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POVZETEK 

 

Soočanje z medkulturnostjo prinaša jezikovno pestrost in raznolikost v sodobnih 

globaliziranih družbah. Jezikovne ovire, ki pri tem nastajajo, nam lahko predstavljajo 

življenjski izziv za življenje z drugimi ali pa le del identitete, zaradi katere smo lahko večkrat 

izločeni kot »drugačni«. Ko govorimo o vlogi diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v 

vrtcu, mislimo na strokovne delavce, vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja, ki imajo 

pomembno in odgovorno vlogo v njenem prepoznavanju ter nalogo, da s pozitivnim 

pogledom na svet vzgajajo bodoče demokratične ljudi s posluhom za sočloveka, njegove 

pravice in potrebe, kar potrjujejo tudi rezultati raziskave. V empiričnem delu sem z anketnim 

vprašalnikom skušala raziskati jezikovna izrazila diskriminatornega diskurza v vrtcu oziroma 

ugotoviti, kako se diskriminacija kaže v otrokovem govoru. V raziskavi je bila uporabljena 

kvantitativna oblika dela, metoda pa je bila deskriptivna, kavzalna, neeksperimentalna. V 

raziskavi je sodelovalo 296 anketirancev, od tega 228 vzgojiteljev in 68 pomočnikov 

vzgojitelja. Ugotovljeno je bilo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja učinke diskriminacije, 

ki se kažejo v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu, najbolj prepoznavajo v pogovoru z otroki, 

da se diskriminacija na jezikovni ravni otrok najbolj kaže v pomanjkanju sporazumevalnih 

izkušenj z vrstniki in da so med diskriminatornimi dejavniki, ki vplivajo na jezikovno 

izražanje otrok, najpogosteje jezik, narodnost in etnično poreklo.  

Delovanje, ki izkazuje diskriminacijo, krši človekovo dostojanstvo, vrednote in pravice. 

Delovati v skladu in z dejanji, ki odražajo nediskriminacijo, je torej pomembno tako za nas 

same, naše otroke, družino in družbo nasploh. Pomembno je védenje, da diskriminacija 

obstaja, in zavedanje, da lahko delujemo tudi proti njej, če jo le prepoznamo in se je zavemo. 

Vsak človek je del družbe, ki je sestavljena iz različnosti med nami. Vsi smo torej pomembni 

in vredni spoštovanja drugih ne glede na to, kdo in kaj smo.  

Strokovni delavci v vrtcu bi morali biti otrokom jasen zgled in jim znati pokazati ter jih 

naučiti ceniti sebe, svoja prepričanja in vrednote kakor tudi druge, njihova prepričanja in 

vrednote. Menim, da je predšolsko obdobje ključnega pomena za razvijanje 

nediskriminatornega delovanja, saj so prav predšolski otroci tisti, ki bodo nekoč odrasli 

državljani naše družbe, del naše vzgoje in odraz našega ravnanja. 

 

KLJUČNE BESEDE: diskriminacija, jezik, diskriminatorni diskurz, jezikovno izražanje 

otrok, predšolski otroci, vzgoja v vrtcu. 

 



SUMMARY 

 

Confronting interculturality brings linguistic variety and diversity in contemporary globalized 

societies. Language barriers, which thus appear, could present us a life challenge to live with 

others or just an important part of an identity that can cause us to be often disqualified from 

the society and labelled as “different”. When speaking about the role of a children linguistic 

discrimination in a kindergarten, we think about qualified professionals, kindergarten teachers 

and kindergarten teacher assistants that have an important and responsible role in the 

linguistic discrimination identification as well as a task to educate in a positive manner future 

democratic individuals that are able to listen to other human beings, their rights and needs, the 

latter confirmed also by the research results. In the empirical part of the study I tried to 

investigate throughout a questionnaire linguistic expressions of discriminatory discourse in 

kindergarten or to assess how the discrimination is manifested in child's speech. I used the 

qualitative research design, based on a descriptive, non experimental, causal method. A study 

involved 296 participants, among them were 228 kindergarten teachers and 68 kindergarten 

teacher assistants. The study confirms: that kindergarten teachers and kindergarten teacher 

assistants recognize children linguistic discrimination in kindergarten mainly through 

conversation with children, that children linguistic discrimination is expressed due to lack of 

communication experience with peers and last but not least, among discriminatory factors 

affecting children’s verbal expression mostly or most frequently underlined are language, 

national and ethnic origin.  

Any discriminatory action breaches human dignity, human values and rights. Acting in a non-

discriminatory manner is important for us, our children, family and society in general. It is 

important to know that the discrimination exists and we can tackle it, only if we are able to 

recognize and note it. Every individual is a part of a society which is comprised of diversities 

among us. Therefore, we all are important and we all deserve to be treated with respect, 

regardless of who and what we are. 

Qualified professionals in kindergarten should be a clear example for children and they should 

be able to show them and teach them how to appreciate themselves, their beliefs and values as 

well as values and personalities of others. It is my belief, that the preschool period is crucial 

for the development of non-discriminatory action, because preschool age children will 

someday become responsible citizens of our society, and thus a reflection of our education 

and our attitude.  

 



KEY WORDS: discrimination, language, discriminatory discourse, children’s linguistic 

expression, preschool age children, early childhood education. 
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1 UVOD  
 

Diskriminacija se lahko pojavlja že med najmlajšimi otroki v vrtcu in se nadaljuje v dobo 

odraslih, zrelih in odgovornih ljudi. V mnogih primerih lahko doseže nesprejemanje, 

zaničevanje, zatiranje, zapostavljanje, neenakopravnost ali celo nečloveško ravnanje. 

Pomembno je, da znamo diskriminacijo zaznati, prepoznati in jo uspešno preprečevati.  

Vzgojitelji kot pomembne osebnosti v otrokovem razvoju lahko z zgledom, besedo, 

ravnanjem in moralnim delovanjem močno vplivamo na osebnosti bodočih generacij in otroke 

vzgajamo s pozitivnim pogledom na različnosti, ki nas medsebojno bogatijo in nam hkrati 

ponujajo možnosti za razvoj lastne identitete. 

 

Problematično ni dejstvo, da smo si ljudje med seboj različni, ampak dejstvo, kako različnosti 

doživljamo, sprejemamo in z njimi živimo. Ljudje smo si različni in drug drugemu lahko 

koristimo prav v različnostih, ki so med nami, če se le zavedamo in spoštujemo svoje in 

pravice drugih.  

 

Diskriminacija je pristranski odnos do osebe ali skupine, ki temelji na predsodku oz. 

predsodkih. Pomeni neenako obravnavanje zaradi starosti, narodnosti, rase, etničnega porekla, 

spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, verskega ali drugega prepričanja, spolne 

usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja ali katere koli druge osebne 

okoliščine. Diskriminacija ogroža, omejuje ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje ali 

uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Hvalič Touzery, 2010). 

Medsebojni odnosi, razumevanje, jezik in komunikacija ljudi zbližujejo, lahko pa jih tudi 

razdvajajo. Do razdvajanja pride zaradi nesprejemanja drugačnosti. Oseba, ki ne sprejema 

drugačnosti drugih, si je ustvarila bistveno komunikacijsko omejitev, ki lahko zelo hitro 

pripelje do konfliktov. Konflikt večinoma ni nič drugega kot zanikanje potreb drugih, 

zavračanje njihove identitete, vrednot, vedenjskih vzorcev ali morda celo telesnih značilnosti. 

Razlike med ljudmi so priložnost za rast. Ko pričnemo druge spoštovati in jih jemati kot nam 

enakopravne, se izboljša naša komunikacija z njimi. S tem dobimo priložnost, da spoznamo 

nov svet, drugačne kulture, drugačne običaje, drugačne narode (Račnik, 2008). 
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Jezik kot znak, ki določa posameznikovo identiteto, lahko izgovorjen ali zapisan, postane 

vidni znak in potencialna osnova za diskriminacijo ter izhodišče za neenako obravnavanje. 

Jezik kot izhodišče diskriminacije je v slovenskem kontekstu praviloma povezan s 

pripadnicami in pripadniki manjšinskih etničnih skupin, nikakor pa ne gre prezreti tudi drugih 

osebnih okoliščin, ki so lahko osnova za diskriminacijo. 

 

V magistrskem delu bomo raziskali vlogo diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v 

vrtcu, saj se mi zdi omenjena tematika ključnega pomena pri vzgoji otrok. Menim namreč, da 

je možno zaslediti diskriminacijo že v vrtcu, zato je pomembno zavedanje strokovnih 

delavcev, da diskriminacija obstaja in je potrebno proti njej tudi delovati. Ali kot zgled 

mladim generacijam ponujam dovolj možnosti in priložnosti za življenje s strpnim 

dojemanjem in sprejemanjem drugačnosti? Ali moja ravnanja spodbujajo, zavirajo ali celo 

preprečujejo diskriminacijo? Ali se strokovni delavci v vrtcu zavedamo pomena vzgoje za 

življenje brez diskriminacije in izključevanja? Na ta vprašanja bomo skušali odgovoriti v 

nadaljevanju magistrskega dela.  

 

V teoretičnem delu bomo predstavili vlogo in pomen jezika, teoretična izhodišča 

diskriminacije in vzroke za njeno pojavljanje ter njeno vlogo v jezikovnem izražanju otrok v 

vrtcu. 

 

V prvem poglavju bosta predstavljena vloga in pomen jezika, sledila pa bo opredelitev 

jezikovne vzgoje v vrtcu, ki omogoča otroku aktivno udeležbo v sporazumevalnem procesu 

tako z vrstniki kot tudi z odraslimi. V drugem poglavju bomo opredelili pojem diskriminacije 

in predstavili osnovne pojme, ki so neločljivo povezani s pojmom diskriminacija oziroma 

predstavljajo njene posledice. V nadaljevanju bomo predstavili pojavne oblike diskriminacije. 

Sledilo bo poglavje, v katerem bomo predstavili osebne okoliščine diskriminacije oziroma 

različne okoliščine posameznika zaradi katerih prihaja do diskriminacije. V nadaljevanju bo 

sledila predstavitev govorne diskriminacije, v petem poglavju pa bomo predstavili stališče 

multikulturalizma in multikulturne vzgoje ter njuno umeščanje v institucionalno predšolsko 

vzgojo. V nadaljevanju bo sledil empirični oziroma raziskovalni del, v katerem bomo skušali 

preveriti postavljene hipoteze. 
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2 VLOGA IN POMEN JEZIKA 
 

Jezik je za vsakega posameznika zelo pomemben, saj z njim ubesedujemo predmetnost okrog 

sebe. V jeziku poleg tega razmišljamo, čustvujemo, si kaj predstavljamo, načrtujemo … Z 

jezikom tudi navezujemo in ohranjamo stike z drugimi ljudmi ter drugim ljudem sporočamo 

svojo vednost, prepričanje, sodbo o čem ali pa svoje želje in svoje doživljanje česa. Z jezikom 

torej drugim razodevamo sebe. Ravno tako pa z jezikom spoznavamo vednost, prepričanje, 

mnenje, doživljanje in hotenja drugih. Z jezikom povzročamo spremembe v družbi. Rečemo 

torej lahko, da je jezik sredstvo, s katerim tvorimo besedila in sprejemamo besedila drugih. 

Jezik je za človeka temeljno sredstvo sporazumevanja in je sestavljen iz besednega in 

nebesednega jezika. Besedni jezik, ki ga govori večina prebivalcev Republike Slovenije, je 

slovenski jezik. Za večino prebivalcev naše države je to tudi materni jezik. Dobro obvladanje 

maternega jezika je zelo pomembno za vsakega človeka, kajti kdor ima pri tem težave, ima po 

navadi tudi težave pri vključevanju v družbo in pri delovanju v vsakdanjem življenju (Bešter 

idr., 1999: 7−13). 

Verbalni jezik je človekov najpomembnejši simbolni sistem. Ni pa le simbolni sistem, je tudi 

družbeni sistem, je socialna institucija. Predstavlja sistem sporočanja, ki velja za določeno 

družbeno skupnost in je skupen za vse njene člane. Jezik je sistem znakov, ki nosijo kulturno 

določene in utrjene pomene. Jezik izraža posebnosti okolja in družb, v katerih se je razvil. 

Komuniciranje in jezik sta tesno povezana s človekovim zaznavanjem sveta, s kulturo, s 

temeljnimi interesi, vrednotami in težavami ljudi. Ne vpliva le naše doživljanje sveta na 

komuniciranje in jezik, ampak tudi spremembe v jeziku vplivajo na spremenjen odnos do 

sveta (Ule, 2005: 131−132). 

 

V nadaljevanju sledi opredelitev jezikovne vzgoje v vrtcu, kot eno izmed vzgojnih področij v 

Kurikulu za vrtce, ki je nacionalni dokument za delo v vrtcu, predstavljeni pa bodo tudi 

globalni cilji in cilji jezikovne vzgoje ter vloga odraslih. 
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3 JEZIKOVNA VZGOJA V VRTCU 
 

Jezikovna vzgoja v Kurikulumu za vrtce (1999), zagotavlja otroku aktivno udeležbo v 

sporazumevalnem procesu, nudi možnost spoznavanja in učenja strategij tvorjenja besedil v 

različnih govornih položajih ter možnost spoznanja, da je vloga, ki jo opravlja neka jezikovna 

oblika, odvisna od mnogih dejavnikov (Kranjc, Saksida, 2001: 79).  

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, 

vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim 

jezikom in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti – lastne in 

tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti 

sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s 

fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko (in pragmatično), razvoj jezika pa je naravno 

vpleten v vsa področja dejavnosti (Kurikulum, 1999: 31). 

S. Kranjc in Saksida (Marjanovič Umek, 2001: 79) menita, da jezikovne vzgoje ne smemo 

razumeti samo v ožjem smislu, torej kot spodbujanje razvoja slovnične zmožnosti, ampak v 

širšem, kamor sodita tudi knjižna in književna vzgoja ter predopismenjevanje. Razumevanje 

pisnega jezika se namreč začne že pred vstopom v šolo, odvisno pa je od zunanjih spodbud in 

spoznavnega razvoja otroka. 

V vrtcu otrok razvija tudi svoj govor. Na njegov govor vplivajo tako zunanji kot notranji 

dejavniki, in sicer tako sociološki in socialni kot biološki in psihološki. Pomembno mesto 

med zunanjimi dejavniki zavzema govor odraslih, kar pomeni, da mora vzgojiteljica dobro 

poznati in paziti tudi na svoj stil komunikacije  (Marjanovič Umek, 2001: 79). 

Razvoj govora predšolskega otroka lahko razdelimo v dve fazi, in sicer predjezikovno in 

jezikovno. Predjezikovna, ko otrok še ne obvlada uporabe verbalnih sredstev, se konča kmalu 

po vstopu v vrtec, potem pa smo priča razvoju v okviru jezikovne faze. Otrok od prvega leta 

dalje usvaja besede, slovnična pravila za njihovo pregibanje in tvorjenje, uči se pravil 

tvorjenja izrekov in besedil. S tem raste njegova slovnična zmožnost. Hkrati ob razvoju 

slovnične zmožnosti pa se otrok postopoma uči tudi pravil, kdaj in kako reagirati s katerim od 

jezikovnih sredstev, ki se jih je naučil, in s tem pridobiva tudi sporazumevalno zmožnost 

(prav tam). 

 

V vrtcu mora biti vedno dovolj časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, 

dramatizacijo in igro vlog. Za otroka in njegov čustveni, socialni in spoznavni razvoj je 

bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost, torej zmožnost tvorjenja in razumevanja 



 

5 
 

besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe. Jezikovna zmožnost pa ne 

pomeni le otrokove zmožnosti sporazumevati se z okoljem, marveč implicira še mnogo več. 

Stopa v interakcijo z igro, umetnostjo in mislijo. Tako se otroci v predšolskem obdobju učijo 

sporočati svoje izkušnje, čustva, vedenja na različne načine, razumeti načine, kako drugi 

sporočajo in predstavljajo lastne izkušnje, učijo se spoštljive in vljudnostne komunikacije. 

Jezik se razvija v polnopomenskem kontekstu, ko imajo otroci razlog in možnost sporočati 

svoje ideje, poglede, zamisli, počutja in ko imajo potrebo po védenju (Kurikulum, 1999: 22). 

 

3.1 GLOBALNI CILJI  IN CILJI JEZIKOVNE VZGOJE V VRTCU 
 

3.1.1 GLOBALNI CILJI 

 
Globalni cilji so: 

 

– jezik kot objekt igre; 

– zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur; 

– poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika; 

– doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke; 

– razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije; 

– spodbujanje ustvarjalnosti; 

– razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti; 

– spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija itn.); 

– spoznavanje simbolov pisnega jezika; 

– doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 32). 

 

3.1.2 CILJI 

 

Cilji so: 

 

– Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese 

z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stil 

komunikacije, vljudnost). 
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–  Otrok v vsakdanji komunikaciji razvija sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med 

narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim govorjenim jezikom. 

– Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

– Otrok razvija zmožnost, odzivati se na neverbalno izražanje želja in predlogov drugih. 

– Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih 

dejavnostih ter v različnih socialnih situacijah. 

– Od poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se 

identificira ter doživlja književno dogajanje. 

– Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem. 

– Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah (od glasoslovne in oblikoslovne do 

skladenjske in pomenoslovne). 

– Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

– Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

– Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

– Otrok posluša različne literarne zvrsti ter spoznava razlike in podobnosti med njimi. 

– Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij. 

– Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

ter pridobiva pozitivni odnos do literature. 

– Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

– Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

– Otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 

predpojmovnih struktur (število, količina, teža, prostor, čas), pri medosebnih odnosih. 

– Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 32, 33) 
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3.2 VLOGA ODRASLIH 
 

Komunikacija otroka z odraslim je osnovna oblika življenjske aktivnosti, v kateri poteka 

otrokov razvoj, torej je komunikacija bistvena sestavina vzgojiteljeve poklicne vloge. Otrok ki 

obiskuje vrtec, velik del dneva preživi prav tu in vrtec s svojo organizacijo in odnosi močno 

vpliva na socialni in celotni razvoj otroka. Vzgojitelj je tisti, ki na otrokov razvoj najbolj 

vpliva, saj oblikuje otrokovo neposredno okolje in vzpostavlja z njim komunikacijo. 

Vzgojitelj s svojim strokovnim znanjem in ravnanjem lahko vpliva na to, da se otrokove 

komunikacijske sposobnosti razvijajo bolje, kot bi se sicer. Glede na to, da je učenje s 

posnemanjem najpogostejša in najučinkovitejša oblika socialnega učenja, je zelo pomembno, 

kakšne modele obnašanja bo otrok posnemal in vloge vzgojitelja kot vzorca posnemanja ne bi 

smeli zanemariti.  

Pomemben kontekst za razvoj otrokovega govora, podobno kot velja za otrokovo družinsko 

okolje, je vrtec. Različne dejavnosti, v katere se otroci v vrtcu vključujejo, npr. usmerjene 

rutinske, prehodne dejavnosti, prosta igra, se med seboj razlikujejo glede na material, ki jim je 

na voljo, prostor, po katerem se lahko gibajo, pravila, ki veljajo v zvezi z govornim 

izražanjem, ter glede na vključenost odrasle osebe ali vrstnikov v govorne interakcije. Vse te 

značilnosti posamezne dejavnosti vplivajo tudi na značilnosti govornega izražanja otrok v 

vsaki izmed njih ter jih spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih in k rabi 

izjav, ki se razlikujejo tudi v slovnični strukturi (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 

59). 

S. Kranjc in Saksida (Marjanovič Umek, 2001: 80) menita, da vzgojitelj v vrtcu lahko na 

razvoj govora otrok v vrtcu vpliva s standardnim jezikom, govorom odraslih in izbiro tem 

pogovorov. Pravljice, zgodbice, pesmi, igre in filmi naj bodo premišljeno izbrani, knjige, 

slikanice in revije ter časopisi pa naj bi bili otroku vedno na voljo v zato določenih kotičkih, 

kajti niso vsi otroci ob istem času razpoloženi za isto dejavnost. S tem bi se do neke mere 

prilagodili tudi individualnemu ritmu otrok. Spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti poteka 

tudi na ta način, da otroka peljemo v gledališče, na razstavo in podobno, kar mu omogoča 

sodelovati v različnih govornih položajih, v katerih sodelujejo različne osebe in se uporabljajo 

različni načini govora. S to informacijo je neposredno povezana še druga, tj., da se v različnih 

govornih položajih uporabljajo različne socialne zvrsti jezika. Govorni položaj je situacija, v 

kateri se odvija komunikacija, običajno pa ga zunajjezikovne okoliščine, in sicer čas in kraj, 

kjer se komunikacija odvija, prisotnost oseb/predmetov, o katerih govorimo, predvsem pa 

prisotnost oziroma odsotnost naslovnikov, ki jim je sporočilo namenjeno. Pri kraju je za izbiro 
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jezikovnih sredstev predvsem pomembno dejstvo, ali se komunikacija odvija v instituciji ali 

zunaj nje in ali je komunikacija javna ali zasebna. Ko so otroci priča različnim situacijam, 

opazujejo jezikovna sredstva, ki so v njih uporabljena, in jih drugič, ko se znajdejo v njih ali 

pa jih igrajo, uporabljajo tudi sami. To pomeni, da posnemajo govor in obnašanje odraslih 

oseb in starejših otrok ter se s tem učijo različnih jezikovnih sredstev in primernosti njihove 

uporabe. V zgodnjem otroštvu je ena izmed osnovnih nalog za otroka, da razvije jezikovno 

zmožnost, torej zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in 

za različne potrebe. Jezikovna zmožnost seveda ne pomeni le otrokove zmožnosti 

sporazumevati se z okoljem, marveč pomeni še mnogo več. Stopa v interakcijo tudi z igro, 

umetnostjo, matematiko in še drugimi področji. Otrok se v tem obdobju uči sporočati svoje 

izkušnje na različne načine, razumeti načine, kako drugi sporočajo in predstavljajo lastne 

izkušnje. Razvija zmožnost intuitivnega, kritičnega, simbolnega in kreativnega mišljenja. 

Jezik se razvija v polnopomenskem kontekstu, ko ima otrok razlog ter možnost sporočati 

svoje ideje in ko čuti potrebo po védenju. Odrasli naj bi skušali razumeti in spoštovati 

komunikacijo tako z jezikovnimi kot z nejezikovnimi sredstvi.  Vzgojitelji lahko otroku nudi 

ustrezne spodbude z različnimi dejavnostmi, v katere je vključeno vidno razločevanje in 

razčlenjevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje, vidno-gibalne spretnosti in drugo. 

Vzgojitelji naj bi pri vseh dejavnostih otroku dajali govorni zgled in tako neposredno vplivali 

na razvoj njegove jezikovne zmožnosti, tj. slovnične in sporazumevalne. 

 

Odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in pomirjujoče, vljudnost in 

spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju je zgled za otroke. Vzgojitelj, pomočnik 

vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje v vzgojnem procesu, je ves čas z otroki 

in med otroki, bodisi v majhni, večji skupini ali individualno. V vseh teh interakcijah je 

odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna in praviloma zgled za prijetno in prijazno 

komunikacijo. Tako med pomembne elemente interakcije med otroki ter med otroki in 

odraslimi sodijo pogostnost pozitivnih interakcij z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v 

višini otrokovih oči), odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, spodbujanje k zastavljanju 

vprašanj, razgovoru, udeleženosti, spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, počutja, pozorno 

in spoštljivo poslušanje, uporaba pozitivnih navodil, usmeritev (spodbujanje zaželenega 

vedenja, preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov 

na socialno sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna navodila in ne kritike, kazni in 

ponižanja kar na splošno) in spodbujanje ustrezne neodvisnosti otrok glede na njihovo starost. 
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Vse to prispeva k ugodni socialni klimi v oddelku oz. skupini in k vzpostavljanju ravnotežja 

med sodelovanjem ter tekmovanjem pri socialnem učenju (Kurikulum, 1999: 22). 

Rezultati raziskav učinka vrtca na razvoj govorne kompetentnosti so pokazali, da 

kakovostnejši vrtci spodbujajo tako govorni razvoj otrok staršev z nizko kot tistih z visoko 

izobrazbo, pri čemer ima visoko kakovosten vrtec pozitivnejši učinek na govorni razvoj otrok 

staršev z nizko stopnjo izobrazbe, ki pogosto izražajo tudi nižjo raven govorne 

kompetentnosti.  K pozitivnemu učinku vrtca na razvoj govorne kompetentnosti prispeva tudi 

vrstniška skupina, v kateri otroci lahko pridobijo pomembne govorne izkušnje (Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 61). 

4 JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK IN KOMUNIKACIJA V VRTCU 
 

Ob vključitvi otroka v vzgojno-izobraževalno ustanovo se začenja tudi njegova jezikovna 

izobrazba. Ta je v vrtcu usmerjena v jezikovno rabo v govorni komunikaciji. Z ustvarjalnimi 

oblikami vedenja se govorica otroka bogati strukturalno in z enotami besedišča, tako da lahko 

otroci uporabljajo jezik za čedalje več funkcij. Prizadevati bi si morali, da se v času vsakega 

vzgojno-izobraževalnega procesa že od vrtca naprej poleg drugih funkcij neguje zlasti 

komunikacijska funkcija jezika v okviru družbene in kulturne skupnosti, ki ta jezik uporablja. 

Otroci se jezika učijo in ga uporabljajo tako, da poslušajo druge, kaj in kako jim govorijo. 

Otrok usvaja jezik, ker je ta sestavni del vsake situacije, v kateri je otrok, in ker se uči, da se 

vede tako kot drugi člani njegove skupnosti, kajti tudi sam je del njihovega pogovora, 

njihovega zanimanja in njihovih skrbi (Prebeg - Vilke, 1995: 54–59). 

M. Pergar Kuščer (2003: 111) poudarja, da otroci, ki odraščajo v spodbudnem okolju, do 

vstopa v šolo že toliko razvijejo komunikacijske spretnosti in socialno razumevanje, da jim to 

omogoča sodelovanje z vrstniki. Ti otroci so tudi že precej neodvisni in samostojni. 

Pomanjkljivi vzorci socialnega vedenja pa predstavljajo oviro za učinkovito vključitev med 

vrstnike. Posledice tega so lahko posmeh, nesporazumi in nesprejetost med vrstniki, kar pa 

lahko vodi v dodatne težave, ki so vzrok za otrokov neuspeh, in v različne oblike asocialnega 

vedenja.  

 

Sočutna odrasla oseba zaznava otrokovo notranje dogajanje in zna vzpostaviti trajen stik z 

različnimi čustvi otroka. Hkrati zavestno prepoznava tudi lastno neposredno odzivanje na to 

dogajanje. Sposobna je zbrano razmišljati in odločati. Ta globlji stik nam pomaga, da sploh 

vemo, kaj otrok doživlja in potrebuje. V stiku nam je otrok dostopen. Orodje za to 
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razumevanje pa so naša lastna čustva, naša sposobnost sočutja, samorefleksije in 

samozavedanja. Najslabše je, če smo prepričani, da vemo in poznamo otrokove misli in 

občutke. To pomeni, da se sploh ne zavedamo otrokove drugačnosti, da se ne vživljamo vanj 

in da z njim nimamo stika. Sočutna odrasla oseba vzpostavlja pristno komunikacijo. 

Sestavljajo jo pošteni in odkriti pogovori, ne pa didaktično prisilni stavki. Pristni pogovori se 

odvijajo takrat, ko se odrasli postavi na otrokovo telesno višino in mu pogleda v oči. Nagovori 

ga po imenu, pozorno posluša kaj otrok govori in sprejme otrokove premolke ter neverbalne 

izjave. Obenem si tudi zapomni posebne interese vsakega otroka (Retuznik Bizovičar, Kranjc, 

2010: 175). 

Odprta in učinkovita komunikacija med vzgojiteljem, otroki in starši je življenjskega pomena 

za vzgojno-izobraževalne programe, ki pripravljajo otroke za življenje v demokratični družbi. 

Določeni vidiki odprte in učinkovite komunikacije med starši, otroki, sodelavci in drugimi, so 

bistveni. Vzgojitelj mora stremeti k temu, da te elemente, kolikor je le mogoče, vključi v 

svoje ravnanje z drugimi. Na ta način okrepi spretnosti in vedenje, ki naj bi prežemalo 

demokracijo in hkrati ustvari demokratično okolje (Hansen, Kaufmann, Saifer, 2001: 87). 

Hansen, Kaufmann, Saifer (2001: 87–89) navajajo, da so za dobro in uspešno komunikacijo 

pomembni sledeči elementi komunikacije: dvosmernost, medsebojno spoštovanje, temeljito 

poslušanje, aktivno poslušanje, odprtost, razumevanje, obveza, raznolikost, izogibanje in 

domneve ter jasnost in jedrnatost. 

 

Raziskave so pokazale, da na človekovo osebno srečo in zadovoljstvo v veliki meri vpliva 

kakovost odnosov. Ključ do dobrih odnosov pa je ravno učinkovita komunikacija. 

Neučinkovita komunikacija vodi do nesoglasij in konfliktov, kar pa niža dodano vrednost 

samega odnosa. Posledica slabe komunikacije je lahko nabor negativnih čustev v 

posamezniku, ki vodijo do kasnejšega nekontroliranega racionalnega izbruha (ki pa ima 

skoraj vedno negativne posledice). Učinkovito komuniciranje je torej nedvomno pomembna 

veščina za uspešnost vsakega posameznika (Kos, 2007). 

 

I. Lisine (Marjanovič Umek, Zupančič, 2001: 73) loči štiri genetske oblike oz. razvojne ravni 

komunikacije pri otrocih: 

− situacijsko komunikacijo, ki je usmerjena na odraslo osebo in prevladuje v prvem letu 

otrokove starosti. Na osnovi močnih in neposrednih emocionalnih odnosov se 

izoblikuje simetričen odnos med otrokom in odraslo osebo; 
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− situacijsko praktično komunikacijo, ki je prevladujoča v drugem in tretjem letu starosti 

in se razvije ob skupnih aktivnostih odrasle osebe in otroka. Gre za posredno 

komunikacijo, za katero je značilen odnos otrok – dejavnost s predmeti – odrasla 

oseba; 

− izvensituacijsko spoznavno komunikacijo, ki prevladuje v obdobju predšolskega 

otroka. Pri tej obliki komunikacije je izražena težnja po »teoretskem« sodelovanju z 

odraslo osebo – gre npr. za razpravljanje o dogodkih, pojavih, odnosih. Kot osnovne 

značilnosti te oblike komunikacije avtorica navaja zlasti izvensituacijskost, prevlado 

spoznavnih motivov, rabo jezika kot simbolnega sistema; 

− izvensituacijsko komunikacijo, usmerjeno na osebe, ki je, podobno kot tretja oblika, 

prevladujoča v predšolskem obdobju. V tej obliki komunikacije, ki jo določajo zlasti 

izvensituacijskost, prevladovanje osebnih motivov, otrok spoznava samega sebe, 

druge ljudi, odnose med njimi in pravila socialnega vedenja. 

Komunikacija v vrtcu vselej poteka v okviru jezikovnih dejavnosti in kot govorna 

interakcija med vzgojiteljem in otroki ter med otroki v raznovrstnih situacijah, ki 

omogočajo različno rabo jezika (prav tam). 

 

4.1 POZITIVNA KOMUNIKACIJA Z OTROKI 
 

Vzgojiteljeva dejanja morajo biti skladna z njenimi besedami. Po navadi je najbolje, da 

istočasno delamo in govorimo, da se izognemo dolgim predavanjem in razpravljanjem. Dobra 

komunikacija z otroki je uporaba pozitivne trditve, ker otroku povemo, kaj lahko stori, kot pa 

česa ne sme storiti. Vzgojiteljeva govorica telesa in glas sta bolj pomembna kot pa besede, ki 

jih uporablja. Pri tem je pomembno, da se vzgojitelj spusti do višine oči otrok, ko govori z 

njimi, in jih gleda v oči. Z njimi govori kot z odraslimi. Izogiba se strogim, nejevoljnim ali 

jeznim tonom v svojem glasu in uporablja toplo, skrbno izražanje, da zgradi zaupen odnos. 

Vzgojitelj uporablja raznolike tone glasu, da pridobi pozornost in z otroki vzpostavi stik. 

Vzgojitelji naj se veliko pogovarjajo z otroki. Pogovor z otroki naj praviloma poteka v obliki 

odprtih vprašanj, torej v obliki vprašanj, na katera možni odgovori niso določeni in 

omogočajo otroku večjo svobodo oblikovanja misli. V takšni obliki komunikacije ni pravilni 

ali nepravilnih odgovorov, otroci pa dosežejo višjo stopnjo jezikovnega razvoja in kritičnega 

razmišljanja. Pogovor je uspešnejši, če vzgojitelj poda določeno povratno informacijo kot pa 

kritiko ali pohvalo in teži k temu, da iz svojih pripomb izloči vrednostne sodbe. Vzgojitelj naj 
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besede uporablja tako, da otroci začutijo, da igralnica pripada vsem in da vsi skupaj tvorijo 

skupnost. Ena izmed najpomembnejših vlog vzgojitelja v vrtcu je vzpostaviti pogoje za 

komunikacijo med otroki in skrbeti, da otroci razumejo eden drugega, ko poskušajo 

komunicirati. Otrokom pomagajo razvijati spretnosti pogajanja ter opazovati rezultate in 

rešitve. Zagotoviti jim morajo čim več priložnosti, da se otroci pogovarjajo drug z drugim in z 

odraslimi. Tiha igralnica ne pospešuje dobrega jezikovnega razvoja in pozitivnih socialnih 

odnosov ali dobrega mentalnega zdravja, medtem ko zmerno hrupna igralnica to omogoča 

(Hansen, Kaufmann, Saifer, 2001: 90, 91). 

 

V nadaljevanju sledi opredelitev pojma diskriminacija in njene definicije različnih avtorjev. 

 

5 DISKRIMINACIJA 
 

Vsi prebivalci neke dežele, vsi otroci vključeni v vrtec ali oddelek, niso enaki. V njej živijo 

moški, ženske, stari, mladi, tisti, ki so tam rojeni, tujci, priseljenci, ljudje s posebnimi 

potrebami … Vsakdo ima svoje značilnosti, ki so sestavni del njegove identitete. Z razlikami 

in posebnostmi, ki jih nosi vsak posameznik posebej, živimo skupaj. Zavedanje, da nas lahko 

medsebojne razlike tudi bogatijo, nas lahko privede do strpnega in demokratičnega ravnanja, 

če se zavedamo lastne in drugih identitet, kulture, tradicije, vere (Gandon, 2008: 30−35). 

 

Drugačnost ima družbene, hkrati pa tudi psihološke in socialno psihološke dimenzije. Ljudje 

smo si podobni kot člani iste generične vrste, hkrati pa se med seboj tudi razlikujemo. Če se 

naša različnost nanaša na razglašene pozitivne kvalitete v skupini ali širši socialni skupnosti, 

se z njimi ponašamo in take razlike še bolj poudarjamo, kot bi si to smeli privoščiti glede na 

dejanske razlike. Negativne kvalitete, lastnosti in posebnosti radi prikrijemo in smo zmožni 

zgraditi zapletene obrambne sisteme, da bi ostale naša skrivnost. Včasih pa nezaželene 

različnosti ni mogoče prikriti in tedaj postane tak posameznik žrtev diskriminacije, 

stigmatizacije, preganjanja ... Živimo v času, ko smo o drugačnosti vse bolj osveščeni. V času, 

ko se ni mogoče izogniti skupnemu življenju z drugačnimi, z ljudmi drugih ras, kultur, 

veroizpovedi, z ljudmi z drugačnimi vrednotami in navadami (Skalar v Mikuš Kos, 1999: 21). 
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Splošna deklaracija o človekovih pravicah v 1. členu pravi, da »se vsi ljudje rodijo svobodni 

in imajo enako dostojanstvo in enake pravice«. Kljub temu pa ni vsakomur samoumevno, da 

mora človeka spoštovati in mu priznavati temeljne pravice (Gandon, 2008: 38). 

 

Čeprav Ustava Republike Slovenije (14. člen Ustave RS) vsakomur zagotavlja enake 

človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 

politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali 

katerokoli drugo osebno okoliščino, so nekatere družbene skupine ali posameznice oziroma 

posamezniki velikokrat deležni neenakega, torej slabšega obravnavanja, čemur lahko 

pripišemo izraz diskriminacija. 

Diskriminácija -e ž (á) dajanje, priznavanje manjših pravic ali ugodnosti komu v primerjavi z 

drugimi, zapostavljanje: odpraviti diskriminacijo; gospodarska, rasna diskriminacija; 

diskriminacija ženske delovne sile; novi predpisi ne dopuščajo diskriminacije med 

posameznimi podjetji/publ.: odpraviti diskriminacije do domačega prebivalstva; to je nova 

diskriminacija nasproti nezadostno razvitim deželam (SSKJ, 1980: 415). 

Beseda diskriminacija izhaja iz latinske besede discriminare, kar pomeni 'medsebojno 

ločevanje'. V izvornem pomenu diskriminacija pomeni ločevanje med različnimi možnostmi 

in pomeni imeti preference do neke izbire. V sodobnem pomenu je diskriminacija praviloma 

razumljena kot 'neprimerno ločevanje', v pravnem smislu pa kot 'nedopustno razlikovanje' 

(Kuhar, 2009: 13).  

 

Avtorji različno opisujejo/definirajo diskriminacijo. 

Flander (2004: 70) diskriminacijo označuje kot dejavnosti oziroma procese, ki neupravičeno 

ustvarjajo manj ugoden pravni, politični, ekonomski ali socialni položaj posameznikov ali 

družbenih skupin.  

Po Baltiću (2005: 2) je diskriminacija v sodobnih demokratičnih družbah, med katere se 

uvršča tudi Slovenija, prepoznana kot pojav, ki ne ogroža samo osebe, ki je temu pojavu 

izpostavljena, ampak posredno ogroža dobrobit družbe kot celote. 

M. Nastran Ule (1994: 115) pa pojem diskriminacija označuje kot posebno obnašanje do oseb 

oziroma kot različno obravnavo oseb zaradi njihovih posebnosti, ki so označene kot drugačne, 

in zaradi njihove pripadnosti »označenim« skupinam, ki naj bi bila neposredno že usmerjena 

proti njim. Diskriminacija se kaže v preprečevanju dostopa ogroženih skupin do nekih občih 

dobrin, na primer neenake možnosti šolanja, zaposlovanja, bivanja oziroma v kratenju 
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njihovih osnovnih državljanskih svoboščin in pravic, ki jih ima na razpolago dominantna 

skupina (prav tam). 

Cerar (2005: 21) meni, da je diskriminacija po svojem izvornem pomenu povsem nevtralna 

oznaka za razlikovanje med dvema subjektoma oziroma objektoma ali več subjekti oziroma 

objekti, dandanes pa jo v teoriji in praksi obravnavamo z negativnim pomenom in označuje 

nepravično in neutemeljeno razločevanje med ljudmi. 

Hurtel, Douthitt idr. (1999: 8) menijo, da je namen diskriminatornega razlikovanja 

onemogočiti in prikrajšati skupino ali posameznika za enakopravno priznavanje, 

uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem, 

socialnem, kulturnem in drugih področjih javnega življenja. 

Diskriminacija omejuje svobodo ljudi. Omejuje jih pri razvijanju njihovih sposobnosti in 

samouresničevanju. Prispeva k občutkom ponižanosti, prizadetosti in nemoči. S tem pa je 

prizadeta tudi širša družba. Zaradi diskriminacije se večajo socialne neenakosti, spodkopava 

se socialna vključenost in solidarnost (Kogovšek, Petković, 2007: 9). 

Diskriminacija poteka na osnovi kategorij ali pripadnosti določenim skupinam. Tu gre za 

različne osebne okoliščine, ki posameznice ali posameznike povezuje v ločeno skupino. V 

zakonodaji so različne protidiskriminacijske klavzule končajo z odprto definicijo » … in 

druge osebne okoliščine.« 14. člen slovenske Ustave (Ur.l. RS, št. 69/04) tako določa, da so 

vsi državljani in državljanke Slovenije pred zakonom enaki ne glede na »narodnost, raso, 

spol, jezik, vero, politično in drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni 

položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.«  V pravnem smislu  

diskriminacijo lahko označimo kot z zakonom prepovedano neenako obravnavanje osebe ali 

skupine v primerjavi z drugo osebo ali skupino zaradi ene ali več osebnih okoliščin, v širšem 

sociološkem smislu pa je diskriminacija oblika družbene prakse, ki praviloma temelji na 

predsodkih in stereotipih, globoko zakoreninjenih v kulturi določene družbe. Diskriminacija 

je torej vsaka praksa, ki določenim posameznikom ali skupinam onemogoči uživanje njihovih 

pravic in svoboščin ter jih v primerjavi z ostalimi člani in članicami določene politične ali 

družbene entitete postavlja v slabši položaj in v fizičnem ali simbolnem smislu odrinja na rob 

družbe (Kuhar, 2009: 13−15). 

V večini primerov je diskriminacija neke osebe izraz splošnega odnosa družbe do družbene 

skupine, ki ji ta oseba pripada. Za osebo z nekimi značilnostmi, ki je v dani družbi prepoznana 

kot drugačna (npr. zaradi barve kože), obstaja velika verjetnost, da bo postala žrtev 

diskriminacije. Diskriminacija je lahko tudi posledica neenakomerne porazdelitve družbene 

moči med prebivalstvom v neki državi, saj imajo družbene skupine manjšo možnost vplivanja 
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na različnih področjih družbenega delovanja in predstavljajo t. i. ranljive skupine. Vsakdo 

izmed nas je lahko žrtev diskriminacije, vendar je pri pripadnikih ranljivih skupin verjetnost, 

da se bodo srečali z neupravičenim, neenakim obravnavanjem, večja kot pri povprečnem 

članu družbe  (Baltić, 2005: 2).  

Kuhar (2009: 35) meni, da je diskriminacija povezana z vzpostavljanjem razlik med »nami« 

in »njimi« in z vrednostno označitvijo teh binarnih kategorij. Z drugimi besedami: »nam« 

pripišemo pozitivne lastnosti, »njim« pa, zato da se v odnosu do njih lahko konstituiramo kot 

dobri oziroma boljši, pripišemo negativne lastnosti, pri čemer imajo ključno vlogo tudi 

stereotipi in predsodki. 

 

Na splošno ločimo dve vrsti diskriminacije, neposredno in posredno. Pri neposredni 

diskriminaciji je oseba zaradi neke osebne okoliščine (npr. narodnosti, spola, veroizpovedi 

idr.) v enaki ali podobni situaciji obravnavana manj ugodno kot druge osebe. Primer 

neposredne diskriminacije na podlagi narodne pripadnosti je lahko npr. načrtno razvrščanje 

otrok v razredne oddelke po kriterijih narodne pripadnosti. Takšna praksa je v Sloveniji 

zabeležena v primeru romskih otrok (Baltić, 2005: 2). 

O posredni diskriminaciji pa govorimo takrat, kadar na videz nevtralne določbe, merila ali 

ravnanja v enakih ali podobnih situacijah in pogojih postavljajo osebo z določeno osebno 

okoliščino v manj ugoden položaj v primerjavi z drugimi osebami, hkrati pa omenjene 

nevtralne določbe nimajo upravičenega namena. Primer posredne diskriminacije na podlagi 

narodne pripadnosti je lahko oglas za delovno mesto snažilke, pri katerem se zahteva tudi 

odlično znanje slovenskega jezika. Slednja zahteva, ki je narava delovnega mesta snažilke ne 

opravičuje, na videz ne privilegira pripadnice nobene narodnosti, toda dejansko postavlja v 

neenak položaj vse tiste, ki jim slovenščina ni materni jezik oziroma tiste morebitne 

kandidatke, ki niso rojene v Sloveniji (prav tam). 

Posledice diskriminacije/razločevanja so za posameznika ali skupino, ki je diskriminirana, 

praviloma negativne, zato lahko rečemo, da je diskriminacija praksa neenakosti (Kuhar, 2009: 

13). 

 

Vsaka oblika diskriminacije je protizakonita in krivična. Dopuščanje ene oblike 

diskriminacije pomeni dopuščanje vseh ne glede na njeno moč in jakost. Diskriminacija je 

vedno destruktivna in zavirajoča, vsebuje visok potencial nestabilnosti, tveganja in nastanka 

konfliktov. Onesnažuje delovno okolje, ima slabe posledice za počutje, zdravje, integriteto in 

samozavest človeka (Greif, 2006: 10). 
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Diskriminacija sama po sebi nikakor ni nekaj slabega, slaba je v tistih pogledih, v katerih ji 

ljudje to pripisujemo. Ljudje pogosto celo želimo biti diskriminirani, kar pomeni različni, 

drugačni, posebni, izjemni itn. Paradoks sodobne, predvsem zahodne družbe je med drugim 

tudi v tem, da ta družba na eni strani najbolj odločno pravno in drugače zatira diskriminacijo 

kot način vzpostavljanja nekih oblik neenakosti med ljudmi, na drugi strani pa s svojo 

ideološko naravnanostjo, predvsem s spodbujanjem individualnosti, izvirnosti in 

tekmovalnosti išče in spodbuja številne oblike različnosti in izjemnosti posameznikov na 

skoraj vseh področjih družbenega življenja (gospodarstvo, politika, znanost, šolstvo, kultura 

itn.) (Cerar, 2005: 22). 

Oseba, ki je objekt diskriminacije, nosi težko psihološko breme. Pogosto se pri žrtvah 

diskriminacije razvijejo občutki manjvrednosti in neustreznosti (neadekvantnosti), še posebej 

v primerjavi s prevladujočo, dominantno, večinsko skupino, pogosto pa razvijejo 

samoponižujoče (angl. self-defeating) vzorce obnašanja. Žrtev diskriminacije se pogosto 

začne obnašati v skladu s predsodki o njej in začne kazati znake, ki dajejo drugim opravičilo, 

da nadaljujejo z diskriminacijo do nje (Ule, 2004: 184−186).  

M. Ule meni, da sodobni individualizirani življenjski stil ne potrebuje in ne prenaša rigidnih 

ter odkritih diskriminacij ali favoriziranj ene družbene skupine nasproti drugi skupini, ker 

takšne diskriminacije preveč rigidno ali fiksno določajo socialne identitete posameznikov. Po 

drugi strani pa se posamezniki v svojem vsakdanjem življenju skušajo predvsem izogniti 

konfliktom in težavam zaradi morebitnih neprijetnih srečanj s pripadniki marginaliziranih in 

stigmatiziranih manjšin oziroma skupin. Sodobna posameznica in sodobni posameznik sta 

preprosto »prešibka«, da bi vzdržala odkrit konflikt in odkrito izrazila svoja stališča ter 

občutke do drugih ljudi, zato svoje morebitne predsodke kažeta skozi izogibanje stikom z 

»nezaželenimi« skupinami in z nezanimanjem zanje. Sodobne predsodke spremljajo šibka 

čustva, zato bolj prevladujeta hladno nezanimanje in tihi prezir do drugačnosti. To pa 

predstavlja nekaj drugega kot tradicionalne oblike diskriminacije, ki so bile odkrite, 

neposredne, javne in afektirane  (Leskošek, 2005: 25). 

 

Pomen predšolske vzgoje pri ustvarjanju razmer za družbeno vključenost in izenačevanje 

poznejših izobraževalnih možnosti vseh otrok je zelo velik. Nedavna študija Eurydice 

poudarja potrebo po dostopnosti vrtcev in odzivnosti programov za vse otroke, še posebej za 

skupine s t. i. »dodatnimi potrebami«, kot so otroci iz socialno šibkih družin ter otroci 

jezikovnih, etničnih oziroma kulturnih manjšin, katerih razvoj je (lahko) ogrožen zaradi 

dejavnikov v družini in drugih institucionalnih dejavnikov. Četudi je priporočilo, naj se 
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»ciljne skupine« ne ločujejo od preostale populacije, ampak naj se vsem otrokom omogoči 

predšolska vzgoja, so vrtci zaradi prostorske stiske prisiljeni oblikovati ukrepe za omejevanje 

vpisa otrok. Med t. i. izločitvenimi kriteriji se pogosto pojavlja osebnost otroka, kar 

lahko pomeni diskriminacijo, kot jo določa Zakon o uresničevanju načela enakosti  (Eurydice, 

2009: 92−93). 

 

Pojem diskriminacija je opredeljen kot nasprotje enakosti, enakopravnosti, enakega 

obravnavanja ali enakih možnosti. Izbira pravega pojma za označitev nasprotja diskriminacije 

je odvisna od tega, ali imamo v mislih pravno (formalno) ali dejansko enakost. Pravna ali 

formalna enakost pomeni, da smo pred zakonom vsi enaki, da imamo enake pravice in 

obveznosti, da imamo pravico do enakega varstva svojih pravic ter da smo enako 

obravnavani. Pravno enakost zato imenujemo tudi enakopravnost, kar pa ni nujno enako 

dejanski enakosti (Kogovšek, Petković, 2007: 13). 

Kogovšek in Petković (2007: 28) menita, da so žrtve diskriminacije oziroma 

diskriminatornega ravnanja odrinjene na rob družbe. Marginalizacija in socialna izključenost 

določenih skupin, ki se lahko prenašata iz generacije v generacijo, sta posledici 

diskriminacije. Ta ne učinkuje negativno le na diskriminirano osebo ali skupino, temveč tudi 

na celotno družbo, saj znotraj nje povzroča neenakost. Določene oblike diskriminacije, ki jih 

družba tolerira in prenaša naprej, odpirajo možnosti za pojav novih, nadaljnjih oblik 

diskriminacije.  

 

V nadaljevanju so predstavljeni osnovni pojmi, ki so neločljivo povezani s pojmom 

diskriminacija oziroma predstavljajo njene posledice. 

 

5.1 POZITIVNA DISKRIMINACIJA 
 

Da bi dosegli dejansko enakost določenih skupin ljudi glede na dominantno družbeno 

skupino, je pogosto potrebno storiti več, kot le zagotoviti enakopravnost. Za ranljive skupine, 

ki so zaradi osebnih okoliščin, kot sta na primer materni jezik ali etnično poreklo, bolj 

izpostavljene diskriminaciji, države navadno zagotovijo dodatno (posebno) varstvo. To 

pomeni, da jim omogočajo stalno uživanje posebnih, dodatnih pravic, ki so določene z ustavo 

ali zakoni in jim s tem zagotavljajo enake možnosti participacije v družbi. Tako varstvo 

imenujemo pozitivna diskriminacija ali pozitivni ukrepi, saj takšnih posebnih pravic 
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pripadniki večine nimajo. Nekateri menijo, da je pojem pozitivna diskriminacija 

problematičen, ker nobena diskriminacija ne more biti pozitivna ali zaželena. Pozitivni ukrepi 

so bolj sprejemljiva oznaka za posebne oziroma dodatne pravice (Kogovšek, Petković, 2007: 

14). 

Instrument, ki je namenjen preprečevanju posredne diskriminacije in spodbujanju oziroma 

ustvarjanju enakih možnosti vseh oseb pri uresničevanju formalno priznanih enakih pravic, 

pozitivno diskriminacijo označuje z izrazom pozitivni ukrepi (angl. »positive action«, 

»positive measures«), manj pogosto tudi z izrazom posebni ukrepi (angl. »special measures«) 

in začasni ukrepi (angl. »temporal measures«) ter s kombinacijami omenjenih izrazov (angl. 

»temporal special measures«, »special positive measures«) (Flander, 2004: 100). 

Flander (2004: 99−101) loči med pozitivno diskriminacijo v širšem in ožjem pomenu. 

Pozitivno diskriminacijo v širšem pomenu opredeljuje kot uveljavljanje posebnega pravnega 

položaja in/ali posebnih pravic, ki je namenjeno preprečevanju manj ugodnega položaja in 

spodbujanju oziroma ustvarjanju enakih možnosti določenih kategorij oseb. Pozitivno 

diskriminacijo v ožjem pomenu pa Flander obravnava kot pravni instrument, s katerim se z 

namenom spodbujanja oziroma ustvarjanja enakih možnosti, z namenom uveljavljanja 

enakovrednejše zastopanosti na političnem, ekonomskem, socialnem in drugih področjih 

družbenega življenja ter z namenom odpravljanja posredne diskriminacije uveljavlja neenako  

(prednostno) obravnavanje določenih kategorij oseb pri uresničevanju pravic. Cilj 

uveljavljanja pozitivne diskriminacije naj bi bil preprečevanje in odpravljanje posledic 

pretekle diskriminacije, preprečevanje in odpravljanje strukturne (sistemske, institucionalnem 

posredne) diskriminacije, uveljavljanje bolj sorazmerne zastopanosti ter s tem socialne 

integracije in emancipacije pripadnikov oziroma pripadnic t. i. deprivilegiranih družbenih 

skupin (družbenih skupin oziroma posameznikov v manj ugodnem položaju) na vseh 

področjih družbenega življenja. 

Pozitivna diskriminacija poskuša odpraviti preteklo diskriminacijo in izboljšati položaj 

posameznikov družbenih skupin, ki so v slabšem položaju in jim tako zagotoviti višjo raven 

enakopravnosti v družbenih odnosih, s tem pa učinkovitejšo udeležbo v aktivnem družbenem 

življenju (Pišek, 2010: 20). 

 

Flander (2004: 100) meni, da naj bi bili pozitivni ukrepi namenjeni preprečevanju manj 

ugodnega položaja, v katerem so se znašle osebe z določeno osebno okoliščino (npr. osebe 

določenega rasnega ali etničnega porekla), in nikakor ne nekakšni »pozitivni« tako ali drugače 
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upravičeni, izjemoma sprejemljivi diskriminaciji ali »upravičenemu« pravno nedopustnemu 

različnemu obravnavanju. 

 

Pozitivna diskriminacija oziroma pozitivni ukrepi, kjer ločevanje določenemu posamezniku 

ali skupini prinese prednosti, omogoča začasne ukrepe, s katerimi ranljive družbene skupine 

postavimo v ugodnejši položaj v primerjavi s preostalimi, da bi jim tako zagotovili enake 

možnosti oziroma izenačitev izhodiščnega položaja (Kuhar, 2009: 13). 

Prepoved diskriminacije ne pomeni, da bi se moralo posameznike z določenimi osebnimi 

okoliščinami obravnavati ugodneje kot ostale in jih v primerjavi z njimi postavljati v 

privilegiran položaj. Namen pravnih predpisov, ki prepovedujejo diskriminacijo, je 

vzpostavitev stanja, v katerem imajo vsi posamezniki enake (začetne) možnosti za delovanje 

na vseh področjih življenja. V določenih (redkih) primerih so lahko pravni predpisi dejansko 

usmerjeni v privilegiranje določene ogrožene skupine. Takrat govorimo o pozitivnih ukrepih. 

Pozitivni ukrepi so vedno začasni ukrepi, namenjeni izboljšanju položaja oseb z določeno 

osebno okoliščino (Mirovni inštitut, 2001). 

 

5.2 NESTRPNOST 
 

Diskriminacija je pojav z mnogimi obrazi in mnoštvom transformacij, tesno pa je prepletena z 

vprašanjem nestrpnosti in sovraštva (Kuhar, 2009: 35). 

 

V. Leskošek (2005: 9) navaja, da pomeni nestrpnost nespoštovanje prepričanj in življenjskih 

praks drugih, in meni, da z nestrpnostjo označujemo ideje in prepričanja, ki vključujejo 

podrejanje drugih, ali pa je njihov cilj preprečiti njihovo polnopravno udeležbo v družbi, kar 

dosežejo tako, da jih razglasijo za neustrezne, barbarske, neumne, lene, izkoriščevalce, 

kriminalce, nemoralne, skratka potencialno nevarne za večinsko prebivalstvo. Še posebej 

nevarna je oblika nestrpnosti, ko gre za preprečevanje mešanja kultur v imenu nekakšne 

enotne nacionalne identitete.  

 

V. Leskošek (prav tam) navaja, da nestrpnost ni le stvar neizobraženih in nižjih slojev, temveč 

je organizirana dejavnost, ki se kaže tudi v postopkih državnih institucij. 
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Nestrpnost kaže na pomanjkanje spoštovanja do ravnanj ali prepričanj, ki so drugačna od 

naših. Pokaže se, kadar ne pustimo, da bi se drugi vedli drugače ali imeli drugačno 

prepričanje kot mi (Brander, idr., 2004: 34). 

 

5.3 SEGREGACIJA 
 

Posebna oblika diskriminacije je segregacija, ki je lahko tudi posledica diskriminacije. 

Segregacija pomeni, da je (ranljiva) skupina ljudi, ki jo povezuje določena osebna okoliščina, 

ločena oziroma segregirana od dominantne družbene skupine na določenem področju 

družbenega življenja. S segregacijo je za takšno skupino ljudi ustvarjeno okolje, ki je ločeno 

od okolja drugih ljudi, v katerem imajo dostop samo do svojega načina življenja ter samo do 

svojega jezika, pogosto pa tudi samo do dobrin in storitev, ki so na voljo le v njihovi 

skupnosti. Pri tem pogosto nimajo dostopa do jezika, kulture in načina življenja, ki so na voljo 

dominantni družbeni skupini. Primera segregacije sta ločevanje romskih otrok od neromskih v 

šolskih razredih in naseljevanje manjšinskih skupnosti v geta tudi v primerih, ko ne gre za 

namerno naseljevanje, ampak je segregacija zgolj rezultat diskriminatornih politik države in 

lokalne skupnosti (Kogovšek, Petković, 2007: 12). 

Segregacija je prisiljeno in sistematično ločevanje oseb na kateri koli podlagi prepovedi 

diskriminacije. Najbolj drastična oblika segregacije je rasna diskriminacija, ki se izloča s 

pripadniki določenih ras, narodov, narodnosti, vere ali spola in jim je onemogoča ali bistveno 

omeji uveljavljanje temeljnih pravic (Čižmek, 2012). 

 

5.4 MARGINALIZACIJA 
 

Marginalizacija je posledica diskriminacije, pomeni pa izključenost osebe ali skupine iz 

družbe oziroma odrinjenost na rob družbe. Marginalizirane skupine imajo otežen ali 

onemogočen dostop do dobrin, storitev in predvsem do uresničevanja pravic. Pojem 

marginalizacije lahko razumemo v fizičnem smislu, na primer romske vasi brez infrastrukture 

in dostopa do šol, trgovin in zdravstvenih domov, lahko pa pomeni tudi odrinjenost na rob 

družbe v simbolnem smislu (Kogovšek, Petković, 2007: 12). 
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5.5 INTEGRACIJA 
 

Integracija je nasprotje marginalizacije in pomeni vključenost osebe ali skupine oseb v 

večinsko družbo tako, da ji je omogočen enako dostop do zaposlitve, stanovanj, zdravstvenih 

storitev, šolanja in načina življenja, ki je na voljo večinskemu prebivalstvu. Integracija hkrati 

pomeni, da ima posameznik ali skupina možnost, da goji tudi svojo kulturo, svoj jezik in svoj 

način življenja, če tako želi. Za integracijo so potrebni ne le čim večja odsotnost 

diskriminacije, temveč tudi posebni ukrepi, s katerimi posameznikom in skupinam 

omogočimo integracijo in enake možnosti participacije v družbi. Za integracijo je pomembna 

tudi politična participacija družbenih skupin, ki predstavlja osnovo za njihovo vključenost v 

proces odločanja (Kogovšek, Petković, 2007: 12). 

 

Integracija je dinamičen dvosmerni proces vzajemnega prilagajanja med priseljenci in 

gostiteljsko družbo. Integracija je hkrati predvsem orodje za spodbujanje enakih možnosti, pri 

čemer je potrebno slediti načelu, da mora biti priseljencem zagotovljen enakovreden in 

nerazlikovalen dostop do institucij ter do javnih in zasebnih dobrin in storitev. Med ključne 

predpogoje za zagotovitev uspešne integracije sodijo še: osnovno poznavanje jezika, 

zgodovine in institucij gostiteljske družbe, ter zaposlovanje (Niessen, Huddleston, 2010: 48).  

 

Diskriminacija kot taka ima v družbi in udejanjanju več pojavnih oblik, ki bodo predstavljene 

v nadaljevanju. 
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6 OBLIKE DISKRIMINACIJE 
 

Diskriminacijo lahko prepoznano preko različnih oblik njenega udejanjanja. Najpogostejše so 

neposredna in posredna diskriminacija, institucionalna diskriminacija, multipla ali večplastna 

diskriminacija, nadlegovanje, viktimizacija, etnično profiliranje in sovražni govor.  

 

 

6.1 NEPOSREDNA DISKRIMINACIJA 
 

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (2. odstavek 4. člena) navaja, da  

neposredna diskriminacija zaradi osebne okoliščine obstaja, če je oseba zaradi te osebne 

okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno 

kot druga oseba (Ur. l. RS, št. 93/2007). 

Primeri neposredne diskriminacije so pogosti na področjih zaposlovanja, šolanja, pri dostopu 

do storitev in vključevanju v družbeno življenje (Kogovšek, Petković, 2007: 15). 

 

6.2 POSREDNA DISKRIMINACIJA 
 

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (3. odstavek 4. člena) navaja, da 

posredna diskriminacija zaradi osebne okoliščine obstaja, kadar je oseba z določeno osebno 

okoliščino bila, je ali bi bila zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse v enakih 

ali podobnih situacijah in pogojih v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če te 

določbe, merila ali ravnanja objektivno upravičuje zakoniti cilj in če so sredstva za doseganje 

tega cilja ustrezna in potrebna (Ur. l. RS, št. 93/2007). 

Diskriminacija se lahko pojavi tudi ob uporabi na videz nevtralnih kriterijev ali meril, ki so 

enaka za vse, v praksi pa se izkaže, da imajo ta merila diskriminatoren učinek na določene 

ljudi ali skupine, ki so nesorazmerno prizadete v primerjavi z drugimi (Kogovšek, Petković, 

2007: 16). 

Kogovšek in Petković (2007: 16) navajata, da so primeri posredne diskriminacije zelo pogosti 

pri zaposlovanju, kjer je zahteva po odličnem znanju slovenskega jezika kot pogoju za 

zaposlitev posredno diskriminatorna, če odlično poznavanje slovenskega jezika ne predstavlja 

odločilne poklicne zahteve.  
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6.3 INSTITUCIONALNA DISKRIMINACIJA 
 

Institucionalna diskriminacija izhaja iz sistemske ureditve, zakonskih predpisov, politik ali 

praks državnih organov in institucij, zato praviloma prizadene večje število ljudi ali celo vse 

pripadnike neke skupine. Institucionalna diskriminacija predstavlja nasprotje posameznim 

dejanjem diskriminacije (imenovanim individualna diskriminacija), saj poteka na sistemski 

ravni. Kot institucionalno diskriminacijo lahko uvrščamo pomanjkljive ureditve, ki določenim 

družbenim skupinam otežujejo ali celo onemogočajo uveljavljanje pravic. Taka primera sta 

slaba dostopnost prostorov, dobrin in storitev za invalidne osebe ter nedostopnost medijskih 

vsebin v jeziku pripadnikov nepriznanih manjšin v Sloveniji (Kogovšek, Petković, 2007: 18). 

Kogovšek in Petković (2007: 18) navajata, da institucionalno diskriminacijo nekateri 

imenujejo tudi sistemska diskriminacija, strukturna diskriminacija ali institucionalizirana 

diskriminacija. 

 

6.4 MULTIPLA ALI VEČPLASTNA DISKRIMINACIJA 
 

Multipla diskriminacija, ki jo nekateri označujejo tudi z izrazom intersekcijska ali presečna 

diskriminacija, je tista, pri kateri več razlogov razlikovanja deluje skupaj in istočasno. Za 

posameznico oz. posameznika ustvarja novo situacijo oziroma presek, ki je kombinacija več 

osebnih okoliščin hkrati. Multipli diskriminaciji so izpostavljene ranljive osebe znotraj 

ranljivih skupin, na primer starejše invalidne osebe, invalidni otroci in mladostniki ali 

individualni pripadniki manjšin. Pri multipli diskriminaciji ima spol pomembno vlogo, saj so 

ženske pripadnice določenih skupin na mnogih področjih bolj izpostavljene diskriminaciji kot 

moški. Obstajajo pa tudi področja, kjer so moški pogosteje žrtve diskriminacije kot ženske 

(Kogovšek, Petković, 2007: 18−19). 

 

6.5 NADLEGOVANJE 
 

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (1. odstavek 5. člena) navaja, da je 

nadlegovanje nezaželeno ravnanje, temelječe na katerikoli osebni okoliščini, ki ustvarja 

zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo ter žali njeno 

dostojanstvo (Ur. l. RS, št. 93/2007). 
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Nadlegovanje je oblika diskriminacije in pomeni zmerjanje, šikaniranje, zbijanje šal ali 

podajanje neprijetnih opazk na račun neke osebne okoliščine posameznika. Kdaj določeno 

ravnanje postane nadlegovanje, je odvisno od subjektivnega dojemanja žrtve. Medtem ko 

lahko pripomba na račun etnične pripadnosti ali šala na račun homoseksualcev za določeno 

osebo vzbudi ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje, pa koga drugega sploh ne zmoti. Žrtev 

mora zato svoj občutek izraziti, da se kršitelj zave, katera njegova ravnanja učinkujejo kot 

nadlegovanje. Nadlegovanje je diskriminatorno, če imajo šala, pripomba in podobno 

dokazljivo zastrašujoč, sovražen, ponižujoč, sramotilen ali žaljiv učinek na žrtev.  V nekaterih 

primerih je meja med nadlegovanjem in neposredno diskriminacijo nejasna (Kogovšek, 

Petković, 2007: 19−20). 

Greif (2006: 10) navaja, da je nadlegovanje, če prizadeta oseba zavrne neko vrsto obnašanja, 

nezaželeno. Prvotni namen nadlegovalca pri tem ni relevanten, temveč so relevantni samo 

učinki in posledice njegovega nezaželenega ravnanja.  

 

6.6 VIKTIMIZACIJA 
 

Viktimizacija ali povračilni ukrepi pomeni, da je diskriminirana ali nadlegovana oseba 

izpostavljena neugodnim posledicam, potem ko poišče pomoč ali kako drugače ukrepa zoper 

diskriminatorno ravnanje ali nadlegovanje. O viktimizaciji govorimo tudi takrat, ko so 

takšnim neugodnim posledicam izpostavljeni tisti, ki diskriminatorni osebi pomagajo ali 

sodelujejo kot priče v korist žrtve v postopkih zaradi diskriminacije. Tako ni viktimizirana 

samo žrtev, ampak tudi tisti, ki jo podpirajo (Kogovšek, Petković, 2007: 21). 

 

6.7 ETNIČNO PROFILIRANJE 
 

Etnično profiliranje imenujemo tudi nedopustno obravnavanje. To pomeni klasificiranje 

posameznikov v skupine glede na raso ali etnično pripadnost, vero ali nacionalni izvor. 

Tovrstno klasificiranje ima svoj namen, saj poskuša določiti, na kakšen način bodo nekatere 

osebe obravnavane. Lahko so obravnavane kot sumljive, kot potencialni kriminalci in 

podobno ali pa zaradi tega sploh niso obravnavane. Etnično profiliranje v Sloveniji ni 

dovoljeno (Kogovšek, Petković, 2007: 19−21). 
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6.8 SOVRAŽNI GOVOR 
 

Sovražni govor je ustno ali pisno izražanje diskriminatornih stališč. Z njim širimo, 

spodbujamo, promoviramo ali opravičujemo rasno sovraštvo, ksenofobijo, homofobijo, 

antisemitizem, seksizem in druge oblike sovraštva (Kogovšek, Petković, 2007: 19−21). 

Sovražni govor je pogosta oblika diskriminacije, ki je tesno povezana z diskurzivno 

diskriminacijo. Sovražni govor je tisti govor, ki vsebuje določeno intenco oziroma namen, ki 

mora biti jasno izražen. Gre torej za govor, ki druge podpihuje k temu, da določeno skupino 

ali posameznika izključujejo, marginalizirajo, fizično ali verbalno napadejo in podobno 

(Kogovšek, Petkovič, 2007: 15−25). 

Sovražni govor pomeni izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi ksenofobični, 

diskriminatorni, rasistični in naperjeni zoper razne manjšine (etnične, verske, kulturne). 

Zajema tako govorno, pisno kot nebesedno (parade, insignije, simbole, ipd.) komunikacijo 

(Samaluk, 2005). 

Sovražni govor je tisti, ki ustvarja realnost, ki oblikuje sovražne mentalitete in ustvarja 

podlago za vse druge oblike sovražnosti. Jezik namreč realnost ustvarja in je ne le odseva 

(Leskošek, 2005: 81). 

Besede, katerih namen je poniževati, razčlovečiti, odvzeti dostojanstvo, postaviti v podrejen 

položaj, nekoga prikazati kot nečloveka, tretjerazredno necivilizirano bitje, vplivajo na to, 

kakšen položaj bodo imeli ti ljudje v družbi. Kakšne možnosti bodo imeli, kako bodo živeli, 

kakšna bo njihova usoda, kako bodo z njimi ravnali drugi ljudje in na vsezadnje, kako bodo 

razumeli sami sebe, je odvisno od tega, v kakšen položaj jih postavljajo tisti z družbeno močjo 

(prav tam). 

Sovražni govor je eno najmočnejših sredstev diskriminacije, še posebno, ker ga težko 

definiramo in še težje preiskujemo in kaznujemo. Podobno kot druge oblike diskriminacije 

temelji na prepričanju, da so nekateri ljudje manj vredni, ker pripadajo določeni skupini. 

Glavni cilj je razčlovečiti tiste, proti katerim je usmerjen, njegov namen pa je ponižati, 

prestrašiti, spodbuditi nasilje in druge akcije glede na rasne, etnične, spolne, religiozne, 

nacionalne ter telesne izvore in značilnosti teh skupin. Izraz zajema govorno in pisno 

komunikacijo ter je še posebno nevaren, ker legitimira druga sovražna dejanja, kot so fizični 

napadi ali institucionalno nasilje (Leskošek, 2005: 82). 

Žrtve sovražnega govora najpogosteje niso posamezniki, pač pa ranljive družbene skupine. V 

osrčju sovražnega govora je prepričanje, da so nekateri ljudje manj vredni, zato je cilj 
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sovražnega govora v razčlovečenju, ponižanju, ustrahovanju in poslabšanju družbenega 

položaja tistih, proti katerim je naperjen (Kogovšek, Petković, 2007: 19−20). 

Sovražni govor je lahko podlaga za različne oblike diskriminacije, lahko pa predstavlja tudi 

obliko diskriminatorne prakse, in sicer takrat, kadar poteka v obliki nadlegovanja. V 

preostalih primerih sovražni govor ni razumljen kot diskriminacija, pač pa kot spodbuda k 

diskriminaciji (prav tam). 

 

Do diskriminacije prihaja zaradi različnih okoliščin posameznika, ki jih imenujemo tudi 

osebne okoliščine in bodo opisane v nadaljevanju. 

7 OSEBNE OKOLIŠČINE DISKRIMINACIJE 
 

Razlikovanje samo po sebi ni sporno. Nasprotno, ljudje si pogosto prizadevamo, da bi se 

razlikovali od drugih, da bi izstopali in bili vidni. Razlikovanje postane družbeno 

nesprejemljivo, ko brez razloga temelji na posameznikovi osebni okoliščini. Takrat postane 

razlikovanje diskriminacija. Osebne okoliščine, na podlagi katerih je diskriminacija 

prepovedana, so določene z nacionalno in evropsko zakonodajo ter s številnimi mednarodnimi 

dokumenti. Med osebne okoliščine prištevamo spol, starost, raso ali etnično pripadnost, vero, 

politično ali drugo prepričanje, invalidnost in spolno usmerjenost, poleg tega pa še gmotno 

stanje, izobrazbo, družbeni položaj, zdravstveno stanje, (ne) zaposlenost, rojstvo, jezik, stan, 

družinski status in podobno. Osebne okoliščine so torej tiste osebne lastnosti, ki si jih človek 

ne izbere, se z njimi rodi ali pa jih ne more spremeniti oziroma se jim zlahka odreči 

(Kogovšek, Petković, 2007: 10). 

Vsakdo lahko postane žrtev diskriminacije, vendar pa osebne okoliščine opredeljujejo 

posamezne skupine ljudi, ki so v družbah najbolj ranljive. To so tiste skupine, ki so 

diskriminaciji še posebej izpostavljene in zaradi tega obstaja večja verjetnost, da bodo tudi 

dejansko postale njene žrtve (prav tam). 

Osebno okoliščino imenujemo tudi diskriminatorna osnova, lastnost ali stanje, na podlagi 

katerega se lahko vzpostavlja negativno razlikovanje v razmerju do večinske norme (Greif, 

2006: 10). 

Kogovšek in Petković (2007: 11) navajata,  da so v primeru spola ženske navadno ranljivejša 

skupina, vendar to ne pomeni, da moški ne morejo biti diskriminirani na osnovi spola. V 

primeru starosti so ranljiva skupina starejši ljudje, ki so lahko na primer žrtve socialne 
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izključenosti. Med ranljive skupine pogosto štejemo tudi mlade. Rasa, etnična pripadnost, 

vera in jezik so osebne okoliščine, ki v ranljivo skupino postavljajo predvsem predstavnice in 

predstavnike (rasnih, etničnih, verskih, jezikovni) manjšin znotraj določene družbe. Ranljivo 

skupino predstavljajo tudi invalidi, ki so lahko diskriminirani zaradi svoje invalidnosti  V 

ranljive skupine glede spolne usmerjenosti kot osebne okoliščine uvrščamo predvsem lezbijke 

in homoseksualce, pa tudi biseksualce in transseksualce. Gmotno stanje, izobrazba in 

nezaposlenost so osebne okoliščine, ki so pogosto povezane, tvorijo pa izjemno ranljivo 

skupino ljudi, ki je pogosto izključena iz procesov odločanja ter dostopa do izobrazbe, dobrin 

ali storitev, ki so sicer na voljo v družbi. Ranljive skupine lahko na podoben način 

predstavljajo tudi članstva v sindikatih, političnih strankah ali društvih, pripadnost 

določenemu družbenemu stanu, družinski status, bolezen, zunanji videz in druge osebne 

lastnosti posameznika. 

Rezultati ankete iz leta 2009 kažejo, da je diskriminacija v Sloveniji najbolj razširjena zaradi 

starosti in invalidnosti (52 %), sledi diskriminacija na osnovi etničnega porekla (50 %), nato 

pa zaradi spolne usmerjenosti (47 %), spola (40 %) ter vere ali verskega prepričanja (39 %) 

(Eurobarometer, 2009). 

 

V nadaljevanju bo predstavljena diskurzivna diskriminacija in njene pojavne oblike, kot so 

negativne reprezentacije drugih, izključevanje, nelingvistične oblike manj ugodnega 

obravnavanje in diskriminatorna objektifikacija. 

8 DISKURZIVNA DISKRIMINACIJA 
 

Boréus (2006: 405) govori o diskurzivni diskriminaciji, tj. o uporabi jezikovnih sredstev, s 

katerimi manj ugodno obravnavamo določeno skupino ali posameznike, za katere 

domnevamo, da pripadajo izbrani skupin, kar predstavlja pomemben element v diskriminaciji. 

Pred diskurzivno oziroma lingvistično diskriminacijo nas varuje tudi zakon, ki pravi, da je 

prepovedana diskriminacija zaradi osebne okoliščine in torej ne zahteva, da diskriminirani 

posameznik to osebno okoliščino tudi zares ima, ampak mu je lahko zgolj pripisana (Kuhar, 

2009: 18). 

Tradicionalni rasistični diskurz zamenjujejo prikrite in posredne oblike, kjer se »rasni« pojmi 

niti ne pojavljajo, vendar tak diskurz vseeno učinkuje kot stigmatizacija in diskriminacija 

etničnih ali drugih skupin (Ule, 2005: 26). 
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Diskriminacija in z njo povezani predsodki nastopajo kot sestavina nenehnih dialogov in 

razprav znotraj družbenih skupnosti. Pri tem govorci govorijo tako, da so v skladu s svojo 

referenčno skupino. Spuščajo se v kolektivne oblike diskurza, naslanjajo se na razne 

avtoritete, prevladujoča menja, predvsem pa na tiste vzorce ideologij, ki branijo obstoječe 

ravnotežje sil in moči v družbi (Ule, 2005: 37). 

 

8.1 NEGATIVNE REPREZENTACIJE DRUGIH 
 

Kuhar (2009: 19) meni, da je izhodišče negativne reprezentacije »drugih« pravzaprav isto 

izvoru predsodkov in stereotipov. Gre za vzpostavljanje razlik med »nami« in »njimi«, pri 

čemer lahko lastno skupino praviloma povzdigujemo, preostale pa konstituiramo kot »druge« 

(manj vredne, ogrožajoče ipd.). 

Boréus (2006: 410−413) navaja, da se negativne reprezentacije drugih lahko pojavljajo v 

zavestni uporabi oznak, ki so negativno konotirane, kjer namesto, da bi uporabili politično  

korektno označevanje, z izbiro žaljivega izraza namerno izključujemo ali ponižamo 

določenega posameznika ali skupino. Do diskurzivne diskriminacije prihaja lahko tudi, ko 

nam niso na voljo izrazi, ki ne bi bili žaljivi ali ponižujoči, pri čemer lahko govorimo o 

globoko zakoreninjeni diskurzivni diskriminaciji. Pogosto se celo zgodi, da so izrazi, ki so bili 

najprej nevtralni, pridobili negativne konotacije zaradi diskriminacije določenih skupin, ki jih 

označujejo. Diskurzivno diskriminacijo lahko prepoznamo tudi v načinu opisovanja določenih 

posameznikov in skupin, kjer gre za pripisovanje tipičnih lastnosti ali vedenj oziroma 

stereotipizacijo, ki se odvija predvsem preko medijskega diskurza. 

 

8.2 IZKLJUČEVANJE 
 

Izključevanje kot diskurzivna diskriminacija je sorodna socialnemu izključevanju, ki rezultira 

v tem, da posamezniki ali skupine nimajo enakovrednega dostopa do dobrin, vključujoč 

ekonomske vire in izobrazbo (Kuhar, 2009: 20). 

Boréus (2006: 413−416) loči med dvema osnovnima tipoma diskurzivnega izključevanja, in 

sicer izključevanje glasu in vzpostavljanje nevidnosti. Izključevanje glasu je povezano z 

neobstojem določenih tipov glasov v razpravi, medijskem kontekstu in podobno ali pa so ti 

glasovi le povzeti, obrobni in slučajni. Izključevanje glasov pa ne rezultira zgolj v tišini 

določenih skupin, pač pa so s tem utišani tudi alternativni pogledi na probleme in alternativne 
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rešitve zanje. To je še posebej pomembno v kontekstu intersekcionalnosti, kjer se križajo 

različne identitetne pozicije, saj skupine, ki predstavljajo le eno od intersekcij določenega 

posameznika, praviloma niso pozorne na specifične pozicije, ki nastajajo ob intersekciji z 

drugimi identitetami. 

Pri vzpostavljanju nevidnosti določenih posameznikov ali skupin pa ne gre samo zato, da ti v 

množičnih medijih nimajo glasu, pač pa se o njih in njihovi kulturi sploh ne poroča ali pa se ta 

nevidnost vzpostavlja tako, da se o njih poroča izključno v negativnih kontekstih. Nevidnost 

je tako vzpostavljena z izključitvijo pozitivnih reprezentacij (prav tam). 

Ta vrsta izključevanja je tesno povezana s konceptom (multi)kulturnega državljanstva, ki 

opozarja prav na pravico, da je posameznikova kultura reprezentirana v določenem prostoru, 

kjer je posameznik državljan, čeprav ta kultura ni večinska (Kuhar, 2009:21 po Kymlicka 

1995). 

 

8.3 NELINGVISTIČNE OBLIKE MANJ UGODNEGA OBRAVNAVANJA 
 

Med nelingvistične oblike manj ugodnega obravnavanja spadajo tiste oblike diskurzivnih 

praks, ki ne ostajajo zgolj na ravni jezika, pač pa v svojih posledicah povzročajo škodljive 

posledice v psihološkem, fizičnem in družbenem smislu. Tipična oblika govornega dejanja je 

argumentacija, ki lahko vodi k izključevanju določenih skupin (vključevanje predlogov, kako 

ravnati z določenimi posamezniki ali skupinami) (Boréus, 2006: 417). 

 

8.4 DISKRIMINATORNA OBJEKTIFIKACIJA 
 

Do diskriminatorne objektifikacije kot eno izmed oblik diskurzivne diskriminacije prihaja 

takrat, ko o določenih skupinah ali posameznikih razpravljajo, kot da bi bili objekti oziroma 

predmeti. Tovrsten diskurz te skupine oropa subjektivitete. Primer diskriminatorne 

objektifikacije lahko najdemo v slovenski zakonodaji. V Zakonu o registraciji istospolne 

partnerske skupnosti se z izrazom »registracija« istospolne zveze na nek način konstituira kot 

objekt, ki ga je potrebno registrirati podobno kot osebni avtomobil (Kuhar, 2009: 21). 

Prilagajanje družb na razmere prepletenih, fluidnih in hibridnih identitet, v katerih živimo, 

zahteva temeljit premislek o uspešnih modelih multikulturalizma, medkulturnega dialoga in 

potrebi po izobraževanju v demokratično državljanstvo, kjer bo vsem ljudem in vsakemu 
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posamezniku posebej omogočeno spoštovanje lastne identitete ne glede na posameznikove 

osebne okoliščine, vrednote in načela (Boréus, 2006: 417). 

 

V naslednjem poglavju bo predstavljeno stališče multikulturalizma in multikulturne vzgoje ter 

njuno umeščanje v institucionalno predšolsko vzgojo. 

9 MULTIKULTURALIZEM IN MULTIKULTURNA VZGOJA 
 

Temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji izhajajo iz skupne evropske 

dediščine političnih, kulturnih in moralnih vrednot, ki jih združujejo človekove pravice in 

njim pripadajoče dolžnosti ter načela pluralne demokracije, strpnosti, solidarnosti in pravne 

države. Človekove pravice vključujejo individualne in kolektivne pravice, katerih temelj sta 

svoboda in enakost posameznikov ter skupin. Človekove pravice so vselej hkrati tudi 

dolžnosti, saj pravice drugih nalagajo spoštovanje in uresničevanje pravic v obliki dolžnosti 

do drugih. Zavezujejo k spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika ter k spoštovanju 

pluralnosti kultur in s tem k spodbujanju razumevanja, strpnosti in prijateljstva med vsemi 

narodi, rasami, verskimi in drugimi skupinami. Spoštovanje pravice do nediskriminiranosti 

nalaga dolžnost nediskriminiranja v ravnanjih, pri čemer velja izpostaviti zlasti 

nediskriminiranje oseb oziroma otrok iz kulturno in socialno manj spodbudnih okolij ter 

priseljencev, nediskriminiranje v razliki med spoloma in nediskriminiranje oseb s posebnimi 

potrebami. Ta pravica pa ne izključuje pozitivne diskriminacije, katere bistvo je v tem, da 

razlikuje zato, da bi odpravila nepravične razlike in vzpostavila enake možnosti za vse. 

Vzgoja, ki si prizadeva, da bi otroci privzeli norme in vrednote, ki jih vključujejo človekove 

pravice, mora privzgojiti tudi zavest o dolžnosti do drugih in temu ustreznih ravnanjih, ki 

izhajajo iz vsebin za vse veljavnih pravic (Krek, Metljak, 2011: 13). 

 

9.1 MULTIKULTURALIZEM 
 

Z multukulturalizmom lahko na eni strani označujemo sobivanje različnih nacionalnih, 

etničnih, verskih in drugih kultur na istem prostoru, kar je dejstvo sodobnega sveta, na drugi 

strani pa gre lahko za konflikte, ki povzročajo diskriminacijo in utegnejo nastati ob sobivanju 

omenjenih kultur zaradi različnosti in nesprejemljivosti drugačnega. 
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M. Lukšič - Hacin (1999: 83−84) navaja, da lahko pojem multikulturalizem označuje 

konkretno kulturno/družbeno realnost (več etničnih skupnosti, ki se nahaja v isti državi), 

lahko je povezan s teorijo (kot kategorija, ki označuje specifične odnose med različnimi 

etničnimi skupnostmi, ki živijo v isti državi) ali pa združuje oba vidika in se pojavi kot 

politični program in gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali pa kot princip uradne 

politike do avtohtonih in priseljenskih etničnih manjšin. Cilj multikulturalizma je zaščititi in 

zagotoviti kontinuiteto drugačnosti, raznovrstnosti, heterogenosti.  

Back (1998: nav. po Dragoš, 2005: 43) trdi, da s terminom multikulturnost označujemo takšne 

družbe, kjer ljudje iz raznovrstnih, kulturno in etničnih različnih kontekstov živijo v sosedstvu 

z neko stopnjo skupnih interakcij. 

Mesić (2006: 206) meni, da se multikulturalizem v najosnovnejšem in nevtralnem smislu 

nanaša na naraščajočo zavest in priznavanje dejstva, da je večina današnjih družb 

multikulturalnih oziroma da vsebujejo razne jezikovne, verske, etnične, skratka kulturne 

manjšinske skupnosti. 

Medica (2007: 79) meni, da gre pri multikulturalizmu za koncept, ki se ukvarja z ideali 

strpnosti, pravicami etničnih manjšin, ki imajo željo po ohranitvi lastne kulturne dediščine in 

jezika; prav tako gre za enakopravno obravnavanje imigrantske države posameznikov in 

omogočanje njihove udeležbe v družbi. 

Pojem multikulturalizem se je prvič pojavil leta 1963 v Kanadi. Njegov pomen se navezuje na 

kulturni pluralizem, ki označuje obstoj družbe, ki je etnično ali kulturno heterogena in 

spodbuja kulturno, jezikovno in versko različnost. Pojav multikulturalizma se je začel z 

začetkom preseljevanja ljudstev, tako da je multukulturalizem kot pojav oziroma etnična in 

kulturna heterogenost posledica omenjenih procesov in selitev. Do ideje o multikulturalni 

ureditvi družbenih odnosov, ki bi temeljili na spoštovanju različnih kultur, pa pride šele v 

začetku 20. stoletja (Lukšič - Hacin, 1999: 84−86). 

Multikulturna vzgoja in multikulturalizem pomeni zavedanje pomembnosti lastne identitete, 

kulture svojega naroda in civilizacije nasploh ter zavedanje o razlikah med ljudmi, njihovimi 

kulturami, civilizacijami ter spoznavanje in razumevanje, v čem smo si ljudje podobni in v 

čem različni. Človek kot posameznik veliko bolje deluje v družbi, ki upošteva in spoštuje 

njegovo drugačnost in posebnost (Marjanovič Umek, 2001: 146).  

Pri opredelitvi področja družba v Kurikulumu za vrtce (1999) je tako ob postopnem 

spoznavanju samega sebe in bližnjega družbenega okolja poudarjen tudi pomen vključevanja 

v širše družbeno okolje, kar pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg 

vključevanja v lastno kulturo in nacionalno tradicijo je potrebno že zgodnje seznanjanje z 
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drugimi kulturami in civilizacijami, ki nudi osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti in 

spoštovanje drugačnosti (Marjanovič Umek, 2001: 145).  

Otrok mora v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in 

demokratičnih načel, upoštevanja otroka kot posameznika in spoštovanja zasebnosti. Hkrati 

pa mora vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu omogočiti razvijanje občutka varnosti 

in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in nediskriminiranosti (glede na spol, 

socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno konstitucijo itn.) (prav tam). 

 

9.2 MULTIKULTURNA VZGOJA 
 

V okviru multikulturne vzgoje se otrok uči tako od vrstnikov kot tudi od odraslih oseb. Pri 

tem je pomembno, da se vzgojitelji zaveda svoje lastne identitete, svoje kulture in civilizacije 

ter spoštuje drugačnost, če želi doseči kakršenkoli učinek v procesu multikulturne vzgoje. 

Pomembna naloga vrtca je, da otroka vzgaja za sodobno družbo in pri tem poskrbi, da bo znal 

razmišljati in se vključevati v interakcijo z drugimi ter da bo sposoben kritičnega mišljenja in 

zavračanja diskriminacije (Kranjc v Marjanovič Umek, 2001: 147). 

Otrok se mora seznaniti s svojim bližnjim okoljem, v katerem živi, da bo sposoben spoznavati 

in ceniti tuje kulture ter civilizacije in spoštovati drugačnost v mnenjih in dejanjih. Poznati in 

prepoznati mora njegove posebnosti in drugačnosti, hkrati pa tudi tiste lastnosti, ki ga delajo 

podobnega z drugimi. Otroka je potrebno seznanjati tudi s spremembami v času, do katerih je 

prišlo zaradi napredka človeštva, pa tudi zaradi vojn in revolucij. Omogočiti mu moramo, da 

se bo zavedal sveta, ki ga obdaja, v vsej njegovi bipolarnosti, in tudi da se bo znal upreti 

manipulativnim težnjam medijev, drugih oseb in stvari, kar mu bo omogočalo ohraniti svojo 

individualnost in identiteto (Kranjc v Marjanovič Umek, 2001: 155). 

 

Da bi neka družba resnično postala medkulturna, morajo vse skupine, ki jo sestavljajo, živeti 

enakopravno ne glede na kulturo, življenjski slog ali poreklo. To pa pomeni, da moramo 

ponovno razmisliti, ne samo, kako sobivamo s kulturami, ki se nam zdijo nenavadne, ampak 

tudi z manjšinami, ki se srečujejo z različnimi oblikami nestrpnosti in diskriminacije. 

Medkulturna vzgoja je naše osrednje orodje, s katerim lahko izkoristimo priložnosti, ki nam 

jih ponuja večkulturna družna. Glavni cilj medkulturne vzgoje mora biti krepitev odnosov, 

tako med različnimi družbami kot tudi med različnimi večinskimi ter manjšinskimi kulturnimi 

skupinami (Brander, idr., 2004: 41, 42). 
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9.2.1 DISKRIMINACIJA V VRTCU 

 

Področja izključevanja in diskriminacije (Schmidt, 2003: 315) so lahko revščina, bolezen, 

migracija, izključitev iz neformalnega omrežja in politična marginalizacija. Pojem 

izključevanja tako označuje socialno izključitev in poleg revščine zajema tudi dolgotrajno 

brezposelnost staršev, pripadnost izključeni manjšini in regionalno izključenost. 

Družbeni položaj izključenih skupin (Zaviršek in Škrjanec, 2000: 387) zaznamujejo tri vrste 

diskriminiranosti in izključenosti: 

- ekonomska (subjekt, ki mora biti sposoben ustvarjati dobiček, biti avtonomen in 

neodvisen); 

- socialna (subjekti, ki imajo družbeni vpliv in zasedejo pomembna mesta); 

- kulturna (poniževanje ljudi, ki se jih pripisujejo negativne lastnosti, in povzdigovanje 

tistih, ki se jim pripisuje pozitivne lastnosti, npr. pripadniki večinske kulture). 

Nižji socialno-ekonomski status družine lahko pomeni tudi nespodbudno okolje pri dosežkih 

otok. M. Košak Babuder (2002: 53) navaja naslednje razloge za neuspešnost otrok iz revnih 

družin: 

- drugačnost znanj: vsako domače okolje ponuja otroku specifična znanja, vrednote, 

besednjak ter odzivanja na različne situacije in dogodke. Otroci iz revnih družin 

prinesejo v okolje znanja, ki so drugačna od tistih, ki jih pričakujeta vrtec in šola;  

- v predšolskem obdobju otroci ne razvijejo osnovnih predpogojev za uspešno učenje: 

na otrokovo sposobnost pozornega poslušanja, komunikacijo in obseg besednjaka 

vpliva manjši interes za ukvarjanje z otrokom v predšolskem obdobju (branje knjig, 

pogovarjanje, igra …); 

- nizka raven samozaupanja in slaba samopodoba: ker se otroci zavedajo svojega 

drugačnega statusa, se v drugem okolju počutijo negotovo in nesproščeno. Velikokrat 

izgubijo zaupanje v svoje sposobnosti in spretnosti, ker te v šolskem okolju niso 

učinkovite. Ker izgubijo samozaupanje, se otroci ne izkažejo niti na področjih, na 

katerih bi bili lahko celo zelo uspešni;  

- jezikovno učenje v domačem okolju: v predšolskem obdobju se otroci ob učenju jezika 

razlikujejo v jezikovnem razumevanju, uporabi jezika, razumevanju števil in vzročno-

posledičnih odnosov ter po svojem védenju o svetu, ki jih obkroža. 
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9.2.2 OTROCI IZ KULTURNO RAZLIČNIH OKOLIJ 

 

Kulturne razlike med posamezniki se lahko kažejo med pripadniki različnih socialnih slojev, 

etničnih skupin, med predstavniki različnih generacij, spolov, življenjskimi slogi in verskimi 

skupnostmi. Kulturna različnost bi morala predstavljati pozitivno vrednoto, ki nas 

medsebojno bogati. Multikulturna vzgoja naj bi upoštevala omenjene različnosti in potrebe 

otrok ter razvijala občutljivost do drugačnosti ter kulturnih in socializacijskih razlik. 

K. Skubic Ermenc (2003: 55) govori o posledicah medkulturne komunikacije zaradi 

komunikacijskih nesporazumov in zmot. Obče pedagoško načelo je, da moramo pri vzgojno–

izobraževalnem procesu izhajati iz prejšnjega znanja in razumevanja otrok ter njihovih 

izkušenj, kar pa je velikokrat že socialno določeno.  

Resman (2003: 65) poudarja, da se morata multikulturna vzgoja in izobraževanje usmeriti v 

razvijanje socialne kohezije, v iskanje ravnotežja med vzgojo za različnost in vzgojo za 

enakost, vzgojo, katere namen bo ohranjati in razvijati identiteto in ponos zaradi 

posameznikovega kulturnega in socialnega izvora. Pri tem je potrebno pri otroku razvijati tiste 

socialne odlike, znanja in sposobnosti, ki mu bodo omogočali enakovredno vključevanje v 

obstoječi sistem družbenih institucij.  

 

9.3 NAČELO ENAKIH MOŽNOSTI IN UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI MED 

OTROKI TER NAČELO MULTIKULTURALIZMA 
 

Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki po Kurikulumu 

za vrtce (1999: 8) se uresničuje preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj 

vsakega otroka in ob upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in 

fleksibilno, vendar strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami v oddelke vrtca.  

V Kurikulumu za vrtce (1999: 12) je poudarjeno načelo enakih možnosti in upoštevanja 

različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, ki vključuje: 

− omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, 

− upoštevanje značilnosti starostnega obdobja, 

− upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju, 
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− čim širše in fleksibilno strokovno zagotavljanje pogojev za stalno ali občasno 

vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v življenje in delo rednih 

oddelkov v vrtcih, 

− upoštevanje skupinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni 

nazor itn.) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje, 

− upoštevanje načela različnosti in multikulturalizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti 

in materialov, ki naj otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta 

(stvari, ljudi, kultur). 

 

V Priročniku h Kurikulumu za vrtce (2001: 17) je o načelu enakih možnosti zapisano, da je 

področje otrokovih razvojnih potreb in iz njih izhajajočih pravic zelo kompleksno in 

protislovno. Upoštevanje tega nas namreč hitro privede do egalitirizma, ko pravično 

upoštevanje načela razumemo kot obvezo za enako obravnavanje vseh otrok ne glede na 

sposobnost, izkušnje, kulturno zaledje, motivacijo za učenje, sposobnosti za prilagajanje 

institucionalnemu okolju itn.  

 

Da bi vzgojitelj v skupini otrok ustvaril strpno, multikulturno okolje, so mu v pomoč sledeča 

načela (Kroflič, 2005: 17): 

− ker se prvi odnosi zaupanja, ki spodbudijo otrokovo doživljanje razpoloženja 

pomembne druge osebe in empatične reakcije, vzpostavijo že pred vstopom otroka v 

vrtec, mora vzgojitelj poskrbeti za vzpostavitev emocionalne bližine med staršem, 

vzgojiteljem in otrokom; 

− vzgojitelj mora opazovati otroka kot »moralno kompetentno bitje« in spodbujati 

empatične vrstniške odnose v smeri otrokovega zaznavanja vrstnikovih potreb in 

pričakovanj, ki zvišujejo tudi kakovost učenja nasploh; 

− vzgojitelj mora postopoma spodbujati otrokovo moralno razsojanje ob pravilih 

institucije ter ob k učnim temah usmerjenih aktivnosti (dolžnost do pravila se ne 

vzpostavi sama, ampak šele kot posledica simbolne identifikacije, s katero otrok 

določeno normo internalizira in jo postopoma pretvori v osebno vrednoto); 

− vzgojitelj mora otroke spodbujati k dogovarjanju in sprejemanju aktivne vloge pri 

postavljanju skupnih pravil bivanja; 

− ob integraciji otrok s posebnimi potrebami mora vzgojitelj poskrbeti za vključevanje 

spontanega sprejemanja drugačnosti (kulturne in drugačnosti po sposobnostih) ob 
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strokovni podpori, ki pa naj ne bo preveč »očitna«, da bi s tem spodbudili 

stigmatizacijo in zavrli možnost medsebojne pomoči; spremljevalci (gibalno oviranih 

otrok) in drugi strokovnjaki naj, kolikor se le da, sodelujejo s celo skupino in s tem 

šele posredno nudijo pomoč usmerjenim otrokom; 

− zgodnje učenje otrok naj poteka v situacijah, ki omogočajo globoko doživetje in 

potopitev v učno situacijo prek praktične aktivnosti, sugestivnih umetniških 

fenomenov (lepote besede, zvoka, giba, likovne podobe), doživljanja čudežev narave 

in moči osebnih stikov – na prvem mestu pa je seveda ekspresivno močen vzgojitelj. 

 

Eden od pomembnih standardov demokratičnosti družbe je zagotavljanje enakosti med ljudmi 

na vseh ravneh družbenega življenja. Pri tem imamo pomembno vlogo vzgojitelji v vrtcu, kjer 

lahko otroke z lastnim zgledom in pozitivnim pogledom na svet vzgajamo v demokratične 

ljudi s posluhom za sočloveka, njegove pravice in potrebe. Menim namreč, da se je potrebno 

diskriminacije najprej zavedati in jo nato znati tudi prepoznavati, še posebno pa se mi zdi 

nujno, da znamo prisluhniti sebi in se zavedati lastnega ravnanja ter z vzornim vedenjem in 

ravnanjem biti zgled drugim. Pri tem se mi zdi pomembno, da znamo kritično ovrednotiti 

lastno delo in ravnanje, saj nam le to omogoča širjenje nediskriminatornega delovanja v 

skupini in med ljudmi. 

 

9.4. MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA 
 

Teorija socialne identitete v polju medkulturnih primerjav prinaša razlago za pojav 

medkulturnih pristranskosti. Do pozitivne identitete po tej teoriji pridemo z vzpostavljanjem 

pozitivnih razlik v korist lastne kulture, da svojo kulturo ali mikrokulturo vrednotimo 

pozitivneje kot druge kulture (Ule, 2005: 380−382). 

Komuniciranje med člani iste mikrokulture ali kulture poteka po pravilih medosebnega 

komuniciranja, kjer vstopamo v komuniciranje kot osebe z osebnimi značilnostmi in menjamo 

medosebne perspektive, ob čemer predpostavljamo, da med nami obstajajo razlike. Ko pa 

vstopamo v stik in odnos z osebami iz drugih kultur, mikrokultur, skupin, potem delujemo kot 

člani teh skupin ali kulture, ne kot posamezniki, osebe. To pomeni, da sebe in druge 

zaznavamo in presojamo kot predstavnike teh kultur, ne kot osebe s posebnimi značilnostmi. 

Tedaj stopijo v ozadje osebnostne značilnosti, v ospredje pa stopijo kulturne in skupinske 
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značilnosti, ki se ravnajo po drugačnih pravilih. V medkulturnem komuniciranju tedaj ne 

nastopamo kot »jaz« in »ti«. V ospredje stopijo odnosi »mi«, »vi« ali »oni« (prav tam). 

Medkulturno komuniciranje je oblika kulturnega in socialnega umeščanja človeka, ki poudari 

njegovo pripadnost posamezni kulturi ali skupini. Z vzpostavljanjem pozitivne razlike med 

skupinami ali kulturami v prid lastni kulturi umetno povečamo vrednost lastne kulture in 

posredno izboljšamo tudi lastno samopodobo. Ta proces je temelj za pogost pojav 

medskupinske ali medkulturne diskriminacije (prav tam). 

Ker je jezik pogosto temeljno sredstvo razlikovanja in temeljni razlikovalni znak med 

različnimi (etničnimi) skupinami, poudarjajo zlasti jezikovne razlike in posebnosti ter pomen 

svoje kulture. Jezik je izraz medskupinskega vedenja in sredstvo za posredovanje tega 

vedenja. Tako se tedaj, ko gre za majhne jezikovne razlike med različnimi etničnimi 

skupinami, skupine pogosto zatekajo k poudarjanju in stopnjevanju teh razlik, da bi tako 

dobile potrebno oporo za različnost in za ustrezno pozitivno socialno identiteto svojih članov 

(prav tam). 

Jezik je močno orodje, lahko tudi orodje oblasti. Omogoča nam, da izrazimo notranje misli, 

občutke, doživljanja, posredujemo informacije, dosegamo cilje in namene. Jezik uporabljamo, 

da obvladujemo in nadzorujemo življenjski svet. Toda če nismo pozorni nanj, jezik lahko 

nadzoruje nas (Ule, 2005: 189). 

Posledica tega, da ena družbena skupina nadzoruje jezik drugih skupin, je, da se izkušnje 

drugih skupin ignorira in razvrednoti. Tradicionalni način uporabe jezika reflektira predvsem 

izkušnje dominantnih skupin, na primer pripadnikov srednjih in višjih slojev. Jezik in način 

govora ne vplivata samo na to, kako doživljamo svet, ampak tudi na to, kako vidimo sebe. 

Ljudje, ki pripadajo različnim skupinam, razvijejo različne jezikovne navade, kar ima 

pomembne posledice tudi na to, kako vidijo sebe in kako živijo svoja življenja (prav tam). 

 

 

V nadaljevanju sledi empirični del magistrskega dela, v katerem smo raziskovali vlogo 

diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu. 
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10 EMPIRIČNI DEL 
 

10.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

V vrtcu je veliko diskriminatornih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj otrok, njihovo 

samopodobo in samozavest. Predsodki in diskriminacija se lahko pojavijo že med najmlajšimi 

otroki v vrtcu in se nadaljujejo v odrasli dobi. V mnogih primerih lahko dosežejo 

nesprejemanje, zaničevanje, zatiranje, zapostavljanje, neenakopravnost ali celo nečloveško 

ravnanje. 

Pomen predšolske vzgoje pri ustvarjanju razmer za družbeno vključenost in izenačevanje 

poznejših izobraževalnih možnosti vseh otrok je zelo velik. Nedavna študija Eurydice 

poudarja potrebo po dostopnosti vrtcev in odzivnosti programov za vse otroke, še posebej za 

skupine s t. i. »dodatnimi potrebami«, kot so otroci iz socialno šibkih družin ter otroci 

jezikovnih, etničnih oziroma kulturnih manjšin, katerih razvoj je (lahko) ogrožen zaradi 

družinskih in drugih institucionalnih dejavnikov (Eurydice, 2009: 16). 

 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja kot pomembne osebnosti lahko z besedo, ravnanjem in 

moralnim delovanjem močno vplivajo na otrokov razvoj in spodbujajo njegov pozitiven 

pogled na različnosti, ki nas medsebojno bogatijo ter nam ponujajo možnosti za razvoj lastne 

identitete. Pomembno je, da se strokovni delavci v vrtcu zavedajo, da diskriminacija obstaja, 

da jo znajo prepoznati in se z njo spopasti. Diskriminacija otrok se izraža tudi v njihovem 

govoru in ker v navedeni literaturi magistrskega dela nismo zasledili podobnih raziskav, bomo 

skušali empiričnem delu raziskati jezikovna izrazila diskriminatornega diskurza v vrtcu 

oziroma ugotoviti, kako se diskriminacija kaže v otrokovem govoru.  

 

Z anketnim vprašalnikom smo preverjali, kako vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja razumejo 

pojma diskriminacija in multikulturalizem. Zanimalo nas je, v kolikšni meri se strinjajo, da se 

vsi ljudje rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice ter ali imajo otroci v 

skupini, v kateri delajo, enake možnosti in pravice. Ugotavljali smo, ali se po mnenju 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja diskriminacija pojavlja že med predšolskimi otroki, kaj 

menijo, da najbolj zaznamuje družbeni položaj izključenih skupin ter kako pogosto skušajo v 

skupini, v kateri delajo, zagotoviti enakopravno komunikacijo med odraslimi in otroki oz. 

med otroki. Anketiranci so ocenjevali, kako pogosto osebne okoliščine otrok in njihovih 
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staršev predstavljajo osnovo za jezikovno diskriminacijo in izhodišče za neenako 

obravnavanje. Zanimalo nas je tudi, kje in na kakšne načine se v otrokovem govoru najbolj 

prepoznavajo posledice in učinki diskriminacije, v kateri dnevni dejavnosti se vloga 

diskriminacije najbolj kaže ter ali diskriminiranim otrokom v njihovi skupini ponujajo dovolj 

možnosti za enakopravno vključevanje. Na koncu pa smo preverjali še, ali se anketirancem 

zdi, da imajo strokovni delavci pomembno vlogo v prepoznavanju in preprečevanju 

diskriminacije ter ali je vrtec primerno okolje za vzpostavljanje jezikovne enakosti med 

otroki.   

 

10.2 RAZISKOVALNI CILJI 
 

Cilji raziskave so: 

– ugotoviti, kateri diskriminatorni dejavniki najbolj vplivajo na govorno izražanje otrok, 

– ugotoviti, kje na jezikovni ravni otrok se najbolj kaže diskriminacija,  

– ugotoviti, kako vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja1 prepoznavajo učinke 

diskriminacije v otrokovem govoru, 

– ugotoviti, ali vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja menijo, da imajo pomembno vlogo 

pri preprečevanju diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu. 

 

10.3 HIPOTEZE 
 

H 1: Predvidevam, da med diskriminatornimi dejavniki, ki po mnenju anketirancev vplivajo 

na jezikovno izražanje otrok in jih lahko pripisujemo vidnim ali nevidnim, zamišljenim in 

neznanim izhodiščem diskriminacije (narodnost, rasa, etnični izvor, spol, zdravstveno stanje, 

invalidnost, versko prepričanje, starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, 

družbeni položaj), najbolj izstopa priseljenost otrok iz drugih kulturnih okolij. 

H 2: Predvidevam, da se diskriminacija na jezikovni ravni otrok po mnenju anketirancev 

najbolj kaže v obsegu otrokovega besedišča. 

H 3: Predvidevam, da vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja učinke diskriminacije na jezikovni 

ravni prepoznajo v pogovoru z otroki. 

H 4: Predvidevam, da se vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja čutijo pomembni za 

preprečevanje diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu. 

                                                 
1 V magistrskem delu bomo uporabljali moško slovnično obliko, tj. vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. 
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10.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna oblika raziskovanja, metoda je bila deskriptivna, 

kavzalna, neeksperimentalna. 

 

10.4.1 OPIS VZORCA 

 

Raziskovalni del naloge je zajemal neslučajnostni, priložnostni vzorec, pri čemer smo skušali 

s spletnim reševanjem vprašalnika zajeti čim več vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja po 

Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 296 anketirancev, od tega 228 vzgojiteljev in 68 

pomočnikov vzgojitelja. Največ, kar 85 strokovnih delavcev (29 %) je bilo starih od 41 do 50 

let. 73 strokovnih delavcev (25 %) je bilo starih od 18 do 30 let, 72 strokovnih delavcev (24 

%) je bilo v starih  od 31 do 40 let, 66 strokovnih delavcev (22 %)  pa je bilo starih 51 let ali 

več (Slika 1). V raziskavi je sodelovalo 228 vprašanih (77 %), ki so zaposleni na delovnem 

mestu vzgojitelja in 68 strokovnih delavcev (23 %), ki so zaposleni na delavnem mestu 

pomočnika vzgojitelja (Slika 2). Največ anketirancev dela v vrtcu, ki je v mestnem okolju (43 

%), kar predstavlja 123 vseh strokovnih delavcev. Sledijo tisti v vaškem okolju (36 %), kar 

predstavlja 103 strokovne delavce, najmanj pa jih je zaposlenih v vrtcih v primestnem okolju 

(21 %), kar predstavlja 60 strokovnih delavcev (Slika 3). 

 

 

Slika 1: Starost. 
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Slika 2: Delovno mesto. 

 

 

 

 

Slika 3: Okolje vrtca, v katerem delajo. 

 

 

 

10.4.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz 17 vprašanj, od tega so bila štiri polodprtega, 13 pa zaprtega 

tipa.  

Na začetku so bila tri vprašanja po demografskih podatkih in sicer po starostni skupini, 

delovnem mestu in okolju vrtca, v katerem so zaposleni anketiranci. V nadaljevanju 

vprašalnika so anketiranci izbirali pravi pomen pojmov diskriminacija in multikulturalizem 

ter ocenjevali svoje (ne)strinjanje s trditvijo, da se vsi ljudje rodijo svobodni, imajo enako 

dostojanstvo in pravice ter da imajo otroci v njihovi skupini enake možnosti in pravice. 

Sledilo je vprašanje, ali menijo, da se diskriminacija pojavlja že med predšolskimi otroki, kaj 

menijo, da najbolj zaznamuje družbeni položaj izključenih skupin ter o tem, kako pogosto 
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skušajo v njihovi skupini zagotavljati enakopravno komunikacijo med odraslimi in otroki, pa 

tudi med otroki samimi.  

Pri naslednjem vprašanju so anketiranci ocenjevali, kako pogosto se določene osebne 

okoliščine otrok in njihovih staršev kažejo kot osnova za jezikovno diskriminacijo in 

izhodišče za neenako obravnavanje. Vprašanje je bilo sestavljeno iz 13 osebnih okoliščin, in 

sicer: starost, narodnost, rasa, etnično poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, 

versko prepričanje, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje in družbeni položaj. V 

zadnjem delu pa so bila še vprašanja o tem, kje se najbolj prepoznavajo posledice 

diskriminacije v otrokovem govoru, kako prepoznavajo učinke diskriminacije, ali 

diskriminiranim otrokom ponujajo dovolj priložnosti za enakopravno vključevanje ter v kateri 

dnevni dejavnosti se v njihovi skupini najbolj kaže vloga diskriminacije v jezikovnem 

izražanju otrok. Vprašalnik se je zaključil z vprašanjema o tem, ali strokovni delavci menijo, 

da imajo pomembno vlogo v prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije ter ali menijo, da 

je vrtec primerno okolje za vzpostavljanje jezikovne enakosti med otroki. 

Pridobivanje  in zbiranje podatkov je potekalo anonimno, trajalo pa je 30 dni. 

 

10.4.3 ANALIZA ZANESLJIVOSTI VPRAŠALNIKA 

 

Zanesljivost je lastnost vprašalnika, ki zagotavlja, da bomo ob merjenju na istih enotah 

(anketirancih) in z istim vprašalnikom v dveh različnih časovnih točkah dobili enake rezultate. 

Zanesljivost vprašalnika smo preverjali s pomočjo Cronbachovega koeficienta α. Da je 

vprašalnik zanesljiv, lahko govorimo, ko ima koeficient vrednost α = 0,7 ali več (Field 2009, 

673−675). 

V vprašalniku smo na lestvici od 1 (nikoli) do 5 (vedno) anketirance spraševali, kako pogosto 

se posamezne osebne okoliščine otrok in njihovih staršev kažejo kot osnova za jezikovno 

diskriminacijo. Vključenih je bilo 13 okoliščin: starost, narodnost, rasa, etnično poreklo, spol, 

zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko prepričanje, spolna usmerjenost, izobrazba, 

gmotno stanje in družbeni položaj. V našem primeru Cronbachov koeficient za 13 

spremenljivk znaša α = 0,931, torej je lestvica zanesljiva.   
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10.4.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, ki smo jih pridobili s spletnim vprašalnikom, smo obdelali tako, da smo uporabili 

opisno ali deskriptivno statistiko, dobljene rezultate pa smo predstavili z grafi ali tabelami in 

jih interpretirali. Podatki so bili statistično obdelani s pomočjo statističnega programa SPSS. 

Veljavnost instrumenta je preverjena z vsebinsko in konstruktno analizo, upoštevana pa je bila 

objektivnost izvedbe in interpretacije. 

Podatke, pridobljene s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, smo najprej predstavili s 

pomočjo opisnih statistik (frekvence, povprečja). V nadaljevanju smo preverjali povezanost 

med spremenljivkami s pomočjo χ2 preizkusa oz. Kullbackovega 2Î preizkusa, kjer pogoji za 

χ2 niso bili izpolnjeni, ter s pomočjo t-testa in ANOVA analize.  

Za preverjanje povezanosti pri nominalnih in ordinalnih spremenljivkah uporabimo χ2 test 

(Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 32), pri čemer morajo biti izpolnjeni določeni 

pogoji. Podatki morajo biti med seboj neodvisni, največ 20 % celic ima lahko pričakovano 

(teoretično) frekvenco manjšo od 5, nobena celica pa ne sme imeti pričakovane frekvence 

manjše od 1 (Field 2009, 692). Ko ti pogoji niso izpolnjeni, lahko uporabimo nadomestek χ2 

preizkusa, in sicer Kullbackov 2Î preizkus (»likelihood ratio«), ki je uporaben predvsem pri 

majhnih vzorcih (Field 2009, 690).  

T-test in analiza variance (ANOVA) nam omogočata ugotavljanje razlik, ko je vsaj ena 

spremenljivka intervalnega ali razmernostnega tipa (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 

32). S t-testom za neodvisna vzorca preverjamo, ali je povprečna vrednost spremenljivke v eni 

skupini enot različna kot v drugi skupini enot (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 47), 

ANOVA pa nam omogoča preverjanje razlik v povprečni vrednosti pri več skupinah 

(Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 53). Pogoji za izvedbo teh dveh testov so, kot že 

omenjeno, intervalni ali razmernostni tip odvisne spremenljivke, variance v skupini oz. 

skupinah morajo biti približno enake ali pa mora biti približno enako število enot v skupinah, 

podatki morajo biti med seboj neodvisni (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 53; Field 

2009, 326; Field 2009, 359). 
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10.5 PRIČAKOVANI REZULTATI 
 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen je pogled strokovnih delavcev v vrtcu na 

diskriminacijo, ki se kaže v otrokovem govoru. 

S postavljenimi hipotezami smo predvidevali, da med diskriminatornimi dejavniki, ki vplivajo 

na govorno izražanje otrok, najbolj izstopa priseljenost otrok iz drugih kulturnih okolij, pri 

čemer smo želeli ugotavljati razlike med osebnimi okoliščinami, ki se kažejo kot osnova za 

jezikovno diskriminacijo, med mestnim, primestnim in vaškim okoljem. Predvidevali smo, da 

se diskriminacija na jezikovni ravni otrok najbolj kaže v obsegu otrokovega besedišča, da 

strokovni delavci učinke diskriminacije na jezikovni ravni prepoznavajo v pogovoru z otroki 

in da se strokovni delavci čutijo pomembni za preprečevanje diskriminacije, ki se kaže v 

jezikovnem izražanju otrok v vrtcu. 

 

10.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate raziskave in njihovo interpretacijo. 

10.6.1 OPISNE STATISTIKE 

 

RAZUMEVANJE POJMA DISKRIMINACIJA 

 

Polovica anketirancev, kar predstavlja 148 strokovnih delavcev (50 %) meni, da je 

diskriminacija neenako obravnavanje posameznikov na osnovi osebnih okoliščin, sledijo pa 

tisti, ki so odgovorili, da je diskriminacija ukrep, s katerim posamezniku ali skupinam 

onemogočimo enake možnosti glede na medsebojne različnosti (42 %), kar predstavlja 124 

strokovnih delavcev. Trije anketirani (1 %) je izbralo odgovor »Drugo«, kjer so navedli, da 

pomeni diskriminacija »neenako obravnavanje posameznice oz. posameznika v primerjavi z 

nekom drugim zaradi narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, 

invalidnosti, jezika, verskega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega 

stanja, družbenega položaja ali katerekoli druge osebne okoliščine. Je ravnanje, ki ogroža, 

omejuje ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin oz. zapostavljanje, priznavanje manjših pravic. 18 anketirancev (6 %) 

meni, da predstavlja pojem diskriminacija nevključevanje oseb v večinsko družbo, trije 

anketiranci (1 %) pa menijo, da je diskriminacija nespoštovanje lastne identitete (Slika 4). 
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Slika 4: Kaj je diskriminacija? 

 

 

 

OPREDELJEVANJE POJMA MULTIKULTURALIZMA 

 

258 anketirancev (87 %) pojem multikulturalizem razume kot družbo, ki je etnično in 

kulturno heterogena ter spodbuja kulturno, jezikovno in versko različnost. 21 anketirancev (7 

%) pojem multikulturalizem opredeljuje kot družbo, v kateri posamezniki živijo strpno in 

razumevajoče. 17 anketirancev (6 %) pa meni, da multikulturalizem označuje družbo, ki 

omogoča življenje vsakemu posamezniku, vendar vzpostavlja pomembne razlike med njimi. 

Za odgovor »Drugo« se ni opredelil nihče od anketiranih (Slika 5). 

 

Slika 5: Kaj opredeljuje pojem multikulturalizem? 
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TRDITEV: »VSI LJUDJE SE RODIJO SVOBODNI IN IMAJO ENAKO DOSTOJANSTVO 

TER ENAKE PRAVICE« 

 

207 anketirancev (70 %) se popolnoma strinja s trditvijo, da se vsi ljudje rodijo svobodni in 

imajo enako dostojanstvo ter enake pravice. Sledi 53 anketirancev (18 %), ki so odgovorili, da 

se s tem strinjajo. 27 anketirancev (9 %) se ne strinja s trditvijo, da se vsi ljudje rodijo 

svobodni in da imajo enako dostojanstvo ter enake pravice, 9 anketirancev (3 %) pa se s to 

trditvijo nikakor ne strinja. Na vprašanje so anketiranci odgovarjali na lestvici od 1 (nikakor 

se ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam), povprečna ocena strinjanja je bila M = 4,44, s 

standardnim odklonom 1,1 (Slika 6). 

 

Slika 6: Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo ter enake pravice.  

 

 

TRDITEV: »OTROCI IMAJO V SKUPINI, V KATERI DELAM, ENAKE MOŽNOSTI IN 

PRAVICE« 

 

234 anketirancev (79 %) se popolnoma strinja, da imajo otroci v skupini, v kateri delajo, 

enake možnosti in pravice, sledi 53 tistih, ki se s to trditvijo strinjajo (18 %). 6 anketiranih (2 

%) se ne strinja s trditvijo, da imajo otroci v skupini, v kateri delajo, enake možnosti in 

pravice, 3 anketiranci (1 %) pa so izbrali odgovor »Ne vem«. Nihče izmed anketirancev ni 

izbral odgovora, da se nikakor ne strinja. Anketiranci so odgovarjali na lestvici od 1 (nikakor 

se ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam), povprečna ocena je bila M = 4,73, s 

standardnim odklonom 0,6 (Slika 7). 
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Slika 7: Otroci imajo v skupini, v kateri delam, enake možnosti in pravice. 

 

 

 

MNENJA O TEM, ALI SE DISKRIMINACIJA POJAVLJA ŽE MED PREDŠOLSKIMI 

OTROKI 

 

Nekaj manj kot četrtina anketirancev, kar predstavlja 71 vseh anketiranih (24 %) meni, da 

diskriminacije med predšolskimi otroki še ni, kar 225 anketiranih (76 %) pa meni, da se 

diskriminacija pojavlja že med predšolskimi otroki (Slika 8). 

 

Slika 8: Ali menite, da se diskriminacija pojavlja že med predšolskimi otroki? 
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MNENJA O TEM, KAJ NAJBOLJ ZAZNAMUJE DRUŽBENI POLOŽAJ IZKLJUČENIH 

SKUPIN 

 

132 anketirancev (45 %) meni, da družbeni položaj izključenih skupin najbolj zaznamuje 

socialna diskriminiranost/izključenost, sledi 85 tistih, ki menijo, da ga zaznamuje ekonomska 

diskriminiranost/izključenost (29 %), 79 anketiranih pa meni, da ga zaznamuje kulturna 

diskriminiranost/izključenost (27 %) (Slika 9). 

 

Slika 9: Kaj po vašem mnenju najbolj zaznamuje družbeni položaj izključenih skupin? 

 

 

 

ZAGOTAVLJANJE ENAKOPRAVNE KOMUNIKACIJE MED ODRASLIMI IN OTROKI 

TER MED OTROKI SAMIMI 

 

243 vprašanih (82 %) skuša vedno zagotoviti enakopravno komunikacijo med odraslimi in 

otroki, pa tudi med otroki samimi, 53 anketiranih (18 %) pa je takih, ki to poskušajo pogosto. 

Nihče izmed anketirancev ni odgovoril, da to poskuša le včasih oz. nikoli. Anketiranci so na 

vprašanje odgovarjali na lestvici od 1 (nikoli) do 4 (vedno), povprečna ocena znaša M = 3,82, 

s standardnim odklonom 0,4 (Slika 10). 
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Slika 10: V skupini, v kateri delam, skušam zagotoviti enakopravno komunikacijo tako med odraslimi in otroki, kakor tudi med otroki 

samimi. 

 

 

 

V nadaljevanju smo anketirance spraševali, kako pogosto se določene osebne okoliščine otrok 

in njihovih staršev, ki so vključeni v njihovo skupino, kažejo kot osnova za jezikovno 

diskriminacijo in izhodišče za neenako obravnavanje. Odgovarjali so na lestvici od 1 (nikoli) 

do 5 (vedno). 

 

 

STAROST KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN NEENAKO 

OBRAVNAVANJE 

 

Da starost ni nikoli osnova za jezikovno diskriminacijo, meni 172 vprašanih (58 %), 62 

anketirancev meni, da to ni skoraj nikoli (21 %) oz. 56 je takih, ki menijo, da je to le občasno 

(19 %). Trije anketiranci (1 %) menijo, da je starost skoraj vedno osnova za jezikovno 

diskriminacijo, odgovor »vedno« pa se ni pojavil (Slika 11). 

 

Slika 11: Starost kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 
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NARODNOST KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN NEENAKO 

OBRAVNAVANJE 

 

Da narodnost ni nikoli osnova za jezikovno diskriminacijo, meni 151 anketiranih (51 %), sledi 

62 tistih, ki menijo, da je to občasno (21 %). 56 anketirancev (19 %)  meni, da narodnost 

skoraj nikoli ni osnova za jezikovno diskriminacijo, 24 anketirancev (8 %)  meni, da je to 

skoraj vedno, trije (1 %) pa so taki, ki menijo, da je narodnost vedno osnova za jezikovno 

diskriminacijo in neenako obravnavanje (Slika 12). 

 

Slika 12: Narodnost kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 

 

 

 

RASA KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN NEENAKO 

OBRAVNAVANJE 

 

185 anketirancev (62 %) meni, da rasa ni nikoli, 50 anketirancev (17 %) pa, da ni skoraj 

nikoli osnova za diskriminacijo. 40 anketiranih (13 %) meni, da je rasa občasno osnova za 

diskriminacijo, 21 anketiranih (7 %) pa meni, da je to skoraj vedno. Odgovor »vedno« se ni 

pojavil (Slika 13). 

 

Slika 13: Rasa kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 
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ETNIČNO POREKLO KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN 

NEENAKO OBRAVNAVANJE  

 

Da etnično poreklo ni nikoli osnova za diskriminacijo, meni 169 anketirancev (57 %), da ni 

skoraj nikoli, pa 56 vprašanih (19 %), sledi 50 tistih (17 %), ki menijo, da je občasno osnova 

za diskriminacijo. Da je etnično poreklo skoraj vedno osnova za diskriminacijo, pa meni 18 

anketiranih (6 %)  (Slika 14). 

 

Slika 14: Etnično poreklo kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 

 

 

 

SPOL KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN NEENAKO 

OBRAVNAVANJE  

 

Da spol ni nikoli osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje, meni 213 

anketirancev (72 %), da ni skoraj nikoli, pa 56 anketirancev (19 %). 24 anketiranih (8 %) 

meni, da je spol občasno osnova za diskriminacijo, trije anketiranci  (1 %) pa so izbrali 

odgovor, da je spol skoraj vedno osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako 

obravnavanje. Odgovor »vedno« se ni pojavil (Slika 15). 

 

Slika 15: Spol kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 
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ZDRAVSTVENO STANJE KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN 

NEENAKO OBRAVNAVANJE 

 

196 anketirancev (66 %) meni, da zdravstveno stanje ni nikoli osnova za diskriminacijo, da ni 

skoraj nikoli osnova za diskriminacijo, pa meni 56 vprašanih (19 %). 41 anketirancev (14 %) 

meni, da je zdravstveno stanje občasno osnova za jezikovno diskriminacijo, trije (1 %) pa so 

taki, ki menijo, da je zdravstveno stanje skoraj vedno osnova za jezikovno diskriminacijo in 

neenako obravnavanje. Odgovor »vedno« se ni pojavil (Slika 16). 

 

Slika 16: Zdravstveno stanje kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 

 

 

 

INVALIDNOST KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN NEENAKO 

OBRAVNAVANJE 

 

207 anketirancev (70 %) je mnenja, da invalidnost nikoli ne predstavlja osnove za jezikovno 

diskriminacijo in neenako obravnavanje, sledi pa 47 anketirancev (16 %), ki menijo, da skoraj 

nikoli ne predstavlja osnove za diskriminacijo. 36 anketirancev (12 %) meni, da je to le 

občasno (Slika 17). 

 

Slika 17: Invalidnost kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 
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JEZIK KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN NEENAKO 

OBRAVNAVANJE 

 

130 anketirancev (44 %) meni, da jezik nikoli ne predstavlja osnove za diskriminacijo, 74 

anketirancev (25 %)  pa, da jo predstavlja občasno. Sledi 68 anketirancev (23 %), ki menijo, 

da jezik ni skoraj nikoli osnova za jezikovno diskriminacijo. 18 anketiranih (6 %) meni, da je 

jezik skoraj vedno osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje,  6 (2 %) pa 

jih meni, da je jezik vedno osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje 

(Slika 18). 

 

Slika 18: Jezik kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 

 

 

 

VERSKO PREPRIČANJE KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN 

NEENAKO OBRAVNAVANJE 

 

192 anketirancev (65 %) meni, da versko prepričanje nikoli ne predstavlja osnove za 

diskriminacijo. Sledi 50 tistih (17 %), ki menijo, da skoraj nikoli ne predstavlja osnove. 38 

anketirancev (13 %) meni, da je versko prepričanje občasno osnova za jezikovno 

diskriminacijo in neenako obravnavanje, 12 anketirancev (4 %) pa meni, da je versko 

prepričanje skoraj vedno osnova za jezikovno diskriminacijo (Slika 19). 
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Slika 19: Versko prepričanje kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 

 

 

 

SPOLNA USMERJENOST KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN 

NEENAKO OBRAVNAVANJE  

 

222 anketirancev (75 %) meni, da spolna usmerjenost nikoli ne predstavlja osnove za neenako 

obravnavanje. 50 anketirancev (17 %) meni, da spolna usmerjenost skoraj nikoli ne 

predstavlja osnove za jezikovno diskriminacijo, 15 anketiranih (5 %) meni, da je to občasno, 9 

anketirancev  (3 %)  pa meni, da je to skoraj vedno (Slika 20). 

 

Slika 20: Spolna usmerjenost kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 
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IZOBRAZBA KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN NEENAKO 

OBRAVNAVANJE 

 

Da izobrazba nikoli ne predstavlja osnove za diskriminacijo, meni 175 vprašanih (59 %), 71 

anketiranih (24 %) pa meni, da izobrazba skoraj nikoli ne predstavlja osnove za 

diskriminacijo. 44 anketiranih (15 %) meni, da je izobrazba občasno osnova za jezikovno 

diskriminacijo in neenako obravnavanje, 6 anketiranih (2 %) meni, da je to skoraj vedno, trije 

anketirani (1 %)  pa menijo, da je izobrazba vedno osnova za jezikovno diskriminacijo in 

neenako obravnavanje (Slika 21).  

 

Slika 21: Izobrazba kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 

 

 

 

GMOTNO STANJE KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN NEENAKO 

OBRAVNAVANJE 

 

178 anketirancev (60 %) meni, da gmotno stanje nikoli ne predstavlja osnove za neenako 

obravnavanje in jezikovno diskriminacijo, sledijo pa 65 tistih (22 %), ki menijo, da gmotno 

stanje skoraj nikoli ne predstavlja osnove za jezikovno diskriminacijo. 47 anketirancev (16 %) 

meni, da je to občasno, 6 anketiranih (16 %)  pa jih meni, da je to skoraj vedno  (Slika 22). 
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Slika 22: Gmotno stanje kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 

 

 

DRUŽBENI POLOŽAJ KOT OSNOVA ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN 

NEENAKO OBRAVNAVANJE 

 

Tudi za družbeni položaj 178 anketirancev (60 %) meni, da nikoli ne predstavlja osnove za 

diskriminacijo. Sledi 53 tistih (18 %), ki menijo, da skoraj nikoli ne predstavlja osnove za 

diskriminacijo in neenako obravnavanje in 50 tistih (17 %), ki menijo, da ju predstavlja 

občasno. 12 anketiranih (4 %) meni, da družbeni položaj skoraj vedno predstavlja osnovo za 

jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. Nihče izmed anketirancev (0 %) ne meni, 

da je družbeni položaj vedno osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje 

(Slika 23). 

 

Slika 23: Družbeni položaj kot osnova za jezikovno diskriminacijo in neenako obravnavanje. 

 

 

 

Da bi lažje primerjali različne osebne okoliščine otrok in njihovih staršev ter pogostost 

njihovega povzročanja jezikovne diskriminacije in neenakega obravnavanja, smo izračunali 

povprečne ocene odgovorov za vsako okoliščino. 
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POGOSTOST OSEBNIH OKOLIŠČIN OTROK IN NJIHOVIH STARŠEV, KI 

PREDSTAVLJAJO OSNOVO ZA JEZIKOVNO DISKRIMINACIJO IN NEENAKO 

OBRAVNAVANJE 

 

V povprečju so anketiranci mnenja, da se kot osnova za diskriminacijo najredkeje pojavljajo 

invalidnost (M = 1,44), spol (M = 1,38) in spolna usmerjenost (M = 1,36). Te tri osebne 

okoliščine se v povprečju kot osnova za diskriminacijo ne pojavljajo nikoli, za ostale 

okoliščine pa so anketiranci v povprečju ocenili, da se kot osnova za diskriminacijo ne 

pojavljajo skoraj nikoli. Po mnenju anketirancev osnovo za jezikovno diskriminacijo in 

neenako obravnavanje najpogosteje predstavljajo jezik (M = 1,99), narodnost (M = 1,89) in 

etnično poreklo (M = 1,74) (Slika 24). 

S tem je hipoteza, da med diskriminatornimi dejavniki, ki vplivajo na govorno izražanje otrok 

in jih lahko pripisujemo vidnim in nevidnim, zamišljenim in neznanim izhodiščem 

diskriminacije, potrjena, saj jezik, narodnost in etnično poreklo označujejo priseljenost iz 

drugih kulturnih okolij. 

 

Slika 24: Kako pogosto osebne okoliščine otrok in njihovih staršev predstavljajo osnovo za jezikovno diskriminacijo in neenako 

obravnavanje? 
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PREPOZNAVANJE POSLEDIC DISKRIMINACIJE V OTROKOVEM GOVORU 

 

Po mnenju 136 anketiranih (46 %) se posledice diskriminacije v otrokovem govoru najbolj 

prepoznavajo v pomanjkanju sporazumevalnih izkušenj z vrstniki in po mnenju 95 anketiranih  

(32 %) v obsegu otrokovega besedišča. Pet anketirancev (2 %) je izbralo odgovor »Drugo«, 

kjer so navedli, da lahko otrok pride iz tujega okolja in na začetku ne razume ničesar, ampak 

zaradi tega ni diskriminiran, da se posledice diskriminacije ne kažejo v njegovem govoru, 

ampak predvsem v otrokovem razumevanju vzgojiteljevih besed ter da je vpliv diskriminacije 

odvisen od vsakega posameznika, starosti, temperamenta, genov (Slika 25). 

S tem je hipoteza, da se diskriminacija na jezikovni ravni otrok po mnenju anketirancev 

najbolj kaže v obsegu otrokovega besedišča, zavrnjena. Rezultati kažejo, da se diskriminacija 

na jezikovni ravni otrok po mnenju anketirancev najbolj kaže v pomanjkanju 

sporazumevalnih izkušenj z vrstniki. 

 

Slika 25: Kje se po vašem mnenju v otrokovem govoru najbolj prepoznavajo posledice diskriminacije? 
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PREPOZNAVANJE UČINKOV DISKRIMINACIJE V OTROKOVEM GOVORU 

 

Učinke diskriminacije v otrokovem govoru 101 anketiranec (34 %) prepoznava v pogovoru z 

otroki, v govornem nastopanju posameznih otrok 89 anketiranih (30 %) ter v primerjanju 

njihovih jezikovnih zmožnosti 59 anketiranih (20 %). 12 anketirancev (4 %) je izbralo 

odgovor »Drugo«, kjer so navedli, da v njihovi skupini diskriminacija ni prisotna, da tega še 

niso doživeli, nimajo izkušenj oz. tega ne prepoznavajo. Eden izmed anketirancev pa učinke 

diskriminacije prepoznava, ko je neverbalna komunikacija neuspešna (Slika 26). 

 

Slika 26: Kako oz. na kakšen način v otrokovem govoru prepoznavate učinke diskriminacije? 

 

 

 

MOŽNOSTI OTROK ZA ENAKOPRAVNO VKLJUČEVANJE V JEZIKOVNE 

DEJAVNOSTI V SKUPINI 

 

240 anketirancev (81 %) meni, da otrokom, ki so po njihovem mnenju diskriminirani, 

ponujajo dovolj možnosti za enakopravno vključevanje v jezikovne dejavnosti v skupini.     

41 anketirancev (14 %) se ni moglo opredeliti in so izbrali odgovor »Ne vem«, 15 

anketirancev (5 %) pa je mnenja, da otrokom, ki so diskriminirani, ne ponujajo dovolj 

možnosti za enakopravno vključevanje v jezikovne dejavnosti v skupini (Slika 27). 
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Slika 27: Ali otrokom, ki so po vašem mnenju diskriminirani, ponujate dovolj možnosti za enakopravno vključevanje v jezikovne dejavnosti 

v skupini? 

 

 

 

VLOGA DISKRIMINACIJE V JEZIKOVNEM IZRAŽANJU OTROK V SKUPINI 

 

133 anketirancev (45 %) meni, da se vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok 

najbolj kaže v usmerjeni/načrtovani dejavnosti, 127 anketirancev (43 %) meni, da se vloga 

diskriminacije otrok najbolj kaže v prosti igri, 36 anketirancev (12 %) pa meni, da se vloga 

diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v skupini najbolj kaže v prehodni 

dejavnosti/dnevni rutini (Slika 28). 

 

Slika 28: V kateri izmed dnevnih dejavnosti v skupini, v kateri delate, se po vašem mnenju najbolj kaže vloga diskriminacije v jezikovnem 

izražanju otrok? 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV  PRI PREPOZNAVANJU IN PREPREČEVANJU 

DISKRIMINACIJE, KI SE KAŽE V JEZIKOVNEM IZRAŽANJU OTROK V VRTCU 

 

293 anketirancev (99 %)  meni, da imajo strokovni delavci pomembno vlogo v prepoznavanju 

in preprečevanju diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu (Slika 29). 

Odgovori anketirancev kažejo na zavedanje strokovnih delavcev o pomembnosti svoje vloge, 

ki jo imajo na delovnem mestu. S tem je hipoteza, da vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja 

menijo, da imajo pomembno vlogo za preprečevanje diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem 

izražanju otrok v vrtcu, potrjena. 

 
Slika 29: Ali menite, da imajo strokovni delavci pomembno vlogo v prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem 

izražanju otrok v vrtcu? 

 

 

 

VRTEC KOT OKOLJE ZA VZPOSTAVLJANJE JEZIKOVNE ENAKOSTI MED 

OTROKU 

 

293 anketirancev (99 %) meni, da je vrtec primerno okolje za vzpostavljanje jezikovne 

enakosti med otroki (Slika 30). 

 

Slika 30: Ali menite, da je vrtec primerno okolje za vzpostavljanje jezikovne enakosti med otroki? 
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10.6.3 PREVERJANJE RAZLIK GLEDE NA STAROST, DELOVNO MESTO IN OKOLJE 

VRTCA 

 

V nadaljevanju smo ugotavljali, ali obstaja statistično značilna povezanost vsebinskih 

spremenljivk z demografskimi spremenljivkami – starostjo, delovnim mestom in okoljem, v 

katerem je vrtec. Uporabili smo χ2 test oz. Kullbackov 2Î koeficient, kjer pogoji za uporabo χ2  

statistike niso bili izpolnjeni, ter t-test za neodvisna vzorca in ANOVA preizkus.  

 

Kaj je diskriminacija? 

 

Tabela 1: Opredelitev diskriminacije glede na starost. 

 

od 18 do 30 let od 31 do 40 let od 41 do 50 let 51 let ali več 

Nevključevanje oseb v večinsko družbo. 9 % 5 % 5 % 7 % 

Neenako obravnavanje posameznikov na 

osnovi osebnih okoliščin. 
56 % 58 % 51 % 33 % 

Ukrep, s katerim posamezniku ali 

skupinam onemogočimo enake možnosti 

glede na medsebojne različnosti. 

34 % 38 % 44 % 53 % 

Nespoštovanje lastne identitete. 1 % 0 % 0 % 2 % 

Drugo. 0 % 0 % 0 % 5 % 

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Spremenljivka o pomenu pojma diskriminacija in spremenljivka starost sta statistično značilni 

(2Î = 21,044, α < 0,05). V najstarejši starostni skupini 157 anketirancev (53 %) meni, da je 

diskriminacija ukrep, s katerim posamezniku ali skupinam onemogočimo enake možnosti 

glede na medsebojne različnosti, medtem ko v ostalih starostnih kategorijah več kot polovica 

meni, da je diskriminacija neenako obravnavanje posameznikov na osnovi osebnih okoliščin 

(Tabela 1). 
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Tabela 2: Opredelitev diskriminacije glede na delovno mesto. 

  
vzgojitelj 

pomočnik 

vzgojitelja 

Nevključevanje oseb v večinsko družbo. 6 % 7 % 

Neenako obravnavanje posameznikov na osnovi 

osebnih okoliščin. 
45 % 68 % 

Ukrep, s katerim posamezniku ali skupinam 

onemogočimo enake možnosti glede na medsebojne 

različnosti. 

47 % 24 % 

Nespoštovanje lastne identitete. 0 % 2 % 

Drugo. 1 % 0 % 

Skupaj 100 % 100 % 

 

Razlike v razumevanju pojma diskriminacija glede na delovno mesto so statistično značilne 

(2Î = 13,452, α < 0,05). Med vzgojitelji je 107 takih (47 %),  ki menijo, da je diskriminacija 

ukrep, s katerim posamezniku ali skupinam onemogočimo enake možnosti glede na 

medsebojne različnosti, ter 102 takih (45 %), ki menijo, da je to neenako obravnavanje 

posameznikov na osnovi osebnih okoliščin. Med pomočniki vzgojitelja pa jih 46 (68 %) meni, 

da je diskriminacija neenako obravnavanje posameznikov na osnovi osebnih okoliščin 

(Tabela 2). 

Razlike v razumevanju pojma diskriminacija glede na okolje, v katerem je vrtec, niso 

statistično značilne (2Î = 4,017, α > 0,05).  

  

Kaj opredeljuje pojem multikulturalizem? 

 

V razumevanju pojma multikulturalizem nismo ugotovili statistično značilnih razlik glede na 

demografsko spremenljivko – starost (2Î = 11,779, α > 0,05), delovno mesto (2Î = 3,110, α 

>0,05) ali okolje (2Î = 4,439, α > 0,05).  

 

 

 

 

 



 

64 
 

Trditev: »Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo ter enake pravice.« 

 

V povprečnem strinjanju s trditvijo, da se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako 

dostojanstvo ter enake pravice, ni statistično značilnih razlik med skupinami glede na starost, 

delovno mesto in okolje. 

 

Trditev: »Otroci imajo v skupini, v kateri delam kot vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, enake 

možnosti in pravice.« 

 

Glede na starost, delovno mesto in okolje ni statistično značilnih razlik med skupinami v 

povprečnem strinjanju s trditvijo, da imajo otroci v skupini enake možnosti in pravice.  

 

Ali menite, da se diskriminacija pojavlja že med predšolskimi otroki? 

 

Tabela 3: Mnenje o pojavu diskriminacije med predšolskimi otroki glede na starost. 

 od 18 do 30 let od 31 do 40 let od 41 do 50 let 51 let ali več 

Da 86 % 84 % 68 % 64 % 

Ne 14 % 16 % 32 % 36 % 

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Glede na starostne skupine obstajajo statistično značilne razlike v strinjanju s tem, da se 

diskriminacija pojavlja že med predšolskimi otroki (χ2 = 12,649, α < 0,05). Najmanjši delež 

tistih, ki menijo, da to drži, je med najstarejšimi (64 %), potem pa se z nižanjem starosti ta 

delež povečuje. Največ tistih, ki se s tem strinjajo, je torej med najmlajšo starostno skupino 

(86 %) (Tabela 3). 

 

Glede na delovno mesto (χ2 = 0,937, α > 0,05) in okolje (χ2 = 1,081, α > 0,05) v mnenju 

anketirancev, da se diskriminacija pojavlja že med predšolskimi otroki, ni statistično značilnih 

razlik. 
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Kaj po vašem mnenju najbolj zaznamuje družbeni položaj izključenih skupin? 

 

Spremenljivka o tem, kaj najbolj zaznamuje družbeni položaj izključenih skupin, ni statistično 

značilno povezana glede na demografsko spremenljivko – starost (χ2 = 3,567, α > 0,05), 

delovno mesto (χ2 = 2,834, α > 0,05) ali okolje (χ2 = 3,903, α > 0,05). 

 

Trditev: »V skupini, v kateri delam kot vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, skušam zagotoviti 

enakopravno komunikacijo tako med odraslimi in otroki kakor tudi med otroki samimi.« 

 

Glede na starost, delovno mesto in okolje ni statistično značilnih razlik v povprečnem 

strinjanju s trditvijo, da skušajo v skupini zagotoviti enakopravno komunikacijo med 

odraslimi in otroki ter med otroki samimi. 

 

Kako pogosto se določene osebne okoliščine otrok in njihovih staršev, vključenih v vašo 

skupino, kažejo kot osnova za jezikovno diskriminacijo in izhodišče za neenako 

obravnavanje? 

 

Pri nobeni osebni okoliščini (starost, narodnost, rasa, etnično poreklo, spol, zdravstveno 

stanje, invalidnost, jezik, versko prepričanje, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, 

družbeni položaj) ni statistično značilnih razlik v povprečni oceni glede na starostne skupine, 

delovno mesto ali okolje, v katerem je vrtec. 

 

Kje se po vašem mnenju v otrokovem govoru najbolj prepoznavajo posledice diskriminacije? 

 

Glede na starost (2Î = 14,403, α > 0,05), delovno mesto (2Î = 1,401, α > 0,05) in okolje (2Î = 

17,047, α > 0,05) ni statistično značilnih razlik v prepoznavanju posledic diskriminacije. 
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Kako oz. na kakšen način v otrokovem govoru prepoznavate učinke diskriminacije? 

 

Tabela 4: Opažanje učinkov diskriminacije v otrokovem govoru glede na starost. 

 
od 18 do 30 let od 31 do 40 let od 41 do 50 let 51 let ali več 

V govornem nastopanju 

posameznih otrok. 
19 % 27 % 45 % 29 % 

V pogovoru z otroki. 44 % 42 % 21 % 29 % 

V primerjanju jezikovnih 

zmožnosti otrok. 
18 % 18 % 21 % 22 % 

V seznanjanju otrok s 

pisnim jezikom. 
0 % 2 % 3 % 0 % 

Z vključenostjo otrok v 

neverbalne aktivnosti. 
19 % 5 % 3 % 18 % 

Drugo. 0 % 5 % 7 % 2 % 

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Največ anketirancev (44 %) iz najmlajše starostne skupine je odgovorilo, da učinke 

diskriminacije v otrokovem govoru prepoznajo v pogovoru z otroki. Tudi v naslednji starostni 

skupini (od 31 do 40 let) jih je največ izbralo ta odgovor (42 %). Med anketiranci v starosti od 

41 do 50 let pa jih je največ (45 %) odgovorilo, da učinke diskriminacije opazijo v govornem 

nastopanju otrok, najstarejši anketiranci pa so z enakim deležem izbrali odgovora, da to 

opazijo v govornem nastopanju otrok (29 %) ter v pogovoru z otroki (29 %) (Tabela 4). 

Razlike glede na starostne skupine so statistično značilne (2Î = 33,842, α < 0,05).  

 

 

 

 

 



 

67 
 

Tabela 5: Opažanje učinkov diskriminacije glede na delovno mesto. 

 vzgojitelj 
pomočnik 

vzgojitelja 

V govornem nastopanju posameznih otrok. 30 % 30 % 

V pogovoru z otroki. 34 % 35 % 

V primerjanju jezikovnih zmožnosti otrok. 22 % 9 % 

V seznanjanju otrok s pisnim jezikom. 1 % 2 % 

Z vključenostjo otrok v nejezikovne aktivnosti. 8 % 23 % 

Drugo. 5 % 0 % 

Skupaj 100 % 100 % 

 

Tudi glede na delovno mesto so razlike statistično značilne (2Î = 13,129, α < 0,05). Vzgojitelji 

največkrat učinke diskriminacije opazijo v pogovoru z otroki (34 %), v govornem 

izpostavljanju posameznih otrok (30 %) oz. v primerjanju jezikovnih zmožnosti (22 %). 

Pomočniki vzgojitelja pa učinke diskriminacije največkrat opazijo v pogovoru z otroki (35 

%), v govornem izpostavljanju (30 %) in z vključenostjo otrok v nejezikovne  aktivnosti (23 

%) (Tabela 5). 

 

Glede na okolje, v katerem se vrtec nahaja, med anketiranci ni statistično značilnih razlik v 

prepoznavanju učinkov diskriminacije  v otrokovem govoru (2Î = 9,878, α > 0,05).  
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Ali otrokom, ki so po vašem mnenju diskriminirani, ponujate dovolj možnosti/priložnosti za 

enakopravno vključevanje v jezikovne dejavnosti v skupini? 

 

Tabela 6: Ponujene možnosti za enakopravno vključevanje glede na starost. 

 od 18 do 30 let od 31 do 40 let od 41 do 50 let 51 let ali več 

Da. 82 % 69 % 83 % 93 % 

Ne. 9 % 5 % 3 % 0 % 

Ne vem. 9 % 25 % 14 % 7 % 

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

V mnenjih o tem, ali otrokom, ki so diskriminirani, ponujajo dovolj priložnosti za 

enakopravno vključevanje v jezikovne dejavnosti v skupini, se anketiranci glede na starost 

statistično značilno ne razlikujejo (2Î = 15,530, α < 0,05). Delež tistih, ki menijo, da tem 

otrokom ponujajo dovolj možnosti, je največji med najstarejšimi (93 %), najnižji pa v 

starostni skupini od 31 do 40 let (69 %). Delež anketirancev, ki ne vedo, ali ponujajo dovolj 

možnosti, pa je najvišji v starostni skupini od 31 do 40 let (25 %), najnižji pa med 

najstarejšimi (7 %) (Tabela 6). 

 

Delovno mesto (χ2 = 2,744, α > 0,05) in okolje (2Î = 3,200, α > 0,05) nimata statistično 

značilnega vpliva, saj razlike niso statistično značilne. 

 

V kateri izmed dnevnih dejavnosti v skupini, v kateri delate, se po vašem mnenju najbolj kaže 

vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok? 

 

V mnenjih o tem, v kateri dnevni dejavnosti se najbolj kaže vloga diskriminacije v 

jezikovnem izražanju otrok, ni statistično značilnih razlik glede na starost (χ2 = 7,618, α > 

0,05), delovno mesto (χ2 = 0,388, α > 0,05) ali okolje (χ2 = 2,061, α > 0,05). 
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Ali menite, da imajo strokovni delavci pomembno vlogo v prepoznavanju in preprečevanju 

diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu? 

 

Tudi v mnenju o tem, ali imajo strokovni delavci pomembno vlogo v prepoznavanju in 

preprečevanju diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu, ni statistično 

značilnih razlik glede na starost (2Î = 2,534, α > 0,05), delovno mesto (2Î = 0,918, α > 0,05) 

in okolje (2Î = 0,801, α > 0,05). 

 

Ali menite, da je vrtec primerno okolje za vzpostavljanje jezikovne enakosti med otroki? 

 

V mnenju o tem, ali je vrtec primerno okolje za vzpostavljanje jezikovne enakosti med otroki, 

ni statistično značilnih razlik z nobeno demografsko spremenljivko, tj. starostjo (2Î = 2,643, α 

> 0,05), z delovnim mestom (2Î = 0,918, α > 0,05) ali z okoljem (2Î = 2,354, α > 0,05). 
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11 REZULTATI PO HIPOTEZAH IN INTERPRETACIJA 

REZULTATOV 
 
 

Hipoteza 1, s katero smo predvidevali, da med diskriminatornimi dejavniki, ki po mnenju 

anketirancev vplivajo na jezikovno izražanje otrok in jih lahko pripisujemo vidnim ali 

nevidnim, zamišljenim in neznanim izhodiščem diskriminacije (narodnost, rasa, etnični izvor, 

spol, zdravstveno stanje, invalidnost, versko prepričanje, starost, spolna usmerjenost, 

izobrazba, gmotno stanje, družbeni položaj), najbolj izstopa priseljenost otrok iz drugih 

kulturnih okolij, je potrjena, saj med diskriminatornimi dejavniki, ki vplivajo na govorno 

izražanje otrok in jih lahko pripisujemo vidnim ali nevidnim, zamišljenim in neznanim 

izhodiščem diskriminacije po mnenju anketirancev najpogosteje izstopajo jezik, narodnost in 

etnično poreklo, iz česar lahko povzamemo izstopanje otrok priseljencev iz drugih kulturnih 

okolij. 

 

Hipoteza 2, s katero smo predvidevali, da se diskriminacija na jezikovni ravni otrok po 

mnenju anketirancev najbolj kaže v obsegu otrokovega besedišča, ni potrjena, saj se 

diskriminacija na jezikovni ravni otrok po mnenju anketirancev najbolj kaže v pomanjkanju 

sporazumevalnih izkušenj z vrstniki, in ne v obsegu otrokovega besedišča. 

 

Hipoteza 3, s katero smo predvidevali, da vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja učinke 

diskriminacije na jezikovni ravni prepoznajo v pogovoru z otroki, je potrjena, saj največ 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja učinke diskriminacije na jezikovni ravni prepoznavajo 

v pogovoru z otroki. 

 

Hipoteza 4, s katero smo predvidevali, da se vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja čutijo 

pomembni za preprečevanje diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu, 

je potrjena, saj vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja menijo, da imajo pomembno vlogo pri 

preprečevanju diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu. 
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Raziskavo smo izvedli s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, na katerega je odgovarjalo 

296 anketirancev. Največ jih je bilo iz starostne skupine od 41 do 50 let (29 %), sledijo 

anketiranci, stari od 18 do 30 let (25 %), nato od 31 do 40 let (24 %), najmanj pa jih je bilo v 

starosti 51 let ali več (22 %). Slaba četrtina (23 %) anketirancev je zaposlenih na mestu 

pomočnika vzgojitelja, ostali pa kot vzgojitelji. Največ vrtcev (43 %), v katerih so zaposleni 

anketiranci, se nahaja v mestnem okolju, 36 % jih je zaposlenih v vaškem okolju, v 

primestnem pa 21 %.  

 

Polovica anketirancev diskriminacijo razume kot neenako obravnavanje posameznikov na 

osnovi osebnih okoliščin, 42 % pa kot ukrep, s katerim posamezniku ali skupinam 

onemogočimo enake možnosti glede na medsebojne različnosti. Multikulturalizem večina 

anketirancev (87 %) razume kot družbo, ki je etnično in kulturno heterogena ter spodbuja 

kulturno, jezikovno in versko različnost.  

 

Rezultati raziskave nam kažejo, da se anketiranci zavedajo pomena osebnih okoliščin kot 

tistih lastnosti, ki si jih človek ne izbere sam in predstavljajo osnovo za diskriminacijo in 

negativno razlikovanje med posamezniki. 

Tudi Kogovšek in Petković (2007: 10) navajata, da so osebne okoliščine tiste osebne lastnosti, 

ki si jih človek ne izbere sam, se z njimi rodi ali pa jih ne more spremeniti oziroma se jim 

zlahka odreči. 

 

Anketiranci se v povprečju strinjajo (M = 4,44), da se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo 

enako dostojanstvo in pravice, popolnoma pa se strinjajo (M = 4,73), da imajo otroci v 

skupini, v kateri delajo, enake možnosti in pravice. Nekaj manj kot četrtina anketirancev (24 

%)  meni, da med predšolskimi otroki še ni prisotna diskriminacija.  

 

Strokovni delavci v vrtcu in v skupini, kjer delujejo, omogočajo otrokom enake možnosti in 

pravice, kar kaže na spodbudno sobivanje med ljudmi in nediskriminatorno delovanje bodočih 

generacij. 

Otrok mora v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in 

demokratičnih načel, upoštevanja otroka kot posameznika in spoštovanja zasebnosti. Hkrati 

pa mora vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu omogočiti razvijanje občutka varnosti 

in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in nediskriminiranosti. Vsak otrok mora 

usvojiti osnovna pravila vedenja in komuniciranja, ki izhajajo iz pojmovanja svobode 
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posameznika kot neomejevanja svobode drugih, in imeti veliko možnosti za razvijanje 

kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. V vrtcu je potrebno ustvariti 

demokratično vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese v skupini in se postavlja po robu 

negativnim (Kroflič in dr., 2001: 145). 

 

Največ anketirancev (45 %) meni, da družbeni položaj izključenih skupin najbolj zaznamuje 

socialna diskriminiranost, v povprečju pa skušajo v svoji skupini pogosto (M = 3,82) 

zagotoviti enakopravno komunikacijo med odraslimi in otroki ter tudi med otroki samimi.  

 

Indikatorji Statističnega urada Slovenije o socialni koheziji kažejo, da so najbolj socialno 

ogroženi predšolski otroci, katerih starši so brezposelni oziroma neaktivni, in otroci, ki živijo 

v enostarševskih družinah in družinah z več otroki (Eurydice, 2009: 172). 

 

Med različnimi osebnimi okoliščinami otrok in njihovih staršev kot osnovo za jezikovno 

diskriminacijo in neenako obravnavanje v povprečju najpogosteje zaznavajo jezik (M = 1,99), 

narodnost (M = 1,89) in etnično poreklo (M = 1,74), najredkeje pa invalidnost (M = 1,44), 

spol (M = 1,38) in spolno usmerjenost (M = 1,36).  

 

Rezultati kažejo na manjše odstopanje od rezultatov ankete o diskriminaciji iz leta 2009, ki je 

bila izvedena v Sloveniji  (Eurobarometer, 2009) in je kazala na to, da je diskriminacija 

najbolj razširjena zaradi starosti in invalidnosti. 

 

Največ anketirancev (46 %) posledice diskriminacije v otrokovem govoru najbolj 

prepoznavajo v pomanjkanju sporazumevalnih izkušenj z vrstniki, učinke diskriminacije v 

otrokovem govoru pa prepoznavajo v pogovoru z otroki (34 %), v govornem nastopanju 

posameznih otrok (30 %) in v primerjanju jezikovnih zmožnosti otrok (20 %).  

 

Večina (81 %) anketirancev meni, da diskriminiranim otrokom ponujajo dovolj možnosti za 

enakopravno vključevanje v jezikovne dejavnosti v skupini, vloga diskriminacije v 

jezikovnem izražanju otrok pa se najbolj kaže v usmerjeni/načrtovani dejavnosti (45 %) in pri 

prosti igri (43 %).  

 

V okviru multikulturne vzgoje igra veliko vlogo jezik, ki je pomemben pri oblikovanju 

posameznikove lastne identitete, pri identifikaciji z lastno kulturo, vključevanju v tradicijo 
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naroda ter pri spoznavanju in sprejemanju drugih kultur in civilizacij. Jezik je kulturni sistem, 

njegove oblike in strukture pa imajo kulturno zgodovino. Raba jezika v različnih položajih 

otroku omogoča preseganje neposredne izkušnje tu in sedaj, preseganje egocentrizma ter 

večjo miselno in socialno fleksibilnost (Kroflič in dr., 2001: 147). 

 

Skoraj vsi (99 %) anketiranci menijo, da imajo strokovni delavci pomembno vlogo v 

prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem izražanju otrok v 

vrtcu, enak delež anketirancev pa se tudi strinja, da je vrtec primerno okolje za vzpostavljanje 

jezikovne enakosti med otroki.  

 

Strokovni delavci v vrtcu se torej zavedajo pomembnosti svoje vloge pri pojavljanju 

diskriminacije in njenem preprečevanju, kar pozitivno in spodbudno vpliva na razvoj mladih 

generacij in njihovega razumevanja »drugačnosti«. 

 

Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev je temeljno za kakovost predšolske 

vzgoje in varstva. Je eden izmed temeljnih dejavnikov, ki zagotavlja uspešno integracijo otrok 

iz ogroženih skupin. Strokovnim delavcem mora biti zagotovljeno praktično in teoretično 

usposabljanje, saj delo z majhnimi otroki zahteva različno znanje in spretnosti. Pri tem je 

potrebno upoštevati tudi kompleksnost dela, kamor spada pomen dialoga s starši, razumevanje 

njihovih potreb, želja in težav, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju ter občutljivost 

do številnih socialnih in osebnih problemov (Eurydice, 2009: 99). 

 

Glede na demografske spremenljivke (starost, delovno mesto, okolje, v katerem je vrtec) se 

statistično značilne razlike pojavljajo pri razumevanju pojma diskriminacija. Medtem ko več 

kot polovica anketirancev iz starejše starostne skupine diskriminacijo razume kot ukrep, s 

katerim posamezniku ali skupinam onemogočimo enake možnosti glede na medsebojne 

različnosti, pa v ostalih starostnih skupinah več kot polovica anketirancev diskriminacijo 

razume kot neenako obravnavanje posameznikov na osnovi osebnih okoliščin. Razlike v 

razumevanju tega pojma se pojavljajo tudi glede na delovno mesto, saj približno enak delež 

vzgojiteljev diskriminacijo razlaga kot neenako obravnavanje posameznikov na osnovi 

osebnih okoliščin ter kot ukrep, s katerim posamezniku ali skupinam onemogočimo enake 

možnosti glede na medsebojne različnosti, medtem ko je 68 % pomočnikov vzgojitelja izbralo 

prvo omenjeno razlago.  
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Delež tistih, ki menijo, da se diskriminacija pojavlja že med predšolskimi otroki, se s starostjo 

niža. Tako se med najmlajšimi s tem strinja 86 %, med najstarejšimi pa 64 % vprašanih.  

 

Najstarejši anketiranci učinke diskriminacije v enakem deležu opažajo v govornem 

nastopanju posameznih otrok (29 %) in v pogovoru z otroki (29 %), anketiranci iz starostne 

skupine od 41 do 50 let to opažajo v govornem nastopanju (45 %), anketiranci do 40 let pa v 

pogovoru z otroki. Ne glede na delovno mesto anketiranci najpogosteje učinke diskriminacije 

opažajo v pogovoru z otroki in v govornem nastopanju, pri vzgojiteljih nato sledi primerjanje 

jezikovnih zmožnosti otrok, medtem ko pri pomočnikih vzgojitelja sledi prepoznavanje z 

vključenostjo otrok v neverbalne aktivnosti.  

 

Da diskriminiranim otrokom ponujajo dovolj možnosti za enakopravno vključevanje, se v 

največji meri strinjajo najstarejši (93 %), najnižji delež tistih, ki se s tem strinjajo, pa je med 

anketiranci v starosti od 31 do 40 let (69 %), kjer jih je kar četrtina takih, ki ne vedo, ali 

ponujajo dovolj možnosti za enakopravno vključevanje v jezikovne dejavnosti v skupini. 

 

Strokovni delavci v vrtcu bi se morali kot dober zgled odraslih zavedati, kako pomembno je 

nediskriminatorno delovanje v skupini otrok, kako pomembno je zaznavati potrebe vsakega 

otroka posebej in mu vsak dan znova dajati nove možnosti za enakopravno vključevanje v 

različne dejavnosti, ki mu pomagajo rasti in odrasti v celovito osebnost.  
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12 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

Neenako obravnavanje posameznika ne le prizadene, pač pa ga označi za »drugačnega«, 

neenakopravnega, diskriminiranega. Biti »drugačen« pomeni biti odrinjen od večine in 

nemalokrat celo izločen.  

Delo strokovnih delavcev v vrtcu je ključnega pomena pri oblikovanju razvoja vsakega 

posameznika, ki bo v svetu lahko živel kot enakopraven član družbe, družbe ki sprejema 

različnosti med nami in se zaveda pomena medkulturnega življenja. Pomembno je, da se 

zavedamo, da diskriminacija obstaja, da jo znamo prepoznati in proti njej tudi delovati.  

Jezik  ima kot sredstvo sporazumevanje pri vlogi diskriminacije pomembno vlogo. 

D. Skubic (2004: 41) meni, da je »sporazumevanje posebna oblika človekovega vedênja, 

povezanega z določenim namenom. Sporazumevamo se ne zato, da bi naslovniku sporočili 

svoje videnje predmetnosti, pač pa zato, da bi nanj vplivali, pri njem nekaj dosegli, spremenili 

njegovo razmerje do predmetnosti in do drugih ljudi«. 

Sporazumevanje je torej, ne samo v vrtcu, pač pa povsod v življenju osnovna človekova 

dejavnost, zato je pomembno zavedanje, da ljudje preko jezika izražamo svoje mnenje in 

prepričanja, ki pa so nemalokrat tudi posledica delovanja diskriminacije. 

Spoznanja, ki sem jih pridobila s pisanjem magistrskega dela, bodo pomagala k dojemanju in 

razumevanju diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu, in s tem k 

širšemu dojemanju posameznika - otroka, ki s svojo lastno identiteto vstopa v družbo, ki naj 

bi bila družba enakosti in enakopravnosti. 

Delovati nediskriminatorno in to tudi resnično živeti je v današnjem svetu velika vrednota in 

vrlina, za katero bi se morali vsi, vsekakor pa strokovni delavci v vrtcu, zavzemati in se zanjo 

boriti. Pomislimo, da vzgajamo bodoče generacije, ki bodo odražale naše ravnanje, naš zgled 

in delovanje. Menim, da je potrebno o nediskriminatornem delovanju razmišljati bolj 

kompleksno, sistematično in poglobljeno, potrebno pa je imeti tudi določeno znanje, 

spoznanja, samozavest in zaupanje vase ter senzibilnost, odgovornost, razumevanje in 

spoštovanje lastne kulture ter identitete vsakega posameznika. Strokovni delavci v vrtcu bi se 

morali pri svojem delu zavedati, da je potrebno vsakemu otroku nameniti dovolj priložnosti, 

da se razvija v nediskriminatornega posameznika. Otrokom je potrebno ustvariti pogoje za 

razvoj pozitivne identitete in jim omogočiti kar najboljše možnosti za razvoj njihove lastne 

osebnosti ter jim prikazati, da nas medsebojne različnosti bogatijo. Ni dovolj, da se razlik le 

zavedamo, potrebno jih je prepoznavati, jih spoštovati in jih vključevati v življenje ter 

delovanje v svetu. 
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Svet prihodnosti je svet, ki ga bodo ustvarjali naši otroci, zato je nadvse pomembno, da 

njihovi vzgoji posvetimo veliko truda in časa ter da jih vzgajamo premišljeno. Na nas, ki smo 

morda že kdaj na lastni koži občutili občutke diskriminacije, je, da otroke vzgajamo tako, da 

bodo iz njih zrasli odrasli, ki bodo razumeli, da je sobivanje z »drugačnimi« nekaj 

pozitivnega, če se le zavedamo pomembnosti lastnega bivanja in nediskriminatornega 

ravnanja. 

Menim, da bi bilo v prihodnje dobro raziskati vlogo diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem 

izražanju otrok v vrtcu po posameznih regijah po Sloveniji, saj bi tako dobili natančnejši 

vpogled in odkrili »kritična« območja, kjer bi bilo potrebno tej tematiki posvečati več 

pozornosti. Predvsem bi bile potrebne raziskave tam, kjer živijo pripadniki slovenske narodne 

manjšine ter Romi, saj bi s tem pridobili vpogled v pojavljanje diskriminacije in njeno 

prepoznavanje na območjih, ki so (lahko) ogrožena in deprivilegirana zaradi različnih 

dejavnikov. S tem bi lahko pripomogli k usmerjenemu izobraževanju strokovnih delavcev in 

spodbujanju strpnosti med ljudmi. 
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14 PRILOGE 
 

VPRAŠALNIK 
 
Spoštovani! 
 
Sem Andreja Škulj, absolventka podiplomskega magistrskega študija, smer Predšolska vzgoja 
na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 
V magistrskem delu »Vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu« želim 
raziskati vlogo diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu, zato Vas prosim, da 
izpolnite spodnji vprašalnik. Ta je anonimen, vsi zbrani podatki pa bodo uporabljeni zgolj v 
raziskovalne namene. 
 
Za sodelovanje in iskrenost pri odgovorih se Vam že vnaprej zahvaljujem. 
 
 
 
Pri naslednjih vprašanjih obkrožite izbrani odgovor oziroma manjkajoče dopišite. 

 
 
1. Starost:  

a) od 18 do 30 let. 
b) od 31 do 40 let. 
c) od 41 do 50 let. 
č)   51 let in več. 

 
 
2.  Delovno mesto: 

a) vzgojitelj/-ica. 
b) pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice. 

 
3. Delate v vrtcu, ki je v: 

a) mestnem okolju. 
b) primestnem okolju. 
c) vaškem okolju. 

 
 
Pri naslednjih vprašanjih obkrožite ali dopišite trditev, ki najbolj odraža Vaše mnenje. 
 
4. Kaj je diskriminacija? Obkrožite le en odgovor. 

a) Nevključevanje oseb v večinsko družbo. 
b) Neenako obravnavanje posameznikov na osnovi osebnih okoliščin. 
c) Ukrep, s katerim posamezniku ali skupinam onemogočimo enake možnosti glede na 

medsebojne različnosti. 
č)   Nespoštovanje lastne identitete. 
d) Drugo________________________________________________________________ 
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5. Kaj opredeljuje pojem multikulturalizem? Obkrožite le en odgovor. 

a) Družbo, ki je etnično ali kulturno heterogena ter spodbuja kulturno, jezikovno in 
versko različnost. 

b) Družbo, v kateri posamezniki živijo strpno in razumevajoče. 
c) Družbo, ki omogoča življenje vsakemu posamezniku, vendar vzpostavlja pomembne 

razlike med njimi. 
č)   Drugo________________________________________________________________ 

  
6. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo ter enake pravice. 

a) Se popolnoma strinjam. 
b) Se strinjam. 
c) Ne vem. 
č)   Se ne strinjam. 
d) Nikakor se ne strinjam. 

 
7. Otroci imajo v skupini, v kateri delam kot vzgojitelj/-ica ali pomočnik/-ica 
vzgojitelja/-ice, enake možnosti in pravice. 

a) Se popolnoma strinjam. 
b) Se strinjam. 
c) Ne vem. 
č)   Se ne strinjam. 
d) Nikakor se ne strinjam. 

 
8. Ali menite, da se diskriminacija pojavlja že med predšolskimi otroki? 

a) Da.  
b) Ne.  

 
9. Kaj po Vašem mnenju najbolj zaznamuje družbeni položaj izključenih skupin? 
Obkrožite le en odgovor. 

a) Ekonomska diskriminiranost/izključenost. 
b) Socialna diskriminiranost/izključenost. 
c) Kulturna diskriminiranost/izključenost. 

 
10. V skupini, v kateri delam kot vzgojitelj/-ica ali pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice, skušam 
zagotoviti enakopravno komunikacijo tako med odraslimi in otroki, kakor tudi med 
otroki samimi. 

a) Vedno. 
b) Pogosto. 
c) Včasih. 
č)   Nikoli. 
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11. Označite, kako pogosto se določene osebne okoliščine otrok in njihovih staršev, 
vključenih v Vaš oddelek,  kažejo kot osnova za jezikovno diskriminacijo in izhodišče za 
neenako obravnavanje. Označite tisto trditev, ki najbolj odraža Vaše mnenje. 
 

OSEBNA 
OKOLIŠČINA 

VEDNO 
SKORAJ 
VEDNO 

OBČASNO 
SKORAJ 
NIKOLI 

NIKOLI 

starost      
narodnost      

rasa      
etnično poreklo      

spol      
zdravstveno 

stanje 
     

invalidnost      
jezik      

versko 
prepričanje 

     

spolna 
usmerjenost 

     

izobrazba      
gmotno stanje      

družbeni položaj      
 
12. Kje se po Vašem mnenju v otrokovem govoru najbolj prepoznavajo posledice 
diskriminacije? Obkrožite le en odgovor. 

a) V obsegu otrokovega besedišča. 
b) V obsegu otrokovih usvojenih besed. 
c) V pomanjkanju sporazumevalnih izkušenj z vrstniki. 
č)   V slabši slovnični strukturi povedi. 
d) V obsegu otrokovega razumevanja tiskane besede. 
e) Drugo________________________________________________________________ 

 
13. Kako oz. na kakšen način v otrokovem govoru prepoznavate učinke diskriminacije? 
Obkrožite le en odgovor. 

a) V govornem nastopanju posameznih otrok. 
b) V pogovoru z otroki. 
c) V primerjanju jezikovnih zmožnosti otrok. 
č)   V seznanjanju otrok s pisnim jezikom. 
d) Z vključenostjo otrok v neverbalne aktivnosti. 
e) Drugo________________________________________________________________ 

 
 
14. Ali otrokom, ki so po Vašem mnenju diskriminirani, ponujate dovolj 
možnosti/priložnosti za enakopravno vključevanje v jezikovne dejavnosti v skupini? 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
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15. V kateri izmed dnevnih dejavnosti v skupini, v kateri delate, se po Vašem mnenju 
najbolj kaže vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok? 

a) Usmerjena/načrtovana dejavnost. 
b) Prehodna dejavnost/dnevna rutina. 
c) Prosta igra. 

 
16. Ali menite, da imajo strokovni delavci pomembno vlogo v prepoznavanju in 
preprečevanju diskriminacije, ki se kaže v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu?  

a) Da. 
b) Ne. 

 
17. Ali menite, da je vrtec primerno okolje za vzpostavljanje jezikovne enakosti med 
otroki? 

a) Da. 
b) Ne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


