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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.  

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

a v sebi – do rdečice 

čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi 

vnovič 

in zopet 

in znova… 

 

(Tone Pavček) 
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IZVLEČEK 
 

 

V diplomskem delu Dejavniki doseganja boljših učnih rezultatov na razredni stopnji 

ugotavljam, kateri so pedagoški dejavniki, ki bi lahko prispevali k izboljšanju rezultatov 

slovenskih učencev. Pri tem sem primerjala slovenski šolski sistem s finskim, saj je le-ta v 

mednarodnih raziskavah zelo uspešen, uvršča se v sam vrh. Ugotavljala sem, kateri dejavniki 

imajo vpliv na večino učencev oddelka in tudi, kakšni so dejavniki, ki vplivajo na učence, ki 

dosegajo slabše učne rezultate. 

 

Tako sem v diplomskem delu predstavila sistemsko zgradbo finskega in slovenskega šolskega 

sistema, pri čemer sem se osredinila na osnovnošolsko izobraževanje. V okviru tega sem 

spoznala načela in cilje, na katerih temeljijo osnovnošolsko izobraževanje, predmetnik oz. 

program osnovne šole, delavce osnovnih šol, financiranje, medpredmetne  povezave ter 

diferenciacijo in seveda metode in oblike dela. Vendar pa diplomsko delo, kljub temu, da je 

bil izveden tudi empirični del, ni strogo ločeno na teoretičen in empiričen del, pač pa so 

ugotovitve z opazovanj vpletene in utemeljene v besedilu diplomske naloge. 

 

Del diplomske naloge je bil napisan na Finskem v okviru Socrates-Erasmus izmenjave. 

 

Ključne besede: slovenski šolski sistem, finski šolski sistem, pedagoški dejavniki, 

razredna stopnja, osnovna šola, primerjava, Slovenija, Finska 
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ABSTRACT 
 

 

PEDAGOGICAL FACTORS INFLUENCING PUPIL ACHIEVEMENT AT THE PRIMARY 

EDUCATION LEVEL 

 

The diploma thesis Pedagogical factors influencing pupil achievement at the primary 

education level aims to establish the pedagogical factors which could improve the learning 

outcomes of Slovenian pupils. The Slovenian educational system has been thus compared to 

the Finnish educational system since the latter is very successful and ranked top in 

international research. I have been dealing with the factors which have influence on the 

majority of the class and the students who are achieving poor learning outcomes. 

 

The diploma thesis therefore presents the structure of the Finnish and Slovenian educational 

system, the focus being on basic education. I got familiar with the goals and principles on 

which basic education is based, curriculum or programme of basic education, educational 

staff, financing of educational systems, cross-curricular connections, differentiation and 

individualisation and, of course, working methods and approaches.  Moreover, classroom 

observations were carried out in Slovenia and Finland. The diploma thesis is not strictly 

divided into the theoretical and empirical part: the results of classroom observations are 

included and explained throughout the content of the diploma thesis. 

 

A part of the diploma thesis was written in Finland during the Socrates-Erasmus exchange. 

 

Key-words: Slovenian school system, Finnish school system, pedagogical factors, primary 

education, basic education, comparison, Slovenia, Finland 
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1 UVOD 

 

Različni izobraževalni sistemi po svetu so že nekaj let predmet različnih razprav 

strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja. K temu jih spodbujajo predvsem 

izstopajoči visoki rezultati učencev posameznih držav v mednarodnih raziskavah. V zadnjem 

desetletju je tako strokovno javnost presenetil uspeh Finskih učencev, saj se njihovi učenci v 

raziskavi PISA
1
 uvrščajo v sam vrh – v znanju matematike, bralne pismenosti in naravoslovju 

zasedajo prva tri mesta vse od leta 2000, ko je bila raziskava prvič izvedena. 

 

Finska je bila torej za marsikoga v tej raziskavi pravo presenečenje, saj »[…] je pred tem 

dolgo veljalo, da pri reformiranju šolskega sistema naredijo vse napake, ki jih naredijo Švedi, 

le da deset let pozneje. Zdaj je šolstvo, ki se je prej učilo pri drugih, postalo model, v katerega 

so uprte oči raziskovalcev šolstva vsega sveta. Finski sistem edukacije
2
 je postal vreden 

opazovanja in prevzemanja njegovih rešitev« (Gaber et al, 2006: 10). 

 

Po drugi strani pa slovenski devetošolci v isti raziskavi dosegajo povprečne in na določenih 

področjih tudi podpovprečne rezultate. V iskanju možnih izboljšav je zato za zgled vzet prej 

omenjen zelo uspešen finski šolski sistem. 

 

Pri tem sem se posvetila raziskavi pedagoških dejavnikov, ki bi lahko prispevali k izboljšanju 

rezultatov slovenskih učencev v raziskavah PISA in drugih mednarodnih raziskavah v 

prihodnje kot tudi pri samem pouku. Ugotavljala sem, kateri dejavniki vplivajo na večino 

učencev oddelka in tudi, kateri vplivajo na učence, ki dosegajo slabše učne rezultate.  Pri 

klasifikaciji dejavnikov sem si pomagala s pomočjo strokovne literature o obeh šolskih 

sistemih in z opazovanjem pouka v izbranih finskih in slovenskih šolah, saj sem le na tak 

način lahko ugotovila, ali in kako zapisano v uradnih dokumentih izvajajo v šolah. 

 

V diplomskem delu sem predstavila sistemsko zgradbo finskega in slovenskega šolskega 

sistema, pri čemer sem se osredinila na osnovnošolsko izobraževanje. V okviru tega sem 

spoznala načela in cilje, na katerih temelji osnovnošolsko izobraževanje, predmetnik oz. 

                                                           
1
 PISA= kratica za program mednarodne primerjave dosežkov učencev (iz. ang. Programme for International 

Student Assessment  
2
 Vzgojni in izobraževalni proces 



Hudoklin, A. (2013). Dejavniki doseganja boljših rezultatov na razredni stopnji. Diplomsko delo.  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk. 

 

  
     2 

 
  

program osnovne šole, delavce osnovnih šol, financiranje, medpredmetne povezave, 

diferenciacijo ter seveda metode in oblike dela. 

 

Zavedam se, da samo poznavanje dejavnikov uspeha/neuspeha učenk in učencev ne bo 

zadostovalo, da bodo naši učenci uspešnejši v mednarodnih raziskavah, kot je npr. PISA. Bo 

pa to vedenje omogočilo dodatne in bolj poglobljene razmisleke o možnih dograditvah našega 

šolskega sistema. Pri uvajanju sprememb pa bo treba paziti na postopnost in premišljenost, 

strokovno utemeljenost itd. ukrepov, saj se dobrih praks uspešnega finskega šolskega sistema 

ne da povsem enostavno prenesti na našega. Hkrati pa je treba upoštevati tudi širši kulturni 

kontekst – uspeh finskega šolskega sistema je nedvomno povezan s specifikami finske 

družbe, naklonjene učenju in spoštovanju učiteljev, česar pa, če si še tako želimo, ne moremo 

prenesti. Seveda pa se moramo ob tem tudi zavedati, da lahko pedagogi vplivamo le na 

nekatere dejavnike, medtem ko na nepedagoške dejavnike (npr. financiranje, struktura 

šolstva) pedagogi nimamo in ne moremo imeti neposrednega vpliva. 

 

Upam, da sem s pričujočim delom vsaj približno osvetlila tiste dele finskega šolskega sistema, 

v katerih se izkazuje boljši kot drugi šolski sistemi ter tako nakazala poti možnega razmisleka 

o praksah, ki bi lahko pripomogle k bolj kakovostnemu delu učiteljev in učiteljic v Sloveniji. 

Hkrati pa se tudi zavedam, da je lahko primerjava finskega in slovenskega šolskega sistema 

brez konca, zato diplomsko delo predstavlja le pedagoške dejavnike. Na tak način ponuja 

bralcem le osnovo za razumevanja »problema«, v kolikor jih tematika zanima bistveno bolj 

poglobljeno, pa lahko posežejo po literaturi, navedeni na koncu dela. 
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2 STRUKTURA ŠOLSKIH SISTEMOV 

 

Finski šolski sistem je sestavljen iz devetletne osnovne šole, ki se predhodno začne z enim 

letom predšolske vzgoje, nadaljuje pa se v srednje šolstvo, ki je sestavljeno iz poklicnih in 

splošnih šol in visokega šolstva, ki ga predstavljajo univerze in politehnike (povzeto po: 

Education system in Finland: 2). 

 

Z upoštevanjem lastnosti slovenskega sistema na drugi strani bi lahko rekli, da sta si oba 

šolska sistema na določen način podobna, saj se tudi slovenski šolski sistem začne z 

devetletno OŠ, ki sledi neobvezni predšolski vzgoji, nadaljuje pa se v srednje splošno in 

strokovno ter poklicno izobraževanje in se zaključi s postsrednjim (višjim strokovnim in 

poklicnim visokim strokovnim ter univerzitetnim) izobraževanjem. 

 

Na Finskem ni obvezno obiskovanje osnovne šole, saj lahko otroci zaključijo osnovnošolsko 

izobraževanje z učenjem na domu. Sicer pa obvezna osnovna šola traja do 16. leta starosti oz. 

do zaključka osnovne šole. Izvajalec izobraževanja ima odgovornost do otrok, ki se šolajo 

doma s tem, da poskrbi, da tudi oni usvojijo znanja, zapisana v kurikulu za osnovno šolo 

(povzeto po: The finnish PISA pages, 2007). 

 

»V Sloveniji je osnovna šola (OŠ) obvezna, saj se obvezno šolanje in osnovnošolsko 

izobraževanje ujemata« (Kovač Šebart, 2002: 103). Tako je obvezno šolanje v obeh državah 

primerljivo, saj se konča pri približno enaki starosti učencev. 

 

Srednja šola je na Finskem prostovoljna, vendar jo kljub temu obiskuje preko 90 % starostne 

skupine. Podobno stanje je tudi v Sloveniji, saj se na srednje šole vpiše skoraj vsa populacija 

15-letnikov, ki zaključi osnovnošolsko izobraževanje, t. j. med 95 % in 99 %. Približno 54 % 

finskih devetošolcev se takoj vpiše na splošno srednjo šolo, naslednjih 37 % pa nadaljuje 

študij na poklicnih šolah. Podobno se v Sloveniji nekaj več kot polovica (51,81 %) vpisuje v 

gimnazijske programe, ostali pa v programe srednjega strokovnega izobraževanja. Tudi vpis 

na tercialno izobraževanje je še vedno visok, saj zadnja leta, podobno kot na Finskem, presega 

mejo 83 % (povzeto po: Aho et al, 2006: 20; Statistični urad, 2012). 
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Izobraževanje na Finskem od predšolske stopnje do srednje šole s prakso tvori koherentno 

učno pot, ki podpira otrokovo rast, razvoj in dobro počutje. Predšolsko in osnovnošolsko 

izobraževanje omogočata oblikovanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje. To razvija 

otrokove socialne in etične sposobnosti, besedno izražanje, zavedanje jezika ter zmožnosti, 

povezane z jezikom in matematiko. Prehajanje učencev z ene stopnje izobraževanja na drugo 

je formalno zagotovljeno (povzeto po: The Finnish Ministry of Education and Culture). 

 

»Ključna področja prizadevanj za izboljšave v osnovni šoli merijo na dvig kvalitete izobrazbe, 

zmanjšanje števila otrok v oddelkih, krepitev izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami, 

svetovanje učencem, skupine strokovnjakov, ki se ukvarjajo z učenci, ki imajo težave pri 

učenju in na vlaganje v aktivnosti, ki nadgrajujejo delo učiteljev ter podpirajo etični in 

socialni razvoj učencev. Pri naštetih aktivnostih je pomembna povezava med šolo in starši« 

(Ministry of Education, 2008: 21). 

 

 

2.1 Predšolsko obdobje 
3
 

 

Finski otroci lahko začnejo z obiskovanjem (neobveznega) vrtca, ko se staršem izteče 

porodniški dopust, obiskujejo pa ga do 6. leta starosti. Ravno tako je udeležba prostovoljna 

tudi v slovenskem vrtcu. Čeprav predšolska vzgoja za otroke obeh držav ni obvezna, je 

udeležba vseeno zelo visoka (preko 90 %). Ravno tako v obeh državah varstvo poteka v 

javnem ali zasebnem vrtcu ali pa v vzgojno-varstveni družini. Pri tem so otroci v obeh 

državah deljeni v dve starostni obdobji (0 do 3 leta in 3 do 6 let) in znotraj tega v (praviloma) 

starostno homogene skupine. V letu, preden se na Finskem začne obvezna šola (v starosti 6. 

let) lahko otrok sodeluje v predšolskem izobraževanju. Lokalne oblasti jo lahko organizirajo v 

šolah, vrtcih, družinskih varstvih ali drugih primernih mestih. Poučevanje na predšolski 

stopnji lahko v enem šolskem letu predstavlja največ 700 ur oz. največ 4 ure na dan – kako pa 

bo poučevanje razporejeno (med vse dni, koliko ur na dan …) pa se lahko odloči vsak 

izvajalec sam. Podobno vlogo kot jo ima na Finskem zadnja stopnja vrtca – priprava na šolo – 

je v času osemletke pri nas imela mala šola. Danes pa takšna načela upošteva prvi razred 

                                                           
3 Čeprav predšolsko obdobje ne sodi v obdobje osnovne šole – ne na Finskem ne v Sloveniji – sem se za opis 

tega dela vseeno odločila, saj so metode in oblike dela, ki jih izvajajo vzgojitelji finskih otrok v letu, preden se 

začne osnovna šola, zelo podobne načinu dela v prvem razredu slovenske devetletne šole.  
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devetletne OŠ. Finsko ministrstvo priporoča, naj skupina vsebuje 13 otrok, vendar pa jih je 

lahko tudi 20, če je prisotna še druga izobražena odrasla oseba V Sloveniji so normativi 

podobni – v oddelku je lahko od 9 pa do 22 otrok, vendar s to razliko, da sta v posameznem 

oddelku po 2 osebi – vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice (povzeto po: The Finnish 

national board of education; Eurydice, 2009/2010a: 45-47, Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 2011: 76-77; Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje, 2005: 36. člen). 

 

 

2.2 Osnovna šola 

 

Finski otroci začnejo praviloma obiskovati obvezno šolo, ko dopolnijo 7 let (Basic Education 

Act, 2010: 25. člen), medtem ko jo njihovi slovenski vrstniki začnejo obiskovati »[…] v 

koledarskem letu, v katerem bodo […] dopolnili starost šest let (Zakon o osnovni šoli, 2006: 

45. člen). Vendar pa lahko otrok dobi pravico obiskovanja osnovne šole eno leto prej kot 

sicer, če psihološki in zdravstveni testi pokažejo, da je tega zmožen. V času osemletke je bila 

starost slovenskih osnovnošolcev ravno tako 7. let, do leta 2003, ko je bila na vseh šolah 

uvedena devetletka (povzeto po: Kosi, 2004: 28). Obvezno šolanje je bilo z uvedbo devetletke 

podaljšano navzdol za vse otroke, ki so v koledarskem letu vstopa v šolo dopolnili šest let. 

Sprememba je zahtevala tudi eno in pol pedagoške delavke oz. delavca na oddelek prvega 

razreda. Tako v prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in 

vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi učitelj oz. 

vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 2011: 112). Na vseh opazovanih šolah, kjer sem sicer prvotno spremljala pouk 

v petih razredih, sem ugotovila, da v prvem razredu hkrati poučujeta profesorica razrednega 

pouka in vzgojiteljica predšolskih otrok. 

 

V nasprotju s starostjo otrok v obeh državah ob začetku šolanja pa je struktura OŠ na Finskem 

na splošno skladna s slovenskim osnovnošolskim izobraževanjem. V obeh državah je tako 

enako trajanje osnovnošolskega izobraževanja, medtem ko se osnovnošolska obveznost 

razlikuje. V Sloveniji tako učenec izpolni osnovnošolsko izobraževanje po devetih letih, 

medtem ko osnovnošolska obveznost na Finskem ni točno določena, saj je v njihovem 

Zakonu o osnovni šoli (1998: 25. člen) določeno, da se osnovnošolsko izobraževanje konča, 
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ko so predelani učni načrti osnovnega izobraževanja ali pa deset let po začetku obveznega 

šolanja. Tudi v Sloveniji imamo deseto leto izobraževanja, le-to pa je namenjeno tistim 

učencem, ki so bili neuspešni pri zaključnem zunanjem preverjanju znanja po 9. razredu, 

tistim, ki bi svoje rezultate na tem preverjanju radi izboljšali in učencem, ki so se šolali po 

drugačnih programih, kot je denimo waldorfska šola, pa jim manjkajo nekatera znanja, ki jih 

potrebujejo za nadaljnje šolanje. (povzeto po: Pretnar, 2000: 17). Vendar pa se v praksi 

izkaže, da 10. leto šolanja ponujajo le določene osnovne šole. 

 

Do pred kratkim je bila finska osnovna šola razdeljena na dva dela; na nižjo stopnjo (fin. ala-

aste), ki je vključevala razrede od prvega do šestega, in na višjo (fin. Yläaste), ki je 

vključevala razrede od sedmega do devetega. Takšna delitev je bila tudi fizična – posamezna 

šola je imela le nižjo ali pa le višjo stopnjo OŠ. Sedaj pa višja in nižja stopnja tvorita enotno 

9-letno osnovno šolo. Kljub temu pa velja prepričanje, da bo po vsej verjetnosti prejšnja 

delitev na višjo in nižjo stopnjo ostala v praksi še nekaj časa (povzeto po: Ministry of 

education, 1999a: 9). To se je potrdilo tudi pri mojem opazovanju pouka na treh od štirih 

finskih šol, ki so imele le razrede nižje stopnje OŠ. Četrta pa je vključevala vseh devet 

razredov, vendar pa je bila to šola, ki je bila zgrajena šele pred nekaj leti in je že upoštevala 

novo načelo o velikosti šol. 

 

Devetletna slovenska OŠ je razčlenjena na tri vzgojno-izobraževalna (V-I) obdobja, ki so 

vsako zase razmeroma zaključena celota. Prvo traja od prvega do tretjega razreda, drugo od 

četrtega do šestega razreda in tretje od sedmega do devetega razreda (povzeto po: Bela knjiga 

o vzgoji in izobraževanju, 2011: 112). Še danes pa na slovenskih OŠ obstaja tudi nekoliko 

drugačna delitev – podobna, kot je bila v času osemletke: razredna (prvo in drugo triletje) in 

predmetna stopnja (tretje triletje). 

 

Starši slovenskih otrok imajo pravico, da otrok obiskuje OŠ v okolišu, kjer ima stalno oz. 

začasno prebivališče, šola pa je dolžna otroka na željo staršev vpisati. Lahko pa ga vpišejo v 

drugo šolo, če le-ta s to odločitvijo soglaša (povzeto po: Zakon o osnovni šoli, 2006: 48. člen). 

Podobno je na Finskem dolžnost lokalne oblasti, da vpiše učenca v šolo v okolišu, v katerem 

prebiva. Če pa starši otroka tega ne želijo in ga želijo vpisati v drugo šolo (blizu njihove 

službe ali zaradi drugih razlogov), jim je to omogočeno (povzeto po: Basic education decree, 

1998: 23a. člen). 
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Učenci na vseh opazovanih finskih šolah prejmejo topel obrok okoli 11. ure. Obrok je 

primerljiv (glede na količino in vrsto hrane) slovenskemu kosilu v šolah. Drugače pa je s 

slovensko malico, ki je obvezni dnevni obrok (čeprav jo morajo plačati starši otrok), ki pa jo 

imajo učenci okoli 9. ure. 

 

Zdravstvena skrb je za učence zastonj, zato imajo na vsaki šoli tudi zdravnika in medicinsko 

sestro oz. sodelujejo z najbližjim zdravstvenim domom, če šola nima prostorskih možnosti 

(povzeto po: The Finnish national board of Education). Zdravstveno varstvo je zastonj tudi v 

Sloveniji, vendar je skrb za osnovnošolca prepuščena praviloma bližnjim zdravstvenim 

domovom. 

 

Učenci, ki živijo pet kilometrov od šole ali pa je njihova pot nevarna, so upravičeni do 

brezplačnega prevoza do šole. Če potovanje do šole in nazaj dnevno presega 3 ure, je učenec 

upravičen do brezplačnega bivanja v dijaškem domu
4
 (povzeto po: Basic education act, 2010: 

32. člen). Nekoliko drugačno pravilo v zvezi s prevozom otrok pa velja za Slovenijo, saj so 

učenci upravičeni do zastonj prevoza za manjšo oddaljenost od šole – »le« 4 km oz. tudi 

manj, če pristojni organ ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šoli. V zvezi s tem 

so pravila prvošolcev nekoliko drugačna, saj so le-ti ne glede na oddaljenost od šole 

upravičeni do zastonj prevoza v šolo (povzeto po: The Finnish national board of Education, 

Zakon o osnovni šoli,2006: 56. člen). 

 

Poučevanje na Finskem poteka v obeh nacionalnih jezikih – v finščini in švedščini, vendar pa 

je poučevanje na šolah, kjer sem opazovala pouk, potekalo le v finščini. Večja mesta pa imajo 

tudi šole, ki omogočajo poučevanje tudi v drugih jezikih – jezikih Fincev (znakovni jezik, 

laponščina
5
) in/ali jezikih priseljencev (povzeto po: The Finnish Ministry of Education and 

Culture). V Sloveniji je s tem drugače, saj imamo le en uradni jezik – slovenščino. Vendar pa 

je pravilo o učnem jeziku nekoliko drugače na narodno mešanem območju, saj lahko tam 

pouk poteka v italijanščini ali pa tudi v slovenščini in madžarščini (Zakon o osnovni šoli, 

2006: 6. člen). 

 

                                                           
4
 V slovenščini nimamo primerljive besede, ki govori o domovanjih za osnovnošolske otroke, vendar pa ji je 

vsebinsko še najbližja beseda dijaški dom 
5
 Jezik, ki ga govorijo ljudje, ki živijo na arktičnem/severnem delu Finske 
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Na Finskem nimajo določeno, koliko učencev je lahko v razredu, a praviloma v njih ni več 

kot 24 učencev, kot je povedal Herrko Suvanto 
6
. Na opazovanih šolah pa so imeli razredi še 

celo manj kot 20 učencev – od 15 do 19 učencev. To se je tudi v teoriji izkazalo kot pogosta 

praksa, saj rezultati PISE kažejo, da sodi Finska med OECD 
7
države z najmanjšimi razredi, 

saj je v njih povprečno 18 učencev (povzeto po: Reininkeinen, 2009: 89). V Sloveniji pa je s 

tem drugače, saj obstajajo normativi, ki določajo število otrok v posameznem oddelku. Tako 

je določeno, da je v posameznem oddelku največ 28 otrok. Če pa je otrok premalo za en 

oddelek, lahko na šoli izvajajo kombiniran pouk. (Pravilnik o normativih in standardih za 

izvajanje osnovne šole, 2007: 26. člen) 

 

Finska osnova šola temelji na naslednjih dokumentih: 

- Zakon o osnovni šoli 

- Uredba o osnovni šoli 

- Odredba države o splošnih nacionalnih ciljih in o razporeditvi ur v osnovni šoli 

- Nacionalni jedrni kurikul predšolskega in šolskega izobraževanja 

- Lokalni kurikul, ki ga je potrdil lokalni izvajalec (povzeto po: Ministry of education, 

1999a: 19) 

 

Slovenska osnova šola temelji na naslednjih dokumentih: 

- Učni načrti (v nadaljevanju UN) posameznih predmetov 

- Sprotna priprava na V-I delo 

- Letna priprava 

- Letni delovni načrt 

- Vzgojni načrt 

- Različni zakoni in pravilniki (npr. Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole, Pravilnik o šolskem koledarju za 

osnovne šole …) 

 

Dnevnih priprav na Finskem ne poznajo oz. si samo zapišejo oporne točke za izvedbo ure, 

zaradi boljšega lastnega občutka. Sicer pa imajo večtedenske priprave, ki niso obvezne oz. 

zakonsko predpisane. Te oblikujejo oz. zapišejo sami, kot želijo (nimajo nobenih omejitev, 

                                                           
6
 Učitelj, ki je poučeval 4. Razred na opazovani šoli Kakkurrin koulu v kraju Oulu na Finskem  

7
 Države, ki sodelujejo v mednarodni raziskavi PISA in so članice organizacije za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj – ime izhaja iz angleškega imena: Organisation for Economic Co-operation and Development 
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kako naj bi bilo to videti), vendar imajo največkrat zapisane le naslove tem, ki jih bodo 

obravnavali (Karhumaa
8
, 2011). Nasprotno pa je v Sloveniji pisanje dnevnih in letnih priprav 

obvezno. 

 

Učenci, ki dosegajo slabše učne rezultate 

Fantje/dekleta 

Veliko raziskav ugotavlja, da je spol le en izmed dejavnikov, ki vplivajo na šolske dosežke. 

Vendar pa je pomemben dejavnik, saj razloži skoraj 40 % razlik med učenci v znanju 

(Hautamäki, 2008). Raziskava PISA je namreč pokazala, da dekleta najbolj prednjačijo v 

branju oz. še celo več: razlika med spoloma v branju v Sloveniji je večja kot v OECD in EU, 

vendar podobna kot na Finskem (povzeto po: PISA 2009. Prvi rezultati, 2010 : 21). 

 

V treh študijah PISA so bile za 15-letnike dejansko v vseh evropskih državah ugotovljene 

pomembne razlike v korist deklet. Med države z največjimi razlikami po spolu v raziskavi 

PISA 2006 sodita tudi Slovenija in Finska. Poudariti je treba, da velike razlike med spoloma ne 

pomenijo nujno, da so dosežki fantov pri branju slabi. Na Finskem fantje ne berejo slabo – njihova 

uspešnost je nad mednarodnim povprečjem in je med fanti najvišja v Evropi – pač pa je uspeh 

deklet izjemno dober. 

 

V raziskavi PISA 2000, kjer je bilo obravnavano branje, je bilo ugotovljeno, da se dekleta dosti bolj 

ukvarjajo z različnimi oblikami bralnih dejavnosti; berejo različnejša gradiva in večkrat kot fantje 

hodijo v knjižnico. Petnajstletni fantje redko kdaj berejo, kar ni zahtevano. Večina fantov bere le 

zato, da si pridobi potrebne informacije. Kadar fantje in dekleta berejo za zabavo, berejo različna 

gradiva: dekleta raje berejo zahtevnejša besedila, npr. leposlovje, fantje pa raje berejo časopise, 

zabavne knjige in spletne strani. (povzeto po: Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih, 

2010: 32–33) 

 

Na Finskem učenci in učenke zelo pogosto berejo knjige – ali med odmori ali pa med sami poukom. 

Če učitelj opazi, da učenec nima knjige ali pa je ne bere, ga k temu spodbudi ali pa mu knjigo ponudi. 

Pri tem jim je pomembno le, da učenec bere, ne pa, koliko strani/besedila ima knjiga. Nasprotno pa 

učitelji v Sloveniji branja med dečki na tak način ne spodbujajo, vendar kljub temu posamezni učenci 

med odmori berejo knjige. Spodbujanje branja fantov pa je opazno v zvezi z bralno značko, sploh v 

                                                           
8
 Učiteljica, ki je poučevala v 4. razredu opazovane šole Normaali Oulun koulu v kraju Oulu na Finskem 
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obdobju, ko se le-ta zaključuje in s pogostim glasnim (ali tihim) branjem pri različnih šolskih urah. 

V približno polovici držav imajo učenci v primerjavi z učenkami višje dosežke v matematiki, v 

večini drugih držav, med njimi tudi v Sloveniji, pa razlik v matematičnih dosežkih ni. V zvezi s 

poučevanjem matematike učitelji tako na Finskem kot tudi v Sloveniji ne delajo razlik med 

dekleti in fanti. Vendar pa se učitelji na Finskem zavedajo, da je matematika lahko precej 

monoton in za učence in učenke tudi nezanimiv predmet, zato ga poskušajo narediti čim bolj 

zanimivega za oba spola. Tako se jih veliko v razredu uporablja računalnike (za frontalno ali 

individualno delo), različne didaktične igre, nagrajevanja s štampiljkami in tekmovanja med 

učenci (med skupinami ali posamezniki). Podobno tudi slovenski učitelji ne delajo razlik pri 

poučevanju matematike med spoloma. Vendar pa je drugačen način pristopa opazen v primeru, 

da ima učenec večje težave pri razumevanju. Takrat učitelj z njimi dela individualno – z 

učencem skupaj rešujeta nalogo v učenčevem zvezku ali pred šolsko tablo ali pa učitelj poprosi 

za pomoč učenca oz. učenko, ki s tem nima težav in je nalogo že rešil.   

 

V naravoslovju pa, nasprotno, v večini držav ni razlik med spoloma, vendar to ne drži za 

Slovenijo, saj je uspeh učenk pomembnejše višji (519 točk) od uspeha dečkov (505 točk). 

Ravno tako so tudi na Finskem dekleta uspešnejša od učencev (povzeto po: PISA 2009. Prvi 

rezultati, 2010: 36). Kljub temu, da rezultati PISE kažejo, da so dekleta v obeh državah v 

naravoslovju uspešnejša od dečkov, pa na opazovanih slovenskih in finskih šolah ni bilo moč opaziti 

razlikovanja pri poučevanju obeh spolov, saj učitelji uporabljajo enake metode in oblike dela za vse 

učence. Če pa dečki postavijo vprašanja v zvezi s snovjo, jim učitelji nanje odgovorijo oz. jim snov 

pojasnijo.  

 

Priseljenci 

Rezultati PISE 2009 v bralni pismenosti kažejo, da so bili učenci priseljenci v OECD 

državah 42 % slabši od drugih učencev, v Sloveniji pa so bili slabši za 47 %. Na Finskem 

76.1 % otrok doseže tretjo ali višjo stopnjo, med katerimi je 40.5 % priseljencev. Odstotek v 

Sloveniji je zgolj 23 %.  

 

V izbranih evropskih državah so učenci s priseljenskim ozadjem na splošno socialno-ekonomsko 

izključeni, kar razloži del uspeha oz. luknje med njimi in drugimi učenci. Med OECD državami 

naj bi imeli priseljenci socialno-ekonomsko ozadje, ki naj bi bilo v povprečju 0,4 standardne 

deviacije nižje kot pri njihovih ostalih vrstnikih. 
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Štetje za ekonomski, socialni in kulturni status razloži 16 % točk razlike med priseljenci in ostalimi 

učenci v državah OECD. Povezava je posebej močna v starih demokratičnih državah (Avstrija, 

Nemčija, Belgija), vendar pa je razlika ravno tako visoka tudi v novih demokratičnih državah, kot je 

npr. Slovenija (23 točk). 

 

Naslednji pomemben dejavnik za dosežke učencev priseljencev je jezik, še posebej, če se 

jezik, govorjen v šoli, razlikuje od tistega, ki ga uporabljajo doma. Drugačen jezik, ki ga 

učenci govorijo doma, predstavlja najvišje odstotke na Finskem (69 %), v Sloveniji pa 

razloži 27 % uspeha.    

 

Od približno 170.000 državljanov Slovenije, rojenih v drugih državah, se jih je večji delež 

rodil v republikah nekdanje Jugoslavije. Od tega je 13,5 % učencev priseljencev prve 

generacije in 41.9 % druge. V času Jugoslavije priseljenci niso dojemali Slovenije kot tuje 

države, ker pravzaprav ni bila. Po razpadu Jugoslavije se je političen položaj spremenil: 

Slovenija je uradno postala tuja država, odnos med Slovenci in priseljenci pa se je in se ni 

spremenil – oboji so se počutili zgodovinsko in kulturno povezani, a hkrati med seboj 

različni. Na nekakšen način to predstavlja shizofren položaj: razlike v dosežkih priseljencev 

so prepoznane, vendar pa niso pravilno »rešene« (povzeto po: Šori et al. 2011: 35–36).  

 

Otroci, ki začasno živijo na Finskem, imajo pravico in dolžnost, da končajo kurikul obvezne 

šole. Poučevanje za priseljence sprva poteka v njihovih učnih skupinah, potem pa v rednih 

razredih osnovnih šol (povzeto po: Ministry of education, 1999a: 11). Te skupine (oz. 

pripravljalni razredi) so po navadi zelo majhne (imajo do največ 10 učencev) in se v njih, kot 

je povedal Herrko Suvanto
9
, učenci postopno učijo predvsem finskega jezika. Namen teh 

skupin je razvoj otroka in njegova postopna vključitev v finsko družbo, kar jim da potrebne 

sposobnosti, da se lahko vključijo v osnovno šolo (povzeto po: Immigrant education in 

Finland, 2005: 8). Poleg tega pa se je z opazovanji izkazalo, da se učenci učijo drugega tujega 

jezika (angleščine) skupaj z nižjimi razredi, ker je za njih to v bistvu že tretji tuj jezik 

(finščina jim ni materni jezik), saj imajo že s finščino veliko težav, sploh, če se preselijo na 

finsko sredi šolanja (npr. v 4., 5. razredu). Če je izvedljivo, pa se lahko kot prvi tuji jezik učijo 

njihov materni jezik (The Finnish national board of education). Ravno tako kot na Finskem 

imajo tudi pri nas tuji državljani pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod 

                                                           
9
 Učitelj, ki je poučeval v 4. razredu opazovane šole Kaakurin koulu v kraju Oulu na Finskem 
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enakimi pogoji kot slovenski učenci. Poučevanje ne poteka v posebnih skupinah, pač pa 

znotraj posameznih razredov, pri čemer učitelj upošteva načela za poučevanje otrok 

priseljencev. To pomeni, da sprva ugotovi predznanje otroka, v sodelovanju z ostalimi 

pedagoškimi delavci napiše individualni program za posameznega otroka, pri ocenjevanju 

znanja uporablja takšne oblike dela, ki najbolje upoštevajo otrokove komunikacijske 

zmožnosti, prilagaja vsebino, metode in oblike dela, spremlja otrokov napredek, vključi 

otroke v različne šolske in obšolske dejavnosti (tudi na lokalni ravni), omogoči otroku 

primerno obdobje prilagajanja (vendar ne več kot dve leti) ter spodbuja medvrstniško in 

medgeneracijsko pomoč (Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2011: 

12). 

 

Domače naloge 

V zvezi s pisanjem oz. dajanjem domačih nalog obstajajo velike razlike med obema šolskima 

sistemoma. V Sloveniji so tako domače naloge zelo pogoste, na Finskem pa ravno nasprotno. 

»Domače naloge so maloštevilne. Napisati jih je treba v zvezek, te pa niso niti pobrane, niti 

označene. Pri vsakem predmetu jih je potrebno opraviti 4 ali 5 v celotnem šolskem letu«. (À 

la découverte de l’école en Finlande, 2012: 54) Uredba o osnovni šoli  namreč določa, da 

mora imeti otrok po šoli, potovanju v šolo in domov in končevanju domače naloge dovolj 

časa za igro, počitek in rekreacijo. 

 

Kljub temu, da so domače naloge v slovenski OŠ zelo pogoste, niso obvezne, je pa po drugi 

strani v Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev (2004: 3. člen) med drugim zapisano, da 

je dolžnost učenca, da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti (med katere lahko 

štejemo tudi opravljanje domačih nalog). Poleg tega pa se lahko učiteljski zbor na posamezni 

osnovni šoli odloči, da učenci dobijo tudi oceno za opravljanje domačih nalog na podlagi 10. 

člena Zakona o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovnih šolah (2008), saj je le-ta 

dovolj ohlapen (vsebuje člen, ki govori o ocenjevanju drugih izdelkov oz. dejavnosti in 

mednje lahko torej vključimo tudi domače naloge).  

 

Slovenski učitelji trdijo, da je treba vsako domačo nalogo temeljito preveriti. Ni dovolj le 

bežen in hiter pregled. Z učenci se je treba pogovoriti o rešitvah, načinu reševanja 

problemov ali o iskanju informacij. Rezultate je treba preveriti, ker mora učenec dobiti 

povratno informacijo in možnost, da predstavi svoje ideje in način reševanja, napake pa 

mora seveda popraviti. Med pregledovanjem domačih nalog učitelj pogosto vzame zvezek 
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enemu učencu, nalogo glasno pregleda, drugi učenci pa si jo popravljajo sami. V nižjih 

razredih pa učitelj zvezke pregleda vsem učencem (še posebej pri opismenjevanju). Učitelj 

temeljito pregleda zvezke in preveri, ali učenci popravljajo napake in kako jih popravijo, 

preveri pa tudi, ali imajo učenci urejen zvezek. Če te povratne informacije ni, se velikokrat 

zgodi, da se večini učencev ne zdi več smiselno opravljati domače naloge. Koristno pa je, 

da je vsaka domača naloga evidentirana, saj izkušnje mnogih pedagogov potrjujejo, da so 

opravljene domače naloge pogosto povezane z učenčevim znanjem in oceno. Učenci, ki 

redno opravljajo domače naloge, imajo boljše znanje ter s tem tudi ocene. Evidenca domačih 

nalog dobro služi tudi pri pogovorni uri s starši, kjer jih lahko učitelj ustrezno seznani z 

opravljanjem le-teh in jim ustrezno svetuje (povzeto po: Sovič, 2010: 26–27).  

 

Z opazovanjem slovenskih osnovnih šol se je izkazalo, da so domače naloge precej pogoste. 

Najpogosteje jih morajo učenci zapisati v zvezek posameznega predmeta oz. v učbenik ali delovni 

zvezek do naslednje ure istega predmeta. Občasno morajo tudi doma narediti kakšen izdelek, 

vendar pa je takšen način opravljanja domačih nalog redek. Domače naloge so v razredu vedno 

pregledane – največkrat z glasnim branjem ali z bežnim učiteljevim pregledom, vendar vedno na 

začetku šolske ure. Takrat si učitelji zapišejo, kdo od učencev ima narejeno nalogo in kdo ne v 

njihovo lastno evidenco. Pri opazovanju finskega pouka se je izkazalo, da v resnici učenci 

dobijo zelo malo domače naloge. Če pa jo že dobijo in je ne opravijo, jo po končanem pouku 

naredijo skupaj z učiteljem. Ravno tako se je izkazalo tudi, da je način preverjanja domačih 

nalog drugačen kot v Sloveniji – učitelj le bežno pregleda, ali imajo vsi učenci narejene 

domače naloge, temu pa nato sledi frontalno preverjanje domače naloge oz. individualno 

(učitelj da učencem rešitve). Vendar pa to »nedelo« nikakor ne vpliva na ocene pri 

posameznem predmetu.   

  

V nasprotju z maloštevilnimi domačimi nalogami pa se je pri opazovanju pokazalo, da je zato 

nalog na Finskem pri samem pouku več. Te se znotraj posamezne ure zelo razlikujejo glede 

na težavnost in obsežnost, kar pa je značilno tudi za slovensko šolo. Učitelji na Finskem 

večinoma navodil za naloge ne razlagajo, le izjemoma, če opazijo, da imajo učenci težave 

oziroma ga začnejo spraševati ali če sam vnaprej predvidi, da bodo z določeno nalogo težave. 

Nasprotno pa slovenski učitelji velikokrat razlagajo navodila nalog, vendar pa še vedno dovolj 

pogosto pustijo učencem, da so pri reševanju nalog samostojni. Večkrat pa učitelji tudi 

uporabljajo različno zahtevne naloge za različno sposobne, kar pa za slovenske učitelje ne 

velja.   
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Učilnice 

Kot se je izkazalo pri opazovanju pouka v obeh državah, so po velikosti učilnice v finskih 

osnovnih šolah primerljive s slovenskimi. Učitelj z učenci večino dela opravi v razredni 

učilnici, poleg tega pa izvaja pouk tudi v posebnih učilnicah (za glasbeno vzgojo, za tehnično 

vzgojo, za učenje ročnih spretnosti) in v telovadnici (oziroma na šolskem igrišču). Postavitev 

miz ni določena z nobenimi zakoni, vendar pa so mize postavljene v ravnih vrstah, ki gledajo 

proti šolski tabli na Finskem prava redkost. Tu imajo namreč šolske klopi postavljene v 

kotičke. V učilnicah imajo povsod zelene šolske table, poleg teh pa tudi bele in interaktivne, 

na katere pišejo s flomastri oz. projicirajo z računalnika ali dokumentne kamere
10

. Podobno 

pouk v slovenski osnovi šoli praviloma poteka v razredih, z izjemo pouka športne vzgoje, ki 

poteka v šolski telovadnici oz. v lepem vremenu na šolskih igriščih ali v naravi. Klopi v 

šolskih učilnicah so praviloma razporejeni klasično. V razredih imajo zelene in bele table, 

marsikje pa je tudi že kakšna interaktivna tabla.  

 

 

Slika 1: Dokumentna kamera - zelo pogost pripomoček v finski osnovni šoli 

 

Učno okolje 

Fizično učno okolje na Finskem sestavljajo šolske zgradbe in objekti, učni pripomočki in 

materiali. Vključuje tudi širše grajeno okolje in obkrožajoče naravno okolje. Učni pripomočki 

in zgradbe morajo biti dizajnirani in organizirani tako, da omogočajo raznoliko uporabo učnih 

metod in oblik. Učni pripomočki, materiali in knjižnica morajo biti omogočeni učencem, da 

jim dajo priložnost za aktiven in neodvisen študij. Učenec mora imeti tudi priložnost uporabe 

računalnika ter druge tehnologije in interneta (povzeto po: National core curriculum for basic 

                                                           
10

 Didaktični pripomoček, ki deluje na podoben način kot grafoskop in omogoča, da učenci vidijo neprosojno 

učno gradivo velikosti A4 ali manjše (npr. učni list, stran iz učbenika …) povečano na platno ali šolsko tablo 

(belo ali interaktivno).  
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education, 2004: 16).  Čeprav v literaturi o slovenskem šolskem sistemu ni mogoče ničesar 

razbrati o učnem okolju, lahko na podlagi poznavanja in opazovanja le-tega rečem, da 

podobne zakonitosti, kot so opisane za Finski sistem, veljajo tudi za našega.  

 

 

Učni pripomočki 

Učni pripomočki, ki jih uporabljajo pri pouku v finski OŠ, so: učbeniki, delovni zvezki, 

radijski sprejemnik s CD-ji oz. avdio kasetami, televizije z videokasetami, računalnik (preko 

katerega dostopajo do didaktičnih iger na spletu ali pa tistih, ki so naložene na računalniku), 

pripomočki za glasbeno in likovno vzgojo. Poleg teh »običajnih« pa imajo v učilnicah tudi 

šivalne stroje.  

 

Učni pripomočki, ki jih uporabljajo v slovenski osnovni šoli, so precej raznoliki. Najpogosteje 

učitelji in učenci uporabljajo učbenik, delovni zvezek, zvezek, delovne liste ter pripomočke za 

glasbeno in likovno vzgojo. Poleg teh pa uporabljajo tudi berilo, didaktične kartončke, 

prehransko piramido, televizijo z videokasetami o obravnavani temi in računalnik (za 

projekcijo na platno oz. individualno reševanje nalog).   

 

Pomembno se mi zdi poudariti tudi to, da učitelji znotraj posameznih ur v obeh šolskih 

sistemih na opazovanih šolah uporabljajo precej raznolikih učnih pripomočkov oz. učil – le 

redko se namreč zgodi, da uporabljajo le enega. 

 

 

2.3 Srednješolsko izobraževanje 

 

Po zaključku finske devetletne obvezne osnovne šole, lahko učenci nadaljujejo 

izobraževanjem na srednji splošni ali poklicni šoli. Podobno učenci v Sloveniji nadaljujejo 

šolanje na šolah z gimnazijskimi programi ali pa na poklicnih in strokovnih srednjih šolah. 

Ravno tako pa lahko v obeh šolskih sistemih s končano osnovno šolo za vedno zapustijo šolo, 

čeprav zelo malo učencev to naredi – na Finskem je tako takih otrok približno 6 %, v 

Sloveniji 4,2 % (povzeto po: Aho et al., 2006: 20; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 

2011: 183; Gaber et al, 2006: 86). 
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Po navadi finske srednje šole za dokončanje študija vzamejo 3 leta, vendar pa sta hitrost in 

napredovanje zelo individualna. Nasprotno pa dijaki v Sloveniji obiskujejo srednjo šolo 

praviloma 4 leta, pri čemer sledijo v naprej določenem predmetniku.  

 

 

2.3.1 Splošna srednja šola (lukio) 

Finska splošna srednja šola
11

 nadaljuje učenje in izobraževalne naloge osnovne šole za učence 

stare od 16 do 19 let. Splošna srednja šola se konča z maturo, ki omogoča učencem, da se 

vpišejo na katerokoli visokošolsko institucijo. Podobno vlogo najsplošnejše srednje šole v 

Sloveniji ima gimnazijski program, ki pripravlja dijake za nadaljnji študij in se konča z 

maturo. Vendar pa se kaže razlika v starosti otrok na tej stopnji izobraževanja, saj so 

slovenski dijaki stari od 15 do 18 let (povzeto po: Eurydice, 2008/2009: 82; The Finnish 

National Board of Education).  

 

Nekatere splošne srednje šole se usmerijo v posamezne predmete (kot npr. šport, umetnost ali 

glasba) ali v pripravo za opravljanje mednarodnih preizkusov znanja (The Finnish ministry 

education and culture). Podobno velja tudi za Slovenijo, saj imamo gimnazijski program s 

športnim oddelkom, umetniško gimnazijo in gimnazijski program mednarodne mature 

(Education system in Finland, 2011; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 183).  

 

Predmetnik finske splošne srednje šole se od slovenskega razlikuje v tem, da ni za vsa učence 

enak, saj temelji na modularnem pristopu in na velikem deležu izbirnosti. Predmetnik pa 

sestavljajo obvezni del, posebni del in uporabni del. Finska srednja splošna šola je deljena na 

module in vsak od njih je deljen na najmanj 38 učnih ur (povzeto po: Education system in 

Finland, 2011). Nasprotno pa imamo v Sloveniji določene predmetnike, vendar se med 

šolami nekoliko razlikujejo. V Sloveniji tako poznamo več srednjih šol z gimnazijskim 

predmetnikom, med katere sodijo: splošna gimnazija, klasična gimnazija, gimnazija s 

športnim oddelkom, gimnazija z evropskim oddelkom, gimnazijski izobraževalni program 

zasebne katoliške šole ter program mednarodne mature in wvaldorfska gimnazija. Poleg teh 

imamo tudi strokovne gimnazije, med katere sodijo tehniška, ekonomska in umetniška. K 

splošnemu izobraževanju sodi tudi maturitetni tečaj, ki omogoča načrtno in sistematično 

                                                           
11

 Splošna srednja šola (ang. General upper secondary education) je šola, ki sledi obvezni osnovni šoli in učence 

oskrbi s splošnim znanjem, ki je potrebno za nadaljnji študij. Lahko jo primerjamo s slovenskimi gimnazijami.  
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pripravo na splošno maturo. (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 183; 

The Finnish Ministry of education and Culture).   

 

Pri ocenjevanju na Finskem v splošnih srednjih šolah uporabljajo numerično lestvico od 4 do 

10, pri čemer ocena 4 predstavlja negativno. Ocenjevalna lestvica je v slovenskem šolskem 

sistemu drugačna, saj lahko učenci dobijo ocene od 1 do 5, pri čemer 1 predstavlja negativno. 

Nekateri predmeti so lahko na Finskem ocenjeni samo z opravil/ni opravil (povzeto po: 

Eurydice, 2009/2010a: 62; Aho et al., 2006: 21; Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih 

šolah, 2010: 15. člen).  

 

 

2.3.2 Poklicna srednja šola in praksa/ammatilliset oppilaitokset 

 

Predmetnik srednje poklicne šole je določen s kreditnimi točkami in traja približno 3 leta, 

čeprav dijaki potrebujejo različno dolgo za dokončanje programa, kar je odvisno od 

napredovanja in predhodnega študija oz. delovnih izkušenj (povzeto po: Ministry of 

education, 1999c: 11). Nasprotno pa imamo v Sloveniji več vrst izobraževalnih programov 

poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki trajajo različno dolgo, vendar pa vse sledi 

vnaprej določenemu predmetniku, vendar ne manj kot 2 leti in ne več kot 4. Med te pa sodijo 

nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno 

izobraževanje in poklicno- tehniško izobraževanje ter poklicni tečaj, ki traja 1 leto (povzeto 

po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 225). 

 

Oba šolska sistema na tej stopnji šolanja vsebujeta tudi prakso. Na Finskem praksa ne temelji 

na starostnih skupinah, je pa določena najnižja starost (15 let). Podobno tudi v Sloveniji 

praksa temelji na letnikih šolanja in se ravno tako razlikuje glede na program (povzeto po: 

prav tam: 225; The Finnish National board of education).  

 

Učenčevo znanje, sposobnosti in njihov napredek so na Finskem ocenjeni med šolskim letom 

in na koncu. Pri ocenjevanju lahko dijaki dobijo ocene odlično (5), dobro (4-3) in zadostno 

(2-1). Izbirni predmeti so lahko ocenjeni le z oznako »opravil« (povzeto po: Ministry of 

education, 1999c: 17). Podobno so slovenski srednješolci ocenjeni z ocenami od 1 do 5, 

vendar pa v našem šolskem sistemu ocena 1 predstavlja negativno oceno. Učenci ob 
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zaključku poklicne srednje šole ne opravljajo mature, lahko pa se prostovoljno odločijo za 

opravljane t. i. srednješolske diplome, ki ima podobno vlogo kot maturitetni preizkus 

(povzeto po: Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, 2010: 15. člen; Aho et al., 

2006: 23).  

 

V Sloveniji v poklicnem in strokovnem izobraževanju ravno tako ne opravljajo mature, 

vendar pa zaključijo šolanje z zaključnim izpitom ali s poklicno maturo. (povzeto po: Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 225) 

 

 

2.3.3 Posrednješolsko (neterciarno) izobraževanje 

 

V Sloveniji imamo tudi višjo strokovno in poklicno šolo, medtem ko česa takega na Finskem 

ni. Ta predstavlja nadgradnjo srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja in traja dve 

leti. Zapolnjuje vrzel med srednjim in visokim šolstvom. Od univerz, pa tudi visokih 

strokovnih šol, se razlikuje predvsem po tem, da zanjo ne veljajo zahtevni habilitacijski in 

drugi visokošolski kriteriji, saj ni naravnana akademsko in teoretsko, ampak izrazito 

praktično, vendar na relativno visokem zahtevnostnem nivoju. Pod določenimi pogoji 

omogoča tudi nadaljevanje izobraževanja na visokih strokovnih šolah (povzeto po: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Javni sklad republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendije).   

 

 

2.4 Višje in visokošolsko (terciarno) izobraževanje 

 

Po zaključku splošne srednje šole ali srednje poklicne šole lahko finski in slovenski učenci 

nadaljujejo na visokošolskih institucijah. Finski izobraževalni sistem ima 2 paralelna sektorja: 

univerze in politehnike (AMK
12

 institucije). Ravno tako ima tudi Slovenija univerze, medtem 

ko nima politehnik, pač pa ima višje šole. 

 

Na slovenskih šolah poznamo 2 vrsti programov: diplomski in »nediplomski« študij (kot 

dodatni programi oz. oblika vseživljenjskega učenja). Višješolsko izobraževanja je trenutno še 

deljeno na predbolonjske in v bolonjske, vendar pa bo zelo kmalu v veljavi le še bolonjsko 

                                                           
12

 AMK= fin. Ammattikorkeakoulu 
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izobraževanje (povzeto po: The Finnish national board of education; Eurydice, 2008/2009: 

122).  

 

 

2.4.1 Univerze 

 

Univerzitetni študij je omogočen vsem, saj univerze ne zaračunavajo šolnin. Študentje lahko 

izberejo nižjo ali pa višjo univerzitetno stopnjo in zaključijo študij z diplomsko nalogo ali 

magistrsko nalogo. Po končani visokošolski stopnji je možno naprej študirati za licentat
13

 ali 

doktorat. Univerze organizirajo tudi nadaljnje izobraževanje. Osnovni namen finskih univerz 

je omogočiti znanstvene raziskave in višješolsko izobraževanje. (povzeto po: Education 

system in Finland, 2011)  

 

Univerze v Sloveniji so s svojimi članicami (fakultetami in umetniškimi akademijami) 

usmerjene predvsem v študij znanosti, umetnosti in posameznih strok. Višješolski študiji, ki 

še vedno potekajo po predbolonjskih programih (vendar se bodo kmalu končali), trajajo v 

akademskih programih 4 do 6 let, medtem ko trajajo v profesionalnih študijah 3 do 4 leta. 

Podiplomski študij pa se delil na specializacijo, magisterij znanosti ali umetnosti in doktorski 

študij. Po bolonjskem sistemu pa so študiji deljeni na dva ciklusa, njihovo trajanje pa določajo 

leta in kreditne točke. Prvi ciklus se konča z diplomo, drugega predstavljajo magisteriji, 

zadnjega pa doktorski študij. (povzeto po: Eurydice, 2008/2009: 122)   

 

2.4.2 Politehnike 

 

Študij na politehnikah je brezplačen za vse študente in omogoča praktično usmerjeno 

alternativo tradicionalnim univerzam. Razširjene povezave s poklicnim življenjem 

zagotavljajo dobro zaposljivost med politehničnimi diplomanti.   

 

Študentje potrebujejo do 4 leta, da zaključijo dodiplomski študij. Če želijo nadaljevati na 

magistrski stopnji, sta obvezna dodiplomski študij in najmanj 3 leta poklicnih izkušenj.  

Vsak študent ima individualni študijski načrt, kar lajša vodenje in spremljanje napredka 

študenta (povzeto po: Finnish ministry of education and culture).  

                                                           
13

 Licentat, znan tudi kot preddoktorska stopnja, ki sledi bolonjski magistrski stopnji, je primerljiv praktičnemu 

delu pri doktoratu oz. polovici doktorske disertacije in so zanj potrebna 3 leta raziskovanj 
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Podobno vlogo kot na Finskem imajo v Sloveniji višje šole, ki trajajo 3 do 4 leta. Tem lahko 

sledijo tudi podiplomski programi specializacije, ki trajajo do dve leti (povzeto po: Eurydice, 

2008/2009: 123).  
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3 UČITELJI  

 

3.1 Osnovne in splošne srednje šole 

 

Slovenske osnovne šole zaposlujejo raznolike vrste učnega osebja. Razredni učitelji učijo 

večino predmetov oz. predmetnih področij v prvih petih razredih. V prvem obdobju poučuje 

učitelj razrednega pouka, v prvem razredu pa tudi drugi učitelj (praviloma vzgojitelj 

predšolskih otrok, lahko pa tudi razredni učitelj). Drugi učitelj poučuje polovico ur pouka. V 

drugem obdobju poučuje učitelj razrednega pouka, v poučevanje pa se postopoma v vse večji 

meri vključujejo učitelji predmetnega pouka (najprej učitelji vzgojnih predmetov in tujih 

jezikov). Učitelj razrednega pouka lahko poučuje tudi v šestem razredu, praviloma pa v tem 

razredu poučujejo vse predmete učitelji predmetnega pouka. V tretjem obdobju poučujejo 

zgolj slednji (povzeto po: Adamič Tomič, 2004: 8).   

 

Na opazovanih šolah se je izkazalo, da v petem razredu razredni učitelji res ne poučujejo več 

vseh predmetov, kljub temu pa še vedno večino. Tako ne poučujejo glasbene vzgoje, športne 

vzgoje ali angleščine (povzeto po: Eurydice 2009/2010c: 20). Nekoliko drugače pa je v finski 

osnovni šoli, saj finski razredni učitelji tradicionalno učijo isti razred več let, celo od 1. do 6. 

razreda. Vendar pa se je z opazovanjem pouka v finskih šolah pokazalo, da razredni učitelji ne 

učijo le enega razreda. Kot mi je povedal učitelj Pasi Palola
14

, se vsak učitelj že v času študija 

specializira za 4 predmete, ki jih nato poučujejo v različnih razredih razredne stopnje. 

Näätänen (2005: 4) pa pravi, da »[…] v večjih šolah učitelji praviloma učijo 1. in 2. razred ter 

od 3. do 6.« Učitelji na razredni stopnji praviloma učijo vse predmete. Vendar pa lahko 

nekatere predmete, kot npr. tuje jezike, likovno vzgojo in glasbo, učijo predmetni učitelji že v 

nižjih razredih (povzeto po: Ministry of education, 2002: 16 ). V praksi pa se izkaže, da 

likovno in glasbeno vzgojo v 4. razredu še vedno učijo razredni učitelji, medtem ko 

angleščino že učijo predmetni učitelji.  

 

Celo v srednjih šolah imajo »razrednega učitelja«
15

 – učitelja, ki je z razredom več let in 

prevzema odgovornost in spremljanje napredka za učence v oddelku. Stabilnost in 

nadaljevanje omogoča učiteljem boljše poznavanje učencev in olajša prepoznavanje 

                                                           
14

 Učitelj, ki je poučeval 4. razred na opazovani šoli Terva-Toppilan koulu v kraju Oulu na Finskem 
15

 Tudi v Sloveniji poznamo podoben izraz- t. i.- razredniki – v osnovni in srednji šoli 
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kakršnihkoli težav (povzeto po: Grubb et al., 2005: 20). Vlogo tega učitelja lahko primerjamo 

s slovenskim razrednikom.  

 

Vzgojitelji v slovenskem šolskem ne delajo samo v vrtcu, pač pa tudi v šoli kot drugi učitelj v 

prvem razredu (povzeto po: Eurydice, 2009/2010c: 20). Na finskem pa ti praviloma delajo z 

otroki med enim in šestim letom starosti. Zadnje čase veliko učiteljev nadaljuje svoj študij, da 

prejmejo certifikat za poučevanje otrok še v prvem in drugem razredu osnovne šole (povzeto 

po: Ministry of education, 2002: 14).  

 

Predmetni učitelji so v slovenski šoli specializirani v učenje enega ali dveh predmetov. S 

poučevanjem začnejo v 4. razredu osnovne šole. V 7. do 9. razredu poučujejo vse predmete 

predmetni učitelji. V posameznih primerih pa lahko poučujejo v prvi triadi specifične 

predmete (glasbena vzgoja, tuji jeziki itd.). Poučujejo pa lahko tudi splošnoizobraževalne 

predmete v srednjih šolah (povzeto po: Adamič Tomič, 2004: 8–9; Eurydice, 2009/2010c: 

29).  

 

Pri poučevanju tujega jezika so zahteve nekoliko drugačne. V prvi in drugi triadi ga lahko 

poučuje razredni učitelj z dodatnim izobraževanjem iz tujega jezika, ali pa profesor tujega 

jezika, vendar mora imeti za poučevanje v prvi triadi opravljeno izobraževanje za zgodnje 

poučevanje (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011:128). Na opazovanih 

šolah se je izkazalo, da angleščino poučujejo praviloma predmetni učitelji, le na eni šoli pa jo 

je poučeval učitelj razrednega pouka, ki je imel opravljeno izobraževanje za poučevanje 

angleščine.  

 

Na Finskem predmetni učitelji učijo enega ali več predmetov v osnovni šoli (praviloma v 

sedmem do devetem razredu) in/ali v splošni srednji šoli, ravno tako pa lahko delajo na šolah 

za izobraževanje staršev ali kot učitelji glavnih učnih predmetov na poklicnih šolah (OAJ: 5).  

Svetovalni delavci v Sloveniji pomagajo pri učnih težavah in svetujejo pri izbiri nadaljnjega 

šolanja. Zaposleni so tako v osnovnih, kot tudi srednjih šolah. Glede na to kakšen študij so 

končali in glede različne izobrazbe, imajo v šoli zelo različne vloge. Tako so lahko svetovalni 

delavci – psihologi, pedagogi, socialni pedagogi. Podobno vlogi imajo tudi finski svetovalni 

delavci, saj ti pomagajo učencem pri načrtovanju njihovih predmetnikov, pri izbirah in 

prošnjah za nadaljnji študij, z učnimi tehnikami in vstopom v delo. Šolski socialni delavci 

sodelujejo z učenci, starši in učitelji z namenom, da rešijo probleme, ki se vežejo na socialne 
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probleme in šolanje. Šolski psiholog skrbi za individualne analize otrokovega učenja in 

splošni razvoj, za premagovanje učnih težav in se pogaja s starši, učitelji in drugimi delavci 

šole. Ukvarja se tudi z razlogi, ki predstavljajo nevarnost za mentalno zdravje na šoli. Vendar 

pa moram poudariti, da je vloga socialnih in specialnih pedagogov drugačna kot v slovenskem 

šolskem sistemu. Večina socialnih in specialni pedagogov dela od prvega do devetega razreda 

in daje, poleg rednega izobraževanja, dodatno specialno izobraževanje učencem, ki ga 

potrebujejo. Lahko delajo ločeno od rednih učiteljev zunaj razreda ali pa skupaj z njimi 

(povzeto po: Eurydice 2009/10b: 21; Ministry of education, 1999a: 10; OAJ: 5-6; Pravilnik o 

izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli, 2011: 5. člen).  

 

Šola ima lahko tudi knjižničarke. V praksi se je izkazalo, da delo knjižničarke na Finskem 

opravljajo katerekoli učiteljice na šoli (razredne ali predmetne), medtem ko so knjižničarke na 

opazovanih slovenskih šolah ukvarjajo praviloma le s knjižničarstvom (povzeto po: The 

Finnish National board of education; Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v devetletni osnovni šoli, 2011: 5. člen).  

 

Poleg tega pa na finskem obstajajo v šolah še službe, ki jih v slovenskem šolskem sistemu ne 

poznamo. Med te sodijo:  

 

Asistenti za učence s posebnimi potrebami lahko delajo v posameznem razredu ali z enim ali 

več učenci z več težavami. Narava, dolžnosti in prioritete vsakega asistenta se razlikujejo na 

podlagi njihovih nalog.  

 

Strokovni tim, ki ga sestavljajo učenčev učitelj, učitelj za učence s posebnimi potrebami, 

svetovalni delavec, šolski psiholog in zunanji sodelavci, pomaga učencem pri problemih, 

povezanih z rastjo in razvojem ali težavami v šoli. Tipične situacije, ki potrebujejo njihovo 

pomoč, so: neupravičeno izostajanje, izsiljevanje ali težave zaradi zamenjave razreda ali šole.   

Vsaka lokalna oblast mora priskrbeti (pred)šolsko zdravstveno službo, zato imajo šolske 

medicinske sestre in šolske zdravnike.  

 

Obvezne osnove šole imajo lahko tudi učitelje interesnih dejavnosti, da organizirajo dodatne 

aktivnosti. (povzeto po: The Finnish National Board of Education) 
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3.2 Srednje poklicne in strokovne šole 

 

Na srednjih poklicih in strokovnih šolah lahko delajo nekateri delavci, ki delajo tudi na 

srednjih šolah (vsi prej našteti, razen učitelja razrednega pouka in vzgojitelja), poleg teh pa 

tudi še nekateri drugi. V Sloveniji srednješolsko izobraževanje izvajajo strokovno 

usposobljeni pedagogi, ki imajo izobrazbeno stopnjo diplomo, magisterij ali najvišje možne 

kvalifikacije na svojem področju in določen delež opravljenih pedagoških študij (odvisno od 

predmeta in vrste ustanove, na kateri poučujejo). Tako imamo v slovenskem srednješolskem 

sistemu še učitelje strokovno-teoretičnih predmetov, učitelje praktičnih predmetov, 

delodajalce v obrtnih delavnicah in podjetjih, gostujoče učitelje, asistente, laborante ter 

inštruktorji in organizatorji praktičnega pouka (povzeto po: Eurydice, 2009/2010c: 29–30; 

Eurydice, 2010: 7; Adamič Tomič, 2004: 10).   

 

Na finskem srednješolsko poklicno izobraževanje izvajajo strokovno usposobljeni pedagogi, 

ki imajo primeren akademski naziv, ustrezno izobrazbo politehnične univerze ali najvišjo 

možno kvalifikacijo v lastnem poklicu ter vsaj 3 leta delovnih izkušenj in opravljeno število 

predmetov na pedagoškem področju. Med finske srednješolske učitelje tako sodijo še učitelji 

splošnih predmetov, učitelji strokovnih predmetov, trenerji ali inštruktorji v podjetjih 

(Ministry of education, 2006: 9; Eurydice, 2009/2010; Eurydice, 2010: 27, 32; OAJ).  

 

 

3.3 Višješolske in visokošolske institucije 

 

Na finskih univerzah se za poučevanje v splošnem zahteva doktorski ali drug podiplomski 

naziv, v Sloveniji pa doktorski naziv.   

 

Med slovenske visokošolske učitelje sodijo lektorji, docenti, izredni profesorji in redni 

profesorji. Visokošolske ustanove lahko zaposlijo tudi zasebne učitelje ali za določen čas k 

sodelovanju povabijo znane profesorje, ne glede na njihove strokovne in znanstvene nazive. 

Med višješolske učitelje v Sloveniji poleg prej omenjenih sodijo tudi predavatelji in višji 

predavatelji (povzeto po: Adamič Tomič, 2004: 13; Eurydice 2011: 8).   
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Na finskih univerzah imajo zaposlene raziskovalce iz več vrst. Pogosto se imenujejo projektni 

raziskovalec (projektitutkija), raziskovalec (tutkija) ali starejši raziskovalec (erikoistutkija). 

Poleg teh pa imajo tudi univerzitetne učitelje, ki se delijo na profesorje, lektorje in asistente. 

Delo lektorjev (lehtori) je tradicionalno definirano v obliki lektorskih ur med študijskim 

delom, danes pa pravzaprav opravljajo tudi raziskave. Imajo stalno delo, predstavljajo pa jih 

lektorji, starejši lektorji (lehtori yp.) in mlajši lektorji (lehtori, ap.).  

 

Originalno je bila asistentova služba (assistentti), doktorska priprava, ponujena mladim 

akademikom, danes pa tudi poučujejo in opravljajo težke oddelčne naloge. Starejši asistenti 

morajo imeti končan podiplomski študij, medtem ko morajo imeti asistenti magisterij 

bolonjske stopnje. Najnižja kategorija univerzitetnih učiteljev so učitelji, ki delajo polni 

delavnik (päätoiminen tuntiopettaja). Ti imajo najnižjo plačo in najtežje delo, ampak število 

teh učiteljev je padlo za skoraj 40 %. Najnovejša kategorija univerzitetnih strokovnih 

uslužbencev so univerzitetni učitelji (yliopiston opettaja) ali univerzitetni lektorji 

(yliopistonlehtori), ki kombinirajo delo lektorjev in učiteljev, ki delajo polni delovni čas 

(povzeto po: Enders, 2001: 77–79, Eurydice 2010: 7).  

 

Najbolj prestižna kategorija AMK učiteljev
 16

 so starejši učitelji (yliopettaja), ki so odgovorni 

za razvijanje in vodenje njihovih oddelkov ali profesionalnih področij (povzeto po: Enders, 

2001: 80). 

  

                                                           
16

 Učitelji, ki poučujejo na politehnikah 
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4 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V FINSKI OSNOVNI 

ŠOLI 

 

Cilj povezovanja predmetov v finski osnovni šoli je voditi učence pri proučevanju pojavov z 

različnih perspektiv različnih predmetov s poudarkom na splošnih izobraževalnih ciljih. 

Učenje, ki presega okvirje posameznega učnega predmeta, omogoča povezovanje in 

združevanje različnih učnih ciljev v smiselno enoto. Tovrstno celostno učenje ne zagotavlja le 

povezave in poenotenja znanja, temveč otroke globoko motivira k drugačnemu zaznavanju in 

povezovanju vsebin in oblikovanju novih – drugačnih miselnih modelov, sistemov in struktur. 

Učenci so v takih primerih, kot pravi Kirsti Karhumaa, veliko bolj motivirani. Zato učitelji, če 

se le da, predmete med seboj povezujejo.  

 

Medpredmetna področja so vključena v raznolike predmete in so odvisna od perspektive, 

značilne za določen predmet in načina, ki ga zahteva otrokova razvojna stopnja. Pri 

oblikovanju kurikula, mora ta teme vključevati v obveznih in/ali izbirnih predmetih in v 

združenih dogodkih kot npr. zborovanja in se kazati v operativni kulturi šole. Med te teme 

sodijo:  

- Osebna rast 

- Kulturna identiteta in medkulturnost 

- Delo z informacijskimi mediji in komunikacija 

- Aktivno državljanstvo in podjetništvo 

- Odgovornost za okolje, dobro počutje in trajnostni razvoj 

- Varnost in promet 

- Tehnologija in posameznik (povzeto po: National core curriculum for basic 

education, 2004: 36–40) 

 

Drugače je v slovenskem šolskem sistemu, saj nimamo v nobenem šolskem dokumentu 

zapisane teme, ki bi jih bilo treba medpredmetno obravnavati. So pa v vsakem predmetnem 

učnem načrtu pri obravnavi posameznih vsebin zapisani predlogi medpredmetnega 

povezovanja učnih vsebin znotraj predmeta ali med predmeti. Na razredni stopnji posamezne 

vsebine celo sovpadajo in je torej medpredmetno povezovanje skoraj nepričakovano. To so 

samo predlogi – učitelj ni obvezan k temu, da mora nujno in točno na tak način 
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prepletati/povezovati predmete med seboj. Lahko pa predmete tudi povezuje na način, kot 

njemu ustreza oz. si zamisli.  

 

Kot pomoč medpredmetnega povezovanja slovenskim učiteljem razrednega pouka, ki 

poučujejo v 1. in 2. Razredu, se je leta 1995 pojavil komplet medpredmetnih učbenikov Tako 

lahko. V vsakem razredu so učbeniški komplet sestavljali 4 delovni učbeniki: Jesen, Zima, 

Pomlad in Poletje. Vsebinski okvir pri tem delovnem učbeniku pa je dajalo spoznavanje 

narave in družbe, ki se je prepletalo s skoraj vsemi drugimi predmeti 1. oz. 2. razreda (razen 

likovne in športne vzgoje). Po tem kompletu je trajalo kar nekaj let, da so napisali nov 

komplet medpredmetnih učbenikov. Leta 2010 sta tako nastala 2 kompleta, ki povezujeta 

predmete spoznavanje okolja, matematiko in slovenščino z imeni Mlinček ter Lili in Bine.  

 

Poleg medpredmetnih povezav v posameznih predmetih pa je povezava še zelo očitna in 

koristna na šolskih športnih dnevih – predvsem je opazna pri planinarjenju in v šolah v naravi. 

Številne šole ponujajo vsebinsko izjemno bogate šole v naravi, v okviru katerih povezujejo 

naravoslovne, družboslovne in športne vsebine, ki se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo. 

Takšna organizacija zahteva sodelovanje učiteljev iz različnih predmetov.  

(povzeto po: Zabukovšek, 2011: 43)  

 

 

                         

                                                  Slika 2: Medpredmetni delovni učbeniki 

(vir: http://www.emka.si/lili-in-bine-2-novo-berilo-v-2-razredu-osnovne-

sole/PR/1050806,1890, http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Osnovna-

sola/1.-razred/Mlincek-1-1.-del, http://www.simos.si/default.asp?zalozba=Mapet.) 

http://www.emka.si/lili-in-bine-2-novo-berilo-v-2-razredu-osnovne-sole/PR/1050806,1890
http://www.emka.si/lili-in-bine-2-novo-berilo-v-2-razredu-osnovne-sole/PR/1050806,1890
http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Osnovna-sola/1.-razred/Mlincek-1-1.-del
http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Osnovna-sola/1.-razred/Mlincek-1-1.-del
http://www.simos.si/default.asp?zalozba=Mapet
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5 FINANCIRANJE ŠOLSTVA  

 

Osnovnošolsko izobraževanje je v obeh državah brezplačno in se financira z javnimi sredstvi. 

Za finsko to pomeni, da imajo učenci zastonj (oz. jih sami ne kupujejo) učbenike, delovne 

zvezke, zvezke, pisala, pripomočke za likovno vzgojo, medtem ko to za slovenski sistem 

pomeni le, da starši za svoje otroke ne plačujejo šolnine. V obeh državah je financiranje šol 

razdeljeno med občinami in državo, vendar pa se način razdeljevanja financiranja med 

državama razlikuje (povzeto po: The Finnish National board of education; Miklič, 2010: 28–

29).  

 

 Slovenske občine morajo zagotoviti pogoje za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega 

izobraževanja in poskrbeti za programe dodatnih dejavnosti. Poleg tega pa krijejo materialne 

stroške, ki nastajajo v šolah, stroške vzdrževanja šolskega prostora in nabave učil in opreme 

ter zagotavljajo sredstva za prevoz otrok v šolo in skrbijo za vlaganja v osnovnošolski prostor. 

Iz državnega proračuna se namenjajo sredstva za plače in za izvedbo osnovnega glasbenega 

izobraževanja. Za nadstandardne storitve na področju osnovnega izobraževanja lahko po 

potrebah in materialnih možnostih prispevajo tudi starši in neposredno okolje. Ker je država 

vsem učencem in učenkam dolžna zagotoviti čim bolj enotne razmere za izobraževanje, pri 

financiranju občin uveljavlja institut finančne izravnave občinskih proračunov (povzeto po: 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995: 73–74; Miklič, 2010; Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007).  

 

Drugače pa je urejeno financiranje osnovnega šolstva na Finskem, kjer ni toliko pomembno, 

za kaj nameni država denar in za kaj lokalna oblast (kot je to značilno za Slovenijo), pač pa 

vsaka da toliko denarja, kot je določeno z zakonom, šole pa denar same porabijo v tiste 

namene, ki jim najbolj koristijo. Vendar pa se razmerje med denarjem, ki ga prispevajo občine 

in denarjem, ki ga prispeva država, v samem šolskem sistemu razlikuje. Tako 45 % 

predšolskega izobraževanja ter osnovne in splošne srednje šole financira vlada, ostalih 55 % 

pa jih pokriva lokalna oblast. Ob tem lahko občine prejmejo tudi dodatna plačila za jutranje in 

popoldanske aktivnosti, podaljšanje obveznega izobraževanja, ki je prilagojeno otrokom z 

večjimi primanjkljaji, pripravo priseljencev na osnovno izobraževanje, internate, reformne 

šole ipd. Nasprotno pa država pokrije 42 % stroškov srednjih poklicnih šol, medtem ko mora 

za ostalih 58 % poskrbeti lokalna oblast. Za politehnike natančna delitev financ ni določena, 
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vendar pa vlada sofinancira obvezne vsebine, ki temeljijo na stroških na enega študenta, 

projektih in uspešnosti. Spet drugače je z univerzami. Celotno financiranje univerz sestavljajo 

prispevki iz državne blagajne in dodatni prispevki. Direktno vladno financiranje predstavlja 

64 % proračuna univerz. Univerze so tudi zunanje financirane, npr. za raziskovalne projekte, 

in dobivajo denar za njihove službe (povzeto po: Ministry of education and culture; The 

Finnish National board of Education).   
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6 PROGRAM OSNOVNIH ŠOL 

 

Šolsko leto 

Šolsko leto je v obeh državah – na Finskem in v Sloveniji – dolgo 190 dni oz. 38 tednov. 

Vendar pa se v državah razlikujeta začetek in konec pouka ter razporeditev šolskih počitnic. 

Na Finskem se tako šolsko leto začne na sredini avgusta, konča pa se konec maja ali v začetku 

junija, medtem ko se začne šolsko leto v Sloveniji 1. septembra, konča pa se konec junija.  

 

Na finskem imajo določeno maksimalno dnevno obveznost učencev, ki je tako v 1. In 2. 

razredu 5ur in v vseh preostalih 7 ur. To potem v enem tednu nanese od 19 do 30 ur. V 

Sloveniji pa je, nasprotno, določena tedenska obveznost učencev, ki znaša v 1. razredu največ 

20 ur, v 2. oz. 3. razredu največ 24 ur, v 2. triletju največ 26 ur in v 3. triletju največ 30 ur.   

 

V obeh državah pouk poteka 5 dni na teden (od ponedeljka do petka), šolske ure pa trajajo 45 

minut. S prisotnostjo v razredih sem ugotovila, da se šolski dan na finskem praviloma začne 

med 8.30 in 9.00 uro. Nasprotno pa se pouk v slovenskih osnovnih šolah začenja okoli 8. ure. 

Šolska ura v obeh državah praviloma res traja 45 minut, se pa zadnje čase na Finskem 

povečuje število šol, ki povečujejo dolžino šolske ure. Tako imajo na primer šoli Kaakkurin 

koulu šolske ure dolge 60 minut, saj so spoznali, da snov lažje obdelajo in jim pri tem ni treba 

hiteti. Vendar pa imajo zaradi tega v primerjavi z ostalimi šolami dnevno manj šolskih ur; 3 

ali največ 4. Šolski uri na Finskem sledi 10 ali 15 minut odmora za rekreacijo učencev in 

učiteljev (povzeto po: Eurydice, 2009/2010a: 57–58; A la decouverte de l`ecole finlandaise: 

51, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 113).  

 

Odmor učenci izkoristijo za dejavnosti na šolskem igrišču, kjer jih (učence vseh razredov 

šole) nadzorujeta po 2 učitelja in le redki ga preživijo v učilnici. Če že ostanejo v šoli, igrajo 

instrumente, ki jih imajo v učilnici (pianino, bobni) ali pa berejo knjige. Odmor v slovenski 

osnovni šoli je bistveno krajši, saj traja le 5 minut  
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Tabela 1: Primerjava šolskega leta, dneva in šolskih ur med državama
17

 

 FINSKA SLOVENIJA 

Trajanje šolskega leta 190 dni 190 dni 

Začetek in konec pouka Sredina avgusta- konec maja začetek septembra – konec junija 

Tedenska obveznost 19 – 30 ur  20 – 30 ur 

Dolžina šolske ure  45 minut 45 minut 

Dolžina odmora 10 – 15 minut 5 minut 

 

Šolske počitnice niso istočasne na vseh šolah, saj se šole lahko same odločijo za datume. 

Vendar pa imajo kljub temu pravilo, da imajo vse šole vsaj poletne, božične in spomladanske 

počitnice. Jesenske počitnice so po navadi v 42 ali 43
18

 tednu, novoletne med 22. decembrom 

in 2. ali 7. januarjem, zimske počitnice pa imajo na šolah različno od 8-ga do 10-ga
19

 tedna, 

glede na geografski položaj – od juga proti severu (povzeto po: Education System in Finland: 

4). Drugače pa je v Sloveniji, kjer imamo jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne 

počitnice. Z izjemo zimskih (razdeljene na 2 dela na podlagi geografskega položaja šol) 

potekajo vse počitnice istočasno za vse učence vseh osnovnih šol. 

 

Razporeditev ur v predmetniku 

Kurikula obeh šolskih sistemov se med seboj razlikujeta, saj je za slovensko osnovno šolo 

jasno določen in enak za vse šole, medtem ko je kurikul finske osnovne šole veliko bolj 

ohlapen in na tak način omogoča, da vsaka šola pripravi svojega. Pri pripravljanju lokalnega 

kurikula, ki temelji na nacionalnem jedrnem kurikulu, se lokalne oblasti in šola odločijo, 

koliko ur določenega predmeta bodo imeli v posameznem razredu. Posledično se urniki istega 

razreda razlikujejo med šolami ali celo znotraj šole zaradi predmetov in števila ur teh 

predmetov. Kurikul je lahko formuliran tako, da vključuje segment, ki je značilen za občino, 

regijo ali šolo, upošteva pa tudi želje staršev in otrok. V instituciji se mora učitelj držati 

kurikula. Koherenca kurikula za osnovno šolo zahteva sodelovanje med različnimi skupinami 

učiteljev pri pripravi kurikula. Kurikul za nižjo stopnjo je načrtovan tako, da je število 

predmetov ter cilji in vsebina določena posebej za vsak predmet ali pa integrirano. V tem 

primeru vsebuje cilje in vsebino študija za več let. Predmeti so lahko načrtovani tudi v obliki 

                                                           
17

 Eurydice, 2009/2010a: 57-58; A la decouverte de l`ecole finlandaise: 51, Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju,    2011: 113 
18

 3. ali 4. teden v oktobru 
19

 Od sredine februarja pa do konca meseca oz. začetka marca 
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tečajev, ki se jih uči v dveh do šestih obdobjih znotraj enega šolskega leta (povzeto po: 

Ministry of education, 1999a: 19).  

 

»Nacionalni jedrni kurikul za osnovnošolsko izobraževanje omogoča veliko mero 

fleksibilnosti in avtonomije (pri delu jih nihče ne preverja; ne drugi učitelji, ne ravnatelji in ne 

inšpekcija), saj je minimalna tedenska razporeditev ur za vsak predmet oz. predmetno 

področje v osnovni šoli navedena za vzgojno-izobraževalna obdobja in ne za posamezne 

razrede kot v Sloveniji« (Gaber et al, 2006: 100).  Avtonomija učiteljev pa je povezana tudi s 

tem, da lahko učitelji postanejo le najboljši študenti – najboljših 10 % (Lieska
20

, 2011). Vsako 

leto se namreč želi okoli 20.000 dijakov vpisati na univerze, ki izvajajo pedagoške študije, 

vendar pa jih je na koncu nanje sprejetih »le« približno 5.000 kandidatov. Povsem jasno je 

torej, da za sprejetje na takšne univerze ne zadostujeta končana srednja šola in opravljena 

matura – tudi, če je zanimanja/kandidatov v posameznem študijskem letu nekoliko manj. Je 

pa to sicer prvi pogoj, ki omogoča vpis na fakulteto, ki pa v naslednjem koraku zmanjša 

število kandidatov z izvajanjem sprejemnih izpitov (povzeto po: Sahlberg, 2010: 2).  

 

Poleg ur, zapisanih v kurikulu, pa imajo na vseh šolah ob petkih drugo ali tretjo uro učenci 

vseh razredov zbor v šolski telovadnici (oz. večnamenskem prostoru), kjer prepevajo pesmi z 

nabožno vsebino.  

 

Temeljni uradni strokovni dokument, ki skupaj z učnimi načrti sodoloča vsebinski koncept 

šolskega sistema je predmetnik. Predmetnik v Sloveniji določa seznam učnih predmetov in 

drugih dejavnosti za vsak razred posebej, število tedenskih ur za vsak predmet v vsakem 

razredu, število letnih ur za vsak učni predmet ter tedensko obremenitev učencev v vsakem 

razredu. Podobno velja tudi za finsko šolo, vendar njihov predmetnik vsebuje le predmetnik 

obveznega programa in ne tudi drugih dejavnosti kot je značilno za slovenski šolski sistem. 

Razlika pa je tudi v tem, da finski predmetnik ne določa števila ur posameznega predmeta za 

vsak razred posebej, pač pa za širše obdobje (za 2, 3 ali 4 leta skupaj), vendar pa tako kot v 

slovenskem predmetniku predvidi tedensko obveznost učencev za posamezen razred.  

 

 

 

                                                           
20

 Učiteljica, ki je poučevala 4. razred na opazovani šoli Myllytullin koulu v kraju Oulu na Finskem 
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Tabela 2: Predmetnik finske osnovne šole 

predmet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ε 

Materni jezik in literatura  14 14 14 42 

A – jezik  ---------- 8 8 16 

B– jezik  ----------------------------------------- 6 6 

matematika 6 12 14 32 

Naravoslovje 

   Biologija in geografija 

   Fizika in kemija 

   Zdravstvena vzgoja 

Spoznavanje okolja 

9 

 

3 

2 

 

7 

7 

3 

31 

Religija ali etika 6 5 11 

Zgodovina in družboslovje ---------------------------------- 3 7 10 

Glasba 

Umetnost 

Ročne spretnosti 

Športna vzgoja 

 

26 

4 

4 

4 

8 

 

 

 

30 

3 

4 

7 

10 

56 

Gospodinjstvo ---------------------------------------- 3 3 

Svetovanje in usmerjanje  ---------------------------------------- 2 2 

Število ur tedensko ------------------------------------------------- (13) 13 

Izbirni A – jezik  --------------------------- (6) (6) (12) 

Legenda:  

--- = predmet se v posameznem razredu praviloma ne poučuje, razen če je drugače določeno  

        v lokalnem kurikulu 

( ) =  predmet se poučuje kot izbirni predmet  

(povzeto po: http://www.oph.fi/english/education/basic_education/curriculum)  
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Tabela 3: Predmetnik slovenske osnovne šole 

A OBVEZNI PROGRAM 

predmeti/št. ur 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r skupaj 

slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1.631,5 

matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1.318,0 

tuj jezik    2 3 4 4 3 3 656,0 

likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0 

glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0 

družba    2 3     175,0 

geografija      1 2 1,5 2 221,5 

zgodovina      1 2 2 2 239,0 

državljanska in domovinska vzgoja ter etika   1 1  70 

spoznavanje okolja 3 3 3       315,0 

fizika        2 2 134,0 

kemija        2 2 134,0 

biologija        1,5 2 116,5 

naravoslovje      2 3   175,0 

naravoslovje in tehnika   3 3     210.0 

tehnika in 

tehnologija 

     2 1 1  140,0 

gospodinjstvo     1 1,5    87,5 

športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0 

izbirni predmeti*       2/3 2/3 2/3 204/306 

Skupaj ur 7.600/ 

7.702 

število predmetov 6 6 6 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14 

število ur tedensko 20 21 22 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5 

število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

 

oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

 

dnevi dejavnosti/št. letno Skupaj ur 

kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150, 0 

naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135, 0 

tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165, 0 

športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225, 0 

Skupaj vseh ur 675, 0 

št. tednov  3 3 3 3 3 3 3 3 3  

B RAZŠIRJEN PROGRAM 

individualna in skupinska 

pomoč učencem z učnimi 

težavami 

0,5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 

dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

podaljšana bivanje, jutranje varstvo 

šola v naravi 

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta je 95%.  

*Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši.  

 

(vir: http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka 

/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf) 

 
           

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka%20/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka%20/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf
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6.1 Obvezni program 

 

Sodobnejši predmetniki devetletne slovenske osnovne šole vsebujejo poleg obveznih učnih 

predmetov, namenjenih vsem učencem, tudi izbirne učne predmete, ure dejavnosti, ki so 

organizirane kot posebne učne dejavnosti izven pouka, čas namenjen oddelčni skupnosti ter 

razširjeni program, kamor lahko uvrstimo dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti 

(povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 113). Nasprotno pa predmetnik 

finske OŠ vsebuje le zapis obveznih in izbirnih učnih predmetov, ne vsebuje pa dni 

dejavnosti, oddelčne skupnosti ter razširjenega programa, kamor sodita dopolnilni in dodatni 

pouk, čeprav ju po potrebi izvajajo. V zagotovljeni program slovenske OŠ sodijo tudi šolske 

ekskurzije, šolska knjižnica, šolska svetovalna služba, podaljšano bivanje za učence od 1. do 

4. razreda, regresirana šolska prehrana in brezplačni prevoz šoloobveznih učencev …« (Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995: 87).  

 

Pouk obveznih predmetov 

Čeprav se predmetnika slovenske in finske OŠ na prvi pogled med seboj razlikujeta, pa imata 

kljub temu dokaj primerljive učne predmete. Tako so v obeh šolah obvezni naslednji 

predmeti: materni jezik, prvi tuj jezik, matematika, glasbena vzgoja, likovna vzgoja, športna 

vzgoja, biologija, geografija, fizika, kemija, družba oz. spoznavanje okolja in gospodinjstvo. 

Drugi predmeti se med seboj razlikujejo – tako v imenu predmeta, kot tudi v samih vsebinah. 

V slovenskem predmetniku OŠ najdemo poleg prej naštetih predmetov še naravoslovje in 

tehnika (tehnika in tehnologija) in državljanska in domovinska vzgoja ter etika, medtem ko 

učencev ne poučujejo zgodovine z družboslovjem vse do 5. razreda. Pomembna razlika se mi 

zdi predvsem predmet ročne spretnosti – predvsem ročno delo znotraj le-tega, saj imamo 

tehniko v slovenskih šolah. Tudi se mi zdi zelo zanimivo, a hkrati pametno, da se učenci 

naučijo vsebin, ki jim pridejo prav v vsakdanjem življenju in ki se jih učenci slovenske šole 

znotraj obveznih predmetov ne učijo: šivanje gumbov, šivanje oblačil, torb, predpasnikov, 

pletenja, kvačkanja, uporabe šivalnega stroja. V finskem predmetniku pa imajo zapisane še 

naslednje predmete: zdravstvena vzgoja, religija (ali etika), ročne spretnosti ter svetovanje in 

usmerjanje učencev. V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem (V-I) obdobju se lahko 

predmete povezuje in združuje v predmetna področja, ki so utemeljena s spoznanji strok, z 

razvojnimi specifičnostmi otrok v posameznih starostnih obdobjih ter z metodami in oblikami 

dela (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 120, 

http://www.oph.fi/english/education/basic_education/curriculum). Tako se na nižji stopnji 



Hudoklin, A. (2013). Dejavniki doseganja boljših rezultatov na razredni stopnji. Diplomsko delo.  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk. 

 

  
     36 

 
  

slovenske OŠ v predmetu spoznavanje okolja poučujejo predmetna družboslovna in 

naravoslovna področja. Podobno velja za Finsko, saj na nižji stopnji enopredmetno področje, 

ki ga imenujejo naravoslovje, združuje biologija, geografija, fizika, kemija in zdravstvena 

vzgoja, v drugem pa je že razdeljeno na dve podpodročji: biologijo in geografijo ter fiziko in 

kemijo, v tretjem pa se jima »pridruži« še zdravstvena vzgoja.  

 

Od 6. razreda dalje se pri predmetih, kjer gre za izdelavo praktičnih izdelkov učenk in 

učencev (tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, likovna vzgoja ali eksperimentalno delo 

učencev), pouk izvaja v manjših skupinah« (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 2011: 126). Podobno velja na Finskem tudi za predmet ročne spretnosti, ki se 

deli na dve skupini: na tehniko in ročna dela – tako ima polovica razreda tehniko, druga 

polovica pa ročno delo.  

 

Pouk izbirnih predmetov 

Izbirni predmeti se v slovenski osnovni šoli poučujejo v tretjem V-I obdobju. V 7. razredu 

učenci izberejo tri predmete (dve uri na teden), ki jih poslušajo še v 8. in 9. razredu. Izbirni 

predmeti so razporejeni v dva sklopa: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični. 

Učenke in učenci izberejo skupaj tri predmete, vendar največ dva predmeta iz posameznega 

sklopa. Celoten pouk je organiziran tako, da se z vidika organizacije in vsebin dopolnjuje z 

razširjenim programom, ki je obvezen za šolo, učenci pa ga izberejo ali ne. Učenec izbere dve 

uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. 

Soglasje staršev je potrebno, saj s tremi urami izbirnih predmetov učenec prekorači zakonsko 

določeno maksimalno število ur pouka. Ti predmeti so ocenjeni, zaključene ocene v 

posameznem razredu so vpisane v spričevalo. Šola mora obvezno ponuditi učencem 

neobvezne izbirne predmete. Neobvezni izbirni predmeti so ocenjeni tako kot vsi ostali 

predmeti. Ocene se evidentira v ustrezni šolski dokumentaciji. Zaključene ocene neobveznih 

izbirnih predmetov se ne vpisujejo v spričevalo, temveč šola izda učencu posebno dokazilo o 

doseženem učnem uspehu (povzeto po: prav tam: 128, 131, 133). Z izbirnim predmeti je 

nekoliko drugače v finski OŠ, saj si jih učenci izberejo le v 9. razredu oz. lahko že prej, če si 

že na nižji (ali višji) stopnji izberejo dodatni tuj jezik, ki se ga učijo do konca osnovne šole.  
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Tuji jezik 

Za oba šolska sistema je pomembno učenje tujih jezikov. Mogoče za Finsko še nekoliko bolj, 

saj se njihovi učenci že zelo dolgo učijo najmanj 2 tuja jezika, pri čemer je en drugi 

nacionalni. Podobna želja pa se je v Sloveniji pojavila šele pred kratkim z novo Belo knjigo o 

vzgoji in izobraževanju.  

 

V Sloveniji se trenutno naši učenci učijo le enega tujega jezika, razen če izberejo drug tuj 

jezik izmed ponujenih izbirnih predmetov. Na Finskem pa je s tem drugače, saj se njihovi 

učenci obvezno učijo najmanj dva tuja jezika, če želijo pa lahko tudi do 4. Ravno zato – da ne 

nastane zmeda – pri učenju tujih jezik v urniku uporabljajo različne simbole: A jezik se začne 

na nižji stopnji, B jezik pa na višji. Število 1 pomeni jezik, ki se ga učenec uči v okviru 

obveznega predmetnika, število 2 pa predstavlja dodatni oz. izbirni jezik v predmetniku 

(Ministry of education, 1999a: 18).  

 

Tabela 4: Tuji jeziki v finski osnovni šoli
21

 

Simbol Pomen Začetek učenja Najpogostejši   jeziki 

A1 Prvi tuji jezik 3. razred Angleščina, švedščina, finščina 
A2 Izbirni jezik 5. razred Angleščina, švedščina, finščina 
B1 Drugi tuji jezik 7. razred Švedščina, nemščina, francoščino, ruščina, španščina 
B2 Izbirni jezik 8. razred Švedščina, nemščina, francoščina, ruščina, španščina 

 

Prvi tuji jezik 

V sedanji devetletki se učenci začnejo učiti prvega tujega jezika v četrtem razredu, vendar pa 

snovalci bele knjige predlagajo spremembe. Prvi tuji jezik mora po njihovo tako šola ponuditi 

učencem že v 1. razredu kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. Prvi tuji 

jezik pa naj bi bil obvezen za vse učence od 2. razreda dalje. Prvi tuji jezik je praviloma 

angleščina, lahko pa tudi nemščina na območjih, kjer je ta jezik posebnega pomena in jih na 

predlog lokalnih skupnosti določi pristojno ministrstvo (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 

2011: 127). Na Finskem pa praviloma začnejo s poučevanjem angleščine v 3. razredu, lahko 

pa tudi že v 1. razredu, če učenci tako želijo. V tem primeru morajo učitelji dati poudarek 

razumevanju ter ponavljanju slišanega in razumevanju le-tega in vaji pri komunikaciji. 

Poučevanje pa večji del poteka preko igre. Vendar pa se je pri opazovanju pouka na finskem, 

da na vseh šolah začenjajo s poučevanjem angleščine v 4. in ne v 3. razredu. Podobno kot v 

Sloveniji se na Finskem približno 90 % učencev kot prvi tuji jezik uči angleščino.  

                                                           
21

 Ministry of education, 1999a: 18-19  
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Drugi tuji jezik  

Zahteva po učenju dveh tujih jezikov v osnovni šoli se pojavlja šele zadnjih nekaj let in ne že 

od vsega začetka uvajanja devetletke. Vendar pa do spremembe/uvedbe tujega jezika še ni 

prišlo, čeprav snovalci Bele knjige o vzgoji in izobraževanju  ugotavljajo, da je znanje tujih 

jezikov v današnji družbi čedalje bolj pomembno. Očitno se tega Finci, nasprotno, bolj 

zavedajo, saj se pri njih učenci že dalj časa učijo dveh tujih jezikov. En od teh je drugi 

nacionalni jezik. Mogoče je razlog v tem, da na Finskem živi veliko Švedov, hkrati pa se 

zavedajo, da je finski jezik za druge narode težak in nerazumljiv. Snovalci Bele knjige 

predlagajo drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet, ki ga mora šola ponuditi od 4. 

razreda dalje v obsegu dveh ur tedensko. Če učenec izbere drugi tuji jezik, ga mora obiskovati 

do konca šolskega leta, priporočeno pa je do konca triletja. V 3. triletju šola drugi tuji jezik 

ponudi učencem tudi v okviru obveznih izbirnih predmetov. Drugi tuji jeziki, ki se jih učenci 

lahko učijo, so najpogosteje angleščina, francoščina in nemščina, poleg teh pa tudi hrvaščina, 

italijanščina, madžarščina, ruščina, španščina, latinščina in drugi jeziki, za katere obstajajo 

veljavni UN. Šola je sicer pri ponudbi drugega tujega jezika avtonomna, vendar mora pri tem 

upoštevati načela, priporočila in navodila za razmeščanje drugega tujega jezika (povzeto po: 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 135). Nasprotno pa je na finskem drugi tuj jezik 

obvezen in učenec ga mora obiskovati do konca osnovne šole. Praviloma učenci kot drugi tuj 

jezik izberejo drugi nacionalni jezik, če pa je le- tega učenec izbral za prvega, potem izberejo 

angleščino Na višji stopnji OŠ se lahko učenci učijo tuje jezike kot izbirne premete, lahko pa 

jim šola ponudi učenje tujih jezikov tudi v obliki tečajev (povzeto po: Ministry of education, 

1999a:19).  

 

Dnevi dejavnosti v slovenski šoli zajemajo kulturne, naravoslovne in športne dneve. Šola jih 

pripravi v skladu s predmetnikom in učnimi načrti, tako da poveže vsebine različnih 

predmetov (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995: 84). Nasprotno v finski 

OŠ nimajo dnevov dejavnosti.  

 

Ure oddelčne skupnosti 

Predmetnik devetletne osnovne šole določa pol ure na teden za uro oddelčne skupnosti v 2. in 

3. V-I obdobju. V praksi se izkaže, da jih izvajajo na vsakih 14 dni po eno šolsko uro. V 

prvem V-I obdobju te ure niso predvidene v predmetniku, delo z oddelčno skupnostjo pa 

poteka sočasno ob drugem delu v oddelku (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 

2011: 131).  
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V oddelčno skupnost so vključeni vsi učenci oddelka, ki praviloma z razrednikom, glede na 

težo problema pa tudi s predmetnimi učitelji, svetovalnimi delavci, ravnateljem in drugimi, 

obravnavajo in se učijo razreševati različna vprašanja svojega šolskega vsakdanjika (povzeto 

po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995: 87).   

 

Na Finskem ur oddelčne skupnosti nimajo zapisanih v predmetniku oz. v urniku. Vendar pa se 

je z opazovanjem pouka na Finskem izkazalo, da učitelj razrednik z učenci med urami rešuje 

težave, ki se morda pojavijo, znotraj njegovih ur.  

 

 

6.2 Razširjen program 

 

Obstoječi razširjeni program devetletne OŠ, ki ga mora šola ponuditi, vključuje: individualno 

in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami in nadarjenim učencem, podaljšano bivanje, 

jutranje varstvo, interesne dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk ter šolo v naravi (povzeto 

po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 119) 

 

Šola organizira tudi varstvo otrok razredne stopnje izven časa rednega pouka. Tako je 

jutranje varstvo organizirano za učence od 1. do vključno 3. razreda, medtem ko je 

podaljšano bivanje namenjeno učencem do petega razreda (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 2011: 138). V okviru podaljšanega bivanja je učencem zagotovljeno varstvo, v 

tem času potekajo različne športne in kulturno-umetnostne dejavnosti, učenci naredijo tudi 

domačo nalogo in opravijo podobne šolske obveznosti (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 

1995:103). Na Finskem gredo učenci domov praviloma po končanem pouku, vendar pa imajo 

kljub temu za učence 1. in 2. razreda ter za učence s posebnimi potrebami vseh starosti 

omogočene prostovoljne jutranje in popoldanske prostočasne aktivnosti. Jutranje in 

popoldanske aktivnosti največkrat predstavljajo šport, glasba in praktične sposobnosti. Ta čas 

se lahko porabi tudi za opravljanje domačih nalog (povzeto po: The Finnish Ministry of 

Education and Culture).  

  

Interesne dejavnosti učencem omogočajo, da uresničijo svoje interese. Šola organizira in 

izvaja interesne dejavnosti skozi vse šolsko leto ali pa v obliki kratkih tečajev na proizvodno-

tehničnem, raziskovalnem, kulturno-umetnostnem, športnem, zdravstvenem in družbeno-
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humanitarnem področju. Šola zagotavlja vsakemu učencu možnost, da se vključi v najmanj 

eno interesno dejavnost. Te imajo drugačno vlogo in pomen kot izbirni predmeti. Interesne 

dejavnosti nimajo učnih načrtov in standardov in se ne ocenjujejo. Na račun izbirnih 

predmetov, ponudba interesnih dejavnosti ne sme biti šibkejša, njihova izvedba pa mora biti 

kakovostna (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011:137). Tudi finska šola 

lahko poleg rednega pouka organizira interesne dejavnosti, katerih namen je podpirati 

uspešno šolanje in poučevanje, popestritev šolskega dela in zagotovitev varnega ter mirnega 

okolja. Vendar pa je razlika v tem, da v Sloveniji začnejo učenci z interesnimi dejavnostmi že 

v 1. razredu, na Finskem pa šele v 5. razredu (povzeto po: Gaber et al, 2006: 98).  

 

Učencem od 1. do 9. razreda slovenske OŠ je namenjen dodatni pouk (vezan je na obvezne 

predmete in je namenjen učencem, ki želijo pridobiti znanja in spretnosti, ki presegajo 

standarde znanja pri posameznih predmetih). Učenke in učenci pouk izbranega predmeta 

obiskujejo praviloma eno uro na teden, izjemoma dve (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 1995: 104). Vendar pa, nasprotno, česa podobnega ne poznajo v finski osnovi 

šoli.  

 

Dopolnilni pouk organizira šola za tiste učence od 1. do 9. razreda, ki pri posameznih 

predmetih ne dosegajo zadovoljivih učnih rezultatov in zato potrebujejo posebno individualno 

učno pomoč. Izvaja ga praviloma učiteljica oz. učitelj, ki predmet poučuje. Šola organizira na 

teden eno do dve uri dopolnilnega pouka za posamezni predmet. Dopolnilni pouk in druge 

diferencirane in individualizirane oblike V-I dela organizira šola tudi za učenke in učence s 

posebnimi potrebami, za učence, ki zaradi neugodnih življenjskih razmer potrebujejo posebno 

individualno učno pomoč in za tiste učence, ki imajo zaradi bivanja v tujini ob vrnitvi v 

znanju vrzeli. Dopolnilni pouk je organiziran tudi za učence od 1. do 9. razreda, ki 

napredujejo z negativno oceno ter za učence zadnjega razreda, ki imajo popravni izpit 

(povzeto po: prav tam: 84–85). Zakonsko ni določeno, koliko ur na teden in pri katerih 

predmetih mora imeti učitelj dopolnilni pouk. Vendar pa se je pri opazovanjih finskih šol 

izkazalo, da imajo tam pravilom dvakrat na teden dopolnilni pouk – po navadi pri matematiki 

in finščini.  

  



Hudoklin, A. (2013). Dejavniki doseganja boljših rezultatov na razredni stopnji. Diplomsko delo.  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk. 

 

  
     41 

 
  

7 NA KATERIH CILJIH IN NAČELIH TEMELJI POUK V 

OSNOVNI ŠOLI? 

 

Tako finska, kot slovenska osnovna šola imata v sicer različnih dokumentih zapisane ideje oz. 

načela, katerim morajo učitelji slediti pri poučevanju. Vendar pa se ta vodila med državama 

precej razlikujejo. Pomembno se mi zdi poudariti, da že pogled na finski Nacionalni jedrni 

kurikul oz. v slovensko Belo knjigo kaže razliko. V finskem kurikulu so zapisane samo ideje, 

medtem ko so v najnovejši slovenski Beli knjigi (2011) zapisana tako načela kot tudi cilji. 

Zato sem s finskimi idejami osnovnošolske izobrazbe primerjala tako cilje kot tudi načela 

slovenske OŠ. Nato pa sem ugotovila še, da so ideje in načela finske OŠ precej splošna, 

medtem ko so cilji in načela slovenske šole bistveno bolj določeni in hkrati tudi bolj obsežni. 

Kljub temu pa lahko z nekoliko bolj podrobnim pregledom ciljev in načel oz. idej v obeh 

sistemih najdemo nekaj podobnih usmeritev, ki jim sledita obe državi.  

 

Tako so za obe državi podobne naslednje ideje:  

Enake priložnosti 

Finski izobraževalni sistem nudi vsem enake možnosti za izobraževanje, ne glede na 

domovanje, spol, ekonomski položaj jezikovno ali kulturno ozadje, saj je izobrazba ena izmed 

osnovnih pravic vseh državljanov. Podobno je v Sloveniji, saj je osnovnošolsko izobraževanje 

brezplačno in ima vsakdo pravico do izobrazbe.  

 

Pomen izobrazbe v družbi 

Finska družba močno poudarja izobrazbo in prebivalstvo je visoko izobraženo (The Finnish 

national board of education). Podobno velja tudi za slovensko družbo, zato se dva izmed 

osnovnošolskih ciljev navezujeta na pismenost v različnih okoljih:  

- »razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 

matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju; 

- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v  slovenskem jeziku, 

na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tud v italijanskem in 

madžarskem jeziku« (Zakon o osnovni šoli, 2006: 2. člen). 
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Sodelovanje 

Sodelovanje za razvoj izobraževanja poteka med različnimi stopnjami administracije, med 

šolami in med drugimi socialnimi akterji in šolami. Sodelovanje je pomembno tudi za 

slovenski šolski sistem, zato sta v zvezi s tem v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju zapisani 

dve načeli, ki jih mora vsaka OŠ upoštevati:  Načelo sodelovanja strokovnih delavcev šole s 

starši in načelo sodelovanja šole z okoljem (povzeto po: The Finnish national board of 

education, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 16).  

 

Vseživljenjsko učenje 

Ideja, da so ljudje vedno zmožni učenja novih stvari, je v finski OŠ pomembno načelo vseh 

obdobij izobraževanja. Cilj je koherentna politika, ki vodi do izobraževalne enakosti in visoke 

stopnje izobrazbe med prebivalstvom (The Finnish national board of education).  Podobno 

lahko trdimo tudi za Slovenijo, saj se med vsemi cilji, ki veljajo za osnovnošolsko šolanje, 

znajde tudi »pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom 

na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje« (Zakon o osnovni šoli, 2006: 2. člen).   

 

Učenje tujih jezikov 

Finske šole poudarjajo učenje tujih jezikov. Podobno pa je za Slovenijo pomembno razvijanje 

sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih (povzeto po: The Finnish National board of 

education, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 117).  

 

Preostala načela, ki veljajo za oba sistema pa se med seboj razlikujejo.  

Tako med slovenska načela sodijo še :  

- načelo spodbujanja otrokovega razvoja 

- načelo enakih možnosti in optimalnega razvoja posameznika 

- načelo nudenja takojšnje pomoči učencem, ko imajo težave 

- načelo razvijanja komunikacijskih sposobnosti učencev 

- načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja 

- načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja interkulturnosti 

(povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 114–119) 

 

Med cilje pa sodijo:   

- »spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 



Hudoklin, A. (2013). Dejavniki doseganja boljših rezultatov na razredni stopnji. Diplomsko delo.  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk. 

 

  
     43 

 
  

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, 

vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe; 

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v  

        demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe,  

       svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega  

       okolja, prihodnjih generacij;  

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske  

odgovornosti;  

- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  

- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in  

        medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;  

- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja; 

- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter 

za izražanje na različnih umetniških področjih;  

- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in 

ustvarjalnosti učenca« (Zakon o osnovni šoli,  2006: 2. člen). 

 

Ob tem pa je tudi še nekaj idej finskega šolskega sistema, ki niso primerljive ciljem in 

načelom slovenskega šolstva. Mednje tako še sodijo:    

- razvojne prioritete, ki se nanašajo na izobrazbo v matematiki in naravoslovnih znanostih, 

na dvig  stopnje izobrazbe in nadgradnjo kompetenc v populaciji in delovni moči, na 

izboljšave  učinkovitosti izobraževalnega sistema, na varovanje otrok pred izključitvijo 

in  na razširitev možnosti za izobraževanje odraslih;  

- celovitost šole; 

- kompetentni učitelji; 

- svetovanje učencem in učenci s posebnimi potrebami; 

- spodbujanje ocenjevanja in evaluacije; 

- fleksibilni sistem, ki temelji na opolnomočenju; 

- na učenca usmerjeno, aktivno učenje (National board of education, Domović, 2004).  
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8 UČNA FILOZOFIJA – USMERJENOST ŠOLE 

 

8.1 Permisivnost, tradicionalni pristop, mešani pristop 

 

»Na Finskem je še vedno mogoče poučevati na tradicionalni način, ker učitelji verjamejo v 

njihovo tradicionalno vlogo. Učiteljeva prepričanja so podprta s socialnim zaupanjem in 

njihovim profesionalnim akademskim statusom, medtem ko je otrokovo priznavanje z 

avtoritarno kulturo in mentaliteto poslušnosti. Učitelji so zelo spoštovan poklic v finski 

družbi, učenci gojijo nekakšen strah do njih in posledično poslušnost in spoštovanje« (Simola, 

2005: 465). Tako je hierarhično razmerje med učiteljem in učencem povsem jasno, kar se je 

potrdilo tudi pri opazovanju pouka na vseh šolah.  

Tradicionalni koncept izobraževanja v slovenskem šolskem sistemu, ki je učencem 

zagotovil vsa potrebna znanja za celo življenje, danes ni več ustrezen. V vzgojno-

izobraževalni stvarnosti se kaže potreba po samostojnih, ustvarjalnih, prilagodljivih in 

odgovornih učencih in učiteljih, ki se brez težav soočajo z novimi izzivi in s spreminjajočo se 

stvarnostjo. Znanje učencev, ki so zmožni si le zapomniti številne podatke in obvladati čim 

več raznolikih učnih dejavnosti, izgubi vrednost, če pri tem le-tega ne znajo osmišljati, 

izgrajevati in umeščati v širše kontekste dogajanja. Pouk zato v današnjem času zahteva aktivno 

učenje, saj aktivna uporaba učencem omogoča razumevanje in ohranjanje informacij.   

Takšne zahteve imajo vpliv na učenje in poučevanje in B. Marentič Požarnik  

poudarja, naj pouk ne vsebuje le transmisije
22

, ampak tudi transakcijo
23

 in  

transformacijo.
24

 Pri pouku je torej prav tako pomembno prenašanje gotovega znanja,  

interakcija med učitelji in učenci ter učenci samimi in spreminjanje osebnosti in pojmovanj o 

svetu. Če učitelj ne bi več prenašal znanja in bi prevzel le vlogo organizatorja, bi znanje 

posledično postalo nepomembno in bi bilo pomembno le še to, kakšne metode uporablja učitelj 

in kako se učni proces izvaja in potemtakem bi bili tudi rezultati nepomembni. Pouk, pri 

katerem je pomembna dejavnost in sodelovanje učencev, vpliva na spremembo koncepta 

znanja, ki se umika tradicionalnemu in se približuje sodobnemu konceptu pojmovanja 

znanja. (povzeto po: Ivanuš Grmek et al., 2009: 45-46) 

                                                           
22

 Prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat ločeno od izkušenj učencev in od konkretnih življenjskih 

okoliščin (Marentič Požarnik, 2000) 
23

 Skupek smiselnih interakcij med učiteljem in učenci in med učenci samimi (Ivanuš Grmek et al , 2009) 
24

 Preoblikovanje, spreminjanje osebnosti in pojmovanj o svetu (Ivanuš Grmek et al , 2009) 
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Tradicionalna šola naj bi bila represivna. To pomeni, da razmerja med učiteljem in 

učencem niso enakopravna, učitelj predstavlja pozicijo stroge avtoritete, učenci pa so poslušni 

in strogo disciplinirani, brezpogojno ubogajo. Vsak, ki ne sledi učiteljevim in šolskim pravilom, 

je strogo kaznovan. Skrajni represivni modeli šole vključujejo tudi telesne kazni oziroma kazni, 

ki so za današnjo šolo kršenje osnovnih človekovih pravic.  

Poleg tega je komunikacija vedno enosmerna: učitelj je edini v razredu, ki govori in podaja 

znanje. Ne želi povratne informacije s strani učencev, razen, ko gre za preverjanje znanja. 

Pri takem načinu poučevanja se zanemarijo otrokove potrebe, želje in sposobnosti (povzeto po: 

Rus, 2011: 36–37).  

»Kritiki tradicionalne  vzgoje  poudarjajo,  da  temeljni  namen  šole  ne  more  biti  več 

posredovanje znanja in sistema družbeno sprejetih pravil vedenja, temveč vzpostavljanje 

razmer, ki omogočajo izražanje otrokove individualnosti, »njegove avtentičnosti«, 

ustvarjalnosti in razvoj vseh njegovih sposobnosti« (Kovač Šebart 2002: 28).  

Na prehodu iz tradicionalne k permisivni vzgoji naj bi se položaj učenca spreminjal, iz  

pasivnega objekta naj bi postal aktivni subjekt. Učenec se začne aktivno vključevati v pouk,  

učiteljevo ravnanje mu omogoča dejavnost, avtonomijo in odločanje. Razlog za to je kritika  

tradicionalne šole, ki pravi, da tradicionalna šola skrbi predvsem za razvoj otrokovih 

intelektualnih sposobnosti, pri tem pa duši ustvarjalnost in je represivna (povzeto po: prav tam: 

29). Tako bi morali, po mnenju zagovornikov permisivne šole, učenci aktivno sodelovati v 

procesu pridobivanja znanja in ne le sprejemati dokončno oblikovanih spoznanj. Pomnjenje 

snovi je izpostavljeno kritiki, poudarja se, da naj bi šola predvsem razvijala mišljenje.  

 

Pri pouku naj bi od sedaj naprej zaposlovali in razvijali otrokovo mišljenje, spodbujali  

zlasti razvoj osebnosti in oblike umske dejavnosti: kritičnost in ustvarjalnost. Pomembno vlogo 

pa mora imeti tudi posredovanje moralnih vrednot (povzeto po: Rus, 2011: 37).  

 

Vendar pa se je s spremljanjem pouka na izbranih slovenskih osnovnih šolah izkazalo, da učitelj 

na zavzema pozicije stroge avtoritete – učenci namreč učitelja nič več brezpogojno ne ubogajo 

– pred njim nimajo več takšnega strahospoštovanja, kot so ga imeli pred leti. Posledično tudi 

princip ni več samo monološki (pri čemer je v ospredju le učiteljeva aktivnost), pač pa tudi 

dialoški (pri čemer sta aktivna učitelj in učenec). Poleg tega pa tudi komunikacija med učiteljem 
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in učenci ni več le enosmerna (od učitelja k učencem), pač pa tudi dvosmerna (od učitelja k 

učencem in od učencev k učitelju). Učitelji pa tudi od učencev zato ne pričakujejo le strogega 

poslušanja in ponavljanja, pač pa večjo spretnost učenja. To pomeni, da ni pomemben samo 

rezultat, pač pa tudi proces in razvoj učenca. Tu moram poudariti, da razvoj višjih kognitivnih 

sposobnosti (kot so kritičnost in ustvarjalnost), ki jih poudarja permisivna šola, velikokrat ni 

mogoče brez znanja oz. zapomnitve podatkov (kar poudarja tradicionalna šola). Na podlagi 

izsledkov, pridobljenih z opazovanjem pouka lahko torej povzamem, da pouk v današnji 

osnovni šoli ni niti tradicionalen niti permisiven, pač pa gre za mešan pristop – pristop, ki 

upošteva načela obeh pristopov. 

 

Tudi v finski šoli ne uporabljajo le tradicionalnega pristopa, pač pa tudi nekoliko bolj 

permisivne, zato lahko govorimo o kombinaciji obojega oz. o mešanem pristopu. 

Kombinacija je praviloma dvosmerna. Kot sem imela priložnost videti na hospitacijah po 

finskih šolah, učitelj vedno vključuje učence, jim postavlja vprašanja v zvezi s snovjo in 

nikoli jim takoj ne pove »rešitve« Učitelj učence velikokrat spodbujajo k delu, pri čemer so 

le-ti aktivni, sodelujejo med seboj in samostojno prihajajo do rezultatov. Vendar pa v finski 

šoli ni nikoli pomemben le rezultat, pač pa tudi oz. predvsem proces in razvoj učenca – torej 

je v ospredju učenec in ne učitelj – kar se kaže predvsem z uporabo portfolijev. Vendar pa je 

kljub temu učitelj še vedno avtoriteta – hierarhičen odnos je jasen v obeh šolski sistemih.  

 

 

8.2 Usmerjenost v enakost ali pravičnost? 

 

Enakost na Finskem od leta 1970 dalje ne pomeni, da vsem omogočimo enako pač pa vsakemu 

omogočimo poučevanje v skladu z njegovimi talenti. Pred letom 1960 je bilo individualno 

opazovanje usmerjeno k učencem, ki so bili problematični, po letu 1970 pa, nasprotno, k 

vsakemu učencu posebej. Danes morajo razredni učitelji najti poti za delo z bolj in bolj 

različnimi učenci, samostojnim delom in ostalimi individualiziranimi pristopi. Učitelj se mora 

zavedati faktorjev v domačem okolju vsakega posameznega učenca, predhodnega znanja, 

rezultatov, zmožnosti, želja, pričakovanj in zdravstvena stanja (povzeto po: Simola, 1998: 342; 

Carlgren et al., 2006: 313). 
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V nordijskih državah kot strategijo za zmanjševanje razlik pri dosežkih učencev poudarjajo 

minimiziranje slabih dosežkov. Za doseganje pravičnosti v sistemu edukacije je potrebno 

zagotoviti »enake možnosti« in »dejavno odstranjevati izobraževalne in vzgojne ovire, ki 

stojijo pred socialno in kulturno najbolj prikrajšanimi šolarji in učenci s slabšimi 

sposobnostmi«. Tem učencem je treba nuditi posebne podpore. Enake »začetne položaje« 

namreč ne zadoščajo za zagotavljanje enakih možnosti. Posebna podpora najmanj uspešnim je 

v teh državah, posebno na Finskem, nekaj običajnega (povzeto po: Gaber et al., 2006: 29).  

 

Pravičnost v izobraževanju je tesno povezana z enakostjo. Zato pravičnost v izobraževanju 

pogosto razumemo kot enakost izobraževalnih možnosti, ki je nujni pogoj za to, da imajo v 

sodobnih družbah vsi njihovi državljani enake možnosti za uspeh v življenju. Enakost 

možnosti predpostavlja, da je vsakdo obravnavan v skladu s klasičnim pravilom pravičnosti 

(enake je treba obravnavati enako in neenake skladno z njihovo različnostjo) v okoliščinah, ko 

se več oseb poteguje za omejeno število dobrin (na primer sprejem na kakovostno šolo ali 

univerzo). Pojmovanje socialne pravičnosti kot enakosti možnosti torej dopušča neenakost 

dosežkov posameznikov, vendar le, če imajo vsi enake možnosti, da jih dosežejo in je ta 

neenakost dosežkov posameznikov posledica njihovih svobodnih izbir, sposobnosti, 

vloženega truda in sprejetih tveganj. Ker je enakost možnosti, ki jih ima nekdo v družbi, 

močno odvisna od njegovih možnosti za izobraževanje, mora država, ki si prizadeva za 

pravično družbo z različnimi ukrepi (izvajanje politike pozitivne diskriminacije za otroke iz 

socialno in kulturno deprivilegiranih okolij; zagotavljanje vsakomur enak obseg brezplačnega 

izobraževanja; omogočanje individualizacije šolskega sistema in pouka, ki nudi vsakemu 

učencu optimalne možnosti za pridobitev kakovostne izobrazbe in formiranje v avtonomnega 

posameznika; inkluzije otrok s posebnimi potrebami v primerih, ko je to zanje koristneje, kot 

bi bilo, če bi se šolali v posebnih šolah itd.) najprej vsakomur zagotoviti enake izobraževalne 

možnosti. Poleg tega pravičnost v izobraževanju vedno, kadar ni tehtnih razlogov za 

razlikovanje, zahteva enako, nepristransko in proporcionalno obravnavo učencev pri 

ocenjevanju znanja, nagrajevanju, kaznovanju itd. To pomeni, da morajo učenci, ki izkažejo 

enako znanje, dobiti enako oceno, tisti, ki zagrešijo enak prekršek, enako kazen itd. (povzeto 

po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: 14-15, 46–49)  

 

Na izbranih slovenskih in finskih šolah sem med drugim spremljala tudi, kako je s pravičnostjo. 

Ker na finskih šolah ustno spraševanje ni prisotno, finskega jezika pa se v tem kratkem času na 

Finskem nisem naučila dovolj, da bi lahko primerjala kontrolne naloge različnih učencev. Tudi 
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kaznovanja na finskih šolah ne morem ravno primerjati, saj je bilo na vseh opazovanih šolah 

videno la enkrat, lahko pa primerjam pravičnost v nagrajevanju. Tako so imeli učitelji različnih 

šol precej podobna merila, kdaj si učenci zaslužijo nagrado oz. pohvalo. Učenci so bili 

največkrat besedno pohvaljeni za pravilno opravljeno nalogo ali pa so v zvezek dobili 

štampiljko, ki so si jo lahko sami izbrali. Ko pa so učenci predčasno končali z obveznostmi, ki 

so bile predvidene za posamezno uro, so lahko brali knjige, delali domače naloge ali pa se 

igrali.  

 

Nasprotno pa sem na izbranih slovenskih šolah spremljala, kako se kaže pravičnost v 

ocenjevanju ter pri izrekanju pohval in kazni. V vseh slovenskih šolah učitelji pravično 

ocenjujejo znanje oz. izdelke učencev, saj imajo določene kriterije, ki se jih držijo (pri pisnem 

preverjanju znanja imajo učitelji zapisane pravilne odgovore in kriterij za vse ocene, pri ustnem 

ocenjevanju imajo določen kriterij za vse ocene, pri ocenjevanju likovnih izdelkov imajo 

določene sestavine likovnega izdelka, ki jih morajo v likovni izdelek vplesti vsi učenci). 

Pravičnost se ravno tako kaže pri izražanju pohval oz. kazni. Učenci so največkrat besedno 

pohvaljeni za pravilno opravljeno delo, če pa z delom zaključijo hitreje, kot pričakuje učitelj, 

lahko učenci delajo domače naloge, rišejo ali berejo. Učitelji se tudi pri izrekanju kazni vedno 

držijo istega kriterija. Največkrat je prvi način reševanja pogovor z učencem, če pa se učenčevo 

vedenje stopnjuje, sledi temu zapis v učiteljev zvezek ali v vzgojno mapo.  

 

8.3 Usmerjenost v učinkovitost ali vzgojnost? 

 

Živimo v svetu, v katerem je znanje vedno bolj pomembno – živimo v družbi znanja. V njej 

znanje ni le temeljna civilizacijska pridobitev, pomembna z vidika kulture ter skladnega, 

celovitega razvoja posameznika. Znanje prežema ekonomijo in pogojuje kakovost izdelkov 

ter storitev, s tem pa tudi določa njihovo tržno uspešnost.  

 

Zato tudi ni nič nenavadnega, da je ena izmed nalog slovenske šole, da pri vsakem učencu 

sistematično razvija zavest o pomembnosti znanja, sposobnost – učenje učenja, učne navade 

in vztrajnost. V šoli se učenec tako spoprijema z obremenitvami, povezanimi z učenjem in z 

delom v šoli. Ta spoprijem z obremenitvami je tudi pogoj za uspeh pri nadaljnjem šolanju in 

pri delu. Pogosto se pojavljajo očitki, da v naši šoli namesto kritičnega mišljenja, razumevanja 

in uporabe znanja vse preveč pomena pripisujemo faktografskemu znanju. Vendar je 
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poznavanje podatkov, dejstev, definicij, zakonov ipd., integralni del znanja, zato ga ni 

mogoče opustiti. Tako znanje pa ni zadostno, zato je treba težiti k temu, da si jih učenci 

prisvojijo, jih uporabljajo in osmišljajo.  

 

Poleg posredovanja znanja pa je naloga šole tudi vzgoja. Vzgoja, vrednote in znanje so v 

praksi povezani in prepleteni, obenem pa vzgoja v javni šoli ne more opraviti svojih nalog, če 

ne sledi spremembam, ki se dogajajo v družbi. Tu najprej izpostavljamo dolžnost učiteljev 

šol, da otrokom dajejo vrednotna vodila, jih osebnostno formirajo, jim nudijo pomoč in dajejo 

oporo, ko je treba, jih vzgajajo in izobražujejo tako, da bodo usvojili učne in delovne navade, 

in jih usmerjajo na njihovi poti v odraslost s ciljem doseganja avtonomnega, samostojnega in 

odgovornega posameznika. Pri tem je v javnih šolah treba spoštovati in slediti vrednotam, ki 

so v državi skupne in ki nikogar ne privilegirajo ali izključujejo. Izraz doseženega soglasja o 

temeljnih vrednotah predstavljajo človekove pravice in njim ustrezne dolžnosti, ki jih 

zajemajo tako Ustava RS kot mednarodni dokumenti. Ko tak vrednotni okvir obstaja med 

vrednotami, ki so skupne, in tistimi, ki so partikularne, ni enakovrednosti. Človekove pravice 

in dolžnosti vsebujejo tudi skupne temeljne moralne vrednote. S tem se dogovorno 

vzpostavijo pravila, vrednote in norme, ki veljajo kot obče in ki omogočajo skupno bivanje v 

družbi in šoli na način, ki nikogar ne izključuje niti ne favorizira. Šola z njimi vzpostavlja 

temelje vrednot in vrednotenja, razprave in pluralnosti. Pri tem mora vzgoja slediti različnim 

splošnim ciljem vzgojno-izobraževalnega sistema. Med njimi velja izpostaviti inkluzivnost in 

proces inkluzije otrok s posebnimi potrebami ter integracijo otrok, ki bi bili lahko izključeni 

zaradi etničnih, socialnih ali kakršnih koli drugih razlik. Vzgoja in izobraževanje, ki sledita 

večkrat omenjenim splošno sprejetim civilizacijskim vrednotam in normam – človekovim 

pravicam in dolžnostim, strpnosti, spoštovanju, ki spodbuja medsebojno pomoč in solidarnost, 

skrb za okolje, ki podpira poznavanje in spoštovanje medgeneracijskih razlik ipd. – podpirata 

tudi cilje inkluzije in integracije. Vzgoja in izobraževanje morata odgovoriti tudi na različne 

nezaželene pojave, ki vplivajo na mlade generacije in se iz družbe prenašajo v vrtce in šole. 

Če obstajajo občutki brezciljnosti, eksistenčne negotovosti, če se pojavljajo agresivnost, 

zloraba drog, prestopništvo itd., so to za vzgojo in izobraževanje splošni izzivi, na katere je 

treba odgovoriti (povzeto po: prav tam: 27–30).  

 

Da osnovna šola ni le izobraževalno usmerjena, nam poleg učnih načrtov (npr. za spoznavanje 

okolja) sporočajo vzgojni načrti šol, ki so se začeli uveljavljati z uvedbo devetletke. Z 

vzgojno zasnovo vrtec ali šola postavlja in uveljavlja vzgojna ravnanja v obliki norm, načel, 
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pravil itd., ki so skupna izhodišča za ravnanja tako otrok in učencev kot strokovnih delavcev 

ter staršev. Vzgojni načrt šole temelji na ciljih osnovne šole. Oblikujejo ga delavci šole v 

sodelovanju s starši in učenci. V njem je zapisano, kako se obravnavajo določene vzgojne 

prestopke oz. uspeh in obsega: vzgojna načela, vzajemno sodelovalni odnos s starši, vzgojne 

dejavnosti (proaktivne dejavnosti in svetovanje ter usmerjanje učencev), vzgojne postopke in 

vzgojne ukrepe (povzeto po: Gomboc, 2006: 2).  

 

S spremljanjem pouka v 5-ih razredih izbranih osnovnih šol in njihove V-I usmerjenosti se je 

pokazalo, da na nobeni šoli ni opazne prevlade na eno ali drugo smer (ali na izobraževanje ali 

na vzgojo). Sicer so same vsebine posameznih predmetov usmerjene izobraževalne, vendar se 

hkrati pojavljajo vzgojne »težave«, ki jih razrešujejo v razredih znotraj ur – delo v skupinah, 

reagiranje na slabše ocene od pričakovane, nesporazumi med sošolci …  

 

Učitelji na opazovanih šolah vzgojno delujejo na različne načine – odvisno od tega, ali se 

učenec obnaša v skladu s pravili ali ne. Če se jih drži, ga učitelj pohvali – največkrat z 

besedno pohvalo ali pa s ponujanjem določenih ugodnosti (branje, risanje, delanje domačih 

nalog). Če pa se učenec tega ne drži, temu sledi kazen v obliki pogovora, zapisa v vzgojno 

mapo ali rumenega kartona (kar vodi do zapisa v vzgojno mapo). Vse to učiteljevo delovanje 

pa je seveda v skladu s pravili, zapisanimi v vzgojnem načrtu posamezne šole.  

 

V finski šoli so učitelji usmerjeni nekoliko bolj v učinkovitost (in posledično oz. skupaj s tem 

tudi v pravičnost), čeprav je prisotna tudi vzgojnost. Zanje je pomembno, da učenci znajo oz. 

da se naučijo čim več.  

 

V nacionalnem jedrnem kurikulu (2004) imajo zapisane osnovne naloge, cilje in globalne 

vsebine, ki jih morajo vsi učenci doseči v posameznem razredu. Vse to je bistveno manj 

podrobno kot v slovenskih UN. Vendar pa niso ločeni za vsak razred posebej, pač pa se 

učitelji sami odločijo, v katerem razredu bodo dosegli posamezni cilj. Tako imajo cilje 

zapisane za več razredov hkrati – največkrat 1-2. razred ter 3-6 razred in 7-9 razred (lahko pa 

tudi 1-5. razred in 6-9. razred oz. 1-6. razred in 7-9 razred). Znotraj tega je določen tudi 

kriterij za oceno 8 pri zaključnem preverjanju v 9. razredu, ostalo pa je v rokah posameznih 

učiteljev. Zadnje čase pa učitelji pogosto uporabljajo vnaprej sestavljene preizkuse znanj, ki 

so priloženi priročnikom za učitelje, saj na ta način najlažje primerjajo, kako so posamezni 

učenci uspešni v primerjavi z drugimi.  
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Discipliniranja je v finskih šolah zelo malo, ker tudi disciplinskih prekrškov pravzaprav ni. 

Pri opazovanju pouka sem naletela le na en disciplinski problem (ki za slovenske razmere 

sploh ne bi bil problem), učiteljica pa ga je rešila s pogovorom, v katerem je učenec sodeloval 

in ga tudi razumel, v čem je bila težava, kakšne bi lahko bile posledice in nato ravnal v skladu 

z dogovorom.   

 

Seveda pa je pri njih prisotno motiviranje – ne glede na to, da so njihovi učenci bolj poslušni 

in dejavni pri pouku kot slovenski. To je povsem razumljivo, saj ne moremo pričakovati, da 

bodo učenci motivirani za delo kar sami od sebe, navkljub večji pripravljenosti po 

sodelovanju. Največkrat je v uporabi besedno motiviranje, z uporabo rok (trepljanje, palec 

gor) ali tekmovanje med učenci (kdo bo prej, kdo bo dosegel rekord (v času, številu). 

Velikokrat pa uporabljajo tudi motiviranje s ponujanjem določenih ugodnosti, med katerimi 

prevladuje branje knjige. Na izbranih opazovanih šolah je omenjenim ponujenim ugodnostim 

sledilo še igranje in uporaba štampiljke v zvezkih. Na koncu šolskega dneva pa je na vseh 

šolah sledila nagrada za cel razred, če so si jo zaslužili. Učitelj je v tem primeru v večjo 

posodo natresel manjšo merico makaronov. Žal nisem imela priložnosti videti, kaj se zgodi, 

ko je posoda polna, zato sem o tem vprašala učitelje. Vsi so mi povedali, da si razred takrat, 

ko je posoda polna, skupaj nekaj privošči. Lahko je to ogled filma/risanke, igre na dvorišču 

oz. kar se sami skupaj odločijo. 

 

Usmerjenost finske šole v učinkovitost potrjujejo tudi rezultati PISE
25

, v kateri so bili finski 

šolarji zelo uspešni v vseh predmetih preverjanja (matematika, naravoslovje, branje) v letih 

2000, 2003, 2006 in 2009. Na zadnjem preizkusu (2009) so tako v bralni pismenosti dosegli 

3. mesto (takoj za Korejo in Šanghajem), v matematični in naravoslovni pismenosti 2. mesto 

(takoj za Šanghajem). Leta 2003 pa so celo zasedli prvo mesto v matematični in bralni 

pismenosti. Uspešnost je pomembna tudi zato, ker so najslabši učenci zaostajali za najboljšimi 

najmanj v primerjavi z ostalimi sodelujočimi državami. Poleg tega pa so bile razlike v znanju 

učencev različni šol ravno tako zelo majhne. Razlog tako majhnih razlik je najbrž v tem, da je 

globoko v njihovem mišljenju, da poskušajo ujeti šibke učence (povzeto po: Kupiainen et al, 

2010: 27–28; Why is Finland at the top of the world in education?).  

                                                           
25

 PISA ( Programme for International Student Assessment) je mednarodni program, ki preverja znanje 15-letnih 

učencev v znanju matematike, znanosti in bralne pismenosti v povezavi z različnimi dejavniki Npr. izobrazba 

staršev, velikost družine, bivanjsko okolje …) 
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Rezultati raziskave PISA so se čez leta spreminjali v vseh testih na Finskem. Tako je opazen 

upad v bralni pismenosti – na prvem PISA testu so finski učenci dosegli 546 točk (povprečje 

OECD 500 točk), medtem ko leta 2009 »le« 538, vendar še vedno krepko preko povprečja 

OECD. Nasprotno pa se je uspešnost finskih šolarjev v matematični in naravoslovni 

pismenosti povečevala. Na prvem testiranju PISE leta 2000 so na matematičnem testiranju 

učenci dosegli 536 točk (povprečje OECD 500 točk), leta 2009 pa so uspešnost še povečali, 

saj so dosegli kar 541 točk (povprečje OECD držav 494). Podobno število točk, kot so ga 

dosegli v matematiki leta 2000, so dosegli tudi v naravoslovni pismenosti (538, povprečje 

zopet 500 točk). Tudi tu so se ob naslednjih preizkusih še bolje izkazali in leta 2009 dosegli 

554 točk, medtem ko je povprečje točk OECD držav le 501 (povzeto po: Messages from 

PISA, 2004: 34; Finnish students again among the top – performers in OECD countries, 2010: 

4).  

 

Slovenija se je v raziskavo PISA vključila pozneje kot Finska – šele leta 2006, zato imamo 

trenutno rezultate PISA le iz let 2006 in 2009. Podobno kot je bil zaznan upad med finskimi 

učenci v bralni pismenosti, je upad viden tudi med slovenskimi učenci med obema 

raziskavama. Leta 2006 so dosegli 494 točk, kar je nekaj več kot povprečje OECD, leta 2009 

pa so dosegli le 483 točk in tako padli pod povprečje OECD držav. Nasprotno so bili v znanju 

naravoslovja in matematike v obeh letih raziskave nad povprečjem OECD. Leta 2006 so v 

matematiki dosegli 504 točke (povprečje OECD držav 498), leta 2009 pa 501 točko 

(povprečje 496). V naravoslovni pismenosti so leta 2006 dosegli 519 točk (povprečje 500), 

medtem ko so bili leta 2009 nekoliko manj uspešni, vendar še vedno precej nad povprečjem 

OECD držav (501 točka) s 512 točkami (povzeto po: Pisa 2009. Prvi rezultati, 2010; Dosežki 

učencev v raziskavi PISA 2006, 2007: 12, 29, 33).  

 

Vzrok bralne uspešnosti je verjetno dejstvo, da Finci na splošno radi berejo. Z raziskavo PISA 

se je namreč izkazalo, da branje v 41 % finskim otrokom predstavlja prostočasni konjiček in 

to je tudi najvišji odstotek v tej raziskavi. Nasprotno pa branje predstavlja prostočasni 

konjiček le 1/3 slovenskih otrok (povzeto po: Puklek Levpušček et al, 2012: 48). Trditev, da 

Finci radi berejo potrjuje tudi dejstvo, da si v (šolskih) knjižnicah kar 44 % otrok izposoja 

knjige vsaj enkrat na mesec, medtem ko je OECD povprečje le 26 %. Ugotovili so tudi, da 

otroci berejo zelo raznolik material kot npr. časopise, revije, stripe kot tudi elektronsko pošto 

in spletne strani bistveno pogosteje kot njihovi vrstniki v drugih OECD državah (povzeto po: 
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Välijärvi et al, 2002: 17).  Podobno tudi slovenski učenci berejo precej raznolik material, 

delež učencev presega povprečje OECD. Vendar pa to ne vključuje zadostne količine 

leposlovja (povzeto po: Puklek Levpušček et al, 2012: 51). V praksi oz. pri opazovanju pouka 

na Finskem pa se je to pokazalo v tem, da marsikateri otrok bere knjigo v učilnici ali v 

bralnem kotičku namesto, da bi odšel na dvorišče in tudi, ko konča z delom, ki ga mora 

opraviti v posamezni šolski uri. V slovenskih šolah marsikateri učenec med odmorom tudi 

bere knjigo, vendar je teh otrok bistveno manj kot na Finskem. Poleg tega pa je vsaj ena ura 

na teden namenjena branju knjig oz. odlomkov, ki jih berejo učitelji ali učenci, vendar pa 

temu po zaključku branja ne sledi pogovor o prebranem, kot je to značilno za slovensko 

osnovno šolo. Razlika je tudi v tem, da v naši šoli knjig praviloma ne berejo učitelji na glas, 

sicer pa učenci sami berejo odlomke v berilih (potiho ali na glas), temu pa nato sledijo 

dejavnosti razumevanja besedila (pogovor, reševanje učnih listov, odgovori na vprašanja). 

Poleg tega pa imajo na Finskem še bralno diplomo – za vsako stopnjo so določene knjige 

(včasih je tudi možnosti izbire med dvema ali tremi knjigami), ki jih mora učenec prebrati. Ko 

posamezno knjigo prebere, mora narisati nekaj iz knjige, odgovoriti na vprašanja ali opisati 

najljubši dogodek iz knjige. Ko posamezno stopnjo diplome opravi, lahko nadaljuje na 

naslednjo – lahko tudi znotraj enega šolskega leta opravi dve, če hoče. Johanna Lieska, 

učiteljica s šole Myllytullin koulu, mi je povedala, da te diplome niso vezane na posamezen 

razred, pač pa na leto opravljanja diplome (prvo leto, drugo leto …) Ker so prostovoljne, se 

lahko učenec za opravljanje odloči npr. šele v četrtem razredu, ko začne s prvo stopnjo in 

potem postopoma nadaljuje. Na nekakšen način je to podobno bralni znački, ki pa je pri nas, 

nasprotno, vezana na vsak posamezni razred in je zato ni mogoče delati za nazaj ali za naprej.  

 

Zelo velik poudarek dajejo Finci poleg branja tudi računanju. Razlog pa je ravno obraten kot 

pri branju, saj je ravno računanje, kot pravijo učitelji finskih šol, del matematike, ki gre 

finskim učencem najslabše in se želijo na tem področju še izboljšati, čeprav so bili njihovi 

učenci leta 2003 prvi v raziskavi PISA. Podobno kot Finci so tudi slovenski učenci v 

matematiki precej uspešni, vendar pa (še) niso v samem vrhu. V finski osnovni šoli imajo 

znotraj posameznih razredov tekmovanje v računanju, kdo je najuspešnejši (pravilno reši 

največ računov v 1 minuti) gre nato računat še k šolski svetovalni delavki, kjer ima na 

razpolago nekoliko manj časa in če je uspešen tudi tam, je zapisan na »hall of fame« – na 

plakatu, na katerem so zapisani vsi uspešni učenci – in ta ostane toliko časa v razredu, dokler 

ne dobijo novega »matematika«. Sicer pa učenje matematike poteka v manjših skupinah. Tudi 

v slovenski osnovni šoli poteka poučevanje matematike v različnih skupinah, vendar pa so 
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oblikovane drugače kot na Finskem. Tam so oblikovane slučajnostno, medtem ko so v 

slovenski šoli oblikovane na podlagi znanja z namenom izvajanje diferenciacije.  

 

Tudi v naravoslovju so Finski učenci zelo uspešni, kar potrjujejo rezultati PISE iz leta 2006, 

ko je bilo na najnižji stopnji le 4,1 % Finskih učencev (povprečje OECD 19,3 %), medtem ko 

jih je bilo na najvišjih stopnjah (5 in 6) kar 20,9 % (povprečje OECD 9 %). Bistveno višji je 

odstotek slovenskih učencev na prvi stopnji (12 %), medtem ko je odstotek učencev na 5. in 

6. stopnji nižji (11 %) (povzeto po: Hautamäki, 2008:76; PISA 2009. Prvi rezultati, 2010: 32). 

Pri naravoslovju se na Finskem učijo s pomočjo učbenikov, različnih knjig in fotografij ter 

konkretnega materiala. Pri spoznavanju živali lahko učna ura poteka tudi tako, da vsak učenec 

v šolo prinese/pripelje svojega hišnega ljubljenčka in ga predstavi sošolcem. Podobno velja za 

slovensko šolo, vendar pa učenci, nasprotno, ne vodijo v šolo svojih hišnih ljubljenčkov.   
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9 METODE IN OBLIKE DELA 

 

9.1 Učne metode 

 

Finski učitelji lahko sami izbirajo učne metode z namenom, da dosegajo cilje, zapisane v 

kurikulu. Poleg tradicionalnih metod obstajajo mnoge učne metode, ki so bolj usmerjene na 

učenca. Učitelj lahko začne diskusijo v razredu, učenci se lahko seznanijo z raznolikimi 

temami neodvisno, v paru ali manjših skupinah. Pri mnogih predmetih učenci pripravljajo 

predstavitve, igrajo ali demonstrirajo individualno ali v skupinah. Poleg tega so v uporabi tudi 

alternativni pristopi, kot npr. Maria Montessori
26

, Steiner
27

 ali Freinet
28

 (povzeto po: THe 

Finnish National board of education). 

 

Učitelj mora uporabljati raznolike učne pristope in učne metode, občutljive za otrokove 

zmožnosti in primerne za različne starosti in raznolikost učenčeve naloge in položaja. Metode 

in delovni pristopi morajo biti izbrani tako, da ustvarjajo položaje za interaktivno učenje in 

delo skupaj ali individualno dovoljevanje učencem, da razvijejo sposobnosti, ki so pomembne 

za učenje in njihovo prihodnost. To vključuje razmišljanje in reševanje problemov, delo in 

interakcijo, sodelovanje in vplivanje, izražanje in ročne spretnosti. Metode in delovni pristopi 

morajo tudi omogočati priložnosti za ustvarjalne dejavnosti in izkušnje. Učitelji lahko sami 

izbirajo učne metode, ampak nacionalni kurikul vsebuje predloge za uporabo le-teh. Kot 

dodatek k tradicionalnim in še vedno pogostim metodam, ki jih vodi učitelj, obstajajo mnoge 

metode, ki se bolj osredotočajo na otroka (povzeto po: National core curriculum for basic 

education, 2010: 5).  

 

                                                           
26

 Pedagogika Montessori temelji na načelih Marie Montessori, zdravnice, učiteljice in vzgojiteljice iz Italije. Za 

to pedagogiko je značilno, da otrok samostojno dela, k čemu prispevajo razvojni material, učitelj in 

(pripravljeno) okolje. 
27

 Alternativni pedagoški pristop, ki je bolj znan pod imenom Waldorfska pedagogika. Zanjo je značilen nov 

pogled na celotno življenje, še posebej na človeka v njegovi trojni naravi. Poučevanje temelji na tem, da učitelj 

prisluhne otroku oz. njegovim potrebam.    
28

 Alternativni pedagoški pristop, ki se imenuje po Célestinu Freinetu, francoskemu pedagogu. Zanjo je značilno, 

da se učenci učijo s pomočjo izdelovanja uporabnih predmetov, s sodelovanjem, na lastnih napakah, ki lahko 

vključuje tudi delo v skupinah. Učenje temelji na naravnih metodah, ki temeljijo na induktivnem globalnem 

pristopu ter na učenčevih učnih interesih in radovednostih. (povzeto po: 
http://projectos.iec.uminho.pt/telmie/private/osnabruck/freinet-education.htm, 2012) 

 

http://projectos.iec.uminho.pt/telmie/private/osnabruck/freinet-education.htm
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Slovenski nacionalni kurikul je odprt in določa vse cilje in standarde znanja, določene v učnih 

načrtih. Ena izmed glavnih načel kurikula je učenčeva aktivna vloga v učnem procesu – torej 

uporaba aktivnih učnih metod – podobno kot na Finskem. Moderni predmetni UN 

(2008/2009) so bolj svobodni in dajejo učiteljem večjo avtonomijo – tudi glede uporabe učnih 

metod – kot v preteklosti. Pred letom 2008 so bili cilji in vsebine napisani bolj podrobno. 

Učiteljevi pristopi in metode so bili včasih povezani z učbeniki in delovnimi zvezki, ki jih je 

odobrilo ministrstvo za šolstvo in šport. Od leta 2007/08 pa lahko učitelji avtonomno izbirajo 

dodatno učno gradivo, pripomočke in delovne zvezke, medtem ko izbirajo učbenike iz nabora, 

ki ga določi ministrstvo (povzeto po: Eurydice, 2008/2009: 70). 

 

Učenje mora podpirati učenčevo rast in učenje. To mora biti fizično, psihološko in socialno 

varno in mora podpirati otrokovo zdravje. Cilj tega je povečati otrokovo radovednost in 

motivacijo za učenje in podpira njihovo aktivnost, njihovo osebno usmerjenost in kreativnost 

z omogočanjem zanimivih izzivov in problemov. Učno okolje mora voditi učence pri 

postavljanju osebnih ciljev in evaluiranja njihovih akcij (povzeto po: National core 

curriculum for basic education, 2004: 16).  

 

Metode dela za vse učence oddelka 

Pri opazovanju pouka v finskih osnovnih šolah sem ugotovila, da pri njih pri pouku 

uporabljajo dokaj tradicionalne metode in oblike dela, kljub temu, kako se o njih govori, kako 

se napredni, imajo ure oblikovane bolj aktivno. Vendar pa je pri tem pomembno poudariti, da 

oblike in metode dela zelo hitro menjavajo znotraj posameznih ur in tako uporabijo veliko 

različnih tehnik.  

 

Kljub temu, da se učitelji samostojno odločajo za metode dela v razredu, pa se na različnih 

šolah pojavljajo več ali manj iste metode. Tako na Finskem učitelji uporabljajo predvsem 

metode pogovora, razlage, pisanja, risanja, demonstracije, poučevanja s primeri, učenja z 

računalnikom, igro vlog, reševanje problemov, praktično delo ter izvajanje, poslušanje in 

ustvarjanje glasbe. Naj poudarim, da na Finskem skorajda ni pomembno, kakšno metodo 

poučevanja učitelj izbere, vedno naleti na odobravanje učencev oz. njihovo dejavnost.  

 

Pri spremljanju pouka v slovenskih osnovnih šolah pa sem opazila, da uporabljajo tako 

tradicionalne metode, kot tudi bolj aktivne. Aktivne uporabljajo v osrednjem delu ali v 

zaključku ure, nikoli pa ne v uvodnem delu. Praviloma imajo različne metode dela na večji 
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del oddelka pozitiven vpliv na učence – učenci so pri pouku aktivni ali vsaj nemoteče 

neaktivni. Se pa najdejo tudi takšni učenci, na katere izbrane metode v nasprotju z večino 

oddelka nimajo pozitivnega vpliva, zato so moteče neaktivni.  

 

Metode, ki sodijo med tradicionalne, in so jih učitelji v spremljanih razredih uporabljali, so 

predvsem razlaga, pogovor, metoda pisanja in branja, poleg teh pa se pojavljajo tudi metoda 

dela z besedilom, risanje in poslušanje.  

 

Kot že omenjeno, učitelji uporabljajo pri pouku tudi bolj aktivne metode dela, med katere 

sodijo demonstracija, poučevanje s primeri, igra vlog, učenje z računalnikom, didaktična 

gibalna igra in reševanje problemov.  

 

Na eni izmed šol sem imela priložnost videti, kako poteka naravoslovni dan. Vendar pa se je 

pri tem treba zavedati, da naravoslovni dnevi (in s tem drugačne metode dela) potekajo na 

vseh slovenskih osnovnih šolah, žal pa sem ga imela priložnost videti le na eni izmed 

opazovanih šol.  

 

Aktivno učenje 

Finska nacionalna politika promovira aktivno učenje, kar je idealno označeno z neposrednimi 

izkušnjami, raziskovanji in reševanjem problemov, sodelovalnim učenjem in učenčevim 

usmerjanjem učenja (povzeto po: Webb, R. et. al, 2004: 93).  

 

Na Finskem učenje poteka v različnih položajih: neodvisno, pod učiteljevim vodstvom in v 

interakciji z učiteljem in vrstniško skupino. Tako učenci hodijo okrog, se menjajo v skupinah 

za »workshops«
29

 ali zbirajo informacije, postavljajo vprašanja ali sodelujejo z drugimi 

učenci v manjših skupinah. Lahko tudi končujejo neodvisno ali skupne projekte ali pisanje 

člankov za njihov lokalni časopis. Razvoj neodvisnosti in aktivno učenje omogoča učencem 

razvoj metakognitivnih sposobnosti
30

, ki jim pomagajo reševati probleme, evalvirati in 

izboljševati njihovo delo in voditi njihov učni proces v produktivne poti (povzeto po: 

National core curriculum for basic education, 2004; Darling-Hammond, 2010).  

 

                                                           
29

 V slovenščini ne poznamo posebnega izraza, ki bi razložil takšen način dela, vendar pa gre pri tem za 

izobraževalne seminarje, na katerih so udeleženci vsakokrat razdeljeni v različne manjše skupine, pri čemer je 

zelo pomembna interakcija med člani in izmenjava informacij oz. mnenj o določeni temi. 
30

 Sposobnosti, ki jim omogočajo razumevanje njihovega lastnega znanja 
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Metoda dela za učence, ki dosegajo slabše učne rezultate 

Metode dela za učence, ki dosegajo slabše učne rezultate, kot večina oz. kot je pričakovano, 

se razlikujejo od metod, namenjenih učencem pri rednem pouku (oz. metod, namenjenih vsem 

učencev oddelka). Vendar pa so te metode v obeh šolskih sistemih različne. Na Finskem so 

tako nekateri pristopi taki, da jih izvaja učitelj sam, lahko pa gredo, kot se je izkazalo pri 

opazovanju na vseh izbranih šolah, posamezni učenci k specialnemu pedagogu.  

 

Učitelj s temi učenci dela tako, da uporablja dodatno razlago, dodatne primere in delo z njimi 

individualizira. Specialni pedagog uporablja iste metode kot učitelj v razredu, vendar pa 

uporablja tudi še nekatere druge: vsakemu učencu posveti toliko časa, kot ga učenec 

potrebuje, da snov razume, saj ima v razredu zelo malo učencev (do 6); učenca pri 

delu/učenju usmerja in/oz. mu postavlja vprašanja ali pa uporablja demonstracijo. Pri njem se 

lahko učenci učijo isto ali pa drugo snov (lažjo, ki je prvi pogoj za razumevanje snovi, ki jo v 

istem času obravnava učitelj s drugimi učenci), kjer pa vse poteka bolj počasi, poudarek je na 

poslušanju, govorjenju. Ti učenci imajo takšen način učenje 3 od 4 ure na teden – se pravi, da 

imajo skoraj vse šolske ure finščine pri specialni pedagoginji. 

 

Metode dela, ki so namenjene učencem, ki dosegajo slabše učne rezultate, lahko na Finskem 

izvaja učitelj sam ali pa specialni pedagog.  

 

V slovenskih šolah je ena izmed oblik nivojski pouk, znotraj katerega se v najslabši skupini 

posvetijo učencem, da bi razumeli osnove. Takšen način individualizacije na izbranih šolah, 

kjer izvajajo pouk, poteka pri pouku slovenščine in matematike. Drugi pristop je različna 

težavnost nalog, ki jih učitelji dajejo učencem oddelka – učencem, ki dosegajo slabše učne 

rezultate, torej dajo lažje naloge. Takšnim učencem pomagajo z razumevanje nalog tudi tako, 

da ti rešujejo naloge (največkrat računanje) pred tablo s pomočjo učiteljice po korakih ali pa v 

klopi. Občasno pa takšnim učencem pomagajo tudi tako, da z njimi delajo/rešujejo naloge 

učno uspešnejši učenci. V šolah, kjer imajo med učenci tudi Rome, pa težavo rešujejo tudi 

tako, da so občasno pri posameznih urah prisotni še drugi učitelji, ki delajo skupaj z 

Romskimi učenci. 
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9.2 Učne oblike 

 

V slovenskih predmetnih učnih načrtih obveznih in izbirnih predmetov ter v Beli knjigi ni 

zapisanih nobenih določil ali predlogov za uporabo določene učne oblike. Ravno tako tudi 

finski Nacionalni jedrni kurikul (2004) ne vsebuje nobenih priporočil oz. smernic v povezavi 

z uporabo učnih oblik. Poleg tega pa tudi nobena izmed učnih oblik med učitelji obeh 

sistemov ni prepoznana kot najboljša – zaradi vpliva na učence.  

 

Za kakovostno zasnovanost učenja je seveda treba pouk tudi nasloniti na najboljše, kar do 

sedaj vemo o uspešnem učenju in poučevanju. Da bi učenci dosegali kompleksne cilje, je 

treba ustvariti položaje, ki od vseh zahtevajo trdo delo, hkrati pa so zanimive, izzivalne, ravno 

prav zahtevne in malo nad obstoječimi zmožnostmi učencev. Učitelj mora imeti strokovno 

avtonomijo, da uporabi različne didaktične pristope, kot so denimo kakovostni frontalni pouk, 

kakovostni dialogi, sodelovalno učenje, vodeno odkrivanje, reševanje življenjskih problemov, 

projektno delo, primerno vključevanje tehnologije v pouk itd. Prenovljena šola mora povečati 

strokovno odgovornost šol in učiteljev. Predmeti in znanja morajo biti bolj povezani, v šolah 

mora biti več projektnega učnega dela, problemskega učenja, skupinskega dela. Prav je, da je 

izkušnja učenja smiselna, izzivalna, da z novimi spoznanji znanje učenca nenehno preseneča 

in da je v tem smislu lahko tudi učenje prijetno. Na eni strani kakovostno izveden pouk ter 

kakovostno učenje in na drugi strani ustrezna obremenitev učencev z učenjem si nista v 

nasprotju, marveč sta notranje povezana procesa (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 2011: 30).  

 

Ne glede na to, katero obliko finski učitelji izberejo, so učenci vedno aktivni. Nihče izmed 

njih ni nemoteče neaktiven, kaj šele moteč. Vendar pa pri njih prevladujeta, kot se je izkazalo 

z opazovanjem šolskih ur, individualno in skupinsko delo, včasih pa se takšnemu načinu dela 

pridruži tudi delo v parih. Frontalne učiteljeve razlage pa je pravzaprav res zelo malo. 

Največkrat le na začetku posamezne šolske ure, ko učitelj učence seznani z vsebino ure.  

 

Vendar pa, po drugi strani, kljub temu obstajajo oblike dela, ki jih slovenski učitelji pogosteje 

uporabljajo. Med te oblike sodita frontalno in individualno delo. Poleg teh pa učitelji na 

izbranih opazovanih šolah uporabljajo tudi druge oblike, kot npr. delo po skupinah ali v parih. 

Z opazovanjem se je izkazalo, da so učenci ob uporabi posameznih učnih oblik praviloma 
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aktivni oz. nemoteče aktivni. Se pa vedno najde kakšen učenec, ki je ob tem moteče 

neaktiven, zaradi katerega je treba prekiniti pouk in razrešiti vzgojno težavo.  
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10 DIFERENCIRAN IN SKUPEN POUK 

 

Slovenski in finski šolski sistem se razlikujeta glede na to, kako pouk diferencirajo oz. kako 

učne vsebine približajo tudi tistim, ki imajo pri učenju oz. razumevanju nekoliko (več) težav. 

Na finskem so včasih sicer imeli diferenciran pouk – delitev po znanju, danes pa tega ni več. 

Sicer se še pojavljajo delitve razreda, vendar ne na podlagi znanja. V slovenski šolski sistem 

pa so z uvedbo devetletke – nasprotno – uvedli diferenciran pouk na podlagi znanja pri največ 

treh predmetih.   

 

10.1 Diferenciran in skupen pouk v finski osnovni šoli 

 

Diferenciacija 

Pri diferenciaciji je pozornost namenjena učnim stilom in hitrosti delovnih karakteristik 

različnih otrok, različnim sposobnostim in interesom kot tudi emocionalnim potrebam, 

povezanih s samozavestjo in motivacijo. Učno okolje in učne oblike so lahko modificirane z 

oblikovanjem sodelovalnih priložnosti za otroke, ponujanjem izbir, prilagajanjem uporabe 

prostora, fleksibilno oblikovanje skupin in oblikovanje učnih skupin zunaj šole. Učenčevi 

interesi so upoštevani pri poučevanju s povezovanjem znanja in sposobnosti, ki se jih učijo, v 

izkušnje in dejavnosti, ki se jim zdijo pomembne. Učenci potrebujejo različne priložnosti, da 

prikažejo znanje in spretnosti ter napredek (povzeto po: National core curriculum for basic 

education, 2010: 5–6).  

 

»Delitev« 

Najbolj pogosti argumenti proti reformi leta 1970 so bili, da bo odprava deljenja učencev 

zmanjšala kakovost učenja. Kot kompromis je bilo deljenje po sposobnostih delno ohranjeno v 

obvezni osnovni šoli. Celo po reformi so bili učenci deljeni po spodobnostih pri angleščini in 

matematiki. Takšna delitev je bila odpravljena leta 1985. Vendar pa se je pri opazovanju pouka 

na finskem izkazalo, da delitev pri pouku matematike in angleščine kljub temu v finski šoli 

obstaja, vendar ne na podlagi znanja, pač pa zgolj slučajnostno. Na tak način se namreč učitelji 

veliko lažje posvetijo vsakemu posameznemu učencu. V finskih razredih je bolj tipično 

oblikovanje skupin učencev na podlagi njihovih interesov, kot pa njihovih sposobnosti. Skozi 

šolanje v obvezni osnovni šoli se učenci ne delijo v predmete različnih stopenj znanja. 
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Heterogeno grupiranje se izraža kot najboljši benefit za najslabše učence. Vendar pa nima 

večjega vpliva na znanje boljših učencev. Pomembno se mi zdi tudi poudariti, da otroci niso 

razvrščeni v različne vrste šol v obdobju osnovnošolskega obveznega izobraževanja (povzeto 

po: Pekkarinen et al. 2006: 6; Välijärvi, 2007: 47).   

 

Raznolikost 

Šolsko okolje temelji na ideji inkluzivne vzgoje, ki poudarja raznolikost v šolah in razredih. 

Vodenje poučevanja ni nikoli temeljilo na zapisanih standardih, ampak na predlogih, ki so 

spodbujali ustvarjalne rešitve skupaj z naraščajočimi raznolikimi socialnimi in človeškimi 

okolji. Nove priložnosti spodbujajo krepitev priložnosti in omogočajo šolam in občinam, da se 

učijo druga od druge in tako naredijo najboljše univerzalne prakse s prevzemanjem inovativnih 

pristopov za organiziranje šolanja, spodbujanjem učiteljev in šol za nadaljevanje razširitve 

njihovih repertoarjev učnih metod in individualizacije, da se približajo potrebam vsakega 

učenca posebej (povzeto po: Sahlberg, 2007). Učitelji se na opazovanih šolah zavedajo notranje 

strukturiranosti razreda, največkrat pa k temu pristopajo z različno težavnostjo nalog, z 

dodatnimi nalogami (ni nujno, da iz predmeta, ki ga trenutno imajo) ali pa s pomočjo sošolcem.  

 

Poučevanje in pedagogika v finski šoli sta bila oblikovana tako, da ustrezata raznovrstnim 

skupinam otrok. Učenje raznovrstnih skupin učencev predpostavlja učinkovite manjše učne 

skupine. Finske učitelje stalno skrbi, če morda oblikujejo prevelike skupine, ker je tako težko 

opaziti individualne potrebe posameznikov. Učenčevi interesi in izbire so vzeti v obzir pri 

načrtovanju kurikula in izbiri vsebin, učbenikov, učnih strategij, metod poučevanja in načina 

ocenjevanja. Vse to kliče k fleksibilnemu, na šoli temelječemu kurikulu skupaj s 

poučevanjem, usmerjenim na učenca, svetovanjem in pomočjo pri učenju. Učenje se pogosto 

razlikuje znotraj enega razreda, saj mora zadovoljiti različne učne skupine. Preverjanje se 

lahko razlikuje tudi zaradi osebnih razlik med učenci (povzeto po: Välijärvi, 2007: 48).  
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10.2 Diferenciran in skupen pouk v slovenski osnovni šoli 

 

10.2.1 Diferenciacija in individualizacija 

 

Učna diferenciacija je po Strmčniku »organizacijski ukrep, s katerim demokratično 

usmerjamo učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne homogene ali 

heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in 

didaktično-metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in individualne vzgojno-

izobraževalne namene. Učno individualizacijo pa opredeljuje kot »didaktično načelo, ki 

zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, spoštujeta in razvijata utemeljene individualne 

razlike med učenci, da skušata sicer skupno poučevanje in učenje čim bolj individualizirati in 

personificirati. Diferenciacija je organizacijski ukrep za lažje izvajanje individualizacije kot 

didaktičnega načela. Strmčnik razlikuje tri sisteme učne diferenciacije: notranjo učno 

diferenciacijo, fleksibilno učno diferenciacijo in zunanjo učno diferenciacijo. Za notranjo 

učno diferenciacijo je značilno, da ohranja heterogene učne razrede in oddelke, individualne 

zmožnosti, potrebe in želje učencev skuša upoštevati znotraj razredov z variranjem učnih 

ciljev in vsebin kot tudi s kombiniranjem učnih oblik, učnih metod in učne tehnologije ter z 

vključevanjem individualizirane učne pomoči in drugih posebnih korektivnih in 

kompenzatornih ukrepov. Za fleksibilno učno diferenciacijo je značilno prepletanje 

heterogenih in homogenih skupin, temeljnega in nivojskega pouka, delna organizacijska, 

prostorska in časovna ločenost učnih skupin, bolj usklajeno načrtovanje in večja delitev dela. 

V heterogenih učnih skupinah učenci pridobivajo temeljno znanje določene učne vsebine in 

običajno poteka večji del skupnega učnega časa, medtem ko je nivojski pouk v homogenih 

učnih skupinah namenjen pri šibkejših učencih dopolnilnemu utrjevanju temeljnih učnih 

ciljev, pri ostalih učnih skupinah pa se temeljna učna snov razširja, poglablja in aplicira na 

nove primere. Za zunanjo učno diferenciacijo je značilno, da so učenci običajno po 

sposobnostih, tempu napredovanja in zanimanjih razdeljeni v bolj homogene skupine, ki so 

stalno ločene na dveh ali več ravneh zahtevnosti. Zunanja diferenciacija je glede na obliko 

lahko medšolska, pri kateri gre za samostojne šolske smeri, in znotrajšolska, kjer so ločitve 

učencev izpeljane znotraj šole. Cilj grupiranja učencev v homogene razrede, ki jih poučujejo 

na različnih ravneh zahtevnosti pri vseh ali pri večini učnih predmetov, je napraviti razrede 

homogene glede na rezultate, ki jih učenci dosežejo na standardiziranih testih sposobnosti ali 

testih znanja. Grupiranje učencev pri določenih predmetih, kjer običajno učence grupirajo v 
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skupine pri materinščini in matematiki, redkeje pa pri naravoslovnih in družboslovnih 

predmetih, je bolj fleksibilno v oblikovanju in bolj specifično glede na namen, kot je 

grupiranje učencev v homogene razrede. Ta oblika grupiranja je najbolj fleksibilna glede na 

časovno določitev skupine in je omejena na en ali dva predmeta (povzeto po: Bela knjiga o 

vzgoji n izobraževanju, 2011: 140-141) 

 

10.2.2 Diferenciacija skozi devetletko 

 

Skozi celotno devetletko v predmetniku učencev prevladuje skupen pouk (pouk, ki ga imajo 

učenci istega oddelka skupaj), postopamo pa se mu dodaja tudi diferenciran, katerega je z leti 

šolanja vedno več.  

 

Pri vseh predmetih od 1. do 9. razreda je potrebno izvajati notranjo učno diferenciacijo in 

individualizacijo. V 4. in 5. razredu se lahko ena četrtina ur pouka pri največ dveh predmetih, 

slovenščini in/ali matematiki, izvaja v manjših skupinah z namenom utrjevanja oz. 

poglabljanja učne snovi. V 6. in 7. razredu se ena četrtina ur pouka slovenščine, matematike 

in tujega jezika izvaja v manjših skupinah z namenom utrjevanja oz. poglabljanja učne snovi. 

V 8. in 9. razredu se pouk pri vseh urah slovenščine, matematike in tujega jezika izvaja v 

manjših skupinah z namenom kakovostnega doseganja ciljev in standardov znanja. Ne glede 

na razred pa je število skupin določeno po formuli n + 1 (pri čemer je n število oddelkov 

posameznega razreda). V posamezni skupini je lahko največ 15 učencev. Merila za 

razporejanje učencev in učenk na zahtevnostne ravni po oddelkih so: rezultati preverjanja z 

nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu 6. razreda, uspešnost pri predmetu v 7. razredu ter 

želje in interesi učencev in njihovih staršev. V 8. in 9. razredu lahko učenci ob zaključku 

posameznih ocenjevalnih obdobij prehajajo z ene na drugo zahtevnostno raven, izjemoma pa 

tudi med ocenjevalnim obdobjem. Obseg ur, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. in 9. 

razredu, mora biti enak, ne glede na to, katera oblika diferenciacije se izvaja. Če zaradi 

majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu s prejšnjim odstavkom, pri 

pouku poteka samo notranja diferenciacija« (povzeto po: prav tam: 154). 

 

Z opazovanjem pouka na izbranih šolah se je potrdilo poučevanje posameznih predmetov 

(slovenščine in matematike) v treh težavnostnih skupinah. Vendar pa ne na vseh šolah, saj 

izvedba nivojskega pouka na manjših šolah oz. na šolah z le enim oddelkom oz. z dvema 

manjšima oddelkoma ni mogoča. Tako pouk na takšnih šolah ves čas poteka le v enem 
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razredu, s poudarkom na posvečanju posameznim učencem oz. sprotni 

diferenciaciji/individualizaciji.  
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11 OCENJEVANJE V OSNOVNI ŠOLI 

 

V obeh šolskih sistemih učitelji ocenjujejo učenčevo znanje z ocenami, vendar pa se kažejo 

razlike v tem, kaj ocenjujejo, kako ocenjujejo in kakšen je razpon ocen, zato v tem poglavju 

ločeno predstavljam oba sistema ocenjevanj – najprej finskega in nato še slovenskega.   

 

11.1 Ocenjevanje znanja v finski OŠ 

 

Na podlagi Zakona o osnovni šoli (1998) ocenjevanje učencev stremi k vodenju in 

spodbujanju učenja in razvijanju učenčevih samoocenjevalnih sposobnosti. Učenčev 

napredek, delovne spodobnosti in obnašanje so ocenjeni v povezavi s cilji iz kurikula (Aho et 

al., 2006: 20).  

 

Samoocenjevanje učenca 

V finski osnovni šoli je zelo pomembno tudi samoocenjevanje. Z razvojem samoocenjevalnih 

sposobnosti se učenci tudi učijo, da se zavedajo njihovega napredka in učnih ciljev, 

postavljajo cilje za njihovo učenje samostojno in usmerjajo učni proces (povzeto po: 

Eurydice, 2009/2010a: 62). Pri tem je pomembno posvetiti pozornost procesu učenja in ne 

samo rezultatom. Evaluacija učenčevih dejavnosti in rezultatov prispeva k oblikovanju 

pozitivne slike o sebi ter spodbujati učence, da načrtujejo svoje delo in samostojno sprejemajo 

odločitve. Zavedati se je treba, da je evalvacija odvisna od vsakega posameznika in da jemlje 

v obzir njegove zmožnosti in razvoj sposobnosti. Cilj je voditi in usmerjati učence, da sami 

spremljajo in usmerjajo svoj napredek, da sami sebi postavljajo cilje, da se učijo učiti in 

razvijajo kompetence za samoocenjevanje, poleg tega pa tudi povečevanje učenčeve 

samozavesti in pozitivne slike o sebi in občutek pripadnosti (povzeto po: Matijević, 2006: 

474–475, 479). 

 

Medletne ocene  

S pomočjo ocenjevanja in pozitivnih povratnih informacij učitelji vodijo učence k 

prepoznavanju lastnega razmišljanja in akcij in jim pomaga razumeti, kaj se učijo. Med letom 

lahko učenci dobijo opisne ali številčne ocene (National core curriculum for basic education, 

2004). Opisne ocene se uporabljajo od prvega do sedmega razreda. Za učence do petega 

razreda je ocenjevanje opisno, za učence petega in šestega razreda se postopno uvaja številčno 
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ocenjevanje, še naprej pa se lahko kombinira z ustnim. Vendar pa se je pri opazovanju na 

izbranih finskih osnovnih šolah izkazalo, da učenci v četrtem razredu že prejmejo številčne 

ocene. Skala številčnih ocen, ki se uporablja, je od 4 do 10, pri čemer je ocena 4 negativna. 

Ocena 5 pomeni ustrezno oz. zadostno, 6 srednje oz. vmesno, 7 zadovoljivo, 8 dobro, 9 zelo 

dobro in 10 izvrstno znanje. A Matijević (2006) pravi, da je to »pravzaprav 10-stopenjska 

lestvica, vendar se tradicionalno razume, da ni tako slabih učencev, ki bi bili ocenjeni z 1,2, 

ali 3.« Učenec in njegovi starši morajo biti obveščeni vnaprej o pogojih ocenjevanja in po 

ocenjevanju morajo tudi dobiti razlago tega ocenjevanja (Matijević, 2006). Na nobeni izmed 

opazovanih šol pa nisem opazila ustnega ocenjevanja oz. so mi učitelji povedali, da ga ne 

uporabljajo.  

 

Ocenjevanje vedenja 

Vsi učitelji, ki poučujejo učenca, ocenijo njegovo vedenje. Ocene za vedenje in urejenost niso 

zapisane v zaključnem certifikatu, če starši to zahtevajo. V prvih štirih razredih se vedenje 

ocenjuje opisno, od petega razreda dalje pa številčno v obrazec s kriteriji ocenjevanja. Cilji 

učenčevega vedenja so usklajeni z navodili v šoli. Ocenjevanje obnašanja je usmerjeno k 

ocenjevanju učenčevega odnosa do drugih oseb, okolja in njegovo upoštevanje pravil 

(povzeto po: National core curriculum for basic education, 2004: 262; Matijević, 2006: 475-

479).  

 

Napredovanje med razredi 

Učenec napreduje v naslednji razred, če je dokončal vse predmete posameznega razreda. 

Lahko pa napredujejo tudi, če ni opravil vseh, vendar je bilo ocenjeno, da bo uspešno opravil 

predmete v prihodnjem razredu. Učenec lahko ostane v istem razredu, tudi če opravi vse 

predmete, če ugotovijo, da je to primerno zaradi otrokovega splošnega uspeha v šoli. Vendar 

pa je ponavljanje razreda zelo redko zaradi načela, da je šola za vse. Iz tega načela sledi, da 

mora šola omogočiti podporo za učence, ki se počasi učijo in ki imajo težave z učenjem 

(povzeto po Hautamäki, 2008: 200; National core curriculum for basic education, 2004: 261; 

The finnish PISA pages, 2007).  »Finska se lahko pohvali s tem, da ima zelo majhen odstotek 

tistih, ki osnovne šole ne končajo – v posamezni generaciji je takih le 0.3 %« (Gaber et al, 

2006: 86).  

 

 

Nacionalno preverjanje 
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Na Finskem ni veliko nacionalnih testiranj, tudi ne za zaključno spričevalo. Edina nacionalna 

preverjanja, ki pa niso obvezna, so sistemska preverjanja, ki jih vodi The Finnish National 

Board of Education (v nadaljevanju FNBE), ki temeljijo na reprezentativnem vzorcu  šol in 

učencev. Ta preverjanja so izvedena vsako drugo leto v maternem jeziku in matematiki v 9. 

razredu in v večjih intervalih v drugih predmetih (povzeto po: The finnish PISA 2006 pages, 

2007).  

 

Preverjanje znanja 

Učitelji skrbijo za preverjanje, ki temelji na kurikulu preko celega leta s portfoliom in/ali testi, 

ki jih pogosto dobijo v priročnikih. Sploh v 9. razredu učitelji uporabljajo teste, ki jih sestavi 

združenje učiteljev posamezne stroke, saj s tem omogočajo boljšo primerjavo. Vendar pa so 

takšne teste uporabljali že učitelji v četrtih razredih opazovanih šol (povzeto po: THe finnish 

PISA 2006 pages, 2007). Pri vračanju popravljenih pisnih izdelkov učitelji na opazovanih 

šolah tudi povedo, kdo se mora na podlagi slabega rezultata preizkusa udeležiti dopolnilnega 

pouka iz posameznega predmeta. Zanimivo se mi je zdelo, da je za učitelje na Finskem ocena 

7 slaba ocena, zato se morajo vsi učenci, ki dosežejo oceno 7 ali manj, udeležiti dopolnilnega 

pouka tistega tedna. Hkrati pa je bila to najnižja ocena, ki so jo učenci pri ocenjevanju prejeli.  

 

Zaključne ocene 

Cilj zaključnega ocenjevanja je definirati, v kolikšni meri je učenec izpolnil cilje učnega 

programa osnovne šole v različnih predmetih. Zaključno ocenjevanje mora biti primerljivo na 

nacionalni ravni in enako za vse učence. V vsakem od osnovnih predmetov zaključna ocena 

temelji na uspehu učenca v zaključni fazi osnovnega izobraževanja. Merila zaključnega 

ocenjevanja ter standardi za zadovoljiv uspeh v vsakem predmetu definirajo stopnjo znanja in 

sposobnosti ali vedenja, ki so potrebni za oceno 8. Merila so napisana tako, da učenec dobi to 

oceno, če pokaže uspeh na način, ki je potreben za določen predmet. Vendar pa učenec usvoji 

znanje in spretnosti predvidene za osnovno šolo, ko dobi oceno 5, če do določene stopnje 

pokaže uspeh, ki ga ta kriterij zahteva (povzeto po: Matijević, 2006: 477).  

 

Zaključni izpit 

Zaključni izpit mora biti nacionalno primerljiv. Zaključno preverjanje temelji na ciljih 

osnovne šole. Za namen zaključnega ocenjevanja je bil ocenjevalni kriterij pripravljen za 

oceno dobro (8) v vseh splošnih predmetih. Ocenjevanje vodi relevantni predmetni učitelj. 

Vodenje in šolsko delo ocenjuje razredni učitelj (povzeto po: Eurydice, 2009/2010a: 62).  
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Certifikati in poročila 

Certifikati in poročila so eden od načinov dajanja povratne informacije. Učenci dobijo 

poročila na koncu vsakega šolskega leta, lahko pa dobijo tudi eno ali več medletnih poročil. 

To so:  

Šolsko letno poročilo, ki je dano na koncu vsakega šolskega leta.  

Medletno poročilo, ki je lahko dano med šolskim letom.  

Osnovnošolski certifikat, ki je dan učencu, ki konča osnovnošolsko izobraževanje.  

Certifikat končanega dodatnega leta, ki je dan učencu, ko uspešno konča 10. razred.   

Certifikat o izpisu, ki je dan učencu, ki se izpiše iz šole pred zaključkom šolskega leta.  

Certifikat o zaključku osnovne šole ali posameznega predmeta, ki je dan učencu, ki ni 

obiskoval osnovne šole (povzeto po: Eurydice2009/2010a: 62–63; The Finnish National board 

of education). 

 

 

11.2 Ocenjevanje znanja v slovenski osnovni šoli 

 

Preverjanje in ocenjevanje dosežkov učencev sta sestavna dela pouka, ki imata pomemben 

vpliv: učencem, učiteljem in staršem dajeta povratne informacije o učenčevem usvojenem 

znanju in individualnem napredovanju, učiteljem omogočata nadaljnje načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa, širši družbi dajeta informacije o učinkovitosti vzgojno-

izobraževalnega sistema, rezultati se v določenih primerih uporabljajo tudi za selekcijo 

kandidatov pri vpisu na višje stopnje izobraževanja itd. S preverjanjem znanja se zbirajo 

informacije o tem, kako učenec dosega cilje oz. standarde znanja iz učnih načrtov, preverjanje 

ni namenjeno ocenjevanju znanja. Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v 

kolikšni meri učenec dosega cilje oz. standarde znanja. Običajno so učitelji avtonomni pri 

odločanju o načinu preverjanja znanja, izbiri instrumentov, ki jih pri tem uporabljajo, 

pogostosti sprotnega preverjanja ipd. Pomembno je, da učitelj uporablja različne načine 

preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oz. standarde znanja, ki jih želi preverjati, in 

glede na razred. Najsplošnejši tip preverjanja znanja je t. i. sprotno preverjanje, ki poteka ob 

vsakodnevnem sodelovanju učencev v razredu, njihovih učnih nalogah, z ustnimi in s pisnimi 

preizkusi, ob praktičnih nalogah in pri drugih oblikah dela. Namenjeno je stalnemu 

spremljanju in izboljševanju poučevanja in učenja, saj daje neposredne sprotne povratne 

informacije učiteljem in učencem. Sumativno preverjanje poteka ob določenem času (npr. ob 
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ocenjevalnih obdobjih, ob koncu šolskega leta, izobraževalne stopnje) in se konča s presojo o 

obsegu in kakovosti učenčevega znanja (povzeto po: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 

2011: 155). 

 

V slovenskem šolskem sistemu je od začetka 90-ih let 20. stoletja prišlo do številnih 

sprememb tudi na področju preverjanja in ocenjevanja znanja. V osnovnošolskem 

izobraževanju so bile spremembe vpeljane zlasti ob uvedbi devetletne osnovne šole (npr. 

opisno ocenjevanje v prvem triletju, nacionalno preverjanje znanja ob zaključku vsakega 

triletja, ocenjevanje znanja pri nivojskem pouku ...). Kljub temu, da prvotne spremembe niso 

bile natančno analizirane, na določenih področjih pa se ugotavljanje učinkov sprememb na 

kakovost vzgojno-izobraževalnega dela sploh še ni začelo, so bili sprejeti novi zakonski in 

podzakonski akti, povezani s preverjanjem in z ocenjevanjem znanja, ki so pripeljali do 

številnih sprememb na širšem vzgojno-izobraževalnem področju (npr. ukinitev nacionalnega 

preverjanja znanja po zaključku prvega triletja, sprememba vloge nacionalnega preverjanja 

znanja ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja, odprava splošnega učnega uspeha, 

spreminjanje navodil za izvajanje opisnega ocenjevanja v prvem triletju ...) (povzeto po: prav 

tam: 155–156).  

 

11.2.1 Ocenjevanje po triletjih 

 

Ocenjevanje učenčevega znanja v osnovni šoli je najprej opisno (prva tri leta), nato mešano 

opisno in številčno (med letom opisno in številčno, na koncu številčno), šele zadnja tri leta 

samo številčno.  

 

V 4. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

osnovni šoli (2008) je zapisano, da mora učitelj: 

- predstaviti učencem cilje in standarde znanja v posamezni konferenci,  

- predstaviti svoja merila ocenjevanja,  

- določiti načine in roke ocenjevanja,  

- ocenjevati pred učenci oddelka ali učne skupine,  

- sproti obveščati učence in starše o doseženih rezultatih pri ocenjevanju in  

- staršem in učenem omogočiti vpogled v ocenjene pisne in druge izdelke.  
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»Z opisnimi ocenami se z besedami izrazi, kako učenec napreduje, glede na opredeljene cilje 

oz. standarde znanja v učnih načrtih, hkrati pa tudi opisno izrazi, katere cilje, katere cilje oz. 

standarde je učenec dosegel in v kolikšni meri« (Vogrinc et al, 2011: 24).  

 

S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Ocena nezadostno 

(1) je negativna, druge ocene so pozitivne. V drugem in tretjem triletju učitelj pri vseh 

predmetih oblikuje zaključno številčno oceno, s katero oceni, v kolikšni meri učenec dosega 

standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih, in pri tem upošteva ocene, ki jih je učenec pri 

predmetu prejel med šolskim letom. (povzeto po: prav tam:159) 

 

Učitelj mora oceniti znanje učenca najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju. Vendar ne 

smejo biti vse ocene pridobljene le iz pisnih izdelkov, saj so otroci različni – eni se bolje 

odrežejo pri pisanju, drugi lažje pripovedujejo. Izjema so predmeti, ki jih imajo učenci le eno 

uro na teden in je časa manj – tu lahko dobijo le eno oceno (povzeto po: Pretnar, 2000:55).  

 

Prva triada 

V prvem V-I obdobju mora učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo 

znanje oceniti takoj in ga seznaniti z opisno oceno, ki jo mora vpisati v redovalnico oddelka 

najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko je bil učenec ocenjen. Pri ocenjevanju pisnih in 

drugih izdelkov mora učitelj učenčevo znanje oceniti in učence seznaniti z opisnimi ocenami 

ter jih vpisati v redovalnico oddelka najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko učenci 

izdelke oddajo Na posebnem nacionalnem obrazcu, ki vse učitelje enotno usmerja, kako naj se 

izražajo in kako naj opisujejo otrokovo znanje in pomanjkljivosti, dobijo starši zapisano z 

besedami, kaj otrok zna ali obvlada, česa morebiti še ne obvlada in kaj mora še usvojiti 

(bodisi sam bodisi ob pomoči učiteljev ali staršev). Za razliko od številčnih ocen, opisnih med 

seboj ni mogoče primerjati. Kljub temu pa opisne ocene zgovorno kažejo, kakšen je (ali ni) 

napredek posameznega, točno določenega učenca. (Pretnar, 2000: 55; Pravilnik o preverjanju 

in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2008: 14. člen) 

 

Druga triada 

V drugem V-I obdobju mora učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo 

znanje oceniti takoj in ga seznaniti s številčno oceno, ki jo ustno obrazloži, ter številčno oceno 

vpiše v redovalnico. Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov mora učitelj učenčevo znanje 

oceniti in učenca seznaniti s številčno oceno, ki jo ustno obrazloži, ter jo vpisati v redovalnico 
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oddelka najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko učenci izdelke oddajo. Ne glede na 

določilo prvega in drugega odstavka tega člena učitelj v prvem ocenjevalnem obdobju 4. 

razreda vpiše v redovalnico oddelka obrazložitev vsake številčne ocene najkasneje v sedmih 

delovnih dneh po tem, ko je bil učenec ocenjen. V drugem ocenjevalnem obdobju 4. razreda 

učitelj vpiše v redovalnico številčno oceno, ki jo ustno obrazloži, ob koncu drugega 

ocenjevalnega obdobja v 4. razredu pa učitelj vpiše v redovalnico obrazložitev vseh številčnih 

ocen, pridobljenih v tem obdobju. Tudi v tem obdobju so osnova za opisno ocenjevanje 

znanja nacionalni obrazci. Hkrati pa se postopno uvaja tudi številčno ocenjevanje, da učenci 

postopoma spoznavajo, kaj posamezna številčna ocena pomeni. Kombiniran način 

ocenjevanja naj bi blažil prehod iz prvega triletja prek drugega v tretje triletje. Nacionalno 

preverjanje doseženega znanja po 6. razredu poteka iz materinščine, matematike in tujega 

jezika. Udeležba je prostovoljna (Pretnar, 2000: 56; Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju 

učencev v osnovni šoli, 2008: 8. člen) 

 

Tretja triada 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju mora učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in 

dejavnosti učenčevo znanje oceniti takoj in ga seznaniti s številčno oceno ter jo vpisati v 

redovalnico oddelka oziroma učne skupine. Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov mora 

učitelj učenčevo znanje oceniti in učence seznaniti z ocenami ter ocene vpisati v redovalnico 

oddelka oziroma učne skupine najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko učenci izdelke 

oddajo. Pri vseh predmetih se uporablja samo številčno ocenjevanje. V 8. in 9. razredu se pri 

predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, znanje učencev med šolskim letom ocenjuje 

ravno tako z ocenami od 1 do 5, vendar: učenec, ki doseže standarde znanja na 1. ravni 

zahtevnosti, dobi največ oceno dobro (3), učenec, ki doseže standarde znanja na 2. ravni 

zahtevnosti, dobi največ oceno prav dobro (4), in učenec, ki doseže standarde znanja na 3. 

ravni zahtevnosti, dobi največ oceno odlično (5). Učitelj pomaga učencu doseči in preseči 

standarde znanja na posamezni ravni zahtevnosti. Učenec, ki obiskuje pouk na 1. ali 2. ravni 

zahtevnosti, lahko za izkazano znanje prejme višjo oceno od tiste, ki je za posamezne ravni 

zahtevnosti določena v tem členu. Višjo oceno prejme, če se pri ocenjevanju znanja izkaže z 

učnim načrtom opredeljenega standarda znanja na višji ravni. Osnovno šolanje je mogoče 

uspešno zaključiti le z uspešno opravljenim zaključnim preverjanjem znanja iz treh predmetov 

(Pretnar, 2000: 56; Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni šoli: 15. člen).  

11.2.2 Napredovanje učenca 
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Učenci v prvem in drugem triletju razredov ne ponavljajo. Izjema je, če ponavljanje zahtevajo 

otrokovi starši sami ali v posebnih primerih učitelji ali šolska svetovalna služba. V tretjem 

triletju pa učenec napreduje v naslednji razred le, če ima pri vseh predmetih pozitivne ocene.  

Učenec lahko ponavlja razred, če ni dosegel pričakovanih rezultatov, ki so potrebni za 

napredovanje v naslednji razred, čeprav mu je šola omogočila vključitev v dopolnilni pouk in 

druge oblike individualne in skupinske pomoči. Učenec, ki je ob koncu pouka v 7. oz. 8. 

razredu negativno ocenjen iz več kot dveh predmetov, razred ponavlja, če pa ima negativno 

oceno pri enem predmetu, opravlja popravni izpit. Če jih ne opravi uspešno, ponavlja razred. 

Učenec 9. razreda lahko opravlja popravni izpit iz več predmetov, iz katerih je ob koncu 

šolskega leta negativno ocenjen (Pretnar, 2000: 25, 46).  

Zaključno oceno posameznega predmeta oblikuje učitelj ob koncu pouka tega predmeta v 

šolskem letu. V prvem obdobju učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno opisno oceno, s 

katero opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v 

učnih načrtih. V drugem in tretjem obdobju učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno 

številčno oceno, s katero oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v 

učnih načrtih in pri tem upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim 

letom (Pravilnik preverjanju in ocenjevanju znanja ter o napredovanju učencev v osnovni 

šoli, 2008: 16. člen).  

V Sloveniji je zaključno obvestilo učencem in staršem o dosežkih učenca v posameznem 

šolskem letu tradicionalno vključevalo tudi oceno splošnega učnega uspeha, s šolskim letom 

2008/2009 pa je bila ocena splošnega učnega uspeha ukinjena. Ravno tako pa je bilo z 

devetletko ukinjeno ocenjevanje vedenja. Pravilnik je predvideval, da se ob koncu pouka v 

šolskem letu oceni učenčev splošni učni uspeh. Učenčev splošni uspeh se je določil ob 

upoštevanju ocen pri vseh predmetih. Upoštevalo se je tudi učenčevo prizadevanje pri delu, 

njegov odnos do obveznosti v šoli in aktivno sodelovanje v interesnih in drugih dejavnostih. 

Ocena splošnega učnega uspeha se ni smela izračunati zgolj aritmetično na podlagi ocen iz 

posameznih predmetov (Pretnar, 2000: 49) 

 

 

 

11.2.3 Nacionalno preverjanje znanja 
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V Sloveniji se ob koncu drugega in tretjega obdobja znanje učencev preverja z nacionalnim 

preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z 

uvedbo devetletke je bilo sicer nacionalno preverjanje tudi ob koncu prvega triletja, vendar so 

ga kasneje ukinili. Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence 

prostovoljno, v tretjem pa je obvezno. Ob koncu drugega in tretjega triletja se učenci 

preverjajo iz znanja slovenskega jezika ali italijanskega jezika oz. madžarskega jezika na 

narodno mešanih območjih in matematike. Poleg teh jezikov pa v drugem triletju še iz 

angleščine in v tretjem iz tretjega predmeta, ki se med šolami razlikuje, saj minister določi več 

predmetov, ki na različnih šolah predstavljajo tretji predmet. Osnovna šola starše pisno 

obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega 

preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih 

nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol (Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanju, 2011: 166-167).  
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12 POVZETEK PODOBNOSTI IN RAZLIK MED SISTEMOMA 

 

V predhodnih poglavjih sem sproti predstavljala razlike in podobnosti slovenskega in 

finskega šolskega sistema po posameznih kriterijih, v tem poglavju pa jih bom še povzela, 

pokomentirala in interpretirala. Najprej se bom posvetila podobnostim, nato razlikam (in 

prednostim posameznega šolskega sistema), zaključila pa bom z možnostmi izboljšav 

slovenskega šolskega sistema.  

 

 

12.1 Podobnosti 

 

Prva podobnost, ki se pojavi med obema šolskima sistemoma se navezuje na strukturo 

šolskih sistemov, saj sta si oba sistema na določen način – v grobem – podobna. Oba šolska 

sistema se namreč začneta z neobvezno predšolsko vzgojo, ki se nadaljuje z obvezno 

devetletno osnovno šolo, ki ji sledi štiriletna srednja šola in se končata z višjo ali visoko šolo.  

 

Naslednja podobnost med slovenskim in finskim šolskim sistemom se navezuje na osnovno 

šolo. Prva podobnost osnovnih šol se kaže v dolžini obveznega šolanja, saj v obeh sistemih 

osnovno šolanje traja 9 let, lahko pa tudi 10, če se učenec odloči za dodatno leto. Poleg tega 

pa je podobna tudi časovna organizacija pouka, saj v obeh šolskih sistemih šolsko leto traja 38 

tednov oz. 190 šolskih dni. Učenci obiskujejo šolo pet dni na teden (od ponedeljka do petka), 

šolski dan pa sestavljajo šolske ure, dolge 45 minut. Te ure praviloma potekajo v razredih, z 

izjemo pouka športne vzgoje, ki poteka v šolski telovadnici oz. v lepem vremenu na šolskih 

igriščih ali v naravi.  

 

Tudi kar se tiče srednjih šol sta si šolska sistema dokaj podobna. V obeh državah namreč 

učenci po uspešno končanem četrtem letniku bolj splošnih srednjih šol (na Finskem splošne 

srednje šole, v Sloveniji šole z gimnazijskim programom) opravljajo tudi maturo. Poleg teh 

šol pa so si delno podobne tudi srednje poklicne šole, saj v obeh sistemih vsebujejo obvezno 

prakso.  

 

Poučevanje v nobeni od držav ni ne strogo tradicionalno in ne strogo permisivno, pač pa gre 

za kombinacij obeh slogov oz. mešan pristop.  
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Učni pripomočki, ki jih uporabljajo v slovenski in finski osnovni šoli so precej raznoliki. 

Pomembno se mi zdi poudariti tudi to, da učitelji znotraj posameznih ur uporabljajo precej 

raznolikih učnih pripomočkov oz. učil – le redko se namreč zgodi, da uporabljajo le enega 

Najpogosteje učitelji in učenci uporabljajo učbenik, delovni zvezek, zvezek, delovne liste ter 

pripomočke za glasbeno in likovno vzgojo. Poleg teh pa uporabljajo tudi didaktične 

kartončke, televizijo z videokasetami o obravnavani temi in računalnik (za projekcijo na 

platno oz. individualno reševanje nalog), radio s CD-ji oz. avdio kasetami. Učitelji in učenci 

uporabljajo zelene in bele šolske table, marsikje pa tudi interaktivne.  

 

 

12.2 Razlike in prednosti posameznega šolskega sistema in možnosti 

izboljšav slovenskega šolskega sistema 

 

Kot je bilo že omenjeno, oba šolska sistema sta si po eni strani podobna, pa drugi strani pa se 

med seboj razlikujeta. Čeprav se na finski šolski sistem gleda kot na enega izmed najboljših 

zaradi uspehov njihovih učencev, ne moremo vnaprej posplošiti, da so vse razlike posledica 

prednosti finskega šolskega sistema. V posameznih točkah se sistema razlikujeta med seboj, 

vendar pa sta oba – vsak na svoj način – uspešna.  

 

Prva razlika se navezuje na začetek šolanja oz. na prvošolce, ki v slovensko šolo vstopajo s 

šestimi leti, medtem ko finski šolarji vstopajo v osnovno šolo leto starejši (s sedmimi leti). V 

zvezi s tem se pojavlja razlika med učitelji, ki poučujejo v prvem razredu v obeh državah. 

Finske prvošolce poučuje le učitelj razrednega pouka, medtem ko slovenske poučujeta hkrati 

učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok. Menim, da je v konkretnem primeru 

boljši sistem, ki ga imamo razvitega v Sloveniji, saj se učitelj učencem tako lažje posveti, 

hkrati pa vzgojitelj učitelja opozarja na prehiter tempo, saj bolje pozna 6-letnike kot učitelj – 

sploh, če upoštevamo dejstvo, da so v prejšnjem sistemu, pred uvedbo devetletke, toliko stari 

otroci hodili v malo šolo, kjer so jih »poučevale« vzgojiteljice.   

 

Naslednja razlika se nanaša na finance, saj je celotna osnovna šola za finske učence zastonj. 

To pomeni, da starši ne plačujejo šolnine za svoje otroke, poleg tega pa v vsaki osnovni šoli 

učenci dobijo zastonj učbenike, delovne zvezke, zvezke, pisala, radirke, pripomočke za 

likovni pouk in en dnevni obrok. V Sloveniji pa je s tem nekoliko drugače kljub dejstvu, da je 

šola brezplačna, saj to pomeni, da učenci (oz. njihovi starši) ne plačujejo šolnine. Morajo pa 
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zato poskrbeti za vse pripomočke in gradiva, ki jih učenec za pouk potrebuje, občasno pa tudi 

za plačilo šole v naravi ali ekskurzije. Dolžnost staršev je tudi plačilo šolske malice, če le 

imajo dovolj sredstev, lahko pa jim pri tem pomaga država. Menim, da je sistem, razvit na 

Finskem, boljši za starše otrok, ki živijo v slabših socialnih okoliščinah. Zato menim, da je 

ena izmed lastnosti, ki bi jo lahko spremenili v našem šolskem sistemu ravno to plačevanje 

stroškov osnovne šole. Vendar pa moramo hkrati upoštevati tudi trenutno stanje v družbi, ki 

nam tega ne omogoča, saj država nima dovolj finančnih sredstev, da bi si lahko privoščili, da 

država finančno pomaga staršem vseh otrok. Vendar pa pomaga staršem otrok z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom s subvencijo ali pa posamezne šole ustanovijo posebne sklade 

za zbiranje denarja za te učence. Na tak način vsaj malo pomagamo nekaterim staršem otrok, 

ki se komaj prebijajo iz meseca v mesec.  

 

Razlika v obeh šolskih sistemih se nanaša tudi na jezik poučevanja. Na Finskem poučujejo v 

enem izmed obeh uradnih jezikov – v finščini ali švedščini
31

, saj je na Finskem poleg finščine 

tudi švedščina uradni jezik, ker še danes na finskem živi zelo veliko Švedov. V Sloveniji je s 

tem drugače, saj imamo le en uradni jezik – slovenščino. Vendar pa je pravilo o učnem jeziku 

nekoliko drugače na narodno mešanem območju, saj lahko tam pouk poteka v italijanščini ali 

pa tudi v slovenščini in madžarščini. V obeh državah so se težave imigrantov lotili na različne 

načine, vendar očitno nobeden ni posebej uspešen, sodeč po rezultatih uspešnosti imigrantov 

v raziskavi PISA. Ta na primeru bralne pismenosti kaže, da so učenci priseljenci v OECD 

državah bili 42 % slabši od ostalih učencev, v Sloveniji pa kar za 47 %. Štetje za ekonomski, 

socialni in kulturni status razloži 16 % točk razlike med imigranti in ostalimi učenci v državah 

OECD. Povezava je posebej močna v starih demokratičnih državah, vendar pa je razlika ravno tako 

visoka tudi v novih demokratičnih državah, kot je npr. Slovenija. Naslednji pomemben faktor za 

dosežke učencev priseljencev je jezik, še posebej, če se jezik, govorjen v šoli, razlikuje od 

tistega, ki ga uporabljajo doma. Drugačen jezik, ki ga učenci govorijo doma, predstavlja 

najvišje odstotke na Finskem (69 %), v Sloveniji pa razloži 27 % uspeha. Učitelji te težave 

pri poučevanju priseljencev rešujejo na različne načine. V finski šoli so ti učenci prvo leto 

bivanja na Finskem upravičeni do poučevanja v pripravljalnem razredu (v katerem je 

poudarek na učenju finščine), kasneje pa se z njim ukvarjajo učitelj in specialni pedagogi. 

Nasprotno pa se v Sloveniji s temi učenci ukvarjajo učitelji sami – prilagajajo metode in 
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 Odvisno od geografskega položaja posamezne šole in posledično števila švedsko govorečih otrok 
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oblike dela pri pouku, ki je enak za vse učence, in v skupini nivojskega pouka, ki ga učenci 

imigranti obiskujejo.    

 

Razlika se kaže tudi v številu otrok, ki sestavljajo posamezen razred v obeh državah. V 

Sloveniji je določeno, da je lahko v posameznem razredu največ 28 otrok. Vendar pa moram 

poudariti, da ni nujno, da je takšno stanje (točno 28 učencev) v vseh slovenskih osnovnih 

šolah, kar je odvisno od velikosti generacije otrok šolskega okoliša posameznih šol. Seveda 

pa je lahko številka še nižja zaradi drugih razlogov, npr. če so v razred vključeni tudi Romi 

in/ali učenci s posebnimi potrebami. V nasprotju z našim šolskim sistemom pa na Finskem 

sploh nimajo nobenega nacionalnega določila, ki bi omejeval število otrok v posameznem 

razredu – določitev o velikostih razredov je v rokah posameznih šol. Vendar pa se je z 

opazovanjem pouka in pa s pogovori z učitelji na finskih šolah izkazalo, da posamezni razredi 

nimajo več kot 24 učencev, največkrat pa je v razredu do 20 učencev. Približno enako število 

učencev kot na finskih opazovanih šolah je bilo tudi v slovenskih šolah. Vendar pa moram 

poudariti, da je podobno število zgolj slučajnostno, saj so oddelki v slovenskih osnovnih šolah 

verjetno praviloma večji – glede na to, da je normativ 28 učencev. Ravno takšen visok 

normativ, značilen za slovenske osnovne šole, pa se mi ne zdi najboljša ideja, sploh, če ga 

primerjamo s finskim šolskim sistemom, kjer je otrok v posameznih razredih manj. Menim, 

da je bolje, če so razredi manjši, saj je bistveno težje poučevati z načeli devetletne osnove šole 

(individualizirati in diferencirati) v razredu, v katerem je skoraj 30 učencev, sploh v začetnih 

razredih osnovne šole. Mislim, da bi bili učitelji bolj zadovoljni, če bi bile odločitve o 

velikosti razredov v rokah ravnateljev posameznih šol, ki imajo pregled nad velikostjo 

posamezne generacije njihovega šolskega okoliša in lahko tako oblikujejo približno enake 

oddelke. Tako pa se sedaj lahko zaradi upoštevanja normativov in standardov o velikosti 

razredov zgodi, da na marsikateri šoli obstaja le en oddelek prvega razreda z 28 učenci (torej 

maksimum) iz razloga, ker jim je »zmanjkal« en učenec za oblikovanje 2 manjših razredov. 

Pri tem se je treba zavedati, da je že marsikateri razred s 15 učenci naporen, kaj šele z 28 

učenci. Ravno zato se mi zdi boljša odločitev finskega šolskega sistema, ki daje učiteljem oz. 

ravnateljem šol avtonomijo o odločitvi o velikosti razredov na njihovi šoli.  

 

Pisanje dnevnih priprav je v slovenskem šolskem sistemu obvezno, ni pa oblika dnevnih 

priprav predpisana. Na Finskem pa, nasprotno, učnih priprav ne pišejo – niti niso predpisane, 

niti jih učitelji ne pišejo zaradi sebe v takšni obliki, kot jih poznamo v Sloveniji. Si pa na list 

papirja zapišejo ključne zadeve, ki jih ne smejo pozabiti pri obravnavi, zaradi svojega 
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boljšega občutka. Tudi letnih priprav na pouk ne poznajo, vendar pa namesto teh pišejo 

večtedenske priprave, ravno tako neobvezne, v katerih si razporedijo snov, ki jo nameravajo 

obravnavati v prihajajočih mesecih. Glede na opazovanja učnih ur v slovenski in finski 

osnovni šoli lahko rečem, da pouk v finski osnovni šoli ni nič kaj bolj zmeden, neorganiziran 

ali kakorkoli slabši, ker učitelji ne pišejo učnih priprav. Sicer pa, po drugi strani, če učitelj 

napiše učno pripravo še ne pomeni, da bo pouk dobro izpeljal in da se učitelj, ki ne napiše 

učne priprave, ne pripravi dobro na pouk. Učitelji na Finskem so namreč zelo dobro 

pripravljeni, ker vedo, da morajo biti. Mogoče je razlog njihove dobre prijavljenosti na pouk 

tudi v tem, da razredni učitelji ne poučujejo vseh predmetov posameznega razreda, pač pa se 

že v času študija usmerijo le na 4 predmete, ki jih nato poučujejo (v različnih razredih) in se 

stalno izobražujejo le iz teh predmetnih področij. Menim, da bi bila med učitelji zelo 

dobrodošla sprememba na tem področju. Če pisanje priprav ne bi bile obvezno oz. zakonsko 

določeno, se učitelji ne bi toliko ukvarjal z administracijo, pač pa bi se bolj posvečali dejanski 

izvedbi ure, hkrati pa bi imeli večji občutek avtonomije. Ali pa bi mogoče bila rešitev v tem, 

da bi v primeru pisanja priprav učitelji poučevali manj različnih predmetov, kot je to značilno 

za finske učitelje, in posledično bi bilo tudi manj različnih priprav na učne ure.  

 

Tudi glede števila domačih nalog se sistema razlikujeta. Na Finskem domačih nalog ni 

veliko, vendar pa so vedno pregledane ali pa je vsaj preverjeno, če so opravljene. V Sloveniji 

pa je nalog bistveno več, vedno so pregledane in popravljene, včasih pa tudi pobrane (da jih 

učitelj pregleda).  

 

Kot je bilo že omenjeno, večji del pouka v obeh državah poteka v razrednih učilnicah. 

Vendar pa se razlikuje način razporeditve šolskih klopi. Klopi v slovenskih osnovnih šolah so 

praviloma razporejene klasično (v ravnih vrstah, usmerjenih proti šolski tabli), medtem ko so 

klopi na Finskem razporejene po kotičkih. Mogoče bi bila lahko rešitev tudi več dela po 

kotičkih, vendar pa ne morem biti o tem povsem prepričana, saj so finski učenci veliko bolj 

umirjeni in manj klepetavi kot slovenski. Zato je vprašanje, če bi takšen način deloval tudi v 

našem slovenskem sistemu, ali pa bi nastal le še večji nered in zmeda razredu. V Sloveniji 

imamo tudi posebne učilnice za glasbeno in tehnično vzgojo, od katerih na nižji stopnji 

uporabljajo, če že, le glasbene učilnice, učilnice za tehniko pa še ne. To bi sicer lahko tudi 

uvedli, vendar pa je predmetnik tak, da na tej stopnji še ni potrebe, učilnic za ročna dela pa 

nimamo, ker se tudi česa takega slovenski učenci ne učijo.   
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V osnovni šoli imajo v obeh sistemih zaposlene učitelje s podobno izobrazbo, poleg teh pa 

imajo na finskem še nekaj drugih učiteljev oz. delavcev. Med te sodijo asistenti za učence s 

posebnimi potrebami, strokovni tim, (pred)šolske medicinske sestre in šolski zdravnik ter   

učitelji interesnih dejavnosti. Kar se tiče učiteljev v osnovni šoli ne vidim ravno razloga po 

spreminjanju, vendar pa verjetno ne bi bilo slabo, če bi nekoliko spremenili vlogo specialnih 

pedagogov(ali na njihovo mesto postavili koga drugega, ki je podobno usposobljen), da bi le-

ti več sodelovali z učitelji in učenci, ki imajo pri učenju težave.  

 

V obeh šolah se učitelji odločajo tudi za medpredmetno povezovanje, vendar pa v načinu 

obstajajo razlike. V slovenskem šolskem sistem niso v nobenem šolskem dokumentu zapisane 

teme, ki bi jih bilo treba medpredmetno obravnavati. So pa v vsakem predmetnem učnem 

načrtu pri obravnavi posameznih vsebin zapisani predlog medpredmetnega povezovanja učnih 

vsebin (predmetov). V nasprotju pa imajo na finskem v kurikulu zapisane teme in dogodke, ki 

jih je treba obravnavati z medpredmetnim povezovanjem. Nasprotno pa obstajajo v Sloveniji 

kompleti predpredmetnih učbenikov/delovnih zvezkov, predvsem za prvo triletje. Menim, da 

sta oba sistema uspešna, vendar vsak na svoj način. A kljub temu, da pristop pri 

medpredmetnem povezovanju ni enoten, ne vidim potrebe po spreminjanju pristopa pri tem.  

 

Financiranje osnovne šole je v obeh državah sicer razdeljeno med državo in občino, vendar 

na različne načine. Ker financiranj šol ni ravno »pedagoški« problem, nisem v finskem 

sistemu iskala predlogov, zaradi katerih bi njihova uvedba omogočila boljše stanje v 

slovenskih šolah, čeprav bi lahko z njihovo spremembo posredno dosegli boljše rezultate 

naših učencev. Dobri rezultati se lahko namreč dosegajo s pomočjo učnih pripomočkov in/ali 

ponazoril, ki pa niso zastonj – vsaka šola jih »mora« kupiti. Če pa v šolstvu primanjkuje 

financ (tudi) za nakup pripomočkov za kakovostno izvajanje pouka, je poučevanje okrnjeno/ 

manj kvalitetno, kar vpliva tudi na uspehe učencev.    

 

V obeh državah traja šolsko leto 190 šolskih dni oz. 38 tednov v dopoldanskem času, vendar 

pa je vsa druga organizacija med šolskim letom popolnoma različna v obeh državah. Prva 

razlika se kaže že pri začetku pouka, ki se v Sloveniji začne 1. septembra 
32

, medtem ko se 

pouk na finskem začne sredi avgusta. Posledično je različen tudi zadnji dan pouka, ki je v 

Sloveniji konec junija, na Finskem pa že konec maja ali na začetku junija. Sicer so šolske ure 

                                                           
32

  Če pride 1. September na dela prost dan se pouk začne prvi delovnik, ki sledi prvemu septembru, sicer pa 

katerikoli delovnik 
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enako dolge kot v Sloveniji, vendar pa so odmori med obema državama različni. V Sloveniji 

so odmori dolgi 5 minut, z izjemo odmora, ko imajo učenci malico in je zato daljši (20 

minut), medtem ko so vsi odmori na finskem dolgi 20 minut, ki jih športno preživijo na 

šolskem igrišču. Šolski dan se v Sloveniji praviloma začne okoli 8. ure, medtem ko na 

finskem začenjajo pouk med 8.30 in 9. uro. V šolskem letu so tudi šolske počitnice: jesenske, 

novoletne, zimske, prvomajske in poletne. Z izjemo zimskih (razdeljene na 2 dela na podlagi 

geografskega položaja šol) potekajo vse počitnice istočasno za vse učence vseh osnovnih šol 

Šolske počitnice na Finskem niso določene na državnem nivoju, vendar pa imajo kljub temu 

šole vsaj novoletne, spomladanske in poletne počitnice. Menim, da je finski pristop 20-

minutnih odmorov dober, saj se učenci sprostijo in nadihajo svežega zraka, zato bi bilo dobro 

podobno uvesti (ali vaj poskusiti) tudi v naše osnovne šole. Kar pa se tiče začetka pouka v 

obeh državah mislim, da je boljši slovenski šolski sistem, saj otroci prej končajo s poukom – 

začnejo prej vsaj pol ure do 1 uro kot finski učenci, odmori pa so vsi za 15 minut krajši. Zato 

se tudi nemalokrat zgodi, da imajo šesto šolsko uro do 14.30. Vendar pa se mi po drugi strani 

zastavlja vprašanje, če ni mogoče bolj pametno, da so odmori daljši, da se učenci vmes 

sprostijo, nadihajo svežega zraka, pregibajo in tako lažje sledijo pouku, saj so bolj polni 

energije in zbrani.  

 

Za slovensko osnovno šolo ne moremo trditi, da je usmerjena izobraževalno ali vzgojno. Pri 

naši osnovni šoli je namreč opazna kombinacija obeh pristopov. Nagnjenost k 

izobraževalnosti in vzgojnosti. Po eni strani je torej izobraževalno usmerjena – držijo se 

ciljev, ki imajo določena znanja, ki jih morajo učenci doseči, razumeti … Po drugi strani pa je 

vzgojno usmerjena, o čemer nam poleg učnih načrtov poročajo vzgojni načrti šol. V finski 

šoli pa so učitelji – nasprotno – usmerjeni zgolj v učinkovitost učencev oz. njihovih 

rezultatov. Zanje je pomembno, da učenci znajo oz. da se naučijo čim več, saj je zanje 

izobrazba zelo pomembna vrednota. V nacionalnem jedrnem kurikulu (2004) imajo zapisane 

dokaj splošne cilje, ki jih morajo vsi učenci doseči v posameznem razredu. Nasprotno je 

discipliniranja v finskih šolah zelo malo, ker tudi disciplinskih prekrškov pravzaprav ni. 

Verjamem, da bi si veliko slovenskih učiteljev želelo podobno stanje (da ne bi bilo 

disciplinskih prekrškov in posledično manj discipliniranja), vendar pa to ni stvar učiteljev, pač 

pa učencev – odvisno od tega, kakšen odnos imajo do drugih, njihovega spoštovanja učiteljev, 

kulture obnašanja … Če bi želeli to spreminjati, pa bi bilo potrebnega veliko časa in bi bilo 

zalo zahtevno, saj je problem zelo globalen – kulture, morale in vrednot se ne da čez noč 
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spremeniti, sploh ne, če deluješ proti volji učencev oz. če učenci ne želijo in ne vidijo pomena 

v spreminjanju.  

 

V Sloveniji aktivne metode dela uporabljajo v osrednjem delu ali v zaključku ure, nikoli pa 

ne v uvodnem delu. Praviloma imajo različne metode dela na večji del oddelka pozitiven 

vpliv na učence – učenci so pri pouku aktivni ali vsaj nemoteče neaktivni. Se pa najdejo tudi 

takšni učenci, na katere izbrane metode (ne glede na to, katere in koliko raznolikih jih učitelj 

uporablja) v nasprotju z večino oddelka nimajo pozitivnega vpliva, zato so moteče neaktivni. 

Ravno to pa se mi zdi v primerjavi s poukom na finskem precej velik problem. Tam so 

namreč vsi učenci zainteresirani za pouk oz. obravnavano snov (tudi tisti, ki jim gre učenje 

nekoliko slabše) oz. pravzaprav jih je precej zelo zainteresiranih, ni pa bilo videti nobenega 

učenca, ki ne bi bili zainteresiran ali pa bi bil neposlušen. Razlog, zakaj so učenci na Finskem 

bolj poslušni kot v Sloveniji in zakaj bistveno bolj sodelujejo pri pouku, je verjetno več. En 

izmed njih je najbrž ta, da je na Finskem poklic učitelja, kot so mi povedali učitelji na 

opazovanih finskih šolah, še vedno spoštovan. Drugi se po mojem mnenju skriva v vrednotah, 

ki se prenašajo s staršev na otroke. Menim, da imajo lahko na takšno sodelovanje učencev pri 

pouku vpliv predvsem vrednote sramežljivosti in skromnosti (Finci so znani po tem, da na 

splošno zelo malo govorijo), ter dejstvo, da je zanje izobrazba visoka/pomembna vrednota. 

Mogoče pa k temu prispevajo tudi daljši (20-minutni) odmori, v katerih se učenci sprostijo in 

so tako nekoliko bolje pripravljeni sodelovati pri urah. Sicer pa na Finskem pri pouku 

uporabljajo precej tradicionalne metode dela, kljub temu, kako se o njih govori, kako so 

napredni, imajo ure oblikovane bolj aktivno. Vendar pa je pri tem pomembno poudariti, da 

oblike in metode dela zelo hitro menjavajo znotraj posameznih ur in jih tako uporabijo zelo 

veliko različnih. Mogoče je razlog takšne zainteresiranosti v zelo hitrem menjavanju oblik in 

metod dela znotraj posameznih ur. Mogoče bi bilo dobro preizkusiti, če je to res, v slovenskih 

šolah. Vsekakor pa na to vpliva tudi odnos učencev do učiteljev. Na Finskem so učitelji zelo 

spoštovani, starši jim zaupajo in v tej smeri spodbujajo učence. Menim, da je sicer to tudi ena 

stvar, ki vpliva na učence, vendar pa je vprašanje, če bi to sploh uspelo, če pa bi že, bi za 

uspeh potrebovali zelo veliko časa.   

 

Tako v slovenski kot tudi v finski literaturi, ki usmerja pouk, ni nikjer moč prebrati predloge 

za učne oblike, ki bi bile najboljše. Vendar pa kljub temu v obeh šolskih sistemih obstajajo 

oblike dela, ki jih učitelji pogosteje uporabljajo. Tako slovenski učitelji največkrat uporabljajo 

frontalno in individualno obliko, medtem ko finski največkrat uporabljajo individualne in 
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skupinske oblike dela. Nasprotno kot v našem šolskem sistemu frontalnega dela skorajda ni. Z 

opazovanjem se je izkazalo, da so slovenski učenci ob uporabi posameznih učnih oblik 

praviloma aktivni oz. nemoteče aktivni. Se pa vedno najde kakšen učenec, ki je ob tem 

moteče neaktiven, zaradi katerega je treba prekiniti pouk in razrešiti vzgojno težavo. Ne glede 

na to, katero obliko učitelji izberejo, so finski učenci vedno aktivni. Nihče izmed njih ni 

nemoteče neaktiven, kaj šele moteč. Verjetno se bom ponavljala (saj sem nekaj podobnega 

pisala že pri točkah o usmerjenosti v vzgojnost in izobraževalnost ter o metodah dela), vendar 

pa gre, kot kaže, na Finskem za veliko spoštovanje učiteljev in kulturo obnašanja, česar pa, če 

si še tako zelo želimo, ne moremo spremeniti v zelo kratkem času, sploh če učenci nimajo 

interesa in če nimajo takšne spodbude tudi od staršev.  

 

V Sloveniji in na Finskem v začetnih letih uporabljajo opisno ocenjevanje. V Sloveniji je to v 

uporabi v prvem triletju, na Finskem pa to traja nekoliko dlje – do 4. ali 5. razreda. V 

Sloveniji se s številčnim ocenjevanjem oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5, na 

Finskem pa uporabljajo 7-stopenjsko ocenjevalno lestvico, z ocenami od 4 do 10. Včasih se je 

ocenjevalo tudi vedenje, danes pa tega ni več, v nasprotju s tem pa se na finskem le-to 

ocenjuje. Poleg tega pa na finske uporabljajo tudi samoocenjevanje. Menim, da ni potrebe po 

spreminjanju načina ocenjevanja v našem slovenskem šolskem sistemu kljub temu, da je 

finska ocenjevalna lestvica širša in tako bolj določa znanje učencev.  

 

Na Finskem nivojskega pouka ni. V Sloveniji je, vendar pri največ treh predmetih. Začne se 

postopno z enim predmetom v 4. razredu, nato z dvema v 5. In tremi v zadnjo triadi osnovne 

šole. Predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk so slovenščina, matematika in angleščina. 

Vendar pa imajo učence enega razreda zelo pogosto deljene na dve skupini, da se učitelj lažje 

posveti vsem učencem in jim obravnavano snov lažje približa. Pri tem pa delitev ne poteka na 

podlagi znanja, kot je to v navadi v Sloveniji pri nivojskem pouku. Takšne delitve izvajajo pri 

pouku matematike in angleščine. Ravno to – da se učitelj lažje posveti posameznemu učencu 

– dosegamo tudi z nivojskim poukom – ki smo ga z devetletko uvedli v slovenski šolski 

sistem.  

 

Tudi cilji, ki se navezujejo na osnovnošolsko izobraževanje v obeh šolskih sistemih, so precej 

različni. Razlikujejo se tako vsebinsko kot tudi količinsko. Edini cilji oz. načela, ki so si na 

določen način podobni, se navezujejo na enake priložnosti, pomen izobrazbe v družbi, 

sodelovanje, vseživljenjsko učenje in učenje tujih jezikov.   
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V obeh osnovnih šola je ravno tako izenačeno obvezno šolanje z osnovno šolo. Vendar pa je 

starost učencev na finskem kljub temu ob zaključku devetega razreda nekoliko višja, saj na 

finske začnejo šolanja pri 7-ih letih, pri nas pa pri 6-ih. Posledično se obvezna osnovna šola v 

Sloveniji konča, ko so učenci stari 15 let, na finskem pa so ob zaključku obveznega šolanja 

učenci stari 16 let.  
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13 EMPIRIČNI DEL 

 

13.1 Opredelitev problema 

 

V diplomskem delu raziskujem pedagoške dejavnike, s katerimi je mogoče na razredni stopnji 

šolanja dosegati boljše učne rezultate – tako pri večini učencev posameznega razreda, kot tudi 

pri učencih, ki dosegajo slabše učne rezultate.  

 

Odločila sem se, da poskusim izvedeti, kateri so ti dejavniki s pomočjo primerjave 

slovenskega šolskega sistema s finskim, saj je slednji uspešnejši. Zanje čase je namreč vse več 

literature, ki opisuje Finsko kot eno izmed zelo uspešnih držav v Evropi, kar se dosežkov 

otrok tiče, saj se v raziskavah PISA uvrščajo v sam vrh.  

 

Ob tem se mi je zdelo pomembno še preveriti v »praksi«, kako je v resnici z zadevami, do 

katerih sem se »dokopala« s prebiranjem literature. Izsledke, do katerih sem prišla z analizo 

literature ter sekundarno analizo rezultatov PISA sem preverila v posameznih razredih v 

slovenskih in finskih šolah. Tako sem v izbranih razrednih opazovala pedagoške dejavnike, 

hkrati pa me je zanimalo tudi, kakšna je hierarhija med učenci in učiteljem v razredu ter 

kakšna je logika strukturiranosti predmetov, pri čemer sem se opirala na ugotovitve sociologa 

Basila Bernsteina, ki še najbolje predstavi vidno in nevidno pedagogiko. Z dobljenimi 

ugotovitvami sem nato dopolnila teoretični del, ki predstavlja oba šolska sistema. 

 

 

13.2 Bernsteinov koncept dveh pedagogik 

 

Basil Bernstein
33

 opozarja, da pedagoško prakso, ki je po definiciji posledica kulture, 

strukturirata dve vrsti pravil: regulativna in poučevalna oz. diskurzivna.  

 

V polju regulativnih pravil je ključnega pomena, da: 

- so to pravila družbenega reda, 

- so prvi pogoj trajne pedagoške relacije  

                                                           
33

 Eden najvplivnejših sociologov vzgoje druge polovice 20. stoletja 
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- postavljajo prenosnika znanja in osebo, ki znanje pridobiva (sprejemnik), v odnos, ki je 

hierarhičen  

 

Poučevalna oz. diskurzivna pravila pa se delijo na:  

- Pravila zaporedja, ki so povezana s pravili časa 

- Pravila kriterijev 

 

Zapisani vrsti pravil predstavljata ogrodje vsake pedagoške prakse. Vrsta in kombinacija 

pravil določata modaliteto posamezne pedagoške prakse in tudi pedagogike. Zato ne 

preseneča, da se v odnosu do njih oblikujeta tudi pri Bernsteinu posebej izpostavljeni vidna in 

nevidna pedagogika, ki ju je prvič predstavil v delu »Class, Code and Controle« leta 1973.  

 

Odločilna razlika med obema pa ne izhaja iz tega, da pravila upoštevata ali pa ne. Razlika je 

bistveno manjša in morda zato tudi odločilnejša in nepomirljiva. Pri vidni pedagogiki so tako 

hierarhična razmerja v pedagoški praksi jasna: mesto učitelja in učenca ni zamenljivo; njuno 

razmerje ni prijateljsko, učitelj, kot oseba, ki po definiciji poklica ve več od učenca v proces 

vstopa zato, da bi učencu vednost posredoval in mu pomagal pri njenem pridobivanju.  

 

Pri nevidni pedagogiki pa so hierarhična razmerja skrita, maskira jih domnevno prijateljski, 

partnerski odnos učitelja in učenca.  

 

Enako velja tudi za pravila zaporedja. Pri vidni pedagogiki so določena z učnimi načrti 

podobnimi akti, iz katerih je razvidno, katere vsebine, katera področja vednosti, spretnosti se 

pridobivajo prej, katera pozneje. Govorimo o letnikih, stopnjah ipd. Za omenjene vsebine so 

predvidena tudi pravila tempa. V prvi triadi devetletke je tako npr. jasno, da je treba otroke 

naučiti šteti, pisati, brati. Pravila zaporedja in pravila tempa veljajo tudi za nevidno 

pedagogiko. Le da so, tako kot prej pravila hierarhije, prikrita. (povzeto po: Gaber & Tašner, 

2009: 287) 

 

S pravili kriterijev se zgodba ponovi še tretjič. Kriteriji (standardi) učencu, staršem in 

učiteljstvu omogočajo, da razumejo, kaj šteje kot legitimna in kaj je nelegitimna 

komunikacija, socialni položaj ali pa relacija (povzeto po: prav tam: 288). 
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S pomočjo Bernsteinove teorije sem v razredih izbranih šol v Sloveniji in na Finskem 

opazovala tudi vidno oz. nevidno pedagogiko. Tako sem ugotovila, da je hierarhično razmerje 

med učitelji in učenci na opazovanih šolah jasno – njuni vlogi nista zamenljivi in nikakor ne 

prijateljski. Izkazalo se je tudi, da učitelji na slovenskih in finskih šolah povedo, kaj 

pričakujejo od učencev (eksplicitna pravila kriterijev). Nasprotno pa imajo učitelji iz obeh 

šolskih sistemov različne pristope pri seznanjanju z zaporedjem obravnavane snovi. V 

Sloveniji tako učitelji učencem vsaj približno povedo potek učne ure in s tem učne snovi, 

medtem ko finski učitelji tega ne storijo in tako zaporedje obravnave snovi finskim učencem 

praviloma ni pojasnjeno. Je pa pristop finskih in slovenskih učiteljev na tej točki podoben, saj 

velja za oboje, da zaporedje snovi povedo (ali ne) ali vsem ali pa nikomur. Nikakor pa ne 

delajo razlik med učenci znotraj razreda na tak način, da bi te podatke povedali le delu 

učencev (npr. tisti skupini učencev, ki lažje/težje sledi pouku).  

 

 

13.3 Cilj 

 

Že dalj časa me zanimajo razlogi, ki uvrščajo Finsko v sam vrh v raziskavi PISA, zato sem se 

tudi lotila iskanja pedagoških dejavnikov, ki imajo vpliv na boljše učne rezultate učencev.  

 

Tako sem si pri delu postavila naslednji cilj:  

Ugotoviti, s čim oz. na kakšen način bi bilo mogoče v Sloveniji na razredni stopnji šolanja 

dosegati boljše učne rezultate 

 

 

13.4 Raziskovalna hipoteza 

 

Na podlagi cilja, ki sem si ga postavila v empiričnem delu, sem oblikovala hipotezo, ki jo 

bom ob zaključku diplomskega dela lahko potrdila ali ovrgla.  

 

Raziskovalna hipoteza:  

Med delom v razredu v Sloveniji in na Finskem obstaja razlika v skrbi za učno šibkejšo 

populacijo (etnična pripadnost, fantje, socialno šibki) in tudi v skrbi za večinsko populacijo 

učencev.  
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13.5 Metode dela 

 

13.5.1. Raziskovalna metoda 

 

Pri diplomski nalogi sem uporabljala dve raziskovalni metodi. Ena tehnika zbiranja podatkov 

je bilo opazovanje pouka, ki je neposredna kvantitativna tehnika. Pri tem sem si pomagala z 

vnaprej pripravljeno tabelo, na kateri so zapisani dejavniki pouka. Druga tehnika zbiranja 

podatkov pa je bila sekundarna analiza rezultatov PISE.  

 

13.5.2 Instrument za zbiranje podatkov 

 

Instrument za zbiranje podatkov je bila tabela za opazovanje, pripravljena prav v ta namen. 

Tabela je služila kot pomoč pri enotedenskem opazovanju pouka na razredni stopnji in pri 

nadaljnji analizi.  

 

S pomočjo tabele sem tako na šolah opazovala časovno in prostorsko organizacijo pouka oz. 

prostora, kdo poučuje posamezne predmete v razredu, metode in oblike dela za vse učence 

oddelka in za učence, ki dosegajo slabše učne rezultate, učila in učne pripomočke, učiteljevo 

zavedanje notranje strukturiranosti razreda in naloge, ki jih učenci rešujejo pri pouku ali pa jih 

dobijo za domačo nalogo. Pri opazovanju sem tudi spremljala vidno in nevidno pedagogiko 

 

Preden sem začela sestavljati tabelo opazovanja sem si najprej zapisala skupine dejavnikov, ki 

imajo (lahko) vpliv na učne rezultate učencev. Skupine, ki sem si jih zapisala so: časovna 

organizacija, prostorska organizacija, kadrovska sestava, metode dela, oblike dela, učila in 

učni pripomočki, discipliniranje in motiviranje, zavedanje notranje strukturiranosti razreda, 

naloge ter vidna in nevidna pedagogika. Ko sem imela zapisane vse skupine dejavnikov sem 

le-te poskušala čim bolj razčleniti oz. zapisati vse možne dejavnike, ki sodijo v posamezno 

skupino in bi jih lahko zasledila pri pouku. Ko sem imela vse zapisane, je sledil najtežji del – 

oblikovanje tabele. Za ta del sem porabila kar nekaj časa, saj sem želela, da je tabela čim bolj 

pregledna, saj bi si le tako lahko omogočila kar se da enostavno izpolnjevanje. Oblikovala 

sem je tako, da je bilo med šolskimi urami potrebnega čim manj pisanja – vanjo sem 

vpisovala le različne znake (kljukice, križce, črtice) ali besede oz. števila.  
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Vendar pa sem kljub temu, da sem tabelo večkrat popravljala, preden sem si z njo upala 

stopiti v razrede, pri prvem opazovanju odkrila še nekaj napak, ki sem jih odpravila še pred 

naslednjimi opazovanji. Pri prvem opazovanju sem pisala po robu lista, si zapise označevala z 

znaki in puščicami, saj sem določenim dejavnikom v tabeli namenila premalo prostora. 

Tabelo sem namreč oblikovala tako, da sem prostorski in časovni organizaciji ter kadrovski 

sestavi namenila zelo majhen del na začetku tabele, saj sem spregledala, da se tako učitelji, 

kot tudi časovna in prostorska organizacija spreminjata iz ure v ure in torej niso enaki cel 

šolski dan. Ugotovila sem tudi, da bi bilo zelo pomembno dodati tudi prostor za opombe, ki se 

nanašajo na organizacijo pouka (del prvega sklopa tabele) in prostor za zapis imena in 

priimka učitelja razrednika. Zadnja pomanjkljivost, ki jo je imela prvotna tabela, pa se nanaša 

na oblike in metode dele. Pri pouku nekaterih predmetov sem ugotovila, da v tabeli manjkajo 

metode in oblike dela, ki so značilne le za nekatere šolske predmete (npr. športna vzgoja, 

likovna vzgoja, glasbena vzgoja). Ko se odpravila te pomanjkljivosti je bilo izpolnjevanje 

tabele opazovanja zelo enostavno, sistematično in hitro.  

 

 13.5.3 Tehnika zbiranja podatkov 

 

Na izbranih šolah sem cel teden opazovala pouk v istem razredu – ne glede na to, kdo poučuje 

v razredu. Pri tem sem tako spremljala tako učitelje kot učence ter dejavnike in njihov vpliv 

na učence.  

 

Na Finskem je bilo spremljanju ur nekoliko drugačno/težje, saj so se učitelji z učenci 

praviloma sporazumevali v finskem jeziku (v kolikor niso imeli angleščine ali nemščine), 

katerega pa razen nekaj osnovnih besed nisem razumela. Na srečo je bil v razredu večinoma 

še nekdo, ki mi je sproti prevajal vsaj približno, o čem učitelj/učiteljica govori ali pa mi je to 

povedala učiteljica, ko so učenci samostojno delali. Tako mi je bilo vsaj približno jasen potek 

učne ure. Če so se pojavila vprašanja o izvedenih urah/pristopih je po končani uri ali ob koncu 

šolskega dne sledil pogovor z učečimi učitelji.  

 

 13.5.4 Raziskovalni vzorec 

 

Pri izvedbi empiričnega dela sem izvedla opazovanje pouka na izbranih šolah v Sloveniji 

(okolica Novega mesta) in na Finskem (mesto Oulu). Za Finsko sem se odločila, ker njihovi 

učenci, kot že rečeno, dosegajo zelo visoke rezultate v mednarodni raziskavi PISA. Čeprav se 
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v sam vrh uvrščajo tudi države Kitajska, Hong Kong in Koreja, se mi je zdelo bolj smiselno 

narediti primerjavo s Finsko, saj si z njimi le delimo isti kulturni prostor in smo si tako bližje.  

 

V raziskavo so bile vključene po štiri slovenske (Osnovna šola Dolenjske Toplice, Osnovna 

šola Vavta vas, Osnovna šola Šmihel, Osnovna šola Otočec) in finske šole (Kaakkurin koulu, 

Mylytullin koulu, Normaali koulu Oulu, Terva-Toppilan koulu). V slovenskih šolah sem 

opazovala 5. razred, v finskih pa 4. razred. Za opazovanje razredov na razredni stopnji sem se 

odločila, ker bom sama postala učiteljica razrednega pouka in se to nekako povezuje z mojim 

prihodnjim poklicem. Seveda se ob tem zavedam tudi dejstva, da raziskava PISA meri 

rezultate pri starejših učencih OŠ, zaradi česar bi bilo bolj smotrno izvesti raziskovalni del v 

tretji triadi OŠ. Vendar menim, da je tudi opazovanje pouka na razredni stopnji na mestu, saj 

način poučevanja močno vpliva na rezultate, ki jih učenci dosegajo na vseh nadaljnjih 

stopnjah šolanja. Za različne razrede na finskih in slovenskih šolah pa sem se odločila zaradi 

dveh razlogov: ker so bili opazovani učenci kljub različnim razredom enako stari, poleg tega 

pa so UN razredov dokaj primerljivi.  

 

13.6 Opis procesa in načina zbiranja podatkov 

 

Do podatkov, ki sem jih želela pridobiti za potrebe diplomskega dela, sem prišla neposredno v 

izbranih šolah, ki so bile pripravljene sodelovati.  

 

Najprej sem izvedla opazovanje pouka na finskih šolah v času izmenjave Socrates-Erasmus 

(od oktobra do decembra 2011), kasneje pa še na slovenskih šolah (od aprila do maja 2012).  

 

Kontakt s šolami v obeh državah sem vzpostavila z ravnatelji (oz. ravnateljicami), vendar me 

vsi niso bili pripravljeni sprejeti. Tisti, ki so me bili pripravljeni sprejeti na šolo in mi tako 

omogočili izvedbo raziskovalnega dela, so se pogovorili z učitelji ter mi kasneje sporočili, v 

katerem oddelku oz. pri katerem učitelju bom lahko spremljala pouk. Nato sem se s temi 

učitelji dogovorila za termin. Na Finskem pa je bilo nekoliko drugače, saj se za termin nisem 

dogovorila z učitelji, pač pa s svetovalnimi delavkami, ki so imele pregled nad urniki njihovih 

učiteljev.  
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13.7 Rezultati 

 

Organizacija pouka 

Časovna organizacija 

Pouk v slovenskih in finskih osnovnih šolah traja 5 dni na teden. Dan je v obeh šolskih 

sistemih razdeljen na šolske ure, ki trajajo 45 minut. Razlika se pojavlja v zvezi z odmori, ki 

sledijo šolskim uram. Tako so na Finskem odmori vedno dolgi 20 minut, učenci pa ga 

preživijo na šolskem dvorišču, medtem ko so šolski odmori v Sloveniji dolgi le 5 minut. 

Razlika se kaže tudi, kdaj začne prva šolska ura v posameznem dnevu. V Sloveniji se tako 

pouk začenja okoli 8. ure, medtem ko na Finskem začenjajo s poukom nekoliko pozneje – 

med 8.30 in 9.00 uro.  

 

Prostorska organizacija 

Učitelji z učenci v slovenski in finski šoli večino dela opravijo v razredni učilnici, poleg tega 

pa izvajajo pouk tudi v posebnih učilnicah ali v telovadnici oz. v naravi v primeru lepega 

vremena. Poleg razrednih učilnic oboji uporabljajo še učilnice za pouk glasbene vzgoje, 

medtem ko na finskem uporabljajo tudi učilnice, ki so namenjene pouku tehnične vzgoje in 

ročnih spretnosti. V Sloveniji so mize v razredni učilnici v ravnih vrstah, medtem ko so na 

finskem praviloma postavljene v kotičkih.  

 

Kadrovska sestava 

Učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji, so praviloma razredni učitelji v obeh državah, 

nekatere predmete pa poučujejo že predmetni učitelji. Tako na Finskem na razredni stopnji 

angleščino že učijo predmetni učitelji, v Sloveniji pa predmetni učitelji učijo športno vzgojo, 

glasbeno vzgojo in angleščino (v kolikor učitelj razrednega pouka nima opravljenega 

izobraževanja iz zgodnjega poučevanja angleščine).  

 

Metode dela 

Metode dela za vse učence oddelka 

Pri pouku v finskih osnovnih šolah uporabljajo dokaj tradicionalne metode dela, vendar pa jih 

uporabljajo zelo veliko različnih, saj jih zelo hitro menjajo znotraj posameznih ur. Tako 

učitelji uporabljajo predvsem metode pogovora, razlage, pisanja, risanja, demonstracije, 
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poučevanja s primeri, učenja z računalnikom, igro vlog, reševanje problemov, praktično delo 

ter izvajanje, poslušanje in ustvarjanje glasbe.   

 

V Sloveniji uporabljajo tradicionalne in aktivne metode. Med slednjimi so v uporabi 

predvsem demonstracija, poučevanje s primeri, igra vlog, učenje z računalnikom, didaktična 

gibalna igra in reševanje problemov. Aktivne uporabljajo v osrednjem delu ali v zaključku 

ure, nikoli pa ne v uvodnem delu. Še vedno pa, kot rečeno, uporabljajo tradicionalne metode, 

kot je npr.: razlaga, pogovor, metoda pisanja in branje, poleg teh pa se pojavljajo tudi metoda 

dela z besedilom, risanje in poslušanje. Praviloma imajo različne metode dela na večji del 

oddelka pozitiven vpliv na učence – učenci so pri pouku aktivni ali vsaj nemoteče neaktivni.  

 

Metoda dela za učence, ki dosegajo slabše učne rezultate 

Metode dela, ki so namenjene učencem, ki dosegajo slabše učne rezultate, lahko na Finskem 

izvaja učitelj sam ali pa specialni pedagog. Učitelj s temi učenci dela tako, da uporablja 

dodatno razlago, dodatne primere in delo z njimi individualizira. Specialni pedagog uporablja 

iste metode, kot učitelj v razredu, vendar pa uporablja tudi še nekatere druge: vsakemu učencu 

posveti toliko časa, kot ga učenec potrebuje, da snov razume, saj ima v razredu zelo malo 

učencev (do 6); učenca pri delu/učenju usmerja in/oz. mu postavlja vprašanja ali pa uporablja 

demonstracije. Pri njem se lahko učenci učijo isto ali pa drugo snov (lažjo, ki je prvi pogoj za 

razumevanje snovi, ki jo v istem času obravnava učitelj z drugimi učenci), kjer pa vse poteka 

bolj počasi, poudarek je na poslušanju, govorjenju.  

 

V slovenskih šolah je ena izmed oblik prilagajanja metod dela tistim učencem, ki dosegajo 

slabše učne rezultate nivojski pouk, ki poteka pri matematiki in slovenščini. Drugi pristop je 

različna težavnost nalog, ki jih učitelji dajejo učencem oddelka. Takšnim učencem pomagajo 

z razumevanje nalog tudi tako, da ti rešujejo naloge (največkrat računanje) pred tablo s 

pomočjo učiteljice po korakih ali pa v klopi. Občasno pa takšnim učencem pomagajo tudi 

tako, da z njimi delajo/rešujejo naloge učno uspešnejši učenci ali asistenti (za delo z 

Romskimi učenci).  
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Oblike dela 

Ne glede na to, katero obliko finski učitelji izberejo, so učenci vedno aktivni. Pri njih 

prevladujeta individualno in skupinsko delo, včasih pa uporabljajo tudi delo v parih. Frontalne 

učiteljeve razlage pa je pravzaprav res zelo malo.  

 

Nasprotno pa slovenski učitelji najpogosteje uporabljajo frontalno in individualno delo. Poleg 

teh pa učitelji uporabljajo tudi druge oblike, kot npr. delo po skupinah ali v parih. Z 

opazovanjem se je izkazalo, da so učenci ob uporabi posameznih učnih oblik praviloma 

aktivni oz. nemoteče aktivni.  

 

Učila in učni pripomočki 

Učni pripomočki, ki jih uporabljajo pri pouku v finski OŠ, so: učbeniki, delovni zvezki, 

radijski sprejemnik s CD-ji oz. avdio kasetami, televizije z videokasetami, računalnik (preko 

katerega dostopajo do didaktičnih iger na spletu ali pa tistih, ki so naložene na računalniku), 

pripomočki za glasbeno in likovno vzgojo. Poleg teh »običajnih« pa imajo v učilnicah tudi 

šivalne stroje.  

 

Učni pripomočki, ki jih uporabljajo v slovenski osnovni šoli, so precej raznoliki. Najpogosteje 

učitelji in učenci uporabljajo učbenik, delovni zvezek, zvezek, delovne liste ter pripomočke za 

glasbeno in likovno vzgojo. Poleg teh pa uporabljajo tudi berilo, didaktične kartončke, 

prehransko piramido, televizijo z videokasetami o obravnavani temi in računalnik (za 

projekcijo na platno oz. individualno reševanje nalog).   

 

Učitelji znotraj posameznih ur v obeh šolskih sistemih na opazovanih šolah uporabljajo precej 

raznolikih učnih pripomočkov oz. učil – le redko se namreč zgodi, da uporabljajo le enega 

 

Discipliniranje, motiviranje 

V finskih šolah je zelo malo disciplinskih prekrškov. Pri opazovanju pouka sem naletela le na 

en disciplinski problem (ki za slovenske razmere sploh ne bi bil problem), učiteljica pa ga je 

rešila s pogovorom. Nasprotno pa so bolj pogosti v slovenskih šolah. Učitelji jih rešujejo s 

pogovorom, zapisom v vzgojno mapo ali z uporabo rumenega kartona (kar vodi do zapisa v 

vzgojno mapo).   
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Na Finskem je torej bolj pogosto motiviranje učencev. Največkrat je v uporabi besedno 

motiviranje, motiviranje z uporabo rok (trepljanje, palec gor) ali tekmovanje med učenci – 

kdo bo prej, kdo bo dosegel rekord (v času, številu). Velikokrat pa uporabljajo tudi 

motiviranje s ponujanjem določenih ugodnosti, med katerimi prevladuje branje knjige temu 

pa sledita še igranje in uporaba štampiljk. Na koncu šolskega dneva pa je na vseh šolah sledila 

nagrada za cel razred, če so si jo zaslužili – merica makaronov. Ko pa je bila posoda 

makaronov polna, si je cel razred lahko nekaj privoščil. Tudi slovenski učenci so za delovanje 

v skladu s pravili ali za pravilno rešene (težje) naloge/pravilne odgovore pohvaljeni – 

največkrat z besedno pohvalo ali pa s ponujanjem določenih ugodnosti (branje, risanje, 

delanje domačih nalog). 

 

Naloge 

Domače naloge so v slovenski OŠ precej pogoste, medtem ko so na finskem bolj kot ne redke. 

Domače naloge so v slovenskem razredu vedno (in zabeležene) – največkrat z glasnim branjem ali 

z bežnim učiteljevim pregledom, vendar vedno na začetku šolske ure. Nasprotno pa učitelj na 

finskem le bežno pregleda, če jo imajo vsi narejeno, temu pa sledi frontalno preverjanje domače 

naloge oz. individualno (učitelj da učencem rešitve).  

 

Na Finskem je pri samem pouku več nalog. Te se znotraj posamezne ure zelo razlikujejo 

glede na težavnost in obsežnost, kar pa je značilno tudi za slovensko šolo. Večinoma učitelji 

na Finskem navodil za naloge ne razlagajo, medtem ko učitelji navodila kar pogosto 

razlagajo. Večkrat pa učitelji na Finskem uporabljajo tudi različno zahtevne naloge za 

različno sposobne, kar pa za slovenske učitelje ne velja. 

 

Vidna in nevidna pedagogika 

Hierarhično razmerje med učitelji in učenci na opazovanih šolah je jasno – vlogi učenca in 

učitelja nista zamenljivi in nikakor ne prijateljski. Izkazalo se je tudi, da učitelji na slovenskih 

in finskih šolah povedo, kaj pričakujejo od učencev. Nasprotno pa imajo učitelji iz obeh 

šolskih sistemov različne pristope pri seznanjanju z zaporedjem obravnavane snovi. V 

Sloveniji tako učitelji učencem vsaj približno povedo potek učne ure, medtem ko finski 

učitelji tega ne storijo in tako zaporedje obravnave snovi finskim učencem praviloma ni 

pojasnjeno. Nihče izmed učiteljev (slovenskih ali finskih) pa ne dela razlik znotraj razreda v 

zvezi s seznanjanjem učencev z zaporedjem snovi – ali povedo vsem, ali pa nikomur.  
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14 SKLEP 

 

V diplomskem delu, ki primerja pouk osnovne šole na Finskem in v Sloveniji, sem želela na 

primeru zelo uspešnega Finskega šolskega sistema ugotoviti, kakšni so dejavniki, ki lahko 

vplivajo na boljše učne rezultate na razredni stopnji. Posledično sem želela izvedeti, kateri so 

pedagoški dejavniki, ki so v Finski OŠ učinkoviti in bi jih bilo vredno preizkusiti tudi v naši – 

slovenski – šoli. Do teh dejavnikov oz. rezultatov sem prišla na dva načina: s prebiranjem 

literature o obeh šolskih sistemih in z opazovanjem pouka v Sloveniji in na Finskem.  

 

Motiv za izbiro naslova diplomskega dela izhaja mednarodnih raziskav in primerjav 

uspešnosti učencev, v katerih so rezultati finskih učencev visoko nadpovprečni. V raziskavi 

PISA, na katero se naslanjam v diplomskem delu, namreč zasedajo prva tri mesta v 

matematični, naravoslovni in bralni pismenosti. Posledično pa ta motiv vpliva še na enega, 

nekoliko bolj osebnega, saj sem o finskem šolskem sistemu slišala zelo veliko že v času 

študija in že takrat je v meni vzbudila zanimanje, ki pa se je ohranilo vse do dne, ko sem 

izbrala naslov diplomskega dela.  

 

Ob zaključku diplomskega dela ugotavljam, da se šolska sistema v določenih postavkah 

razlikujeta, v nekaterih pa sta si podobna. Tako sta si sistema podobna v strukturi šolstva, v 

načinu in vrsti uporabe didaktičnih pripomočkov ter v načinu poučevanja, saj v obeh šolskih 

sistemih učitelji uporabljajo mešan pristop – torej pristop, ki je kombinacija tradicionalnega in 

permisivnega.  

 

V drugih točkah pa se šolska sistema razlikujeta. Tako imajo na Finskem drugačen pogled in 

pristop do začetka šolanja, financ, števila otrok, jezika poučevanja, pisanja dnevnih priprav, 

domačih nalog, izvajanje pouka v razrednih učilnicah, izobrazbe učiteljev in razredov, v 

katerih poučujejo, medpredmetnega povezovanja vsebin, šolskega leta, naravnanosti k 

vzgojnosti/izobraževalnosti, metod in oblik dela, nivojskega pouka, ciljev in starosti ob 

zaključku šolanja. Kljub temu, da je bil cilj diplomske naloge ugotoviti pedagoške dejavnike, 

s pomočjo katerih v finski osnovni šoli dosegajo zelo dobre učne rezultate, pa sem v 

diplomskem delu opisala tudi dva dejavnika, ki ne sodita mednje in se jih zato, ker sta bolj kot 

ne sistemska, ne da spreminjati oz. jih pedagogi na lastno pest in z vso podporo ne morejo 

spreminjati. Ta govorita o financiranju šol ter o začetku in zaključku šolanja.  
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Bistveno bolj pomembni pa so vsi drugi dejavniki, ki so pedagoško naravnani, in jih učitelji 

lahko samostojno spreminjajo oz. uvajajo v slovenske šole. Tako med takšne pedagoške 

dejavnike sodijo število otrok, jezik poučevanja, pisanje dnevnih priprav, domače naloge, 

večina pouka v razrednih učilnicah, učitelji, medpredmetno povezovanje, šolsko leto, vzgojno 

ali izobraževalno usmerjen pouk, metode in oblike dela, nivojski pouk, cilji.  

 

Tako lahko ob zaključku dela delno potrdim hipotezo, ki pravi, da med delom v razredu v 

Sloveniji in na Finskem obstaja razlika v skrbi za učno šibkejšo populacijo (etnična 

pripadnost, fantje, socialno šibki) in tudi v skrbi za večinsko populacijo učencev. Z 

diplomskim delom sem namreč ugotovila, da se učni pristopi med državama večinoma 

razlikujejo, vendar pa kljub temu obstaja nekaj skupnih točk.  

 

Rezultate, pridobljene z diplomskim delom, lahko uporabimo tudi v našem šolskem sistemu, 

vendar pa ni rečeno, da bo zadeva funkcionirala tudi pri nas. Sprva se moramo zavedati, da bi 

za pozitivne učinke morali z novim načinom vztrajati nekoliko daljše obdobje – rezultati 

namreč ne bi bili opazni kar čez noč. Po drugi strani pa se moramo tudi zavedati, da ni rečeno, 

da bo pozitivnih sprememb prišlo, saj ni nujno, da bodo spremembe v drugačnem šolskem 

sistemu delovale. Oba šolska sistema se namreč med seboj razlikujeta v organizaciji, nadzoru, 

avtonomiji učiteljev … Poleg tega pa se mi zdi pomembno tudi, da se zavedamo, da k 

njihovemu uspehu prispeva tudi kultura oz. odnos učencev (in njihovih staršev) do dela 

učiteljev. Ravno to pa je eden izmed pogojev, ki jih je zelo težko spremeniti – za kar je 

potrebno zelo dolgo obdobje, da se spremeni – če sploh se. Problem pri spreminjanju pa se 

kaže tudi pri številu otrok v posameznem razredu, kljub temu, da gre za pedagoški »problem«, 

saj ima v Sloveniji nadzor nad tem ministrstvo za šolstvo, šport in kulturo.   

 

Poleg teh ostajajo še lastnosti finske OŠ, ki se razlikujejo od slovenskih, vendar sama ne 

vidim razlogov, da bi jih uvajali v slovenski šolski sistem. Tako ne bi spreminjala količine 

domačih nalog (ki jih je na Finskem manj kot v Sloveniji), pristopa pri poučevanju tujih otrok 

v slovenskem sistemu (ki se sicer razlikuje od finskega sistema, vendar ravno tako omogoča 

učencem uspešno šolanje in podporo strokovnih delavcev), vzgojno ali izobraževalno 

usmerjenost, šolsko leto.  

 

Na koncu ostanejo le še naslednji dejavniki, ki bi jih bilo vredno posnemati: pisanje dnevnih 

priprav, organizacija pouka v učilnicah, metode in oblike dela, nivojski pouk. Na Finskem ne 
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pišejo dnevnih priprav, na ure pa so učitelji kljub temu dobro pripravljeni. Verjetno se lahko 

nekoliko bolj posvetijo sami izvedbi ure, kot pa zapisu le-te. Oblike in metode so podobne v 

obeh sistemih, vendar se pri tem kljub temu kažejo razlike. Predvsem v pogostosti menjave le 

–teh, da jih ves čas držijo aktivne … Nivojskega pouka nimajo … Klopi niso postavljene v 

vrste, zapisov na tablo (in prepisovanj) je zelo malo oz. skoraj nič, klopi so postavljene po 

»kotičkih« … 

 

Ob koncu dela, povezanega z empiričnim delom diplomske naloge ugotavljam, da je imelo 

moje delo tudi nekaj pomanjkljivosti. Prva je že v samem naslovu naloge, ki je zelo splošen, 

saj se nanaša na razredno stopnjo obeh šolskih sistemov, jaz pa sem v raziskavo zajela le po 

en razred iz vsakega sistema na štirih različnih šolah. Ob tem se mi postavlja tudi vprašanje, 

ali bi bili rezultati enaki, če bi v vsaki državi zajela v vzorec druge šole. Posledično je druga 

pomanjkljivost ta, da vzorec ni bil naključen, pač pa je bilo opazovanje izvedeno v okolici 

mesta Oulu na Finskem oz. v okolici Novega mesta v Sloveniji. Rezultati raziskovalnega dela 

diplomske naloge bi bili verjetno pravilnejši, če bi bila raziskava bolj obsežna in izdelana na 

naključno izbranih osnovnih šolah iz cele Slovenije oz. Finske, vendar pa bi bilo z 

organizacijskega vidika bistveno težje izvedljivo. Vseeno pa menim, da kljub temu naloga 

predstavlja velik doprinos na področju pedagoških dejavnikov, saj verjetno obstaja malo 

(diplomskih) del, ki se ukvarjajo s podobno tematiko in ki vključujejo tudi ugotovitve iz 

prakse (z opazovanj finskih osnovnih šol).  

 

Z diplomskim delom sem raziskala tematiko, ki me je že dalj časa zanimala. S proučevanjem 

literature in izvedbo empiričnega dela sem prišla do rezultatov oz. ugotovitev, ki so me pred 

pisanjem zanimale. Ker je tematika zelo zanimiva, hkrati pa zelo obsežna, sem se osredinila le 

na en del – iskanje pedagoških dejavnikov, ki bi jih v Sloveniji lahko uvedli v pouk po zgledu 

finskega šolskega sistema. Zavedam se, da sem marsikomu s tem delom predstavila nekaj 

novega, spet drugim pa ponudila le izhodišče za nadaljnje, bolj poglobljeno branje.  
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Priloga 1: Shema finskega šolskega sistema 

Priloga 2: Shema slovenskega šolskega sistema 

Priloga 3: Primer urnika slovenske šole (5. razred) 

Priloga 4: Primer urnika finske šole (4. razred) 

Priloga 5: Večtedenska finska priprava 

Priloga 6: Tabela opazovanja pouka 
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Priloga 1: Shema finskega šolskega sistema 

 
(povzeto po: The Finnish education system, brez datuma) 
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Priloga 2: Shema slovenskega šolskega sistema 

 
(vir: Slovenski šolski sistem v številkah, 2007).  
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Priloga 3: Primer urnika slovenske šole (5. razred) 

 

 PON TOR SRE ČET PET 

7.55 – 8.40 

 
SLO MAT TJA NIT DRU 

9.00 – 9.45 

 
MAT SLO NIT MAT TJA 

9.50 – 10.35 

 
NIT TJA MAT SLO GOS 

10.40 – 11.25 

 
ŠVZ GVZ SLO SLO LVZ 

11.30 – 12.15 

 
DRU DRU GVZ ŠVZ LVZ 

12.20 – 13.05 

 
  RU   

 

 

Priloga 4: Primer urnika finske šole (4. razred) 

 

 PON TOR SRE ČET PET 

8.10 – 8.55 

 
MAT   MAT LVZ 

9.00 – 9.45 

 
LVZ/GVZ ANG SPO SPO FIN 

10-00 – 10.45 

 
ANG SPO FIN FIN GVZ 

11.00 – 11.45 ali 

11.15 – 12.00 
FIN MAT MAT GVZ* RELIGIJA 

12.15 – 13.00 

 
ROČNA 

DELA/ 

TEHNIKA) 

FIN ŠVZ   

13.15 – 14-00 

 
ŠVZ    

 

Učitelji:  

Pasi Palola (razrednik): FIN, MAT, SPO, ŠVZ, TEH 

Maarit Myllyoja: ANG 

Riina Kuuselma: LVZ 

Ritta Rahko: GVZ* 

Hanna-Reeta Vehmas: GVZ, ROČNA DELA 

Saara Sirviö: RELIGIJA 
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Priloga 5: Večtedenska finska priprava
34

 

 

 
(vir: Kirsti Karhumaa, 2011) 

                                                           
34

 Pripravo sem dobila samo v finščini, zato nimam prevoda v slovenščino, mi je pa učiteljica sproti prevedla 

nekaj vrstic, vendar pa si prevoda nisem zapisala. V njej so zapisane (medpredmetne) teme, ki jih je učiteljica 

obravnavala v 9-ih  zaporednih tednih.  
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Priloga 6: Tabela opazovanja pouka 
 

Šola: ____________________________________________________________________ 

Učitelj: __________________________________________________________________ 

Datum in dan: ____________________________________________________________ 

 

Organizacija 

 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 

Časovna organizacija 

Dejanska dolžina ure:       

Časovna razporeditev ure 

- Uvodna motivacija:       

- Osrednji del:       

- Zaključni del:       

Začetek in konec pouka:       

Prostorska organizacija 

Vrsta prostora:   

- Razred       

-Laboratorij       

-Teren       

-Drugo       

Razporeditev v razredu:   

-Klasična       

-T – razporeditev         

-Krog       

-U - razporeditev       

-drugo       

Kadrovska sestava 

- Razredni učitelj       

-Strokovni učitelj       

-Drugo:       

Opombe 

 

 

 

 

 

      

 

 

 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 

Metode dela 

Vrste 

razlaga       

pogovor       

metoda pisanja       

risanje       

metoda dela z besedilom       

demonstracija       

poskus/ opazovanje       

 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 

praktično delo       

reševanje problemov       

poučevanje s primeri       
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Igra vlog, m. iger in simulacije       

učenje z računalnikom       

Ekskurzije       

Izvajanje (GVZ)       

Ustvarjanje (GVZ)       

Poslušanje (GVZ)       

Didaktična gibalna igra (ŠV)       

Raznolikost (koliko?)       

Vpliv na učence 

nemoteče neaktiven       

moteče neaktiven       

aktiven       

Oblike dela 

Vrste 

Frontalna       

- Poligon (ŠV)       

- Štafeta (ŠV)       

- delo v vrsti/koloni (ŠV)       

individualna       

skupinska       

- Vadba po postajah (ŠV)       

- Dopolnilne naloge (ŠV)       

- Dodatne naloge (ŠV)       

- Obhodna vadba (ŠV)       

- Igralne skupine (ŠV)       

v paru       

projektno       

Terensko       

drugo       

Raznolikost (koliko?)       

Vpliv na učence 

nemoteče neaktiven       

moteče neaktiven       

aktiven       

Učila in učni pripomočki 

vrsta  

 

 

 

     

Pogostost uporabe (kolikokrat)       

Kdo jih uporablja       

Raznolikost uporabe (koliko ?)       

Discipliniranje, motiviranje 

Kazni       

pohvale       

Ponujanje določenih ugodnosti       

 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 

Zavedanje notranje strukturiranosti razreda 

Različna težavnost nalog       

Dodatne naloge       

Pomoč sošolcem       

Drugo       
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Skupine, ki dosegajo slabše učne rezultate 

Fantje/dekleta 

Količina       

Metode       

Čas, ki ga namenijo       

Kdo dela z njimi?       

Etnično »drugačni« 

Količina       

Metode       

Čas, ki ga namenijo       

Kdo dela z njimi?       

Socialno šibki 

Količina       

Metode       

Čas, ki ga namenijo       

Kdo dela z njimi?       

Naloge (pri pouku, domače) 

Količina       

težavnost       

Razlaga navodil/samostojnost       

Individualizacija/diferenciacija       

Vidna in nevidna pedagogika 

Učitelj pove, kaj pričakuje  

(eksplicitna pravila kriterijev) 

      

Učitelj ne pove, kaj pričakuje 

(implicitna pravila kriterijev) 

      

Hierarhično razmerje med 

učiteljem in učenci je jsno  

      

Hierarhično razmerje med 

učiteljem in učenci ni jasno 

      

Zaporedje obravnave snovi – 

prehajanje med temami jasno 

učitelju in tudi učencem* 

      

Zaporedje obravnave snovi – 

prehajanje med temami učencem 

ni pojasnjeno;  

      

 

*Učiteljica logiko strukturiranosti pouka pojasni:  

 Vedno pogosto redko nikoli 

Vsem     

Nikomur     

Skupni učencev, ki pouku lažje sledijo     

Skupini učencev, ki pouku težje sledijo     

 


