naloga).
- V 2 a nalogi odgovorijo na vprašanje, o čem sta se sošolki pogovarjali, tako da
podčrtajo ustrezne možnosti; v b nalogi pa o načinu pogovora obkljukajo vse možnosti,
s katerimi se strinjajo. Ena izmed možnosti, ki jo obkljukajo, je tudi ta, da sta se
sogovorki pogovarjali v 'jeziku' mladih.
- V 3 nalogi najprej preberejo 4 trditve o vsebini pogovora, nato ga še enkrat poslušajo
in med poslušanjem ugotavljajo, ali trditev drži ali ne, tako da obkrožijo DA oz. NE.
- V 4. nalogi učenci odgovorijo na 2 vprašanji; najprej odgovorijo, zakaj Sara še vedno
upa, da bo lahko šla na petkovo zabavo; nato še razmislijo, ali bi tudi oni v podobnem
položaju ravnali tako, kot je Sara in svojo odločitev pojasnijo.
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- 5. naloga izpostavi besede, ki sta jih Tina in Sara uporabili v sproščenem pogovoru. V
a nalogi obkrožijo pravilni odgovor na vprašanje, kako se imenujejo besede, ki sta jih
uporabili (vidla, bla, nč, it, hodš). V b nalogi pojasnijo, ali bi besede, ki sta jih tudi
uporabili v pogovoru (drink, žurka, plis, keš) lahko uporabili tudi v pogovoru z babico
ali s sosedom, nato pa v c nalogi napišejo tri možnosti, v pogovoru s kom uporabijo
navedene besede.
-

6. naloga je spet sprejemanje besedila, tokrat učenci preberejo pogovor v šestih
oblačkih med Tino in Žanom.
- V 6 a nalogi odgovorijo na vsebinska vprašanja: o Tininih razlogih za klic Žana, zakaj
sama ni klicala študentskega kluba in kaj je želel Žan izvedeti od nje. Zadnje vprašanje
se navezuje na jezik, namreč Žana je zanimalo, kako se knjižno reče besedam: rolanje,
žur, komad, didžej. V b nalogi pa odgovorijo, zakaj je po njihovem mnenje Žana slednje
zanimalo.
- V 7. nalogi sledi sprejemanje besedila, učenci poslušajo pogovor Žana z uslužbencem
Kluba študentov Sežana. Nato obkrožijo črko pred odgovorom, s katerim se strinjajo –
s kakšnim namenom je Žan poklical klub, nato pa ugotavljajo, ali 4 navedene trditve
držijo ali ne, tako da obkrožijo DA/NE.
- V 8. nalogi pa so učenci pozorni na pogovor med Žanom in uslužbencem, in sicer tako,
da podčrtajo, ali je bil Žan v pogovoru vljuden/nevljuden; strpen/nestrpen in ali je
uporabljal samo knjižne besede/tako knjižne kot neknjižne besede.

-

9. naloga je povzetek/sinteza vseh treh pogovorov. Učenci so poslušali 3 različne
pogovore, izpolniti morajo preglednico, da jih bodo med seboj primerjali. Dopolnijo
naslednje podatke: kdo se je pogovarjal, v kakšnem odnosu sta bila sogovorca, ali je bil
pogovor med sogovorcema uraden/neuraden in ali sta se sogovorca pogovarjala
knjižno/neknjižno.

-

V jezikovno razčlembo so učenci usmerjeni v 10. nalogi, ki se navezuje na pogovor
Sare in Tine z začetka obravnave, kjer sta sošolki v pogovoru med drugim uporabili
neknjižne besede faca, kulsko, friza, zih, piflati.
- V a nalogi tako obkrožijo pravilen odgovor, kdo uporablja podobne besede in v katero
zvrst jih uvrščamo.
- V b nalogi podčrtajo, ali se po njihovem mnenju sleng spreminja počasi ali hitro in
poved s pojasnitvijo dopolnijo.
- V c pa navedejo 2 razloga, zakaj po njihovem mnenju, mladi uporabljajo sleng.
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-

- V č pa obkrožijo črke pred ustreznimi odgovori – kje vse še lahko preberejo oz. slišijo
sleng.

-

11. naloga učence spodbuja, da po poslušanju pogovora iz 2. naloge in 10. nalogi s
sošolcem/sošolko povzamejo ugotovitve o slengu in jih primerjajo z opredelitvijo, ki
sledi.

-

11. nalogi tako sledi v grafično poudarjenem rumenem okvirju sinteza v obliki
definicije – kaj je sleng, kaj je značilno zanj ter kdaj in kje vse se uporablja.

-

Utrjevanju so namenjene naloge od 12–16.
- V 12. nalogi učenci najprej preberejo pogovor Nejca in Vida o filmu, ki si ga je ogledal
Vid v kinu. Sledi vsebinska naloga, kjer v a nalogi v preglednico vpišejo kljukico, za
koga od njiju velja zapisana trditev. B naloga zahteva, da v zapisu pogovora podčrtajo
slengovske izraze, v c nalogi pa iz njunega pogovora izberejo 6 najbolj značilnih ali
najmanj znanih slengovskih besed/BZ, ki jih morajo zapisati v preglednico in jim dodati
knjižne sopomenke/sopomenske BZ.
- V 13. nalogi najprej preberejo nekaj primerov internetnega slenga (fotografije
mobilnih telefonov), ki ga lahko zasledijo v elektronskih pismih, klepetalnicah in SMSsporočilih. V vsaki povedi poiščejo in podčrtajo slengovski izraz, nato pa razlage
zapišejo pod fotografije. Na koncu pa navedejo dva razloga, zakaj so si mladi v SMSsporočilih izmislili take izraze.
- V 14. nalogi ugotavljajo, iz katerega jezika si 'sposodijo' največ besed, ki jih nato
uporabijo v pogovoru s prijatelji, tako da obkrožijo pravilen odgovor.
- V 15. nalogi pa razmišljajo, ali slovenščina zaradi uporabe drugih jezikov med
mladimi izgublja svoj pomen in to tudi pojasnijo.

-

V zadnji nalogi sledi reševanje nove naloge, in sicer se morajo učenci spomniti
zanimivega in posebnega dogodka, ki so ga doživeli v šoli ali med počitnicami s
prijatelji, pri čemer morajo uporabiti slengovske izraze. Nato pa besedilo še prevedejo
v knjižni jezik, da bi dogodek razumeli tudi odrasli.

-

Na koncu sledi še naloga za metakognicijo in samovrednotenje, kjer ugotovijo, česa
so se naučili in kaj znajo oz. zmorejo. Hkrati pa je zapisan tudi nasvet, kako lahko še
izboljšajo svoje znanje.
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Analiza
V samostojnem delovnem zvezku se dosegajo naslednji cilji.
Učenci pri obravnavi slenga razvijajo temeljni cilj pouka slovenščine, tj. sporazumevalna
zmožnost, torej zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil. Ta cilj uresničujejo preko
vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanje (2 pogovora), branje (pogovor), pisanje
(nova naloga-napišejo besedilo) in govorjenje. S tem dosegajo cilje iz UN:
-

razvijajo zmožnosti pogovarjanja, tako da »kritično poslušajo in gledajo posneti pogovor
in poročajo o tem pogovoru, tako da določajo okoliščine pogovarjanja in namen
sogovorcev, povzemajo temo in bistvene podatke« (UN 2011, 46).

-

razvijajo jezikovno zmožnost, in sicer poimenovalno zmožnost, tako da »poimenujejo
bitja, dejanja, predmete in lastnosti idr. s knjižnimi besedami in dodajajo sopomenke« (UN
2011: 49).

-

razvijajo slogovno zmožnost, tako da »opazujejo tuje sporazumevanje v slovenščini v
raznih okoliščinah, prepoznajo jezikovne zvrsti in jim določijo ustrezne okoliščine
sporočanja po poslušanju pogovora vrednotijo ustreznost jezikovne zvrsti in utemeljijo
svoje mnenje, nato povedo, katera jezikovna zvrst bi bila ustreznejša, in utemeljijo predlog«
(UN 2011: 52).

Cilj večine nalog je, da učenci razmislijo o rabi mladostniških izrazov oz. slenga – zakaj se
uporablja (večinoma med mladimi), kako se spreminja, ali ga sami uporabljajo in v katerih
okoliščinah, prav tako pa je cilj, da prepoznajo slengovske izraze v besedilih in jih ločijo od
pogovornih besed. Seznanijo se z značilnostmi slenga, kaj je značilno zanj in kdaj in kje vse se
uporablja. S tem je skladen cilj iz UN, in sicer učenci si oblikujejo in razvijajo zavest o jeziku,
narodu in državi«, tako da »opazujejo in predstavljajo značilnosti /…/ najstniškega slenga ter
ustrezne okoliščine za rabo te zvrsti jezika«; »učenci opazujejo in predstavljajo vlogo
slovenščine v svojem življenju in svoj odnos do nje« (UN 2011, 46). Cilj pa je skladen tudi z
vsebino oz. jezikoslovnimi pojmi, ki so v UN predvideni za 8. razred, in sicer »učenci poznajo,
razumejo, opišejo in uporabljajo jezikoslovni pojem: sleng« (UN 2011: 55).
Obravnavano temo sklopa, učenci usvajajo postopoma, skozi vse predvidene faze poteka učne
enote, na začetku se v nalogah sicer rabi izraz 'mladostniški' izrazi oz. 'jezik' mladih. Sleng se
v SDZ obravnava kot neknjižni jezik in v primerjavi s knjižnim jezikom. Zanimivo je to, da se
sleng obravnava v okviru socialnih zvrsti in ne kot interesna govorica, res pa je, da v UN
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obravnava interesnih govoric ni predvidena. Opaziti je tudi, da se delovni zvezki posodabljajo
in sledijo spreminjanju slenga, kot je npr. internetni sleng in njegove kratice (RTM; FSM), ki
so zelo pogoste v govorici mladih.
V obravnavanem poglavju je obravnavi in utrjevanju slenga namenjenih 13 nalog. Naloge so
tipsko raznovrstne, večinoma strukturirane z besedilom in več vprašanji. Prevladujejo naloge
zaprtega tipa (1. in 2. kognitivna raven), predvsem izločevalne naloge (da/ne), naloge
dopolnjevanja in izbirne naloge. 1 naloga je polodprtega tipa, kjer morajo učenci besedilo, ki je
napisano v pokrajinskem pogovornem jeziku, preoblikovati in zapisati v zvezek v knjižnem
zbornem jeziku, 1 naloga pa odprtega tipa, kjer sami napišejo v zvezek besedilo o izbranem
dogodku (3. kognitivna raven). Večina vaj je namenjenih individualnemu reševanju, razen ene,
ki jo rešujejo v paru. Naloge so kratke – navadno vsebujejo eno vprašanje ali besedilo in dve
podvprašanji. V nalogah so prisotne naslednje sestavine jezikovne zavesti: kognitivna (učenci
poznajo sleng, okoliščine za rabo; prepoznajo značilnosti slenga, preoblikujejo slengovsko
besedilo v knjižno, uporabljajo sleng/knjižni jezik v danih okoliščinah), emocionalna
(razmišljajo o vlogi slovenščine med mladostniki (zaradi rabe slenga)) in aktivnostna sestavina
(v pogovoru s kom bi lahko uporabili slengovske besede).

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8
Obravnava slenga je v omenjenem samostojnem delovnem zvezku v 1. sklopu/poglavju, ki nosi
naslov Raziskujem, zato sprašujem. V tem sklopu bodo učenci usvojili jezikoslovni pojem
pogovor in vrste le-tega; spoznali bodo, kaj je jezikovna družina, katere poznamo in v katero
sodi slovenščina; usvojili bodo jezikoslovni pojem sleng in spoznali, kaj je razlika med
slogovno zaznamovanimi in nezaznamovanimi besedami. Spoznali bodo, da je sleng neknjižni
jezik, ki ga v pogovoru uporabljajo enako stari sogovorci. Besedila, ob katerih poteka
obravnava slenga, so v obliki ilustracij s pogovori v oblačkih.
Obravnava slenga poteka skozi naslednje faze/dejavnosti:
-

Fazi priprave na delo z besedilom in sprejemanja besedila sta v 1. poglavju (na str.
6).

-

Obravnava se začne z jezikovno in metajezikovno razčlembo:
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- V 1. nalogi morajo učenci pojasniti, ali so besede ful, mega, kul knjižne ali neknjižne
in med navedenimi odgovori obkrožiti, kdaj jih uporabljajo.
-

2. naloga je sinteza v obliki definicije, ki jo morajo učenci sami dopolniti z besedami,
ki so napisane (knjižni in neknjižni; enako ali različno). Definicija slenga je kratka,
izvedo, da je to neknjižni jezik, ki ga v pogovoru uporabljajo enako stari sogovorci; da
je slengov več, najbolj znan je mladostniški oz. najstniški sleng.

-

Sledi utrjevanje v nalogah 3–13.
- V 3. nalogi podčrtajo slengovske besede (ful, mega, kul) in jih zamenjajo s knjižnimi
besedami.
- V 4. nalogi izberejo in podčrtajo, ali so za sleng značilne slovenske besede ali prevzete
iz tujih jezikov.
- V 5. nalogi pa odgovorijo, iz katerega tujega jezika je največ slengovskih besed. Pod
nalogo je fotografija dveh mladih fantov in besedilo v oblačku, ki je zapisano v slengu
(ful si hevi, kido, zdavnloudej se mi s hrbta).
- V 6. nalogi sami naštejejo slengovske besede, ki jih uporabljajo, in jim pripišejo
knjižne ustreznice.
- V 7. nalogi najprej preberejo pogovor med babico in dedkom in odgovorijo na
vprašanje, ali v realnosti res tako govorijo, nato pogovor napišejo še v knjižnem jeziku.
Cilj te naloge je razvijanje kritičnega sporazumevanja.
- 8. nalogo najprej rešijo doma, kjer družinske člane povprašajo, katere slengovske
izraze so oni uporabljali v mladosti, nato pa v šoli o tem pripovedujejo sošolcem in
sošolkam.
- V 9. nalogi obkrožijo pravilno trditev o slengu, ali se spreminja počasneje ali hitreje
kot knjižni jezik.
- V 10. nalogi odgovarjajo na naslednja vprašanja:
Kdaj si začel uporabljati slengovske besede?
Kdo uporablja več slengovskih besed: prvošolci ali osmošolci? Zakaj?
Katere slengovske besede, ki jih uporabljaš ti, uporabljajo tudi tvoji starši?
Kako se ti zdi, kadar slengovsko besedo izgovori babica/dedek/starejša ženska/starejši
moški?
- V 11. nalogi obkrožijo primere, s kom se ni primerno pogovarjati v slengu.
- V 12. nalogi z eno besedo dopolnijo poved o slengu.
- V 13. nalogi pa 4 slengovskim izrazom pripišejo knjižne ustreznice (1. del, str. 19–
21).
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Analiza
Učenci skozi naloge razvijajo sporazumevalno zmožnost, ki je temeljni cilj pouka
slovenščine. Cilj razvijajo preko sporazumevalnih dejavnosti, in sicer poslušanje (posnetek, ki
ga poslušajo v 1. poglavju), branja (2 zelo kratki besedili-pogovor), pisanja (odgovarjajo na
vprašanja) in govorjenja (učenci pripovedujejo o slengovskih besedah, ki so jih uporabljali v
družini).
Cilj večine nalog je, da učenci v besedilih in povedih prepoznajo slengovske besede ali jih
napišejo sami in jim pripišejo knjižne ustreznice. Namen obravnave je, da razmislijo o lastni
rabi slengovskih besed in o tem, kdo jih večinoma uporablja. Cilj je usklajen s ciljem iz UN, ki
pravi, da si učenci oblikujejo in razvijajo zavest o jeziku, (narodu in državi), podrobneje: »
/…/ učenci opazujejo in predstavljajo značilnosti najstniškega slenga ter ustrezne okoliščine za
rabo te zvrsti jezika« (UN 2011: 46). Cilj pa je skladen tudi s predvideno vsebino oz.
jezikoslovnimi izrazi, kjer je v učnem načrtu za 8. razred predvidena obravnava slenga (UN
2011: 55).
Cilj je tudi, da besedila, ki so zapisana v slengu zapišejo oz. prevedejo v knjižni jezik – cilj je,
da uporabljajo ustrezno jezikovno zvrst in isto govorno dejanje znajo povedati/zapisati na razne
načine. S tem razvijajo slogovno zmožnost (UN 2011), tako da »opazujejo sporazumevanje v
raznih okoliščinah, prepoznajo jezikovne zvrsti in jim določijo ustrezne okoliščine sporočanja
in vrednotijo ustreznost jezikovne zvrsti, povedo, katera zvrst bi bila ustreznejša in utemeljijo
predlog« (52). V obravnavo je vključeno tudi razvijanje jezikovne, in sicer poimenovalne
zmožnosti, saj »učenci dopolnijo pomanjkljive definicije z definiranim pojmom«; »dodajajo
sopomenke /…/« in »poimenujejo bitja, predmete, dejanja, lastnosti idr. s knjižnimi besedami«
(UN 2011: 49).
Sleng se obravnava kot del neknjižnega jezika v primerjavi s knjižnim (ko pripisujejo knjižne
sopomenke). SDZ Slovenščina za vsak dan 8 vsebuje 13 nalog (2 strani in pol), kjer učenci
spoznavajo sleng in ga razlikujejo od knjižnega jezika. Naloge so precej kratke in zaprtega tipa,
le naloga, kjer besedilo prepišejo v knjižni jezik, je polodprta. Naloge so zasnovane na 1.
kognitivni ravni, saj preverjajo poznavanje definicije in prepoznavanje slengovskih besed v
besedilih. Skozi naloge se razvija samo kognitivna sestavina jezikovne zavesti (poznajo
značilnosti slenga, kdaj se uporablja in znajo besedilo v slengu prevesti v knjižni jezik).
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ZNANKA ALI UGANKA 8
Obravnava slenga je v SDZ Znanka ali uganka 8 uvrščena v 4. sklop z naslovom BESEDE, ki
vsebuje 3 (pod)poglavja, učenci se bodo v tem sklopu seznanili s prevzetimi besedami,
slogovno zaznamovanimi in nezaznamovanimi besedami in na koncu še s slengovskimi
besedami. Poglavje Slengovske besede je sestavljeno iz dveh delov, in sicer uvodnega, ki
vsebuje razlage in zglede, ter praktičnega, z naslovom Reši naloge, kjer so raznovrstne vaje in
naloge za utrjevanje. Poglavje Slengovske besede pa ima še eno podpoglavje, Pokaži, kaj znaš,
kjer učenci lahko še dodatno preverijo usvojeno znanje.
Učenci bodo v tem poglavju usvojili jezikoslovni pojem: slengovske besede. Obravnava
slengovskih besed poteka skozi 2 besedili, prvo je v obliki ilustracije s pogovorom, drugo pa je
krajše besedilo o slengovski besedi.
Obravnava slengovske besede poteka skozi naslednje faze oz. dejavnosti:
-

Na začetku je ilustracija s pogovorom fanta in dekleta. Napovedi za ogled in branje
pogovora ni, vprašanja ob besedilu pa nakazujejo, da so se učenci z besedilom že srečali
(v poglavju Slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede). Vprašanja ob besedilu
so namenjena uvodni motivaciji, in sicer: ali se še spomniš pogovora; kdo se tako
pogovarja in ali tudi starejši razumejo take besede. Fant in dekle namreč v pogovoru
uporabita naslednje besede: ful, slova, ne nakladaj, si se piflal, okej, skuliraj se.

-

Sledi sprejemanje besedila, in sicer branje – prebrati morajo krajše besedilo.

-

Temu sledi jezikovna razčlemba.
V zvezek morajo najprej prepisati slogovno zaznamovane besede in besedne zveze iz
pogovora (kjer so sicer slogovno zaznamovane besede že rdeče obarvane) in besedila,
nato pa jih še napišejo v imenovalniku, glagole pa v nedoločniku. Nato odgovorijo na 4
vprašanja, ki se navezujejo na besede in besedne zveze, ki so jih izpisali, to so: koliko
besed/besednih zvez so izpisali; katere uporabljajo sami in katere njihovi vrstniki; katere
poznajo tudi družinski člani in ali poznajo pomen besedne zveze ni zime. Zadnji del
naloge je označen z rdečo piko (s čimer so označene težje naloge), in sicer, da izpisanim
besedam/besednim zvezam dopišejo knjižne izraze.

-

Sledi v grafično poudarjenem zelenem okvirju razlaga oziroma sinteza jezikoslovnega
pojma slengovske besede. Učenci izvedo, da sleng govori posebna skupina ljudi,
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navadno mladi, velik vpliv nanj pa ima angleščina. Izvedo tudi, da se hitro spreminja in
da obstaja več vrst slenga (npr. sleng vojakov, spletni sleng itd).
Sledita nalogi, ki skupaj sestavljata problemsko nalogo. V prvi nalogi so učenci napoteni
na spletno stran SP 2001, kjer vtipkajo so=sleng (socialnozvrstna oznaka je sleng) in
dobijo seznam besed. Ob tem odgovarjajo na vprašanja:
-

Koliko izrazov, označenih s sleng, si dobil?

-

Katerih besed med njimi je več – domačink ali izposojenk?

-

Ali so znane prav vse?

Sledi naloga, ki je označena z rdečo piko12, kjer morajo učenci iz seznama izbrati nekaj
besed in jih uporabiti v povedih, nato pa morajo sestaviti anketo, s katero bodo preverili
poznavanje besed pri starejših ljudeh. Zadnja naloga je primerna za vse ravni, tokrat pa
so usmerjeni na spletno stran govorjene slovenščine, kjer poiščejo pogovorne zapise
besede ful. Izberejo si nekaj zgledov in jih poslušajo, izberejo tudi nekaj svojih
predlogov ter o tem poročajo sošolcem.
-

Utrjevanju in ponavljanju je namenjeno poglavje Reši naloge, ki vsebuje 5 nalog
oziroma vaj.
- V 1. nalogi morajo učenci najprej prebrati besedilo o primerih tvorjenja besed v
ljubljanskem slengu, nato pa se v razredu pogovorijo o tem, ali tudi sami uporabljajo
besede, naštete v besedilu. Spomniti se morajo slengovskih besed iz svojega okolja, jih
zapisati na tablo, in ugotoviti, kako so jih tvorili.
- V 2. a nalogi slengovskim besedam poiščejo knjižne sopomenke, ob tem pa se v
razredu pogovorijo o razlikah med prvo in drugo skupino besed in o uporabi danes. 2 b
naloga zahteva, da v zvezku naredijo preglednico s slengovskimi besedami, ki jih
uporabljajo in njihovimi knjižnimi sopomenkami.
- Tudi 3 nalogo napišejo v zvezek, in sicer povedi, napisane v slengu, prepišejo v knjižni
jezik.
- V 4 a nalogi najprej preberejo besedilo (stavki/povedi v slengu), nato pa s kljukico
označijo, s katero trditvijo glede povedi v besedilu se strinjajo. 4 b nalogo naredijo v
paru, kjer s sošolcem/sošolko najprej primerjajo strinjanje s trditvami, nato pa se med
seboj pogovorijo o svojem odnosu do slenga.

12

Z rdečo barvo so označene naloge, ki so težje in presegajo tisto, kar morajo učenci v določenem razredu v (8.
razredu) znati.
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- 5. naloga je označena z rdečo barvo, kar pomeni, da je nekoliko težja. Učenci morajo
najprej prebrati besedilo, nato pa napisati, v čem vse se navedeno besedilo razlikuje od
besedila v knjižnem jeziku. Z rdečo barvo je verjetno označeno, ker mogoče vsi učenci
ne razumejo navedenih slengovskih besed v besedilu, npr. in, out, nwm, please, help.
Sklop obravnavanega poglavja se zaključi še s poglavjem Pokaži, kaj znaš, ki je namenjeno
sklepnemu preverjanju usvojenega znanja.
-

V 1. nalogi prebrano krajše besedilo zapišejo v zvezek v knjižnem jeziku. Z nalogo
učenci razvijajo jezikovno zmožnost, saj preoblikujejo besedilo v knjižno zvrst.

-

V 2 a nalogi izrazijo strinjanje, tako da obkljukajo, katere trditve veljajo za slengovske
besede, v 2 b nalogi pa podčrtajo tiste povedi, ki ustrezajo njihovi uporabi slengovskih
besed. O tem se tudi pogovorijo z učiteljem. 2 c naloga pa vsebuje 10 trditev, katerim
ocenijo primernost uporabe v različnih položajih (govornih in pisnih). Svoje ocene nato
primerjajo s sošolci in se o ugotovitvah pogovorijo, tudi z učiteljem (1. del, str. 62–67).

Analiza
Cilj vprašanj pri obravnavi slengovskih besed je, da učenci prepoznavajo slengovske besede v
besedilih in razmislijo, katere sami uporabljajo in ali jih poznajo tudi v družini. Seznanijo se
tudi z definicijo in razlago slengovskih besed. Cilj je skladen z UN, saj učenci »opazujejo in
predstavljajo značilnosti /…/ najstniškega slenga ter ustrezne okoliščine za rabo te zvrsti jezika
« (UN 2011: 46). Skladna je tudi predvidena vsebina oz. jezikoslovni izrazi, ki v 8. razredu
predvidevajo obravnavo slenga.
Obravnava slengovskih besed v SDZ sledi obravnavi slogovno zaznamovanih in
nezaznamovanih besed. 1. naloga v poglavju Slengovske besede tako od učencev zahteva da po
prebranem besedilu in pogovoru v zvezek prepišejo slogovno zaznamovane besede in BZ. S to
nalogo se razvija slogovna zmožnost, in sicer je cilj delno skladen s ciljem v UN: »v besedilu
poiščejo slogovno zaznamovane besede, oblike besed in jih zamenjajo s slogovno
nezaznamovanimi /…/« (UN 2011: 52).
Razvijajo tudi jezikovno zmožnost, in sicer slengovskim besedam pripisujejo knjižne
sopomenke. Učenci razvijajo poimenovalno zmožnost tako, da »dodajajo sopomenke /…/'' in
''poimenujejo bitja, predmete, dejanja in lastnosti idr. s knjižnimi besedami« (UN 2011: 49). V
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nalogi 5 (Reši naloge) učenci ugotavljajo, v čem vse se slengovsko besedilo razlikuje od
besedila v knjižnem jeziku – s tem se razvija pravopisna zmožnost, saj pri zapisu besedila v
knjižnem jeziku upoštevajo pravopisna pravila.
Naloge od učencev zahtevajo, da besedila zapišejo v zvezek. Kot dobro in pozitivno se mi zdi,
da naloge spodbujajo uporabo digitalne tehnologije, in sicer obisk spletnih strani, npr.
Slovenskega pravopisa in Korpus govorjene slovenščine, kjer si ogledajo, koliko slengovskih
izrazov obstaja in poslušajo, kako slengovske besede izgovarjajo v posamezni regiji.
Predvideno je, da učenci nalogo rešijo doma in da v razredu samo poročajo o svojih vtisih.
V primerjavi z obravnavo knjižnega zbornega, knjižnega pogovornega jezika in narečja, je v
tem SDZ utrjevanju slenga namenjenih več nalog – v delu Reši naloge je 5 nalog, temu pa sledi
še poglavje Pokaži, kaj znaš, ki vsebuje 2 nalogi. V nalogah učenci večinoma razmišljajo o tem,
kako sami tvorijo slengovske besede, ki jih uporabljajo, določajo jim knjižne sopomenke oz.
prevedejo povedi iz slenga v knjižni jezik in utrjujejo znanje tako, da izrazijo strinjanje z
navedenimi trditvami o rabi slenga. V uvodnem delu so naloge zaprtega tipa (1. kognitivna
raven), v 2. delu Reši naloge so prav tako 3 naloge zaprtega tipa (1. kognitivna raven) in 2
polodprti nalogi (slengovske povedi prepišejo v knjižni jezik in po branju besedila v slengu
ugotavljajo, v čem se tako besedilo razlikuje od napisanega v knjižnem jeziku; 2. kognitivna
raven). V poglavju Pokaži, kaj znaš je ena naloga polodprtega tipa (2. kognitivna raven), ena
naloga pa zaprtega tipa (1. kognitivna raven). V nalogah sta prisotni dve sestavini jezikovne
zavesti, to sta kognitivna (značilnosti slenga in kdaj se uporablja, z učiteljem se pogovorijo,
kdaj se jim zdi ustrezno uporabiti sleng) in emocionalna (v parih se pogovorijo o njihovem
odnosu do slenga).

4.1.4.1.1 Primerjalna analiza


Kateri cilji se dosegajo v vseh učbenikih (glede na UN)

Cilji so v vseh treh analiziranih samostojnih delovnih zvezkih večinoma usklajeni z učnim
načrtom, dosegajo se cilji jezikovne in

slogovne zmožnosti. Poudarek je predvsem na

kognitivni sestavini zavesti, ponekod pa avtorji vključujejo tudi vprašanja, ki se nanašajo na
čustveno-vrednotenjsko in aktivnostno sestavino ter s tem morda deloma tudi presegajo učni
načrt.
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Katere vsebine so zajete:

Vsi 3 samostojni delovni zvezki obravnavajo predviden jezikoslovni izraz za 8. razred, to je
sleng, ki ga učenci poznajo, razumejo, opišejo in uporabljajo.
V SDZ Slovenščina 8 se sleng obravnava ob dveh pogovorih, ki jih poslušajo, in zapisu enega
pogovora, v SDZ Slovenščina za vsak dan 8 ob raziskovalnem pogovoru, medtem ko v SDZ
Znanka ali uganka 8 obravnava jezikoslovnih pojmov ne poteka ob besedilnih vrstah, ampak
ob petih krajših besedilih, ki jih le jezikovno razčlenjujejo.
Obravnava je v SDZ Slovenščina 8 umeščena v širši sklop Popestrimo si počitnice, ki je
zasnovan vsebinsko, kar pomeni, da 3 enote povezuje skupna tema (to so počitnice – kako jih
mladi lahko preživijo in kako so tudi jih). SDZ Slovenščina za vsak dan 8 in Znanka ali uganka
8 obravnavata sleng kot samostojno enoto in je del širših, jezikovnosistemsko zasnovanih
poglavij: pri prvem SDZ so v sklopu Raziskujem, zato sprašujem 3 poglavja, Sleng je zadnje
(3. poglavje). 1. in 2. poglavje se vsebinsko povezujeta (tečaji jezikov in jezikovne družine), 3.
poglavje pa se samo v 1. nalogi povezuje s 1. poglavjem, in sicer se navezuje na slengovske
besede, ki so bile uporabljene v pogovoru, ki so ga učenci poslušali v 1. poglavju. V SDZ
Znanka ali uganka 8 se sleng obravnava v sklopu BESEDE, kjer sta še 2. poglavji (Prevzete
besede in Slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede).



Kakšna je temeljna metoda, po kateri obravnava poteka:

Analiza samostojnih delovnih zvezkov je pokazala, da je obravnava slenga v SDZ Slovenščina
8 zasnovana skozi vse faze obravnave, ki si tudi sledijo po točno določenem zaporedju. V
Slovenščina za vsak dan 8 je faza sprejemanja besedila (ogled posnetka) v 1. poglavju sklopa
(Raziskujem, zato sprašujem), ki pa motivacije oz. kontekstualne umestitve besedila pri
obravnavi slenga nima. Tako se obravnava slenga začne z jezikovno in metajezikovno
razčlembo, sledi sinteza in utrjevanje, s čimer se tudi obravnava zaključi. SDZ Znanka ali
uganka 8 obravnava sleng v 3 delih, v uvodnem delu je razlaga, nato sledita dve poglavji za
utrjevanje. Tako si tudi sledijo faze, v uvodnem delu je motivacija, sprejemanje besedila in
jezikovna razčlemba ter sinteza. V poglavju Reši naloge in Pokaži, kaj znaš pa so naloge
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namenjene utrjevanju in ponavljanju. V Slovenščina za vsak dan 8 in Znanka ali uganka 8 v
obravnavah ne vsebujeta faz metakognicije in nove naloge.
Slovenščina 8 ima sintezo ugotovitev oz. razlago slenga zapisano v rumenem okvirju, Znanka
ali uganka 8 v zeleno obarvanem okvirju, v Slovenščini za vsak dan 8 učenci sami dopolnijo
definicijo v dveh povedih.


Katere ravni znanja se dosegajo in s katerimi vrstami nalog

V vseh treh SDZ se dosegajo predvsem 1. in 2. kognitivna raven preko zaprtih in polodprtih
nalog. V SDZ Slovenščina 8 pa učenci z odprto nalogo dosegajo najvišjo raven znanja, tj. 3
kognitivno raven.
Sestavine kritične zavesti, ki se razvijajo, so motivacija, vrednotenje na podlagi jasno
oblikovanih meril in metakognicija, povezana z lastno/tujo izbiro slenga oz. knjižnega jezika.
Ni pa dejavnosti, ki spodbujale občutljivost za širši, družbeno-kulturni kontekst ter
prepoznavanje čustvene/emotivne razsežnosti sporazumevanja.
Po analizi obravnavanih SDZ je razvidno, da je za SDZ Slovenščina 8 in Slovenščina za vsak
dan značilen komunikacijski model jezikovnega pouka, saj je v ospredju raba jezika, izhodišče
za obravnavo je besedilo, ki se pomensko, okoliščinsko, jezikovno in slogovno ter
metajezikovno analizira, učenci imajo veliko priložnosti za sporazumevanje – pogovarjanje,
poslušanja, branje in tvorjenje besedil. Medtem ko za SDZ Znanka ali uganka 8 ne velja, da
vsebuje celostno obravnavo besedil, iz katere se izhaja pri komunikacijskem pouku. Ponekod
prepoznamo nekatere značilnosti kognitivno-kritičnega komunikacijskega modela (npr. načrtno
razvijanje kritičnega mišljenja), vendar nobene obravnave ne moremo v celoti umestiti vanj.

4.1.5 Posredno razvijanje zavesti o socialni zvrstnosti, povezani s pojmi knjižni zborni
jezik, knjižni pogovorni, narečje in sleng
4.1.5.1 8. razred
V 8. razredu se naloge, ki so povezane s socialno zvrstnostjo, pojavljajo tudi v drugih poglavjih,
najpogosteje pri poglavjih o slogovno zaznamovanih in nezaznamovanih besedah.

SLOVENŠČINA 8
V SDZ se tematika socialnih zvrsti pojavi v 2 sklopih/poglavjih in pri 4 nalogah.
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V 7. sklopu/poglavju Pozdrav iz Prekmurja, kjer je tema Glasovi slovenskega knjižnega
jezika, morajo učenci pri 2. nalogi po poslušanju posnetka podčrtati, ali je oseba na posnetku
govorila zborno/knjižno pogovorno/neknjižno (2. del, str. 51). Cilj naloge je razvijanje
jezikovne in slogovne zmožnosti (učenci ugotavljajo, katera jezikovna zvrst je ustreznejša),
naloga je na 1. kognitivni ravni (preverja učenčevo znanje) sestavina jezikovne zavesti je
kognitivna.
V 10. poglavju in podpoglavju Na poletni šoli slovenskega jezika se pri temi Slogovno
zaznamovane/nezaznamovane besede obravnavajo socialne zvrsti v okviru 2 nalog. Najprej
učenci preberejo besedilo, nato pa morajo v nalogi 3 ugotoviti, kako Cintia govori doma –
knjižno ali narečno, podčrtati trditev ter navesti besede, ki to dokazujejo in so značilne za to
zvrst. Ugotovijo, da govorijo narečno (kar potrdijo s primeri oča, fletna, dopade). Učenci
razvijajo jezikovno in slogovne zmožnost (učenci ugotavljajo, katera jezikovna zvrst je
ustreznejša), naloga je na 2. kognitivni ravni (učenci ponazarjajo s primeri, ki jih morajo
prepoznati), sestavina jezikovne zavesti je kognitivna. Besedilo v nalogi 3 c dopolnijo z
manjkajočim podatkom, in sicer, ali se je Cintia pogovarjala s prijatelji iz Ljubljane v knjižnem
ali neknjižnem jeziku. Izpišejo tri besede, ki to dokazujejo (cart, frendi, ful kul). V nalogi se
razvija jezikovna in slogovna zmožnost, naloga je na 2. kognitivni ravni, saj zahteva
razumevanje (učenci izpišejo primere), sestavina zavesti je kognitivna. V 4 a nalogi morajo
učenci obkrožiti (da/ne) in nato pojasniti v povedi, ali bi lahko Cintia uporabila narečne,
pogovorne in žargonske besede tudi v članku za časopis. Cilj naloge sta jezikovna in slogovna
zmožnost, naloga je na 2. kognitivni ravni, saj od učencev zahteva razumevanje, sestavina
zavesti je kognitivna. V 4 b nalogi pa neknjižnim besedam dopišejo sopomenke v knjižnem
jeziku. Razvija se jezikovna zmožnost, učenci dodajajo sopomenke oz. poimenujejo s knjižnimi
besedami. Naloga je na 2. kognitivni ravni, sestavina jezikovne zavesti je kognitivna. V 11.
nalogi (zadnji) učenci napišejo kratko besedilo v zvezek, v katerem uporabijo različne slogovno
zaznamovane besede. V besedilo morajo vključiti dve pogovorni, dve narečni (dve starinski,
dve novi in dve strokovni besedi). V pomoč jim je lahko SSKJ in drugi jezikovni pripomočki.
Naloga je na najvišji, 3. kognitivni ravni, saj učenci tvorijo novo nalogo s pridobljenim
znanjem; sestavina jezikovne zavesti je aktivnostna (2. del, str. 116–122).
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8
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Tema socialnih zvrsti se pojavi v 1 sklopu/poglavju, v 1 nalogi:
V 1. poglavju Raziskujem, zato sprašujem v temi Slogovno zaznamovane in nezaznamovane
besede učenci v 1. nalogi obkrožijo, da sta besedi ful in zelo sopomenki (v nalogi se razvija
jezikovna zavest, sestavina jezikovne zavesti je kognitivna, naloga je na 1. kognitivni ravni),
nato pa pojasnijo, ali lahko obe uporabijo bodisi v šolskem spisu, v govornem nastopu ali v
pogovoru s sošolcem (2. kognitivna raven). Ob tem morajo izbrati, katero besedo (ful ali zelo)
lahko uporabijo le v omejenih oz. določenih okoliščinah (naloga je na 1. kognitivni ravni).
Preberejo besedilo oziroma razlago o slogovno zaznamovanih in nezaznamovanih besedah ter
ugotovijo, da je ful slogovno zaznamovana beseda, in sicer zato, ker je neknjižna beseda (1. del,
str. 22–23).

ZNANKA ALI UGANKA 8
Socialno zvrstna tematika se v SDZ pojavi v 1 sklopu/poglavju, kjer sta 2 nalogi. Pojavi se pa
tudi pri obeh podpoglavjih, kjer so v poglavju Reši naloge 3 naloge, v poglavju Pokaži, kaj znaš
pa 4.

V 4. sklopu/poglavju BESEDE je v 2. podpoglavju Slogovno zaznamovane in nezaznamovane
besede v razlagi zapisano, da slogovno zaznamovane besede prinašamo v knjižni jezik iz
različnih družbenih krogov, narečij ter da med slogovno zaznamovane besede med drugim
sodijo tudi pogovorne, zastarele in starinske besede ter besede iz šolskega, poklicnega in
strokovnega ipd. okolja. Pod razlago je navedenih nekaj primerov za vrsto slogovno
zaznamovanih besed. Nato je pojasnjena še razlika v rabi med knjižnim zbornim in neknjižnim
jezikom; v obema se lahko uporablja slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede, ampak
v knjižnem zbornem jeziku (npr. pogovorne) le za doseganje slogovnega učinka. Besede, ki so
npr. značilne za pogovorni jezik (plastenka, pločevinka), lahko postanejo sčasoma običajne in
tako slogovno nezaznamovane, čeprav jih slovar uvršča med slogovno zaznamovane.
Razlagi sledita dve nalogi13 za preverjanje razumevanja teme, in sicer sta v povezavi s socialno
zvrstnostjo naslednji:
-

slogovno nezaznamovanim besedam (luštkan, fajn, marela, pisker, mašina, miksati,
limati, štanga) poiščejo nezaznamovane sopomenke (2. kognitivna raven)

13

V SDZ Znanka ali uganka pri razlagi naloge niso oštevilčene.
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-

v zvezek napišejo slovarček besed za predmete v šoli (v prvi stolpec pogovorne izraze,
v drugem pa knjižne izraze) (2. kognitivna raven) (1. del, str. 51–53).

Temu sledi utrjevanje znanja v poglavju Reši naloge:
-

V 2. nalogi besedam iz domačega okolja, domačim besedam za jedi in pogovornim
besedam pripišejo knjižne sopomenke (2. kognitivna raven)

-

V 3. nalogi pa slogovno zaznamovanim prevzetim besedam (ki jih uporablja mladina in
so prišle k nam iz angleščine) pripišejo slogovno nezaznamovane besede; zapišejo izraz
za zabavo ali praznovanje, ki smo ga v slovenščino prevzeli iz tujega jezika; napišejo
pozdrave, ki jih uporabljajo v krogu prijateljev in uradne pozdrave; na koncu pa
pojasnijo, zakaj uporabljajo besede iz teh vaj (slogovno zaznamovane) (2. kognitivna
raven; sestavina jezikovne zavesti je kognitivna in afektivna).

-

V 4. nalogi najprej v 3 povedih podčrtajo besede iz šolskega sveta, nato jih razložijo (s
knjižno sopomenko) (dudla, piflar, šprical, plonka, preplonkali). Učenci napišejo
besede za učenje, ki jih s sošolci uporabljajo (2. kognitivna raven) (1. del, str. 54–55).

Usvojeno znanje pa učenci utrdijo še v 4 nalogah v poglavju Pokaži, kaj znaš.
-

V 1. nalogi morajo učenci v povedih podčrtati slogovno zaznamovane besede in na črte
napisati ustrezne knjižne sopomenke, nato neknjižnim glagolom zrihtati, faliti, kiksniti
v kontekstu povedi določijo ustrezno knjižno sopomenko (2. kognitivna raven).

-

3. naloga vsebuje dve povedi, ki jih morajo učenci prebrati, nato pa odgovoriti na 3
kratka vprašanja (v katerem jeziku sta povedi, katere besede razumejo ter katerih besed
ne bi bilo treba zamenjati v knjižnem jeziku); v drugem delu naloge morajo povedi v
zvezek napisati v knjižnem jeziku, na koncu pa v zvezek napišejo še tri povedi v
neknjižnem jeziku, ki jih pogosto uporabljajo, ki jih zapišejo še v knjižnem jeziku (2.
kognitivna raven).

-

V 4. nalogi sta dve besedili vrstnikov, ki sta napisani v neknjižnem jeziku, naloga je
označena kot težja (z rdečo piko), saj predvideva, da ju učenci mogoče ne bodo razumeli
(prvo besedilo ljubljanski sleng, drugo besedilo štajersko narečje), v nasprotnem
primeru v zvezek prepišejo besedilo v knjižnem jeziku. V 6. nalogi napišejo seznam
najpogostejših slogovno zaznamovanih besed in jim pripišejo njihove knjižne ustreznice
(2. kognitivna raven) (1. del, str. 59–61).
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Analiza
V SDZ Slovenščina 8 so analizirane naloge namenjene predvsem preverjanju ločevanja med
knjižnim in neknjižnim jezikom (večinoma so omejene na raven besede) in podvrstami ter
izpisovanju besed, po katerih prepoznajo iskano zvrst oz. podzvrst. Analiza SDZ Znanka ali
uganka 8 pa je pokazala, da večina nalog od učencev zahteva ''prevode'' neknjižnih besed v
knjižne. Prevladujejo naloge zaprtega tipa in na 2. kognitivni ravni. Zanimivo pa je, da v SDZ
Znanka ali uganka 8 pri analizirani temi ni predvideno pisanje v DZ, ampak morajo učenci
večino nalog napisati v zvezek.

4.1.5.2 9. RAZRED
V 9. razredu se tako kot v 8. razredu v različnih poglavjih pojavljajo naloge, kjer učenci še
dodatno utrjujejo znanje o socialnih zvrsteh slovenskega jezika.
SLOVENŠČINA 9
Socialne zvrsti se posredno v analiziranem samostojnem delovnem zvezku pojavijo v 4
poglavjih in 7 nalogah.
S knjižnim jezikom se učenci srečajo v 3. poglavju pri temi Prepričevalni pogovor, kjer najprej
poslušajo pogovor med mamo in Tomažem, nato pa je v 4 a nalogi podana trditev, da omenjeni
osebi nista govorili knjižno. Odgovoriti morajo na vprašanje, ali bi po njihovem mnenju mama
kot učiteljica slovenščina tudi doma morala govoriti popolnoma knjižno (3. kognitivna raven)
(1. del, str. 66–67).
V 5. poglavju pri obravnavi teme Zamejci, izseljenci morajo učenci v 1. nalogi razmisliti o tem,
kakšno vlogo ima slovenščina v njihovem življenju in to utemeljiti s tem, da pojasnijo, kdaj
slovenščino uporabljajo, kakšen je njihov odnos, katere so prednosti in slabosti (3. kognitivna
raven) (2. del, str. 12), nato pa v nalogi 11 odgovorijo, katere slovenščine se učijo doma
(pogovorne), v družini (narečje), katere pa v šoli (knj. zborni jezik) (1. kognitivna raven) (2.
del, str.15).
Pri temi Praktičnosporazumevalno, uradovalno, publicistično in strokovno besedilo v 7.
poglavju pri nalogi 4 e) učenci med navedenimi odgovori obkrožijo, v kateri zvrsti jezika se
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pogovarjajo s starši – pokrajinski pogovorni jezik (1. kognitivna raven) (2. del, str. 93). Podobno
sprašuje tudi naloga 6 d, in sicer najprej podčrtajo, kako bi se oni pogovarjali z
uslužbenko/uslužbencem v turistični agenciji (v zbornem jeziku) in to tudi pojasnijo (2.
kognitivna raven) (2. del, str. 95). V nalogi 7 f pa pojasnijo, zakaj je beseda pubecev zapisana
ležeče – gre za narečno besedo (2. kognitivna raven) (2. del, str. 97).
V zadnjem poglavju delovnega zvezka pri temi Začetki slovenskega (knjižnega) jezika in
njegova zgodovina v nalogi 18 c navedejo vsaj 2 položaja, v katerih uporabljajo knjižni jezik in
rabo tudi pojasnijo (2. kognitivna raven) (2. del, str. 135).

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9
Tema socialne zvrstnosti se posredno razvija v 2 poglavjih in 3 oz. 4 nalogah.
V omenjenem SDZ so v 3. poglavju Halo, halo, katerega tema je pogovor, utrjevanju
namenjene 3 naloge. Najprej si v 3. nalogi ogledajo posnetek pogovora med učenko Manco in
gospo Mlinar. V nalogi 10 morajo obkrožiti, v kateri jezikovni zvrsti sta se osebi pogovarjali
(izbirajo med slengom, knjižnim jezikom in narečjem; 1. kognitivna raven). Obkrožijo (da/ne)
in pojasnijo, ali je bilo to ustrezno, ter obkrožijo (da/ne), ali bi se Manca tako pogovarjala tudi
s svojo prijateljico in to tudi razložijo (1./2. kognitivna raven). V nalogi 11 napišejo neknjižne
besede, ki so jih slišali na posnetku, nato jih zapišejo tudi v knjižnem jeziku (2. kognitivna
raven). 12. naloga je nekoliko daljša, saj morajo napisati, kako bi Manca poročala o svojem
telefonskem pogovoru mami (2. kognitivna raven) (1. del, str. 34).
2. del SDZ Slovenščina za vsak dan 9 ima v zadnjem poglavju (18.) povzemalne sheme vseh
tem, ki so jih učenci spoznali v 2. in 3. triletju OŠ pri pouku slovenskega jezika. Sheme morajo
ponekod tudi dopolniti, vsaj pri 1. shemi, kjer je osrednja tema JEZIK, kjer na eni od puščic
piše v rabi, slednja se razdeli na dve puščici, kjer na eno dopišejo knjižni in na drugo neknjižni
(jezik). Povzemalne sheme morajo tudi ubesediti (1 in 3. kognitivna raven) (2. del, str. 101).

ZNANKA ALI UGANKA 9
Učenci se s temo socialnih zvrsti posredno srečajo v 2 poglavjih in 3 nalogah.
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V 1. delu SDZ se pojavi ena naloga, in sicer pri temi Opis in oznaka osebe, kjer morajo učenci
v nalogi 8 č odgovoriti, kako se imenujejo naštete besede/BZ: teater (žargon), komad (žargon,
neknj. pog.), nakladaš iste stvari (sleng), večina ni dobro skoz prišla (neknj. pog.); 1. kognitivna
raven (1. del, str. 89).
Zadnje poglavje SDZ Znanka ali uganka 9 Ali se še spomniš zaokroži celotno snov, saj vsebuje
naloge za utrjevanje pridobljenega znanja. Podpoglavje Jezik ima najprej kratek povzetek o
zvrsteh in različnih vlogah slovenskega jezika. Sledita dve nalogi, ki preverjata znanje socialnih
zvrsti. V 1 a nalogi učenci preberejo 4 verze in ugotovijo, v kateri zvrsti jezika so napisani
(narečje); v 1 b nalogi sta dva zgleda za rabo besede sori: 1. sori k lajfam (obkrožijo, da je BZ
napisana v neknj. jeziku in slengu) ter 2. oprost k´ žvim (obkrožijo, da je BZ napisana v
ljubljanščini); 2 kogn.raven. V 1 c nalogi najprej preberejo krajše neumetnostno besedilo in
obkrožijo, da je napisano v knjižnem pogovornem jeziku (1. kognitivna raven). V 2. nalogi, ki
je označena z rdečo barvo, pa morajo 5 povedi v neknjižnem jeziku napisati v knjižnem
zbornem jeziku (rdeča barva pomeni, da je naloga težja; v tem primeru so povedi napisane v
različnih narečjih, zato morda učenci, če narečja ne poznajo ali ga še niso slišali, navedenih
povedi ne razumejo); 2. kognitivna raven (2. del, 92–93).
V 9. razredu ne utrjujejo in vadijo toliko dobesednega ločevanja knjižni – neknjižni jezik in
''prevajanja'' povedi, ampak se pojavljajo vprašanja, kjer morajo učenci prepoznati določeno
zvrst jezika. Prevladujejo zaprte naloge (kratki odgovori s pojasnjevanjem).

4.1.5.2.1 Primerjalna analiza


Cilji, ki se razvijajo: V nalogah, s katerimi se posredno razvija zavest o socialni
zvrstnosti, so poudarjeni cilji, povezani s kognitivno sestavino zavesti. Učenci ob
njih razvijajo predvsem jezikovno in slogovno zmožnost, saj skozi naloge
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prepoznavajo jezikovne zvrsti na podlagi navedenih primerov in neknjižnim
besedam poiščejo knjižne sopomenke14.



Zagotavljanje kontinuiranosti

SDZ za 8. razred vseh treh založb posredno obravnavajo socialne zvrsti v sklopu oz. poglavju
Slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede. Slovenščina 8 vsebuje 6 vprašanj,
Slovenščina za vsak dan 8 ima 3 vprašanja, največ nalog in vprašanj pa vsebuje Znanka ali
uganka 8 – 12. vprašanj. Vprašanja in naloge ne zagotavljajo kontinuitete, saj se večina nalog
pojavi v enem sklopu in tako učenci o socialnih zvrsteh razmišljajo le enkrat.
V SDZ za 9. razred je situacija glede vprašanj podobna; Slovenščina 9 ima 7 nalog/vprašanj (v
4 različnih poglavjih), Slovenščina za vsak dan 9 vsebuje 4 vprašanja v 1 nalogi, Znanka ali
uganka 9 pa 5 vprašanj (od tega so 4 v 1 nalogi). Kontinuiteta je najbolj zagotovljena v SDZ
Slovenščina 9, saj se vprašanja pojavljajo v več sklopih (in jih je tudi številčno več kot v drugem
SDZ).


Vključenost vprašanj v učne sklope oz. enote:

Vprašanja, ki posredno obravnavajo socialne zvrsti, so v SDZ
za 8. razred vključena v različnih fazah obravnave. V SDZ Slovenščina 8 prve 3 naloge rešujejo
ob analizi izhodiščnega besedila, 1 naloga pa je nova naloga. V Slovenščini za vsak dan 8 je
vprašanje o zvrstnosti del uvodne motivacije in priprave na besedilo, v Znanki ali uganki 8 pa
so vprašanja sestavina nalog za ponavljanje in utrjevanje znanja.

14

S tem razvijajo cilj iz UN: Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti /…/, in sicer: ''učenci razvijajo

slogovno zmožnost tako, da: opazujejo svoje in tuje sporazumevanje v slovenščini v raznih okoliščinah,
prepoznajo jezikovne zvrsti in jim določijo ustrezne okoliščine sporočanja; po poslušanju (svojih in tujih)
pogovorov /…/ vrednotijo ustreznost jezikovne zvrsti in utemeljijo svoje mnenje, nato povedo, katera jezikovna
zvrst bi bila ustreznejša, in utemeljijo predlog; v besedilu poiščejo slogovno zaznamovane besede, oblike besed in
jih zamenjajo s slogovno nezaznamovanimi /…/ (UN 2011: 52).
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V SDZ Slovenščina 9 učenci naloge rešujejo ob analizi izhodiščnega besedila, medtem ko so v
SDZ Slovenščina za vsak dan 9 in Znanka ali uganka 915 vprašanja sestavina nalog za
ponavljanje in utrjevanje.


Ravni znanja, ki se z vprašanji dosegajo, in vrste nalog

Naloge, kjer se učenci posredno srečajo in utrjujejo socialne zvrsti pri obravnavah drugih tem,
so predvsem zaprtega tipa (preverjajo znanje) in polodprtega tipa (preverjajo razumevanje in
uporabo), s temi nalogami pa učenci dosegajo nižje in srednje ravni znanja, tj. 1. in 2. kognitivna
raven.


Sestavine kritičnega sporazumevanja:

Tudi v nalogah, kjer se zavest o socialni zvrstnosti razvija posredno je poudarjeno predvsem
presojanje na podlagi argumentov.

15

Poglavje Ali se še spomniš.
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SKLEP

Kot sem že zapisala, sem se v treh učbeniških kompletih posvetila raziskavi, čemu dajejo
samostojni delovni zvezki največji poudarek pri neposredni obravnavi socialnih zvrsti.
Pred obravnavo SDZ sem analizirala tudi UN, in sicer sem pregledala kateri cilji in vsebine so
v povezavi s socialno tematiko predpisani v zadnjem triletju OŠ. Po primerjalni analizi sem
tako ugotovila, da SDZ v večini uresničujejo vse cilje in vsebine, ki so predvideni v UN in so
vezani na knjižni jezik, narečje in sleng. S tem lahko potrdimo 1. hipotezo.
Potrdim lahko tudi 2. hipotezo, saj je po raziskavi razvidno, da SDZ sledijo učnemu načrtu in
tako ciljev, določenih v UN, ne presegajo.
Razvijanje jezikovne kulturne zavesti ni celostno, večinoma se razvija samo kognitivna
sestavina jezikovne kulturne zavesti, zato to hipotezo lahko le delno ponovim. Največkrat se
razvija kognitivna sestavina, sledi ji emotivna (čustvena) in nato aktivnostna.
Podrobno sem se v empiričnem delu osredotočila tudi na dejavnosti oz. faze, na katerih
kognitivnih ravneh prevladujejo ob ozaveščanju o socialni zvrstnosti. Vsako obravnavo v SDZ
sem razčlenila po fazah, vendar hipotezo lahko le delno potrdim. Ugotovila sem, da v nobenem
SDZ niso čisto vse faze, si pa sledijo po zaporedju. V dveh SDZ manjka faza nove naloge,
medtem ko v enem pa jezikovna razčlemba. Prevladujejo dejavnosti na 1. in 2. kognitivni ravni.
Postavila sem tudi hipotezo, da so samostojni delovni zvezki dovolj za kvalitetno usvajanje
znanja. Hipotezo lahko le delno ponovim, kajti analiza je pokazala, da je obravnava usmerjena
v usvajanje jezikoslovnih pojmov in preprostejšo rabo, tj. prepoznavanje in nadomeščanje enih
izrazov z drugimi (neknjižni – knjižni jezik), a vendar ne usmeri učencev dovolj k razmišljanju
o tem, zakaj so nekateri v danih situacijah ustreznejši kot drugi. Razvijajo se tudi nekatere
sestavine kritičnosti, vendar težko govorimo o načrtnem razvijanju kritične kulture zavesti.
Poleg neposredne obravnave socialnih zvrsti sem analizirala kako učenci posredno razvijajo
jezikoslovne pojme socialne zvrstnosti. Ugotovila sem, da skušajo avtorji SDZ teme, ki so
povezave s sociolingvistiko, uvrščati tudi v druga poglavja (v 9. razredu), vendar so naloge
usmerjene le v nekatere sestavine in niso toliko kontinuirane.
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Pomembna naloga pouka slovenščine je, da se učenci naučijo tekoče izražati v knjižnem jeziku.
Pri zavestnem usvajanju knjižnega zbornega jezika ima pomembno vlogo šola, saj naj bi učenci
že v 1. razredu usvajali knjižni jezik. V šoli tako velja členitev socialne zvrstnosti po Toporišiču,
kar se mi zdi dober odsev jezikovne stvarnosti in bi lahko rekla, da je prepričljiva za učence,
čeprav ima knjižni jezik prvenstveno vlogo, učenci pa govorijo narečje oz. pogovorni jezik.
Menim, da neknjižni jezik, torej narečja in pokrajinski jeziki, ne bi smeli biti v slabšem položaju
kot knjižni jezik, ampak bi pri pouku učitelji lahko večkrat izhajali iz neknjižnega jezika, saj bi
učenci tako lažje usvajali knjižni jezik.

Analiza primerjave samostojnih delovnih zvezkov in UN je pokazala, da UN, kot je zasnovan
sedaj, ne spodbuja celovito razvijanje zavesti o socialni zvrstnosti, ampak se bolj usmerja v
samo poznavanje, opisovanje in prepoznavanje različnih zvrsti ter pri tem poudarja kognitivno
sestavino. Čeprav je temeljna metoda sodobnega jezikovnega pouka delo z neumetnostnim
besedilom/govornim položajem in njegovim razčlenjevanje po metodi indukcije z analizo, pa
bi lahko pri obravnavi izhajali iz procesne (tvorbeno-pretvorbene) metode, tako bi učenci sami
tvorili opazljivke (tj. besedila naravnega govora) v celoti ali le delno (tj. s tvorjenjem,
nadomeščanjem, pretvarjanjem in primerjanjem). Tako bi učenci nek jezikoslovni pojem
spoznali v procesu nastajanja in pretvarjanja in bili pri tem bolj aktivni.
Iz analize je razvidno, da učenci v obravnavanih SDZ razvijajo večinoma samo kognitivno
zavest. Da se bo zavest razvijala v celoti, poleg kognitivne tudi čustveno-vrednostna in
aktivnostna sestavina, bi bilo v obravnavo smiselno vključevati vprašanja, ki bi jih usmerjala v
razmislek o svojem odnosu do jezikoslovnega pojma (npr. za kaj se jim nekaj zdi smiselno
uporabljati) in razmišljanju o tem, zakaj je pomembno uporabljati nek jezikosloven pojem.
Potrebno bi nalogam dodati vprašanja oz. je naloga učitelja, da si jih lahko pripravi sam in jih
upošteva pri obravnavi. Da se bo jezikovna zavest razvijala tudi na kritični ravni, je potrebno
razvijati vse sestavine kritičnega sporazumevanje, saj je iz analize razvidno, da se razvijajo le
nekatere sestavine, nekatere pa se sploh ne, tako npr. v obravnavi ni zaslediti razvijanja širše
motiviranosti. Učenci se morajo namreč zavedati, da je materni jezik najpomembnejša
socializacijska danost in do tega morajo priti sami, o tem se je treba pri pouku tudi večkrat
pogovarjati. V samostojnih delovnih zvezkih bi bilo smiselno naloge zasnovati na višjih
kognitivnih ravneh in nameniti več pozornosti kritičnemu mišljenju.
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POVZETEK

V magistrskem delu Obravnava socialne zvrstnosti pri pouku slovenščine v tretjem triletju
osnovne šole je v uvodu predstavljena slovenska sociolingvistika in socialna zvrstnost
slovenskega jezika, kjer je izpostavljena teorija socialnih zvrsti po Jožetu Toporišiču in teorijo
sociolektov po Skubicu. Knjižni jezik se deli na knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik,
neknjižni jezik pa se deli na pokrajinski pogovorni jezik in narečja. Poleg tega pa so
modifikacije osnovnih socialnih zvrsti – interesne govorice, to so sleng, žargon, argo.
Predstavljeni so tudi odzivi na teorijo zvrstnosti ter tudi nekaj mnenj in sodb različnih
jezikoslovcev glede poimenovanj posameznih zvrsti.
V nadaljevanju magistrskega dela sledi predstavitev in analiza obravnave različnih zvrsti jezika
v samostojnih delovnih zvezkih za pouk slovenščine v tretjem triletju osnovne šole.
Predstavljeni so samostojne delovne zvezke treh založb: Slovenščina (Mladinska knjiga),
Slovenščina za vsak dan (Rokus Klett) in Znanka ali uganka (Modrijan). Posvetila sem se torej
pouku slovenščine v tretjem triletju, tako sem tudi analizirala cilje v UN 2011, ki so povezani
z usvajanjem socialne zvrstnosti.
Namen magistrskega dela je bil predstaviti, kako poteka obravnava različnih socialnih zvrsti
(neposredno/posredno), katera socialna zvrst je najbolj zastopana v katerem samostojnem
delovnem zvezku, in ali se določeni delovni zvezki dovolj posvečajo obravnavani tematiki in
navsezadnje ali se obravnava zvrsti sklada s predvidenimi cilji v učnem načrtu.
Na podlagi vsebinskega pregleda in analize vseh samostojnih delovnih zvezkov sem ugotovila,
da v veliki meri sledijo tako ciljem kot vsebinam v UN. Opaziti je tudi razlike med samimi
SDZ, v različnih načinih obravnave in številu nalog. Na podlagi analize ni bilo zaslediti, da bi
se zavest o socialni zvrstnosti razvijala celovito, ampak je večinoma usmerjeno v samo
poznavanje, opisovanje in prepoznavanje različnih zvrsti, pri tem pa je tudi poudarjena
predvsem kognitivna sestavina.
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