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POVZETEK 

V magistrski nalogi so raziskani načini, kako starši dvojezičnih otrok na narodnostno 

mešanem območju v Lendavi gledajo na dvojezičnost ter na ohranjanje narodnostne 

identitete. Teoretična izhodišča zajamejo spoznanja o manjšinskem narodu prekmurskih 

Madžarov, o večkulturnosti, identiteti, družini in pomenu staršev pri ohranjanju manjšinske 

identitete ter o dvojezičnem šolstvu. V slovenskem (dvojezičnem) prostoru je to še 

neraziskano področje, velikokrat se namreč poudarja pomen dvojezičnih šol (Bokor, 2009, 

Kolláth, 2005, 2009, Nečak Lük, 2010, Varga, 2009), le malokrat pa vloga staršev, ki so prav 

tako pomemben dejavnik pri ohranjanju dvojezičnosti. V empiričnem delu so predstavljeni 

izsledki pogovorov s starši na dvojezični šoli. S kvalitativnim metodološkim pristopom je bilo 

raziskovano, na kakšen način starši s svojo vzgojo prispevajo k ohranjanju manjšinske 

narodnosti otrok in kako vrednotijo dejanja šole pri tem. Pridobljene ugotovitve dajejo 

vpogled v razmišljanja staršev glede ohranjanja dvojezičnosti kot tudi poglobljeno 

razumevanje raznolikih možnih odzivov družin v dvojezičnem okolju. Ena glavnih ugotovitev 

raziskave je, da sta za ohranjanje manjšinske narodnosti potrebna ustrezen dvojezičen šolski 

sistem in odločitev staršev, da ohranjajo narodnost.  
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SUMMARY 

In the master's thesis, the ways of how the parents of bilingual children in ethnically mixed 

region of Lendava are considering bilingualism and conservation of national identity are 

explored. The theoretical platforms cover the comprehensions of minority nation of the 

Hungarians of Prekmurje, multiculturalism and multinationalism, identity, family and the 

significance of parents at the conservation of the minority identity and bilingual education. In 

the Slovenian (bilingual) sphere this remains an unexplored area, namely the significance of 

bilingual schools is often stressed (Bokor, 2009, Kolláth, 2005, 2009, Nečak Lük, 2010, 

Varga, 2009); however the role of parents, who are also an important factor at the 

preservation of bilingualism, is only rarely mentioned. In the empirical part, the results of 

interviews with the parents in bilingual schools are presented. In what way parents with their 

upbringing contribute to the preservation of the minority ethnicity of children and how they 

evaluate the actions of the school at this is researched by a quality methodological approach. 

The findings learned provide an insight into parents’ contemplations about the preservation of 

bilingualism, as well as an in-depth understanding of the differentiated possible responses of 

families in a bilingual environment. One of the main conclusions of this research is that an 

adequate bilingual educational system and parents’ decision to conserve the ethnicity are 

required for the conservation of the minority ethnicity. 
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1 UVOD 

Slovenija je majhna država, a v marsičem zelo bogata. Turisti, ki nas obiščejo, se ne morejo 

nagledati vsega naravnega bogastva, ki ga država ponuja. Imamo hribe, gore, nižine, morje, 

velike površine žitnih polj in gozdov. Menim, da je družbeno bogastvo Slovenije prav tako 

raznoliko, bogato in vredno dodatnega raziskovanja. Med dvema milijonoma prebivalcev 

najdemo ljudi različnih narodov, kultur in verstev. Najdemo vrhunske športnike, 

znanstvenike, literarne osebnosti in še bi lahko naštevala. Ali znamo vse to ceniti? To je 

odvisno od nas ljudi, prebivalcev ter od dogovorov, ki jih sklepamo, kajti posameznik s 

svojim mišljenjem in dejanjem prispeva k razvoju, ki posledično prispeva k ohranitvi tako 

naravnega kot družbenega bogastva.  

Kaj me je prepričalo, da sem se v tej širokosti bogastva Slovenije odločila prav za to temo 

magistrske naloge? Po končanem dodiplomskem izobraževanju sem se zaposlila na 

Dvojezični osnovni šoli I v Lendavi. Izkušnje poučevanja približno osmih let in vsakodnevne 

stvari so v meni vzbudile željo po raziskovanju identitet učencev in njihovih družin.   

Tudi sama sem bila večino let institucionaliziranega izobraževanja vključena v dvojezični 

sistem. Seveda je bilo to še v letih, ko smo v osnovno šolo vstopili s sedmimi leti in je trajala 

osem let. Za razliko od danes smo se, torej učenci v mojem okolišu, večinoma pogovarjali v 

madžarščini. Tudi moji prijatelji so se tako pogovarjali, saj je bilo učencev Slovencev zelo 

malo, v našem razredu je bil en sam.  

Z vstopom v službo sem bila priča drugačni situaciji. Učencev Madžarov je bistveno manj, 

tudi madžarskih besed med odmori slišim manj. Začela sem se spraševati, kaj se je v preteklih 

dvajsetih letih zgodilo, ali se je populacija zamenjala ali jo je zamenjala generacija slovenske 

narodnosti? Ali se mlajša generacija po zaključku študija ni vrnila v domači kraj? Se je 

mogoče povečalo število mešanih zakonov, v katerih prevladuje jezik enega od partnerjev? 

Vemo, da osnovna šola intenzivno in dolgotrajno posega v življenja otrok ravno v razvojnem 

obdobju, ko se njihova osebnost šele oblikuje, zato je obdobje obveznega osnovnošolskega 

izobraževanja ključnega pomena tudi pri vzgoji identitete – manjšinske identitete.  

Poleg šole so starši tisti, ki vzgajajo svoje otroke v zrele osebnosti, ki se bodo opredelile za 

tako ali drugačno narodnostno pripadnost. Raziskave kažejo (Kovács, 2006), da se je med 

letoma 1910 in 2002 število Madžarov na avtohtonem naselitvenem območju v Prekmurju 

prepolovilo. Leta 1910 so popisali 14.354 oseb z madžarskim maternim jezikom, devetdeset 

let kasneje pa 6.237. V tem obdobju je bila drastična razlika med popisoma leta 1991 in 2002, 

ko so zabeležili 22-odstotni padec pri izrekanju narodne pripadnosti. Vzrokov za upad je 



 

2 

seveda več (zgodovinski, politični, migracije, manjša nataliteta …). Več avtorjev (Varga, 

1999, Göncz, 1996b) pripisuje upad števila pripadnikov madžarske skupnosti med 

omenjenima popisoma prav povečanemu deležu mešanih zakonov na tem področju (Nečak 

Lük, 2000, str. 91). Kot posledica se torej zamenjata jezik in identiteta, ne samo pri 

prekmurskih Madžarih, temveč raziskave pričajo o podobni situaciji tudi v Kanalski dolini in 

na južnem Koroškem (Vavti, 2007) ter pri porabskih Slovencih na Madžarskem.  
Pričujoči statistični podatki in hkrati vsakodnevna srečevanja različnih narodov so mi 

vzbudila radovednost po raziskanju družin, katerih starši so različnih narodnosti ali enake 

narodnosti kot večina, vendar eden od staršev dobro obvlada manjšinski jezik. Predvidevala 

sem, da njihovi odgovori ne bodo enoznačni, temveč bodo ponudili širok nabor zanimivih 

informacij. Cilj je bil raziskati nekaj družin, z namenom spoznati njihove vsakdanjike, načine 

razmišljanja o narodnosti, dvojezičnosti in pomenu ohranjanja narodne identitete ter raziskati 

načine, na katere to počnejo.  

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so 

predstavljeni koncepti, ki so relevantni predvsem zaradi razumevanja naloge. Tako se v 

začetnem delu naloge dotaknem manjšin. Ker sem proučevala na dvojezičnem območju v 

Prekmurju, se osredotočam na madžarsko narodno manjšino, ki ima tudi z ustavo opredeljene 

podlage za njeno delovanje. Sledi koncept večkulturnosti, ki je z združevanjem narodov v 

Evropsko unijo pripomogel do pozitivne ali vsaj pozitivnejše spremembe v miselnosti 

evropskega državljana. Vsaka država s svojo »pestro« narodno sestavo prispeva svoj del k 

evropski multikulturnosti, ne v želji po združitvi v eno, temveč po združitvi v enotno kulturno 

sfero, ki temelji na spoštovanju različnosti in enakopravnosti vseh narodov. Nato naloga 

obravnava identiteto človeka, ki je individualna in skupinska. Pri ohranjanju vsakega naroda 

je relevantna narodna identiteta, ki omogoča posamezniku, da svojo pripadnost čuti kot 

obvezujočo. To posamezniku po eni strani nudi varnost, po drugi obvezo, da izpolnjuje 

zahteve, ki se pričakujejo od njega. 

Naslednji koncept je družina, ki kot varno zatočišče otroku nudi in omogoča, da se razvija v 

celovito osebnost. Zgodnja interakcija z otrokom razvije potrebo po komunikaciji in začetek 

razvoja identitete, tudi narodne identitete. Proučena literatura navaja, da na izoblikovanje 

narodne identitete med drugimi prav tako vpliva jezik izobraževanja, zato se v magistrski 

nalogi osredotočam na dvojezično šolstvo, ki v danih zakonskih okvirjih izpolnjuje svoje 

obveznosti potrebne za njeno uresničevanje. Učenec kot socialno in družbeno bitje je tako 

deležen vzgoje po eni strani v družinskem okolju, po drugi strani v institucionalnem 

izobraževanju. S pomočjo empirične raziskave sem pridobila globlji vpogled, kako starši 
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spodbujajo narodno identiteto pri otrocih, na kakšen način prispeva svoj delež šola ter kako 

starši doživljajo vlogo šole pri tem.  

V empiričnem delu naloge sem se posvetila kvalitativni raziskavi, opravila sem 15 globinskih 

intervjujev s starši otrok Dvojezične osnovne šole I Lendava. Po zbranem gradivu sem 

odgovore zapisala, jih kodirala ter jih umestila v tematske sklope. Tako sem dobila devet 

tematskih sklopov, ki dajo vpogled v raziskovane družine. V vsakem sklopu sem poskusila 

najti odgovore, ki služijo globljemu razumevanju raziskovalnega problema, in sicer kako 

starši spodbujajo oziroma kakšno vlogo zavzemajo pri ohranjanju narodne identitete. V 

zadnjem delu magistrske naloge sem na kratko povzela odgovore na raziskovalna vprašanja, 

podala glavne ugotovitve in oblikovala sklepne misli.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 MANJŠINE 

Osnovni pomen besede manjšina Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje kot manjši 

del kake skupnosti, celote, zlasti ljudi. Po tej definiciji si razlagam, da je vsaka manjša 

skupnost manjšina, ki ima skupne interese in značilnosti in se zaradi teh lastnosti razlikuje od 

večine. Ker jih je manj, so posledično tudi v družbeno nedominantnem položaju. 

Najpogosteje v zvezi s pojmom manjšina razumemo narodno manjšino. Tudi SSKJ jo razlaga 

kot pripadnike naroda, katerega večina živi v drugi državi. Poleg narodnih manjšin so še 

druge vrste manjšin: verske manjšine, ljudje s posebnimi potrebami, starejši, homoseksualci. 

V nadaljevanju obravnavam narodne manjšine, ki so relevantne za razumevanje problema 

magistrske naloge. 

 

2.1.1 Opredeljevanje manjšin 

Problematika narodnih manjšin se je z vso silo pojavila po prvi svetovni vojni, ko se je z 

razpadom velikih večnarodnih imperijev spremenila slika srednje in vzhodne Evrope, kjer so 

na pogorišču prejšnjih državnih enot nastale nove tvorbe. Sklicevale so se na nacionalno 

načelo, a so bile večkrat prav tako nacionalno pisane kot njeni pripadniki (Galántai, 1992, str. 

13). Zaradi tega je Pariška mirovna pogodba novim državam narekovala jasna določila glede 

spoštovanja pravic nacionalnih manjšin z namenom, da ne bi etnični faktor predstavljal 

elementa nestabilnosti v t. i. versajski Evropi (Mazower, 2002). Že iz bežnega pregleda raznih 

mednarodnih konvencij in drugih listin izhaja, da so bile manjšine vse do leta 1990 

obravnavane kot nekakšen moteči element. Vsa evropska politika je po mnenju Brezigarja 

(Brezigar, 2002, str. 44) izhajala iz tega koncepta motilnega elementa, ki ga je treba pač 

nekako odpraviti, da ne bo prišlo do novih sporov med državami ali celo do novih vojn v 

Evropi. Danes se s spremembami v evropski politiki uveljavlja nova koncepcija tega 

problema, ki temelji na različnosti kot temeljni pravici. V Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ki je bila sprejeta decembra 2000 v Nici, se prvič pojavlja različnost kot pravica, in 

sicer v 22. členu, kjer je zapisano: »Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno različnost.«  

Večina avtorjev, ki se je ukvarjala s pojmovanjem narodnih manjšin, prisega na določene 

prirojene značilnosti, ki skupino posameznikov povezujejo v neko manjšinsko skupnost. Že v 

sedemdesetih letih 20. stoletja je Petrič (Petrič v Roter, 2004, str. 183) zapisal, da imajo vse 

različne pojavne oblike manjšinske problematike nekaj skupnega, namreč to, da imamo 
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opraviti s skupinami ljudi določenih danih obeležij, bodisi narodnostnih, rasnih, etničnih, 

jezikovnih, katerih položaj zahteva posebne ukrepe, skrb in pomoč, da bi lahko živeli 

enakopravno z drugim prebivalstvom in ohranjali svojo narodnostno, kulturno, jezikovno ipd. 

identiteto. 

Seveda to ni le ena in edina ter niti enotna definicija manjšin, narodnih oziroma etničnih 

manjšin, saj je mnenj in razhajanj veliko
1
. Sam izraz manjšine, kot ugotavlja tudi Will 

Kymlicka (Kymlicka, 2007, str. 17), ni neproblematičen, saj se v različnih praksah referira na 

različne skupine ljudi, ki so pojmovani kot odklon od zgoraj omenjenega modela normalnega 

državljana. Vendar nas prav tako opozarja, da izraz manjšin v različnih državah za določene 

skupine ljudi lahko pomeni sinonim za imigrante ali za avtohtone skupine, izraz lahko 

razumemo tudi na nek način žaljivo in namesto tega uporabljamo besedo »narodi« ali 

»ljudstvo«. Tudi Slovenija raje uporablja slednji izraz, saj lahko v Ustavi Republike Slovenije 

v 64. členu beremo, kakšne so pravice določenih narodnih skupnosti. Najpomembnejše 

pravice, zapisane v ustavi so:  

 uporaba narodnih simbolov; 

 ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva; 

 pravica do vzgoje in izobraževanja; zakon določa tudi območja, na katerih je 

dvojezično šolstvo obvezno; 

 pravica do gojenja odnosov z matičnim narodom in njunima državama; 

 za uresničevanje manjšinskih pravic se ustanavljajo samoupravne narodne skupnosti; 

 narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne 

samouprave in v državnem zboru; 

 pravice narodnih skupnosti so zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh 

skupnosti; 

 zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo pravice narodnih skupnosti, ne 

morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti.  

 

  

                                                           
1
 Namen naloge na tem mestu ni ugotavljanje pravilnosti izraza manjšin, zato ga v tem delu ne želim podrobneje 

analizirati. Z izrazom manjšin, njihovim opredeljevanjem se je podrobneje ukvarjala Petra Roter v prispevku 

Opredeljevanje manjšin,  ki je bil del obširnejšega raziskovanja Percepcije slovenske integracijske politike v 

okviru Inštituta za narodnostna vprašanja.  
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2.1.2 Kriteriji opredeljevanja narodnih manjšin 

 

Kljub temu, da v mednarodni skupnosti ne obstaja enotna opredelitev izraza manjšina, so se v 

številnih poskusih izoblikovali kriteriji, ki se bolj ali manj upoštevajo tudi v praksi; kriteriji, 

ki jih torej praviloma upoštevajo tudi države, kadar se srečujejo z vprašanji priznavanja 

manjšin in zagotavljanja nediskriminacije in tudi posebnih manjšinskih pravic, in sicer zaradi 

ohranjanja posebne identitete teh skupnosti. Ti so sledeči (Roter 2004, str. 181−190): 

 Številčnost: število pripadnikov narodne manjšine je manjše od števila preostale 

populacije v državi, v kateri ta manjšina živi. Ramaga (1993, str. 577) je zapisal, da je 

minimalna velikost manjšin nepomembna, toda ob pogoju, da je »članstvo skupine 

zadostno za ohranjanje njenih posebnih značilnosti«. Toda v praksi lahko postane 

velikost skupine zelo sporna, če ne kar nasprotujoča zadeva (Brunner 1996, str. 21). 

Problemi se pojavljajo predvsem takrat, ko je treba skupine ljudi, ki jih povezujejo 

posebnosti, prepoznati kot manjšine oziroma kot nosilce posebnih manjšinskih pravic. 

Prav v takih razmerah države pogosto rade postavijo pogoj doseganja minimalnega 

članstva te skupnosti (manjšine) oziroma številčni prag, ki naj ga ta skupina ljudi 

dosega, če naj bo opredeljena kot (narodna) manjšina in tako upravičena do posebnih 

pravic (Packer 1993, str. 49; Ramaga 1993, str. 577). 

 Nedominanten položaj: po nekaterih mnenjih, npr. Packerjevem (1996, str. 168), je 

ta kriterij odveč, saj preprosto ponavlja bistvo manjšine, da je le-ta v manjšinskem, 

torej nedominantnem položaju.  

 Drugačnost oziroma posebna identiteta: ko govorimo o posebni identiteti narodnih 

manjšin, ki se razlikuje od identitete (v etničnem, verskem, jezikovnem in/ali 

kulturnem smislu) večinskega prebivalstva neke države ali regije v tej državi, je treba 

takoj dodati, da pojmovanja oziroma poskusi definiranja manjšin ob tem predvidevajo, 

da si predstavniki manjšin želijo te svoje posebnosti tudi ohranjati. Ta dodatek se v 

strokovni literaturi omenja kot t. i. subjektivni kriterij opredeljevanja posameznih 

skupnosti kot (narodnih) manjšin. 

 Subjektivna volja pripadnikov manjšin, da ohranjajo svojo drugačnost 

(manjšinskost): posamezniki – pripadniki manjšine si morajo želeti oziroma 

prizadevati, da bi ohranili svoje posebnosti – torej svojo manjšinskost. Parlamentarna 

skupščina Sveta Evrope je ta subjektivni kriterij pri opredeljevanju manjšin zapisala v 

svojem priporočilu leta 2001 v obliki pogoja, da posameznike te posebne oziroma 
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drugačne skupnosti »motivira skrb za ohranjanje vsega, kar konstituira njihovo skupno 

identiteto, vključno z njihovo kulturo, njihovimi običaji, njihovo vero in njihovim 

jezikom«. Ta kriterij je doživel tudi nekaj kritičnih pripomb, in sicer označen je bil za 

nasprotujočega, ker je »skupinska identiteta nepojmljiva brez zavedanja o identiteti« 

(Brunner 1996, str. 21). Kot je opomnil že Capotorti (1979, str. 567), je potreba po 

formalnem določevanju obstoja želje oziroma pripravljenosti neke skupnosti, da 

ohranja svoje posebnosti kot pogoja za zagotavljanje določenih manjšinskih pravic te 

skupnosti, vsebuje grožnjo, »da bo lahko katera koli država, ki se bo želela izogniti 

pravilu, to svojo željo upravičevala s trditvijo, da skupnosti same niso nameravale 

ohranjati svoje individualnosti«.  

 Državljanstvo kot (dodatni, evropski) kriterij opredeljevanja narodnih manjšin: 

tudi Zaagman in Zaal (1994, str. 96) opozarjata, da se kompromisni izraz narodna 

manjšina [national minority], ki se je najprej uveljavil na Konferenci za varnost in 

sodelovanje v Evropi (že v 70-ih letih 20. stoletja), »delno nanaša na državljane 

[nationals] določene države, ki se od drugih državljanov te države razlikujejo v 

etničnem, jezikovnem in/ali verskem smislu.« Temu kriteriju sledi tudi razumevanje 

narodnih manjšin na državni ravni. Tako številne države v svojih interpretativnih 

deklaracijah, ki jih predložijo ratifikacijskim listinam za pristop k Okvirni konvenciji 

o varstvu manjšin, posebej poudarjajo, da štejejo med pripadnike narodnih manjšin 

samo svoje državljane. Po drugi strani pa države kot je Slovenija narodne manjšine 

pojmujejo s pomočjo koncepta avtohtonosti (da živijo na ozemlju dlje časa). Ta sicer 

izrecno ne predvideva državljanstva kot kriterija za priznavanje narodnih manjšin, 

vendar hkrati omogoča določeno stopnjo arbitrarnosti pri presoji, kdaj bi katera 

etnična skupnost lahko postala avtohtona. Država lahko uvede tudi omejevalno 

politiko podeljevanja državljanstva. S tem ko se evropsko pojmovanje in posebne 

pravice narodnih manjšin pogojujejo z državljanstvom, se ohranja možnost, da se 

države z nepodeljevanjem (dvojnega) državljanstva – kar pogosto poteka v obliki 

postavljanja strogih in neživljenjskih pogojev za pridobitev državljanstva (npr. 

opravljanje posebnih izpitov iz znanja jezika dominantne etnične skupnosti) – 

izogibajo dolžnosti ohranjanja kulturne raznolikosti in posebne identitete etničnih 

skupnosti, kar je v sedanjem režimu varstva manjšin temelj za ohranjanje stabilnosti, 

mednarodnega miru in varnosti. 

Ob tem je treba posebej poudariti, da državljanstvo ni povsem neproblematična 

kategorija niti s stališča posameznikov, še posebej ne tam, kjer država ni naklonjena 
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dvojnemu državljanstvu oziroma podeljevanju dovoljenja za pridobitev dvojnega. V 

takih razmerah je lahko odločitev posameznika za prevzem novega državljanstva – 

kljub temu, da se lahko predstavniki posameznih etničnih skupnosti celo boljše 

sporazumevajo v uradnem jeziku države njihovega prebivališča (torej v jeziku 

večinskega prebivalstva) kot pa v svojem maternem jeziku oziroma maternem jeziku 

svojih staršev – zelo občutljiva odločitev, saj simbolizira prekinitev s preteklostjo, 

domovino oziroma domovino staršev (Hammar, 1985). 

 

2.1.3 Zgodovinski pregled madžarske narodne manjšine v Sloveniji   

Severovzhodni del slovenskega etničnega ozemlja, ki leži med Muro in Rabo, je bil pred prvo 

svetovno vojno sestavni del habsburške monarhije. Na tem območju je stoletja prevladoval 

madžarski vpliv. V Prekmurje se je madžarsko prebivalstvo naseljevalo že v času oblikovanja 

narodnostne meje v 13. stoletju in pozneje z migracijami (Nećak Lük, 1992). V obdobju t. i. 

oblikovanja narodov, v času narodnostnih gibanj v 19. stoletju, je na tem ozemlju 

prevladovala močna težnja takrat vladajočega madžarskega naroda po asimilaciji slovenskega 

etničnega elementa. K stapljanju slovenskega življenja z madžarskim naj bi pripomogla 

madžarska šola in predvsem madžarska uprava.  

Po razpadu avstro-ogrske monarhije, ko so se na njenem nekdanjem prostoru oblikovale nove 

države, je narodnostno mešano ozemlje Prekmurja postalo eden od spornih kamnov pri 

oblikovanju nove meje. S trianonsko pogodbo (4. junija 1920) je Prekmurje do razvoja med 

Muro in Rabo pripadlo kraljevini Jugoslaviji. Madžarska vlada je to pogodbo priznala 15. 

novembra 1920. Na osnovi te pogodbe je del slovenskega prebivalstva ostal v okviru 

madžarske države, del Madžarov pa v Prekmurju.  

V obdobju stare Jugoslavije se je teorija o nujnosti asimilacije manjšin v praksi obrnila v 

škodo madžarske skupnosti. Madžarski narodnosti je bila sicer priznana pravica do rabe 

maternega jezika v uradih in šolah – obstajala je posebna manjšinska osnovna šola oziroma 

manjšinski oddelki na slovenskih šolah – vendar se je število šol in oddelkov z madžarskim 

učnim jezikom v letih pred drugo svetovno vojno močno zmanjšalo. V Prekmurje so načrtno 

naseljevali slovenske družine, predvsem oblastem nezaželeno, napredno prebivalstvo iz osrčja 

Slovenije.  
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2.1.4 Družbeno-politična in ustavnopravna izhodišča 

Pestra narodnostna sestava Jugoslavije je vprašanje položaja in enakopravnosti njenih 

narodov in narodnosti postavljala v ospredje kot eno strateških vprašanj že od začetka bojev 

za osvoboditev Jugoslavije izpod okupatorja, kakor tudi skozi ves čas izgrajevanja novega 

družbenopolitičnega sistema v povojni državi. Komunistična partija Jugoslavije in druge 

napredne sile so že pred vojno uvidele, da pomeni uresničitev enakopravnosti narodov in 

narodnosti Jugoslavije enega od osnovnih pogojev, ki zagotavlja napredek in razvoj vsakega 

od njih ter dežele v celoti. Od tod tudi dejstvo, da izjava z II. zasedanja Protifašističnega sveta 

narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) v Jajcu, 29. novembra 1943, v 4. točki že 

opredeljuje načelo o enakopravnosti narodnih manjšin v bodoči državi: »Narodnim 

manjšinam bodo zagotovljene vse narodnostne pravice« (Göncz, 2000). 

 

2.1.5 Državni dokumenti in zakonodaja 

Manjšinsko problematiko v evropskem prostoru urejata Evropska listina o regionalnih ali 

manjšinskih jezikih in Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, ki sta bili sprejeti v 

okviru Sveta Evrope. Slednja je začela veljati leta 1998 (Uradni list – Mednarodne pogodbe 

št. 4 z dne 13. 3. 1998). Vsebuje načela, ki jih morajo države uresničevati v notranji 

zakonodaji za zagotovitev varstva manjšin. Po mnenju Klopčiča (Klopčič et al, 2003, str. 

149−150) je združila različne pristope in izoblikovala minimum manjšinskih pravic, katerega 

pomen se zrcali v velikem številu ratifikacij, saj je Okvirno konvencijo do sedaj ratificiralo že 

35 držav. Okvirna konvencija ne vsebuje definicije pojma narodna manjšina, zato so številne 

države, med njimi tudi Slovenija, ob ratifikaciji podale deklaracije, v katerih so opredelile 

skupnosti, za katere bodo izvajale določbe Okvirne konvencije. 

Ta listina v 10., 11. in 14. členu uporablja dva alternativna kriterija kot pogoj za uresničevanje 

posebnih pravic, ko določa območja, kjer »tradicionalno ali v znatnem številu živijo 

pripadniki narodnih manjšin«. Za dejansko uresničevanje postavlja še vrsto dodatnih pogojev. 

Tako npr. 10. člen določa, da si v primeru, če pripadniki teh skupnosti »tako zahtevajo in 

njihova zahteva ustreza dejanskim potrebam, pogodbenice prizadevajo v kar največji možni 

meri zagotoviti take razmere, ki bi omogočale uporabo jezika manjšine v odnosih med 

pripadniki manjšine in upravnimi organi«. Posebne ukrepe za pospeševanje identitete 

narodnih manjšin Okvirna Konvencija opredeli zelo fleksibilno, »kjer in dokler so potrebni, v 

takem obsegu kot so potrebni« in ne le vezane na določen teritorij, temveč jih povezuje z 
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dejanskimi razmerami in pogoji kot je npr. izražena zahteva pripadnikov manjšin, ki mora 

ustrezati dejanski potrebi. 

Bistvo dosedanjih dokumentov je v tem (Klopčič, 1998), da obravnavajo pozitivne ukrepe za 

varstvo manjšin in njenih pripadnikov in za varstvo regionalnih in manjšinskih jezikov (to je 

dikcija Evropske listine za manjšinske in regionalne jezike). Vsebinsko prinašajo ti dokumenti 

naslednje novosti: 

  pripadnost manjšini je stvar osebnega izbora, 

 države se morajo vzdržati ukrepov nasilne asimilacije, 

 navedeni so ukrepi t. i. »pozitivnega« varstva, ki obvezujejo države k pospeševanju 

identitete, 

 manjšina naj ima možnost politične participacije. 

 

Omenjene dokumente štejemo kot del celote v mednarodnopravnem varstvu manjšin in del 

celote mednarodnopravnega varstva človekovih pravic. Namen je: 

 izpolniti mednarodne standarde, 

 pospeševati identiteto manjšine oziroma manjšinskih jezikov, 

 razviti ustrezne mehanizme nadzora mednarodne skupnosti. 

 

Okvirno so bila načela o enakopravnosti narodov in narodnosti ter o pravicah narodnosti 

zapisana že v ustavi iz leta 1946. Ustava iz leta 1963 je pravice narodnosti še podrobneje 

razčlenila in opredelila s posebnim poudarkom na enakopravni rabi njihovega jezika, 

svobodnem razvoju kulture, ohranitvi tradicij ter pravici do šolanja v maternem jeziku.  

Po osamosvojitvi leta 1991 je Republika Slovenija madžarsko narodno skupnost 

ustavnopravno zaščitila z Ustavo, ki se v sledečih členih ukvarja z varstvom manjšine: 5., 11., 

14., 61., 62., 64., 65. in 80. člen.  

V 64. členu Ustave RS podrobneje opredeljuje posebne pravice avtohtone italijanske in 

madžarske narodne skupnosti v Sloveniji:  

»Avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je zagotovljena 

pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne 

identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in 

založništva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico do 

vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja vzgoje in izobraževanja. Zakon 
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določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. Tako imamo na narodno mešanem 

območju pet dvojezičnih osnovnih šol. Te šole so naslednje: Dvojezična osnovna šola I 

Lendava, Dvojezična osnovna šola II (osnovna šola za učence s posebnimi potrebami), 

Dvojezična osnovna šola Genterovci, Dvojezična osnovna šola Dobrovnik in Dvojezična 

osnovna šola Prosenjakovci. Narodnima skupnostima in njunim pripadnikom je zagotovljena 

pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima državama. Država 

gmotno in moralno podpira uveljavljanje teh pravic.  

Na območjih, kjer ti skupnosti živita, ustanovijo njuni pripadniki za uresničevanje svojih 

pravic svoje samoupravne skupnosti. Na njihov predlog lahko država pooblasti samoupravne 

narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti ter zagotavlja 

sredstva za njihovo uresničevanje.  

Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave in 

v državnem zboru.  

Zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodne 

skupnosti na območjih, kjer živita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za 

uresničevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti 

uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pravice obeh narodnih skupnosti ter njunih pripadnikov 

so zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti.  

Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in 

položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov 

narodnih skupnosti« (Ustava RS, 64. člen).  

 Seveda ustava ni edini dokument, ki se ukvarja z manjšinami. Varstvo manjšin urejajo še 

zakoni, ki jih je izdal Državni zbor. Seznam zakonov, ki so vezani na manjšine, so pripravili 

na Uradu vlade RS za narodnosti. V približno 60-ih zakonih najdemo najpomembnejše 

predpise, ki se nanašajo na posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na 

različnih področjih. Temeljni zakon je Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Ur. l. RS, 

št. 65/94) in drugih aktih. Podrobneje o zakonih, kateri so in na kaj se nanašajo, lahko 

preberemo v Pravnih predpisih iz leta 2006. 

Slovenija in Madžarska sta o zaščiti slovenske manjšine na Madžarskem in madžarske 

manjšine v Sloveniji leta 1992 sklenili tudi meddržavni sporazum z začetkom veljavnosti v 

letu 1993. Slovenija madžarski manjšini v Republiki Sloveniji omogoča kar najvišje standarde 

posebne manjšinske zaščite (Brezar, M., 2008, str. 15): 
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 zajamčena je politična participacija manjšine na vseh ravneh (zajamčen državni 

poslanec, vključno s pravico veta v nacionalnem parlamentu, zajamčeni svetniki v 

lokalni samoupravi), 

 zajamčena je dvojezičnost na različnih področjih, od topografskih napisov (t. i. vidna 

dvojezičnost), dvojezičnega poslovanja javnega sektorja in državnih ter lokalnih 

organov; obstaja dvojezično šolstvo in izobraževanje, 

 poskrbljeno je tudi za vzpodbujanje gospodarske osnove madžarske nacionalne 

manjšine, 

 madžarska manjšina ima svoje radijske in televizijske programe, nov radijski in 

televizijski studio s sodobno opremo, 

 manjšina ima tudi svoj časopis – Népújság, svoje kulturne ustanove (npr. Center 

Bánffy) in knjižnice. Septembra 2004 je bil v Lendavi odprt nov kulturni dom. 

 

Statuti občin opredeljujejo naselja, ki spadajo v narodnostno mešano območje. Prav tako 

statuti postavijo temelje za izvrševanje pravic manjšin, ki jih zagotavljajo ustava in zakoni 

(Krivec, K. 2007). Prebivalstvo madžarske narodnosti živi od Hodoša do Pinc v kar petih 

občinah:  

 Hodoš/Hodos (zajema vasi Hodoš/Hodos, Krplivnik/Kapornak2); 

 Šalovci (Domjanšovci/Domonkosfa3); 

 Moravske Toplice (naselja Čikečka vas/Csekefa, Motvarjevci/Szentlászló, 

Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva in Središče/Szerdahely4); 

 Dobrovnik/Dobrovnak (Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc5); 

 Lendava/Lendva (Banuta/Bánuta, Benica, Čentiba/Csente, Dolga vas/Hosszúfalu, 

Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi/Völgyifalu, Dolnji 

Lakoš/Alsólakos, Gaberje/Gyertyános, Genterovci/Göntérháza, Gornji 

Lakoš/Felsőlakos, Hotiza, Kamovci/Kámaháza, Kapca/Kapca, Kot/Kót, 

Lendava/Lendva, Lendavske gorice/Lendvahegy, Mostje/Hidvég, Petišovci/Petesháza, 

Pince/Pince, Pince Marof/Pince major, Radmožanci/Radamos, 

Trimlini/Hármasmalom6). 

 

                                                           
2
 Statut Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/2006). 

3
 Statut Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/2006). 

4
 Statut Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/1999). 

5
 Statut Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/2007). 

6
 Statut Mestne Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/1999, 119/2000, 69/2002). 
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2.1.6 Številčnost madžarske manjšine v Prekmurju 

Iz popisa leta 2002 lahko ugotovimo, da je delež državljanov Republike Slovenije, ki so druge 

narodnosti, približno 10 %. »Pestro« zbirko pripadnikov neslovenskega naroda je moč 

pripisati spreminjanju državnih meja v začetku 90-ih let. Leta 2002 se je za Srbe opredelilo 

38.964 oseb, za Hrvate 35.642, za Bošnjake 21.542 ter za Muslimane 10.467. Seveda poleg 

omenjenih narodnosti v Sloveniji najdemo tudi Albance, Črnogorce in Makedonce (Statistični 

urad Republike Slovenije, 2011). 

Ob popisu prebivalstva v letu 2002 se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 3.246 

prebivalcev, 3.834 oseb je kot materni jezik navedlo romski jezik. Del teh je opredeljen za 

domorodno oziroma »avtohtono etnično skupnost« in pripadniki te skupnosti naj bi bili 

deležni posebne manjšinske zaščite. Romi so opredeljeni v politiki za avtohtone po 

teritorialnem principu. Namesto romskega zakona, ki ga določa ustava v 65. členu, je Vlada 

RS sprejela program ukrepov za pomoč romski skupnosti, »pravice romske skupnosti«, ki bi 

jih moral regulirati romski zakon, pa so le deloma določene v področnih zakonih (Spreizer, 

2005). 

Posebni avtohtoni manjšini, italijanska in madžarska narodna skupnost, v Republiki Sloveniji 

štejeta 2.258 oziroma 6.243 pripadnikov. Slednja predstavlja 0,32 % deleža prebivalstva glede 

na narodnostno opredelitev. Če pogledamo zgolj statistične podatke popisov izpred preteklih 

let, opazimo velik upad. Raziskave kažejo (Kovács, 2006), da se je med letoma 1910 in 2002 

število Madžarov na avtohtonem naselitvenem območju v Prekmurju prepolovilo. Po 

statističnih podatkih uradnega popisa prebivalstva iz leta 1991 se je za pripadnike madžarske 

narodnosti opredelilo 8.000 oseb, 8.720 oseb je kot materni jezik navedlo madžarski jezik. Ob 

popisu prebivalstva v letu 2002 se je za pripadnike madžarske narodnosti izreklo 6.243 oseb 

(1.757 oziroma 22 % oseb manj), 7.713 oseb je kot materni jezik navedlo madžarski jezik 

(1.007 oziroma 11,5 % oseb manj) (povzeto 26. 7. 2013:  

http://www.arhiv.uvn.gov.si/si/manjsine/madzarska_narodna_skupnost/). 
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Slika 1: Številčni razvoj prekmurskih Madžarov (Kovács, 2006) 

 

 

Slika 2: Številčni razvoj prekmurskih Madžarov, prikazan v odstotkih od celotnega 

prebivalstva (Kovács, 2006)
7
 

 

 

                                                           
7 Med naštetimi popisi so za analizo uporabili podatke o maternem jeziku in narodni pripadnosti iz popisov v 

letih 1910, 1921, 1931, 1941, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 in 2002. Pri popisih od 1910 do vključno 1941 so 

upoštevali podatke, ki so se nanašali na materni jezik, od 1953 do 1991 pa tiste, ki so govorili o narodni 

pripadnosti. To pa zato, ker je bilo v popisih iz 1910, 1921 in 1931 navedeno le vprašanje o maternem jeziku. 

Leta 1941 so sicer poleg maternega jezika spraševali tudi o narodni pripadnosti, vendar so v študiji zaradi 

nezanesljivosti omenjenih podatkov navedli le tiste o maternem jeziku prebivalstva. Na obrazcih jugoslovanskih 

popisov prebivalstva po drugi svetovni vojni sta bili pri podatkih, ki so se nanašali na etnično pripadnost, 

prisotni obe vprašanji, vendar so pri objavi rezultatov popisa izpostavili le narodno pripadnost. Podatkov o 

maternem jeziku, razen iz leta 1991, niso objavili. Popis iz leta 2002 je, podobno kot iz 1991, zajemal tako 

materni jezik kot tudi narodno pripadnost. 
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Glede vzrokov upada števila Madžarov v Prekmurju je mogoče razmišljati o naslednjih 

dejavnikih (Hozjan, 2007):  

 izseljevanje in zaposlovanje v tujini, 

 notranje migracije, 

 priseljevanje drugih narodov v Prekmurje, 

 pospešena asimilacija, katere najpomembnejša pojavna oblika so nacionalno mešani 

zakoni.  

 

Več avtorjev (Varga, 1999, Göncz, 1996b) pripisuje upad števila pripadnikov madžarske 

skupnosti med omenjenima popisoma prav povečanemu deležu mešanih zakonov na tem 

področju (Nečak Lük, 2000, str. 91). 

 

Upad števila manjšin ni edinstven primer v Prekmurju, saj smo pri prebiranju literature skoraj 

vsepovsod naleteli na podobno stanje v številnih drugih državah. Vavti v svojem članku o 

južnem Koroškem pojasnjuje (Vavti, 2007, str. 167), da v procesu zamenjave jezika mlajša 

generacija s starejšo govori še v prvotnem jeziku, da prihaja znotraj lastne generacije do 

menjavajoče se uporabe jezikov, kar je odvisno od trenutnega položaja, v pogovoru z 

naslednjo generacijo pa do dokončnega preloma. Otrokom ne posredujejo več jezika starih 

staršev – deloma tudi zato, da bi jim »olajšali življenje«.
8
  

Podobno delo opravlja Lampl, ki preučuje manjšine na Slovaškem. Opozarja, da gre za zelo 

zapleten in sestaven pojav, ki ga ne moremo poenostavljati, kajti tako prezremo bistvene 

sestavine. Meni, da lahko preprečimo asimilacijo, če krepimo narodno zavest. Točnih 

napotkov kako to dosežemo, ne poda (Lampl, 2009).   

Brezigar (2004) se v svoji magistrski nalogi ukvarja s promocijo slovenskega jezika v Italiji, 

pri čemer poudarja različne načine promoviranja jezika v videmski pokrajini na eni strani ter 

na Tržaškem ali Goriškem na drugi, kjer je promocija posledica drugačnega zgodovinskega 

razvoja dogodkov, zato je potrebno promocijo prilagoditi spremenjenim okoliščinam. 

Zavezanost etnični dediščini in razloge za premike etnične pripadnosti opisujejo v številnih 

študijah (Fishman, 1989, Nećak Lük, 1998). 

 

  

                                                           
8
 Kadar je npr. materinščina v življenjskem okolju stigmatizirana. V Kanalski dolini zato, da bi mlajšim otrokom 

olajšali vstop v italijansko šolo – odgovarjajoče podatke je najti v raznih intervjujih. 
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2.2 MULTIKULTURALIZEM 

Razmišljanja, razprave in študije o manjšinah se pričenjajo z dejstvom, da človeške družbe 

niso etnično homogene, ampak so sestavljene iz kultur, ki se po določeni lastnosti razlikujejo 

med seboj. Širno po Evropi obstajajo družbe, ki živijo vzporedno. Kjer je veliko priseljencev 

in njihovih potomcev, potekajo narodnostni, rasni in verski nesporazumi. Kot odgovor na to 

stanje se je v teh državah pojavil multikulturalizem. Najbolj znan je v anglosaškem svetu, 

vendar konkreten primer njegovega uresničevanja najdemo v Kanadi in Avstraliji (Berkes, 

2010).   

Multikulturalizem v najsplošnejšem smislu povezujemo s politiko, katera se v okviru 

večetničnih družb zavzema za sprejetje kulturnih razlik in spodbujanje kulturne drugačnosti. 

Seveda je tega v svetovnem merilu vedno več, saj je bilo 20. stoletje čas velikih migracij. 

Skoraj ne moremo govoriti o državi, ki se ne sooča z mešanjem kultur, z migracijo.  

Po prebiranju strokovne literature lahko trdimo, da so multikulturalizem, večjezikovnost in 

modernost vprašanja, ki se prepletajo in so soodnosna vprašanja. Ti pojmi so v današnjem 

času deležni večje obče pozornosti, ne le državne, temveč tudi evropske politike. 

Pojem multikulturalizma se pojavi leta 1963 v Kanadi. Njegov pomen je bil blizu pomenu 

kulturnega pluralizma, ki se je pojavil desetletja pred njim. Označuje obstoj družbe, ki je 

etnično ali kulturno heterogena in spodbuja kulturno, jezikovno in versko različnost (Szabo v 

Lukšič - Hacin, 1999).  

 

2.2.1 Pojem multikulturalizma 

Kaj točno pomeni pojem multikulturalizem? Strokovnjaki zahodnih družb poudarjajo, da se je 

potrebno do dejstva, da znotraj določene družbe živijo različne kulture, razmejiti vsaj v treh 

pomembnih različnih primerih (Lukšič - Hacin, 2004, str. 107−109): 

 Multikulturalizem je oznaka za konkretno kulturno/družbeno stvarnost, kadar se več 

etničnih/kulturnih skupnosti ali skupin nahaja v isti državi. Ta stvarnost se zgolj 

opisuje in se ne spušča v analizo odnosov med njimi. V ta namen se je uveljavil termin 

multikulturnosti oziroma večkulturnosti.  

 Pojem multikulturalizma nastopa kot ena od teoretičnih kategorij. Ločimo dva različna 

pristopa k opredelitvi: 

a) V prvem primeru gre za pomen večkulturnosti. Katunarić pravi, da pojem sicer 

izraža možnost raznovrstne komunikacije in interakcije v multikulturni družbi, a 
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multikulturalizem le pove, da obstaja več kultur, da te živijo v nekem sosedstvu, 

več od tega ne more izraziti.   

b) Razumevanje in raba pojma sta vezana na razumevanje pravičnosti. To se razume 

v povezavi z načelom vsem enake možnosti, kar v praksi pomeni »različnim 

enako« in na nek način reproducira obstoječe.  

 Termin se pojavlja znotraj političnih programov in gibanj, ki zagovarjajo spremembe 

obstoječih odnosov med dominantno kulturo in t. i. avtohtonimi etničnimi manjšinami 

ali na drugi strani kot princip uradne državne politike do priseljencev. Na ta način se 

srečamo z različnimi politikami in praksami multikulturalizma v politikah in praksah 

držav, ki se same formalno ne deklarirajo kot takšne. 

 

Multikulturalizem si lahko razlagamo na dveh ravneh (Egedy, 2006): 

 po eni strani je opisna kategorija, ki si etnične in kulturne heterogenosti registrira kot 

novo realnost, in 

 kot normativna ideologija, ki predpiše, kakšne teoretične in praktične sklepe, 

zaključke je potrebno iz tega narediti. Tak način približevanja zahteva izdelavo novih 

norm in novih oblik reševanja problemov. Zagovorniki multikulturalizma izhajajo iz 

dejstva, da nobena kultura ne more imeti predpravice glede na druge kulture. 

Raznolikost in heterogenost (podobnega mnenja je Lukšič - Hacin, 2004) sta prav 

zaželena. Vsaka kultura je enakovredna, vsak kulturni običaj bi naj bil deležen 

enakega spoštovanja
9
. Politični pluralizem družb v pozni moderni je potrebno izpolniti 

z garancijo maksimalnega kulturnega pluralizma.  

 

2.2.2 Osnovne smeri multikulturalizma 

Zaradi širokosti pojma multikulturalizem govorimo o štirih smereh le-tega (Lesar, 2007, 

Lukšič - Hacin, 1999, str. 100−112):  

 Konzervativni (korporativni) multikulturalizem: zagovarja koncept univerzalne 

kulture in spodbija legitimnost »tujih« jezikov ter regionalnih in etničnih dialektov. S 

tem se povezuje zagovor monolingvizma oziroma enega uradnega jezika. Uporablja 

                                                           
9
 V praksi velikokrat vidimo, da kulture dejansko niso enakovredne, da imajo različen položaj, da so številne 

podrejene. Pojavi se vprašanje zakaj? Prvič, pozorni moramo biti na razkorak med normativnim in stvarnim. Ali 

je položaj različnih kultur na normativni ravni enakopraven? Že sama zakonodaja lahko razkrije vzroke 

neenakopravnega položaja. Večja težava se pojavi v situaciji, ko so različne kulture formalno enakopravne, 

dejansko pa se pojavlja neenakopraven položaj (Lukšič - Hacin, 2004).  
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termin različnost (diversity), a zato, da prikrije težnje k zagovoru asimilacije v 

vladajočo kulturo. 

 Liberalni multikulturalizem: liberalci uporabljajo termin multikulturalizma, da 

označijo pluralizem. Izognejo se njegovi zgodovinski kontekstualizaciji in posebnosti 

odnosov moči. Na ta način se izognejo protislovnostim v povezavi z rasami, razredi, 

spoli. Sam (liberalni) pluralizem izhaja iz sistematične nepravičnosti, suženjstva in 

eksploatacije. Temelji na diskurzu o etnični univerzalnosti v povezavi z ideali: 

svoboda, strpnost in dobrotljivost. Zagovorniki tega tipa priznavajo razliko, vendar 

izpostavljajo tudi pomen istovetnosti na univerzalni ravni. Liberalna razlika je 

individualna in ne skupinska. Tako se ne vidi povezave z obstoječimi razmerji moči. 

Preko univerzalne istovetnosti, istosti pridemo do pojma naravna enakost, ki naj bi 

bila bistvena. Ljudje so si (naravno) enaki, ne glede na njihovo etnično, kulturno, 

rasno pripadnost. Pod liberalni multikulturalizem bi lahko pogojno uvrstili tudi 

multikulturalizem in kulturni pluralizem zato, ker je sama delitev idealno-tipska, 

omenjena definicija pa teži k temu, da bi zajela procese in odnose, ki se odvijajo v 

realnosti. 

 Levo-liberalni multikulturalizem: zagovorniki poudarjajo pomen kulturne razlike in 

diferencialnega koncepta kulture. Pravijo, da je poudarjanje enakosti ras povsem 

zadušilo kulturne razlike med rasami, tudi tiste, ki povzročajo različna obnašanja, 

vrednote, nagnjenja, kognitivne stile in družbene prakse. Na nek način idealizirajo 

drugačnost. Kulturno razliko pojmujejo kot esenco, kot formo pomena, ki je 

osvobojena od družbenih in zgodovinskih okvirov. Pomen se vzpostavlja skozi 

pristno, neposredno izkušnjo na ravni posameznika brez interakcije z okoljem. Lahko 

bi rekli, da je razlika absolutna, nezgodovinska kategorija, ki obstaja kot takšna. Ni 

relacijska in relativna. Kot takšna je na nek način element objektivnega sveta, 

objektivne resnice, ki »čaka«, da jo spoznamo, ne pa rezultat subjektivnega dojemanja 

sveta.  

 Kritični multikulturalizem: pojavlja se tudi izraz uporniški ali radikalni in nastal je kot 

kritika ostalim smerem multikulturalizma. Izhaja iz kritične teorije, katere temeljno 

vprašanje je, kako se institucionalno razvijejo dominacija in načini oblikovanja 

človeških odnosov npr. na delovnem mestu, v šolah in vsakodnevnem življenju (Lesar, 

2007). Različnost je dejstvo, da se le-ta mora uveljavljati tudi znotraj kulturnih politik, 

hkrati mora biti obveza za socialno pravičnost. Velik pomen imata jezik in diskurz v 

povezavi s socialnim kontekstom. Prav tako je pomembno utemeljevanje zgodovinske 
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kulturne/družbene pogojenosti obstoječih odnosov oziroma položaja etničnih manjšin 

znotraj dominantne kulture. Avtorji kritičnega multikulturalizma (Peter McLaren, 

Henry E. Giroux, Robert Stam, Ella Shohat) pogosto izhajajo iz obstoječih odnosov, 

kritike so povezane z zagovorom človekovih pravic. Avtorji se pogosto osredotočijo 

na različna vprašanja, se dopolnjujejo, pogosto si celo nasprotujejo. 

 

2.3 IDENTITETA 

Pojem identitete je v sodobnem času velikokrat v ospredju, a pogosto kot prazna paradigma 

brez pravega pomena, saj se točno ne izreče, na kaj se misli. Koncept identitete je zelo 

kompleksen, zato bom v nadaljevanju pojasnila besedo »identiteta«, nato pa na kratko 

predstavila njene razčlenitve. 

Besedo identiteta Slovar slovenskega knjižnega jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 

2012) navaja kot skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi, znaki, istovetnost. 

Pojem identitete izhaja iz srednjeveške latinščine, ki je razvila pomenske možnosti zaimka 

idem, ki pomeni isti. Nastal je nov zaimek identicus, kar bi slovenili istoveten v smislu eden 

in isti. Tak pojem se je utrdil v določenem kontrastu s pojmom podoben (lat. simul) oziroma v 

popolnem nasprotju s pojmom različen. V slovenščino je sprejeta beseda identiteta, v kolikor 

bi besedo želeli izraziti slovensko, bi rekli istovetnost. Seveda beseda pozna kar nekaj 

razčlenitev, med drugimi tudi izraz identičnost, kar naj bi bila lastnost ali značilnost 

identičnega. Slovenščina je prevzela tudi sestavljeni pojem identificirati, identifikacija, 

identificiranje in celo identifikator. To so kombinacije temeljnega pojma z glagolom facio 3 

feci, factum v pomenu narediti, napraviti, storiti. Glagol identificirati lahko razumemo kot 

narediti nekaj za identično ali istovetno oziroma imeti, šteti kaj za identično, lahko pomeni 

tudi ugotavljanje identitete (Južnič, 1993, str. 9−11). 

Novo pojmovanje identitete se je oblikovalo v 90-ih letih 20. stoletja. Novo vlogo identitete 

postavlja v strukturo diskurzov oziroma strukturo dominacij in izključevanj (Ule, 2000, str. 

191). Torej v vsakdanjem življenju ne živimo nekakšnih fiksnih identitet, temveč v skladu z 

logiko dinamičnega, kontinuiranega življenja doživljamo identifikacijo (Vobič Arlič, 2007). 

V sodobno mišljenje je identiteta vstopila kot individualna naloga, od posameznika je 

odvisno, na kakšen način se bo soočil s tem, kako bo kos temu vprašanju. Predpogoj 

uspešnosti pri rekonstrukciji pojma identitete je dobro poznavanje samega sebe. Kajti 

identiteta neke osebe je posledica osvojenega znanja in izkušenj o samem sebi, ki so tesno 

povezane z družbenimi pogoji. Človek kot socialno bitje potrebuje druge ljudi, da si v 
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njihovem »zrcalu« lahko ustvari podobo o sebi (Vavti, 2007, str. 168). Vse človeške 

identitete, pa naj bodo še tako osebne, individualne, so na nek način vedno tudi družbene, 

socialne identitete. Pomen je vedno izid strinjanja ali nestrinjanja, vedno stvar konvencij, 

dogovorov, inovacij, vedno do neke mere deljen in do neke mere izpogajan. Identiteta je 

refleksivna, socialno konstruirana skozi interakcije in institucije (Ule, 2000, str. 3). 

Glede pomenske razvejenosti ločimo osebno (torej individualno) in skupinsko (družbeno) 

identiteto, ki se lahko dopolnjujeta, nadgrajujeta, prepletata, lahko si tudi nasprotujeta.  

Pojem osebne identitete je razvil Erikson (Škraban, 1997), ki je postavil temelje 

psihosocialnega razvoja. Meni, da se posameznikov razvoj kaže zlasti v razvoju njegovega 

ega, njegovih osrednjih sil in funkcij osebnosti. Temeljni pogoj polnega osebnostnega razvoja 

je vzpostavljanje osebne identitete, zavestna opredelitev lastne življenjske vloge ter vsebin 

»samega sebe«. Zanimalo ga je in teoretično je pojasnjeval, kako lahko človek postane 

oblikovalec samega sebe. 

Identiteta je torej občutek samoidentičnosti in kontinuitete osebnega doživljanja, ki je zbran 

okrog jaza. Erikson meni, da vse komponente identitete obstajajo v otroku; v določenem 

razvojnem obdobju se sleherna izmed njih razvije do svojega vrhunca, nato preide v krizno 

fazo do razrešitve krize in do novega razvojnega obdobja. Identiteta torej nastaja na izkustvih 

kriz in protislovij, ki jih je moral vsak posameznik premagati, da se je lahko dvignil do 

naslednjih razvojnih faz. V sleherni razvojni krizi obstaja možnost za progresivno 

razreševanje krize in s tem za približanje stabilni identiteti ali možnost za ostajanje v prejšnji 

razvojni fazi, se pravi za regresijo in s tem tudi odpovedi identitete (Erikson v Ule, 2000, str. 

127−129). 

Poleg Eriksona je na raziskovanje osebne identitete pomembno vplival tudi James E. Marcia, 

ki opredeljuje identiteto kot dinamično strukturo osebnosti, ki združuje v sebi posameznikove 

nagone, navade, prepričanja in notranje identifikacije. Bolj je struktura razvita, bolj se oseba 

zaveda svoje edinstvenosti oziroma podobnosti drugim ter svojih šibkosti in moči (Erikson v 

Škraban, 1997, str. 47).   

Osebna identiteta se torej nanaša na posameznika, ki je individuum, edinstven, neponovljiv. 

Le-ta je sestavljena iz (Južnič, 1993, str. 11−12): 

 avtoidentifikacije − to je identiteta, ki jo posameznik pripiše samemu sebi ter o kateri 

sodi, da mu pripada, da je le njemu lastna, 

 identifikacije, ki je posamezniku določena, kar pomeni, da mu jo prisodi ali določi 

družba ter je taka identiteta družbeno dodeljena in priznana ali celo vsiljevana skozi 

položaj, ugled, pravice in dolžnosti, ki so družbeno opredeljene. 
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Človek je družbeno bitje, zato je nemogoče osebno in skupinsko identiteto ločeno 

obravnavati, saj se zaradi kompleksnosti človekovega obstoja, funkcioniranja in življenja 

prepletata v vsakem obdobju človekovega življenja. Razkorak med individualno in družbeno 

identiteto je vir mnogih napetosti, zlasti med občutkom posamičnosti in ločenosti od vseh 

drugih in pripadanjem skupnosti. Da bi človek v družbi lahko preživel, mora upoštevati ne 

samo sebe, ampak tudi druge ljudi. Drugi reflektirajo njegov obstoj in njegovo prezenco, od 

njih se »odbijajo« njegova početja. V končni fazi bi lahko rekli, da posamezniku identiteto 

določajo drugi (Južnič, 1993, str. 102). Vsak posameznik ima določen položaj v nekem 

družbenem sistemu ter vključuje kombinacijo lastnosti in pričakovanj, ki se navezujejo na 

njegovo vlogo. Vloga omogoča njegovo identifikacijo oziroma prepoznavanje. Objekt 

identifikacije (tisto, kar nekdo identificira) je v tem primeru neka oseba, subjekt identifikacije 

(tisti, ki nekaj identificira) pa druga oseba. Zato lahko posameznikovo družbeno identiteto 

opredelimo kot kompleks lastnosti, ki ga posameznik dobi »od zunaj« (Kovačev, 2013).  

S skupino razumemo človeško agregacijo, ki je povezana s formalnimi oziroma 

institucionaliziranimi pravili. V skupini veljajo stalnosti in povezanosti. Ljudje se ločijo tudi z 

včlenitvijo v družbene kategorije. Pripadanje kaki kategoriji je lahko razvidno (kaže se skozi 

telesnost in je predvsem rasno npr. belci v večinskem okolju črncev) in nerazvidno oziroma 

nerazpoznavno, kar je pogosteje (ni zaznamovano s telesno posebnostjo oziroma 

drugačnostjo). Ljudje tudi v drugačnem smislu pripadajo različnim skupinam: takim, ki so 

obstojne, in takim, ki so bolj ali manj začasne, celo prehodne (začasno zbrani manifestanti, 

udeleženci kakega javnega izražanja stališč npr. navijači, razgrajači). Pomembna so tudi 

globalna pripadanja: spolna, generacijska, glede na starost (prav tam). Pripadnost 

posameznika se lahko kaže na več načinov: od življenjskega stila, šeg in navad, ki se 

skupinsko določajo, jezika, komuniciranja in kolektivnega spomina, ki veže generacije in 

utrjuje prepričanje o trajanju skupine oziroma o njeni zgodovinski kontinuiteti. Pripadnost 

posameznika se kaže tudi z zakoni urejenimi pravicami in obveznostmi, navezanostjo, 

pristojnostjo in zavarovanostjo (Južnič, 1993, str. 140). Vendar človek ni pripadnik le ene 

skupine, saj vedno obstaja več skupin, ki jim pripada in ki so del njegove identitete. Različne 

skupine v nekaterih situacijah zahtevajo od njega različne oblike lojalnosti (Razpotnik, 2004, 

str. 126).  

V tradicionalnih, statičnih družbah je bil status v celoti kulturno in družbeno podedovan in 

določen. Z družbeno in kulturno diferenciacijo so se povečevale alternativne skupinske 
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identifikacije. Poleg podedovanih skupinskih identifikacij so se razvile tudi neobvezne 

alternative
10

.   

Občutek pripadnosti skupini je izraz interakcije med subjektivnim občutkom identitete, 

privrženostjo skupini in pripravljenostjo te skupine, da individualno identiteto prepozna in 

sprejme, pri čemer ji pripiše tudi določen status. Veže se na družljivost človeka, ki je po svoji 

naravi družbeno bitje. Na občutek pripadnosti se veže lojalnost do skupine, ki omogoča njen 

obstoj. Poleg lojalnosti naj omenimo še pomen simbolov, mitov, legend, govorice (dialekt, 

socialekt, žargoni, slengi), ki zagotavljajo kontinuiteto skupinske identifikacije (Lukšič - 

Hacin, 1995, str. 94−95).  

Ključni kriterij razlikovanja med etnijo, narodom in nacijo je stopnja politizacije oziroma v 

kolikšni meri je določena etnična skupina ali skupnost lahko politični subjekt v mednarodni 

politiki, pri čemer sta narod in nacija pojavni obliki etnije (Lukšič - Hacin, 1995, str. 149).  

 

2.3.1 Etnija in etnična identiteta 

Etnije so vselej potencialni narodi. Južnič trdi, da se etnija kaže kot splošnejše stanje, saj v 

njej še ni prave zgodovinske avtonomnosti in kontinuitete (Južnič, 1993, str. 265−267). 

Najpogostejši kriteriji etničnega razlikovanja so jezik, religija, zgodovinski spomin in 

zgodovinski miti. Bolj ko je etnija »razvita«, manj je homogena, povečuje se razdrobljenost 

na drugačne skupinske identitete, ki sekajo etnično. Najzanesljivejši kriterij razlikovanja med 

etnijami je jezik, ki je vidni simbol etnične pripadnosti in se ga zelo težko prikrije (Lukšič - 

Hacin, 1995, str. 150−152).  

Poleg elementov skupne kulture Smith (Smith 1991, str. 21) poudari še pet skupnih 

značilnosti etnije:  

 skupno ime etnije 

 mit o skupnem izvoru, o prednikih 

 skupni zgodovinski spomini 

 povezanost z domovino 

 občutek solidarnosti do skupnosti 

 

Podlaga izoblikovanja človeških skupnosti je vedno ozemlje. Ljudstvo, ki si zapomni skupno 

bivanje na istem ozemlju v določenem časovnem obdobju, šteje ozemlje, kjer živi, za domačo 

zemljo. Pri tem so pomembni človekovi teritorialni občutki, npr. povezanost z zemljo, 

                                                           
10

 Alternativne skupinske identitete se lahko vežejo na izobrazbo, poklic, šport in glasbo (Južnič, 1993, str. 142).  
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ozemlje določa tudi etnične posebnosti v kulturi, načinu življenja, gospodarstva. Delitev 

etničnega ozemlja je lahko usodna za etnično enotnost. Povzročijo jo lahko premiki državnih 

meja, ki izločene obrobne dele izpostavijo hitri asimilaciji. Skozi zgodovino so se lahko na 

istem območju izoblikovale različne etnije, mnoge so se preseljevale na druga ozemlja in se 

med seboj mešale (Južnič v Moric, 2007, str. 54). 

Etnično enotnost utrjuje tudi gospodarska enotnost. Etnične in gospodarske skupnosti pogosto 

sovpadajo. Gospodarska skupnost se je izoblikovala znotraj države in ne v okviru etnij. Če je 

meja novonastalih držav presekala neko etnijo, so se pred tem obstajajoče gospodarske vezi 

razrahljale in celo prekinile. Obratno so se med etnijami, ki so se znašle znotraj neke države, 

gospodarske vezi vzpostavljale. Lahko trdimo, da je državna organizacija bistvenega pomena 

za obstoj, uveljavitev, razkroj ali izničenje etnij (Južnič, 1987, str. 227). 

Omenimo še religijo, ki prav tako lahko vpliva na utrditev etnične zavesti. Tako je bilo 

predvsem v nerazvitih družbah, kjer so vsi pripadniki skupnosti pripadali enaki veri. Religija 

je bila oblika splošne družbene ideologije. Religiozna zavest bistveno prispeva k etnični, 

vendar skoraj ni religije, ki bi »sama od sebe« daljši čas povezovala etnično skupnost (Južnič, 

1987, str. 228). 

Pri trajnosti etnij lahko izpostavimo dva kontrastna procesa (Južnič, 1995, str. 276−277): 

 etnično fuzijo – procesi delujejo v smeri etničnega zlitja, ki pospešuje asimilacijo, kar 

je nekakšno prisvajanje in hkrati prilagajanje tistih, ki z migracijami ali priseljevanjem 

vstopijo v drugačno etničnost. Lahko je to proces amalgamacije, kar pomeni, da se 

različne etnije zlijejo v eno. Sem sodi tudi inkorporacija (priključitev), ki je značilna 

predvsem za male in velike etnije v kontaktu.  

 etnično fizijo – gre za procese diferenciacije v tako ali drugače obstoječih etnijah. V 

takih procesih se oblikujejo dodatne etnične identitete. Temu bi lahko rekli 

proliferacija kot nastajanje novih etnij, ki imajo svoj izvor v eni sami.  

 

Etničnost kot identiteta je dodeljena z rojstvom v določeni skupnosti. Etnična identiteta je ena 

najpomembnejših podedovanih skupinskih identitet, ki je bila v tradicionalnih 

družbah/kulturah zelo določujoča, zagotavljala je stabilnost osebnosti, hkrati je povezana s 

posameznikovo potrebo po druženju (Lukšič - Hacin, 1995, str. 96, 1999, str. 49−50). Pojem 

se navezuje na široko problematiko, zato je zelo razvejan, potreben podrobnejše opredelitve, 

in zapleten, velikokrat zaradi zapletene povezanosti z državo (Južnič, 1993, str. 265−267). 

Navidezno se zdi, da se z etničnostjo ukvarjajo le skupine, ki so v podrejenem položaju 

oziroma manjšine. Anthias ugotavlja, da temu ni tako, saj imajo tisti, ki predstavljajo večino, 
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skrito etničnost, kajti njihova kultura je v določeni družbi najbolj polno zastopana in 

predstavljena. Te etnične večine tudi potrebujejo druge, ki so njim v podrejenem položaju in v 

razmerju do katerih se definirajo. Smisel dobijo le v kontekstu etnizacije neke druge 

populacije (Razpotnik, 2004). 

Etnična identiteta je v prvi vrsti povezana z vzgojo. Občutenje istovetnosti se začenja 

ustvarjati preko zgodnjega verbalnega in neverbalnega dialoga – kompleksne interakcije 

ločevanja od in identifikacije z, ki poteka med otrokom in njemu pomembnim drugim. Glas 

drugega otroku govori, kdo je in kaj naj počne. To je interakcijski učni proces, ki ustvarja 

notranje razmerje med zahtevami individuuma in socialnimi pričakovanji, ki jih je ponotranjil 

(Razpotnik, 2004, str. 127−128). 

Kaj so za etnično skupnost in njene pripadnike pokazatelji pripadnosti oziroma zavezanosti 

etnični dediščini, je treba ugotoviti za vsako od etničnih skupnosti. Ob raziskovanju tega 

pojava ne moremo mimo pojava, ki ga ljudje pripisujejo svojemu poreklu (vrojeni sestavini 

etničnega) in kulturni dediščini ter/oziroma etničnim normam. Njihovo razumevanje lastne 

etnične dejanskosti je pomembna sestavina razumevanja sveta (Nećak Lük, 1998). 

 

2.3.2 Narod in narodna identiteta 

Izraz narod izhaja iz latinskega korena natio in sugerira narojenost, porojenost oziroma 

povezanost skupine ljudi na podlagi rojstva, saj naj bi se v pripadnost tej skupini že rodili. 

Konec 19. stoletja se je znotraj evropskega imperializma pojavila tudi koncepcija naroda, ki 

jo je utemeljil Ernest Renan. Narod naj bi po Renanu povezala predvsem zavestna, nenehna 

potrjujoča se odločitev posameznikov, da mu pripadajo, in skupna volja realizirati prihodnje 

projekte (Toplak, 2011, str. 17). 

Narod naj bi se od etnije razlikoval v tem, da so v taki globalni družbi že izpostavljena 

politična in seveda ideološka razsežja in občutki pripadanja (Južnič, 1993, str. 265). V 

nasprotju z etnijo si prizadevajo za (vsaj delno) politično avtonomijo ali pa so si jo pridobili in 

vladajo samim sebi (Toplak, 2011, str. 16). Merila za določevanje naroda so številna, 

najsplošnejša med njimi so jezik, kultura, religija, zgodovina in teritorij. Pogoj za obstoj 

naroda je znatno število ljudi v neki skupnosti, ki sebe pojmujejo, ali bolje rečeno, si sebe 

zamišljajo kot narod, so zavezani določenim skupnim vrednotam in se tako tudi vedejo 

(Razpotnik, 2002, str. 32−33).  

Narodna identiteta je občutek pripadnosti določenemu narodu, ki ga posameznik vzpostavi 

med identiteto jaza in med občutkom pripadnosti narodu. Različni socializacijski in družbeni 
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procesi identiteto ohranjajo, jo preoblikujejo in spreminjajo. Torej narodna identiteta ni nekaj, 

kar bi se rodilo z nami, kar za večno pripada nam, ampak je živ, v nas in z nami oblikovan 

proces (Lampl, 2009). Smo ljudje, katerim se preko socializacijskih procesov s pomočjo 

mnogih dejavnikov izoblikuje narodna identiteta.  

Narodna identiteta se izoblikuje pod vplivom naslednjih dejavnikov (Lampl, 2009, str. 42): 

 narodna identiteta matere in očeta, 

 materni jezik in njegova uporaba, 

 jezik izobraževanja, 

 kraj bivanja, 

 kulturno okolje, 

 individualne in kolektivne izkušnje v zvezi z narodom, 

 vplivi globalizacije. 

 

Proces ustvarjanja identitete je praksa, ki se oblikuje skozi celotno življenjsko obdobje. Ljudje 

odraščajo, se poročajo, preselijo, zaposlujejo. Zaradi tega se tudi osebnostno spreminjajo, 

posredno se lahko spreminja njihova narodna identiteta. Le-ta se krepi ali slabi pod vplivom 

naslednjih dejavnikov (prav tam):  

 narodna identiteta partnerja, 

 kraj bivanja, 

 kulturno okolje, 

 gospodarsko okolje, 

 osebne ambicije, 

 individualne in kolektivne izkušnje v zvezi z narodom, 

 narodne perspektive, 

 vplivi globalizacije. 

 

2.3.3 Nacija in nacionalna identiteta 

Nacija je, kot rečeno narod, ki si je pridobil politično suverenost na določenem ozemlju, ki je 

s tem postalo nacionalna država. Nacijo lahko razumemo tudi kot državno družbo oziroma 

skupnost državljanov in prebivalcev države, ki se razlikujejo po nacionalni in kulturni 

pripadnosti (Toplak, 2011, str. 17).  



 

26 

Teoretiki nacionalne države se večinoma strinjajo, da gre za pojav, povezan z modernizacijo, 

ki je časovno umestljiv zlasti v 19. stoletje. Ključne razlikovalne značilnosti nacionalne 

države v primerjavi z drugimi oblikami držav so:  

 svetost državnih meja, ki jih pogosto določa poselitev pripadnikov naroda (t. i. etnični 

prostor) in ne naravne razmejitve; 

 vsestransko notranje poenotenje na področju upravljanja, uravnoteženo z različnimi 

oblikami regionalne avtonomije; 

 gradnja koordinirane nacionalne infrastrukture s preskrbo z viri in prometne povezave; 

 poenoteni nacionalni izobraževalni sistem; 

 jezikovne politike, utemeljene na primatu nacionalnega jezika; 

 iznajdba in spodbujanje nacionalne kulture s poudarkom na razlikovalnih nacionalnih 

mitih.  

Ker so etnično homogene države v kontekstu sodobnih migracij in globalizacijskih procesov 

praktično nemogoče, postaja etnični vidik nacionalne države vse večji problem (prav tam). T. 

Veiter poudarja, da so brez etničnih ali jezikovnih manjšin le Islandija, Liechtenstein, 

Monaco, Irska in Andora, vse ostale države se ukvarjajo z manjšinskimi vprašanji (Lukšič - 

Hacin, 1995, str. 153 155).  

Na nacionalno zavest in nacionalno identiteto lahko gledamo z več vidikov. Musek (Musek, 

1997, str. 182−189) loči naslednje sestavine nacionalne identitete: emocionalno, motivacijsko, 

moralno, kognitivno (sporazumevalno) in transcendentno-metafizično komponento narodne 

identitete.  

Emocionalni vidik se kaže v (običajno pozitivni) čustveni naravnanosti, čustvenem ter 

vrednostnem odnosu do (lastne) narodnosti, v nacionalnih in patriotskih čustvih (nacionalni 

ponos idr.), v čustveni vezanosti na narod, domovino, skratka v čustvih, ki se povezujejo z 

občutjem nacionalne pripadnosti in čustvih, ki jih posameznik goji v odnosu do svoje 

nacionalne skupnosti z vsem njenim kulturnim ozadjem, zgodovino itd. Motivacijski vidik 

tvorijo predvsem potrebe, težnje in želje, da bi delovali v soglasju z nacionalnimi normami in 

interesi, da bi se angažirali za narod, da bi prispevali k njegovemu uveljavljanju, 

pripravljenost, da bi se žrtvovali za narod in nacionalne interese. Kognitivno komponento 

tvorijo vse misli, predstave, sodbe in ocene o značilnostih nacionalne skupnosti in njenih 

pripadnikov, vključujoč celotni sklop nacionalne samopodobe. Pomemben del teh kognitivnih 

vsebin so nacionalni atributi (jezikovni, rodovni, zgodovinski, verski, politični, kulturni 

/umetnostni, vojaški, gospodarski, športni, značajski, naravni), npr. predstave o nacionalnih 
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simbolih in “emblemih”, predstave o osebnostnih značilnostih pripadnikov lastne nacionalne 

skupnosti, predstave o nacionalnem značaju in nacionalni stereotipi. Moralna komponenta 

nacionalne zavesti in identitete se nanaša na občutje odgovornosti in dolžnosti v odnosu do 

lastnega naroda. Izrazito se pojavlja takrat, kadar svojo narodnostno pripadnost doživljamo 

kot vrednoto in kot dolžnost. Emocionalna in moralna komponenta nacionalne zavesti sta 

pomembni prvini patriotizma in patriotske vrednostne usmerjenosti. Metafizično-

transcendentna komponenta se pojavlja predvsem kot duhovni vidik nacionalne identitete in 

se izraža v občutju višjega poslanstva naroda, v občutju nacionalnega duha, ki presega fizične 

prvine nacionalnosti. 

 

2.3.4 Sestavljene identitete 

V prejšnjih poglavjih smo že govorili o individualnih in skupinskih vidikih identitete. 

Pomembno je poudariti, da je lahko posameznik hkrati nosilec več skupinskih pripadnosti. 

Nenehno menjavanje posameznikovih vlog zahteva svojevrstno fleksibilno identiteto, kar 

pomeni, da v nekaterih situacijah lahko pride do identitetnega preklopa in do preklopa med 

lojalnostmi, ki se izražata skozi jezikovni kodni preklop. Oba, identiteta in jezik, zajemata 

različne ravni pojavnosti, ki so vezane na situacijo (Hladnik, Hacin, 2011).   

V Ameriki se je uveljavil termin sestavljene ali povezane identitete, ki se v prenesenem 

pomenu uporablja za sodobno pojmovanje identitete kot večplastne, hibridne, sestavljene in 

kompleksno strukturirane – predvsem spreminjajoče se – identitete. Problemi, ki ob tem 

nastajajo, so povezani s politično in kulturno definicijo prostora in ljudi v njem, ki je 

nacionalno, jezikovno in identitetno monoteistična in ekskluzivistična. Največkrat se 

negativni stereotipi in predsodki nanašajo na skupinske podedovane identifikacije: rasa, spol 

ali/in etničnost (Lukšič - Hacin, 2002). Zgodovinsko gledano so te postale politični in 

kulturni/družbeni znaki za ločevanje ljudi na boljše in slabše, sposobne in nesposobne, 

miroljubne in agresivne. Velikokrat se na slednje veže tudi stigmatizacija celotnih populacij 

(Hladnik, Hacin, 2011).   

Multikulturnost v EU se poleg migracij izraža tudi preko brisanja meja nacionalnih držav v 

smislu prenosa določenih pristojnosti na nadnacionalno raven. EU, ki nastaja zadnja desetletja 

skozi ekonomske in politične procese integracije različnih nacionalnih držav, predstavlja 

možnost izrazite multikulturne skupnosti. Zastavlja se vprašanje, ali je kulturna heterogenost, 

ki zaznamuje evropski prostor, vrednota sama po sebi ali lahko po drugi strani le-ta postane 



 

28 

ovira na poti ekonomske, politične ali celo kulturne integracije evropske družbe (Klemenčič, 

Šremfel, 2011, str. 21−24.). 

Namesto tradicionalnega modela državljanstva, ki temelji na nacionalni identiteti in 

formalnem statusu državljanstva, je treba državljanstvo pojmovati kot bolj fluiden in 

dinamičen koncept (Walkington in Wilkins v Klemenčič, Štremfel, prav tam). Mnogovrstno 

državljanstvo predpostavlja razumevanje številnih identitet, mnogo različnih vrst pravic in 

dolžnosti, ki izvirajo iz različnih ravni itd. Klasični ideal aktivnega in vrlega državljana v 

organsko povezani skupnosti ostaja, vendarle so se okoliščine spremenile, posamezniku so se 

naložili različni državljanski konteksti, za vsakega je potrebno znanje, razumevanje in 

spretnosti, da lahko kompetentno opravlja vlogo državljana (Deželan v Klemenčič, Šremfel, 

2011, str. 21−24.) 

Zaradi navedenih izzivov t. i. evropskega državljanstva in razvoja evropske identitete, v 

multikulturni Evropi veliko pozornosti namenjamo spodbujanju medkulturnega razumevanja 

in ustvarjanju zavesti o skupni identiteti. S tem se ne povečuje le vrednost njihove skupne 

dediščine, ampak priznano spoštovanje vseh razlik, ki so jih na teh področjih pridobili in 

zgradili tako posamezniki kot lokalna okolja. 

 

2.4 VLOGA DRUŽINE PRI OHRANJANJU NARODNE IDENTITETE 

2.4.1 Pojem družine 

Družina je otrokovo prvo okolje, znotraj katerega se odvija primarna socializacija. Otroku 

nudi osnovne življenjske potrebe, občutek varnosti, sprejetosti, privzgaja vrednote in vpliva 

na njihov osebnostni razvoj.  

Med prebiranjem teorij naletimo na številne teorije o družini. Med definicijami obstajajo 

večje ali manjše vsebinske razlike, a skupno vsem je, da je to skupnost vsaj enega odraslega 

in enega otroka. V tej skupnosti se odvijajo razni procesi, kjer se poleg bioloških potreb 

uresničujejo/naj bi se uresničevale tudi psihološke in družbene potrebe. Virginia Satir (1995, 

str. 11) trdi, da je družina mesto, kjer se izoblikujejo osebe, kjer so odrasli člani družine 

ustvarjalci ljudi. V vsaki družini so prisotni dejavniki samovrednotenja (gre za občutke in 

predstave, ki jih ima vsak o samem sebi), komunikacije (način sporazumevanja, ki ga 

razvijejo člani, da bi se med seboj razumeli), družinski sistem (pravila o tem, kako bi morali 

delovati in čutiti) in povezava z družbo (način, kako člani družine vzpostavljajo stike z 

drugimi in institucijami zunaj družine).  
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Procesi primarne socializacije in inkulturalizacije se odvijajo v družinskem krogu v prvih letih 

otrokovega življenja. To je emocionalno zelo razgibano obdobje, ko je otrok povsem odprt za 

zunanje vplive in vključuje več kot le spoznavno učenje. Pomemben vidik primarne vzgoje je 

imitativna težnja ali težnja po nezavednem posnemanju, ki postopno prerašča v zavestno 

posnemanje vzornega, vzora. Najpomembnejši dejavnik socializacijskih in inkulturacijskih 

procesov je govorica ali t. i. materni jezik.
11

 Otroka spremlja od prvih dni življenja. Ob 

prepletanju maternega jezika s situacijami in situacijskimi spremembami otrok postopno 

interiorizira svet pomenov in simbolov, ki so temelj človeške komunikacije (Lukšič - Hacin, 

1995, str. 98−99). 

V demokratičnih družinah so komunikacije pogoste, vsestranske in neposredne. Družina je 

močno povezana, gre za veliko medsebojno odvisnost. Povratne informacije so stalnica 

komunikacije. Tudi motivacijski vidik je velik, kajti motivacija je usmerjena na usklajenost 

individualnih ciljev posameznikov in skupnih ciljev družine. Demokratični stil spodbuja 

individualno in skupinsko ustvarjalnost, saj zahteva od članov kvalitetne in medsebojne 

odnose in komunikacijo (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 28). 

 

2.4.2 Jezikovni razvoj otroka 

Avtorji, ki se bodisi teoretsko bodisi empirično ukvarjajo s preučevanjem otroškega govora 

(Piaget, Vygotsky, 1986; Chomsky, 1986; Clark in Clark, 1977; Harris, 1993; Kruger in 

Tomasello, 1996; Marjanovič Umek, 1990; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006), 

izpostavljajo nekatere ključne zakonitosti govornega razvoja in načela, povezana z razvojem 

in učenjem govora: 

 Otroški govor se količinsko in kakovostno najhitreje razvija v obdobju malčka in 

zgodnjega otroštva (do petega, šestega leta starosti), razvijajo se tako besedišče kot 

skladnja in pragmatična raba govora. Po osemnajstem mesecu otrokove starosti obseg 

malčkovega besedišča hitro raste (Bates in Goodman v Marjanovič Umek, 2009), 

hkrati pa so razlike med enako ali podobno starimi malčki lahko zelo velike. 

Vzporedno z razvojem otrokovega besedišča, ki relativno hitro narašča tudi v obdobju 

zgodnjega otroštva, poteka razvoj slovnice jezika. Malčki in otroci praviloma usvajajo 

nove besede, ko slišijo sorazmerno zapletene izjave, ki jih rabijo odrasli v njihovem 

okolju. Malčki pripovedujejo prve zgodbe, v katerih nizajo dogodke iz svojega 

dnevnega življenja. V obdobju zgodnjega otroštva pripovedujejo vedno bolj 
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 Materni jezik ni jezik, ki ga govori mati, ampak jezik, ki ga je otrok v primarni socializaciji interioriziral 

(Lukšič - Hacin, 1995, str. 99).  
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strukturirane in kompleksne zgodbe. Le-te so lahko različne ali izmišljene, posnemajo 

pravljične junake s posebno intonacijo (Marjanovič Umek, 2009). 

 Razvoj govora v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva poteka v tesni povezanosti z 

razvojem mišljenja. Govor kot simbolni sistem ustvarja možnosti za delovanje 

mišljenja na predstavni ravni, omogoča več fleksibilnosti in fluentnosti v mišljenju, 

razvoj socialnega spoznavanja in obratno; razvojno višje ravni mišljenja »zahtevajo« 

tudi rabo govora na razvojno višjih ravneh, širše in bolj raznoliko besedišče, rabo 

sinonimov, metafor, oblikovanje skladenjsko zahtevnih stavkov. Jezik ima v procesu 

reprezentacije vlogo notranjega »dialoga« oziroma je rabljen kot prevajalski medij ali 

kot semiotična raztopina (Kress v Marjanovič Umek, 2009). 

 Z razvojnopsihološkega vidika lahko govorimo o metajezikovnem zavedanju takrat, 

ko otrok razvije zmožnost zavedanja strukture jezika (otrok razume enote jezika: 

besede, zloge, glasove, skladnjo jezika) in zavedanja jezika kot orodja komunikacije. 

Otroci jezik uma razvijejo vzporedno s teorijo uma, to je okoli četrtega leta starosti. 

Ko se otrok sporazumeva z odraslimi ali drugimi otroki, izraža svoja mentalna stanja z 

govornimi dejanji. Uporablja glagole (misliti, vedeti, želeti), pridevnike (vesel, 

žalosten). V obdobju zgodnjega otroštva sporazumevanje med otroki poteka predvsem 

s simbolnimi igrami, ko otroci prevzemajo različne vloge, miselno in govorno 

pretvarjajo predmete in situacije in s pomočjo govora oblikujejo nove igralne 

kontekste (Marjanovič Umek, 2009).   

 Vygotskij meni, da ima otrokovo osvajanje jezika pretežno socialne izvore in nastaja 

iz otrokove potrebe po komuniciranju z drugimi ljudmi. Po njem se jezik razvija 

neposredno iz zgodnjih socialnih interakcij, ki jih imajo dojenčki s svojimi starši 

(Hayes v Žist, Oblak, 2004, str. 207). Pogovor odraslih z otrokom vpliva na otrokove 

aktivnosti in jih razporeja glede na sistem vrednot (Prebeg - Vilke, 1995, str. 55). Jezik 

ima odločilno vlogo pri razvoju otrokovega spoznavnega sistema. Piaget meni, da je 

otrokova izkušnja temelj, na katerem se razvijata mišljenje in jezik (prav tam). 

Poudarja, da razvoj otrokovega mišljenja izhaja iz njegovih lastnih aktivnosti s 

pomočjo podatkov, ki jih o predmetih in dogodkih dobiva na temelju svojih izkušenj. 

Otrokova čutilna izkušnja in njegovo dozorevanje sta pomembna dejavnika 

oblikovanja spoznavanja. Uporaba jezika omogoča večji razpon in hitrost misli. Jezik 

omogoča, da zapletene pomene izrazimo zelo ekonomično in tako misel osvobodimo 

odvisnosti od predmetne in gmotne navzočnosti. Seveda otrokovo mišljenje ni razvito 
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kot mišljenje odraslega in je celo tedaj, ko že zna govoriti, omejeno z njegovo stopnjo 

razumevanja (Žist, Oblak, 2004, str. 55).  

 

Ne glede na znanstvene dokaze lahko trdimo, da je usvajanje jezika odvisno od mnogih 

dejavnikov, najbolj v obdobju (Prebeg - Vilke, 1995), v katerem začne človek usvajati jezik. 

Čim mlajši je otrok, tem več besed lahko usvoji. Normalen jezikovni razvoj je mogoč le, če je 

otrok na začetku usvajanja mlajši od desetih let. 
12

 
13

 

 

2.4.3 Usvajanje maternega in drugega jezika 

Vsak zdrav otrok ima dispozicije, da usvoji katerikoli jezik. Usvajanje jezika se začne, preden 

otrok izreče prvo besedo. Prične se v trenutku, ko novorojeno detece in mati vzpostavita 

medsebojno vez, ki bo podlaga za komuniciranje s svetom in iz katere bo izhajala otrokova 

sposobnost, da obvlada tako glasovno kot slovnično zgradbo jezika, da prične razumevati 

svet, ki ga obkroža in da kot del tega sveta uresničuje svoje želje in potrebe (Prebeg - Vilke, 

1995, str. 27). Kateri jezik bo dejansko usvojil, je odvisno od tega, v katerem jeziku starši in 

širše okolje govori z otrokom. V okolju, v katerem vsi govorijo le en jezik, se bo otrok razvil 

v enojezičnega govorca. Običajno se prvi usvojeni jezik imenuje materni jezik (Knaflič, 

1997).  

Materni jezik je torej tisti jezik, v katerem najlažje in najhitreje komuniciramo, razmišljamo 

in sanjamo. Je jezik, v katerem smo tekom govora sigurni, je sredstvo interakcije z drugimi 

enako govorečimi sorodniki, prijatelji, znanci. 

Za nekatere otroke je po eni strani naravno, da se razvijajo v okolju, v katerem govorijo dva 

jezika, za druge je naravno dejstvo, da od malega slišijo in posledično večinoma uporabljajo 

en jezik. Primeri usvajanja dveh jezikov hkrati so vedno pogostejši. Drugi jezik otroci 

usvajajo zato, ker jih na to navaja situacija in okoliščine, v katerih žive. V mnogih primerih je 

možnost komuniciranja s posamezniki, ki so jim blizu, ali z delom okolja vezana na uporabo 

drugega jezika.  
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 Prebeg - Vilke v svoji knjigi z naslovom Otrok in jeziki opisuje tri primere otrok, ko so jih jezikovno izolirali 

od rojstva naprej v različnih časovnih obdobjih. Opisani primeri potrjujejo dejstvo, da se bo izolirani otrok, 

starejši od desetih let, lahko naučil besed in komuniciranja v kratkih povedih, a slovnična zgradba bo vedno 

ostala siromašna, pogosto težko razumljiva.  
13

  Več o delu na področju razvoja jezika, govora lahko preberemo: Vygotskij, Lev S. (2010). Mišljenje in govor. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete 

Univerze v Ljubljani. Prebeg - Vilke, M. (1995). Otrok in jeziki: materinščina in drugi jeziki naših otrok. 

Ljubljana: Sanjska knjiga. Žist, D., Oblak, I. (2004). Razvojna teorija Leva Semjonoviča Vigotskega. Socialna 

pedagogika, letn. 8, št. 2, str. 197−226. 
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Vzrokov za usvajanje dveh jezikov je lahko več, znanstveniki navajajo sledeče (Prebeg - 

Vilke, 1995, str. 60): 

 pripadnost otrokove družine skupini manjšinskega jezika (npr. otroci madžarskih 

staršev v Prekmurju), 

 življenje družine v tuji deželi zaradi dela, študija, politične ali ekonomske emigracije,  

 mešani zakon, v katerem družina živi v deželi enega od staršev ali v deželi, v kateri sta 

oba starša tujca.  

 

Strokovnjaki razlikujejo med otroki, ki se istočasno učijo govoriti v dveh jezikih, in tistimi, ki 

se drugega jezika naučijo, ko je njihov prvi jezik že ustaljen. Če usvajanje drugega jezika 

poteka v prvih treh letih (ne pa nujno od rojstva), pravimo, da se je otrok obeh jezikov naučil 

simultano (Pertot, 2004, str. 4). Simultano učenje jezika najbolj pogosto poteka po načelu en 

jezik, en roditelj, kar pomeni, da v družinskem okolju en roditelj govori z dojenčkom oziroma 

malčkom v enem, drug roditelj pa v drugem jeziku (Marjanovič Umek, 2009)
14

. Če se otrok 

nauči drugega jezika po tretjem letu starosti, ga imenujemo zaporedni dvojezični govorec 

(Pertot, 2004, str. 4). 

Vplivov na uspešnost usvajanja drugega jezika je veliko, saj gre za zelo kompleksen in 

zapleten proces. Ugotovitve, do katerih je prišla znanost, so, da na uspešnost usvajanja 

drugega jezika vpliva otrokova starost, motivacija za jezik, inteligenca, »talent« za jezike in 

otrokove osebnostne značilnosti (Prebeg - Vilke, 1995, str. 62−68): 

 Otrokova starost: čim mlajši je otrok, tem hitreje in lažje usvoji drugi jezik. Vendar 

strokovnjaki opozarjajo še na eno dejstvo, in to je naglas. Otroci, ki se začno učiti 

drugi jezik pred šestim letom starosti, usvoje ta jezik brez tujega naglasa, med sedmim 

in enajstim letom je naglas neznaten, med dvanajstim in trinajstim letom starosti pa 

prihaja do prenosa naglasa iz prvega jezika. 
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 Avtorji starejših teorij (npr. Volterra in Taeschner, 1978) pravijo, da se dvojezični malčki najprej učijo dveh 

jezikov enako, kot bi se učili enega. Ne razlikujejo med glasovi, besedami in slovnico dveh jezikov in pri rabi 

govora mešajo oba jezika. V začetni fazi učenja so v obeh jezikih manj kompetentni, kasneje razliko v govorni 

kompetentnosti med več- in enojezičnimi otroki nadoknadijo (Lanza v Marjanovič Umek, 2009).  

V novejših raziskavah so raziskovalci (npr. De Houwer, 1995; Moon, Cooper in Fifer, 1998; Yip in Matthews, 

2007) postavili pod vprašaj hipotezo o enem jezikovnem sistemu in razvili hipotezo o ločenem razvoju dveh 

jezikov. Ločeni razvoj dveh jezikov poteka, če je bil otrok od rojstva dalje redno ločeno izpostavljen dvema 

jezikoma. V takih primerih so raziskovalci potrdili, da so dojenčki razlikovali zvoke in foneme različnih jezikov 

že na stopnji beblanja, torej prej ko so uporabili prvo besedo. Ločeni jezikovni razvoj pri malčkih kaže, da pri 

oblikovanju dveh- ali večbesednih stavkov rabijo zaporedje besed in strukturo, značilno za posamezni jezik, da 

specifično za jezik uporabljajo spol in število. Otroci se tudi razmeroma hitro zavedajo svoje dvojezičnosti, 

razvijejo abstraktno raven govora in zmorejo prevajati iz enega v drug jezik. 
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 Motivacija za jezik: različno vpliva za usvajanje jezika. Pomembna so tudi stališča 

staršev, ki odkrito ali podzavestno že odklanjajo jezik. Razlikujemo integrativno in 

instrumentalno motivacijo. 

a) Integrativna motivacija: učenec se želi identificirati s kulturo drugega jezika, 

ponavadi so to starši, saj njihova navzočnost pomeni otroku zadovoljstvo. Enako 

se učenec želi identificirati z okoljem, ki ta jezik govori. 

b) Instrumentalna motivacija: učenec se uči drugi jezik funkcionalno, da bi uresničil 

določene cilje (npr. da bi se lahko igral z vrstniki v vrtcu). 

 Inteligenca: kaže na sposobnost učenja. V praksi je pogosto težko ločiti dejansko 

stanje od sposobnosti za učenje. Lennenberg (1967) je poudaril, da materni jezik uspe 

osvojiti vsak otrok, ne glede na inteligentnost. Če je to res, potem je moč trditi tudi, da 

inteligenca ni zelo pomembna pri usvajanju drugega jezika, zlasti takrat, kadar so 

otroci naravno izpostavljeni temu jeziku. 

 »Talent« za jezike: pri tem običajno mislimo na: 

- sposobnost, da prepoznajo in pomnijo nove glasove, 

- senzibilnost za slovnico jezika, to je za oblike sistema tega jezika, 

- sposobnost, da spoznajo in identificirajo podobnosti in razlike med oblikami in 

pomeni, 

- značilnosti osebnosti: raziskovalce je zanimalo, ali se ekstravertirani otroci 

zaradi odprtosti, klepetavosti hitreje naučijo drugi jezik. Znanstveniki še niso 

prišli do enotnega odgovora, saj sta usvajanje jezika kot tudi človeška osebnost 

zelo kompleksna fenomena. 

 

2.4.4  Dvojezičnost 

Bistvo dvojezičnosti (lat. bilingvizem) (Grosjean v Kolláth, 2005, str. 74) je v uporabi dveh 

(ali več) jezikov v vsakdanjem življenju, ne pa uporaba dveh (ali več) jezikov na optimalni in 

enaki ravni. Dvojezičen človek uporablja dva jezika v različne namene, na različnih ravneh 

družbenega življenja in z različnimi ljudmi.  

Manjšinska zakonodaja Evrope je v 90-ih letih prejšnjega stoletja prinesla določen napredek v 

priznavanju manjšinskih jezikovnih pravic. Za Prekmurje bi lahko rekli, da obstaja tako 

dejanska kakor uradna dvojezičnost: slednja zagotavlja na vseh področjih pravice do uporabe 

lastnega jezika, vendar nima učinka dejanske (funkcionalne) dvojezičnosti, nima moči 

jezikovnega ohranjanja, deluje bolj kot katalizator v neustavljivem procesu zamenjave jezika. 



 

34 

Po Haugen-u (v Kolláth, 2005, str.130) bi lahko rekli, da je za severovzhodno Slovenijo 

značilen komplementarni tip dvojezičnosti, ki je dejansko stabilna dvojezična diglosija: oba 

jezika imata pomembno funkcijo v življenju skupnosti, a med njima obstaja funkcionalna 

delitev. 

Ta delitev obstaja kljub temu, da je Slovenija v svoji zakonodaji v celoti uresničila vse 

dokumente, še več: ponekod jih je tudi presegla. Bistvo problema je v tem (Kolláth, 2005, str. 

145), v kolikšni meri zna in hoče živeti madžarska manjšina ter kako hoče in zna živeti 

slovenska večina s ponujeno vzorno prakso. Na podlagi pravnih razmer se morda zdi 

nerazumljivo, zakaj se število prekmurskih Madžarov zmanjšuje, zakaj se spreminja njihova 

narodnostna identiteta in zakaj z vedno večih področij izginja madžarski jezik. Seveda o 

zmanjšanju števila manjšin ne moremo govoriti na Obali. Italijanščina je svetovni jezik, 

prestiž italijanskega jezika je mnogo večji od madžarskega. To je ogromna motivacija tudi 

glede učenja italijanskega jezika.  

Dvojezičnost lahko ocenjujemo še z dveh vidikov (Knaflič, 1997):  

 Kvantitativen vidik: je količinsko razmerje med dvema jezikoma, ki ju posameznik 

obvlada. Če je jezikovni zaklad v obeh jezikih približno enak, pravimo, da je znanje 

jezikov uravnoteženo. Kadar prevlada eden od jezikov, govorimo o dominantnem 

položaju.  

 Kvalitativen vidik: 

a) Površinska raven služi vsakodnevni komunikaciji, torej gre za osnovno medosebno 

sporazumevalno sposobnost. 

b) Globinska raven omogoča uporabo jezika na višji ravni, npr. pri učenju ter pri 

kompleksnejših kognitivnih procesih, v tem primeru gre za spoznavno-akademsko 

jezikovno sposobnost.  

Wolfgang L. Gombócz (Wolfgang L. Gombócz v Bernjak, 2002, str. 137) govori o vrednotah 

manjših. Posebej poudarja, da dvo- oziroma trijezičnost pomeni oziroma stremi tudi k dvojni 

oziroma trojni kulturaliteti, k multikulturnosti. Pri mladih ljudeh je treba od začetka strmeti k 

dvojezičnosti s ciljem funkcionalne dvojezičnosti vseh ljudi. K razvijanju funkcionalne 

dvojezičnosti (Bernjak, 2002, str. 140) lahko v veliki meri pripomore tudi dvojezična šola, v 

kateri imata oba jezika skupnosti funkcijo učnega jezika in učnega predmeta, in sicer tako, da 

pri načrtovanju učne snovi v okviru učnega predmeta ter pri sestavljanju jezikovnih 

učbenikov upošteva interferenčne vplive, ki izhajajo iz različnih jezikovnih sistemov v stiku 

in tako omogoča usvojitev jezikovne zmožnosti na visoki stopnji; pri učnem jeziku 
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(dvojezičnih predmetih) pa upošteva komunikacijske primanjkljaje, kar pomeni, da učencem 

omogoča usvojiti funkcionalno kodno izbiro in kodno menjavo. 

 

2.5 DVOJEZIČNO ŠOLSTVO 

2.5.1 Nastanek dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju 

Model dvojezičnega izobraževanja so pedagoški delavci zgradili po švicarskem in koroškem 

modelu. Na narodno mešanem območju Prekmurja je bil v osnovne šole uveden v šolskem 

letu 1958/59 (Nećak Lük, 1983). To je bilo storjeno po eni strani z namenom, da bi dvignili 

izobrazbeno raven učencev, po drugi strani pa zato, ker so pripadniki madžarske narodnosti v 

čedalje večjem številu vpisovali svoje otroke v slovenske oddelke namesto v oddelke z 

madžarskim učnim jezikom. Eden izmed razlogov za tako ravnanje staršev je bil ta, da učenci, 

ki so končali osnovno šolo v madžarskih oddelkih, niso imeli možnosti nadaljevati šolanja v 

srednjih šolah z madžarskim učnim jezikom. Bistvo modela dvojezičnega izobraževanja je 

bilo, da sta se pri vseh urah pouka izmenoma uporabljala oba jezika (DOŠ I Lendava, 2004).  

Leta 1972 (Székely, 1994, str. 154) so sprejeli veljavni zakon o dvojezični vzgoji in 

izobraževanju, katerega najpomembnejši cilji so naslednji: 

 zagotovitev osnov za enakopravni razvoj madžarske narodnosti,  

 krepitev zavesti o narodnostni pripadnosti, 

 spoznavanje kulture, zgodovine in zemljepisa matičnega naroda, 

 poglobitev ustvarjalnega sožitja madžarske in slovenske narodnosti, 

 razvoj dvojezičnosti na narodnostno mešanem področju, 

 izoblikovanje takšnih odnosov, ki predstavljajo element poglobitve prijateljskih 

odnosov s sosednjo Madžarsko. 

 

Dvojezični pouk so uvedli postopno, prav tako so s prakso poučevanja izdelali didaktične 

smernice. Potrebno je bilo uskladiti tudi predmetnik in učni načrt z učnim načrtom, veljavnim 

za enojezične osnovne šole. Dvojezično izobraževanje ima dve pomembni nalogi oziroma 

funkciji, prva je jezikovna in druga družbena. Jezikovna ali komunikacijska vodi v ustvarjanje 

enakopravnih in enakovrednih jezikovnih stikov med posamezniki, medtem ko družbena 

funkcija pomeni ustvarjanje odnosov sožitja in tolerance. Obe se dopolnjujeta in sta v 

medsebojni odvisnosti (DOŠ I Lendava, 2004).  
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Za uspešno izpolnitev zadanih ciljev so bile potrebne še dodatne zahteve (Nećak Lük, 1983, 

str. 109−110):  

 ustanoviti omrežje predšolskih vzgojnih ustanov, v katerih si otroci pridobivajo 

dvojezično izobraževanje; 

 učiteljski kader mora biti usposobljen za pouk v slovenskem in madžarskem jeziku; 

 zagotoviti je treba dvojezične učbenike in priročnike za učitelje; 

 učni prostori, oprema in učila morajo biti sodobni in prilagojeni posebnim zahtevam 

dvojezičnega pouka; 

 organizacija v šolskih okoliših naj bo takšna, da je v skladu z zahtevami reformirane; 

 v razredu ne sme biti več kot 25 učencev v idealnem razmerju − pol Slovencev, pol 

Madžarov; 

 dvojezično šolstvo zahteva načrtno in strokovno proučevanje, dobro 

prosvetnopedagoško službo in eksperimentalne oddelke. 

 

Učitelji in večina staršev je dvojezično obliko pouka z zadovoljstvom sprejela. Največ 

pomislekov je bilo zaradi preobremenjenosti učencev. Bilo je tudi nekaj odporov in 

nerazumevanja pri občanih pri uvajanju dvojezičnega šolstva, skrbela jih je predvsem 

neskladnost z Ustavo. Ustavno sodišče je uvedlo postopek za preučitev razmer na dvojezičnih 

šolah ter po temeljiti analizi odločilo, da Zakon o šolah z italijanskim oziroma madžarskim 

učnim jezikom in dvojezičnih šolah v Socialistični republiki Sloveniji ni v nasprotju z Ustavo. 

Hkrati je sodišče opozorilo na nekatere pomanjkljivosti, ki so obstajale v samem zakonu in na 

neprimerne razmere na dvojezičnih šolah (Horvat po Nećak Lük, 2009, str. 41).
15

  

Dvojezično poučevanje je poleg razvijanja materinščine obeh skupnosti zelo poudarjalo tudi 

dobro znanje slovenščine. Sčasoma, s spreminjanjem družbenih okoliščin, so se spreminjali 

tudi poudarki: uvedba prvega in drugega jezika, še zlasti pa šolska prenova v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja, se je spremenila jezikovna organizacija dvojezičnega pouka. Nećak 

Lük trdi (Nećak Lük, 2010), da so se razvijali pristopi, ki upoštevajo spremenjeno razmerje v 

etnični oziroma jezikovni sestavi oddelkov; ta se je iz začetne, uravnotežene nagnila v smeri 

prevladujoče slovenščine kot prvega jezika.   

 

  

                                                           
15

 Opozorilo je bilo namenjeno predvsem pomanjkanju ustreznih predšolskih ustanov, neprimerni kadrovski 

strukturi, nezadovoljivi jezikovni usposobljenosti učiteljev in pomanjkanju vrste drugih pogojev, ki bi morali biti 

zaradi dodatne izobraževalne in posebne vzgojne vrednosti dvojezičnega šolstva še boljši kot za enojezične šole. 
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2.5.2 Predstavitev posebnosti dvojezičnega pouka v Prekmurju
16

 

Na narodnostno mešanem območju Prekmurja delujejo dvojezične slovensko-madžarske šole 

že od leta 1959. S prenovo osnovnošolskega izobraževanja, ki se je začela v šolskem letu 

1999/2000, se je ponudila tudi priložnost za posodobitev dvojezičnega pouka. Devetletna 

dvojezična osnovna šola je prinesla korenite spremembe predvsem v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. 

Predmetnik dvojezične osnovne šole je dopolnjen s predmeti: slovenščina kot drugi jezik v 

prvem triletju, madžarščina kot materinščina in madžarščina kot drugi jezik. Zaradi teh 

predmetov so bile potrebne določene prilagoditve tudi v obsegu ur predmetov iz temeljnega 

predmetnika (slovenščina kot materinščina, madžarščina kot materinščina, likovna vzgoja, 

glasbena vzgoja, družba, spoznavanje okolja, državljanska vzgoja in etika, naravoslovje, 

naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, športna vzgoja). Zaradi 

prilagojenega obsega ur v predmetniku učenci v dvojezični osnovni šoli izbirajo dva izbirna 

predmeta: 

 enega iz družboslovno-humanističnega, 

 enega iz naravoslovno-tehničnega sklopa. 

 

Zaradi vsebin iz madžarske kulture, zgodovine in zemljepisa so učni načrti prilagojeni pri 

naslednjih predmetih: pri družbi, zgodovini, geografiji, glasbeni vzgoji, likovni vzgoji ter 

državljanski vzgoji in etiki. 

Učenci imajo v vseh fazah vzgojno-izobraževalnega procesa, v dejavnostih in delu šole 

možnost sodelovanja v svojem maternem jeziku. V dvojezično osnovno šolo se praviloma 

vključujejo učenci iz narodno mešanega območja Prekmurja. Učenci, ki pridejo iz 

enojezičnega območja (prešolanje), se vključijo v delo pri drugem jeziku in dvojezično delo 

poteka po individualnem programu. Pri ocenjevanju znanja so učenci pri vseh predmetih, 

razen pri jezikih, ocenjeni na osnovi odgovorov v jeziku, ki ga sami izberejo, praviloma je to 

njihov prvi jezik oziroma jezik, v katerem se lažje izražajo. Pri slovenščini oziroma 

madžarščini kot drugem jeziku se pri ocenjevanju upošteva predvsem načelo, da opisne in 

številčne ocene izražajo napredek učenca v obvladovanju slovenščine oziroma madžarščine 

kot drugega jezika ob upoštevanju minimalnih in temeljnih standardov, zapisanih v učnih 

načrtih. 

                                                           
16

 To poglavje je v celoti povzeto po dokumentu Izvedbena navodila za izvajanje programa 9-letne dvojezične 

osnovne šole, kajti to je do sedaj edini dokument, ki v celoti zajame potek izvedbe 9-letne osnovne šole na 

narodnostno mešanem območju v Prekmurju.  
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Slovenščina 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju poteka pouk slovenščine na dveh ravneh (SJ1 in 

SJ2). Predmetnik dvojezične osnovne šole v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju določa 

prehod učencev od slovenščine kot drugega jezika k slovenščini kot prvemu jeziku in s tem na 

enoten učni načrt za slovenščino kot prvi jezik. 

V četrtem razredu šola omogoči učencem pri slovenščini mehek in postopen prehod iz dveh 

učnih načrtov na enoten učni načrt. To se zagotovi z dodatnimi notranjimi prilagoditvami, z 

aktivnejšimi oblikami metod dela, kar je lahko kakovostno izvedljivo v manjših skupinah. 

V prvih dveh ocenjevalnih obdobjih četrtega razreda so učenci združeni v skupine glede na 

jezik opismenjevanja. V tretjem ocenjevalnem obdobju četrtega razreda ter v petem, šestem in 

sedmem razredu poteka fleksibilna diferenciacija pri pouku slovenščine kot prvega jezika. 

V osmem in devetem razredu poteka pouk slovenščine kot prvega jezika po modelu zunanje 

diferenciacije tako kot v enojezičnih šolah in z enakimi kriteriji delitve na nivojske skupine. 

Pri izvajanju fleksibilne diferenciacije ter delne zunanje diferenciacije veljajo za dvojezične 

osnovne šole posebni normativi za delitev učencev v skupine. 

 

Madžarščina 

Tudi pouk madžarščine poteka na dveh ravneh (MJ1 in MJ2), in sicer v vseh treh vzgojno-

izobraževalnih obdobjih. Učencem, ki se učijo madžarski jezik kot drugi jezik, se na začetku 

drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja lahko omogoči prehod od madžarščine kot drugega 

jezika k madžarščini kot prvemu jeziku. V tretjem ocenjevalnem obdobju četrtega razreda ter 

v petem, šestem in sedmem razredu poteka fleksibilna diferenciacija pri pouku madžarščine 

kot prvega jezika. Nivojski pouk v homogenih učnih skupinah pri fleksibilni diferenciaciji je 

namenjen utrjevanju in ponavljanju oziroma poglabljanju in razširjanju učne snovi. V osmem 

in devetem razredu poteka pouk madžarščine kot prvega jezika po modelu zunanje 

diferenciacije tako kot v enojezičnih šolah in z enakimi kriteriji delitve na nivojske skupine. 

Pri izvajanju fleksibilne diferenciacije ter delne zunanje diferenciacije veljajo za dvojezične 

osnovne šole posebni normativi za delitev učencev v skupine. 
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Organizacija pouka 

V dvojezičnih šolah sta slovenščina in madžarščina učna jezika. Oba jezika sta učna jezika v 

vseh razredih osnovne šole, le da z različnim razmerjem v uporabi jezikov. Razmerje med 

jezikoma se prilagaja konkretnemu okolju in narodnostni sestavi učencev na posamezni šoli. 

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96 in 33/97) določa, da lahko v prvem razredu osnovne 

šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok. Ker program 

vzgojitelju predšolskih otrok ne dopušča samostojnega poučevanja, je treba dodatno 

zagotoviti učitelja za poučevanje jezikov na dveh ravneh (J1 in J2). V prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju poučujeta v razredu dva učitelja, eden z visoko kompetenco v 

slovenskem, drugi v madžarskem jeziku. Pouk poteka po načelu »ena oseba – en jezik«. S 

prisotnostjo dveh pedagogov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je mogoče 

organizirati izvedbo dvojezičnega pouka, upoštevaje doseženo sporazumevalno zmožnost 

učencev v slovenskem in madžarskem jeziku. Pedagoška delavca skupaj načrtujeta delo v 

razredu. V vseh pripravah (letni, mesečni, tedenski in dnevni) poleg vsebinskega, načrtujeta 

tudi jezikovno izvajanje pouka.  

 

1. VZGOJNO-IZOBRAŽE-

VALNO OBDOBJE 

prvi razred 

učiteljica + vzgojiteljica 

+ 

ena oseba, en jezik 

slovenski 

in madžarski 

učbeniki 

drugi in tretji 

razred 

učiteljica + učiteljica 

+ 

ena oseba, en jezik 

+ 

timsko delo 

+ 

postopno 

ciljna vzporedna metoda 

(SJ/50:MJ/50) 

dvojezični 

učbeniki 

Tabela 1: Ena oseba, en jezik (Hozjan, 2007) 

 

V prvem razredu slovenska skupina učencev uporablja slovenske učbenike, madžarska 

skupina pa madžarske. V drugem in tretjem razredu se pri vseh predmetih, razen pri jezikih, 

uporabljajo dvojezični učbeniki in delovni zvezki. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

poteka opisno ocenjevanje znanja. Preverjanje in ocenjevanje potekata pri vseh predmetih v 

obeh jezikih, razen pri slovenščini in madžarščini. Učenci se prostovoljno odločijo za rabo 

ustreznega jezika. Opisna ocena je zapisana v slovenskem in madžarskem jeziku. 

 



 

40 

V drugem izobraževalnem obdobju v četrtem in petem razredu poučujejo učiteljice 

razrednega pouka. Ravnatelji/ce poskrbijo za take pedagoške delavce, ki govorijo oba jezika 

na visoki ravni. Pri vseh predmetih (razen pri jezikih) uporabljajo jezika v razmerju 50 : 50. 

Novost v drugi triadi je tudi jezikovna učna skupina. Učenci in starši imajo možnost izbire 

jezikovne učne skupine. To pomeni, da se skupaj odločijo ali bo otrok obiskoval slovensko ali 

madžarsko učno skupino, v katerih se večji del snovi podaja v izbranem jeziku, dvojezično se 

obravnavajo le ključne besede snovi. Seveda je učna vsebina pri jezikovnih skupinah enaka, 

razlika je le v učnem jeziku.  

 

JEZIKOVNE UČNE URE 

SLOVENSKA JEZIKOVNA SKUPINA MADŽARSKA JEZIKOVNA SKUPINA 

učni jezik: slovenski učni jezik 

- učenci: slovenska skupina 

- temeljna snov 

- učitelj: rojeni govorec slovenskega 

jezika 

učni jezik: madžarski učni jezik 

- učenci: madžarska skupina 

-  temeljna snov 

- dodatni učitelj: rojeni govorec madžarskega jezika 

Tabela 2: Jezikovne učne ure 

 

2.5.3 Drugi jezik v osnovni šoli 

Drugi jezik oziroma jezik okolja se v različnih strokovnih virih definira podobno, a vseeno z 

manjšo razliko. Po Skutnabb - Kangassov (v Čok, 2009, str. 41) je drugi jezik jezik, ki se v 

našem širšem in ožjem življenjskem okolju pojavlja kot jezik sporočanja in je potreba po 

njegovi rabi neposredna. Dr. Varga (Varga, 2009) je mnenja, da o jeziku okolja lahko 

govorimo le tedaj, ko govorimo o skupnosti, kjer je sestava prebivalstva heterogena. Jezik 

okolja, kateri je dejansko manjšinski jezik, lahko doseže svojo družbeno funkcijo le tedaj, če 

je v zavesti večinskega naroda in se udejanja v vseh oblikah vsakdanjega življenja. Če ne 

more te funkcije izpeljati, potem je slej ko prej usojen na propad, jezik okolja se bo utopil v 

večinski narod.  

McLaughin (v Čok, 2009, str. 43) postavlja hipotezo o splošnem dejavniku jezikovne 

sposobnosti; ta faktor imenujemo tudi splošno podporno jezikovno znanje. Ta predpostavka 

pravi, da imajo učenci, ki so npr. razvili osnovno pismenost v prvem jeziku, določena znanja 

in predispozicije za pisanje. Soodvisnost med jeziki se kaže tudi v prilagajanju načina učenja 

tujega jezika načinu, s katerim smo se učili materni jezik. Če to posplošujemo, bi lahko npr. 
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svetovali, da ni smiselno razvijati pisne spretnosti v tujem jeziku, dokler ni končan proces 

razvijanja osnovne pismenosti v prvem jeziku.  

Znanje jezikov ni več samo znanje kulturnega in intelektualnega prestiža (Nećak Lük, 2001). 

Današnji pogledi na učenje jezika so zasnovani na multi- in interdisciplinarnem pristopu. 

Neizogibno je pri tem treba upoštevati povezanost med čustvenimi in socialnimi dejavniki ter 

njihov vpliv na učenje drugega jezika. Socialni dejavniki, kakor so obrazci družbene 

dominacije
17

, integracijske strategije skupine
18

, zaprtost, kohezija, kulturna (in)kongruenca 

itd., ki jih učenec ponotranji kot socialno izkušnjo skupaj s čustvenimi dejavniki, določajo, 

kakšno raven sporazumevalne sposobnosti v drugem jeziku bo posameznik dosegel. Isti 

dejavniki vplivajo tudi na ohranjanje oziroma opuščanje maternega jezika.  

Pojavlja se vprašanje, kdaj sploh začeti s sistematičnim učenjem, poučevanjem drugega 

jezika. Čok (1988) trdi, da so biološke, razvojne, psihodinamične teorije podprle zgodnje 

usvajanje drugega jezika. Plastičnost intelektualnih sposobnosti v zgodnji dobi razvoja 

(lociranje govornih funkcij v možganih), prednosti intuitivnega učenja, izredna sposobnost 

otroka za imitiranje glasov, intonacije, ritma, govora, sposobnosti reproduciranja govornih 

vzorcev in druge utemeljitve so potrdile razmišljanja o prednostih, ki jih ima zgodnje 

usvajanje drugega jezika. Dokazano je tudi, da je usvajanje dveh jezikov naenkrat naporno in 

dolgotrajno. Vendar otrok ima metajezikovne sposobnosti, vrojen občutek za sistemiziranje 

jezikovnih elementov in oblikovanje lastnih jezikovnih pravil. Ozaveščanje jezikovnih shem v 

več jezikih naenkrat, ubesedovanje pomena s fonološkimi in morfološkimi različicami, več 

variant zaznamujočega za eno zaznamovano pomaga otroku globlje dojemati odnos med 

znakom in pomenom, hitrejše prehajanje razuma od predmetnega k pojmovnemu.  

 

2.5.4 Pomembna načela pedagoške koncepcije 

Šola mora upoštevati individualne kulturne razlike vsakega posameznika. Seveda to ne velja 

le za narodnostne šole, temveč za vse šole, saj v okviru pedagoškega procesa poteka 

socializacija kot eden temeljev razvoja identitete. Medkulturnost kot izobraževalno načelo bi 

moralo biti prisotno v vseh šolskih dejavnostih, vendar na žalost je to storjeno le na 

deklarativni ravni in le redko v praksi med predavanji o geografiji, zgodovini, slovenskem 

jeziku in tujih jezikih. Ugotovljeno je bilo, da sta izobraževanje učencev v duhu spoštovanja 

                                                           
17

 Družbeno dominanten je vedno jezik večinskega naroda. Ta je ponavadi privilegiran in privlačen za 

pripadnike nevečinskega naroda. 
18

 Socialna integracija kot so izobraževanje, zdravstvo, verska ter ekonomska integracija. Slednja predstavlja 

prvi pogoj vseh drugih integracij, saj prisilno priseljenim šele zaposlitev omogoča, da se enakopravno 

vključujejo v socialni sistem družbe. 
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do različnosti in prepoved diskriminacije prepuščena osebnim pobudam posameznih učiteljev 

(Kroflič, 2011). Torej učitelj ima v rokah veliko moči, da naredi/ne naredi veliko za tiste 

učence, katerih učni jezik ni materinščina. Gre za vzajemno vplivanje sistema in 

posameznika, ki temelji na upoštevanju temeljnih človekovih pravic.  

Interkulturnost v pedagogiki razumemo kot pedagoško-didaktično načelo, ki načrtovanje, 

izvedbo in evalvacijo vzgoje in izobraževanja usmerja tako, da podpira spremembo obstoječih 

hierarhičnih odnosov med dominantno etnično/kulturno večino in podrejenimi manjšinskimi 

etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja ter tako prispeva k enakosti 

dejanskih izobraževalnih možnosti, ohranjanju različnih identitet in razvoju solidarnega 

odnosa do etničnih in kulturnih manjšin (Skubic Ermenc, 2006, str. 152). Če sistem v svojih 

sistemskih dokumentih zapiše, da bo skrbel za enake možnosti vseh, potem bo tak cilj med 

drugim dosegel tudi z upoštevanjem načela interkulturnosti.  

Načelo interkulturnosti je v pedagogiki mogoče razčleniti v štiri temeljne sestavine (Skubic 

Ermenc, 2006, str. 153):  

 Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja razvoj enakopravnejšega odnosa do 

drugih kultur/etnij. 

 Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja pogled na drugačnega kot na 

enakovrednega in ne deficitarnega. 

 Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja takšno vodenje pedagoškega procesa, 

ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin. 

 Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja razvoj skupnostnih vrednot. 

 

Namen magistrske naloge v prvi vrsti ni podroben opis udejanjanja omenjenih sestavin pri 

vsakdanjem pouku. Pomembno je poudariti, da osebno stališče učitelja pomembno vpliva na 

medkulturno vzgojo. Otroci staršev iz bivših republik Jugoslavije ter romski otroci imajo 

veliko slabši učni uspeh od pripadnikov večinskega naroda. Raziskava Peček in Lesar (2006) 

kaže, da je učni uspeh zlasti romskih učencev bistveno slabši kot uspeh ostalih učencev, med 

njimi pa je tudi velik osip, posebno v višjih razredih osnovne šole (Peček in Lesar, 2006, str. 

81). V omenjeni raziskavi so spraševali učitelje o dejavnikih, ki vplivajo na učno uspešnost 

romskega učenca. Učitelji največji delež namenjajo sposobnosti učenca in aktivnosti učenca 

samega. Od sposobnosti in aktivnosti romskih  učencev je torej odvisno več kot pol njihove 

učne uspešnosti. Iz tega lahko sklepamo, da učitelji ne prepoznavajo svoje vloge kot 

pomembne pri učni uspešnosti romskih učencev (Peček in Lesar, 2006, str. 131). Zato je treba 
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spremeniti osebni odnos učiteljev, ki delajo v večkulturnih okoljih, če hočemo zgraditi bolj 

vključujoče izobraževalno okolje (Booth in Ainscow v Kroflič, 2011).  

 

2.6 Sklep teoretičnega dela 

Obstaja široka paleta znanstvenih raziskav na temo narodne identitete
19

. Pri pregledu 

literature sem ugotovila, da se vsak narod ukvarja z lastno narodno identiteto, bodisi znotraj 

bodisi zunaj državnih meja. Po eni strani je to nujno, po drugi strani se zdi, da proučevanje, 

raziskovanje narodnosti, identitete pomeni tudi skrb za obstoj. Menim, da so ljudje, ki 

proučujejo narodno identiteto, hkrati del sooblikovanja in razvoja, saj s svojimi raziskavami 

ne nazadnje iščejo rešitve za obstoj in krepitev narodne zavesti. V Sloveniji sta z 

ustavnopravnim določilom priznani dve manjšini, italijanska manjšina na Primorskem in 

madžarska manjšina v Prekmurju. Glede tega spadata med »privilegirane«, saj imata z 

zakonom zagotovljene pravice za svoje delovanje in obstoj: pravica do uporabe narodnih 

simbolov, ustanavljajo se organizacije za ohranjanje narodne identitete, razvijajo 

gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju 

javnega obveščanja, pravica do vzgoje in izobraževanja itd. Pravna podlaga je dana, je pa od 

skupnosti odvisno, kako in v kolikšni meri je sposobna te pravice izkoristiti. Po statističnih 

podatkih uradnega popisa prebivalstva iz leta 2002 se je za Madžare opredelilo 22 odstotkov 

manj ljudi kot leta 1991. Roter (2004) poudarja, da je številčnost manjšine nepomembna pod 

pogojem, da je članstvo zadostno za ohranjanje posebnih značilnosti. V kolikšni meri se 

ohranjajo značilnosti Madžarov v Prekmurju? Kako in na katerih področjih se to kaže? Pod 

vplivom česa se najbolj spreminja? Ta vprašanja so me prepričala, da sem raziskala nekaj 

družin in s pomočjo njihovih odgovorov dobila vpogled v nekatere segmente omenjene 

tematike. 

Zaradi sobivanja večih kultur, narodov, jezikov in tudi verstev se je oprijel pojem 

multikulturalizem. »Eden od glavnih teženj multikulturalizma je pozivanje k razumevanju 

drugih kultur» (Hinman v Doplihar, 2010, str. 9). Vse kulture naj bi bile enakovredne, tudi 

                                                           
19 Navedene so le relevantnejše znanstvene raziskave obravnavane tematike 

 

Jurić – Pahor, Marija: Narodna oziroma narodnostna identiteta Slovencev na Koroškem ter Slovencev v deželi 

Furlaniji - Julijski krajini  

Horvat, Ksenija: Palestinska narodna identiteta 

Žigon, Zvone: Narodnostna identiteta potomcev slovenskih izseljencev v Južni Ameriki 

Fujs, Metka: Oblikovanje narodne identitete pri prekmurskih in porabskih Slovencih 

Gereben Ferenc: A vajdasági magyarok nemzeti és nyelvi identitása (Narodna in jezikovna identitete 

vojvodinskih Madžarov) 
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tiste v manjšinskem položaju. To je v teoriji, v praksi smo pogosto priča občutku 

neenakovrednosti in velikokrat poveličevanju večinskega naroda. Prav zaradi tega se zdi, da 

se pripadniki manjšine raje integrirajo v večinski narod. To je seveda tudi delno stvar vsakega 

posameznika, saj je vsak človek zase individuum.  

Ker je človek družbeno bitje, se njegova osebna identiteta prepleta z družbeno identiteto. Tu 

več ni sam, ampak sebe uresničuje na način, da upošteva druge ljudi, izpolnjuje določene 

zahteve družbe. Drugi reflektirajo njegov obstoj. To velja tudi za majhno skupnost kot je v 

Prekmurju. Kakšna je narodna identiteta, kako se vzpostavi vez med identiteto jaza in 

občutkom pripadnosti narodu, kako se to udejanja v vsakdanjem življenju – vse to sem 

poskušala ugotoviti s poglobljenimi pogovori z izbranimi družinami.  

Že stari ljudje so govorili, da se dodatnega jezika najhitreje nauči otrok, saj se uči preko igre. 

Dodatna literatura me je prepričala, da se vzorci jezikovnega izražanja najprej razvijejo v 

družini. Otrok ne razmišlja o jezikih, ne premišljuje o tem, v katerem jeziku govori, saj mu 

vzorce jezikovnega izražanja pripisujejo starši. Jezik je sredstvo komunikacije, preko katere 

starši privzgajajo tudi vrednote kot so ohranjanje običajev, udeležba na narodnih praznikih, 

poznavanje zgodovine, branje leposlovja …    

Otrok kmalu stopi iz družinskega okrilja, vstopi v širši družbeni, institucionaliziran sistem, ki 

se začne z vstopom v vrtec in šolo. Zato je pomembno, kakšno politiko zastopajo institucije 

izobraževanja, kako je organiziran pouk, kakšen vzgojno-izobraževalni jezikovni koncept 

nudi institucija.  

Vzgoja otroka poteka vzporedno v družinskih okoljih in šoli, zato za optimalen razvoj ne 

moremo govoriti o ločenem vplivu na razvoj narodne identitete. Razvoj je posledica 

interaktivnega delovanja družinskega življenja in šole kot nosilca institucionaliziranega 

izobraževanja ter hkrati tudi družbenega okolja, v katerem otrok preživi večino časa, ki ni 

vezan na družinsko okolje.  

S stališča navedenega le celovito raziskovanje navedenih področij poda ustrezen pogled v 

obravnavano problematiko. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu se osredotočam na kvalitativno raziskavo, ki prinaša globlje razumevanje 

raziskovalnega problema.   

Izhodišče raziskave je dejstvo, da odnos otroka do kulture v okolju oblikuje najprej družina, 

nato širše okolje. Razhajanja med kulturno identiteto družine in kulturno identiteto družbe 

lahko povzročajo prvi spopad med vrednotami. Če prevlada odklonilno vrednotenje druge 

kulture in jezika, ju bo omalovaževal in odklanjal; če prevlada njuno čaščenje, ju bo 

poveličeval. Oboje lahko prepreči vzgoja v družini in šoli, ki v postopkih opazovanja, 

primerjanja in vrednotenja obeh kultur počasi gradi v otrokovi zavesti uravnovešen in zdrav 

odnos do jezikovnega in kulturnega stikanja in prepletanja (Čok, 1999, str. 115).  

Ohranjanje manjšinske narodne identitete je uspešnejše in ima dolgoročnejši vpliv pri 

zavestnem načrtovanju oblikovanja le-te. Ker je oblikovanje narodne identitete kompleksen 

pojav in se oblikuje v vsakem trenutku otrokovega razvoja, morajo šola kot sistem 

institucionaliziranega izobraževanja in starši skupaj vzgajati mlado generacijo, ki bo znala 

ohranjati manjšinsko narodno identiteto. Pogosto se ločeno proučuje sistem dvojezičnega 

poučevanja. Z raziskovalnimi projekti poskušajo ugotoviti najprimernejše dvojezično 

poučevanje v danem času in družbenem okolju. Tovrstne študije, ki bi vključevala tudi vlogo 

staršev, nisem zasledila, zato me je to dejstvo prepričalo o vključitvi staršev v raziskovanje. 

V tem delu se osredotočam na posamezne družine s starši, ki so različnih ali enakih 

narodnosti, v katerih kot sredstvo sporazumevanja uporabljajo oba jezika, s pomočjo katerih 

dobim vpogled v njihove vsakdanjike, razmišljanja in ne nazadnje razberem odnos do lastne 

kulture in do ostalih kultur. Najprej opišem namene in cilje raziskave, okoliščine zbiranja 

podatkov, nato sledi analiza in interpretacija pridobljenih podatkov.   

 

3.1 Namen in cilji raziskave 

Temeljni namen je raziskati in analizirati načine dojemanja identitete staršev, družine, 

pojasniti odnos do manjšinskega jezika in kulture, ugotoviti morebitna prizadevanja staršev 

pri vzgoji otrok za ohranitev manjšinske identitete ter njihov odnos do dvojezičnega šolstva. 

Cilji študije so: 

 Raziskati družine mešanih narodnosti z različnimi vzorci uporabe dvojezičnosti. 

 Raziskati odnos staršev do lastne narodne identitete in njihov vpliv na oblikovanje 

narodne identitete otroka. 
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 Raziskati in podrobno opisati, na kakšen način se družine odzivajo na dvojezičnost. 

 Raziskati odnos staršev do dvojezičnega šolstva. 

 

Glede na zastavljene cilje naloge so oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšna je problematika dvojezičnih družin, vezana na uporabo dveh jezikov? 

 Kako se v družinah izražajo značilnosti narodne identitete?  

 Kakšne so značilnosti razvoja narodne identitete staršev? 

 V kakšne diskurze je vpeto kulturno in družbeno življenje prekmurskih Madžarov? 

 Kakšne so okoliščine, ko v komunikaciji znotraj družine prevlada en ali drugi jezik? 

 Na podlagi česa starši opredeljujejo otrokovo narodnost? 

 Na kakšen način starši spodbujajo izoblikovanje narodne identitete pri otrocih? 

 Kako potekajo procesi gradnje narodne identitete pri otrocih? 

 Ali obstajajo potrebe po krepitvi manjšinske identitete in kako so predstavljene? 

 Kako starši doživljajo vlogo šole pri oblikovanju narodne identitete? 

 Kako se kaže večjezičnost v življenju raziskovanih družin? 

 Ali starši ozaveščajo in konceptualizirajo pojmovanja sodobnih nad-nacionalnih 

identitet? 

 

3.2 Metodologija raziskave 

3.2.1 Vrsta raziskave  

Magistrsko delo temelji na kvalitativnem pedagoškem raziskovanju. Kvalitativno raziskavo 

razumemo kot »raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v 

raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in 

analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajejo števila, in brez operacij nad 

števili« (Mesec, 1998, str. 16, v Vogrinc, 2008, str. 47). 

Tovrstno raziskovanje služi globljemu spoznavanju raziskovalnega problema. V nalogi so 

uporabljeni kvalitativni metodološki postopki in držali smo se načel kvalitativnega 

raziskovanja (majhno število oseb, razumevanje problematike iz zornega kota vsakega 

intervjuvanca, osredotočanje na opis odgovorov, na občutja, motivacije in vrednote in nikakor 

ne na iskanje nekih splošnih zakonitosti in posploševanj). Pridobljenih podatkov ne morem 

posplošiti na celotno populacijo, saj vzorec ni reprezentativen, nisem delala statistične 
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raziskave, primeri se razlikujejo od družine do družine, zato se ugotovitve raziskave nanašajo 

izključno na proučevano populacijo.  

Gre za induktiven, konstruktivističen in interpretativen raziskovalni pristop, ki ima naslednje 

glavne poudarke: videti svet skozi oči proučevanih oseb, opisovanje in upoštevanje konteksta, 

poudarjanje procesa in ne le končnih rezultatov, prožnost in oblikovanje konceptov in teorij 

kot rezultatov raziskovalnega procesa (Bryman v Vogrinc, 2008, str. 48). 

 

3.2.2 Raziskovalni instrument 

Podatke sem zbrala z metodo spraševanja (Mesec, 1998; Flick, 1996) v obliki delno 

strukturiranega intervjuja. Vprašanja intervjuja (Priloga 1) sem sestavila na podlagi študija 

literature, iz lastnih izkušenj, ki sem jih pridobila v šestih letih na Dvojezični osnovni šoli I v 

Lendavi, konverzacij z ostalimi učiteljicami, zaposlenimi na isti šoli ter na podlagi priporočil 

mentorice. Vsebuje pet širših sklopov (otroštvo staršev, odnos do otrok, vključenost v 

skupnost, vrednotenje dvojezičnega poučevanja, osebni podatki), ki so prav tako razdeljeni na 

bolj ali manj široka vprašanja. Veliko pozornost sem posvečala tudi načinu postavljanja 

vprašanj, saj nisem želela, da bi jih sogovorniki doživljali kot preveč osebna ali potencialno 

obsojajoča. Želela sem, da intervjuji potekajo v sproščenem vzdušju, kar je pogoj za 

pridobitev njihovega zaupanja in iskrenih odgovorov. 

Prednost tovrstnega pristopa je v tem, da so vprašanja v glavnem sestavljena vnaprej, a hkrati 

nam omogoča zamenjavo vrstnega reda, dopolnitve določenih vprašanj s podvprašanji in v 

primeru podrobnega odgovora tudi izpuščanje (v kolikor je intervjuvanec hkrati odgovoril na 

dve vprašanji), torej omogoča popolno prilagajanje dani situaciji. Slednjih prilagajanj sem se 

tudi posluževala, saj so bila potrebna podvprašanja pri osebah, ki so bolj redkobesedno 

odgovarjale. Pri drugih podvprašanj nisem zastavljala, saj so zelo široko odgovarjali na 

postavljena vprašanja, nemalokrat so se že dotikala ostalih vprašanj ali celo vprašanj drugega 

sklopa. Strukturiran intervju dovoljuje tudi prilagajanje jezika in uporabo slenga in žargona, 

ki sta osebam, ki jih sprašujemo, bolj razumljiva kot pa strokovni izrazi (Berg, 2007, str. 95).  

Vprašanja intervjuja so dvojezična. To pomeni, da so napisana v dveh jezikih: v slovenščini in 

madžarščini. Med intervjujem so sogovorniki sami izbirali jezik, v katerem so želeli 

odgovarjati. Tovrstna praksa jim ni bila nenavadna, saj živijo na območju, kjer sta slovenščina 

in madžarščina uradna jezika. Marsikateri sogovornik je v svoj jezik vpletal tudi izraze 

drugega jezika. V Prekmurju takšnemu načinu govora pravijo »dvojezično govorjenje«. 
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3.2.3 Nabor raziskovalnih oseb in postopek pridobivanja teh 

Raziskava je bila izvedena na izbranem vzorcu staršev učencev Dvojezične osnovne šole I 

Lendava. Lahko rečemo, da je bila opravljena na veliki šoli, saj ima v šolskem letu 2010/2011 

tri oddelke v prvem razredu, štiri oddelke v drugem razredu in prav tako štiri oddelke v 

tretjem razredu. Hkrati je tudi največja dvojezična šola v Sloveniji. 

Pri izbiri sogovornikov sem za pomoč prosila razredničarke ter učiteljice, katere poučujejo 

jezike v prvi triadi, da podajo mnenje o tem, kateri so tisti otroci, ki so dvojezični, kar 

pomeni, da aktivno ali pasivno obvladajo oba jezika. Za starše teh otrok sem oblikovala 

poseben opis (Priloga 2), v katerem sem pojasnila potek, način in namen raziskave. 

Razredničarke so ta opis osebno izročile staršem, ki so s svojim podpisom potrdili soglasje za 

vzpostavitev osebnega stika. Starše sem najprej kontaktirala po telefonu in se z njimi 

dogovorila za kraj in čas intervjuja. 

Izmed vseh staršev DOŠ I Lendava, ki so soglašali s sodelovanjem v raziskavi, je bilo 

izbranih 15 parov staršev. Oblikoval se je namenski vzorec, kar pomeni, da ni reprezentativen 

in ne vsebuje naključno izbranih sogovornikov. Rezultatov raziskave ni mogoče posplošiti na 

preučevano populacijo, saj je vzorec majhen. Poskušala sem zagotoviti čim bolj zanimive, 

raznolike družine, ki ustrezajo zahtevanemu pogoju (dvojezičnost), saj sem predvidevala, da 

bi nam lahko zagotovili čim bolj raznolike odgovore. 

Sodelujoči v raziskavi so bili izbrani glede na dva postavljena kriterija: starši imajo otroka v 

prvi triadi in otrok izhaja iz družine, ki je na določeni stopnji dvojezična, torej v družini sta 

bolj ali manj prisotna oba jezika. Pri tem sem poskusila zagotoviti ustrezno raznolikost 

primerov in hkrati medsebojno primerljivost družin: izobrazba staršev, kraj bivanja. 

V raziskavi sem poskušala opraviti intervjuje s 15-imi pari staršev. Tekom dela se je izkazalo, 

da je nemogoče v vseh primerih zagotoviti hkratno prisotnost obeh staršev, zato so določeni 

intervjuji izvedeni samo z enim od staršev. Vzrokov za to je več:  

 razveza oziroma ločeno življenje (najpogostejši vzrok, pojavil se je v kar štirih 

primerih), 

 odsotnost partnerja zaradi pomanjkanja časa (pojavil se je v dveh primerih),  

 nepripravljenost enega od staršev na sodelovanje (ta vzrok se je pojavil v enem 

primeru).  

 

Skupaj je bilo intervjuvanih 23 oseb. V osmih primerih sta bila prisotna oba partnerja, v 

sedmih primerih je bil intervju opravljen le z eno osebo, z mamo. Menim, da prevladujoča 
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pojavnost ženskega lika priča o večji pripravljenosti za sodelovanje, večji prilagodljivosti, 

večjem čutu in odgovornosti do drugih in ne nazadnje večji odgovornosti do otroka in do 

otrokovega učnega uspeha v šoli. Zanimivost priprav na opravljanje intervjujev je bila tudi ta, 

da sem se v postopku usklajevanja kraja in časa opravljanja intervjuja vedno dogovarjala z 

materami, na vrnjen opis s podpisom za soglašanje z intervjujem so bile vedno podane 

telefonske številke mater in nikoli očetov. 

Da bi dejansko zagotovila popolno anonimnost intervjuvanih oseb, sem jih namesto imen 

poimenovala s črkami, ki si sledijo po abecednem vrstnem redu. Pri tem nisem razvila 

kriterija sledenja intervjuvancev po vrstnem redu, temveč sem to prepustila zgolj naključju. 

Tako sem za vsako družino predvidela eno črko, kot nam kaže spodnji primer:  

 

X1 ŽENSKA 

X2 MOŠKI 

 

3.2.4 Zbiranje podatkov 

Podatke sem zbrala s pomočjo spraševanja, in sicer z metodo polstrukturiranega intervjuja. V 

času od 10-ega januarja do 20-ega februarja 2011 sem izvedla 15 globinskih intervjujev s 

starši učencev prve triade, trajali so od 30 minut do ene ure. Intervjuji so v glavnem potekali v 

učilnicah DOŠ I Lendava v popoldanskem času. V treh primerih sem intervjuje na pobudo 

staršev opravila pri njih doma. Vabilo bi bilo nevljudno zavrniti, zato sem pristala na hišni 

obisk. Intervjuji, opravljeni na hišnem obisku, so bili še bolj pristni, iskreni, potekali so v 

prijetnem vzdušju ob kavi in piškotih.  

Med izvedbo intervjuja so bili večinoma prisotni le starši, razen v treh primerih se je zgodilo, 

da je bil prisoten še otrok. Vzrok za prisotnost otroka je bil, da so starši prišli po otroka v šolo 

ter hkrati opravili intervju. V teh primerih se je otrok med potekom intervjuja igral v igralnem 

kotičku in se ni vključeval v pogovor. 

Da bi se rahlo napeti začetek intervjuja razblinil, sem intervjuvancem predstavila temo in 

namen magistrske naloge, seznanila sem jih z načinom izdelave ter z obdelavo njihovih 

odgovorov. Nato sem sogovornike seznanila s sklopi vprašanj. Prav tako sem jih seznanila z 

informacijo o avdio snemanju. Po obrazložitvi, da bodo njihova imena ostala anonimna, da 

bom spoštovala zaupnost in posnetke skrbno hranila ter jih po prenosu v pisno obliko uničila, 

so se vsi strinjali s snemanjem. Podatke sem zbirala v skladu z določili Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (Ur. L. RS, št 94, 2007), zagotavljam anonimnost vseh udeleženih, podatki 
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so zbrani izključno v raziskovalne namene in sodelovanje v raziskavi je potekalo le na 

prostovoljni podlagi.  

V vlogi izpraševalca sem uporabila lastne dosedanje izkušnje, ki sem jih pridobila pri 

izvajanju intervjujev na dodiplomski stopnji. V razgovoru s starši sem poskusila vzpostaviti 

odnos zaupanja. To sem poskušala doseči z začetnimi nevtralnimi in prijetnimi vprašanji, da 

bi ustvarila karseda sproščeno vzdušje. Pri spraševanju sem poskušala postavljati čim bolj 

odprta vprašanja, da bi sogovorniki sami opisovali okoliščine, da bi čim več povedali o lastnih 

izkušnjah. Seveda sem pazila, da sem ostajala v okviru tematike, da se nisem oddaljila od 

bistva vprašanj. To je od mene, spraševalca, zahtevalo veliko koncentracije, pozorno 

poslušanje in sledenje poteku komunikacije. Sogovorniki so o posameznih temah različno 

široko govorili, nekaterim temam so posvečali več pozornosti, njihovi odgovori so bili bolj 

izčrpni, medtem ko so o drugih vsebinah povedali manj. Dober spraševalec presodi o 

smiselnosti podrobnih vprašanj, zato se nisem spustila v globino pri temah, katere so bile 

intervjuvancem oddaljene.  

Tekom intervjujev je bilo precej prilagajanj znotraj jezika, saj so starši velikokrat prehajali iz 

madžarščine v slovenščino in tudi obratno. Pogosto sem se poskušala prilagoditi tudi jeziku 

sogovornikov, kar pomeni, da sem tudi sama prehajala iz enega jezika v drugega. Jezik 

intervjuja je bil izbran na željo staršev. Vsakič sem jih pozdravila v obeh jezikih, najprej 

slovensko nato madžarsko ter na začetku v jeziku njihovega pozdrava vprašala, v katerem 

jeziku bi želeli odgovarjati. Intervjuji so v šestih primerih potekali v madžarščini, v štirih 

primerih v slovenščini, v treh primerih dvojezično (s prevlado slovenščine) in v dveh primerih 

dvojezično, kjer sta partnerja govorila izključno vsak v svojem maternem jeziku. Pri slednjem 

je v prvem primeru partner razumel vso govorico v manjšinskem jeziku, medtem ko se je v 

drugem primeru partner priselil v lendavski kraj in v celoti ni razumel pogovora, je le sklepal 

o pomenu govora. Povedal je tudi, da ga to ne moti, saj je tega vajen že iz zasebnega 

(vsakdanjega) življenja in poudaril, da je na ta način usvojil že veliko znanja manjšinskega 

jezika. Seveda sem v teh in podobnih primerih postavila vprašanje v obeh jezikih (najprej v 

enem jeziku za enega partnerja, po odgovoru sem menjala jezik in postavila enako vprašanje v 

drugem jeziku). Odločitev za tako ravnanje je bila preprosta, starša sta v obeh primerih želela 

govoriti vsak v svojem jeziku.  

Ob zaključku zbiranja podatkov lahko povem, da sem z intervjuvanci in prav tako z 

opravljenim delom zadovoljna. S pomočjo staršev mi je uspelo priti do bogatega gradiva, ki 

mi bo pomagalo pri zaključku študija. Prav to pripravljenost pomagati je bilo slišati tudi v 

povratni informaciji od staršev, saj so povedali, da z veseljem sodelujejo pri zbiranju 
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podatkov in s tem pomagajo pri izdelavi raziskovalnega dela. Nobenih težav nisem imela z 

varovanjem osebnih podatkov, starši niso imeli zadržkov do snemanja intervjujev, imela sem 

občutek, da se s tem sploh ne obremenjujejo.  

 

3.2.5 Obdelava in analiza podatkov 

Po opravljenih intervjujih sem vse posnetke prenesla v pisno obliko, to pomeni, da sem vseh 

petnajst intervjujev v celoti pretipkala. Večjih težav pri zapisu ni bilo, le da je bilo časovno 

zelo zamudno. Poskušala sem prenesti tudi njihove izraze, prepričanja, dvome (z različnimi 

pikami, vprašaji, klicaji …). 

V raziskavi so uporabljene kvalitativne metode obdelave podatkov. Pridobljene podatke iz 

delno strukturiranega intervjuja sem vrednotila in obdelala v skladu z veljavno metodologijo 

obdelave kvalitativnih podatkov. Oblikovala sem tabelo s tremi stolpci, od katerih sem v prvi 

stolpec prenesla napisan intervju. Zapis sem ustrezno razčlenila ter določila enote kodiranja. 

Tako sem v drugi stolpec prenesla kode prvega reda, ki so bile še bolj opisne in manj 

konkretne. Iz teh sem oblikovala še kode drugega reda ter jih zapisala v tretjem stolpcu. Pri 

tem sem se posluževala točnih opisov, konkretnih izrazov ter sopomenk. Kode drugega reda 

sem zaradi večje preglednosti in sistematičnosti oštevilčila. Glede na oblikovane kode 

drugega reda sem v novi tabeli oblikovala manjše število kategorij, v katere sem vsebinsko 

smiselno razporedila posamezne odgovore. Tako zbrane in klasificirane odgovore sem 

obdelala s pomočjo analiz, ki omogočajo razkriti povezave med spremenljivkami ter 

oblikovanje ustreznih opisov in razlag.  

Ker je bila pri vsakem opravljenem intervjuju prisotna mama, oče pa le pri nekaterih, sem v 

zadnji tabeli pri vnašanju kod v kategorije upoštevala določen vrstni red. V vseh primerih 

tako sledimo določeni logični niti, pri kateri so za vsako kategorijo najprej navedeni odgovori 

matere, nato očeta/očima. Tekom intervjuja se je zgodilo tudi, da sogovornik o določenem 

tematskem sklopu ni povedal ničesar, ni izrazil svojega mnenja. Po preučevanju vzrokov sem 

prišla do ugotovitve, da za takšno stanje obstajata dva razloga: 

 odgovor je že podal partner, ki je poglobljeno opisal stanje obeh, 

 sogovornik o določenem tematskem sklopu ni mogel izraziti lastnega mnenja oziroma 

stališča, ker na področju obravnavane tematike ni imel lastnih izkušenj. 
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Iz bogatega zbranega gradiva sem tako za vsak intervju oblikovala pregleden zapis kategorij, 

ki jih bom v naslednjem poglavju tudi predstavila. V magistrsko nalogo sem zajela le en 

primer zapisa kategorij, celotna zbirka se nahaja v Prilogi 4. 

 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

 

ženska (211), 38 let (212), sedma stopnja izobrazbe (213), zaposlena v 

javnem sektorju (214) 

 

moški (207), 38 let (208), peta stopnja izobrazbe (209), samostojni 

podjetnik (210) 

 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ 

OTROŠTVA 

 

pogovor v družini v madžarščini (2), ni slovenskih sorodnikov (3), 

madžarščina znotraj družine kot nespremenjen jezik govora (4), 

madžarščina kot prvi jezik (7), materni jezik (8), znanje obeh jezikov je 

enako (9), vezava jezika govora na določeno osebo (10), madžarska 

narodnost (12), poseben primer zakonske zveze (47),  moževa stran 

slovensko enojezična (48), družina madžarsko enojezična (49), starejši 

starši (50), slabo znanje slovenščine (51), kreganje madžarsko (69) 

 

pogovor znotraj celotne družine v slovenščini  (1), slovenščina znotraj 

družine kot nespremenjen jezik govora (5), slovenščina kot prvi jezik 

(6), slovenska narodnost (11) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

dvojezična srednja šola Lendava (14), sošolca (15), jezik odvisen od 

prijatelja (35), pogovor s slovenskim prijateljem v slovenščini (36), 

pogovor z madžarskim prijateljem v madžarščini (37), razmerje v 

razredu med Slovenci in Madžari je bilo pol – pol (40), znanje 

madžarščine je pogojeval pogovor v madžarščini (41), začetek obiska 

vrtca pri šestih letih (82), obvezen obisk eno leto (83), neznanje 

slovenščine do vrtca (84), znanje jezika po enem letu (85), izražanje 

želja, misli (86), spomini na drugi razred (87), znanje obeh jezikov na 

enaki ravni (88), hitro učenje (89) 

 

oba z ženo učenca Osnovne šole I Lendava (13), dobri spomini na 

osnovno šolo (16), slabih spominov praktično ni (17), ni moč narediti 

primerjave v odnosu učitelj-učenec (18), večji red v času šolanja (19), 

učitelj je bil učitelj v pravem pomenu besede (20), danes temu ni tako 
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(21), pogovor s prijateljem v slovenščini (33), prilagajanje Madžarov 

(34), pogovor vedno v slovenščini (42), verouk v slovenščini (76), 

vplivi prijateljev (77), sosedje govorili madžarsko (78), skupno  igranje 

(79), učenje jezika preko iger (80), naklonjenost za jezik že v prvih 

letih šolanja (81) 

 

 
VIDIK 

JEZIKA 

jezik poučevanja odvisen od učitelja (26), učiteljevo znanje 

madžarščine je pogojeval uporabo jezika (27), zapis dvojezičnih 

izrazov ter hkrati nezahtevanje le-teh (28), učenje in odgovarjanje v 

slovenščini (29), slovenščina kot učni jezik, tudi pri strokovnih 

predmetih (31), predmet madžarščina (32), ni bilo poučevanja 

madžarščine na dveh nivojih (38), učenje madžarščine kot maternega 

jezika tudi za Slovence (39), moževo znanje madžarščine (70), tipičen 

primer, da se v šoli lahko naučiš (71), v času, ko ni bilo madžarščine 1 

ali 2 (72), edini izmed bratov, ki se je naučil (73), prvi dve leti pouk v 

Gaberju (74), pretežno madžarsko govoreči otroci (75) 

 

šibki spomini na jezik poučevanja (22), večinoma slovensko (23), 

redko v madžarščini (24), vzgojni predmeti izključno slovensko (25), 

večja prisotnost madžarščine v srednji šoli (30) 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

 

dogovor o uporabi  jezika v komunikaciji (52), koristnost otroku (53), 

učenje po modelu dvojezičnega pouka (54), vezava jezika na osebo 

(55), uporaba vezave jezika na osebo pri dveh letih (56), mešanje na 

začetku (57), odraščanje s tem (58), vedenje, kje se govori slovenski in 

kje madžarski jezik (59), govor z otrokom v madžarščini (60), prošnja 

otroka, da tako govori (61), strah pred mešanjem jezikov (62), 

ugotovitev, da oba starša govorita oba jezika (65), poskusi izrabe le-

tega (66), pri osmih letih razume, da starša  obvladata oba jezika (67), 

pogovarjanje v slovenščini v primeru obiska starih staršev (68) dobro 

obvladanje  obeh jezikov (95) 

 

pogovor z otrokom v slovenščini (43), govor v madžarščini je 

nesistematičen (44), iz navade kot desert (45), pojavlja se včasih (46) 
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VLOGA MEDIJEV 

 

zunanja platnica (91), oboževanje knjig (92), ni odklanjanja madžarskih 

knjig (93), izbira na podlagi vsebine (94), otrok bere Winx (122), 

nakup knjige ne glede na jezik (123), na Madžarskem madžarske knjige 

(124), na Hrvaškem hrvaške knjige (125), mama prevajala (126), ni bil 

problem (127), starša doma bereta Népújság (128), pri tašči Vestnik 

(129), vsi vse gledajo (130), filmi iz interneta (131) 

 

odločitev otroka (90) ni razlik zaradi jezika (132), vsi razumejo vse 

(133), ni odklanjanja zaradi nerazumevanja madžarščine (134) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

 

več slovensko govorečih sorodnikov (145), z madžarsko govorečimi se 

tudi mož pogovarja madžarsko (146), na začetku trud s strani 

sorodnikov (147), ni potrebe, saj mož govori madžarsko (148), obisk 

gledališča ni na podlagi jezika (153), pritegne vsebina (154), izbor 

verskega obreda na podlagi časa (155), največkrat madžarskega (156), 

obisk slovenskega verouka zaradi prijateljev ter premajhnega števila 

otrok v madžarski skupini (157) 

 

večja družina na njegovi strani (149), več slovensko govorečih (150), 

manj sorodnikov na njeni strani (151), manj madžarsko govorečih 

(152) 

 

MNENJE O 

DVOJEZIČNEM 

ŠOLSKEM SISTEMU 

vrtec velik izpad (63), neupoštevanje dogovora vzgojiteljic glede 

vezave jezika na osebo (64), vpis (96), težka odločitev glede jezika 

opismenjevanja (97), stresna situacija (98), nespanje zaradi dileme (99), 

lažje v primeru otrok, pri katerih dominira eden od jezikov (100), 

otrokovi prijatelji slovenskega maternega jezika (101), strah pred 

iztrganjem otroka iz znanega okolja (102), slovensko se lažje naučiš 

(103), strah pred zapostavljenostjo madžarščine (104), tega ni hotela 

(105), vpis otroka k madžarščini 1 (106), več branja (107), pogostejša 

raba jezika (108), redko srečevanje z ljudmi, ki govorijo madžarski 

jezik (109), spraševanje otroka, zakaj mora pri jezikih v drugo skupino 

(110), spoznanje otroka, zakaj je pri madžarščini 1 (111), nesigurnost 

še vedno (112), želja po spremembi sistema (113), stvar ni enostavna 

pri izbiri jezika (114), veliko otrok, ki bi se lahko oba jezika učili na 

enaki stopnji (115), starši ne poznajo situacije (116), ne vpisujejo otrok 

k madžarščini 1 (117), odločitev za slovensko skupino (118), prestop v 
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četrtem razredu (119),   poučevanje v osmem razredu (120), z vidika 

pravopisa boljši otroci, ki so v četrtem razredu prestopili od 

madžarščine 2 k madžarščini 1 (121), dva sklicana sestanka (166), 

predstavitev dvojezičnega poučevanja (167), učitelji iz prakse (168), 

brošura (169), zadostne informacije (170), ni pomembno, v kateri 

jezikovni skupini je otrok že sedaj (171), vezava jezika dobra, če se 

tega držijo (174), v vrtcu se niso držali (175), težja naloga madžarsko 

govorečega učitelja (176), slovensko govorijo tudi Madžari (177), vsi 

otroci ne razumejo madžarsko (178), upoštevanje vezave jezika na 

osebo (179), vsepovsod ni tako (180), težka naloga madžarsko 

govorečega učitelja (181), odvisno od učitelja (185), kombinacija 

učiteljev (186), karakter (187), v kombinaciji starejši učitelj z mlajšim 

ne more biti enakopravnosti (188), dobro sodelovanje parov (189), ni 

mnenja (192), otrok nalogo enkrat bere slovensko, drugič madžarsko 

(193), dobre so jezikovne učne skupine pri zgodovini in geografiji 

(203), smiselno uvesti še kakšen naravoslovni predmet (204), pomagajo 

povprečnemu učencu pri razumevanju učne snovi (205), odličnjaku 

vseeno (206) 

 

otrok zadovoljen (172), ni spraševanja po vzrokih ločitve pri jezikih 

(173), ne pozna parov na šoli (190), ne zna oceniti medsebojnega 

sodelovanja in uporabe jezikov (191), ni pripomb na program (194), 

pogreša večji red in avtoriteto (195), učitelj bi moral biti učitelj (196), 

preveč svobode otrokom in staršem (197), preveč tožarjenj (198) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

otrok je madžarske narodnosti (135), mož prepustil odločitev ženi 

(136), narodnost ne igra vloge (137), problemi so dvojezični zakoni 

(138), odločilno, kateri izmed staršev preživi več časa z otrokom (139), 

mama je več časa doma (140), otrok bo zagotovo govoril madžarsko, če 

je mama Madžarka (141), otrok se ne čuti za Madžara, če je oče 

Madžar in mama Slovenka (142), znanje večih jezikov vedno 

predstavlja prednost, nikoli slabost (144), nekoriščenje ugodnosti 

madžarske izkaznice ali državljanstva (158), je Madžarka brez 

koriščenja ugodnosti (159), nasprotovanje (160), pohvala Zavoda za 

kulturo madžarske narodnosti (161), spodbuda otrok (162), bogat 

program (163), tekmovanja (164), tabori (165), znanje madžarščine 

odvisna le od šole (182), možnost ohranitve jezika je kratkotrajna 
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(183), pomembnost staršev in okolice (184), preveč kritik leti na 

dvojezično šolstvo (199), v preteklosti predstave o ustanovitvi 

madžarske šole (200), zamujena ideja (201), ne bi bilo zadostno 

vpisanih (202) 

 

za zaposlitev v Lendavi je potrebno znanje obeh jezikov (143) 

 

Tabela 3: Dobljene kategorije intervjuja: F1 in F2 

 

3.3 PREDSTAVITEV IN ANALIZA IZSLEDKOV RAZISKAVE 

Po kodiranju sem oblikovala devet tematskih sklopov in vanje na podlagi kriterijev 

podkategorij smiselno umestila kode odgovorov. Uporabila sem induktivno sklepanje, torej iz 

posameznih dejstev, opažanj sem sklepala na splošno. Ker nikoli ne zajamemo vseh dejstev, 

induktivni sklepi veljajo le z določeno stopnjo verjetnosti. Nekatere kategorije so ožje, 

vsebinsko manj bogate, medtem ko so druge opisane obširneje, posledično vsebujejo tudi več 

podkategorij. S prebiranjem intervjujev in dobljenih kod je nastala spodnja tabela, ki 

prikazuje dobljene tematske sklope s kriteriji za vsebinsko pravilno umeščene kode: 

 

Tematski sklop Kategorija Podkategorija 

demografski podatki demografske značilnosti 

spol 

starost 

izobrazba 

zaposlenost 

značilnosti družine iz otroštva 
pomembne značilnosti 

družine iz otroštva 

materni jezik 

narodnost 

sorodniki 

spomini na šolo 
osnovna šola 

srednja šola 

učitelji 

sošolci 

učenje 

ocene 

 vidik jezika dvojezična šola 

dvojezična osnovna šola 

srednja šola 

potek učne ure 

spraševanje 

karakteristike in vključenost 

večjezičnosti v ustvarjeni 

družini 

pomembne značilnosti 

družine 

vzgoja otroka 

jezik komunikacije 

vloga medijev 
mediji v pisni obliki 

mediji v slušni obliki 

knjige 

časopisi, revije 

RTV 

svetovni splet 
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vključenost v skupnost 

vključevanje v širše 

družbeno/družabno 

življenje 

razširjena družina 

sorodniki 

zaposlitev 

gospodarstvo 

kultura 

religija 

mnenje o (dvojezičnem) 

šolskem sistemu 

devetletna osnovna šola 

Dvojezična osnovna šola I 

Lendava 

izkušnje staršev 

izkušnje otrok 

odnos do večkulturnosti različne narodnosti 
znanje jezikov 

geografska lega kraja 

Tabela 4: Razdelitev vsebine na tematske sklope in kategorije 

 

3.3.1 Demografske značilnosti intervjuvancev 

Intervjuvane osebe sem po opravljenem ustnem spraševanju povprašala tudi o osebnih 

podatkih. Zaradi večje preglednosti sem jih navedla na začetku analize. 

Osebe, ki sem jih intervjuvala, sem razdelila: 

 po spolu (moški spol, ženski spol),  

 izobrazbi (četrta stopnja − poklicna šola, peta stopnja − srednja šola ter šesta 

stopnja – visoka šola, sedma stopnja – univerzitetna izobrazba), 

 zaposlenosti (javni sektor, privatni sektor, samostojni podjetnik, brezposelen). 

 

starši spol starost v 

letih 

dosežena stopnja 

izobrazbe 

zaposlen 

A1 ženski 40 univerzitetna izobrazba javni sektor 

B1 

B2 

ženski 

moški 

44 

49 

visoka šola 

srednja šola 

javni sektor 

javni sektor 

C1 

C2 

ženski 

moški 

31 

46 

poklicna srednja šola 

srednja šola 

sam. podjetnik 

javni sektor 

D1 

D2 

ženski 

moški 

40 

40 

visoka šola 

univerzitetna izobrazba 

privatni sektor 

javni sektor 

E1 ženski 24 poklicna srednja šola brezposelna 

F1 

F2 

ženski 

moški 

38 

38 

univerzitetna izobrazba 

srednja šola 

javni sektor 

sam.podjetnik 

G1 ženski 32 srednja šola privatni sektor 

H1 ženski 45 srednja šola privatni sektor 
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I1 

I2 

ženski 

moški 

38 

36 

srednja šola 

srednja šola 

javni sektor 

privatni sektor 

J1 

J2 

ženski 

moški 

37 

40 

poklicna srednja šola 

poklicna srednja šola 

javni sektor 

javni sektor 

K1 

K2 

ženski 

moški 

37 

42 

poklicna srednja šola 

srednja šola 

sam. podjetnik 

privatni sektor 

L1 

L2 

ženski 

moški 

40 

44 

srednja šola 

univerzitetna izobrazba 

brezposelna 

javni sektor 

M1 ženski 30 srednja šola javni sektor 

N1 ženski 36 srednja šola privatni sektor 

O1 ženski 35 univerzitetna izobrazba javni sektor 

Tabela 5: Struktura intervjuvancev 

 

Med intervjuvanci močno prevladuje ženski spol, saj so bile matere prisotne pri vsakem 

intervjuju. Intervju sem opravila s petnajstimi ženskami oziroma materami in osmimi 

moškimi, ki so v sedmih primerih tudi očetje otroku, v enem primeru je bil na intervjuju 

prisoten očim. Pri starostni strukturi je opazen precej velik razpon med najstarejšim in 

najmlajšim intervjuvancem. Najmlajša oseba je bila ženska, stara 24 let, in najstarejša moški, 

star 49 let. Naslednja značilnost je, da so moški v povprečju nekaj let starejši od žensk. Tudi 

starost igra pomembno vlogo pri kreiranju odgovorov, saj čas prinaša družbene in ostale 

spremembe, ki so izražene tudi v odgovorih intervjuvancev. 

Pri izobrazbeni strukturi staršev prevladuje peta stopnja izobrazbe, to je srednja šola. Sledi 

poklicna srednja šola, dve osebi sta končali višjo šolo, pet oseb ima pridobljeno univerzitetno 

izobrazbo. V intervjujih ni bilo vključenih staršev, ki ne bi imeli nobene izobrazbe oziroma ne 

bi končali osnovne šole. Prav tako noben od intervjuvancev ni imel dokončane višje stopnje 

od sedme (magisterij ali doktorat). Po eni strani nas ta podatek niti ne preseneča, saj je za 

Prekmurje na splošno značilna nižja izobrazbena struktura. Statistični podatki iz leta 2011 

govorijo o 20,8-odstotni neizobraženosti populacije. Ta odstotek je za Prekmurje višji skoraj 

za 8 odstotkov, saj znaša 28,6 odstotkov. Prav tako lahko govorimo o podpovprečnem številu 

pripadnikov višje ali visoke izobrazbene strukture, kajti slovensko povprečje znaša 22,4 

odstotkov, v Prekmurju je le 15,7 odstotkov ljudi doseglo višje oziroma visokošolsko 

izobraževanje. Le srednješolska izobrazbena raven sledi slovenskemu povprečju. Ta podatek 

dokazujejo tudi anketiranci, saj je 16 oseb doseglo srednjo (tri- ali štiriletno) šolo.  
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Večina anketirancev je zaposlenih v javnem sektorju, kjer glede na stopnjo izobrazbe 

opravljajo različne funkcije. Nekateri delajo pri zasebnikih, torej v privatni sferi. Med 

anketiranci najdemo tudi samostojne podjetnike, ki vodijo manjša podjetja, dve intervjuvanki 

sta bili brezposelni in sta doma opravljali delo gospodinje. 

 

3.3.2 Značilnosti družine iz otroštva 

V nadaljevanju bom opisala intervjuvance iz zornega kota njihovega otroštva. Zanimalo me 

je, kakšno je bilo družinsko okolje odraščanja, jezik družine med mamo in očetom, 

bratom/sestro ter staršema. Pomemben podatek se mi zdi, kako so se stvari z vidika uporabe 

jezika v družini spremenile od takrat do danes. 

Iz odgovorov anketirancev je razvidno, da je družine moč razdeliti v dve osnovni skupini. V 

prvo skupino umeščam družine, ki so uporabljale le en pogovorni jezik. Drugo skupino tvori 

večjezičnost, torej znotraj družine uporabljajo dva ali več jezikov komunikacije. Prva skupina 

je definirana z značilnostjo uporabe le enega jezika, torej izključno slovenskega ali izključno 

madžarskega. V takih primerih so intervjuvanci izpostavili dejstvo, da niso imeli niti 

sorodnikov drugih narodnosti ter da jih je močno zaznamoval le en jezik. I2: Živeli smo v 

srednje velikem slovenskem mestu, potem smo se pa preselili v sosednjo vas. (Pogovarjali so 

se slovensko). F1: Vedno smo se pogovarjali madžarsko, nismo imeli slovenskih sorodnikov. 

Komunikacija v drugi skupini je že bolj kompleksna, jezikovno bolj barvita, saj so uporabljali 

hkrati madžarski jezik s slovenskim in/ali nemškim oziroma hrvaškim jezikom.  

Osebe, ki so v otroštvu v družini uporabljale madžarski jezik, slovenskega jezika niso 

obvladale do začetka institucionaliziranega izobraževanja. Z večinskim jezikom so se prvič 

srečali v vrtcu, kjer so, glede na pripovedovanje, osnovne prvine slovenskega jezika usvojili v 

zelo kratkem času. Bogatenje besednega zaklada se je nato preneslo na osnovno šolo ter 

nadaljnje izobraževanje, tako da sedaj komunicirajo v slovenskem jeziku, obvladajo ga na 

zadostno visoki ravni, nekateri celo bolje od maternega jezika. F1: Sedaj mi je že vseeno, a 

materni jezik mi je madžarski. Vedno je odvisno s kom govorim.  

Osebe, ki so v družini uporabljale slovenski jezik, delimo v dve skupini. Prvo skupino 

sestavljajo osebe, ki so se kot odrasle osebe preselile iz enojezičnih območij Slovenije v 

dvojezični okoliš. Drugi so se rodili in odraščali v dvojezičnem okolju, a so družine izražale 

slovensko identiteto, bili so Slovenci in posledično tudi uporabljali le slovenski jezik. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti tistim družinam, pri katerih je bila že v poznih 

šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih prisotna uporaba obeh jezikov. Moram 
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poudariti, da je bilo v tistih časih zakonskih zvez dveh narodnosti relativno manj, bile so bolj 

izjema kot pravilo. Glede na pripovedovanja starejših, prebrano literaturo ter lastne spomine 

lahko trdim, da je bil to čas, za katerega je veljalo, da so imeli ljudje močno narodno zavest 

ter so praviloma en jezik (naj bo to slovenščina ali madžarščina) obvladali bolje od drugega. 

Zato je zanimivo, katera identiteta se je bolje razvila in prevladala ter od česa je bilo to 

odvisno in kakšni pogoji so bili za to dani. 

Izmed intervjuvanih oseb najdem le šest primerov, kjer so anketiranci že sami izhajali iz 

narodnostno mešanih družin. Skupno njihovim staršem je bilo, da so po poroki vsi živeli v 

Prekmurju, na dvojezičnem področju ter sta oba zakonca usvojila jezik drugega. Iz odgovorov 

je razvidno, da je usvajanje jezika drugega zakonca potekalo v relativno hitrem času, v 

odnosu do otrok so nekateri ohranili svoj materni jezik, nekateri pa ne.  

L1: Mama ni vedela slovensko, oče pa ne madžarsko, saj je on prišel živet v dvojezično okolje 

iz slovenske vasi. Kljub temu sta se nekako sporazumela. Najprej se je mama naučila 

slovensko, kasneje se je tudi oče naučil madžarsko. Kasneje sta oba govorila oba jezika. 

Podobnost najdem v prebiranju odgovorov nekaterih drugih intervjuvancev in to me pelje do 

zaključka, da sta oba starša otrokom predala svoj jezik in jih vzgajala s hkratnim, vzporednim 

predajanjem dveh identitet. 

Posebej zanimiv se mi zdi odgovor intervjuvanke D1, ki govori o tem, kako so v otroštvu 

razmejili komunikacijo v družini. Z mamo se je pogovarjala le slovensko, z očetom le 

madžarsko, vendar se je ta situacija danes spremenila in se vsi pogovarjajo v madžarskem 

jeziku.  

Značilnosti družine dveh intervjuvank se nekoliko razlikujeta, saj sta bili rojeni v nemško 

govorečem okolju in krajši čas otroštva tudi preživeli v Nemčiji. Na njun osebnostni razvoj so 

vplivali kar trije jeziki in tri različna narodnostna okolja. Po selitvi v Slovenijo njuni okolji 

obravnavamo vsako zase. Otroštvo osebe N1 so zaznamovali trije jeziki, ki so bili vezani na 

kraj in osebe, s katerimi je prebivala. Celica družine je ohranila svojo narodno identiteto, ne 

glede na to ali so živeli v Nemčiji ali Sloveniji na enojezičnem območju, vedno so uporabljali 

madžarski jezik. Okolje odraščanja do sedmega leta v Nemčiji je zaznamovalo uporabo in 

usvojitev tudi nemškega jezika v vrtcu. Uradni jezik Slovenije je hkrati tudi učni jezik v 

slovenskem učnem sistemu. Tako se je oseba z vstopom v šolo srečala še s tretjim jezikom. 

Za uporabo jezika v otroštvu je bilo značilno mešanje jezikov, nenehno prevajanje v jezik, ki 

ji je bil v dani situaciji bližji ter izražanje misli v jeziku, v katerem so bile oblikovane. Tudi 

oseba H1 je krajše obdobje svojega otroštva preživela v Nemčiji, a s selitvijo, s spremembo 

okolja so v njeno življenje vstopili različni elementi treh narodnosti. Po spremembi okolja se 
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je še nekaj časa v družinskem krogu ohranila nemščina, a čedalje bolj jo je izpodrivala 

slovenščina, in tudi madžarščina. Življenje in odraščanje do sedmega leta pri starih starših po 

očetovi strani je pustilo pečat na dobro usvojenem znanju madžarščine, ki ga je in ga še danes 

v manjši meri uporablja z očetom. Za materni jezik opredeljuje slovenščino, saj je tudi mama 

Slovenka. Odraščanje brata pri mami, kjer je prevladovala slovenščina, je močno vplivalo na 

usvajanje le enega jezika. »Brat pa zelo slabo govori madžarsko. Ker sem jaz pri mojih starih 

starših rasla do sedmega leta, bolj z babico sem bila, in normalno, da mi je madžarščina bila 

skoraj kak prvi jezik, ne naučeni. Brat pa potem madžarščino ne obvlada tako dobro kot jaz. 

Zaključki, do katerih sem prišla tekom odgovorov, so, da materni jezik ne pomeni nujno 

prvega pogovornega jezika in nikakor ne pogojuje narodnosti posameznika. Uporabljen 

komunikacijski jezik družine iz otroštva ne definira jezika ustvarjene družine. Prvi 

komunikacijski jezik iz otroštva ni nujno tudi ohranjen v zrelih letih posameznika, saj se 

zaradi vplivnih dejavnikov kot so izobrazba, okolje, družba, partner ter ne nazadnje mesto 

zaposlitve lahko tudi spremeni. Več podrobnosti o tem je navedenih v poglavjih, ki sledijo.  

 

3.3.3 Spomini na šolo 

Le kdo se ne bi spomnil šolskih klopi, prijateljev, učiteljice ter šolskega dela? Tudi 

intervjuvanci so si pri teh vprašanjih obudili spomine, nekateri so melanholično opisovali 

takratna leta. Pri tem tematskem sklopu so se dotaknili le osnovnošolskih in srednješolskih 

let. Tisti, ki so šolanje nadaljevali, takratnih izkušenj niso omenjali. Ker to ni bilo relevantno 

za našo raziskavo, jim nisem zastavljala dodatnih vprašanj, povezanih z visokošolskim 

izobraževanjem. 

Osnovnošolskih let se vsi spominjajo, nekateri bolj, drugi manj natančno. Temu primerno so 

tudi njihovi odgovori različno izčrpni, podrobni, natančni. Tako obseg podatkov v odgovorih 

sovpada predvsem z intenziteto spomina oziroma z občutki, povezanimi s spominom. To 

pomeni, da v kolikor spomini niso povezani s pozitivno izkušnjo, so tudi odgovori bolj skopi. 

Med prebiranjem odgovorov je potrebno razmejiti črto med osnovno šolo in srednjo šolo. 

Večina intervjuvancev se rajši spominja osnovnošolskih let, zato so tudi odgovori na dotična 

vprašanja usmerjeni v pozitivno smer. Tako oseba O1, ki je obiskovala manjšo osnovno šolo, 

s presežniki opisuje svojo vaško osnovno šolo.  

O1: Hodila sem na dvojezično osnovno šolo v manjši vasi. Moji spomini so zelo dobri, lahko 

bi se reklo, da so super lepi. V razredu nas je bilo malo, le dvanajst učencev. Učitelji so se 

zato lahko posvečali vsakomur in med nami se je izoblikoval zelo pristen odnos. Kot v eni 
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družini. Kljub temu, da je bila šola majhna, in mogoče se nekomu zdi, da v takih situacijah 

učenci nimajo dovolj možnosti, jaz nikoli nisem imela občutka prikrajšanosti niti poniževanj 

zaradi tega. V bistvu sem ponosna na našo šolo.  

Pohvalni odnos lahko zasledimo tudi v večini odgovorov v ostalih intervjujih, a poleg pohval 

nekateri izražajo tudi mnenje oziroma primerjajo takratni in zdajšnji šolski sistem. V 

odgovoru intervjuvanca D2 lahko beremo o boljšem sistemu, ki je bil topel, prijazen, saj je 

bila komunikacija med učitelji in učenci intenzivna in zaradi tega osebni stik boljši. Hkrati 

poudarja, da je bil sistem strog, učitelji so imeli več pravic in posledično tudi avtoriteto. 

D2: Mi smo še bili Titova mladina. Mi smo bili še tisti pionirčki. Pod strogim režimom. Dosti 

bolj kot zdaj, dosti bolj je bila trda roka kot zdaj. Zdaj je vse bolj popuščanje. Oni režim je bil 

še dosti boljši, dosti bolj topel, prijazen. Dosti več smo se pogovarjali. Dosti bolj smo skupaj 

sledili neki temi. Danes je pa bolj totalni individualizem. Učni program je bil taki, ko pa zdaj 

gledam pri otroku, pa je komaj v drugem  razredu, smo mi to… dosti bolj zaostajali. Pa ni 

bilo toliko vsega na razpolago kot danes (ni bilo računalnikov, interneta, mobitelov). 

Drugače pa skozi tiste aktivnosti, krožki pa vse ostalo se mi je zdelo eno veliko druženje, eno 

prijateljstvo je bilo, topli spomini otroštva. Ker šolsko dogajanje se je takoj povezalo v 

popoldanski čas, danes so pa že otroci v popoldanskem času tako razbiti. 

Strogosti režima niso doživljali vsi pozitivno, nekateri so ga doživljali negativno zaradi strahu 

pred učitelji, drugi zaradi ocen. Intervjuvanka H1 govori o tem, da je bilo včasih »več 

rešpekta, malo več tistega strahu pred učitelji«. Prav tako je bilo videti šolo manj prijazno v 

očeh osebe E1 predvsem zaradi resnejšega pristopa in dela: »saj mi smo že pri sedmih letih 

morali konkretno delati in smo že ocene dobili, kljub temu, da verjetno vsega nismo 

razumeli”.  

Grenkih doživetij se spominja tudi oseba I1, pa ne zaradi učenja niti zaradi učiteljev, temveč 

zaradi nekaterih sošolcev. Po odgovorih sodeč je bila skupaj z drugimi pripadniki manjšinske 

narodnosti večkrat deležna poniževanja in posmehovanja. Jaz sem bila Madžarka in večinoma 

sem se družila z Madžari in vedno se je čutila tista grenkoba s strani Slovencev. Velikokrat so 

nas poniževali, brili so norca iz nas. Ne vem, če je tudi danes temu tako. Točno se spomnim 

učenca, ki je bil po očetovi strani celo Madžar. On je vedno odklanjal madžarščino, zdela se 

mu je odveč. In glej ga, kaj se zgodi po srednji šoli? Vpiše se na medicinsko fakulteto v enem 

izmed večjih madžarskih mest. Tam je tudi zaključil študij, a tu se je vedno boril proti 

Madžarom, madžarščino je vedno doživljal kot kazen.  
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Ne glede na starost intervjuvancev ugotovim, da so bili v dvojezični šolski sistem vključeni 

učenci dveh narodnosti, ki pa sta bili zastopani v približno enakem deležu oziroma razmerju. 

Treba je še poudariti, da so se prijateljske vezi prepletale med pripadniki enakih narodnosti 

kakor tudi med pripadniki različnih narodnosti. Jezik ni predstavljal nobenih ovir. Pripadnika 

enakih narodnosti sta se pogovarjala v lastnem jeziku, pripadnika različnih narodnosti pa 

praviloma slovensko. Izpostavili bi osebo G1, ki se spominja prijateljice, ki je bila prav tako 

kot ona Madžarka, a zaradi želje po dobrem znanju slovenščine sta se dogovorili, da se ne 

bosta pogovarjali v njima bližjem jeziku, temveč v slovenščini.  

Na podlagi analize odgovorov, povezanih s srednješolskim izobraževanjem, ugotavljam, da 

intervjuvanci v opisih srednješolskih spominov več ne opisujejo pristnih odnosov, ampak se 

vse skupaj zdi veliko bolj strokovno, odraslo, uradno. Odgovore intervjuvancev je smiselno 

razmejiti po kraju šolanja. Po navedenem kriteriju se ti močno razlikujejo predvsem z 

naslednjega vidika: ali so šolanje nadaljevali v svojem kraju bivanja ali v drugem mestu. Vse 

osebe, ki so se odločile za kraj šolanja izven svojega okolja, opisujejo neko tesnobo, 

prizadetost, ponižanje s strani dijakov, nekateri tudi s strani učiteljev.  

Tako se oseba M1 zelo dobro spominja tistih let, ko je bila med sošolci v srednji šoli 

nepriljubljena. Kot vzrok navaja nezaželenost dijakov iz širšega lendavskega okoliša. Zaradi 

načina govora je bila deležna tudi posmehovanja. Ne more pozabiti učitelja slovenščine, ki 

naj bi ji zniževal ocene prav zaradi priimka (priimek je vseboval črko madžarske abecede). 

Intervjuvanka prav tako meni, da se je njen sum zaradi zniževanja ocene potrdil pri maturi, 

kjer je dosegla izvrstne dosežke, saj je dobila odlično oceno. Podobno navaja tudi oseba J2, ki 

je srednjo šolo obiskovala v istem slovenskem mestu. Opisuje poniževalen odnos in 

domnevno zniževanje ocen zaradi narodnosti. Ko sem prišel v srednjo šolo, tam je bilo vse 

drugače. Točno slovenščina. Direktno norca se je delala iz nas, Madžarov. Komaj, komaj sem 

dva dobil. Mnenju se je pridružila tudi njegova žena, ki je opisala podoben odnos, ki ga je bil 

deležen njen sošolec, pripadnik manjšine: Mi smo meli v srednji šoli sošolca, a njega niso 

marali v šoli. To vam lahko iskreno povem, da ga niso trpeli. Niti sošolci, niti učitelji. Jaz ne 

vem, enostavno ga niso marali. Tudi če je on znal, on je vedno cvek dobil. V srednji šoli. Fant 

bi si res zaslužil boljšo oceno. In učiteljica ni dala boljše… mogoče eni tu ne trpijo Madžarov, 

po pravici povedano. Saj on ni bil… nisi bil kriv, a nekako ne marajo Madžarov. Nekateri 

tega jezika ne marajo. 

O razlikovanju dijakov in občutkih drugačnosti zaradi drugačnega naglasa govori tudi oseba 

N1, ki je s srednješolskim izobraževanjem nadaljevala v enem od večjih slovenskih mest. 

Delali so razlike, češ da smo Prekmurci. Vem, pri slovenščini je učiteljica rekla, da smo 
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Prekmurci in ne znam tako dobro slovensko in nikomur ni zaključila s petko. To me je takrat 

zelo potrlo. Ker mi samo prekmursko znamo, ampak to ni res. Bili so tudi dijaki iz Lendave in 

oni niso govorili prekmursko, ampak pravo slovenščino. Takrat so tako delali.  To so občutili 

tudi pripadniki slovenske narodnosti, ki so se izobraževali v večjem slovenskem mestu. 

Enakega mnenja je tudi I2, ki je srednjo šolo prav tako obiskoval v mestu enojezičnega 

izobraževanja. 

Intervjuvanci, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Lendavi, o šoli govorijo bolj 

površinsko, spomini so veliko bolj bežni in nepristranski. Noben intervjuvanec ne govori o 

ponižanju ali o razlikovanju učencev niti s strani učiteljev niti s strani sošolcev. Nekateri 

intervjuvanci so se dotaknili jezika poučevanja, kjer opazimo razliko v odgovorih med 

mlajšimi in starejšimi intervjuvanci. Oseba M2, ki je stara 49 let, govori zgolj o enojezični 

srednji tehniški šoli. Z leti se je tudi srednja šola razvijala in v svoj program uvedla druge 

smeri kot npr. gimnazijo. Z usmerjenim izobraževanjem se je uvedla tudi dvojezična srednja 

šola, ki se je anketiranci spominjajo zelo različno. Nekateri v svojih spominjanjih navajajo, da 

je dvojezičen pouk potekal celo v večji meri kot v osnovni šoli, medtem ko drugi zanikajo 

prisotnost dvojezičnega pouka, izpostavijo le predmet madžarščine, ki se je izvajal po nivojih, 

seveda odvisno od znanja, ki so ga učenci imeli (podrobneje v poglavju 3.3.3.1).    

 

3.3.3.1 Vidik jezika 

Zaradi širokosti kategorije »spomini na šolo« sem uvedla še eno podkategorijo, in sicer vidik 

jezika. V tej kategoriji sem zajela le odgovore intervjuvancev, ki so končali osnovnošolsko in 

srednješolsko oziroma vsaj osnovnošolsko izobraževanje na dvojezičnem področju. 

Argumentiranje odločitve je enostavno, saj o hkratni prisotnosti dveh učnih jezikov lahko 

govorimo le v dvojezičnih šolah. Intervjuvanci, ki so se izobraževali na enojezičnih 

slovenskih šolah, odgovorov na vprašanja, ki so vezani na sistem dvojezičnega poučevanja, 

niso podali, saj z navedenega področja nimajo izkušenj iz časov svojega izobraževanja. 

Izkušnje s sistemom dvojezičnega poučevanja pridobivajo sedaj, ko so njihovi otroci 

vključeni v dvojezični sistem institucionaliziranega izobraževanja.  

Z izjemo ene osebe, ki je obiskovala šolo na vasi, so bili vsi intervjuvanci vključeni v 

dvojezični sistem izobraževanja na lendavski osnovni šoli. Zaradi različne starosti 

intervjuvancev so njihovi odgovori, že z osnovnega vidika sistemske ureditve poučevanja, 

različni. Tako starejši starši opisujejo drugačen način izvedbe dvojezičnega poučevanja kot 

mlajši.  
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Dvojezično poučevanje so doživljali zelo različno, nekateri kot pravičen sistem, drugi 

krivično, tretji kot veliko priložnost, da se dobro naučijo dva jezika.  

Izražanje mnenj z vidika jezika lahko razumemo kot izražanje mnenj in spominov: 

 s področja dvojezičnega poučevanja, ki zajema vse predmete, 

 povezane s poučevanjem predmeta madžarščina. 

 

Dvojezično poučevanje  

Kljub temu, da je preteklo že nekaj let od zaključka osnovnošolskega in srednješolskega 

izobraževanja večine intervjuvancev, sta bila obseg in vsebina odgovorov za potrebe analize 

na zadovoljivem nivoju. V odgovorih intervjuvanka F1 kvaliteto dvojezičnega poučevanja 

pogojuje z učiteljevim znanjem manjšinskega jezika, seveda tudi ob predpostavki 

obvladovanja jezika večine. Torej nivo dvojezičnega poučevanja je bil odvisen zgolj od 

samega učitelja, ki v njenem primeru, po navedbah v praksi, ni izražal ustreznih kompetenc: 

»Pri nobenem predmetu se nikoli ni zgodilo, da bi učitelj učno snov razlagal v madžarščini. 

Kvečjemu so si učenci zapisali izraze v obeh jezikih, vendar tega nihče ni zahteval od njih.« 

Posledično se je tudi ona, kot uporabnica pretežno manjšinskega jezika, vse predmete morala 

učiti v slovenščini. Nasprotno se spominja intervjuvanka K1, ki pove, da je bilo omogočeno 

sošolkam iz madžarskih družin, da so se pri ustnem preverjanju znanja izražale v madžarščini. 

Meni celo, da so bili učitelji bolj fleksibilni kot danes. Na vprašanja, povezana z dvojezičnim 

poučevanjem, intervjuvanka D1 izpostavi družboslovni predmet zgodovina. V enem šolskem 

letu se je določen tematski sklop (v tem primeru druga svetovna vojna) predaval v 

madžarščini, ostale vsebine v slovenščini. Pri ostalih predmetih je bila uporaba dvojezičnosti 

omejena na zapis naslovov v obeh jezikih. Dotakne se tudi učnih gradiv, ki so bila takrat 

enojezična. Izpostavi privilegiranost učencev s širšim znanjem madžarščine, saj so bili zaradi 

obvladanja dveh jezikov na boljšem. In ker so njo že doma učili dva jezika, je seveda spadala 

med privilegirane učence. Enake izkušnje zasledimo v odgovoru intervjuvanke H1, ki 

pripoveduje, da so se morali pri zgodovini učiti prav določene izraze (kot so manufaktura, 

poljedelstvo, živinoreja) v obeh jezikih. To se je tudi preverjalo v pisnih preizkusih znanja. 

Tako so bili na slabšem učenci, ki so slabo govorili madžarsko. In doda, da za marsikoga ni 

bilo lahko, saj se je moral za pisni preizkus naučiti tekočo snov in nato še izraze v drugem 

jeziku. 

Intervjuvanci so dvojezično poučevanje večinoma povezovali z družboslovnimi predmeti. S 

poučevanjem imajo različne izkušnje. Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da je bilo 

posameznikovo doživljanje dvojezičnosti, kakor tudi sistema dvojezičnega šolstva, močno 
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odvisno od njegove narodnostne opredelitve, njegovega prvega jezika v otroštvu, besednega 

zaklada ter naklonjenosti določenemu jeziku. 

 

Poučevanje predmeta madžarščina 

Intervjuvanci so v svojih odgovorih ločeno opisovali tudi poučevanje predmeta madžarščina. 

Odgovore lahko razmejimo glede na starost intervjuvanca. Mejno črtno lahko potegnemo pri 

starosti 35 let.  

Starejši od 35 let so zatrjevali, da pri madžarščini ni bilo ločenosti učencev po narodnosti 

oziroma po znanju jezika, tako so se vsi učenci učili madžarščino skupaj, v enem prostoru in z 

eno učiteljico. V odgovoru intervjuvanke F1 beremo o učenju madžarščine kot maternem 

jeziku tudi za Slovence. Enako se spominja oseba J2, ki govori o enakih kriterijih za vse 

učence. Oseba H1 navaja skupno poučevanje madžarščine, vendar z različnimi nivoji 

ocenjevanja. V praksi je potekalo na način, da je bilo ocenjevanje pri pisnih preizkusih za 

učence iz slovenskih družin manj strogo (npr.: pri nareku jim je bilo dovoljenih več napak 

…). O podobnih izkušnjah govori tudi oseba B1. Navaja, da sta morala Slovenec in Madžar za 

enako oceno opraviti različno zahtevne naloge. Šolski sistem, ki je zaznamoval takratno šolo, 

se ji je zdel povsem nepravičen, zaradi tega so se učenci tudi razburjali. Tega se pa res zelo 

spomnim in taki neprijeten občutek imam. Morali smo se naučiti eno pesmico, (imensko 

poimenovanje učiteljice) me je učila, pa je bila dolga pet ali sedem kitic in tisti, ki smo 

govorili madžarsko (ker sem jaz govorila madžarsko), smo se morali celo pesmico naučiti. Na 

primer (imensko poimenovanje sošolke), ona je bila moja sošolka, pa je bila čista Slovenka, 

ona se je pa naučila samo tri kitice. In ona je dobila pet in na primer jaz sem dobila pet. Veš? 

Ta razlika se je zdela zelo nepravična, takrat smo se vsi bunili , zakaj se lahko ona nauči le tri 

kitice, mi pa sedem? In vsi dobimo enako oceno.  

Mož osebe B1, oseba B2, je  Slovenec. Tudi on pripoveduje o podobnih izkušnjah, le da je 

takratni sistem doživljal zelo pozitivno, saj je spadal med tiste, ki so dobili pri madžarščini za 

opravljeno lažjo nalogo enako oceno. Tak je bilo tudi pri nas. Takrat ni bilo prvega in 

drugega jezika. Tisti, kateri so slabo, mislim slabše govorili madžarsko, tak kot jaz, smo se pri 

pesmici, ki je bila dolga pet, šest kitic, naučili polovico. Zame je to bilo dobro, za druge 

mogoče ne.  

Intervjuvanka D1 govori o splošni madžarščini, torej o skupnem poučevanju madžarščine na 

enaki stopnji za vse učence. Znotraj skupine so se učenci razvrščali med tiste, ki so govorili 

manjšinski jezik in med tiste, ki so jezik slabo oziroma slabše govorno obvladali. Tako naj bi 

učitelji s tistimi začetnimi najprej delali, pol s tistimi, ki smo bolj znali, tak kot sem jaz, ker so 
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mene učili oba jezika istočasno, nam je bilo lažje. Toliko nam je bilo lažje pri snovi in pri 

vsem. Smo bili na boljšem. Zaradi zahtevnosti madžarščine so začeli starši otroke vpisovati v 

enojezične šole s slovenskih učnim jezikom. Ker je v Lendavi obstajala le dvojezična srednja 

šola, so starši vpisovali otroke v ostale šole predvsem v Murski Soboti. Lokalni interes je 

takrat narekoval obstoj srednje šole v Lendavi, zato so, da bi se izognili upadu vpisa na 

srednji šoli, uvedli poučevanje madžarščine na dveh nivojih. Za dijake z neznanjem oziroma 

slabim predznanjem madžarščine so uvedli madžarščino 2 z nižjimi zahtevami, za dijake, ki 

so tekoče govorili madžarščino, so ohranili enak nivo poučevanja. Z uvedbo novega sistema 

so dosegli večji vpis na lokalno srednjo šolo. 

Zato intervjuvanke C1, G1, M1 in E1, ki spadajo k mlajši skupini intervjuvancev pod 35 let, 

opisujejo poučevanje madžarščine na dveh nivojih. Njihovi odgovori so si zelo podobni, saj 

vse izpostavljajo težavnost madžarščine na prvem nivoju, kar prinaša za seboj več učenja, več 

nalog, višjo raven zahtevnosti, višje standarde znanja. Posledično so učenci, ki so se 

izobraževali na prvem nivoju, za enak nivo znanja prejemali nižje ocene. O vsebini 

poučevanja na posameznih nivojih iz večine odgovorov ni mogoče sklepati, le oseba G1 zelo 

objektivno pove, da so bile v srednji šoli pri madžarščini oblikovane menda štiri skupine in v 

četrti skupini so se učili abecedo, mi v prvi skupini pa smo se učili o Petőfiju, vse skupaj je 

bilo dosti bolj zahtevno.  

 

3.3.4 Karakteristike in vključenost večjezičnosti v ustvarjeni družini 

Prebiranje odgovorov iz navedenega sklopa utemelji pravilnost izbranega vzorca populacije, 

saj je bil eden izmed ciljev izbire, da sta v posamezni družini prisotna vsaj dva jezika. Tako 

lahko za vsako anketirano družino trdim, da sta v komunikaciji prisotna vsaj dva jezika. 

Jeziki, oziroma jezikovne variacije, ki so se v odgovorih pojavljale, so naslednje: slovenščina, 

madžarščina, prekmurščina in nemščina.  

Odločitve za izbran družinski komunikacijski jezik so lahko izbrane naključno (brez načrtne 

določitve komunikacijskega jezika), lahko so tudi načrtno oblikovane in dogovorjene med 

partnerjema ali v povezavi med starši in otroki.  

V družinah, kjer ni dogovora o dominantnem jeziku, se uporabljata v večji ali manjši meri 

slovenščina in/ali madžarščina. Potrebno je poudariti, da je pri takšnih družinah pomemben 

tudi dejavnik okolja in znanje jezikov partnerjev, pomembno je torej, da oba starša govorita 

oba jezika vsaj približno enakovredno. Iz intervjujev je razvidno, da se partnerja redko 

dogovorita o izbiri jezika in posledično tudi o uporabi jezika z otroki. V družini L1 in L2 
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partnerja zadovoljivo uporabljata oba jezika, vendar je v družini pogostejši jezik slovenščina. 

Večinoma tudi z otrokoma govorita tako, dodata pa, da ni moč napovedati dominantnega 

jezika otrok, saj med seboj komunicirata v obeh jezikih z izmenično uporabo dveh jezikov.  

Partnerjevo neznanje madžarščine vpliva na izbiro dominantnega jezika v družini. Oseba C1 

pove, da z otroki govori v obeh jezikih, vendar v prisotnosti partnerja uporablja zgolj 

slovenščino. Hkrati doda, da uporaba slovenščine zahteva od nje večjo koncentracijo, saj 

mora bolj intenzivno razmišljati, da bi se ustrezno izrazila in oblikovala besedišče. Po padcu 

koncentracije nezavedno preide na uporabo njej bližjega jezika in začne bolj na trdo, po 

domače govoriti v madžarščini. Jaz pa govorim mešano. Tako da govorim en jezik, pa tudi 

drugega. Ponavadi je tako, če je partner doma, bolj govorim slovensko. Vendar če že veliko 

govorim, pa vidim da mi več ne gre tako fino in sem že utrujena, potem menjam in naprej 

govorim tak trdo po naše. Pogosta prisotnost obeh jezikov prav tako vpliva na znanje in 

uporabo dveh jezikov pri otrocih. Otroka se med seboj pogovarjata situaciji primerno, to 

pomeni, da je to v pretežni meri odvisno od prisotnosti odrasle osebe. Vendar anketiranca 

dodajata, da se starejši otrok kljub situaciji večkrat »spozabi« in svoje misli pogosteje izraža v 

madžarščini.   

Podobnost zasledimo v odgovoru intervjuvanke D1, ki zaradi moževega neznanja madžarščine 

doma govori zgolj v slovenščini. Tako se tudi otrok v družini srečuje le z enim jezikom, kar 

intervjuvanka, predvsem zaradi težav, ki jih ima otrok v šoli, obžaluje. Večino govorim 

slovensko, kar zdaj že malo obžalujem, da nisem jaz malo bolj šraufala madžarščino z njo, 

lažje bi zdaj bilo v šoli – zdaj vidim. Premalo sem jaz z njo govorila madžarski, no tak bom 

rekla. Avtomatsko zaradi njega (pokaže na moža), ker vem, da ne razume. Isto tak vezano na 

osebo, ko stopim v to stanovanje, je vse slovenski. Kak pa grem k staršem domov, pa je vse 

madžarski. Nekak tudi okolje zelo vpliva na vse to. Pri obravnavi navedenega intervjuja lahko 

izpostavim tako vezavo jezika na osebo, kakor tudi vezavo na okolje, saj kot navaja 

intervjuvanka D1, poteka komunikacija na obisku pri starših vedno v madžarščini.  

Pomemben vpliv okolja na komunikacijski jezik lahko razberem v intervjuju A1. 

Intervjuvanka, ki za svoj materni jezik opredeljuje madžarščino, je z otrokom živela v večjem 

slovenskem mestu. Kljub želji in prizadevanjih za ohranitev madžarščine je bila priča 

odklanjanju uporabe madžarskega jezika s strani otroka. Po selitvi v lendavsko dvojezično 

okolje je pridobila uporaba madžarščine na pomenu predvsem z vidika uporabnosti tudi v 

komunikaciji s prijatelji, kar je pripomoglo k precej boljšemu sprejemanju ter posledično 

boljšemu in hitrejšemu usvajanju znanja jezika. Okolje je pripomoglo k dvigu vrednote jezika, 
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tudi otrokove jezikovne kompetence se širijo, z dneva v dan pridobiva na besednem zakladu, 

kar je povsem razumljivo in pričakovano.   

Komunikacijski jezik družine je lahko tudi določen oziroma dogovorjen med partnerjema. 

Intervjuvanci, ki so govorili o takšni situaciji v družini, so se za to odločili iz preprostega 

vzroka. Partnerja sta pripadnika različne narodnosti, vsak od njiju je želel, da se otrok dobro 

nauči njegovega maternega jezika. Želela sta, da otrok hkrati usvoji dva jezika, zato se je vsak 

od staršev z otrokom pogovarjal v svojem jeziku. Dogovor med partnerjema ima za posledico 

vezavo jezika na osebo, kar pomeni, da se otrok nauči, v katerem jeziku mora govoriti z 

mamo in v katerem z očetom. Zanimivost in značilnost družin izbranega vzorca je tudi, da se 

v obravnavanih primerih na mamo veže madžarski jezik in na očeta slovenski jezik. 

Intervjuvanka F1 pripoveduje, da sta otroka že od prvega dne začela učiti po principu, 

podobnemu trenutnemu šolskemu sistemu, pri katerem ena oseba govori slovensko, druga 

madžarsko. Izbrani vzorec komunikacije znotraj družine izhaja po mnenju intervjuvancev iz 

koristi otroka na področju hkratnega usvajanja obeh jezikov, vendar je tudi pri njih obstajal 

strah po mešanju jezikov. Otroci se hitro učijo in je pri dveh letih že vezal jezik na osebo. Na 

začetku je sicer mešal, a s tem je on odraščal. Vedel je, da se pri moževi družini govori 

slovenski, doma z babico, dedkom pa madžarski. Dogovorjena komunikacija poteka tudi v 

družini I1 in I2, kjer intervjuvanka priznava, da ji je komunikacija z otrokom najtežja na 

obiskih pri tašči. V skladu z bontonom takrat tudi z otrokom komunicira v slovenskem jeziku, 

saj ostali člani družine/družbe ne obvladujejo uporabnega nivoja madžarščine. Zamisli si 

situacijo, ko se z otrokom pogovarjam madžarsko, z vsemi ostalim pa slovensko. To je 

najtežje, da se tudi z njim moram slovensko pogovarjati samo zaradi tega, da bi tudi ostali 

razumeli. 

Dogovorjeni jezikovni kod med partnerjema v odnosu z otrokom je mogoč le tedaj, ko se oba 

partnerja s tem strinjata, soglašata in podpirata drug drugega. To zahteva veliko spoštovanja, 

ne samo do partnerja, temveč tudi do moralnega priznavanja njegove narodne opredeljenosti 

in zavedanja pomembnosti predaje lastne identitete na otroka. Intervjuvanka v primeru B1 

omeni zavračanje njenega predloga o dogovorjeni večjezični vzgoji z moževe strani. Jaz  

nikoli ne pozabim, da sem jaz takrat rekla, ko je bil še prvi otrok majhen, da bom jaz z njim 

madžarsko govorila in kak si se grdo obnašal. Kaj, kaj, kaj? Ne bomo o tem zdaj, ampak je 

bilo tak. Hkrati še doda, da v dani situaciji ni edina, da je veliko podobnih primerov. Počuti se 

krivo, da ni bila dovolj vztrajna, saj je jezikovno znanje otroka šibko, nekaj je že zamujeno in 

stvari je težko nadoknaditi. 
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3.3.5 Vloga medijev 

Mediji kot sredstvo množičnega obveščanja so postali vpliven dejavnik na mnogih področjih 

življenja. Vplivi so lahko pozitivni ali negativni. V tem sklopu sem analizirala medije, ki se 

najpogosteje pojavljajo v vsakdanjem življenju intervjuvancev, ter kakšen vpliv imajo lahko 

glede na jezik sporočanja. Razumevanje pisanih medijev v določenem jeziku je mogoče le 

tedaj, kadar oseba razpolaga z zadostno bogatim besednim zakladom določenega jezika, 

potrebnim za razumevanje prebranega. In v kolikor ima starš te kompetence, bo pri otrocih 

spodbujal branje v različnih jezikih. Seveda samo obvladanje jezika ne zagotavlja spodbujanja 

branja, saj so ključnega pomena tudi naklonjenost, želja in veselje do branja. 

Odgovore sem preverjala z vidika priljubljenosti in pogostosti branja knjig, revij in časopisov 

tako staršev kot tudi otrok. Dotaknila sem se tudi avdio-vizualnih sredstev, kot so televizija, 

radio in v manjši meri uporaba interneta.  

Prebiranje odgovorov na temo nakupov otroških knjig in revij nakazuje, da najpogosteje 

prevlada otrokova želja, njegova odločitev prepriča starše/stare starše, katero knjigo bodo 

kupili. Kaj pa pritegne otrokovo zanimanje? Oseba M1 pove, da je to ponavadi vsebina, 

intervjuvanka H1 ima izkušnje, da so priljubljene knjige z bogato ilustracijo in manj besedili, 

otroka staršev L1 in L2 pritegne zunanja platnica. Poleg otrokovega zanimanja obstajajo še 

drugi vidiki, ki odločajo o nakupu, npr. finančni vidik. Intervjuvanka I1 govori tudi o vplivu 

razprodaj. Če vem, da ima Državna založba znižanja, kot je bilo to prejšnji mesec, ko sem 

hčerki izbrala eno knjigo in sem ji jo nato po znižani ceni kupila. Tudi oseba A1 pove, da če 

se enaka knjiga dobi na Madžarskem za četrtino cene, jo bo sigurno kupila tam in ne v 

Sloveniji, ne glede na jezik, v katerem je napisana. Tako se je dotaknila tudi jezika branja in 

njen odgovor izraža odnos do jezika. Sama pravi, da ni važno, v katerem jeziku berem to, kar 

bi rada brala. 

Takšnemu načinu razmišljanja sledi tudi oseba L1, ki pove, da jezik pri izbiri knjig in revij ne 

igra vloge. Otrok bere Winx, a njemu je čisto vseeno, v katerem jeziku. Gremo na Madžarsko 

in je samo po sebi umevno, da bo kupil knjigo. Kamorkoli gremo je logično, da si bo izbral 

kakšno knjigo ali revijo. Naj bo to v madžarščini, slovenščini, mi iz tega nikoli ne delamo 

problema. Bili smo na morju na Hrvaškem in sem mu prevajala v madžarščino in slovenščino. 

Torej to sploh ni bil problem.  

Po drugi strani nekateri intervjuvanci odločitve za nakup otroških knjig povezujejo z jezikom, 

v katerem so napisane. Izpostavljajo težavnost madžarskega jezika in abecede, težavnost 

branja. Oseba H1 navaja, da se večinoma odločajo za nakup slovenskih knjig, ker ji je branje v 
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madžarščini težje. Kljub temu želi, da bi otrok dobro usvojil oba jezika. Pri tem imajo po 

njenem mnenju knjige zelo pomembno vlogo. Zaradi tega imajo doma tudi nekaj knjig v 

manjšinskem jeziku, predvsem slikanice z bogato ilustracijo. 

Podoben odgovor zasledimo tudi pri intervjuvanki E1, ki izpostavi še vlogo starih staršev. 

Navaja, da najprej vedno pogledamo slovenske knjige, nato madžarske. Doma imamo malo 

madžarskih knjig. Z babico, ki boljše govori madžarsko, bereta madžarske knjige, jaz pa z 

otrokom berem bolj v slovenščini, ker ne vem tako dobro brati madžarsko. 

V odgovorih so intervjuvanci izpostavljali otroške knjige in revije, knjig, ki jih berejo odrasli, 

niso izpostavili. Nekoliko več so opisali branje/stike z lokalnimi časopisi in revijami. V 

družini L1 in L2 so naročniki največjega števila časopisov, in sicer Vestnika, Népújsága in 

Slovenskih novic. Po navedbi staršev obvezno prelistajo vse tri, obseg prebranega je odvisen 

predvsem od letnega časa. Zaradi dela na kmetiji so bolj zasedeni poleti, zato je za branje več 

časa v zimskih mesecih. Oseba K1 omenja, da so naročniki časopisa Népújság, katerega 

prelistajo in preberejo zanimivejše članke. Poleg omenjenega kupujejo še slovenske časopise, 

katerih nakupi so odvisni od aktualnih tem in trenutnega razpoloženja. Glede na tematiko 

izpostavlja kuharske revije, ki jih rada kupi na Madžarskem. Nakupi časopisov so pogosto 

pogojeni tudi z vsebino, intervjuvanec I2 ob sobotah kupuje časopis Delo zaradi sobotne 

priloge. Tako imajo pri hiši tudi tedenski radio-televizijski spored.  

Izmed avdio-vizualnih medijev najprej izpostavimo televizijo kot najpogosteje uporabljen 

medij tako s strani staršev kot tudi otrok. Po pripovedovanjih naj bi se gledanja televizije 

posluževali skoraj vsak dan. Družine se po navedbah prilagajajo otroškemu svetu, zato 

večinoma prepustijo izbiro otroku in šele v večernih urah preidejo na vsebine po izbiri 

starejših članov družine. Oseba C1 izpostavlja interes otrok, ki pogosto želijo gledati risanke 

na slovenskih komercialnih televizijskih kanalih (npr. Pop TV), kakor tudi mladinske filme 

kot sta Kekec in Pika Nogavička.  

Medtem ko pri tiskanih medijih prevladujeta dva jezika, lahko pri vizualnih medijih govorim 

o pojavnosti še drugih jezikov, saj se poleg omenjenih dveh pojavljajo tudi nemški, angleški 

in tudi hrvaški jeziki. Po mnenju H1 gledanje televizije pozitivno vpliva na učenje tujih 

jezikov, zato skupaj z otroki gleda nemške programe. N1 nazorno predstavi njihov način 

gledanja televizije. V primarno družinsko življenje so vpeti tudi oboji stari starši, tako pri enih 

starih starših otroci gledajo madžarske programe, pri drugih pa nemške programe. Doma 

večinoma spremljajo programe na slovenskih televizijskih programih ter občasno tudi 

programe vsebin, ki so predvajane v angleškem jeziku. V družini K1 in K2, kot pravi 

intervjuvanka, vlada totalni absurd. Partner postavlja v ospredje hrvaške programe, ki jih 
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sama ne mara. V primeru otrok je izpostavila vpliv televizije na učenje in uporabo jezikov. 

Ko je v gledanju prevladoval nemški RTL, je otrok v govor pogosteje vključeval izraze 

nemškega jezika. Po ukinitvi tega kanala je prišel v ospredje madžarski RTL, ki je 

sinhroniziran. Sedaj otrok pogosteje uporablja madžarščino. Sedaj imamo UPC madžarski, 

zaradi RTL-a. In zdaj madžarsko gledata. Strogo. Naš mlajši otrok se je zdaj tam naučil 

madžarsko. Do sedaj je govoril nemško, Super RTL je vedno gledal. Zdaj tega ni, sedaj gleda 

madžarski Discovery, imamo prevedeno. Zdaj to lepo gleda in se uči. Res je tak. Totalno je 

prešaltal mali, zdaj je začel govoriti madžarsko.    

V sklopu vprašanj na temo televizije smo anketirance vprašali tudi o spremljanju oddaj z 

regionalnimi vsebinami. Iz analize odgovorov izhaja, da večina spremlja le eno oddajo − 

Mostove. Zakonca I1 in I2 omenita še novice s televizije AS ter oddajo Dober dan, Koroška, 

kjer se predstavijo zanimivosti iz vsakdanjega življenja koroških Slovencev. Od intervjuvanca 

D2 izvem, da je še v času, ko je živel v večjem slovenskem mestu, skupaj s starši redno 

spremljal aktualna dogajanja na domači regionalni televiziji, vendar po selitvi v Lendavo 

navedenih vsebin ne spremlja. 

Radio anketiranci najpogosteje poslušajo v avtu in v službi, v domačem okolju imajo rajši mir 

in tišino ali pa se enostavno ne spomnijo, da bi prižgali radijski sprejemnik. Po poslušanosti 

izstopajo radijski kanali, ki so intervjuvancem najbolj zanimivi, ponujajo aktualne vsebine z 

obilo dobre glasbe kot so slovenski in hrvaški komercialni radijski kanali, 

Tradicionalne/nacionalne lokalne radijske postaje, tako v slovenskem kot madžarskem jeziku, 

poslušajo predvsem starejši ljudje. Oseba L1 pove, da je največkrat priklopljen ta lokalni 

radio Murski val. To dedek rad posluša, mi se mu pa prilagajamo.  Tudi I1 se je v intervjuju 

izpovedala zelo podobno. To se je ohranilo pri nas, da v nedeljo pri kosilu vedno poslušamo 

MMR [Pomurski madžarski radio] 

 

3.3.6 Vključenost v skupnost 

V družbeno/družabno življenje so pravzaprav vpeti vsi intervjuvanci, saj človek kot družbeno 

bitje ne more obstajati brez ostalih ljudi. Tako se človek znajde v okolju, v katerem prebiva in 

se vključuje v tok dogodkov svoje okolice. Pogosto družba, družbena pričakovanja 

»prisilijo«človeka, da je del in soustvarjalec nekaterih dogodkov. Prav tako se sam vključuje 

v svet družbenega življenja zaradi lastnih potreb, zanimanja ter izobraževanja in konec 

koncev lastne samopotrditve. Zaradi preglednosti sklopa sem ustvarila dve podkategoriji. 
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Glede na to, da sem intervjuje opravljala s prebivalci iz okolice Lendave, moram izpostaviti 

nekatere zanimivosti, povezane z geografsko lego kraja. Lendava leži na severovzhodnem 

delu Slovenije, kjer je v zelo ozkem pomenu besede stičišče treh meja: Slovenije, Madžarske 

in Hrvaške. Nekaj kilometrov vstran se nahaja še Avstrija. Bližina različnih držav ima svoje 

vplive na življenje, mišljenje in kulturo tukajšnjih prebivalcev. Zbrana gradiva intervjujev 

vsebujejo številne drobne informacije, a kaj je pravzaprav tisto, kar najbolj zaznamuje 

družbeno življenje ljudi v obrobnih krajih?  

Marsikateri intervjuvanec zaradi obrobne lege Lendave izpostavi ekonomsko, gospodarsko 

zaostalost regije ter pesimistično izpostavlja visoko stopnjo brezposelnosti, nezmožnost 

razvoja ter težko življenje zaradi primanjkovanja materialnih dobrin. Oseba H1 izpostavi svoje 

mnenje o koncentraciji kapitala v glavnem mestu, območje Lendave pa opredeljuje kot mesto, 

ki je pozabljeno s strani države. Vlagateljev ni, posledično ni možnosti zaposlitve in zaradi 

tega ljudje nimajo denarja. Intervjuvanka ima dva otroka, starejši že študira. Izpostavi še 

razlike v plačah med regijami. Starejši že študira. In zelo bi rada, da bi bil doma, ampak iz 

srca povem, naj gre na boljše. Naj tu v Prekmurju ne ostaja. Ker tu prihodnosti ni, jaz te 

perspektive res ne vidim. Zato, da bo tukaj delal za kakih sedemsto – osemsto evrov, ki bi 

mogoče drugje za duplo več. Ne, definitivno ne. To pa sem razočarana, ker se po regijah 

Slovenija zelo razlikuje med sabo. Rečejo, aha, ta je iz Prekmurja, temu je to dovolj. To je 

žalostno, kaj se tu dogaja. Podobno navaja tudi oseba A1, ki izpostavi težavnost zaposlovanja 

mladih predvsem zaradi slabe gospodarske situacije, hkrati se dotakne izseljevanja mladih in 

visoko izobraženih ljudi zaradi nezmožnosti zaposlitve. 

Nekateri celo govorijo o zamujenih priložnostih in o neizkoriščenih velikih potencialnih 

možnostih. Intervjuvanec D2 omenja središčno lego mesta med velikimi glavnimi mesti kot so 

Budimpešta, Dunaj, Zagreb, ki je po njegovem mnenju premalo izkoriščena zaradi slabih 

potez v preteklosti predvsem na področju infrastrukture. Oseba, ki dobro spremlja 

gospodarska dogajanja, našteje vrsto možnosti, na podlagi katerih bi se mesto lahko razvijalo. 

Vinorodni okoliš, infrastruktura … zdaj vidim, da se geotermalna energija izkorišča v 

privatne interese, mogli bi pa izkoristit v širše okolje. Toplice, pridobitna dejavnost v smislu 

elektrarn, ogrevanja, živinoreja … Ali pa imamo dve levi roki? 

Nekatera bolj optimistična mnenja sicer tudi izražajo gospodarsko nerazvitost pokrajine, a 

poleg tega izpostavljajo številne druge prednosti, s katerimi nekatera mesta v osrednji 

Sloveniji ne razpolagajo. Zaradi bližine sosednjih držav oseba G1 izkoristi cenejše nakupe, ki 

so seveda brez prometnega davka. Tako je lahko gradnja hiše veliko cenejša kot kjerkoli 

drugje. O ugodnem reševanju stanovanjskega problema sta govorila tudi zakonca I1 in I2, ki 
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sta ob iskanju doma stanovanje po ugodni ceni našla prav v Lendavi. Partner, ki se je ob tej 

priložnosti priselil na lendavsko območje, navaja številne prednosti. Delam v srednje velikem 

mestu že 12 let in imam ga že prek glave. Tu mi je čist drugi svet. Pridem sem, tu…. kak bi to 

povedal…. je malo mesto, tu vsi poznajo vsakega, več prednosti vidim tu, kak da bi živeli 

kjerkoli drugje. Bližina meje, na Madžarsko kaj hodimo, na Hrvaško… avtocesto mamo blizu, 

ni problem iti kam drugam. Nekam drugačni se mi zdijo tu ljudje... bolj ... ni tega dirkanja, 

eno tako dušo ima to mesto. 

Intervjuvanec C2 je prav tako priseljenec in opisuje kraj bivanja kot mesto drugačnega, bolj 

mirnega življenja, govori o pristnem odnosu prebivalcev, o sproščenosti in prijaznejših 

odnosih. Hkrati pove, da se ljudje, ki živijo na tem področju že od nekdaj, tega ne zavedajo in 

tudi ne cenijo dovolj. Dotakne se še dvojezičnosti, madžarskega jezika. Zaradi obvladanja 

dveh jezikov imajo ljudje možnosti, da izberejo jezik, v katerem želijo komunicirati. 

Spominja se let, ko še ni živel tukaj, je pa imel sodelavca iz Lendave. Če je on npr. srečal 

Madžara – človeka madžarske narodnosti, je bilo takoj tisto navdušenje, pogovoril si se lahko 

v tistem, madžarskem jeziku, takoj je bilo vzpostavljeno domače vzdušje. V večjem mestu … 

tam ne pozdraviš niti najbližjega.  

Oseba D2 razpolaga z drugačnimi izkušnjami. Prav zaradi dvojezičnosti in mešanja dveh ali 

treh narodnosti obstaja velika razlika med življenjem na obravnavanem dvojezičnem območju 

ali kje drugje. Na tem območju je možno pridobiti le osebne dokumente v dvojezični obliki. 

Navaja, da se med populacijo postavlja meja med tistimi, ki obvladajo madžarski jezik in med 

tistimi, ki tega znanja nimajo. Osredotoči se na stil govora, katerega značilnost je uporaba 

določenega jezika, nato ob iskanju ustreznega izraza nenadna sprememba jezikovnega koda 

ne glede na to, ali jezik vsi v družbi razumejo ali ne. Ta prehod je bil hudi. Če ne moreš imeti 

slovenskega dokumenta, pa sem ful dosti potoval, pa me je to ful motilo. Drugi problem je bil, 

da se ljudje, ko govorijo madžarsko spozabijo – to se jim zdi čist normalno, da preklopijo – 

da pa če nekdo ne razume, pa je težko. Če si v družbi, dve osebi se pogovarjajo madžarsko, pa 

te totalno izolira in pol morš bit kar mal navihan, bom rekel nabrit, da rečeš »halo, kaj 

špansko se bomo tudi pogovarjali?« Moraš kar bacit. Pa razumejo,seveda, izpod obrvi samo 

pogledajo. 

V nadaljevanju so me zanimala tudi kulturna dogajanja, ki so po zaslugi gledališke in 

koncertne dvorane v Lendavi dale možnost in mesto za razcvet. Tako gledališče ponuja mesto 

za različne prireditve, predstave, koncerte, predavanja in razstave. Večina intervjuvancev je 

pohvalila delovanje ustanove in izrazila zadovoljstvo s kulturnim dogajanjem v mestu. 

Odločitev za obisk predstav in koncertov je lasten oziroma skupen interes partnerjev, 
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največkrat zaradi sprostitve. Skupen obstoj različnih narodnosti dobi svoje mesto tudi v 

kulturi, kjer se po mnenju D2 pod krinko nacionalnega interesa trošijo finančna sredstva 

države. Druga intervjuvanka, oseba N1, kritično ocenjuje kulturno dogajanje kot 

neuravnoteženo zaradi precej večjega obsega in po njenem mnenju boljše kvalitete predstav, 

ki se odvijajo v madžarskem jeziku.  

Za vse intervjuvane starše lahko povem, da zelo ponosno prisostvujejo in občasno tudi 

sodelujejo na šolskih prireditvah, predvsem v primeru nastopanja njihovih otrok. Tako so tudi 

šolska dogajanja priljubljena in zaželena. Nekaj staršev je imelo pomisleke glede prireditev, 

na katerih so pozdravi in govori v obeh jezikih. S tem se po njihovem mnenju zadeve 

nepotrebno podvajajo, kar pomeni daljše prireditve. Za navedeni primer preferirajo rabo 

slovenskega jezika.  

V analizi sem zajela tudi družabna srečanja, ki jih povezujem s privatno družbo, z druženji s 

prijatelji in sorodniki raziskovanih oseb. Intervjuvanci so predstavili najboljšega prijatelja in 

način druženja, s poudarkom na zanimivostih in posebnostih, ki so posledica različnih 

narodnosti oziroma različnega komunikacijskega jezika. V primerih, kjer oba zakonca 

izhajata iz občine Lendava, druženju z osebami različnih narodnosti ne posvečajo posebnega 

pomena. Imajo svoj prijateljski, družinski krog, kjer so že ustaljeni vzorci komunikacije. 

Velja poudariti, da govorimo o družinah, kjer sta bila oba partnerja vključena v dvojezični 

šolski sistem, zatorej vsak obvlada vsaj dva jezika, seveda na različnem nivoju. 

Večje zanimivosti lahko zasledim pri družinah, kjer se je eden od partnerjev priselil na 

dvojezično območje in ni/ne obvlada madžarskega jezika na enakovrednem nivoju. Kakšne 

izkušnje so si pridobili v tem času, kako so sprejeli posebnosti kraja, mentaliteto ljudi? 

Intervjuvanka N1 pripoveduje, da so imeli v družinskem krogu veliko problemov. Otrokova 

krstna botra sta iz Madžarske in kljub obvladanju pogovornega jezika pogosto ne more slediti 

teku pogovora. Predvsem ji primanjkujejo izrazi, povezani s šalami. Nesodelovanje v teku 

pogovora zmanjšuje efektivnost komunikacije. Poleg tega imajo še sorodnike Slovence, ki ne 

govorijo madžarsko. Ko se člani družbe sprostijo in zavlada dobro vzdušje, se zelo hitro 

spozabijo in vsi govorijo samo še madžarsko. Tako so v enem delu druženja nekateri izolirani, 

sodelovanje v pogovoru je ovirano.  

Intervjuvanka ni imela zgolj težav v družbi, zelo težko je tudi sprejela življenje v Lendavi. 

Spominja se, da so šli k moževi sestri in ni razumela ničesar. Počutila se je nelagodno, a ne z 

občutki sovražnosti. Čez čas se je privadila na take situacije. Tak sem se navadila, da ne bi šla 

vstran. Hčerki me tudi kaj učita, tak da razumem, samo da ne vem govoriti. 
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3.3.7 Mnenje o (dvojezičnem) šolskem sistemu 

Otroci vseh intervjuvanih staršev so vključeni v dvojezični sistem vzgoje in izobraževanja od 

prvega do tretjega razreda. Poleg odgovorov na vprašanja, ki sem jih okvirno zastavila v 

delno strukturiranem intervjuju, so starši dodatno izrazili stališča, mnenja, pripombe in 

predloge o devetletni osnovni šoli, ki se niso navezovali na vprašanja. Tako od staršev nisem 

pridobila le odgovorov, vezanih na dvojezični šolski sistem, ampak sem dobila vpogled tudi v 

širši spekter šolskega sistema. Takšne vsebine so dodali samoiniciativno na koncu intervjuja 

kot pripombo ali pa so jih vključili v odgovore na vprašanja, povezana z dvojezičnim šolskim 

sistemom. Na začetku tega sklopa sem najprej predstavila mnenja staršev, povezana z 

devetletko, nato sem se dotaknila še ožjega, specifičnega spektra sistema, in sicer 

dvojezičnega poučevanja. 

Starši prenovljeni šolski sistem, ki se je spremenil že kar nekaj let nazaj, vidijo v luči 

zahtevnejšega sistema, ki je zaradi večjega števila predmetov prinesel daljšo dnevno 

prisotnost otrok v šoli, uvedbo novih predmetov, vključno z izbirnimi vsebinami. Starši, ki 

imajo starejšega otroka že na višji stopnji, poudarjajo veliko potrebo po domačem delu, 

učenju. Intervjuvanka J1 opozarja na dejstvo, da vsi otroci nimajo enakih sposobnosti, veščin, 

zaradi tega morajo nekateri učenci za dosego boljšega učnega uspeha vložiti več truda, 

energije in časa, več samostojnega dela, nemalokrat pa zaradi različnih vzrokov 

(nerazumevanje vsebin, nezmožnost samostojnega dela, utrujenost itd.) potrebujejo tudi 

pomoč odraslega. Zaradi višjih standardov šolski sistem nalaga naloge, ki so večkrat zelo 

naporne za otroke. Intervjuvanka A1 zagovarja drugačen pristop, saj meni, da je potrebno v 

šoli zahtevati od otrok več, otroci morajo opravljati svoje dolžnosti, saj je dobra šola zahtevna 

šola. Izpostavi tudi vlogo staršev, ki naj bi prav tako prevzemali odgovornost za šolski učni 

uspeh. V analizi odgovorov ugotavljam tudi, da nekateri starši nimajo vpogleda v celoten 

sistem, niso osveščeni o podrobnostih, niti se ne poglobijo v vsebine šolskega sistema, hkrati 

se postavi vprašanje, do kolikšne mere naj bi se starši sploh izobrazili na tem področju. 

Prebiranje odgovorov vodi do drugega, zelo pomembnega segmenta devetletne šole. Šolska 

tema, ki bega starše predvsem v prvi triadi, je način ocenjevanja z opisnimi ocenami. V 

izraženih mnenjih opazimo razhajanja, saj peščica staršev zagovarja tovrsten način, na drugi 

strani smo priča ostremu nasprotovanju in obsojanju. Zagovorniki načina ocenjevanja 

zatrjujejo, da bi bilo neustrezno otroke takoj številčno oceniti, predvsem z negativnimi 

ocenami. Intervjuvanec C2 se spominja lastnega šolanja z obujanjem spominov iz prvega 

razreda. Zaradi nekaj negativnih ocen so tri ali štiri učence premestili v šolo s prilagojenim 
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programom. Ni bilo niti toliko motiviranosti in vztrajnosti s strani učiteljev, da bi otroka 

spodbujali za delo. Problem je bil mogoče samo v neizoblikovanih delovnih navadah. 

Nasprotniki zatrjujejo, da so tri leta opisnih ocen predolga doba. Pred očmi bi morali imeti 

koristi otroka, ki opisa ne razume natančno, zato ga zmede, saj ne ve kakšna je raven 

njegovega znanja. Podobno ugotavljamo tudi za nekatere starše, saj opisnih ocen ne razumejo 

na ustreznem nivoju. Opisnih ocen ni moč neposredno pretvarjati v številčne ocene. Prvi 

triadi sledi četrti razred, ki predstavlja šok za otroke. Vrstijo se spremembe (nov učitelj, 

pomešanje razredov, novi sošolci, novi predmeti, večje število ur na teden), med 

spremembami je tudi uvedba številčnih ocen. O teh izkušnjah so govorili predvsem starši, ki 

imajo vsaj dva otroka, med katerima je eden vsaj v četrtem razredu.  

Starši, ki imajo otroka v prvem razredu, od vstopa v šolo ne poročajo o spremembah v 

družinskem življenju. Trdijo, da ne opazijo nobenih razlik med vrtcem in osnovno šolo. 

Otroci nosijo šolske torbe domov enkrat tedensko, in sicer ob petkih. Tako niti otroci niti 

starši niso obremenjeni z domačimi nalogami, ne čutijo nobenih obveznosti do šole, tako so 

njihovi popoldnevi s stališča šole prosti in brezskrbni. Tudi šolski prostori prvega razreda 

sovpadajo s prostori vrtca, kjer imajo skupno dvorišče, tako da je prvi razred dejansko izoliran 

od matične šole, kjer poteka pouk od drugega do devetega razreda. O enakih izkušnjah in 

spominih so govorili o prvem razredu tudi ostali starši. V drugem razredu pa se začnejo 

aktivnosti postopno stopnjevati, kar vpliva tudi na popoldanske aktivnosti. Učenje branja in 

pisanja zahteva vsakodnevne vaje, prav tako je potrebno vsakodnevno pripraviti šolsko torbo, 

za kar se počutijo odgovorne tudi starši oziroma anketiranci. Količina učne snovi in naloge z 

višjimi letniki sorazmerno naraščajo.  

V čem se razlikuje dvojezična šola od enojezične? Kako starši sprejemajo, kako vidijo 

hkraten potek dveh učnih jezikov ter hkratno prisotnost dveh pedagoških delavcev? Kako se 

odločajo za jezik opismenjevanja? Na tem mestu sem na ta vprašanja zbrala vse odgovore 

intervjuvancev, ki izražajo pohvalo, predloge za izboljšavo, pripombe in izražanje mnenj, ki 

so si v nekaterih stvareh precej različna, celo nasprotna.  

Dvojezična šola uvaja dva učna jezika že od prvega razreda. Pred vstopom v šolo se staršem 

predstavi potek dvojezičnega poučevanja, predvsem s poudarkom na prvo triletje. Večini 

staršem, ki so bili prisotni na uvodnem sestanku, se je predstavitev zdela razumljiva in 

nazorno prikazana s primeri dobre prakse izkušenih pedagogov. Seveda je bila ta zamisel 

poučevanja predstavljena na teoretični podlagi, zato intervjuvanka I1 izraža tudi delni dvom in 

pove, da ima izkušnje z lepimi govori in obljubljenimi besedami. Večina staršev se sprašuje, 

kako poteka poučevanje v praksi. Nekateri starši otroka sprašujejo o načinu in poteku 
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izvajanja, npr.: kdaj katera učiteljica govori in v katerem jeziku, a potem nikoli nič ne pove v 

drugem jeziku? Podobna vprašanja se porajajo v glavah intervjuvancev, saj kot je omenjena 

oseba I1 povedala, ne morem si predstavljati, kako to poteka v praksi, ker sem zelo nevedna. 

Ampak kot starš, ki otroka nekam vpišem, bi vseeno rada, da bi mogoče preko dneva odprtih 

vrat dobila vpogled v potek ene šolske ure, da vidim, kako funkcionirajo otroci pri pouku. 

Kljub temu, da starši nimajo neposrednega vpogleda v dnevno poučevanje, podpirajo sistem 

dvojezičnega poučevanja s prisotnostjo dveh učiteljev z vezavo jezika na osebo. Takšen način 

naj bi za obe narodnosti nekaj prispeval, saj v praksi srečujemo otroke, ki do vstopa v šolo 

obvladajo zgolj en jezik. Vsi otroci ne razumejo madžarsko, niti vsak otrok ne razume 

slovenskega jezika. Do konca tretjega razreda naj bi se vsak otrok naučil jezik druge 

narodnosti v takšni meri, da se lahko v četrtem razredu preide na klasično dvojezično 

poučevanje
20

.  

Prisotnost dveh pedagoških delavcev naj bi v šolah zagotavljala tudi enakopravnost v uporabi 

jezikov. Zanimalo me je, ali starši menijo, da je to v praksi mogoče doseči. Nekateri starši 

zatrjujejo, da je temu zagotovo tako, da se nobenega od jezikov ne poudarja preveč, ampak se 

uporabljata v sorazmerju, medtem ko drugi dvomijo v enakopravnost, saj po njihovem 

mnenju prevladuje slovenščina. Oseba D1 govori o večvrednosti slovensko govoreče 

učiteljice. Peščica staršev opozarja na dejstvo, da je enakovredna uporaba obeh jezikov 

odvisna od učiteljev in jo je moč doseči le ob zelo skrbno načrtovani pripravi na pouk, ob 

vnaprej dogovorjenem načinu izvajanja dejavnosti ter ob nenehnem sodelovanju. Izpostavili 

so tudi vlogo ravnatelja, ki ima ključno vlogo pri oblikovanju parov učiteljev, da za skupno 

sodelovanju izbere ljudi, ki so sposobni za timsko delo.  

Dvojezično poučevanje zahteva tudi prilagojena učna gradiva. Starši, ki sami niso bili 

vključeni v tovrsten sistem izobraževanja, so bili sprva ob vstopu otroka v šolo začudeni, saj 

jim je bilo to tuje. Ostali intervjuvanci niso posebej izpostavljali učnih gradiv, le oseba K1 je 

izrazila mnenje kot nesmiselnost prevajanja enakih vsebin z razlogom, da slovensko učeči 

otrok nikoli ne pogleda na madžarsko stran. Navaja, da delovni zvezek, v katerem je leva 

stran slovensko napisana, desna pa madžarsko, dodatno obremenjuje že tako težko šolsko 

torbo.  

Posebnost dvojezičnega poučevanja ponuja staršem možnost izbire jezika opismenjevanja. 

Starši opozarjajo, da je ta odločitev zelo kompleksna, predvsem v primeru otrok, ki govorijo 

oba jezika približno enako dobro. V tem primeru si želijo, da bi otrok jezikovne kompetence 
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 En učitelj v razredu, ki sočasno uporablja oba učna jezika v razmerju 40 % : 60 %.  
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razvijal približno enako v obeh jezikih, zato odločitev o izbiri jezika, ki v številu ur na teden 

pomeni velik donos v prid prvega jezika, ni enostavna. Motivi staršev pri izbiri jezika so 

različni. 

Odločitve za slovenski jezik opismenjevanja so v glavnem v boljšem besedišču, v izbiri 

lažjega jezika, starševske negativne izkušnje z madžarskim jezikom. Intervjuvanka C1 je 

odločitev pojasnjevala takole: lažje je otrokom, ker je madžarščina res zahtevna. Ne rečem, 

da ni v redu, da tisti, kateri govorijo doma madžarsko, je v redu , ampak dosti-dosti … kak bi 

naj rekla… dosti teh besed je, ko še sama ne vem, kaj pomenijo. Dolge besede, torej lažje je 

slovenščina. Pa če bo šel tu dalje v šolo, v bistvu je dobro, da ima eno trdo podlago. Ker 

dostikrat smo mi tu v Lendavi tak, da ne ve ne slovensko, ne madžarsko. In v bistvu je boljše, 

da obvlada eno stvar, kot pa nič. Intervjuvanka M1 izhaja iz lastnega izobraževanja, kjer je 

bila deležna negativnih izkušenj. Ni bilo težko odločiti se. Vedela sem že iz lastne izkušnje, ker 

so postavljali mejo med Slovenci in Madžari. In mojemu otroku želim vse dobro.   

Starši, ki v šoli vpisujejo otroka k madžarščini kot prvemu jeziku, to storijo v želji po razvoju 

kompetenc v madžarščini, predvsem zaradi pogostejšega stika le z enim jezikom ter po 

usvajanju knjižnega jezika, saj se v domačih okoljih največkrat uporablja dialekt. Vendar ta 

odločitev ni vedno lahka oziroma samoumevna. Intervjuvanka F1,  ki se uvršča k madžarski 

narodnosti, zelo čustveno priznava, da sta se z možem, ki se uvršča k slovenski narodnosti, 

zelo težko odločila. Otrok obvlada oba jezika enako dobro in starš v tem primeru res ne ve, 

kako se naj odloči. Otrok sedaj obiskuje drugi razred in še vedno ni prepričana v pravilnost 

odločitve. Želi si, da bi se stvari spremenile, da bi ukinili to deljenost oziroma obveznost 

izbire jezika. Situacija je bila zelo stresna. Ker je o.k. v primeru otroka, kateri je v enem 

jeziku močnejši. Ampak jaz v primeru najinega otroka nisem spala tri tedne. Nisem/nisva se 

znala odločiti. […]. Zato sem se odločila tako, ker ga bova slovensko naučila, slovensko se bo 

naučil. In mogoče bo madžarščina prišla bolj v ozadje, zato sem rekla, da naj gre v 

madžarsko skupino. Saj bo tam več slišal, vseeno bo jezik bolje uporabljal. Ker se bo tukaj 

kasneje v življenju srečeval z manj ljudmi, s katerimi se bo lahko madžarsko pogovarjal. 

Kljub boljšemu obvladovanju slovenščine sta se starša I1 in I2 odločila za madžarski jezik 

opismenjevanja z razlogom, da bi po njunem mnenju usvojil oba jezika na enakem nivoju, 

kljub temu pa menita, da bi bilo veliko lažje, tudi za otroka, če bi se odločila drugače, saj bi 

hitreje napredoval v jeziku, v katerem je njegovo znanje boljše.  

Poleg izraženih mnenj so starši v intervjujih posredno ali neposredno izrazili tudi opažanja, 

pripombe in predloge v zvezi s sedanjim sistemom devetletke na dvojezičnem področju. Ta 

mnenja bi v groben lahko razdelili v dve skupini:  
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 Mnenja, ki odsevajo prevelik poudarek na madžarščini in izhajajo iz primerjav z 

enojezičnimi šolami. 

Nekaj staršev dvojezično poučevanje primerja z enojezičnimi šolami, kjer pouk 

petinštirideset minut poteka v slovenščini. Tisti učenci so po njihovem mnenju v 

prednosti, saj ne rabijo zapisovati določenih izrazov v dveh jezikih, poslušajo le 

slovensko besedo, kar omogoča hitrejši tempo poučevanja. Kot alternativo predlagajo 

uvedbo nacionalnih oddelkov, kjer bi se učenci nejezikovne predmete učili v enem 

jeziku, Slovenci v slovenščini, Madžari v madžarščini. Obdržali bi predmet 

madžarščina, ki bi ga celo okrepili. Tisti, ki se hoče učiti le v madžarščini, se naj uči. 

Naj bo v madžarščini matematika, družba. Učenci bi bili deljeni. Predmet 

madžarščine pa bi obdržali, ker to potrebujemo (oseba M1). 

 

 Na drugi strani intervjuvanci predlagajo ponovno združitev otrok, kar pomeni 

poučevanje madžarščine na enotni ravni za vse učence. Zaradi deljenja otrok se učenci 

jezikovno ne razvijajo v tolikšni meri, kot bi se lahko. Od sošolcev ne slišijo 

madžarske besede, saj so tisti s tekočim znanjem jezika v prvi skupini. Poleg tega 

poudarjajo, da bi učitelji morali od otrok zahtevati več znanja, ne samo pri predmetu 

madžarščina, temveč tudi pri ostalih predmetih. Intervjuvanka B1 pove, da je starejši 

otrok nedavno zaključil osnovnošolsko izobraževanje, a ne spomnim se, da bi se 

kakšnih madžarskih izrazov moral naučiti. Z vidika usvajanja znanja manjšinskega 

jezika je bil po njenem mnenju bivši osemletni program boljši. Šolski sistem bi moral 

biti takšen, kot je bil prej. Bila je madžarščina, slovenščina. Vsi smo se morali učiti in 

pika. Ni tu nobenih dilem, pravic (I1).  

 

Na podlagi analize ugotavljam, da so razhajanja med intervjuvanci velika, mnenja so si precej 

nasprotna. Seveda vsak intervjuvanec izraža lastna stališča na podlagi izkušenj, znanj, 

družbenih vplivov in ne nazadnje osebne naklonjenosti k lastni narodni pripadnosti.   
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3.3.8 Odnos do večkulturnosti 

V ta sklop sem umestila kode, ki opredeljujejo odnos do lastne nacionalnosti ter do drugih 

nacionalnosti: izražanje o narodni pripadnosti, naklonjenost do drugih jezikov, izražanje 

mnenj o drugih ljudeh z vidika narodne pripadnosti, verske izpovedi.  

Iz izvedenih intervjujev je mogoče razbrati različno percepcijo multinacionalnosti na 

dvojezičnem področju. Vsi anketiranci, ne glede na narodnost, čutijo zapostavljenost in v 

določeni meri prikrajšanost do svojih lastnih narodnostnih pravic. Kljub izpostavljenim 

pogledom posameznih anketirancev lahko opazim, da vse nacionalnosti pridom izkoriščajo 

prednosti dvojezičnega področja in njegove specifičnosti. 

Intervjuvanci, ki so se, ne glede na svoje korenine, opredelili za slovensko narodnost, 

opozarjajo na previsoko prisotnost madžarščine v javnem življenju. K pripadnikom slovenske 

skupnosti spadajo intervjuvanci, ki govorijo madžarski jezik in osebe, ki tega znanja bodisi 

nimajo ali imajo znanje osvojeno le delno. Zakonca D1 in D2 imata občutek, da se nekateri ne 

zavedajo večkulturnosti, saj na obravnavanem področju živijo ljudje iz vseh krajev. Med 

njimi so tudi takšni, ki ne obvladajo madžarščine: trgovke ogovarjajo vsakega v madžarščini. 

Prikrajšanost čutita tudi v tem, da javno ne moreš izkazovati pripadnosti eni nacionalnosti, saj 

na dvojezičnem območju ni mogoče dobiti le slovenskih dokumentov, saj za vse prebivalce na 

dvojezičnem področju velja predpis o dokumentih z obema uradnima jezikoma. Stališče 

zapostavljenosti slovenskega jezika zagovarjata anketiranca G1  in B2 z dejstvom: vsekakor 

živimo v Sloveniji. 

Pripadniki madžarske skupnosti opozarjajo na drug pojav. Opažanja intervjuvanke E1 so, da 

madžarščina izginja iz družbenega življenja in niti ljudje, ki so madžarskih korenin, ne 

uporabljajo madžarščine in celo nasprotujejo komunikaciji v tem jeziku. Po njenem mnenju 

lahko opazimo trend poudarjanja pomembnosti slovenskega jezika. I1 govori o prestižu 

madžarskega jezika, ki je trenutno, po njenem mnenju, na zelo nizki ravni. Madžarom se 

očita, da se za to narodnost odločajo le tisti, ki so povezani z neko upravno funkcijo 

madžarske samoupravne skupnosti. Mnenje anketiranke je, da je narodna pripadnost povezana 

s stopnjo izobrazbe staršev. Starši z nižjo stopnjo izobrazbe ne vidijo smiselnosti v učenju 

madžarskega jezika. Pogosto smo celo priča, da tudi Madžari svoje narodnosti ne izkazujejo s 

ponosom in se, v primeru srečevanja s pripadniki druge (slovenske) narodnosti, ob svoji 

predstavitvi celo opravičijo.  
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Anketiranci se ne glede na narodnost strinjajo o pomembnosti znanja različnih jezikov ter 

skoraj brez izjeme poudarjajo pomembnost slovenskega in/oziroma/ali madžarskega jezika v 

življenju in karieri.   

Nezadovoljstvo s stanjem obeh skupin bi lahko povzeli z mnenjem ene izmed anketirank: 

pogosto iščemo probleme tam, kje jih ni! 

 

3.4 Interpretacija  

Dvojezične družine se pogosto srečujejo s problemom sporazumevanja prav zaradi dejstva, ki 

izhaja iz uporabe dveh jezikov. Znotraj družine se pokaže pri tistih družinah, kjer eden od 

partnerjev ne govori jezika manjšine ter ne pokaže nekega večjega interesa za učenje 

manjšinskega jezika. Počuti se prikrajšanega in zapostavljenega. Odgovori intervjuvancev 

kažejo na to, da se v teh primerih partner, ki je uporabljal manjšinski jezik, prilagodi tako, da 

prevzame jezik večine. Posledično tudi otrok prevzame uporabo večinskega jezika. 

Družine, v katerih je partner, ki ni obvladal manjšinskega jezika, bolj naklonjen jeziku 

manjšine, se le-ta nauči osnov manjšinskega jezika. V komunikaciji z otroki starša določita 

tudi jezik, komunicirata po principu ena oseba − en jezik, pri čemer se na mamo veže 

madžarski, na očeta pa slovenski jezik. V takih primerih nimajo pomislekov o uporabi dveh 

jezikov, lahko se znajdejo v »nerodnih« situacijah takrat, kadar stopijo izven družinskega 

okolja. Delitev vezave jezika na osebo je otežujoča v enojezičnem okolju. Pripadnik manjšine 

pogosto ne ve, kako komunicirati z otrokom, predvsem v zgodnjem otroštvu. Pojavi se 

konflikt interesov lagodnejše uporabe večinskega jezika ter zavedanja o pomenu ohranjanja 

uporabe manjšinskega jezika in s tem krepitve narodne pripadnosti. 

Pri komunikaciji znotraj večjih jezikovno mešanih družbenih skupin po pričakovanju na daljši 

rok prevlada komunikacija v jeziku, ki ga bolje obvlada večinski del skupine, kar posledično 

lahko privede do izključevalnega efekta.  

Analizirani primeri družin nakazujejo, da do problematike dvojezičnih družin, vezane na 

uporabo dveh jezikov, prihaja v primeru, kadar eden od članov družine ne obvlada obeh 

jezikov. Kako se določi jezik komunikacije, je odvisno od mnogih dejavnikov, med katere 

sodi tudi narodna identiteta posameznika. Razvoj narodne identitete staršev kaže na to, da so 

v otroštvu od svojih staršev prevzeli določene vzorce vedenja, odnos do jezika, vendar kot 

kažejo odgovori anketirancev je tudi to podvrženo spremembam skozi posameznikovo 

življenjsko obdobje. Starši, ki so v otroštvu razvijali pripadnost do enega naroda, so sedaj z 

življenjem na dvojezičnem območju vpeti v vsakdanjik sobivanja dveh narodnosti. Nekatere 
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osebe, ki so odraščale v družini z madžarskim poreklom, kažejo močno narodno zavest, 

pripisujejo velik pomen znanju jezika, knjigam, državnim praznikom in dvojezičnemu 

šolstvu. Pri drugih osebah omenjene skupine vidimo spremenjen odnos do narodne identitete 

v primerjavi s tistim, ki so ga imeli v otroštvu. Spremembo odnosa je na podlagi odgovorov 

anketirancev moč pripisati drugi narodnosti zakonca oziroma partnerja ter negativnim 

izkušnjam iz preteklosti. Med negativne izkušnje lahko štejemo spoznanje, da se je v otroštvu 

srečal s spoznanjem slabšega obvladanja jezika večinskega naroda (torej željo po dobrem 

znanju slovenskega jezika) in stigmatizacijo s strani sošolcev ali učiteljev. Stigmatizacija 

zaradi pripadnosti manjšinskemu narodu je bila v preteklosti tako močna, da se jih anketiranci 

še zelo dobro spominjajo, še vedno se postavijo v tisto situacijo, katere več ne želijo, da bi se 

ponovila, zato ne želijo niti, da bi se slednje zgodilo njihovim otrokom. Zaradi tega ne čutijo 

potrebe po razvoju in ohranjanju manjšinske identitete pri svojih otrocih. Prav zaradi 

omenjenega problema ne izražajo narodne identitete v duhu katere so bili vzgojeni.  

Gradnjo narodne identitete v novo ustvarjeni družini starši krepijo oziroma spodbujajo na 

način, da izkoriščajo pozitivne dejavnike iz okolice. Med pomembne vplive štejejo dvojezični 

šolski sistem, vpliv avdio-vizualnih in tiskanih medijev. Nekateri anketiranci so mnenja, da je 

dvojezični šolski sistem lažji za otroke, ki že ob vstopu v šolo dobro obvladajo oba jezika. 

Obžalujejo, da otrokom niso nudili ustrezne jezikovne vzgoje obeh jezikov, čeprav so bile 

dane možnosti za to. Torej, vzgoja večjezičnega govorca ni le delo šole, temveč tudi družine. 

Mešane družine, v katerih otrok usvaja vzorce za razvijanje obeh identitet, pristopajo do 

tematike s ponosom. Skupno tem družina je to, da vsaka priznava, da vzgoja za dvojno 

identiteto ni lahka, saj zahteva kompromis med partnerjema, veliko potrpežljivosti, 

vztrajnosti, doslednosti ter spodbude in šele takrat lahko pričakujemo pozitivne dolgoročne 

učinke.  

Vsi anketiranci pomembno vlogo pripisujejo avdio-vizualnim medijem. Pomembnost medijev 

se kaže v obsegu in podrobnosti opisa. Anketiranci so najbolj izpostavili ter predstavili 

televizijo kot osrednji medij. Ugotavljam, da družine poleg vsebin v uradnih jezikih 

spremljajo tudi vsebine v nemškem, angleškem in hrvaškem jeziku. Televizija ima pri 

izoblikovanju narodne identitete pomembno vlogo, saj otroke zanimivosti pritegnejo, ne 

razmišljajo v smislu jezika, temveč o vsebini programa. Neposredno močno vpliva na 

usvajanje jezika, na spoznavanje kulture, običajev, zgodovine, geografije itd. Mediji prav tako 

vplivajo na pogostost uporabe določenega jezika, tako da smo v družinah nemalokrat priče 

menjavi jezikovnega koda, ki izhaja iz spremljanja medijskih vsebin.  
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Poleg vpliva televizije imajo pomembno vlogo tiskani mediji, katerih uporaba je po 

odgovorih mogoča le ob dobrem poznavanju dotičnega jezika, kar pripisujemo izostanku 

vizualne komponente medija. Osebe, ki navajajo branje v obeh, slovenskem in madžarskem 

jeziku, običajno dobro obvladajo še tretji, hrvaški jezik. Pri njih ni relevanten jezik, temveč 

vsebina knjige. Tudi del anketirancev, ki dobro obvladajo oba jezika, izpostavlja branje zgolj 

v slovenskem jeziku zaradi slabega bralnega poznavanja madžarskega jezika. Njihove težave 

povzroča predvsem madžarska abeceda.   

Otrokova narodnost se praviloma določi po narodnosti staršev. To je enostavno v družinah, 

kjer sta starša pripadnika enake narodnosti. Odgovori staršev niso vedno prepričljivi v 

situacijah, kjer se starša uvrščata med pripadnike različnih narodnosti. V takih primerih otrok 

praviloma prevzame narodnost mame. Hkrati izpostavljajo svobodo izbire narodnosti, ki jo 

otrok pridobi pri osemnajstih letih. Pri opredeljevanju narodnosti anketirancev naletimo na 

zanimiva dejstva, v katerih ne najdemo logičnih korelacij. Del oseb, ki so bile deležne 

madžarske manjšinske vzgoje, priznava, da je njihov prvi jezik še danes madžarščina, da se 

lažje izražajo v jeziku manjšine, a pri vprašanju narodnosti se opredelijo za slovensko 

narodnost. Izrekanje za narodnost si razlagam kot uradno priznavanje narodne identitete. Iz 

tega sklepam, da do manjšinskega jezika gojijo poseben odnos, ga dnevno uporabljajo, a 

pravno-formalno ne izražajo prvotne identitete.  

Izgradnja Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi je dvignila pestrost kulturnega 

dogajanja, mesto je pritegnilo veliko nastopajočih tako z glasbenega kot gledališkega 

področja. Kulturni dogodki ustvarjajo pozitivno vzdušje, saj predstavljajo med drugim tudi 

način zbliževanja ljudi. V odgovorih zasledim mnenja o neuravnoteženosti med madžarskimi 

in slovenskimi prireditvami, tako v količinskem kot kakovostnem smislu. Nekateri pripadniki 

večinskega naroda navajajo nepotrebno trošenje denarja za krepitev manjšinskih nacionalnih 

interesov, po drugi strani pripadniki manjšine opažajo povečano zanimanje za manjšinska 

vprašanja, ko prihaja do osebnih koristi posameznikov.   

Diskurzi v družbenem življenju so zelo podobni temam, ki se pojavljajo dandanes skoraj na 

vseh koncih Slovenije. Neugodna gospodarska situacija, ki ima za posledico brezposelnost ali 

nizke osebne dohodke, se neposredno odraža v težkem socialnem življenju ter vzbuja 

negotovost v prihodnost. Intervjuvanci so mnenja, da stanje dodatno poslabša še obrobna lega 

mesta, ki je daleč od glavnega mesta in nezanimiva za kapital ter vlagatelje. Kljub temu 

nekateri poudarjajo neizkoriščene vire in potenciale, ki jih ima Lendava s svojo lego, 

naravnimi bogastvi in znanjem ljudi. Lega v bližini treh držav prinaša tudi določene 

prednosti, kot so neposredne ekonomske z izkoriščanjem širšega gospodarskega trga ter 
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zaradi bližine boljše poznavanje tujih jezikov, kar prinaša prednosti predvsem na področju 

izboljšane možnosti zaposlovanja.   

Poleg tega se pojavlja diskurz v povezavi z znanjem manjšinskega jezika. Predvsem 

priseljenci so mnenja, da stvari vidijo bistveno drugače od tistih, ki že celo življenje živijo na 

obravnavanem narodnostno mešanem območju. Po eni strani manjšinski jezik zbližuje ljudi in 

med ljudmi ustvarja pristnejše odnose, po drugi strani ima tudi močno izključevalno vlogo za 

tiste, ki manjšinskega jezika ne obvladajo.  

Pri analizi odgovorov na temo dvojezičnega poučevanju naletimo na enotno mnenje, da se 

morata v izobraževalnem procesu oba jezika ohraniti. Intervjuvanci so imeli nekaj predlogov 

o tem, na kakšen način bi se lahko dvojezično šolstvo reformiralo. Ker so otroci veliko časa 

deležni institucionaliziranega izobraževanja, velik del odgovornosti za vzgojo otroka 

prevzema tudi šola. Ta odgovornost se nanaša tudi na izgradnjo in ohranjanje narodne 

identitete. Intervjuvanci, ki so bili vzgojeni v duhu slovenske narodne identitete, ne čutijo 

potrebe po močnejši krepitvi narodne identitete svojih otrok v institucionaliziranem sistemu 

izobraževanja. Kljub temu, da sistem izobraževanja zagotavlja enakovreden pristop z dvema 

pedagoškima delavcema v prvih treh razredih, ki govorita po metodi »ena oseba, en jezik«, 

lahko na podlagi odgovorov sklepamo, da prevladuje slovenščina. Pripadniki madžarske 

narodnosti zato čutijo zapostavljenost, ki pri večini še vzbuja skrb za ohranjanje manjšinske 

identitete. Odločitev za jezik opismenjevanja pomeni odločitev za eno narodnost. Odločitev 

za madžarščino pomeni po njihovem mnenju odločitev za manjšino, odločitev za težji jezik in 

težje življenjske pogoje ter na ta način izpostavljajo prednosti integracije z večinskim 

narodom. Z namenom izboljšanja stanja predlagajo spremembo dvojezičnega šolstva, ki bi 

urejal poučevanje obeh jezikov na enaki ravni in okrepitev madžarščine pri vseh predmetih. 

Analiza pokaže, da trenutni izobraževalni sistem v celoti ne izpolnjuje pričakovanja manjšine 

pri ohranjanju madžarske narodne identitete. 
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4 SKLEP 

Opravljeni globinski intervjuji so pričevanja ljudi, posneta v zimskih mesecih leta 2011, na 

obrobnem delu Slovenije v tromejnem kraju. Zgodbe so mi omogočile vpogled v družinsko 

sfero na narodnostno mešanem območju v Prekmurju. Subjektivne izkušnje, izpovedi in 

pričanja posameznikov so omogočili vpogled v vsakdanje življenje, družinske vezi, preteklost 

in načine razmišljanja – omogočili so vpogled v vse gradnike človekove identitete.  

V proučevanje naloge sem vpletla tudi otroštvo staršev z namenom, da dobim vpogled, ali se 

je od njihovega otroštva kaj spremenilo v odnosu do staršev in do lastnih otrok. Vavti (2007) 

na Koroškem ugotavlja, da v procesu zamenjave jezika mlajša generacija s starejšo govori še 

v prvotnem jeziku, da prihaja znotraj lastne generacije do menjavajoče se uporabe jezikov, kar 

je odvisno od trenutnega položaja, v pogovoru z naslednjo generacijo pa do dokončnega 

preloma. Prebiranje odgovorov me po eni strani pelje do zaključka, da se tudi v Prekmurju pri 

posameznikih čuti premik v komunikaciji med starši in lastnimi otroki. Nekateri starši še 

ohranjajo prvoten jezik s svojimi starši, a v komunikaciji z otroki prevzamejo jezik 

večinskega naroda. Po drugi strani so posamezniki, ki so ohranili jezik in tako govorijo tudi s 

svojimi otroki.  

Tak način komunikacije je povsem razumljiv in sprejet v okolju, kjer vsi govorijo dva jezika. 

Drugače je v enojezičnem okolju, kjer uporabniki večinskega jezika dojemajo uporabo 

manjšinskega jezika kot poveličevanje naroda in jezika, za razliko od ljudi, ki živijo na 

dvojezičnem območju, kjer pomeni uporaba jezika predvsem ohranjanje enakih vzorcev 

govora, ne glede na situacijo. Podoben problem zaznamo v primeru večje družbe, kadar vsi 

posamezniki ne obvladajo obeh jezikov. Uporaba jezika, ki ga vsi ne razumejo, po eni strani 

lahko pomeni le ohranjanje starih vzorcev in navad govora, po drugi strani pa nekateri to 

dojemajo kot nizko raven bontona. 

Družina ima kot območje primarne socializacije pomembno vlogo pri razvijanju pozitivnega 

odnosa do večjezičnosti. Starši morajo gojiti pozitiven odnos tako do maternega kot do 

nacionalnega jezika in materni jezik uporabljati brez zadržkov in samocenzure (Petrović, 

2011, str. 56). Prav slednje opazimo pri nekaterih intervjuvancih, ki materni jezik ohranjajo le 

z lastnimi starši, saj poudarjajo, da ne obvladajo knjižnega jezika in jim je zaradi tega 

nerodno, zaradi tega opuščajo materni jezik. Odgovori staršev me vodijo do zaključka, da je 

za ohranjanje zelo pomembna načrtna uporaba dveh jezikov. Če to obstaja, se otrok dobro 

nauči oba jezika, kljub določenim dvomom, kadar v nekaterih fazah učenja prevladuje en 
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jezik. V primerih, kjer se eden od partnerjev podredi drugemu, drugemu jezikovnemu kodu, 

pride do faze, kjer otrok postane enojezičen govorec.  

Preko jezika dobijo pomen kultura, množična občila, zgodovina in veroizpoved v tem jeziku. 

Nujno je tudi poznavanje pisne in standardizirane oblike maternega jezika. Zato morajo starši 

znotraj družine gojiti kulturo branja in pisanja v maternem jeziku ter omogočiti otrokom, da 

pridejo v stik s časopisi in knjigami v tem jeziku. 

Kompetentna raba maternega jezika v družini za govorce pomeni prednost v času, ko ima 

Slovenija velike gospodarske interese zunaj državnih meja (Petrović, 2011, str. 56). Prednosti 

se lahko kažejo pri zaposlovanju, pridobitvi boljšega delovnega mesta, samozavestnejšem 

opravljanju določenih osebnih zadev itd.   

Splošno mnenje o dvojezičnosti je dobro sprejeto, in z zakonom je določeno, kateri kraji 

spadajo pod dvojezično področje in še vse druge stvari, ki jih to prinaša. To velja za vse 

prebivalce, ne glede na narodnost. Opaziti je mogoče večjo sprejetost med prebivalci, ki so 

bili rojeni že na dvojezičnem področju v primerjavi s priseljenci, katerim to ni vedno logično 

in samoumevno, v enem primeru celo moteče. Kljub poudarjanju prednosti dvojezičnega 

šolstva, nekateri anketiranci predlagajo spremembe v smeri okrnjenosti enakopravnosti 

jezikov (uvedba enojezičnih delovnih gradiv, ukinitev dvojezičnega pouka, obdržali bi zgolj 

predmet madžarščine). V strokovni literaturi berem o prav nasprotni situaciji na Primorskem, 

kjer italijanski starši vse pogosteje vpisujejo svoje otroke v šole v slovenskem jeziku, saj je 

dvojezičnost v EU postala prednost, zlasti ko gre za zaposlovanje v javni upravi v obmejnih 

večetničnih območjih (Petrović, 2011, str. 51). Postavlja se vprašanje, kaj lahko v družbi kot 

celoti storimo, da bi prišlo do večjega vrednotenja večjezičnosti? Kako naj večjezične 

govorce, predvsem otroke, prepričamo, da je njihova večjezičnost prednost in ne problem, ki 

jim v današnjem času, ko mobilnost veliko šteje, lahko prinese marsikaj dobrega? Tudi v 

primeru, ko gre za jezik, ki se marsikomu ne zdi prestižen in katerega znanje na prvi pogled 

ne prinaša prednosti? 

Multikulturen odnos na kulturnem področju nekateri doživljajo kot možnost udeležbe 

pestrejših programov, spoznavanje kulture različnih narodov, nekateri pa jo označijo za 

enostransko, kjer se poudarja nacionalizem. Menim, da je pri teh stvareh potrebno biti 

previden, da se ne bi ena stran počutila zapostavljeno, druga stran pa ne bi čutila pripisovanja 

večpomenskosti, nadnacionalističnosti. Poudarjanje teritorija anketiranci vidijo kot veliko 

prednost, kjer lahko izkoristijo vse prednosti, ki jih sosednje države ponujajo: brezcarinsko 

nakupovanje na Hrvaškem, v preteklosti cenejše proizvode na Madžarskem, zaposlovanje v 

Avstriji. 
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Rezultati kvalitativne raziskave puščajo široke možnosti za nadaljnje študije. Dobro bi bilo 

izvesti globinske intervjuje tudi z otroki, ki so v teh letih že zrasli in bi sami odgovarjali na 

vprašanja, vezana na oblikovanje narodne identitete. V šolskem letu 2012/2013 so na DOŠ I 

Lendava izvedli pilotski projekt hkratnega opismenjevanja učencev v prvem razredu. V 

projekt so se v glavnem vključili učenci s približno enakovrednim znanjem obeh jezikov. Za 

nadaljevanje začete teme te naloge predlagam vključitev staršev omenjenih otrok v raziskavo. 

Prav tako predlagam raziskave, ki bi odkrivale spodbujanje, promocijo dvojezičnega šolstva v 

Prekmurju. Saj so otroci tisti, ki so/bodo oblikovalci narodne skupnosti na tem območju. 
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PRILOGA 1: Vprašanja intervjujev 

Otroštvo staršev 

A szülő gyermekkora 

V katerem jeziku je mati oz. oče govoril z vami?  

Milyen nyelven beszélgetett önnel az anyja, apja? 

 

Kako ste se pogovarjali doma v vašem otroštvu: 

 z mamo, 

 z očetom, 

 z bratom/s sestro? 

Gyermekkorában milyen nyelven beszélt: 

 az anyjával, 

 az apjával, 

 a testvérével? 

 

Kateri je vaš prvi jezik oz. jezik, v katerem lažje, hitreje komunicirate? 

Melyik nyelv áll önhöz közelebb, melyik nyelven fejezi ki szebben, 

gyorsabban magát? 

  

H kateri narodnosti se uvrščate?  

A nemzeti hovatartozást illetően hová sorolná magát?  

 

Kakšno šolo ste obiskovali (enojezično, dvojezično)? 

Milyen iskolákba járt (egynyelvű, kétnyelvű)? 

 

Kakšni so spomini (na učitelje, razrednika, sošolce…)? 

Milyenek az emlékek (a tanárokra, ösztályfőnökre, osztálytársakra)? 

 

Kako ste se pogovarjali z vašim najboljšim prijateljem?  

Milyen nyelven beszélgetett a legjobb barátjával? 

 

Odnos do otrok 

A gyermekhez való 

viszonyulás 

 

 

Kako se pogovarjate s svojim otrokom? Ali se vedno pogovarjate v enem 

jeziku oz. kdaj menjate jezik?  Lahko to ponazorite s kakšnim primerom? 

Milyen nyelven beszélget a gyermekével? Mindig csak egy nyelven vagy 

váltakozva? Tudna-e példát is mondani? 

 

Kako se pogovarjajo otroci med seboj (brat-sestra, otrok – prijatelj)?  

Milyen nyelven beszélgetnek a gyerekek egymás között (két testvér, két 

barát)? 

 

Katere knjige mu pogosteje kupujete?  

Milyen könyveket vásárol a leggyakrabban? 

 

Kako ocenjujete znanje vašega otroka iz slovenskega/madžarskega jezika? 

Ön szerint milyen a gyermeke nyelvi tudása szlovén/magyar nyelvből? 

 

Kateri TV program gledate pogosteje?  

Melyik TV csatornát nézik a leggyakrabban? 

 

Kakšne narodnosti je otrok? Kako ste to določili?  

Milyen nemzetiségű a gyermeke? Mi alapján döntött?  
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Vključitev v skupnost 

A közösségbe való 

kapcsolódás 

 

 

Kakšne so prednosti/slabosti življenja v Lendavi? 

Mi az előnye/hátránya a lendvai életnek? 

 

Katere jezike govorite? 

Melyik nyelveket beszéli? 

 

Ali sta pomembna oba jezika v vašem poklicu? 

Az ön szakmájában fontos e a két nyelv tudása itt a Muravidéken? 

 

Katere časopise berete? 

Melyik újságokat olvassák? 

 

Katere oddaje z regionalnimi vsebinami gledate? 

Melyik regionális műsorokat nézik? 

 

Katere radijske kanale poslušate?  

Szoktak-e rádiót hallgatni? Melyiket? 

 

Ali greste kdaj v Gledališko in koncertno dvorano (pogostost, programi)? 

Szoktak-e járni a Lendvai Színház- és Hangversenyterembe (gyakoriság, 

programok)? 

 

Če hodite v cerkev: h kateri maši greste pogosteje? 

Ha szoktak járni templomba, melyik misére mennek gyakrabban? 

 

S kom se družite (kakšne narodnosti so vaši družinski prijatelji)?Na kratko 

opišite. 

Milyen nyelven beszélnek barátaik? Röviden írja le! 

 

To vprašanje je namenjeno izključno tistim, ki so se v uvodu opredelili za 

madžarsko narodnost: Ali izkoriščate ugodnosti, ki jih ponuja Zavod za 

kulturo madžarske narodnosti, Republika Madžarska? 

Kihasználja-e az előnyöket, amelyeket a Magyar Nemzetiségi Művelődési 

Intézet, ill. a magyar állam biztosít? 

 

Vrednotenje 

dvojezičnega 

poučevanja 

A kétnyelvű oktatás 

értékelése 

 

 

 

H kateremu jeziku hodi vaš otrok? 

Melyik nyelvhez iratta gyermekét? 

 

Na podlagi česa ste se tako odločili? Ste imeli dovolj informacij pri vpisu 

otroka v šolo? 

Mi alapján döntött így? Volt-e elegednő információja a beiratáskor? 

 

Kaj reče otrok: ali ima rad jezikovne ure?  

Szereti-e gyermeke a nyelvi órákat? Mit mesél? 

 

Kaj menite o prisotnosti dveh učiteljev v 1. triadi? Opredelite, zakaj tako 

razmišljate. 

Mi a véleménye a két tanárról egy-egy osztályban? Miért így gondolja? 

 

Ali mislite, da sta oba jezika v enakovrednem položaju pri vseh predmetih 

oz. ali je kateri jezik podrejen drugemu? Kakšna so vaša opažanja?  

Véleménye szerint mindkét nyelv egyenrangú arányban van jelen a tanítási 

órákon? Hogy látja ön ezt? 

 

Je po vašem mnenju ureditev dvojezičnega poučevanja ustrezna (dvojezično 
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poučevanje pri vseh predmetih)? Kakšna bi lahko še bila? Utemeljite svoj 

odgovor. 

Szerinte a kétnyelvű oktatás megfelelően van felállítva (a kétnyelvű oktatás 

minden tantárgynál)? Milyen módon képzelhető még el? 

 

Ali se je kaj v družini spremenilo po vstopu otroka v šolo (glede jezika, 

komunikacije,..)? 

Változott-e valami a családba a gyermeke iskolába lépése óta (a nyelvet, 

kommunikációt illetően)? 
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PRILOGA 2: Obvestilo staršem 

Spoštovani starši! 

Sem Renata Časar, učiteljica 2. c razreda DOŠ I Lendava. Na Vas se obračam s prošnjo, da 

mi pomagate pri zaključku študija.  

Magistrsko nalogo opravljam pri predmetu Manjšine, migracije, multikulturalizem. 

Raziskovalni del moje naloge predvideva izvedbo krajšega intervjuja (približno 30 minut) s 

starši učencev 1. triade. V intervjuju bi Vam postavila nekaj vprašanj na temo narodne 

identitete. Zaradi lažje izvedbe in končne analize bi intervju posnela na diktafon. Zagotavljam 

popolno anonimnost, podatki pridobljeni z intervjuji bodo uporabljeni izključno za namen 

raziskovalne naloge. 

V kolikor ste mi pripravljeni pomagati pri izvedbi intervjujev, Vas vljudno naprošam, da 

svojo pripravljenost potrdite s podpisom. V tem primeru bom od razredničark priskrbela Vaše 

telefonske številke in Vas kontaktiram. 

Hvala za Vašo pomoč in sodelovanje. 

Podpis starša: _______________________ Renata Časar 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Časar Renata vagyok, az I. Sz. Lendvai KÁI 2. c osztályának tanára. Az egyetemi 

tanulmányaim befejezésével kapcsolatosan fordulok Önökhöz. 

A mesteri dolgozatomat a Kisebbségek, migrációk, multikulturalizmus c. tantárgyból írom. A 

kutatásom gyakorlati részéhez kérném az Önök segítségét. Egy interjút (kb. 30 perceset) 

szeretnék végezni az 1. harmad tanulóinak szüleivel a nemzeti identitással kapcsolatosan. A 

interjú egyszerűbb lebonyolítása és a végső analízis miatt a beszélgetésről hanganyagot is 

készítenék. A kutatással szerzett adatok kizárólag a kutatás célját szolgálják, természetesen az 

anonimitást is biztosítom.  

Amennyiben számíthatok a segítségére, kérem, hogy ezt aláírásával bizonyítsa. Ebben az 

esetben az osztályfőnököktől beszerzem az Önök telefonszámát, s így megbeszéljük az 

időpontot. 

Segítségét és közreműködését már előre köszönöm. 

Časar Renata 

A szülő aláírása: _____________________
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PRILOGA 3: Primer zapisa kodiranega intervjuja 

PRIMER ZAPISA KODIRANEGA INTERVJUJA: F1  IN F2 

Jezik intervjuja:  F1  madžarski 

   F2 slovenski 

 

ŠOLSKA UČILNICA, 17. 01. 2011, 

 39 minut, 13.25 

  

   

R: Kako ste se pogovarjali v vašem 

otroštvu? 

[Milyen nyelven beszélgetett 

gyermekkorában?] 

  

F2: Slovensko  – cela družina. Tudi bratje med 

seboj. 

 

 

F1: Mi meg mindig magyarul. Nekünk senki 

szlovén nem volt.  

 

V družini so se pogovarjali 

slovensko, tudi z brati. 

 

 

Vedno so se pogovarjali 

madžarski, nismo imeli 

slovenskih  sorodnikov. 

pogovor znotraj 

celotne družine v 

slovenščini  (1) 

 

pogovor v družini v 

madžarščini (2), ni 

slovenskih 

sorodnikov (3) 

R: Hogy van ez ma? Ez így megmaradt 

máig? 

[Se je to ohranilo do danes?] 

  

F1: Nálunk megmaradt, most is magyarul 

beszélünk. 

 

 

 

F2: Pri nas je tudi isto – slovensko še danes. 

 

Tudi dandanes se 

pogovarjajo enako, tudi sedaj 

v madžarščini. 

 

 

Tudi danes se pogovarjajo 

slovensko. 

madžarščina znotraj 

družine kot 

nespremenjen jezik 

govora (4) 

 

slovenščina znotraj 

družine kot 

nespremenjen jezik 

govora (5) 

R: Kateri jezik je vama prvi jezik? 

[Önöknek melyik nyelv az első nyelv?] 

  

F2: Meni je slovenščina. Njegov prvi jezik je slovenščina kot prvi 
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F1: Nekem meg a magyar. Vagyis, nekem 

most már egyforma, de az anyanyelvem 

magyar. Attól függ, hogy kivel beszélek. 

Nyelveket személyekhez szoktam kötni. 

 

slovenščina. 

 

Njen prvi jezik madžarščina. 

Vendar doda, da sedaj ji je že 

vseeno, a madžarščina ji je 

materni jezik. Pravi, da je 

izbira vedno odvisno od tega, 

s kom govori. Jezik govora 

vedno veže na osebo. 

jezik (6) 

 

madžarščina kot 

prvi jezik (7), 

materni jezik (8), 

znanje obeh jezikov 

je enako (9), vezava 

jezika govora na 

določeno osebo (10) 

R: H kateri narodnosti se uvrščata? 

[Mely nemzetiséghez sorolná magát?] 

  

F2: K slovenski narodnosti. 

 

 

F1: Én meg magyar. 

 

Uvršča se k slovenski 

narodnosti. 

 

Uvršča se k madžarski 

narodnosti. 

slovenska narodnost 

(11), 

 

madžarska 

narodnost (12) 

R: Kam sta hodila v osnovno šolo? 

[Hova jártak iskolába?] 

  

F2: Oba sva hodila sem [v Lendavo]. Oba sta obiskovala osnovno 

šolo v Lendavi. 

oba Osnovna šola I 

Lendava (13) 

R: Kam pa v srednjo šolo? 

[És hová a középiskolába?] 

  

F1: Ide, a kűtnyelvű közéiskolába Lendvára. 

Osztálytársak voltunk.  

Oba sta obiskovala 

dvojezično srednjo šolo v 

Lendavi. Bila sta sošolca. 

Dvojezična srednja 

šola Lendava (14), 

sošolca (15) 

R: Kakšni so spomini na osnovno šolo? 

[Milyenek az általános iskolai emlékek?] 

  

F2: Spomini na šolo? Dobri so, slabih ni. Tu 

pa tam je bilo kaj takega, da je bilo slabo, 

ampak….  Kaj se tega tiče, je bilo vse v redu. 

 

Njegovi spomini na osnovno 

šolo so dobri. Zelo redko se 

je zgodilo kaj slabega. 

dobri spomini na 

osnovno šolo (16), 

slabih spominov 

praktično ni (17) 

R: Kakšen je bil takrat odnos učitelj -

učenec? 

[Milyen volt a tanár - tanuló közti viszony?] 

  

F2: Učitelj-učenec? Pa ne vem…. Kak je zdaj 

trenutno ne vem [premor]. Ne vem primerjave 

Težko opredeli takratni 

odnos učitelj - učenec, ker ne 

ni moč narediti 

primerjave v 
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naredit [premor]. Takrat je pač bilo [premor], 

red je bil. Učitelj je bil učitelj. Zdaj pa ni tako.  

more narediti primerjave z 

današnjim stanjem. Meni, da 

je bilo v času njegovega 

šolanja red. Učitelj je bil 

učitelj. Danes temu ni tako. 

odnosu učitelj-

učenec (18), večji 

red v času šolanja 

(19), učitelj je bil 

učitelj v pravem 

pomenu besede 

(20), danes temu ni 

tako (21) 

R: Če navežem poučevanje na jezik. V 

katerem jeziku je potekalo poučevanje? 

[Milyen nyelven folyt a tanulás?] 

 

  

F2: Kolikor se jaz spomnim, je takrat bilo 

večinoma slovensko, mogoče je bilo kaj 

dvojezično - madžarščina. Ne vem …. 

Mogoče je bilo tudi kaj vmes pri drugih 

predmetih kaj v madžarščini, ampak ne 

spomnim se … npr. pri telovadbi nam sigurno 

nihče ni niti besede madžarsko rekel ali pri 

likovni ali pri glasbi.  

 

 

 

F1: Odvisno od učitelja. Attól függ. Mondjuk 

… az általanos iskolában … igaz, itt is úgy 

volt, ahogy most van. Tehát amelyik tanár 

tudott magyarul, az mondott is valamit 

magyarul, amelyik nem, az meg semmit. Tehát 

[premor] hogy magyarul magyarázott volna a 

tanár, az soha nem volt, egyik tantárgynal sem. 

Leírtuk kétnyelvűen a  fogalmakat, s ennyi 

volt az egész. Számonkérni soha nem kérte 

senki tőlünk számon, tehát mindenki, én is 

szlovénul tanultam minden tantárgyat. Tehát 

nem volt olyan lehetőség, mint most, hogy 

nyelvi csoportokban tanulhatnak a tanulók 

Ne spomni se točno, kako je 

potekalo poučevanje. 

Spomini so šibki, pouk je 

večinoma potekal v 

slovenščini, redko je bilo kaj 

povedanega dvojezično, torej 

še v madžarščini. Pri 

telovadbi, likovni in glasbeni 

vzgoji jim sigurno nihče ni 

povedal niti besedice v 

madžarščini. 

 

Meni, da je bilo veliko 

odvisno od samega učitelja. 

Učitelj, ki je znal madžarsko, 

je tudi pri pouku kaj povedal 

v tem jeziku. Pri nobenem 

predmetu se nikoli ni 

zgodilo,da bi učitelj učno 

snov razlagal v madžarščini. 

K večjemu so si zapisali 

izraze v obeh jezikih, vendar 

tega nihče ni zahteval od 

njih. Tudi ona se je morala 

šibki spomini na 

jezik poučevanja 

(22), večinoma 

slovensko (23), 

redko v madžarščini 

(24), vzgojni 

predmeti izključno 

slovensko (25) 

 

 

 

jezik poučevanja 

odvisen od učitelja 

(26), učiteljevo 

znanje madžarščine 

je pogojeval 

uporabo jezika (27), 

zapis dvojezičnih 

izrazov ter hkrati 

nezahtevanje le-teh 

(28), učenje in 

odgovarjanje v 

slovenščini (29) 
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meg stb. Tehát egyértelmű volt az, hogy 

mindenki szlovénul felelt. 

vse predmete učiti slovensko 

in tudi v tem jeziku je 

odgovarjala. 

R: Kako pa v srednji šoli? 

[És milyen volta a helyzet a középiskolában?] 

  

F2: V srednji šoli pa je madžarščina bila že 

bolj prisotna. Mislim, da ja. Ali [pogled na 

soprogogo]? 

 

F1: Mindenki szlovénul tanult, a magyar 

nyelven kívül. A középiskolára ez még 

jellemzőbb volt. Tehát mind a ketten 

közgazdaságiba jártunk, a szaktantárgyak 

mind szlovénul voltak, egy magyar kifejezés 

ott soha nem volt. 

Spomni se, da je bila v 

srednji šoli madžarščina še 

bolj prisotna. 

 

Vsi vse so se učili slovensko, 

razen pri predmetu 

madžarščina. Pri strokovnih 

predmetih ni bilo madžarskih 

izrazov. 

večja prisotnost 

madžarščine v 

srednji šoli (30) 

 

slovenščina kot učni 

jezik, tudi pri 

strokovnih 

predmetih  (31), 

predmet 

madžarščina (32), 

R: Kako ste se učenci, prijatelji med seboj 

pogovarjali? 

[Hogyan beszélgettek a tanulók, barátok 

egymás közt?] 

  

F2: Večinoma slovensko. Mogoče je bil 

kakšen prijatelj, ki je govoril bolj madžarsko 

kot slovensko [premor], pa se je on prilagajal 

nam, ne pa mi njemu. 

 

 

F1: Ez ugyanez [premor] vagy attól függ, hogy 

ki volt a barátom. Tehát az, amelyik szlovén 

anyanyelvű volt, azzal szlovénul beszéltem, 

amelyik magyar anyanyelvű volt, azzal 

magyarul beszeltem. 

Pogovor s prijateljem je 

večinoma potekal slovensko. 

Če pa je bil Madžar, se jim je 

pa prilagajal on in ne oni 

njim. 

 

Odvisno, kdo ti je bil 

prijatelj. S tistim, kateremu je 

bil materni jezik slovenščina, 

se je pogovarjala slovensko, 

madžarsko pa s tistim, 

kateremu je bil materni jezik 

madžarščina. 

pogovor s 

prijateljem v 

slovenščini (33), 

prilagajanje 

Madžarov (34) 

 

jezik odvisen od 

prijatelja (35), 

pogovor s 

slovenskim 

prijateljem v 

slovenščini (36), 

pogovor z 

madžarskim 

prijateljem v 

madžarščini (37) 
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R: És az osztály zöme hogyan 

kommunikált?  

[Kako je komunicirala večina učencev v 

razredu?] 

  

F1: Tehát … amikor mi jártunk, nem volt 

magyar 1, magyar 2 se. Mi mind együtt 

voltunk, magyarnál is. Tehát mindenki 

anyanyelvű szinten tanulta a magyart, 

magyarnál is együtt voltunk. Tehát az 

osztálynak az összetétele nálunk úgy fele - fele 

volt. Tehát hogyha tudtam, hogy tud 

magyarul, akkor mindig magyarul beszéltem 

vele. 

 

 

 

 

 

 

 

F2: Jaz sem se vedno z vsakim pogovarjal 

slovenski.  

V njenem času šolanja ni bilo 

madžarščine 1 ali 2, vsi so se 

enako učili madžarščino, in 

sicer kot materni jezik. V 

razredu je bilo med Madžari 

in Slovenci nekje pol-pol. Če 

je kak sošolec vedel 

madžarski, potem se je z 

njim vedno pogovarjala 

madžarski. 

 

 

 

 

 

Z vsakim se je pogovarjal 

slovensko. 

ni bilo poučevanja 

madžarščine na 

dveh nivojih (38), 

učenje madžarščine 

kot materni jezik 

tudi za Slovence 

(39), razmerje v 

razredu med 

Slovenci in Madžari 

je bilo pol-pol (40), 

znanje madžarščine 

je pogojeval 

pogovor v 

madžarščini (41), 

 

pogovor vedno v 

slovenščini (42) 

R: Hogy van most a családban? Hogy 

kommunikáltok? 

[Kako je sedaj v družini? Kako komunicirate?] 

  

F2: Jaz se s hčerko vedno pogovarjam 

slovensko [premor], no, mogoče kako besedo 

madžarsko, ampak v glavnem slovensko. 

S hčerko se pogovarja 

slovensko. 

pogovor z otrokom 

v slovenščini (43) 

R: Lahko ponazorite s kakšnim primerom?   

F2: Čisto tak [premor], ni nekega sistema. Zdaj 

ne točno [premor], da bi eno stvar v 

madžarščini rekel, čisto tak z navade kot neki 

desert. Ne ponavlja se konstantno, ampak 

včasih… 

 

 

Ni sistema, da bi vedno 

določeno stvar povedal v 

madžarščini. Bolj z navade, 

kot neki desert. To se 

pojavlja včasih. 

govor v madžarščini 

je nesistematičen 

(44), iz navade kot 

desert (45), pojavlja 

se včasih (46) 
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R: Hogy van most a családban? Hogy 

kommunikáltok? 

[Kako je sedaj v družini? Kako komunicirate?] 

  

F1: Mi ezt így eldöntöttük [premor]. A mi 

házasságunk egy fura eset. Az ő [pokaže na 

moža]  családja egynyelvű, ott nem tud senki 

magyarul, férjem családjaban nem beszélt 

magyarul senki – soha. Nem volt a 

rokonságában se senki, aki magyarul beszélt 

volna. Az én családom – és a rokonságban is –  

nagyon nehezen beszélnek szlovénul. 

Idősebbek a szüleim, a rokonság, tehát mi 

soha nem beszéltünk szlovénul senkivel. S mi 

eldöntöttük – tehát a gyereknek a 

szempontjából, hogy mi a legjobb. Úgy 

kezdtük tanítani mint ahogy az oktatás fell volt 

állítva. Hogy a nyelvet személyhez köti. S 

akkor a lányunk kezdett beszelni. Tehát ő (a 

férje) csak szlovénul beszélt hozzá, én meg 

csak magyarul.  Tehát ő két éves koráig, 

ameddig megtanult beszélni, már kötötte a 

nyelvet. Jó, eleinte keverte. Férjem családjával 

is magyarul kezdett beszélni, de ez egy idővel 

elavult. A lányunk ezzel nőtt fel. Tehát ő 

tudta, ha anyósomékhoz megyünk látogatóba, 

akkor szlovénul fog beszélni, nálunk otthon – 

a mamával, papával, többiekkel pedig 

magyarul.  

 

 

Njuna zakonska zveza je 

poseben primer. 

Po moževi strani so vsi v 

družini slovensko govoreči, 

torej enojezični. V njeni 

družini so tudi vsi enojezični, 

govorijo le madžarsko. Njeni 

starši starejši in starejši ljudje 

zelo slabo govorijo 

slovensko. Odločila sta se 

glede jezika komunikacije. Z 

vidika otroka in v njeno 

korist sta jo začela učiti po 

modelu dvojezičnega pouka, 

torej z vezavo jezika na 

osebo. Pri dveh letih je že 

vezala jezik na osebo. Na 

začetku je sicer mešala, a s 

tem je ona odraščala.  Vedela 

je, da se pri moževi družini 

govori slovensko, doma z 

babico, dedekom pa 

madžarsko. 

poseben primer 

zakonske zveze 

(47),  moževa stran 

slovensko 

enojezična (48), 

družina madžarsko 

enojezična (49), 

starejši starši (50), 

slabo znanje 

slovenščine (51), 

dogovor o uporabi  

jezika v 

komunikaciji (52), 

koristnost otroka 

(53), učenje po 

modelu 

dvojezičnega pouka 

(54), vezava jezika 

na osebo (55), 

uporaba vezave 

jezika na osebo pri 

dveh letih (56), 

mešanje na začetku 

(57), odraščanje s 

tem (58), vedenje, 

kje se govori 

slovenski in kje 

madžarski (59) 

R: Ha látogatóban vannak, pl. naluk, akkor 

ott hogyan beszél gyermekével?  

[Kako se pogovarjate s hčerko v primeru, da 

ste na obisku, npr. pri moževih starših?] 
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F1: Én a lányommal magyarul beszélek. És ő 

mondja is nekem, hogy anyu te velem 

magyarul. Jó, most már nem keveri. Tudod, 

féltem attól, hogy majd keverni kezdi a 

nyelvet. Az óvoda egy nagy kiesés volt, mert 

ott nem tartották be ezt, és ott nagyon kezdte 

keverni. Tehát amikor ő rajott hogy én is 

beszélek szlovénul, meg a férjem is magyarul, 

akkor próbálkozott. Most már ő 8 évesen tudja 

azt, hogy én si beszélek szlovénul, ő is 

magyarul, tehát megértjük, akármilyen 

nyelven mondja. De hozzám ő nagyon ritkán 

szól szlovénul. Például csak akkor, ha 

anyósoméknál vagyunk.   

 

 

 

S hčerko se pogovarja 

madžarski. Hčerka ji še 

pravi, naj samo tako govori. 

Strah, da bo mešala jezika. 

Izpad v vrtcu, ker se niso 

držali vezave jezika na 

osebo. Ko je ugotovila, da 

oba starša govorita oba 

jezika, je začela probavati. 

Pri osmih letih že ve, da oba 

razumeta oba jezika. Redko 

govori z mamo slovesnki, 

npr. če so na obisku pri tašči. 

govor z otrokom v 

madžarščini (60), 

prošnja otroka, da 

tako govori (61), 

strah pred 

mešanjem jezika 

(62), vrtec velik 

izpad (63), 

neupoštevanje 

dogovora 

vzgojiteljic glede 

vezave jezika na 

osebo (64), 

ugotovitev, da oba 

starša govorita oba 

jezika (65), poskusi 

izrabe le-tega (66), 

pri osmih letih 

razume, da starša  

obvladata oba 

jezika (67), 

pogovarjanje v 

slovenščini v 

primeru obiska 

starih staršev (68) 

R: És önök?  

[Vidva med seboj?] 

  

F1: Mi ketten meg attól függ. Ha pörülök vele, 

biztos magyarul. Ő is beszél hozzám 

magyarul, én is hozzá szlovénul. Mikor milyen 

kedvem van. Ő tud magyarul. Tehát ő egy 

tipikus példa arra,  hogy meg lehet tanulni 

magyarul az iskolában. Ő akkor tanult meg,  

amikor nem volt magyar kettő meg magyar 1. 

Testvérjei közül egyik sem beszél magyarul, 

csak ő. Az egy dolog, hogy Gyertyánosba járta 

Odvisno. V primeru kreganja 

sigurno madžarski. Drugače 

pa odvisno, kakše volje sva. 

On ve madžarski. Je tipičen 

primer za to, da se v šoli 

lahko naučiš madžarski. Ko 

se je on učil, še ni bilo 

madžarščine 1 ali 2. Izmed 

bratov je edini, ki govori ta 

kreganje madžarsko 

(69), moževo 

znanje madžarščine 

(70), tipičen primer, 

da se v šoli lahko 

naučiš (71), v času, 

ko ni bilo 

madžarščine 1 ali 2 

(72), edini izmed 
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az első két évet, és ott zömében magyar 

gyerekek jártak. Gyertyánosban akkor még 

magyarul többen beszéltek, mint most. 

 

 

 

 

 

 

 

F2: Možno je. Ampak tudi verouk je potekal 

samo slovensko, ni bil madžarsko, vsaj tam ne. 

Zdaj pa kaj jaz vem, mogoče prijatelji tudi kaj 

vplivajo. V Gaberju smo imeli sosede, ki so 

govorili samo madžarsko in smo se skupaj 

igrali. Tudi preko igre tudi kaj madžarskega 

pobereš. Mislim, da se je naklonjenost za jezik 

tam začela in to v prvih leti šolanja.   

 

 

 

 

F1: Mondjuk … én hat évesen mentem 

óvodaba – akkor még nem volt így, mint ma. 

Egy évig kötelező volt. Az óvodáig én egy 

szót nem tudtam szlovénul. Egy éven belül én 

ott az óvodában már úgy tudtam beszálni 

szlovénul,  hogy megmondtam amit akartam. 

Visszaemlékszem a második osztályra, hogy 

ott már mindegy volt, hogy milyen nyelven 

beszéltem. Tehát azt nagyon gyorsan 

megtanultam.  

jezik. Prvi dve leti obiskoval 

šolo v Gaberju, kamor so 

takrat hodili pretežno 

madžarsko govoreči otroci. 

 

  

 

 

 

 

Dopušča možnost. Verouk je 

potekal slovensko. Vplivajo 

tudi prijatelji. Sosedje so 

govorili le madžarsko. 

Skupaj so se igrali in preko 

igre so se tudi marskikaj 

naučili. Začetki naklonjenosti 

za jezik v prvih letih šolanja.  

 

 

 

 

Vrtec je začela obiskovati pri 

šestih letih. Obvezen obisk 

eno leto. Do vpisa v vrtec ni 

znala govoriti slovensko. V 

vrtcu se je v enem letu toliko 

naučila, da je že povedala, 

kar je želela. Spominja se na 

drugi razred, ko ji je že bilo 

vseeno, v katerem jeziku 

govori. Hitro se je naučila.  

bratov, ki se je 

naučil (73), prvi dve 

leti pouk v Gaberju 

(74), pretežno 

madžarsko govoreči 

otroci (75) 

 

 

 

 

verouk v 

slovenščini (76), 

vplivi prijateljev 

(77), sosedje 

govorili madžarsko 

(78), skupno  

igranje (79), učenje 

jezika preko iger 

(80), naklonjenost 

za jezik že v prvih 

letih šolanja (81) 

 

začetek obiska vrtca 

pri šestih letih (82), 

obvezen obisk eno 

leto (83), neznanje 

slovenščine do vrtca 

(84), znanje jezika 

po enem letu (85), 

izražanje želja, 

misli (86), spomini 

na drugi razred 

(87), znanje obeh 

jezikov na enaki 

ravni (88), hitro 

učenje (89)  
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R: Katere knjige ji kupujeta? 

[Milyen könyveket vásárolnak?] 

  

F2: Ono, kaj se ona odloči. 

 

 

F1: Azt, ami neki megtetszik. Az igaz, hogy 

konyvmániás, imádja  a könyveket. Nagyon 

sok könyve van, de ő nem mondja, hogy most 

ne magyart, vagy miért magyar veszünk. Ő 

kiválasztja a könyvet annak alapján, hogy mi 

van bent, mi vonzza. 

Odloči se otrok.  

 

 

Tiste, katere se ji dopadejo. 

Obožuje knjige. Ima veliko 

knjig. Nikoli ne reče, da ne bi 

brala madžarskih knjig. 

Izbere na podlagi vsebine, saj 

jo le ta pritegne.  

odločitev otroka 

(90) 

 

zunanja platnica 

(91), oboževanje 

knjig (92), ni 

odklanjanja 

madžarskih knjig 

(93), izbira na 

podlagi vsebine 

(94) 

R: Hogy vannak megelégedve gyermekük 

nyelvi tudásával?  

[Kako ocenjujete znanje vašega otroka iz 

slovenskega/madžarskega jezika?] 

  

 

 

F1: Szerintem mindkét nyelvet jól beszéli. 

Nekem/nekünk az volt nagyon nehéz 

eldönteni, hogy milyen csoportba irassam. Az 

volt nekem stressz. Tehát hogy eldönteni… 

mert ok.,  annak a gyereknek, amelyiknek 

erősebb az egyik nyelve mint a másik, az 

ok…. de az ő esetében én három hétig nem 

aludtam hogy melyik csoportba irassam. 

Barátai, tehát akikkel ő felnőtt óvodában, azok 

mind szlovén anyanyelvűek, tehát őt kivenni 

onnan, abból a közegből, ahol már megszokta. 

De szerintem most annál inkább rá fog jönni 

arra, hogy miért van ő ott, a magyar egyes 

csoportban [premor]. Mondjuk, sokszor 

megkérdezte, hogy nekem miért kell 

elmennem, az osztalyból ki. Azért döntöttem 

így, mert szlovénul megtanítjuk, megtanul 

 

 

Meni, da otrok dobro 

obvlada oba jezika. Izpostavi 

vpis, saj sta se z možem 

težko opredelila glede jezika 

opismenjevanja. Situacija je 

bila stresna. Tri tedne ni 

spala, ker je bila v dilemi 

zaradi odločitve. Lahko je v 

primeru otrok, pri katerih 

eden od jezikov dominira. 

Otrokovi prijatelji so 

slovenskega maternega 

jezika. Bala se je utrgati 

otroka iz znanega okolja. 

Odločila se je zato, ker se bo 

slovensko lažje nauči. 

Dopušča možnost, da bo 

dobro obvladanje  

obeh jezikov (95), 

vpis (96), težka 

odločitev glede 

jezika 

opismenjevanja 

(97), stresna 

situacija (98), 

nespanje zaradi 

dileme (99), lažje v 

primeru otrok, pri 

katerem dominira 

eden od jezikov 

(100), otrokovi 

prijatelji pripadniki 

slovenskega 

maternega jezika 

(101), strah pred 

utrganjem otroka iz 
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könnyebben. És lehet, hogy a magyar majd 

hátrányos helyzetbe kerül, azért is modtam, 

hogy legyen magyar 1. Hiszen ott többet, 

többet hall, ott mégis jobban használja. Mert ő 

itt kevesebb emberrel fog találkozni, akivel 

magyarul fog beszelni. 

madžarščina zapostavljena. 

Tega ni želela, zato ga je 

vpisala k madžarščini 1, saj 

tam  otrok več bere, bolje 

uporablja jezik. Srečeval se 

bo z manj ljudi, s katerimi bo 

madžarski govoril. 

Otrok je spraševal, zakaj 

mora pri jezikih v drugo 

skupino. Upa, da bo otrok 

uvidel, zakaj je v tisti 

skupini, pri madžarščini 1.  

znanega okolja 

(102), slovensko se 

lažje naučiš (103), 

strah pred 

zapostavljenostjo 

madžarščine (104), 

tega ni hotela (105),  

vpis otroka k 

madžarščini 1 

(106), več branja 

(107), pogostejša 

raba jezika (108), 

redko srečevanje z 

ljudmi, ki govorijo 

madžarsko (109), 

spraševanje otroka, 

zakaj mora pri urah 

jezika v drugo 

skupino (110),  

spoznanje otroka, 

zakaj je pri 

madžarščini 1 (111) 

R: Most már másodikos, hogy látják a 

helyzetet, most is így döntenének? 

[Kako vidite sedaj, ko otrok obiskuje že drugi 

razred? Bi se odločili enako?] 

  

F1: Még mindig nem vagyok benne biztos.  

Remélem, hogy ezt hamar eltörlik, és nem lesz 

többet így,  hogy ezt el kell dönteni. Mert aki 

ebbe belegondol, látja, hogy nem olyan 

egyszerű a dolog, ha el kell döntenek, hogy 

melyik nyelvhez iratsd. Azért meg van így, 

hogy a magyar 1-hez nem iratja nagyon senki 

már [premor]. Pedig nagyon sok van olyan, 

akinek mindegy lenne…. A szülők nem 

ismerik a helyzetet és úgy döntenek, hogy a 

 

 

Glede odločitve še vedno ni 

sigurna. Želi, da bi ta sistem 

čimprej spremenili. Stvar ni 

tako enostavna, če se moraš 

odločati za en ali drug jezik. 

Veliko jeotrok, katerim bi 

bilo vseenon glede jezika 

opismenjevanja. Starši ne 

nesigurnost (112), 

želja po spremembi 

sistema (113), stvar 

ni enostavna pri 

izbiri jezika (114), 

veliko otrok, ki bi 

se lahko oba jezika 

učili na enaki 

stopnji (115), starši 

ne poznajo situacije 
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gyermekeik szlovén csoportba járjanak, és 

majd negyedikben átmennek magyar 1-hez. Én 

most 8-ban tanítok magyar 1-et, s nekem 

nagyon sok olyan  gyerekem van, aki 

negyedikben ment át. És azok a legjobbak. 

Helyesírási szempontból sokkal előbbre 

vannak. 

De hány ilyen eset van, hogy átmehetne, de 

nem akar. Többet kellene tanulni és még 

sorolhatnám.  

poznajo situacije, zato jih ne 

vpisujejo k madžarščini 1, 

raje se odločijo za slovensko 

skupino. Menijo, da bo že v 

četrtem razredu prestopil. 

Poučuje v osmem razredu. 

Pozna veliko otrok, in glede 

pravopisa so najboljši tisti, ki 

so v četrtem razredu 

prestopili od madžarščine 2 k 

madžarščini 1. Še vedno 

veliko primerov, ko zaradi 

večje zahtevnosti ne prestopi 

k prvemu jeziku. 

(116), ne vpisujejo 

otroke k 

madžarščini 1 

(117), odločitev za 

slovensko skupino 

(118), prestop v 

četrtem razredu 

(119),   poučevanje 

v osmem razredu 

(120), z vidika 

pravopisa boljši 

otroci, ki so v 

četrtem razredu 

prestopili od 

madžarščine 2 k 

madžarščini 1 (121) 

R: Milyen újságokat olvasnak? 

[Katere časopise berete?] 

  

F1: Neki Winx, de neki mindegy, hogy milyen 

nyelven van. A Népújság van nálunk, náluk 

Vestnik. Egyik helyen egyiket olvassuk, másik 

helyen másikat. A gyereknek meg teljesen 

mindegy. Megyünk Magyarországra, 

egyértelmű, hogy ő könyvet fog venni. 

Bárhova megyünk vagy újsagot vagy könyvet 

vesz. Az legyen magyar nyelven vagy szlovén 

nyelven, ebből mi soha nem csinálunk 

problémat. Horvátországon a tengerparton 

horvát volt, olvastam neki horvátul és  

fordítottam magyarra meg szlovénra. Tehát ez 

nem probléma. 

Otrok bere Winx. Kamorkoli 

gredo, otrok kupi knjigo in 

vseeno, v katerem jeziku.  

Razumljivo, če grejo na 

Madžarsko, otrok kupi knjigo 

ali revijo. Bili so na 

Hrvaškem, kjer so kupovali 

hrvaške revije, mama je 

otroku prevajala v 

madžarščino in slovenščino. 

To ni bil problem.  

Starša doma bereta Népújság, 

pri tašči pa Vestnik.  

otrok bere Winx 

(122), nakup knjige 

ne glede na jezik 

(123), na 

Madžarskem 

madžarske knjige 

(124), na Hrvaškem 

hrvaške knjige 

(125), mama 

prevajala (126), ni 

bil problem (127), 

starša doma bereta 

Népújság (128), pri 

tašči Vestnik (129) 

R: Kaj najraje gledate na televiziji?  

[Milyen műsorokat néznek a tévében?] 

  

F1: Mindent nézünk. Ő leszed egy filmet, 

aztan az egész család nézi. 

Vse gledajo. Filme iz 

interneta, gleda cela družina. 

vsi vse gledajo 

(130), filmi iz 
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F2: Mi ne delamo zdaj tu neke razlike, 

slovenski film, madžarski film. Jaz vse 

razumem. Veš, mi gledamo film, slov., madž, 

gledamo vsi, ker vsi razumemo. Ni ta [premor] 

da oni gledajo madžarski film, zdaj pa jaz tega 

ne bom, ker ne razumem. Tega ni.  

 

 

Ne delajo razlik v filmih 

zaradi jezika. Vsi razumejo 

vse. Ne odklanjajo filma 

zaradi nerazumevanja 

madžarščine.  

interneta (131) 

 

ni razlik zaradi 

jezika (132), vsi 

razumejo vse (133), 

ni odklanjanja 

zaradi 

nerazumevanja 

madžarščine (134) 

R: Kakšne narondosti je otrok? Kako sta to 

določila? 

[Milyen nemzetiségű gyermekük? Mi alapján 

döntöttek?] 

  

F1: Mi a gyermeket magyarnak mondtuk. A 

férjem mondta, hogy döntsem el én. Nálunk ez 

nem játszik szerepet, hogy ki mi. 

Otrok sta  vpisala za 

pripadnika madžarske 

narodnosti. Mož je prepustil 

odločitev ženi. Vendar 

narodnost ne igra vloge.  

otrok je pripadnik 

madžarske 

narodnosti (135), 

mož prepustil 

odločitev ženi 

(136), narodnost ne 

igra vloge (137) 

R: Van-e presztizse a nyelvnek? 

[Ali je jezik prestižen?] 

  

F1: A probléma a vegyes házasságok [premor]. 

A gyerekek jönnek iskolába és ahogy nézem, 

az a fontos, hogy az a szülő, amelyik többet 

van a gyerekkel, és amilyen nyelven beszél 

hozzá, az dönt. Általában az anya van otthon a 

gyerekkel. Ha az anya magyar, a gyerek 

biztosan fog magyarul beszélni. Az apánál 

nem biztos. Tapasztalatomból mondom, hogy 

nagyon sok az olyan gyerek, akinel az apja 

magyar származású, és az anya szlovén. Az a 

gyerek már nem lesz magyar érzelmű vagy 

nehezen lesz. 

Probleme vidi v dvojezičnih 

zakonih. Po njenih opažanjih 

je pomembno, kateri izmed 

staršev je več časa z otrokom 

in v katerem jeziku govori z 

njim. Ponavadi je mama tista, 

ki je več časa doma. Če je 

mama Madžarka, bo otrok 

zagotovo govoril madžarsko. 

Iz izkušenj pove, da v 

družinah, kjer je oče Madžar 

in mama Slovenka, otrok se 

ne čuti za Madžara.   

problemi so 

dvojezični zakoni 

(138), odločilno, 

kateri izmed staršev 

preživi več časa z 

otrokom (139), 

mama je več časa 

doma (140), otrok 

bo zagotovo govoril 

madžarsko, če je 

mama Madžarka 

(141), otrok se ne 

čuti za Madžara, če 

je oče Madžar in 
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mama Slovenka 

(142) 

R: Ali sta pomembna oba jezika v vašem 

poklicu? 

 [Fontos-e, hogy az ember két nyelvet 

tanuljon, ha itt akar elhelyezkdedni?] 

  

F2: Če se hočeš zaposliti v Lendavi, moraš 

znati oba jezika. Tu ni kaj.  

 

 

 

F1: Az plusz, biztos mindig csak plusz, 

hogyha több nyelvet tudsz. Főleg itt. Az, hogy 

én két nyelvet beszélek, csak előnyom volt 

mindig belőle, soha nem hátrányom. 

Za zaposlitev v Lendavi sta 

potrebna oba jezika.  

 

 

 

Vedno je plus, če obvladaš 

čim več jezikov. Od znanja 

dveh jezikov je imela vedno 

prednosti, nikoli slabosti. 

za zaposlitev v 

Lendavi je potrebno 

znanje obeh jezikov 

(143) 

 

znanje večih 

jezikov vedno 

predstavlja 

prednost, nikoli 

slabost (144) 

R: S kom se družite (kakšne narodnosti so 

vaši družinski prijatelji). Na kratko opišite. 

  

F1: Mondjuk így családon belül több a szlovén 

anyanyelvű, akikkel találkozunk.  

Ott van a nagybácsim, nagynénim, és a férjem 

magyarul beszél velük. Az egyértelmű, hogy 

ők nem fognak szlovénul beszélni. Először 

igyekeztek, a nagybácsim szlovénul beszélt 

hozzá, de mondtam nekik, hogy miért. Ha tud 

magyarul, akkor miért beszélnek vele 

szlovénul.  

 

 

 

 

F2: Recimo … v naši družini, na moji strani 

nas je več. Več bratov je oče mel, več 

sorodnikov, več ljudi se pogovarja slovensko – 

tam se vsi slovensko pogovarjajo. Na njeni 

strani jih je manj blo, in te je že to tako 

Znotraj družine se srečujejo 

več s slovensko govorečimi 

sorodniki. Njeni sorodniki so 

na začetku z možen  govorili 

slovensko, a jij je  

žena opozorila, da ni potrebe, 

saj mož govori madžarsko.  

 

 

 

 

 

Po njegovi strani večja 

družina, zato jih tudi več 

govari slovensko. Na njeni 

strani manj sorodnikov, torej 

manj jih govori madžarsko.  

več slovensko 

govorečih 

sorodnikov (145), z 

madžarsko 

govorečimi se tudi 

mož pogovarja 

madžarsko (146), 

na začetku trud s 

strani sorodnikov 

(147), ni potrebe, 

saj mož govori 

madžarsko (148) 

 

večja družina po 

njegovi strani (149), 

več slovensko 

govorečih (150), 

manj sorodnikov po 
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[premor] na njeni stani jih je manj, na naši 

več. 

njeni strani (151), 

manj madžarsko 

govorečih (152) 

R: Ali hodite v gledališče v Lendavi? Na 

podlagi česa to izbirate?  

[Mi alapján döntik el a színházba való 

látogatást?] 

  

F1: Nikoli na podlagi jezika. Ne. Ami vonz 

bennünnket. Lehet az bármilyen nyelvű. 

Nikoli ne izbirata obisk 

gledališča na podlagi jezika. 

Pritegne vsebina. 

odločitev za obisk 

gledališča ni na 

podlagi jezika 

(153), pritegne 

vsebina (154) 

R: Járnak-e templomba? Ha igen, melyik 

miséhez mennek gyakrabban? 

 [Če hodite v cerkev: h kateri maši greste 

pogosteje?] 

  

F1: Ő nem jár [a férjére mutat]. Mi meg az 

időpontot nézzük. A legtöbbször, mondjuk, 

magyar misére megyünk. A gyermekünk 

szlovén hittanra jár. Tehát ott tudtam, hogy 

szlovén csoportba fog járni. Szóval, először 

mert nem nagyon akart járni, tehát nehezen 

kezdett hittanra járni. Másodszor a barátai is 

ott voltak. A magyar csoportban hárman 

vannak vagy négyen. A hittannál nem 

akartam, hogy olyan kis csoportban legyen a 

barátai nélkül. De misére meg magyarhoz jár, 

de ott is mindegy neki. 

 

 

Obisk maše izbirajo na 

podlagi časa. Ponavadi 

hodijo k madžarski maši. 

Otrok obiskuje slovenski 

verouk zaradi prijateljev, ki 

so v tisti skupini in zaradi 

premajhnega števila otrok v  

madžarski skupini.   

 

izbor maše na 

podlagi časa (155), 

največkrat 

madžarska (156), 

obisk slovenskega 

verouka zaradi 

prijateljev ter 

premajhnega števila 

otrok v madžarski 

skupini (157) 

R: A Magyar Nemzetiségi Művelődési 

Intézet néha kedvezményeket ad a magyar 

nemzetisegű embereknek. Ki szokták-e 

ezket használni? 

[Ali izkoriščate ugodnosti, ki jih ponuja Zavod 

za kulturo madžarske narodnosti, Republika 

Madžarska?] 
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F1: Én nagyon nem. Én őszintén megmondom, 

hogy nem. A magyar igazolványt sem, nincs 

nekem magyar igazolványom. Azért nincs, 

mert én magyar vagyok igazolvány nélkül is. 

Tehát nem azért kell igazolvány, mert 

kedvezmény jár hozzá. Nagyon sokan csak 

azért vették fel, csak azért van nekük. 

Ugyanez a véleményem az állampolgárságról 

is. Tehát az egy dolog, hogy kedvezménnyel 

jár. Ne azért legyen valaki magyar, mert 

valami kedvezményt hoz.  

A művelődési intézet hogy van, az nagyon jó. 

Tehát szerintem a legtöbbet tesz a kultúra, 

meg a nyelv megmaradásáért, nagyon gazdag 

programokat nyújt, a gyerekeket felkarolja, a 

versenyek, a gyerekeknek szervezett táborok 

nagyon jók. Mindenképpen nagyon jó a 

tevékenységük. 

 

 

 

 

Ne izkorišča ugodnosti, ki bi 

jih ponujala madžarska 

izkaznica ali državljanstvo. 

Je Madžarka brez gledanja 

po zaslužku. Nasprotuje 

takemu početju. Pohvali 

Zavod za kulturo madžarkse 

narodnosti, saj z bogatim 

programom, s tekmovanji, 

tabori vzpodbuja otroke k 

ohranjanju jezika in kulture.   

nekoriščenje 

ugodnosti 

madžarske 

izkaznice ali 

državljanstva (158), 

je Madžarka brez 

koriščenja 

ugodnosti (159), 

nasprotovanje 

(160), pohvala 

Zavodu za kulturo 

madžarske 

narodnosti (161), 

vzpodbuda otrok  

(162),  bogat 

program (163),  

tekmovanja (164),  

tabori (165) 

R: Ali ste starši pri vpisu otroka v šolo 

dobili zadostne informacije? Vam je bilo 

razumljivo?  

  

F1: Kétszer voltunk összehivatva az iskola 

oldaláról azelőtt, míg  a lányunk óvodás volt. 

Az iskola bemutatta ezt a ketnyelvűségi 

modellt. Hogy mi mit jelent ez órában, a 

magyar 1, magyar 2, tehat anyanyelvi szinten.  

A tanárok, akik tanítottak akkor, ők is ott 

voltak, és a gyakorlatból is bemutattak. Ez 

mellett még kaptunk ilyen 10 oldalas 

publikációt is, tehát aki bele akart mélyedni, 

annak minden feltétele adva volt. Szerintem az 

a szülő, aki akkor ott volt, az megértette a 

dolgot. 

 

 

 

Bila sta dva sestanka, 

sklicana  s strani šole. Šola je 

predstavila dvojezični pouk z 

učitelji iz prakse ter dobili 

zloženko s podrobnim 

opisom. Prisotni starši so 

dobili zadostne informacije. 

 

 

dva sklicana 

sestanka (166), 

predstavitev 

dvojezičnega 

poučevanja (167), 

učitelji iz prakse 

(168), zloženka 

(169), zadostne 

informacije (170), 

R: Mit mond a gyermekük, szereti a nyelvi 

órákat? 

[Kaj reče otrok: ali ima rad jezikovne ure?] 
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F1: Szerintem neki most már mindegy, hogy 

melyik csoportban van. 

 

 

 

F2: Zadovoljna je. Zdaj več ne sprašuje, zakaj 

se otroci ločijo pri jezikih.  

Sedaj mu je že vseeno, v 

kateri skupini je.  

 

 

 

Otrok zadovoljen. Ne 

sprašuje, zakaj se ločijo pri 

jezikih.  

več ni pomembno, v 

kateri jezikovni 

skupini je otrok 

sedaj  (171) 

 

otrok zadovoljen 

(172), ni 

spraševanja po 

vzrokih ločitve pri 

urah jezika (173) 

R: Kaj menite o prisotnosti dveh učiteljev 

(vezava jezika na osebo) v 1. triadi? 

Opredelite zakaj tako razmišljate. 

[Mi a véleményük a két tanár szerepéről és 

a  személyhez kötött nyelvről?] 

  

F1: Szerintem ez jó, ha betartják. Mert az 

óvodában nem volt ez betarta, azt merem 

állítani. Az meg megint a tanártól függ, hogy 

minden gyerekhez (tehát aki szlovén 

anyanyelvű, ahhoz is) magyarul fog beszélni. 

Tehát a magyarul beszélő tanárnak van 

nehezebb feladata, mert minden magyar 

nyelvű gyerek, aki járt óvoda, tud szlovénul, 

tud beszélni, megérti az utasításokat, amikor 

idejön az iskolába. Igaz? De fordított esetben 

viszont az nagyon nehéz feladat. 

Vezava jezika je dobra le, če 

se tega učitelji držijo. V vrtcu 

se tega niso držali. 

Madžarkso govoreči učitelj 

ima vedno težjo nalogo, saj 

slovensko govorijo tudi 

Madžari, ki so se že jezik 

naučili v vrtcu. Slovensko 

govoreči se pa v vrtcu ne 

naučijo Madžarsko.  

vezava jezika 

dobra, če se tega 

držijo (174), v vrtcu 

se niso držali  

(175), težja naloga 

madžarsko 

govorečega učitelja 

(176), slovensko 

govorijo tudi 

Madžari (177), vsi 

otroci ne razumejo 

madžarsko (178) 

R: Az önök osztályában ez be van tartva? 

[Kaj menite, ali se držijo tega v vašem 

razredu?] 

  

F1: Szerintem igen. De mindenhol biztosan 

nincs betartva. Tehát a magyar tanár esetében 

ez kegyetlen nehéz. És mindig rajta keresik a 

hibát, hogyha nem tartja be, vagy ha valami 

nem úgy válik be, mert akkor az azt jelenti, 

hogy a 6. osztályban minden gyerek tudna 

V otrokovem razredu se 

učitelja držita vezave jezika 

na osebo. Vsepovsod 

verjetno ni tako. Madžarsko 

govoreči učitelj ima zelo 

težko nalogo, saj vsi menijo, 

upoštevanje vezave 

jezika na osebo 

(179), vsepovsod ni 

tako (180), težka 

naloga madžarsko 

govorečega učitelja 
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folyékonyan magyarul beszélni, ami messze 

nincs úgy. És nem lehet ezt  csak az iskolában 

elérni. Ha csak az iskola feladata lesz, hogy 

megmaradjon a nyelv, akkor nem fog sokáig 

megmaradni. Mert most csak az iskola 

feladata, hogy mindenki rajtunk keresi a hibát. 

A környezet, a család is nagyon fontos. Mert a 

tanárok fejtetre állhatnak, akkor sem tudnak 

eredményesek lenni, ha a szülők nem 

segítenek.  

da je samo od njega odvisno, 

koliko se bo otrok naučil 

madžarski. Če bo ta naloga 

naložena le šoli, potem se 

jezik ne bo dolgo ohranil. 

Starši, okolica sta prav tako 

pomembna.  

(181), znanje 

madžarščine 

odvisna le od šole 

(182), možnost 

ohranitve jezika je 

kratkotrajna (183), 

pomembnost 

staršev in okolice 

(184) 

R: Két tanár - két nyelv. Egyenrangú e a 

két nyelv a nem nyelvi óráknál?  

Ali je v procesu poučevanja kateri izmed 

jezikov v podrejenem položaju? 

  

F1: Tanártól függ. Tanár kombinációtól függ. 

A párosokat nagyon jól kéne kiválasztani. Ha 

egy idősebb tanár van, aztán kap egy fiatal, 

kezdő tanárt, az már biztos, hogy ott nem lesz 

egyenlőség. A két tanárnak egyenrangúnak 

kéne lenniük, nemcsak nyelvi szinten. Vagy 

pedig karakter kérdése is, melyik az erősebb. 

Nagyon jól együtt kell működni a párosnak, 

hogy ez beválljon.  

Odvisna od učitelja in od 

kombinacije učiteljev. Če k 

starejšemu učitelju dodelijo 

učitelja začetnika, ne bo 

enakopravnosti. Je pa tudi od 

karakterja odvisno. Pari 

morajo dobro sodelovati.  

odvisno od učitelja 

(185), kombinacija 

učiteljev (186), 

karakter (187), v 

kombinaciji starejši 

učitelj z mlajšim ne 

more biti 

enakopravnosti 

(188), dobro 

sodelovanje parov 

(189) 

R: Hogy működik ez a mi iskolánkban?  

[Kako to deluje na naši šoli?] 

  

F2: To jaz ne vem povedati. Niti ne vem, kdo 

so pari. Starši vpogleda tolko niti nimajo. 

Moral bi biti en teden tam, da bi videl, koliko 

je katerega jezika, to mi ne vemo.  

 

 

 

 

F1: Szülőként erről nem tudok véleményt 

Ne ve povedati, kdo so pari 

na šoli in kako med seboj 

sodelujejo, tudi glede 

uporabe obeh jezikov.  

 

 

 

 

Kot stariš ne ve oblikovati 

ne pozna parov na 

šoli (190), ne ve 

oceniti 

medsebojnega 

sodelovanja in 

uporabe jezikov 

(191) 

 

ni mnenja (192), 
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mondani. Azt látom, hogy amikor csinálja a 

házit, akkor egyszer szlovénul olvassa, 

egyszer magyarul, mikor milyen kedve van. 

mnenja. Pri opazovanju 

otroka opaža, da nalogo 

enkrat prebere v slovenščini, 

drugič v madžarščini, 

odvisno od volje. 

otrok nalogo enkrat 

bere slovensko, 

drugič madžarsko 

(193) 

 

R: Megfelelő-e a kétnyelvű oktatás? El 

tudják képzelni valamilyen más formában?  

Je ureditev dvojezičnega poučevanja 

ustrezna? Ali si jo lahko zamišljate kako 

drugače? 

  

F2: Malo bi moral razmišljati. Zdaj na blef, ne 

vem [premor]. Na sami program, kaj se otroci 

učijo v šoli nimam pripomb. Mogoče malo to, 

da učitelj več ni učitelj, da ni tako kot je bilo 

včasih, da se otroci preveč tožarijo (na primer 

zdaj bom te pa tožil, ker si me jezno pogledal), 

pa take stvari. To ni v redu, učitelj bi mogel 

biti učitelj, učenec bi mogel biti učenec. Neki 

red bi moral bit, ne pa da je zdaj neki kaos vse 

skupaj. Včasih  je blo  pridi sem, tufff, pa si bil 

na miru. Zdaj pa huuu, nihče ne sme niti 

pogledati. Meni to ni v redu, jaz bi tu neki red 

nardil. Učitelj bi bil učitelj.  Ne pa, da je zdaj 

preveč svobode. Nekdo nekomu nekaj pove, 

pa ga takoj tožijo starši, pa pridejo v šolo, pa 

razgrajajo, ker je učitelj učenca jezno 

pogledal, nekaj rekel. Ko smo mi bili v šoli, 

tega ni bilo, takrat je bil učitelj učitelj. Ko je 

rekel, tak je, je tak je, pa konec.  Red je bil, 

disciplina, zdaj pa tega ni več. S tega slališča 

imam pripombo, za drugo pa jaz ne vem. 

F1 : Dvojezično šolstvo v drugi obliki? Sokat 

beszélnek arról, hogy nem jo, bírálják innen-

onnan. Olyan elképzelések is voltak, (már nem 

most, hanem régen), hogy különválasztani a 

magyar gyerekeket, magyar iskola, szlovén 

 

 

 

 

Nima pripomb na program. 

Pogreša večji red in 

avtoriteto učiteljev, učitelj bi 

moral biti učitelj. Pripisuje 

preveč svobode tako otrokom 

kot staršem, ki preveč 

»tožarijo«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preveč kritizirajo dvojezično 

šolstvo. V preteklosti so bile 

predstave o ustanovitvi 

madžarske šole, po 

italijanskem modelu. Ta ideja 

 

 

  

 

ni pripomb na 

program (194), 

pogreša večji red in 

avtoriteto (195), 

učitelj bi moral biti 

učitelj (196), preveč 

svobode otrokom in 

staršem (197), 

preveč tožarjenj 

(198) 

 

 

 

 

 

 

 

preveč kritik leti na 

dvojezično šolsto 

(199), v preteklosti 

predstave o 

ustanovitvi 
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iskola, tehát az olasz módszerhez hasonlóan. 

Szerintem itt Muravidéken ezzel már elkéstek 

sok évvel ezelőtt. Ha ezt most megcsinálják, 

akkor a magyar iskolában nem lesz annyi 

gyerek, hogy érdemes lenne ott dolgozni. 

Akkor mindenki masképp fog gondolkodni. 

A nyelvi csoportokat nagyon jónak látom. 

Szerintem több tantárgynál kéne. Most 

földrajz - történelem van, de ezt annak alapján 

választották, hogy milyen profilu tanárok 

vannak. Mindenképpen jó lenne valamelyik 

természeti tantárgynál is, pl. matematika vagy 

biológia vagy kémia. Ami ott jó, az az, hogy a 

magyar anyanyelvű gyerek könnyebben 

megérti, hogy miről van szó. Nem a kitűnő, 

mert annak mindegy. A közepes tanulónak 

viszont jobb, hogy az anyanyelvén hallja a 

magyarázatot.  

se ji zdi zamujena, saj ne bi 

bilo zadostno število vpisani. 

Dobra rešitev se ji zdijo 

jezikovne učne skupine, ki se 

izvajajo na predmetni stopnji 

pri predmetu zgodovina - 

geogravija. Smiselno bi bilo 

uvesti še kakšen 

naravoslovni predmet. Te 

skupine koristijo predvsem 

madžarsko govorečim 

učencem za boljše 

razumevanje učne snovi. 

Odličnjaku je vseeno, v 

katerem jeziku se uči, a 

povprečni učenec se lažje uči 

v materinščini.  

madžarske šole 

(200), zamujena 

ideja (201), ne bi 

bilo zadostno 

vpisanih (202), 

dobra rešitev so 

jezikovne učne 

skupine pri 

zgodovini - 

geografiji (203), 

smiselno bi bilo 

uvesti še kakšen 

naravoslovni 

predmet (204), 

pomagajo 

povprečnemu 

učencu pri 

razumevanju učne 

snovi (205), 

odličnjaku vseeno 

(206) 

R: Vprašala bi vaju še  o starosti in 

izobrazbi ter delovnem mestu.  

  

F2: Star sem 38. Končal sem štiriletno srednjo 

šolo. Trenutno sem samostojni podjetnik.  

 

 

 

F1 : Én is 38 vagyok. Egyetemet végeztem.  

 moški (207), 38 let 

(208), peta stopnja 

izobrazbe (209), 

samostojni 

podjetnik (210) 

 

ženska (211), 38 let 

(212), sedma 

stopnja izobrazbe 

(213), zaposlena v 

javnem sektorju 

(214)  
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PRILOGA 4: Dobljene kategorije 

DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: A1 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

 

ženska (94), 40 let, sedma stopnja izobrazbe (95), javni sektor (96) 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

 

pogovor samo v madžarščini (1), nespremenjen jezik komunikacije 

(2) 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

obiskovanje osnovne šole v Lendavi (5), lepi spomini (6), rada je 

obiskovala šolo (7), želja, da postane učiteljica (8), dvojezična 

srednja šola v Lendavi (16), gimnazijski program (17), pogovor z 

otroškim prijateljem v madžarščini (24), tudi danes je enako (25) 

 

 

VIDIK 

JEZIKA 

 

 

dvojezično poučevanje (9), vsi predmeti (10), ni bilo nivojskega 

poučevanja madžarščine (11), ena skupina (12), skupno učenje (13), 

težja naloga učitelja (14),  diferencirano poučevanje (15), dvojezični 

srednješolski program (18), niso bila sprejeta izvedbena navodila 

(19), ni moč govoriti v odstotkih o uporabi jezikov (20), sprejeta 

dvojezičnost (21), poučevanje na podlagi intuicij (22), predstave o 

pravilnosti (23) 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

 

pogovor z otrokom v madžarščini (26), življenje v večjem 

slovenskem mestu (27), enojezično okolje (28), ni bilo toliko 

poudarka na manjšinskem jeziku (29), kljub poskusom odklanjanje 

madžarščine z otrokove strani (30), reševanje konfliktnih situacij v 

slovenskem jeziku (31), izražanje globljih čustev (32), madžarščina 

je vsakdanji jezik  (33), kompleksnejša stvar (38), poseben primer 

(39), v primeru odraščanja na dvojezičnem področju bi bila drugačna 

situacija (40), odraščanje v okolju, kjer je bila edina madžarsko 

govoreča oseba mama (41), vpliv okolja na vrednote jezika (42), 

širjenje kompetenc (43), vplivi okolja (44) 

 

VLOGA MEDIJEV 

 

nakup knjig na podlagi vsebine (34), pomembnost cen (35), cenejše 

knjige na Madžarskem (36), jezik branja ni pomemben (37), ni 

navada gledanje televizije (45), poročila (46), izbira risank pred 
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spanjem (47), več slovenskih dvd-jev (48), čedalje pogostejši posegi 

po risankah v različnih jezikih (49), redno branje časopisa Delo (69), 

raznovrstnost revij (70), naročnik časopisa Népújság (71) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

 

rada živi tu (58), razmišljanje na lendavski način ji ni všeč (59), 

zasebnost (60), spoštovanje lastnega privatnega življenja in življenja 

drugih (61), po končanem študiju bi bila lažja vrnitev v primeru 

boljše gospodarske razvitosti (62), ni delovnih mest za mlade (63), 

spraševanje po smiselnosti vrnitve (64), odlično kulturno dogajanje 

(65), zadovoljstvo s ponujenim (66), redno obiskovanje nedeljske 

maše (72), ni pomembna ura obiska (73), v Prekmurju le madžarsko 

govoreči prijatelji (74), v večjem slovenskem mestu potek 

komunikacije le v slovenščini (75) 

 

MNENJE O 

(DVOJEZIČNEM) 

ŠOLSKEM SISTEMU 

izbira jezika opismenjevanja na podlagi otrokovega znanja (50), 

močnejši jezik (51), prevlada določenega jezika (52), lažja odločitev 

v primeru, ko so otrokove kompetence močnejše v slovenščini (53), 

pomoč učiteljev, starševska pomoč (54), otrokova želja po prehodu k 

madžarščini 1 (56), možnost v četrtem razredu (57), izražanje 

zadovoljstva s hkratno prisotnostjo dveh učiteljic (76), velika 

podpora sistema (77), enakovrednost jezikov odvisna od učiteljev 

(78), priprave na pouk (79), nenehno sodelovanje (80), več 

razmišljanj (81), neizkoriščenje vseh možnosti danega sistema (82), 

vedno so možnosti za spremembe (83), potrebne so spremembe (84), 

premišljeno uvajanje (85), diferencirano poučevanje (86), znanje 

pedagogov (87), potrebno je zahtevati od otrok (88), več 

odgovornosti (89), opravljanje dolžnosti v določenem času (90), 

učenje branja (91), pisanja (92), starševska odgovornost (93) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

prvi jezik slovenščina (3), madžarska narodnost (4), pogosto iskanje 

problemov tam, kjer jih ni (55), odlično znanje nemščine (67), slabše 

znanje angleščine (68) 
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DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: B1 IN B2 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

 

ženska, (232), 44 let (233), šesta stopnja izobrazbe (234), javni 

sektor (235) 

 

moški (236), 51 let (237), peta stopnja izobrazbe (238), javni sektor 

(239) 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

 

 

potek komunikacije z mamo v madžarskem jeziku (1), uporaba 

slovenščine v manjšem obsegu (2), življenje skupaj s teto in stricem 

(3), teta je bila Slovenka (4), komunikacija z njo le v slovenskem 

jeziku (5), začetki učenje slovenščine že v zgodnjem otroštvu (6), 

pogovor z ostalimi člani družine v madžarskem jeziku (7), delna 

sprememba jezikovnega koda (8), komunikacija danes z mamo 

včasih poteka v slovenščini (9), točneje prekmursko (10), večji del 

govora še vedno poteka v madžarskem jeziku (11) 

 

slovenska družina (12), življenje v slovenski vasi (24), zasebna 

pekarna (25), delo staršev (26), starša sta bila iz okolice Lendave 

(28), selitev v Lendavo (29), učenje madžarščine (30) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

osnovna šola v Lendavi (22), šolanje na podružnični šoli (23), 

preimenovanje srednje šole z usmerjenim izobraževanjem (36), 

dvojezična šola (37), mešani občutki (38), nič posebnega (39), ne 

spomni se slabih stvari (40), dobri spomini (41), enakovredna 

uporaba obeh jezikov pri komunikaciji s prijatelji (106), izbira jezika 

je bila odvisna od drugega govorca (107) 

 

obiskovanje prvih štirih razredov na vaški osnovni šoli, enojezična 

(27), srednja šola v Lendavi (31), poučevanje je potekalo enojezično 

(32), tehnična smer (33), slovenska šola (34), še ni bilo gimnazije 

(35), pogovor s prijatelji v slovenščini (102), učenje madžarščine 

(103), kasnejša uporaba obeh jezikov (104), seveda s prevlado 

slovenščine (105)  

 

 

 
VIDIK 

JEZIKA 

opismenjevanje v slovenskem jeziku (19), razmišljanja o poteku 

dvojezičnega poučevanja (42), manj prisotno (43), le pri določenih 
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predmetih (44), jasni spomini na predmet madžarščine (45), točno 

poimenovanje učiteljice (46), učenje pesmice (47), dolga pesmica 

(48), pet ali sedem kitic (49), obvezno učenje celotne pesmice za 

učence, ki so govorili madžarsko (50), sošolka je bila Slovenka (51), 

privilegij (52), naučila se je le polovico pesmice (53), enaki oceni za 

različno delo (54), dojemanje dogodka kot nepravično dejanje (55), 

poudarjanje nepravičnosti (56), učenci so se pritožili (57), takšen 

način je zaznamoval takratno šolo (58), učenje določenih stvari v 

dveh jezikih (80), izrazi v madžarščini (81), učitelji so zahtevali 

(82), vključeno je bilo v pisne preizkuse (83), prvi razred (95), potek 

opismenjevanja v dveh jezikih (96), slovenska in madžarska skupina 

(97), ona je bila v slovenski skupini (98), združitev učencev v 

drugem razredu (99), takšna dvojezična šola je obstajala pred 

petintridesetimi leti (100), praznovanje petdesete obletnice 

dvojezične šole (101) 

 

spomini podobni ženinim (59), pri poučevanju madžarščine se 

učenci niso delili na prvi in drugi jezik (60), vsi so se učili skupaj 

(61), slabše znanje madžarščine (62), od učencev se je zahtevalo 

manj (63), učenje le pol pesmice (64), takšen sistem je njemu bil v 

redu (65), doda, da pa mogoče se vsi učenci s tem niso strinjali (66), 

predvsem tisti, ki so boljše znali madžarščino (67), ni bilo toliko 

poudarka na madžarščini (68), razlaga učne snovi pri matematiki v 

slovenščini (69), v primeru, da posameznik ni razumel, je dodatno 

vprašal (70), dodatna razlaga v madžarščini (71), snov se ni razlagala 

dvakrat (72), ustno spraševanje je potekalo v madžarščini ali 

slovenščini (73), odvisno od posameznika (74), jezik ni bil 

opredeljen (75), trideset let od osnovnošolskega pouka (76), spomini 

so zbledeli (77), dopušča možnost pozabljanju podrobnosti (78), ni 

bilo deljenja učencev (79), opismenjevanje se ni delilo po jeziki (92) 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

dva otroka (108), komunikacija z njima v slovenščini (109), s 

starejšim tudi v madžarščini (110), pogovor v madžarščini tudi po 

telefonu (111), prisotnost prijateljev (112), opozarjanje mame, naj 

rajši govori slovensko (113), češ da si ne bi mislili kaj grdega o njem 

(114), po rojstvu starejšega otroka odločite o hkratni uporabi obeh 
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jezikov v družini (224), nasprotovanje moža (225), odstop od 

prvotne ideje (226), obžalovanje, da se z otrokom ne pogovarja v 

maternem jeziku (227), jezna sama nase (228), mlajšemu gre veliko 

počasneje (229), nekaj je že zamujeno (230), stvari je težko 

nadoknaditi (231) 

 

govor z otrokoma zgolj v slovenščini (115), komunikacija med 

otrokoma potekal le slovensko (116) 

VLOGA MEDIJEV 

 

niso naročniki nobenih revij (117), občasno kupovanje (118), 

slovenske (119), znanec prinese Népújság (120), listanje (121), 

branje zanimivejših tem (122), bere le ona in babica (123), 

kupovanje knjig na podlagi potrebe (124), slovenske knjige (125), 

redko kupujejo knjigo v drugem jeziku (126), poslušanje radia (127), 

sprejemnik pogosto priklopljen (128), Murski val (129), redko 

gledanje televizije (136), včasih prevladoval madžarski RTL Klub 

(137), poleti zjutraj je rada gledala (138), vstajanje ostalih članov 

(139), preklop na druge programe (140), edina gledala ta program 

(141), ukinjen (142), najrajši gleda le slovenske (143), Mostovi 

(150), regionalne vsebine (151), pogosto gleda (152) 

 

oboževalec televizije (130), gledanje več ur na dan (131), slovenski 

kanali (132), nemški programi (133), ostali programi (134), vse kar 

je zanimivo (135) 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

 

občasna udeležba na kulturnih prireditvah (157), včasih na 

predstavah (158), obiski koncertov (159), če so dobri (160) 

 

slovenski kulturni praznik (161), praznik Občine Lendava (162), 

prireditev (163), nastopi otrok (164), koncerti (165) 

 

 

MNENJE O 

(DVOJEZIČNEM) 

ŠOLSKEM SISTEMU 

meni, da se danes ne zahteva učenje izrazov v dveh jezikih, npr. pri 

zgodovini (84), spomini na osnovnošolsko izobraževanje starejšega 

otroka (85), nikoli se ni učil nobenih izrazov iz splošnih predmetov 

(86) občutki, da so otroci prej več znali madžarsko (87), glede 

znanja jezika je bil prejšnji šolski sistem boljši (88), učitelji so 

zahtevali (89), obvezno učenje (90), neodločenost (171), ni 
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prepričana v ustreznost (172), potrebno bi bilo počakati eno daljše 

obdobje (173), mogoče deset let (174), smotrne bi bile temeljitejše 

raziskave (175), prezgodaj bi bilo ustvarjati določene zaključke 

(176), mešani občutki (177), otrok loči vezavo jezika na učitelja 

(178), pripovedovanja o madžarsko govoreči učiteljici (179), 

ogovarjanje v madžarščini (180), tudi doma (181), nenehno 

govorjenje »tanító néni« [učiteljica] (182), če jezika ne bi bila 

deljena, najverjetneje bi jo poimenoval učiteljica (183), učiteljici 

verjetno dosledno upoštevata vezavo jezika na osebo (184), starši 

dejansko nimajo vpogleda v potek pouka (185), težko si je 

predstavljati dejansko izvedbo (186), ne morejo si ustvariti mnenja 

(187), naj bi vsak učenec do tretjega razreda usvojil madžarski jezik 

(193), možen prehod na klasično dvojezično poučevanje (194), vsi 

se naučijo slovensko (198), zahteve staršev (199), prelaganje 

odgovornosti na šolo (200), naj jih nauči madžarsko (201), trud le 

nekaterih (202), veliko jih ne razume jezika (203), domača naloga 

(204), otrok se sam spomni (205), vsi se ne spomnijo (206), 

vzpodbuda za samostojno delo (207),  marsikateri starš nima 

vpogleda (208), ne razumejo določenih stvari (209), se ne poglobijo 

(210), postavlja se vprašanje, do kolikšne mere bi bilo zaželeno, da 

se poglabljajo v šolski sistem (211), nobeden od jezikov se ne 

poudarja preveč (212), uporaba je v sorazmerju (213), dvojezični 

sistem ni slab sistem (215), potrebno je otroke motivirati (216), starši 

bi morali biti eni izmed največjih motivartorjev (217), tudi za jezik 

madžarščine (218), vse se ne da naučiti v šoli (219), nekateri pa ne 

motivirajo (220), mlajši učitelji in starši so dovzetni za jezik (221) 

 

v devetletki ustno spraševanje poteka v jeziku, ki ti je lažji (91), 

predstavitev poteka poučevanja pred vpisom otroka (166), dobra 

izvedba (167), razumljiv način (168), ustrezna rešitev (169), zdi se 

mu dobra (170), omenjanje višje stopnje (188), četrti in peti razred 

(189), spremlja le en učitelj (190), postavljanje vprašanj, zakaj mora 

biti tam le en učitelj za vse (191), nujno znanje obeh jezikov na 

ustrezni stopnji (192), nekateri učenci ne usvojijo slovenskega jezika 

(195), slabo razumevanje (196), doma prevladuje madžarščina (197), 

dobro je, da usvojijo oba jezika (214) 
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ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

prvi jezik slovenščina (14), komunikacija v madžarskem jeziku 

zahteva večjo koncentracijo (15) vedno so jo imeli za Slovenko (20), 

slovenska narodnost (17), slovenske narodnosti je tudi mama (18), 

otroka sta slovenske narodnosti (21), pomembnost jezikov (222), 

želje po znanju (223) 

 

 prvi jezik slovenščina (13), slovenska narodnost (16), postavljanje 

vprašanja o legitimnosti delitev otrok pri madžarščini (93), vsekakor 

živimo v Sloveniji (94), razumevanje nemščine (144), slabše 

govorjenje (145), hrvaščina (146), zadovoljivo znanje madžarskega 

jezika (147), madžarski jezik (148), hrvaški jezik (149), dobro je 

obvladati jezike (153), pomembnost v poklicu (154), bližina treh 

meja (155), nakupovanje na Madžarskem (156) 
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DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: C1 IN C2 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

 

ženska (241), 31 let (242), četrta stopnja izobrazbe (243), samostojni 

podjetnik (244) 

 

moški (245), 46 let (246), peta stopnja izobrazbe (247), javni sektor 

(248) 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

 

 

madžarska starša (1), ima sestro (2), potek govora vedno v 

madžarščini (3)  

 

slovenska družina (4), odraščanje v srednje velikem slovenskem 

mestu (5) 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

lepi osnovnošolski spomini (32), osnovna šola v Lendavi (33), 

dvojezična šola (34), resnejši pristop (35), vedno je obveljala 

učiteljeva beseda (36), starši se niso vpletali v učiteljevo delo (37), 

vedenje o tem, kaj se spodobi in kaj ne (38), nikoli si ni 

predstavljala, da bi oporekala učiteljevi besedi (39), dve prijateljici 

(50), ena je bila Madžarka, druga Slovenka (51), pogovarjanje z eno 

v slovenščini (52), z drugo v madžarščini (53) 

 

osnovna šola v večjem slovenskem mestu (13), lepi spomini na 

šolanje (14), drugačni časi (15), prisotnost večje discipline (16), 

strah pred učiteljem (17), nihče se ni upal upreti učiteljevi besedi 

(18), vladanje miru med poukom (19), ni bilo pogovarjanj (20), ni 

bilo niti misli na to, da bi se uprli učitelju (21), več domačega učenja 

(22), strožji režim (23), srednja šola v večjem slovenskem mestu 

(24), oddaljenost od centra (25), ni bilo možnosti izhoda v mesto 

(26), vojaški režim (27), življenje kot v zaporu (28), vračanje v 

domači kraj ob koncu tedna (29), v četrtem letniku, v primeru dobrih 

ocen je bil omogočen izhod v mesto (30), odvijanje življenja za 

zidovi in ograjo (31), slovenski prijatelj (49), v preteklosti prehitro 

obsodili otroka (193), negativne ocene že v prvem razredu (194), 

prešolanje (195), pogosto neupravičeno (196), ni bilo toliko 

vztrajnosti in spodbud po učiteljevi strani (197), ni bilo 

napovedanega spraševanja (198), nenapovedani pisni preizkusi 

(199), tudi na koncu šolske ure (200), potrebna je bila pripravljenost 

na vsako šolsko uro (201), usvojene delovne navade že v prvem 



 

IV/9 

razredu (202) 

 

 

VIDIK 

JEZIKA 

 

 

deljenost razreda pri predmetu madžarščina (40), hodila je k prvemu 

jeziku madžarščine (41), drugi jezik je bila slovenščina (42), 

vsebinsko ni bilo razlik med slovenščino 1 in 2 (43), tudi po 

težavnostni stopnji sta si bila blizu (44), drugačna razlika je bila med 

madžarščino 1 in 2 (45), težji program (46), veliko se je zahtevalo 

(47), učni jezik splošnih predmetov je bila slovenščina (48) 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

 

z otroci govori v obeh jezikih (55), izmenično menjavanje (56), vpliv 

prisotnosti partnerja (57), pogovarjanje v slovenščini (58), menjava 

jezikovnega koda po daljši konverzaciji (59), po koncentraciji 

izražanja v slovenščini (60), utrujenost (61), trdnejše govorjenje v 

madžarščini (62), med otrokoma prevladujeta oba jezika (68), 

komunikacije med njima ne zaznamuje le uporaba enega jezika (69), 

spozabljanje starejšega otroka (70), pogostejše izražanje v 

madžarščini (71), poudarjanje razlik med sinom in hčerjo (172), 

punce so bolj marljive (173) 

 

komunikacija z otroci izključno v slovenskem jeziku (54), njegova 

prisotnost opredeljuje jezikovni kod med otrokoma (63), slovenščina 

(64), pogostejše izražanje starejšega otroka v manjšinskem jeziku 

(65), bližji mu je jezik (66), mlajši otrok brez težav lahko govori v 

slovenščini (67)  

 

VLOGA MEDIJEV 

 

pri nakupih knjig se osredotočajo na slovenske knjige (72), po 

daljšem razmisleku dvom o obstoju madžarskih knjig (73), 

samostojno branje (74), odločitve za slovenske knjige (75), 

komercialni televizijski programi (76), Pop TV (77), slovenske 

risanke (78), Bumerang program (79), Kekec (80), Pika Nogavička 

(81), zanimanje (82), izbira otrok (83), poslušanje radia v službi 

(128), slovenski radio (129), opravičevanje, da se ne posluša 

Pomurski madžarski radio (130), pričakovanja nekaterih (131), ne 

posluša iz različnih vzrokov (132), dolgočasnost (133), tradicionalni 

radio (134), posluša se pri starih starših (135) 
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otroški programi (84), doma ne posluša radia (136), pri starših 

lokalni radio Murski val (137) 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

 

obisk kulturnih prireditev edino v primeru nastopov otrok (138), 

primanjkovanje časa za odrasle predstave (139), obisk maše v 

Lendavi (140), otroška maša ob sobotah (141), narodnostno mešana 

družba (142), prijateljice Madžarke (143), ločevanje teme pogovora 

po spolu (144), moška tema (145), komunikacija v slovenščini (146), 

ženske se pogovarjajo madžarsko (147) 

 

večja sproščenost ljudi v Lendavi (94), prijaznejši (95), skromni 

ljudje (96), ni tolikšne napetosti (97), občutenje gospodarske krize je 

večje v večjem mestu (98), več kriminala (99), kraje (100), 

navajenost ljudi na trgovine (101), trošenje (102), v recesiji se opazi 

veliko nezadovoljstvo ljudi (103), ljudje se med seboj ne poznajo 

(104), v primeru srečanja na nevtralnem terenu ne izkazujeta sreče 

(105), drugačna mentaliteta Lendavčanov (106), bolj komunikativni 

(107)  

 

MNENJE O 

(DVOJEZIČNEM) 

ŠOLSKEM SISTEMU 

začetek opismenjevanja starejšega otroka v madžarskem jeziku 

(148), ločitev (149), delo v dveh izmenah (150), opravljanje domačih 

nalog po sedmi uri je bilo nemogoče (151), utrujenost (152), partner 

ne razume madžarsko (153),  nepripravljenost otroka na samostojno 

učenje (154), pomoč partnerja (155), odločitev za prepis k slovenski 

skupini (156), mlajši otrok enakovredno obvlada slovenščino (157), 

vrtec (158), lažje otrokom, ki se opismenjujejo v slovenskem jeziku 

(159), zahtevnost madžarščine (160), ne zanika pomembnosti jezika 

(161), dobro v primeru tistih otrok, kateri doma uporabljajo ta jezik 

(162), nerazumevanje nekaterih izrazov (163), dolge besede (164), 

nadaljnje šolanje (165), pomembnost trdne podlage (166), všeč so 

mu jeziki (169), samostojno branje (170), pravljice (171), dobre 

učiteljice (174), vsaka učiteljica govori v svojem jeziku (175), vsak 

otrok se nekje čuti varno (176), zdi se velika škoda, da ni številčnih 

ocen (177), boljši sistem v osemletki (178), od prvega razreda so bile 

prave ocene (179), otrok ne vem, na čem je (180), zmedenost v 

četrtem razredu (181), pripovedovanja ostalih staršev (182), 

roditeljski sestanek (183), opisna ocena ne pokaže zadosti realne 
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ocene (184), ocena »dosega« iz redovalnice lahko pomeni samo 

dvojko (185), velik šok (186), dvojezično poučevanje je v redu 

(203), pogosto so moteče zahteve nekaterih, ki želijo le madžarščino 

(204), predlog za uvedbo madžarskega razreda (205), komunikacija 

bi potekala izključno v madžarščini (206), veliko enojezičnih 

slovenskih otrok (207), ogromno učenja (208), otrokom težko (209), 

pogosto težko še Madžarom (210), postavlja se v vlogo Slovenca 

(211), gledanje na dvojezičnost tudi z njihovega stališča (212), prvi 

in drugi razred sta prijazna razreda (232), največ sprememb od 

tretjega razreda (233), obvezna pomoč otroku (234), v družini vlada 

napetost (235), pogosto živčnost (236), pojavljanje težav s pričetkom 

poštevanke v tretjem razredu (237), bralne vaje (238), upor otroka 

(239), odklanjanje knjig (240) 

 

razumevanje opisnih ocen (187), potreba po spoznanju šolskega 

sistema (188), ne bi bilo pravično otroke takoj oceniti (189), nujnost 

delovnih navad (190), otrok nima težav v primeru izoblikovanje le-

teh (191), nasprotno so lahko problemi (192), v preteklosti prehitro 

obsodili otroka (215), negativne ocene že v prvem razredu (216), 

prešolanje (217), pogosto neupravičeno (218), ni bilo toliko 

vztrajnosti in spodbud po učiteljevi strani (219), ni bilo 

napovedanega spraševanja (220), nenapovedani pisni preizkusi 

(221), tudi na koncu šolske ure (222), potrebna je bila pripravljenost 

za vsako šolsko uro (223), usvojene delovne navade že v prvem 

razredu (224), naklonjenost za dvojezično šolo (215), ni želje po 

spremembi (216), možnosti otrok za komunikacijo v madžarskem 

jeziku (229), uvedba madžarskega razreda bi pomenila hitro izgubo 

jezika (230), reducirati manjšinski jezik na manjšinski razred bi 

pomenilo izumrtje naroda (231) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

negotovost pri opredelitvi prvega jezika (7), prevladovanje 

madžarščine v okolici (8), večja prisotnost jezika (9), odločitev za 

madžarski jezik (10), slovenska narodnost (12), slovenska narodnost 

otrok (85), ljubša izbira (86), obvladanje več jezikov (87), prednosti 

(88), hrvaščina (89), madžarščina (90), slovenščina (91), 

prekmurščina (92), slovenščina (118), madžarščina (119), hrvaščina 
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(120), nemščina (121), razumevanje angleščine (122), španščina iz 

nadaljevank (123), pomembnost obeh jezikov na delovnem mestu 

(124), veliko primerov, ko ne obvlada niti slovenščine, niti 

madžarščine (167), boljše je obvladati eno stvar, kot pa nič (168), 

zadovoljstvo z lastnih statusom (213), dvojezična družina z uporabo 

obeh jezikov (214)  

 

prvi jezik slovenščina (6), slovenska narodnost (11), poudarjanje 

življenjskih razlik med Lendavo in enim od srednje velikih 

slovenskih mest (93), spomini na sodelavca Madžara (108), 

vzpostavitev takojšnjih stikov s sonarodnjakom na oddaljenem 

terenu (109), pogovor v njunem jeziku (110), avtohtoni ljudje ne 

vidijo vseh prednosti (111), biti priseljenec pomeni stvari videti od 

zunaj (112), bolj objektivno (113), znanje malo nemškega jezika 

(114), učenje angleščine iz televizija (115),  hrvaščina (116), 

slovenščina (117), poudarek na pomembnosti jezikov (125), ne 

obvlada madžarščine (126), bilo bi koristno (127), dolgoletni obstoj 

manjšine (217), obstoj jezika (218), Slovenija bi lahko bila vzor 

mnogim državam na področju varstva manjšin (219), veliko se nudi 

madžarski narodnosti (220), poudarjena so vsa področja (221), 

Italija, Avstrija ne sledita temu (222), borbe za manjšinske pravice 

(223), veliko energije za doseganje izobraževanja v slovenskem 

jeziku (224), pri nas so te pravice dane (225), zdi se samoumevno 

(226), strinjanje s takim sistemom (227), pomembnost ohranjanja 

manjšine (228) 
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DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: D1 IN D2 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

 

ženska (305), 40 let (306), šesta stopnja izobrazbe (307), privatni 

sektor (308) 

 

moški (309), 40 let (310), sedma stopnja izobrazbe (311), javni 

sektor (312) 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

 

 

enakomerna uporaba obeh jezikov (1), istočasno usvajanje (2), 

komunikacija z mamo v slovenščini(3) , uporaba madžarščine z 

očetom (4), večinoma se je to upoštevalo (5), način komunikacije se 

ni ohranil (6), danes pogovor le še v madžarščini (7), tudi z mamo in 

bratom (8) 

 

večje slovensko mesto (9), edini jezik v družini je bil slovenski (10) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

dvojezična osnovna šola v Lendavi (19), obisk srednje šole tudi v 

Lendavi (20), lepi spomini na osnovnošolsko izobraževanje (23), 

prijetno počutje v srednji šoli (24), več druženj s prijatelji (25), 

veliko medsebojne pomoči (26), ni bilo izločevanj (27) 

 

osnovna šola v večjem slovenskem mestu (21), prav tako srednja in 

višja šola (22), Titova mladina (55), pionirčki (56), strogi režim (57), 

boljši od sedanjega (58), topel (59), prijazen (60), trda roka (61), 

danes je več popuščanj (62), veliko pogovarjanj (63), sledenje 

skupnim ciljem (64), manj naporen učni program (66),  ni bilo 

tehnološke razvitosti (68), veliko raznovrstnih aktivnosti (69), krožki 

so predstavljali druženje (70), prijateljstvo (71), topli spomini iz 

otroštva (72), povezava šolskih dogodkov z aktivnostmi v 

popoldanskem času (73), osebni stik je bil včasih boljši (75) 

 

 

VIDIK 

JEZIKA 

 

 

prisotno dvojezično izobraževanje (28), ne tako v zelo intenzivni 

obliki (29), izpostavljanje predmeta zgodovina (30), učenje na 

primer druge svetovne vojne v madžarskem jeziku (31), podajanje 

ostalih snovi v tekočem šolskem letu v večinskem jeziku (32), pri 

ostalih predmetih beleženje zgolj naslovov v obeh jezikih (33), ni 

bilo dvojezičnih učbenikov in delovnih zvezkov (34), potek 

madžarščine v madžarskem jeziku (35), splošna madžarščina (36), ni 
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bilo enke ali dvojke (37), delitev otrok na podlagi znanja (38), lastno 

razvrščanje (39), delo najprej z učenci s šibkejšim znanjem 

madžarščine (40),  nato z učenci, ki so tekoče govorili (41), 

pripadnost slednji skupini (42), privilegij učencev z boljšim znanjem 

madžarščine (43), bili so na boljšem (44), več truda posvečeno 

učencem iz drugih krajev oziroma učencem s slabšim znanjem 

manjšinskega jezika (45), ne spominja se diferenciranega 

ocenjevanja (46), razmišljanja o nujnosti ločevanja učencev po 

predznanju (47), uvajanje tega ob zaključku osmega razreda (48), 

obdobje, v katerem so starši masivno vpisovali otroke v slovenske 

srednje šole (49), upad vpisa na lokalno srednjo šolo (50), uvedba 

nivojskega poučevanja madžarščine (51), večji vpis v šolo (52), ni 

bilo več problema (53), učenje abecede (54) 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

 

pogovor v slovenščini (119), obžalovanja zaradi zanemarjanja 

madžarščine (120), otroku bi bilo lažje v šoli (121), spoznanje (122), 

premalo uporablja ta jezik (123), avtomatsko zaradi moža (124), 

nerazumevanje (125), jezik vezan na osebo (126), v stanovanju je 

vse slovensko (127), na obisku pri starših pa vse madžarsko (128), 

vpliv okolja (129) 

 

vpliv šolanja na način družinskega življenja (259), izdelke pripravlja 

cela družina (263), kot bi ponovno hodili v šolo (264)  

 

VLOGA MEDIJEV 

 

slovenske knjige (138), madžarske knjige iz maminega otroštva 

(139), izposoja iz knjižnic (140), manj zahtevne knjige za učenje 

madžarščine (141), ne naročajo časopisov (142), kupovanje otroških 

revij (143), niso ljubitelji televizije (149), šport (150), dokumentarne 

oddaje o živalih (151), redko so na sporedu oddaje z regionalnimi 

vsebinami (197), edina oddaja so Mostovi (198), pogosto 

pozabljanje (199), nenehno poslušanje radia v službi (203), Radio Si 

(204), radio v službi (205), Center (206), Maxi (207), hrvaški 

program (208) 

 

veliko branja (130), zgodnje otroštvo (131), pravljice (132), starosti 

primerno (133), izbira pravljic za samostojno branje (134), namesto 
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internetu in televiziji posvetitev knjigam (135), pomembna vloga 

knjižnice (136), včasih po pet knjig so nosili domov (137), national 

geographycs (144), discovery (145), odkrivanja (146), raziskovalne 

oddaje (147), redko gledanje filmov (148), redno spremljanje 

regionalnih dogodkov pri starših (200), v Lendavi to ni značilno 

(201), ogled oddaje ob opozarjanju prijateljev na pomembnejše 

dogodke (202) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

 

pogovor s prijatelji pretežno v slovenskem jeziku (94), v družbi 

sigurno (95), prevladuje v 80 %-ih (96), tipični ljudje, s katerimi 

komunikacija ne uspeva v slovenščini (97), kljub aktivnemu 

obvladanju obeh jezikov (98), vezava  jezika komunikacije s točno 

določeno osebo (99), katastrofalno kulturno življenje (168), ni 

družbenega življenja (169), zvečer je mesto duhov (170), udeležba 

na kulturnih prireditvah (209), prosti čas (210), omogočen ob 

priskrbi varuške (211), koncerti (212), predstave (213), zanimivi 

dogodki (214), skupni interesi (215) cilj, da se noben ne dolgočasi 

(216) 

 

velika razlika med življenjem v tem kraju ali kje drugje (83), selitev 

(84), podoživljanje krajanov (85), drugi odnosi (86), že zaradi 

dvojezičnosti (87), tuje mu je bilo (88), mešanje dve ali tri 

narodnosti (89), zelo se opazi (90), drugod ni tako velikega rivalstva 

(91), postavljanje meja med populacijo, ki obvladajo madžarski jezik 

in med tistimi, ki ga ne obvladajo (92), pogovor s prijateljem v 

slovenskem jeziku (93), značilnost krajanov (100), komunikacija v 

enem jeziku, nato nenadno menjavanje jezika (101), iskanje 

ustreznega izraza v določenem jeziku (102), delovno mesto v 

Lendavi (152), mesto z velikimi možnostmi (153), izpod povprečja 

(154), beg možganov (155), ni bilo dobrih potez (156), velika 

podjetja (157), služilo le ožji skupini (158), za širšo javnost ni 

možnosti (159), lahko bi bilo središčno mesto med Budimpešto, 

Zagrebom in Dunajem (160), zapostavljanje infrastrukture (161), 

vinorodni okoliš (162), izkoriščanje geotermalne energije v privatne 

interese (163), obsojanje takega ravnanja (164), razvoj toplic (165), 

kmetijstvo (166), kot da bi imeli dve levi roki (167), veliko društev 
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(171), dogajanja znotraj teh gibanj (172), raznovrstnost plesov (173), 

godbe (174), dogajanja ves čas (175), poudarek na nacionalnem 

interesu (176), veliko finančnih sredstev (177), potreba po trošenju 

(178), v sosednjih vaseh je različen način delovanja (179), pristnejši 

odnos (180), zavist na »Bogračijadi, Lendavski trgatvi« (181), v 

preteklosti so služile predstavitvi vsakega kraja (182), slab poudarek 

na turizmu (183), slabo nastavljene zgodbe (184), otroške predstave 

(217), več kulturnih dogodkov po zaslugi gledališke dvorane (218) 

 

MNENJE O 

(DVOJEZIČNEM) 

ŠOLSKEM SISTEMU 

tekmovanja (76), opazovanje lastnega otroka (77), ne pomagajo si 

(78), deljenje otrok (79), kljub starševski borbi velik pritisk družbe 

(80), vpliv na otroke (81), obžalovanje (82), pozitivne mnenje o 

dveh učiteljicah (229), dobra rešitev tudi zaradi madžarsko 

govorečih otrok (230), enak način v vrtcu (231), ni enakopravnosti 

med jezikoma (232), poudarjanje večvrednosti slovensko govoreče 

učiteljice (233), samostojnost (265), vrtec (266), prosti popoldnevi 

(267), še v prvem razredu (268), torbe niso nosili vsak dan domov 

(269), velika razbremenitev (270), danes več dolžnosti (271), 

pregled šolske torbe vsak dan (272), več dela (273), veliko 

nestrinjanja s pisnimi ocenami (274), katastrofa (275), izražanje 

mnenj večine staršev (276), vsi so proti (277), želja po vrnitvi 

»jugo« sistema (278), deljenje zvezdic ali črnih pik v prvem polletju 

(279), pojav številčnih ocen v drugem polletju (280), tri leta je 

predolga doba (281), sreča (282), glasbena šola (283), redne ocene 

(284), otroci nimajo občutka (285), ne vejo si predstavljati (286), 

zahteve po čimprejšnji vrnitvi številčnih ocen (287), nivojski pouk 

pomeni ločevanje otrok na boljše in slabše (288), ukinitev (289), 

preobremenjenost otrok (290), velika zahtevnost (291), krut prehod 

iz tretjega v četrti razred (292), pomešanje učencev (293), novi 

učitelji (294), veliki šok (295)  

 

zahtevno že v drugem razredu (67), prevladuje individualizem (65), 

razbitost otrok že v dopoldanskem času (74), mehki prehod iz vrtca v 

šolo (219), učilnice prvega razreda v prostorih vrtca (220), lastno 

igrišče (221), mir (222), zelo dobra lokacija (223), vpisovanje 1. 

razreda na matično šolo bi bil prevelik stres (224), dvojezični sistem 
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v prvih razredih je dobro izveden (225), vsak jezik je dobrodošel 

(226), nima nič proti (227), primerljivost z vrtcem (228), dva učna 

jezika (243), potreba po govorjenju v dveh segmentih (244), zguba 

časa za ponavljanje (245), alternativa okrepitev madžarščine (246), 

usklajevanje, če kdo ne bi razumel (247), potrata časa (248), ne zdaj, 

ampak v višjih razredih (249), hitrejši tempo (250), enojezične šole 

(251), boljši tempo (252), dvojezičnost pri urah vzame nekaj časa 

(253), enojezične šole (254), potek šolske ure 45 minut samo 

slovensko (255), posvečanje snovi (256), madžarsko govoreča 

učiteljica zmoti pouk (257), ponovitev razlage za učence, ki ne 

razumejo (258), opravljanje domačih nalog v podaljšanem bivanju 

(260), stopnjevanje šolskih aktivnosti (261), nenehno izdelovanje 

(262), nivojski pouk (296), zaostajanja se nadoknadijo z 

dopolnilnimi urami (297), posvetitev le enemu učencu (298), 

hendikepiranje otrok že na štartni točki (299) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

prvi jezik je postala slovenščina (12), po selitvi od staršev (13), je 

jezik, ki ga več uporablja (14), govor gre hitreje (15), slovenska 

narodnost (16), otrokova pripadnost slovenski narodnosti (18), moža 

je motilo uporaba dveh jezikov (103), trgovke ogovarjajo vsakega v 

madžarščini (115), ni zavedanja  internacionalnosti (116), tu živijo 

ljudje iz vseh krajev (117), vsak ne obvlada madžarščine (118), 

učenje nemščine v šoli (191), slabše znanje (192), zaposlena v 

srednje velikem slovenskem mestu (195), meddržavne stvari s 

Hrvati, Avstrijci, Madžari (196) 

 

prvi jezik slovenščina (11), slovenska narodnost (17), hud prehod 

(104), ni mogoče imeti le slovenskega dokumenta (105), potovanja 

(106), motili so ga dvojezični dokumenti (107), ostali problemi 

(108), pozabljanja ljudi, da vsi ne govorijo madžarsko (109), 

menjavanje jezika kljub nerazumevanju (110), potrebna je 

navihanost (111), »špansko se bomo tudi pogovarjali?« (112), 

potrebno je biti oster (113), občutki testiranja in treniranja (114), 

madžarščina na ravni razumevanja (185), hrvaščina (186), srbščina 

(187), bosanščina (188), aktivno znanje angleščine (189), nemščine 

(190), pomembnost jezikov v poklicu (193), včasih uporaba 
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madžarščine (194), iskreno izražanje mnenj (234), dogodki na 

predstavah (235), prireditve na dvojezičnem območju (236), športna 

prireditev (237), ponovitev slovenskega teksta v madžarskem jeziku 

(238), besedili nista identični (239), dvojni čas (240), zguba časa 

(241), znese nekaj dodatnega časa na celo prireditev (242), vpliv 

priimka (300), odločujoče (301), privilegij (302), v večjih mestih 

tega ni (303), ljudje se med seboj ne poznajo (304) 

 

 

  



 

IV/19 

DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: E1  

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

 

ženska (111), 24 let (112), četrta stopnja izobrazbe (113), 

brezposelna (114) 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

 

 

pogovor z mamo v madžarščini (1), z očetom v hrvaško - slovensko 

(2), mlajši brat (3), komunikacija v obeh jezikih (4), ni bilo jasno 

začrtanih meja pri uporabi jezikov (5), nobeden od jezikov ni bil v 

prevladi (6) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

osnovna šola v Lendavi (10), dobri spomini (11), veliko sprememb 

od takratnega šolanja (12), vpis pri sedmih letih (13), konkretno 

učenje (14), manj prijazna šola (15), ocene že v prvem razredu (16), 

danes temu ni tako (17), med sošolci sta prevladovala oba jezika 

(25), madžarsko govoreči učenci so govorili le madžarsko (26), 

Slovenci le slovensko (27), obisk srednje šole v Lendavi (28) 

 

 

VIDIK 

JEZIKA 

 

 

poučevanje madžarščine v dveh skupinah (18), učenci z madžarskim 

maternim jezikom (19), več učenja (20), težje naloge (21), višja 

raven zahtevnosti (22), slabše se spominja dvojezičnega poučevanja 

(23), zapis naslovov v obeh jezikih (24), predmet madžarščine tudi v 

srednji šoli (29), splošne predmete ni zaznamovala uporaba dveh 

jezikov (30) 

 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

 

v družini prevladuje madžarščina (9), obvladanje zgolj madžarščine 

do otrokovega četrtega leta (80), prisotnost slovenščine na ravni 

razumevanja (81), ustno izražanje ga ni zaznamovalo (82), hitro 

učenje slovenščine (83), pol leta (84), v družini prisoten pogovorni 

jezik madžarščine (85), želja po knjižnem znanju jezika (86) 

VLOGA MEDIJEV 

 

pri nakupih knjig imajo prednost slovenske knjige (31), slabo branje 

v madžarščini (32), branje z otrokom v slovenščini (33), vloga starih 

staršev pri branju v madžarskem jeziku (34), gledanje televizije 

skupaj s starimi starši (35), le v madžarskem jeziku (36), risanke v 

nemščini ali angleščini (37), niti slovenske oddaje niso preveč 

zanemarjene (38), koncertna dvorana v Lendavi (50), čudovita 

zgradba (51), slovenske predstave (52), izbira na podlagi predznanja 



 

IV/20 

(53), otroške prireditve (54), nastopi otrok (55), naročniki časopisa 

Népújság (56), kupovanje Slovenskih novic (57), Jana (58), Lady 

(59), časopisi z aktualnimi vsebinami (60), radio 105 (61), radio City 

(62), pri starih starših MMR [Pomurski madžarski radio] (63) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

 

večjezičnost (43), več jezikov znaš, več veljaš (44), bližina 

Madžarske je zelo dobra v primeru nadaljnjega izobraževanja (45), 

otroška maša ob sobotah (64), slovenska maša (65), nedeljska maša 

ob deseti uri (66), primerna ura (67), ni tako zgodnja (68), 

madžarska maša (69), v prijateljskem krogu so zastopane osebe iz 

obeh narodnosti (70), slovenski prijatelji po njeni strani (71), 

madžarsko govoreči prijatelji po moževi strani (72), dobro 

razumevanje obeh jezikov (73), v prisotnosti skupnega druženja vsak 

ohrani svoj prvi jezik (74) 

 

MNENJE O 

(DVOJEZIČNEM) 

ŠOLSKEM SISTEMU 

velike dileme pred vstopom v šolo (75), zahtevna odločite za jezik 

opismenjevanja (76), vzrok v enakomerni uporabi dveh jezikov (77), 

izražanje upov, da so se prav odločili (78), vpis otroka k madžarščini 

1 (79), otrok v šoli uporablja madžarska učna gradiva (87), večje 

število ur iz madžarščine (88), več pravopisnih vaj (89), več branja 

(90), poznavanje sistema po otrokovih pripovedih (91), ne ve 

povedati, kako otrok doživlja hkrati dve učiteljici (92), strinjanje z 

dvema učnima jezikoma (93), začetno veselje za jezikovne ure (94), 

navdušenj je čedalje manj (95), začetki odklanjanja madžarščine 

(96), prošnja za uporabo slovenskega jezika (97), občutki, da ima 

preveč ur madžarščine (98), pomanjkanje slovenskega jezika (99), 

odločitev staršev (100), več potrpežljivosti (101), sedanje težave 

bodo izginile (102), zaenkrat ni sprememb od vstopa otroka v šolo 

(103), starši niso želeli napihniti (104), niso hoteli otroka prestrašiti 

od šole (105), nošenje šolske torbe (106), pripovedovanja o šolskih 

dogodkih (107), otrok pove domačo nalogo, četudi ni obkroženo v 

zvezku (108), ne pozablja (109), skrb za šolo (110) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

prvi jezik je odvisen od skupine udeležencev (7), komunikacija z 

določenimi posamezniki v slovenskem jeziku (8), glede otrokove 

narodnosti je neopredeljena (39), oče je Madžar (40), težka odločitev 
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za starše različnih narodnosti (41), možnost otrokove odločitve pri 

osemnajstih letih (42), izrinjanje madžarščine iz javnega življenja 

(46), ljudje nočejo tako govoriti (47), ne radi uporabljajo 

madžarščine (48), poudarjanje pomembnosti slovenskega jezika (49) 

 

  



 

IV/22 

DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: G1 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

 

ženska (84), 32 let (85), peta stopnja izobrazbe (86), privatni sektor 

(87) 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

 

pogovor v družini v madžarščini, tudi z bratom (1), ohranitev jezika 

govora še danes (2) 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

spomini na osnovno šolo so bledi (5), komunikacija v razredu je 

poteka v slovenščini (13), več Slovencev (14), dogovor z 

madžarskim prijateljem, da bosta zaradi želje po učenju slovenščine 

govorila slovensko (15) 

 

 

VIDIK 

JEZIKA 

 

 

dvojezično poučevanje (6),  spodbujanje učenja madžarščine (7), 

Madžari so se učili bolj madžarsko, Slovenci slovensko (8), 

enojezični vzgojni predmeti (9), v srednji šoli so bile pri madžarščini 

oblikovane štiri skupine (10), učenje abecede v četrti skupini (11), 

učenje o Petőfiju v prvi skupini (12) 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

 

pogovor z otrokom v slovenščini (17), redka uporaba madžarščine 

(18), pogovor med otrokoma v slovenščini (19), začetki pogostejših 

interakcij v madžarščini s strani starejšega otroka (20), zadovoljstvo 

z otrokovim znanjem madžarščine (24), več jezikov (34), hitro 

učenje jezikov v zgodnjem otroštvu (35), težje usvajanje jezikov v 

kasnejši dobi (36) 

 

VLOGA MEDIJEV 

 

kupovanje knjig ni v navadi (21), redek nakup revij, časopisov (22), 

slovensko branje je lažje (23), veliko televizije (25), angleški, 

slovenski programi (26), malo madžarskih programov (27), največ 

risank (28), gledanje na internetu (29), ne poslušajo radia (45), edini 

program z regionalnimi vsebinami so Mostovi (46), niso naročniki 

nobenih revij ali časopisov (47), pri mami Népújság (48), listanje in 

branje zanimivejših tem (49), ne prebere celotnega časopisa (50) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

 

pogovor z zdajšnjim prijateljem v slovenščini (16), bližina Avstrije, 

Hrvaške, Madžarske predstavlja prednost (31), cenejši nakupi 

gradbenega materiala (32), carinski davek (33), več kulturnih 
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prireditev v madžarskem jeziku (37), manj programov za Slovence 

(38), Bánffi Központ samo madžarski (39), otroške prireditve (40), 

obisk gledališča odvisen od časa (41), obisk cerkve odvisen od 

delovnega časa (42), najljubša je cerkev v sosednji vasi (43), 

dvojezična maša (44), prijatelji so Slovenci (51) 

 

MNENJE O 

(DVOJEZIČNEM) 

ŠOLSKEM SISTEMU 

dileme pri vpisu (52), nerazumljivo (53), izražanje mnenj o sistemu, 

ne da bi poznali podrobnosti (54), jasnejši pregled in vpogled v 

sistem ob koncu prvega razreda (55), šolski sistem s številčnimi 

ocenami je boljši (56), zadostne informacije za starše (57), 

pomanjkljive informacije za otroke (58), nerazumljivo za otroke 

(59), velik preskok iz tretjega na četrti razred (60), takojšnje 

številčne ocene predstavljajo šok (61), prisotnost dveh učiteljev je 

dobro (62), več usvojenega znanja (63), ni bilo dvoma pri odločitvi 

za slovensko opismenjevanje (64), redkobesedno pripovedovanje o 

šoli (65), zadovoljstvo (66), pisanje in branje sta breme (67), 

kratkotrajna koncentracija (68), matematika ljubši kot jeziki (69), 

enakovredna učna jezika (70), predstave o izvajanju pouka (71), en 

učitelj govori slovensko, drugi madžarsko (72), pomnjenje izrazov v 

obeh jezikih (73), to je dobro (74), za starše prvi razred lažji od vrtca 

(80), onemogočena možnost spanja pomeni fizično utrujenost za 

otroka (81), zgodnje spanje otroka (82), drugi razred zahteva 

intenzivnejšo prisotnost staršev pri branju in domačih nalogah (83) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

slovenščina kot prvi jezik (3), slovenska narodnost (4), bolje, če se 

odločitev glede narodnosti prepusti otroku (30), preveč dvojezičnosti 

(75), vsekakor živimo s Sloveniji (76), nenasprotovanje madžarščini 

(77), pretiravanje ni dobro (78), trenutna dvojezičnost je na meji (79) 

 

 

  



 

IV/24 

DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: H1 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

 

ženska (175), 46 let (176), peta stopnja izobrazbe (177), brezposelna 

(178) 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

 

 

rojena v Nemčiji (1), selitev v Slovenijo (2), še en čas uporaba 

nemščine (3), kasneje je v družini prevladala slovenščina (4), mama 

Slovenka (5), do sedmega leta odraščanje pri babici po očetovi strani 

(6), babica Madžarka (7), dedek Slovenec (8), pogovor pretežno v 

madžarščini (9), pogovor z očetom v slovenščini (10), v manjši meri 

v madžarščini (11), jezik komunikacije je tudi danes enak (12), 

ločeno odraščanje od brata (13), bratovo slabo znanje madžarščine 

(14), komunikacija le v slovenskem jeziku (15) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

osnovna šola v Lendavi (22), srednja šola v srednje velikem 

slovenskem mestu (23), slabi spomini (24), šola (25), obveznost 

(26), slabe stvari se poskušajo pozabiti (27), povprečna učenka (28), 

ni velikih vzponov (29), padcev (30), ni bilo preveč razburljivo (31), 

večji respekt (32), več strahu pred učiteljem (33), niso šli čez rob z 

učiteljevo potrpežljivostjo (34), v razredu enakomerno zastopani obe 

narodnosti (56), sošolke iz vasi (57), Madžarke (58), druženje (59), 

komunikacija v madžarskem jeziku (60), tudi z najboljšo prijateljico 

(61) 

 

 

VIDIK 

JEZIKA 

 

 

ni bilo madžarščine 1 in 2 (35), učenci so bili v eni skupini (36), 

učenje Slovencev (37), učenje madžarskih izrazov pri zgodovini 

(38), zemljepisu (39), zapisi v zvezkih (40), od vseh se je zahtevalo 

enako (41), zgubljanje točk pri pisnem preizkusu (42), na slabšem so 

bili učenci, ki so slabo govorili madžarsko (43), večja zahtevnost 

(44), učenje učnih snovi (45), učenje izrazov v obeh jezikih (46), 

zelo točni spomini iz zgodovine (47), manufaktura (48), poljedelstvo 

(49), živinoreja (50), za marsikoga ni bilo lahko (51), diferenciacija 

pri predmetu madžarščina (52), različni nivoji ocenjevanja (53), 

manj strogo za Slovence (54), pri nareku je bilo dovoljenih več 

napak (55)   



 

IV/25 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

razumevanje komunikacije v manjšinskem jeziku (17), ne uporablja 

jezika (18), dva prva jezika (19), dobro izražanje v obeh jezikih (20), 

pogovor v slovenščini (62), cela družina (63), otrok se ni doma učil 

madžarščine (78), otroka govorita nemško (93), pogosto  

komunikacija v nemščini (94), ni prepuščeno teku dogodkov (95), 

zavestno načrtovano (96), dogovor o uporabi nemščine (97), 

določeni dnevi (98), všeč jima je (99), nasprotovanje moža (100), on 

ne razume nemško (101), predmet nemščine mu je že v šoli 

povzročal težave (102) 

VLOGA MEDIJEV 

 

nakupi slovenskih knjig (64), včasih madžarskih (65), težje branje v 

madžarščini (66), ni tekoče branje (67), težke besede (68), učenje 

branja skupaj z otrokom (69), veliko slikanic (70), knjige z bogato 

ilustracijo in z manj besedili pritegnejo otroka (71), želja po tekočem 

branju (72), želja po dobrem znanju obeh jezikov (73), ne prepušča 

naključju, češ, da je Slovenka (74), enako storila v primeru 

odraščanja starejšega otroka (75), branje v madžarščini (76), a ne 

prav z veseljem (77), nemški programi (85), gleda jih z otrokoma 

(86), mož ne mara nemščine (87), ljubša angleščina (88), vpliv 

televizije na učenje tujih jezikov (92), niso naročniki časopisov 

(129), branje aktualnih dogodkov na internetu (130), vsakodnevno 

brskanje (131), Mostovi (132), zanimanje (133), edini regionalni 

program (134), poslušanje radia le v avtu (135), glasba (136), ne 

mara debat (137) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

 

lepo mesto (103), dober razvoj v preteklosti (104), danes pozabljen s 

strani države (105), koncentracija v glavnem mestu (106), ni 

vlagateljev (107), slab gospodarski razvoj (108), težko preživetje 

(109), razpadanje podjetij (110), praktično jih ni več (111), preveč 

trgovin (112), odpiranje novih (113), ljudje nimajo denarja (114), na 

tem področju je najvišja stopnja brezposelnosti (115), velike razlike 

v plačah med regijami (116), lepa gledališka zgradba (119), kulturna 

dogajanja so dobro organizirana (120), za vsakogar se najde nekaj 

(121), pester program v obeh jezikih (122), mladinske predstave 

(123), mesto je za kulturne dogodke dobro poskrbelo (124), 

mladinske predstave (125), dobra informiranost (126), otrok se rad 
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udeležuje, ne glede na jezik predstave (127), privlačne vsebine 

(128), ni zanimanja za narodne praznike (138), udeležba le v primeru 

nastopa otroka (139), obisk maše v vaški kapelici (140), dvojezična 

maša (141), določeni deli obreda potekajo v določenem jeziku (142), 

prijatelji so pripadniki obeh narodnosti (143), pogovor s Slovenci v 

slovenščini (144), posebna skupina prijateljev, s katerimi 

komunikacija poteka v madžarščini (145), tudi mož govori enako 

(146) 

 

MNENJE O 

(DVOJEZIČNEM) 

ŠOLSKEM SISTEMU 

usvajanje madžarskega jezika v vrtcu (79), kasneje v šoli (80), 

knjižni jezik (81), ne uporablja narečij (82), dobro razumevanje (83), 

težje ustno izražanje (84), visoka cena šolanja (117), ena plača ne 

zmore vseh izdatkov (118), opismenjevanje v slovenskem jeziku 

(147), otrok ima rad slovenščino (148), madžarščino (149), vezava 

jezika na osebo pomeni jasno določeno uporabo jezikovnega koda 

(150), učiteljičin trud z otrokom (151), učenje madžarščine v šoli 

(152), veliko konverzacij (153), bogatenje besednega zaklada tudi 

pri nejezikovnih urah (154), madžarske besede iz predmeta 

spoznavanje okolja (155), šolski način ji je všeč tudi zaradi 

odsotnosti madžarščine v družini (156), veselje staršev zaradi znanja 

(157), starši nimajo vpogleda v izvajanje pouka (158), 

pripovedovanja otrok (159), razlaga učne snovi v slovenščini, nato v 

madžarščini (160), prevladovanje obeh jezikov (161), otrok se ne 

pritožuje (162), nima pripomb (163), v šoli se dobro počuti (164), 

dobro mu je (165), nima niti pomislekov, da sedanja ureditev ne bi 

bila v redu (166), ni občutka, da bi bilo katerega od jezikov preveč 

ali premalo (167), vpis otroka v šolo pomeni spremembo za celo 

družino (168), obveznost (169), skupen pregled šolske torbe (170), 

domače naloge (171), branje (172), večja pozornost (173), v vrtcu je 

bilo prisotno drugačno preživljanje prostega časa (174) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

mož slovenske narodnosti (16), dva prva jezika (19), slovenska 

narodnost ostalih članov družine (21), mož ne mara nemščine (87), 

zainteresiranost za tuje jezike (89), učenje nemščine (90), trud (91) 
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DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: I1  IN I2 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

 

ženska (241), 38 let (242), peta stopnja izobrazbe (243), javni sektor 

(244) 

 

moški (245), 36 let (246), peta stopnja izobrazbe (247), privatni sektor 

(248) 

ZNAČILNOSTI DRUŽINE 

IZ OTROŠTVA 

 

čisto madžarska družina (3) 

 

enojezično območje (1), slovenska družina (2) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

druženje v vrtcu s Slovenko (4), najboljša prijateljica (5), jezik 

komunikacije  neznan (6), učenje slovenščine v vrtcu (7), osnovna šola 

v Lendavi (24), večje spoštovanje (25), vedenje, da niti sedanjim 

pedagogom ni lahko (26), veliko odličnjakov (27), veliko učenja (28), 

pretežno druženje z Madžari (29), poniževanje s strani Slovencev (30), 

odklanjanje madžarščine učenca iz narodno mešane družine (31), po 

srenji šoli vpis na univerzo na Madžarskem (32), v razredu so 60 % 

večino prevladovali Madžari (33), srednja šola v Lendavi (45), 

narodnostno mešani učenci (46), učenci iz enojezičnih osnovnih šol 

(47), medsebojno pomaganje (48) 

 

osnovna šola v srednje velikem slovenskem mestu (12), srednja šola v 

večjem slovenskem mestu (13) dobri spomini (14), šola v bližini 

rojstne hiše (15), najljubša predmeta sta bila zgodovina in zemljepis 

(16), strogi učitelji (17), veliko spoštovanja (18), respekt (19), 

prekmurščina najpogostejša oblika komunikacije (20), v srednji šoli 

občutki drugačnosti (21), zafrkavanje Prekmurcev s strani dijakov (22), 

ni bilo moč čutiti diskriminacije s strani učiteljev (23)  

 

 

VIDIK 

JEZIKA 

 

 

bledi spomini (34), dvojezično poučevanje pri zgodovini, geografiji 

(35), beleženje strokovnih izrazov (36), učitelji tega niso zahtevali (37), 

usvajanje znanja v slovenščini (38), ustno odgovarjanje v slovenščini 

(39), to je bilo takrat logično (40), komunikacija v razredu je potekala v 

slovenščini (41), med dvema prijateljema madžarsko (42), prilagajanje 

Slovencem (43), pogovarjanje z najboljšim prijateljem v madžarščini 

(44), učenje strokovnih izrazov pri nekaterih predmetih(49), razlaga 
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pretežno v slovenščini (50), redko madžarski (51), redki učitelji (52) 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

pogovor z otrokom v madžarščini (58), to je že navada (59), v družini 

je več slovenščine (60), potek pogovora med tremi osebami (61), 

razmerje je dve proti ena (otrok - oče slovensko, otrok - mama 

madžarsko, oče - mama slovensko) (62) , včasih se spozabi (63), zaradi 

zasedenosti matere več preživljanje prostega časa otroka z očetom (75), 

otrok boljše govori slovensko (76), bogatejši besedni zaklad (77), pri 

babici prevladuje prekmurščina (78), najtežje v primeru obiska 

sorodnikov na enojezičnem območju (164), zaradi članov družbe 

komunikacija z otrokom v slovenščini (165), pogosto neprijetne 

situacije (166), pogoste službene odsotnosti (170), tudi za daljše 

obdobje (171), več druženja z očetom (172), slovenščina je močnejši 

jezik (173) 

 

pogovor v prekmurščini (53), včasih slovensko (54), nekaj besed v 

madžarščini (55), učenje očeta s strani otroka (56), spraševanje otroka o 

pomenu določenih beseda v madžarščini (57) 

 

VLOGA MEDIJEV 

 

nakup madžarskih knjig (71), bližina knjigarne (72), velika izbira  (73), 

na razprodaji nakup slovenskih knjig (74), madžarski programi niso 

popularni (84), obstaja ritem in red, kaj se gleda ob določenih dnevih 

(85), povsem razumljivo, da prevladujejo hrvaški ali avstrijski 

programi (86), madžarske revije (140), najpogostejši program z 

regionalnimi vsebinami so Mostovi (141), regionalne novice na TV AS 

(142), ohranitev tradicije (148), pri nedeljskem kosilu se posluša MMR 

[Pomurski madžarski radio] (149) 

 

nakup slovenskih knjig (65), tudi madžarske (66), odvisno, kje so (67), 

nakup hrvaških knjig (68), jezik ne igra vloge (69), prevladujejo 

madžarske pravljice (70), televizijski programi odvisni od otrokovega 

izbora (79), ob koncu tedna zjutraj prevladuje slovenski kanal (80), 

madžarske risanke (81), več slovenskih programov (82), na obisku pri 

sorodnikih gledajo madžarske programe (83), ob sobotah nakup 

časopisa Delo (136), Večer (137), listanje Népújsága (138), nakup 

časopisa Delo zaradi priloge (139), zanimanje za koroške Slovence 
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(143), poslušanje radia v avtu (144), slovenski radio (145), cd-ji (146), 

ob nedelja MMR [Pomurski madžarski radio] (147) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

reševanje stanovanjskega problema (100), cenejši nakup stanovanja 

(101), srednji kraj med dvema mestoma zaposlitve ni prišel v poštev 

(102), velika sreča (103), veliko dogodkov zaradi kulturnega doma 

(104), življenje v trikotniku (105), ponuja možnost poslušanja 

slovenske, madžarske, hrvaške glasbe (106), mesto diha (107), velik 

izbor za vsakogar (108), več možnosti kot v sosednjem mestu (109), 

tam se je nekaj izgubilo (110), šovinizem (111), veliko ustanov v 

Lendavi (112), ponujeni bogati programi (113), neizkoriščanje vseh 

priložnosti (114), fizična nezmožnost udeležitve vseh dogodkov (115), 

preveč stvari (116), izbor na podlagi lastnih potreb in želja (117), izbor 

na podlagi programa, ki napolni dušo (118), koncerti v sinagogi (119), 

predstave v gledališču (120), lutkovne predstave (121), pritegne 

program in ne jezik (122), poskusi organizacije časa, da bi se ob 

nedeljah vsi udeležili maše (152), redko hkratna prisotnost vseh 

družinskih članov (153), dogovor (154), madžarsko bogoslužje je bolj 

domače (155),  nepoznavanje slovenskih molitev (156), izgovori (157) 

 

že 12 let zaposlen v srednje velikem slovenskem mestu (90), v Lendavi 

prevladuje drugi svet (91), malo mesto (92), dobro poznavanje ljudi 

(93), ima veliko prednosti (94), bližina meje (95), avtoceste (96), hitro 

se da priti kamorkoli (97), ni dirkanja (98), mesto z dušo (99), redka 

udeležba ob narodnih praznikih (150), obisk cerkve (151), družabna 

srečanja ob rojstnih dnevih (158), polovica družine madžarska, druga 

slovenska-prekmurska (159), zaradi znanja madžarščine ni potrebe po 

prevodu (160), enojezična komunikacija (161), presenečenje ob količini 

usvojenega besednega zaklada (162), prilagajanje jezika pri druženju z 

narodno mešanimi prijatelji (163) 

 

MNENJE O 

DVOJEZIČNEM 

ŠOLSKEM SISTEMU 

želja, da bi otrok oba jezika obvladal na enaki ravni (174), vpis k 

madžarščini 1 je bil v tem duhu (175), lažje bi ji bilo pri slovenščini 

(176), večji napredek (177), možnosti težav (178), soočenje (179), 

obžalovanje, da niso zamaknili začetek šolanja (180), obžalovanje za 

nezainteresiranostjo za jezik (190), človeška neumnost (191), veliko 
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škode za otroke (192), odločitve za jezikovne skupine na podlagi 

nepremišljenih potez (193), veliko zakonov (194), neizkoriščenje le-teh 

v praksi (195), spraševanje po smiselnosti učenja (196), premisleki 

starševskih pravic (198), poudarek na prejšnjem šolskem sistemu (199), 

učenje madžarščine na enakem nivoju za vse učence (200), brez dilem 

in izgovarjanj na pravice (201), v spričevalu ni naveden nivo učenja 

madžarščine (202), ni razlike med odličnjakoma (203), nepoznavanje 

vseh podrobnosti (204), laik (205), pri vpisu otroka k verouku le ena 

prijava za madžarsko skupino (206), za otroka bi pomenilo združitev k 

starejši skupini (207), odločitev za slovensko skupino (208), 

spraševanje po načinu izvajanja dvojezičnega poučevanja (217), 

nejasnosti, katera učiteljica govori v katerem jeziku (218), razmišljanja, 

ali se slovensko govoreči otrok obrača tudi na madžarsko učiteljico 

(219), priljubljenost učiteljev (220), pogostejše interakcije (221), dvomi 

o enakopravnosti obeh jezikov (222), nepoznavanje podrobnosti (223), 

zbeganost zaradi poučevanja (224), ne predstavlja si učni ur (225), 

dobre predstavitve na začetku šolskega leta (226), izkušnje z lepimi 

govori in obljubljenimi besedami (227), želja po hospitiranju (228), 

večji vpogled (229), spraševanje otroka o načinu poučevanja (230), 

želja po globljem spoznavanju sistema (231), dan odprtih vrat (232) 

 

otrok ima rad jezikovne ure (181), od celotne generacije le šest otrok v 

skupini (182), mala skupina (183), večja pozornost za vsakega učenca 

(184), dva učenca iz razreda (185), spraševanja na začetku šolskega leta 

(186), razlaga (187), otrok vzljubil učiteljico (188), všeč ji je pri 

jezikovni uri (189), nenehno bogatenje besednega zaklada (236), 

vrstniki so pri madžarščini jezikovno močnejši (237), velik trud (238), 

pogosto iskanje ustreznih izrazov (239), dvojezičnost (240) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

madžarščina kot prvi jezik (9), madžarska narodnost (11), povsem 

nepotrebno, da bi se zaradi narodnosti obremenjevala (89), 

obžalovanje, da se ni naučila angleščine (129), razumevanje hrvaškega 

jezika (130), v službi je potrebno dobro znanje slovenščine (134), 

nenehno lektoriranje besedil (135), madžarska izkaznica (167), redka 

uporaba (168), neizkoriščenje vseh ugodnosti (169), prestiž 

madžarskega jezika je na ničli (197), pogosti občutki, da se za 
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madžarščino odločajo starši, ki so povezani z neko funkcijo (209), 

izobraženost staršev (210), starši z nižjo izobrazbo ne vidijo smiselnosti 

učenja (211), opravičevanje ljudi zaradi narodnosti (212), reševanje 

dvojezičnosti po petdesetih letih (233), izgubljanje identitete Madžarov 

v dvojezičnem izobraževanju (234), dvomi o ustreznosti sistema (235) 

 

prvi jezik slovenščina (8), slovenska narodnost (10), razumevanje 

madžarščine (64), ni dokončne odločitve glede otrokove narodnosti 

(87), otrok bi se naj pri 18 letih sam odločil (88), pomembnost tujih 

jezikov (123), učenje nemščine v šoli (124), angleščina iz filmov (125), 

madžarščina v družini (126), nikoli si ni mislil, da se bo tako dobro 

naučil madžarsko (127), nemščina v osnovni in srednji šoli (128),  

čedalje večja potreba po znanju tujih jezikov (131), službeno potovanje 

na Madžarsko (132), znanje prav pride (133), veliko dvojezičnih ali 

madžarsko enojezičnih družin (213), zaradi sramu je komunikacija le v 

slovenščini (214), slovenščina z madžarskim naglasom (215), zdi se mu 

nerazumljivo (216) 
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DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: J1  IN J2 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

 

ženska (162) , 37 let (163), četrta stopnja izobrazbe (164), javni 

sektor (165) 

 

moški (166), 40 let (167), četrta stopnja izobrazbe (168), javni sektor 

(169) 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

slovenska družina (1), enojezično področje (3) 

 

pogovor v družini v madžarščini (7), tudi s sestrama (8), jezik 

govora je še danes enak (9) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

slovenska osnovna šola (2), lepi osnovnošolski spomini (66), starši 

niso imela časa za otroke (67), kmetija (68), dobri učitelji(69) , obisk 

srednje šole v manjšem slovenskem mestu (70), nepravični učitelji 

(71), nerealno ocenjevanje (72), trpinčenje nekaterih učencev (73), 

starši se niso ukvarjali s šolskim uspehom otroka (78), zaposlenost 

(79), učitelji v srednji šoli tudi niso marali Madžare (101), 

 

hitro minilo (42), nikoli se ni učil (43), neopravljanje domačih nalog 

(44), sošolec v klopi je bil odličnjak (45), sedaj profesor matematike 

na univerzi (46), prepisovanje (47), strogi učitelji (50), srednja šola v 

srednje velikem slovenskem mestu (54), drugačen način dela (55),  

nepriljubljenost Madžarov (56), nepoštenost učiteljice slovenščine 

(57), obiskovanje madžarščine zaradi zaključnega izleta (58), dve uri 

na teden (59), zastonj izlet na Madžarsko (60) 

 

 
VIDIK 

JEZIKA 

poučevanje madžarščine ni potekalo na nivojih (48), enaki kriteriji 

za vse učence (49), prisotno dvojezično poučevanje pri matematiki 

(51), podajanje snovi v enem jeziku tistih učiteljev, ki so govorili le 

en jezik (52), enakovredno znanje obeh jezikov učiteljev razrednega 

pouka (53) 

 

neznanje slovenščine do vpisa v vrtec (61), kasnejši začetek učenja 

jezika (62), še danes težave z jezikom (63), težave s sklanjatvijo 

(64), nezadostno znanje slovenske slovnice (65) 
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KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

pogovor z otrokoma v slovenščini (4), komunikacija v madžarščini 

med otrokoma in možem (5), nima nič proti temu (6), razumevanje 

madžarščine (15), učenje od otrok (16), znanje ni perfektno (17), 

zahteven jezik (18), v primeru mlajšega otroka učenje madžarščine v 

vrtcu (25), hitro dojemanje otrok (26)  

 

komunikacija med otrokoma v obeh jezikih (19), prevladuje 

slovenščina (20), večja prisotnost madžarščine pri starejšem otroku 

(21), obisk vrtca pri petih letih (22), na otroka pazila babica (23), 

govor v madžarščini (24), boljše znanje starejšega (27), pogovor s 

starejšim otrokom v madžarščini (110), prevladovanje slovenščine v 

komunikaciji  z mlajšim (111), pogosta prisotnost hkratne uporabe 

obeh jezikov (112) 

 

VLOGA MEDIJEV 

nakup otroških revij (115), želja otrok (116), zgodbice in vsebina 

(117), jezik ne igra vloge (118), poslušanje radia v službi (123), 

radio 105 (124) 

 

pogosti nakupi časopisa Vestnik ali Népújság (113), niso naročniki 

nobenih revij (114), Pop TV (119), hrvaške nadaljevanke (120), 

slovenska televizija 1 in 2 (121), izbor na podlagi vsebin (122), 

poslušanje radia v avtu (125), Radio Center (126) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

težko sprejela življenje v Lendavi (103), v družbi nerazumevanje 

določenih besed (104), ni bilo občutkov sovražnosti (105), nelagodje 

(106), navadila se je (107), ni želje po spremembi kraja (108), lepo 

je že (109), redka udeležba na kulturnih prireditvah (143), niti na 

narodnih praznikih (144), sorodniki dveh narodnosti (150), Madžari 

govorijo madžarski (151), Slovenci govorijo slovensko (152), 

sprejemanje situacije (153), družinski prijatelji iz sosednjih vasi 

(154), večinoma Madžari (155), ni potrebe po komunikaciji v 

slovenščini (156), vajenost madžarskega jezika tudi iz službi (157) 

 

vedno enake vodje (145), nespremenjeno stanje z volitvami (146), 

potreba po menjavi določenih oseb (147), koriščenje lagodja do 

upokojitve (148), potrebno bi bilo več možnosti za mlajšo generacijo 
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(149) 

 

MNENJE O 

(DVOJEZIČNEM) 

ŠOLSKEM SISTEMU 

velika razlika v znanju med otrokoma (28), starejši v šoli obiskuje 

prvi nivo madžarščine (29), priporočila učiteljev (30), dobro 

obvladanje jezika (31), spodbujanje (32), več usvojenega znanja 

(33), znanje prav pride (34), obžalovanje, da ga niso že prej vpisali k 

tej skupini (35), možnost nadaljnjega šolanja v Budimpešti (36), 

spremenjen šolski sistem (74), danes so višji standardi (75), 

zahtevnost (76), več samostojnega dela (77), več pomoči otrokom 

(80), počasnejše dojemanje nekaterih vsebin (81), več domačega 

dela (82), napor za otroke (83), učenje je navada (84), vzgoja za 

samostojno učenje (85), s pomočjo opisnih ocen starši lahko 

pomagajo pri nerazumevanju učne snovi (88), različna reakcija 

staršev (89), preveč vmešavanja nekateri staršev v šolsko delo (99), 

odločitev za jezik opismenjevanja na podlagi maternega jezika (158) 

 

poučevanje madžarščine na zahtevni ravni (37), možnosti slabših 

ocen (38), zaključna ocena ne igra vloge (39), dolgočasenje pri 

madžarščini 2 (40), drugačne vsebine (41), nestrinjanje z opisnimi 

ocenami (86), razumljive opisne ocene (87), priviligiranje učiteljevih 

otrok (90), boljše ocene (91), prilagojeni kriteriji za izbrance (92), 

zasluženih ocen otrok pogosto ne dobi (93), pri ustnem spraševanju 

najlažja vprašanja dobi dober učenec (94), ni javnih pritožb (95) 

težja vprašanja za učno šibkejše učence (96), sprejemanje situacije 

(97), realnejša slika v srednji šoli (98), v šolskem sistemu ni 

pretiranosti, možnosti izbora madžarščine 1 in 2 (135), ni potrebe po 

prisotnosti dveh učiteljev (136), možnost opravljanja enakega dele 

ene učiteljice (137), enačenje šole z vrtcem (138), obvezno znanje 

madžarščine za učitelje (139), pogoj na razredni stopnji (140), 

kritiziranje nekaterih učiteljev (141), dvomi o učiteljevem znanju 

manjšinskega jezika (142), dvojezično poučevanje še vedno odvisno 

od učitelja (159), velik trud nekaterih učiteljev (160), velik izpad za 

otroke, ki niso obiskovali vrtca (161) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

prvi jezik slovenščina (14), nekateri ne sprejemajo Madžare (100), 

učitelji v srednji šoli tudi niso marali Madžare (101), ni možnosti 
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izbora narodnosti (102), slovenska narodnost (127) 

 

prvi jezik je odvisen od sogovorca (10), slovenski pogovor s tistim, 

ki ne obvlada madžarščine (11), v obratnem primeru ljubši izbor 

madžarskega jezika (12), lažji jezik (13), neznanje slovenščine do 

vpisa v vrtec (61), kasnejši začetek učenja jezika (62), še danes 

težave z jezikom (63), slovenska narodnost (128), tudi otroka (129), 

pretiravanje z madžarščino (130), 100 % (131),  prej je bilo v mejah 

normale (132), preveč zaposlenih  na madžarskem radiu (133), 

preveč strank (134) 
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DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: K1  IN K2 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

ženska (161), 37 let (162), četrta stopnja izobrazbe (163), samostojni 

podjetnik (164) 

 

moški (157), 42 let (158), peta stopnja izobrazbe (159), privatni 

sektor (160) 

 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

narodnostno mešana družina (6), oče Madžar (7), mama Slovenka  

(8), pogovor v obeh jezikih (9), enakomerno razmerje (10), mama se 

je morala naučiti madžarsko (11), v petih-šestih mesecih (12), z 

bratom slovensko (13), oče vedno računa v madžarščini (81), babica 

po očetovi strani je bila iz Madžarske (85), mama se s prijateljico 

Slovenko pogovarja v madžarščini (89), enakovredno znanje obeh 

jezikov (90), pogostejša uporaba enega jezika (91) 

 

potek komunikacije v slovenščini (1), tudi s sestro (2), babica je bila 

Nemka (3), oče Hrvat (4), multinacionalna družina (5) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

osnovna šola Lendava (19), rada je hodila zaradi prijateljev (20), 

družabnost (21), pozitivne stvari (22), dobri učitelji (23), srednja šola 

manj priljubljena (24), ni je marala (25), boljša ureditev od 

sedanjega (30), diferenciacija je bila izvedena znotraj razreda (31), 

prej je bilo lepše (33) 

 

osnovna šola Lendava (18)  

 

 
VIDIK 

JEZIKA 

pogovor s prijatelji v slovenščini in madžarščini (26), hkratna 

uporaba obeh jezikov (27), še danes (28), napis naslova in ključnih 

besed v madžarščini (39), odgovarjanje je potekalo večinoma 

slovenski (42), sošolkam iz madžarskih družin je bilo omogočeno 

odgovarjanje v madžarščini (43), večja fleksibilnost (44), otroci so 

se prej bolje naučili madžarsko (66), mož se je v šoli naučil 

madžarsko (67), lepo zna govoriti (69) 

 

pogovor s prijateljem večinoma slovensko (29), v šoli odpor do 

madžarščine (68), ni bilo madžarščine 1 ali 2 (76), učitelji so z 
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diferenciacijo ločevali Slovence in Madžare (77), diferencirano 

ocenjevanje (78), boljši način (79) 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

govor v družini je  90 % slovenski (58), med računanjem ne 

razmišlja v madžarščini, niti otroci (82), nerazumevanje strokovnih 

besed (83), drugačno razmišljanje (84), pogovor med otrokoma je 

90% slovenski (88), otrokove prve besede so bile madžarske (92), 

otrok se je z babico Slovenko pogovarjal v madžarščini (93), 

nenadna sprememba (94), odklanjanje madžarščine (95) 

 

VLOGA MEDIJEV 

ne gleda rada hrvaške programe (111), moti jo (112), zanika dejstvo, 

da bi bila nacionalistka (113), prej je bil v prevladi nemški RTL 

(114), ukinjeno, otroka gledata strogo madžarski RTL (115), 

sinhronizirani programi (116), učenje jezika iz televizije (117), vpliv 

televizije na pogostejšo uporabo madžarščine (118), poslušanje radia 

v službi in v avtu (119), Radio Center (120), naročeni na Népújság 

(121), listanje (122), branje zanimivejših tem (123), pogosti nakupi 

slovenskih časopisov (124), kuharske revije na Madžarskem (125) 

 

hrvaški programi (109), odvisno od razporeda (110) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

premalo možnosti (126), preveč trgovin (127), ne bi se selila v drugi 

kraj (129), monotono mesto (130), mrtvo (131), otroške predstave 

(133) 

 

ne bi zamenjal za drugo mesto (128), vase zaprti narod (132), 

koncerti (134), primanjkovanje športnih prireditev (135), premalo 

možnosti za rekreacijo (136) 

 

MNENJE O 

(DVOJEZIČNEM) 

ŠOLSKEM SISTEMU 

danes preveč poudarka na madžarščini 1 in 2 (32), prej je bilo lepše 

(33), preveč ločevanja (34), ni to pametno (35), zaradi podvajanja 

snovi v obeh jezikih je otroku pri uri dolgčas (36), prej ni bilo toliko 

poudarka (37), tega je že sedaj preveč (38), pisanje določenih stvari 

dvakrat (40), ni ji všeč (41), motijo jo dvojezična gradiva (45), na 

eni strani je snov podana v slovenščini, na drugi pa v madžarščini 

(46), enak prevod (47), slovensko učeči otrok nikoli ne pogleda na 
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madžarsko stran (48), lahko bi bilo urejeno na elegantnejši način 

(49), težke šolske torbe (50), starejši otrok hodi k madžarščini 1 (51), 

sam se je avtomatsko prepisal (52), po obisku neke predstave ga je 

učiteljica vprašala o prehodu madžarščine od 2 k 1 (53), noče nazaj 

(54), več učenja (55), tehnika branja ne predstavlja problema (56), 

težave so z razumevanjem prebranega (57), govor v družini je  90 % 

slovenski (58), navdušili so ga prijatelji (59), lahko bi bil višji nivo 

znanja, če bi se vsi otroci učili madžarščino na enotnem nivoju (60), 

otroci so kot spužve (61), srkajo v sebe znanje (62), učenje od otrok, 

ki dobro obvladajo jezik (63), potreba po ponovnem razmisleku o 

združitvi otrok v eno skupino (64), potreba po večji diferenciaciji 

znotraj razreda (65), otroci so se prej bolje naučili madžarsko (66), 

Madžar se vedno lažje uči v madžarščini (80), nestrinjanje s 

sedanjim šolskim sistemom (87), presenetil jo je prepis otroka  k 

madžarščini 1 v petem razredu (96), dolgočasenje pri drugem jeziku 

(97), madžarski prijatelji (98), uporaba obeh jezikov na enakem 

nivoju (99), pritisk učiteljice (100), ignoriranje pri pouku (101), 

nazadovanje pri madžarščini 2 (102), pretežka slovnica (103), 

zadovoljstvo (104), prav dobra ocena (105), presenečenje (106), 

močan na verbalnem področju (107), težja pisava (108), hiter 

sprejem šolskega tempa (137), spontano (138), čudenje, da 

madžarski starši vpisujejo otroke k madžarščini 2 (151), otroku 

delajo slabo (152), več usvojenega znanja pri pogostejšem stiku z 

jezikom (153), več znanja v primeru prisile (154), jezik 

komunikacije je vprašanje navade (155), naj ne bi bilo prevajanj pri 

drugem jeziku (156) 

 

preveč menjav učiteljic ob odhodu na porodniški dopust (139), otroci 

potrebujejo več časa za spoznanje nove učiteljice (140), pri nekaterih 

učiteljih je preveč domačih nalog (141), ni enakih kriterijev (142), 

zahtevnost (143), premalo dela v šoli (144), preveč se polaga na 

starše (145), premlada, neizkušena učiteljica (146), preveč kreganja 

(147), stvari so se spremenile na bolje po vrnitvi stare učiteljice 

(148), odobravanje dveh učiteljic v prvi triadi (149), več znanja 

(150) 
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ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

prvi jezik slovenščina (15), slovenska narodnost (17), Madžarska 

čudovita država (86), zanika dejstvo, da bi bila nacionalistka (113) 

 

prvi jezik slovenščina (14), slovenska narodnost (16), v šoli odpor do 

madžarščine (68), odklanjanje (70), začetki govorjenja v madžarščini 

so se pojavili po srednji šoli (71), iz šale (72), učenje na svoj način 

(73), solidno znanje (74), še vedno lažja komunikacija v slovenščini 

(75) 
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DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: L1 IN L2 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

ženska (190), 40 let (191), peta stopnja izobrazbe(192), brezposelna 

(193) 

 

moški (186), 44 let (187), sedma stopnja izobrazbe (188), javni 

sektor (189) 

 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

oče pripadnik slovenske narodnosti (10), enojezično območje (11), 

mama Madžarka (12), dvojezično območje (13), selitev (14), izzivi 

(15), sporazumevanja (16), starša nista obvladala jezika drugega 

zakonca (17), učenje (18), hitrejše učenje slovenskega jezika (19), 

usvajanje madžarščine v kasnejših letih (20), dobro znanje (21), 

potek komunikacije v družini v dveh jezikih (22), enakomerna 

uporaba (23), uveljavljanje dveh jezikov v pogovoru s sestro (24), 

izražanje misli v jeziku, v katerem sta se izrazov najprej spomnili 

(25), v eni povedi so bile uporabljene besede obeh jezikov (26), še 

danes enak način komunikacije (27) 

 

oče Madžar (1), mama Slovenka (2), poroka (3), selitev na 

dvojezično področje (4), učenje madžarščine (5), mama se je z otroki 

pogovarjala v madžarščini (6), komunikacije znotraj družine v 

madžarščini (7), tudi med brati (8), zelo redka uporaba slovenskega 

jezika (9) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

osnovna šola v Lendavi (43), obiskovanje šole ni bilo v veliko 

veselje (44), obveznost (45), manj zahtevna šola (46) 

 

obiskovanje osnovne šole v Lendavi (42), lažje šolanje (52), 

Slovenci v razredu (71), prilagajanje (72), pomoč (73) 

 

 
VIDIK 

JEZIKA 

pogovor s prijatelji je potekal najverjetneje v madžarščini (60), 

sošolke iz vasi (61), madžarske družine (62), edina oseba iz 

narodnostno mešane družine (63), edinstven primer (64), drugačnost 

od ostalih (65), prevajanje učiteljev iz obveznosti (75), spoštovanje 

dvojezičnosti (76), pomembnost madžarščine (77), izbira jezika 

opismenjevanja v prvem razredu (78), slovenščina (79), slovenska 
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abeceda (80), začetki učenja madžarščine v drugem razredu (81), 

učenje nemščine v osnovni in srednji šoli (106) 

 

nekateri učitelji obvladali oba jezika (66), pogostejša uporaba 

slovenščine (67), madžarski izrazi (68), povedi (69), ni bilo razlage 

snovi v madžarščini (70), močnejši učni jezik slovenščina (74) 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

v družini je slovenščina pogostejši jezik komunikacije (82), pogovori 

z otrokoma večinoma v slovenskem jeziku (83), ogovarjanje s strani 

otrok v slovenščini (84), prisotnost madžarskega jezika (85), v 

komunikaciji med otrokoma najverjetneje ni moč opaziti 

dominantnega jezika (86), premisleki o pogostejši uporabi 

slovenščine (87) 

 

VLOGA MEDIJEV 

nakupi knjig v slovenščini (88), lažje branje (89), naročniki večjega 

števila revij (115), Vestnik (116), Népújság (117), Slovenske novice 

(118), obvezno listanje (119), pogosto branje časopisov (120), zvesti 

poslušalci lokalnega slovenskega radia (123), dedkov izbor 

radijskega kanala (124), Mostovi (125) 

 

skupno gledanje televizije (90), slovenski narodni in komercialni 

programi (91), navajenost (92), branje odvisno od prostega časa 

(121), delo na kmetiji (122), gledanje televizije v zimskem času 

(126), več časa (127), v toplejšem času ne priklopijo sprejemnika 

(128), zadrževanje zunaj (129) 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

ni želje po spremembi bivališča (96), težko življenje (97), velika 

stopnja brezposelnosti (98), podobna situacija in problemi po celi 

državi (99), obdelovanje zemlje (100), ni zadostnega zaslužka za 

preživetje (101), pridelki se ne prodajo po zadosti visoki ceni (102), 

pritoževanja (103), mož ne obiskuje kulturnih prireditev (130), obisk 

v spremstvu otrok (131), volja do nastopanja starejšega otroka (132), 

pogosti nastopi (133), kulturni dom (134), izbor na podlagi programa 

(135), pestrost ponudbe (136), dobre predstave (137) 

 

navajenost na življenje (93), prijatelji (94), soseski odnosi (95), 

družinski prijatelji iz narodnostno mešanih krogov (138), druženje 
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(139), prilagajanje (140), obvezna uporaba slovenščine s prijatelji iz 

enojezičnih območij (141), ne obvladajo dveh jezikov (142), tudi 

vaški prijatelji se prilagajajo (143), sosedje so večinoma Madžari 

(144), pestra družba (145) 

 

MNENJE O 

(DVOJEZIČNEM) 

ŠOLSKEM SISTEMU 

več predmetov (47), novitete (48), izbirne vsebine (49), več ur pouka 

(50), ne predstavlja si, da bi morala zdaj obiskovati šolo (51), več 

domačega učenja (54), otrok ima voljo do učenja (55), veselje (56), 

veliko strokovne literature (57), branje (58), delo za šolo skoraj cel 

dan (59), predstavitev dvojezičnega poučevanja že v vrtcu (147), 

predstavniki šole (148), vodstvo (149), predavanje za starše (150), 

obrazložitev načina poučevanja (151), dva učitelja (152), lažji jezik 

slovenščina (153), razumevanje vseh besed (154), tuji izrazi v 

madžarščini (155), nerazumevanje (156), vse skupaj se zdi težko 

(157), manjše težave ob začetku šolanja (158), prvi razred (159), 

odklanjanje šole (160), spoznavanje učiteljic (161), navajenost (162), 

ni več govora, da ne bi šel v šolo (163), rad ima vse predmete (164), 

veselje do šole (165), so primeri, ko eni otroci nič ne vedo madžarski 

(168), drugi učenci slabo govorijo slovenski (169), dva učitelja v 

prvih treh razredih (170), učenci lažje naredijo korake v svet znanj 

(171), hitrejše usvajanje (172), pristnost odnosov (173), ni 

prepričana o enakopravnosti dveh jezikov (175), možnost izbire 

(176), želje, (177) jezikovne skupine (178), deljenje otrok (179), 

dobra organizacija (180), ni predlogov za drugačen način poučevanja 

(182), zadovoljstvo (183), obstoj staršev, ki se radi vmešavajo v delo 

šole (184), nestrinjanje (185)  

 

prevelika zahtevnost (53), jasna odločitev za slovenski jezik 

opismenjevanja (146), verjetnost o enakopravnosti jezikov (174), 

izražanje upov za usvajanje obeh jezikov vseh učencev (181), 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

neopredeljena glede močnejšega jezika (32), ni v prevladi nobeden 

od jezikov (33), enako znanje (34), uporaba madžarščine v narečju 

(35), knjižni jezik se ji zdi elitni jezik (36), slovenska narodnost (41), 

pozabljanje tujih jezikov (104), ni možnosti za uporabo (105), učenje 

nemščine v osnovni in srednji šoli (106) 
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jezika govora odvisen od jezika sogovorca (28), madžarski jezik lažji 

(29), lažje izražanje (30), prvi jezik (31), knjižni jezik ni zadosti 

razumljiv (37), dvoumen (38), nagibanje k slovenski narodnosti (39), 

pri vpisu prebivalcev se je opredelil za Slovenca (40), slabo znanje 

nemščine (107), potrebne bi bile vaje za osvežitev znanja (108), pri 

opravljanju poklica je zelo pomembno znanje dveh jezikov (109), 

delo po vaseh (110), madžarsko govoreči ljudje (111), v 75 %-ih 

(112), pogosti stiki (113), uporaba madžarščine pogostejša od 

slovenščine (114), dobro je vedeti več jezikov (166), prednosti (167) 
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DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: M1 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

ženska (135), 30 let (136), peta stopnja izobrazbe (137), javni sektor 

(138) 

 

ZNAČILNOSTI DRUŽINE 

IZ OTROŠTVA 

pogovor v družini v madžarščini (1), tudi z bratom (2), jezik 

komunikacije vse do danes nespremenjen (3) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

osnovna šola v Lendavi (6), srednja šola v srednje velikem slovenskem 

mestu (7), narodnostna sestava je bila v enakovrednem razmerju (19), 

prva dva razreda v podružnični šoli (22), v srednji šoli sošolcem 

nepriljubljeni (27), niso marali ljudi iz lendavskih koncev (28), 

velikokrat občutili (29), nižje ocene (30), predvsem pri slovenščini 

zaradi madžarskega priimka (31), s strani učitelja ni bilo uradne 

utemeljitve (32), dobre ocene v osnovni šoli (33), slabe v srednji šoli 

(34), opravljena matura z odlično oceno (35), meni, da je moral 

obstajati vzrok za tako velika nihanja v ocenah (36), s stani sošolcev 

pogosta posmehovanja zaradi načina govora (37), 

 

 
VIDIK 

JEZIKA 

v osnovni šoli se je čutila razlika med učenci, ki so obiskovali 

madžarščino 1 in 2 (8), višji standardi znanja (9), več učenja (10), 

zahtevnost (11), rada imela (12), ljubša slovnica (13), književnost manj 

priljubljena (14), ni bilo dvojezičnega poučevanja (15), besede (16), 

zapis nekaterih izrazov (17), učitelji le-teh niso zahtevali (18), trud 

vseh učencev za komunikacijo v madžarščini (20), dobro znanje 

madžarščine vseh učencev (21), bogat besedni zaklad v manjšinskem 

jeziku (23), slabo znanje slovenščine (24), pogovor s prijateljev v 

madžarščini (25), iz navade (38), vezava jezika v pogovoru s prijatelji 

(39) 

 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

potek komunikacije v slovenščini in madžarščini (40), slovenščina v 

prevladi (41), komunikacija z babico v madžarščini (42), pogosti obiski 

bolnišnice (43), enojezično okolje (44), prisilna uporaba slovenščine 

(45), menjavanje jezikov (46), razmerje 30 proti 70 (47) 

VLOGA MEDIJEV 

nakup knjige na podlagi otrokove želje (48), izbira vsebine (49), dva 

jezika (50), otroške oddaje (51), madžarske risanke (52), nakup dvd-jev 

v obeh jezikih (53), ne gledajo tujih programov (54), niso naročniki 
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nobenih časopisov (76), redek nakup Slovenskih novic (77),  

televizijski spored (78), v preteklosti naročniki Népújsaga (79), smrt 

starih staršev(80), ni bralcev (81), Mostovi so edini program z 

regionalnimi vsebinami (82), poslušanje radia pogosteje v službi (83), 

hrvaški (84), radio 105 (85), doma ima rajši mir (86),   

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

madžarščina kot nespremenjen jezik komunikacije s prijateljem (26), 

nezadovoljstvo z življenjem v kraju (61), slabe možnosti (62), ni 

gospodarskega razvoja (63), upi, da se stvari ne bi obrnile še na slabše 

(64), nezainteresiranost za kulturna dogajanja (65), nespremljanje 

aktualnih programov (66), pomanjkanje časa (67), izgovori (68), 

obvezne šolske prireditve (69), udeležba iz moralne dolžnosti (70), 

obisk maše v vaški kapelici (87), bližina (88), časovno krajše (89), 

reden obisk (90), madžarska maša (91), narodnostno mešan prijateljski 

krog (92), otroški prijatelji so Madžari (93), kasnejši prijatelji Slovenci 

(94), hkratna druženje (95), slovenska komunikacija (96), prilagajanje 

Madžarov se ji zdi samo po sebi umevno (97) 

 

MNENJE O 

DVOJEZIČNEM 

ŠOLSKEM SISTEMU 

nazorna predstavitev poteka pouka (98), smiselna uvedba dveh 

učiteljev (99), jezik opismenjevanja v slovenščini (100), lažje (101), 

hitrejše dojemanje učne snovi (102), nameni, da bi se izognil kasnejšim 

težavam (103), komunikacija v njegovem  prijateljski krogu poteka v 

slovenščini (104), vplivi prijateljev (105), lahka odločitev (106), lastne 

izkušnje (107), otroku želi vse dobro (108), rad ima jezikovne ure 

(109), učenje pesmic v obeh jezikih (110), loči učitelja po jeziku 

komunikacije (111), ve, da vsak govori le en jezik (112), komunikacija 

z učiteljem v njim lastnem jeziku (113) listanje zvezkov (114), prepisi s 

table v obeh jezikih (115), počasno pisanje (116), prvi razred (117), 

primerjava pouka z enojezičnimi šolami (118), lažje delo učencev 

(119), ni dvojnega pisanja (120), več časa za utrjevanje (121), tisti 

učenci so v prednosti (122), dvojezično poučevanje predmeta družba 

(123), učenci so prikrajšani za znanje (124), veliko slabosti (125), ideja 

o uvedbi narodnostnih šol (126), vključenost  učencev po narodnosti 

(127), Madžari bi se učili le madžarsko (128), enojezična komunikacija 

(129), Slovenci bi se učili le slovensko (130), obdržali bi le predmet 

madžarščina (131), potreba po znanju tega jezika (132), ni domačih 
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nalog (133), trenutno še ni sprememb (134) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

prvi jezik madžarščina (4), raje slovenska narodnost (5), neobvladanje 

tujih jezikov (55), še ni čas za otrokovo samostojno odločanje o 

narodnosti (56), zrela leta (57), izbrana narodnost (58), slovenska (59), 

zaradi lažje uveljavitve v kasnejšem življenju (60), delovno mesto na 

dvojezičnem področju (71), javni sektor (72), delo s strankami (73), 

pomembnost uporabe obeh jezikov (74), ostri pogoji zaposlovanja (75) 
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DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: N1   

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

ženska (206), 36 let (207), 5. stopnja izobrazbe (208), privatni sektor 

(209) 

 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

odraščanje v Nemčiji (1), vrnitev v Slovenijo pri sedmih letih (2), 

neznanje slovenščine (3), jezik govora v družini madžarski (4), 

nemščina v vrtcu (5), odraščanje s hkratno uporabo treh jezikov (7), 

mešanje jezikov (8),  nenehno prevajanje (9), izražanje misli v 

jeziku, v katerem se je najprej spomnila (10), starši uporabljali 

slovenščino na delovnem mestu (15), prekmurščina (16), naglas 

madžarščine izrazitejši pri očetu (17) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

težki začetki učenja slovenščine (6), obisk krožka slovenščine v 

Nemčiji (18), uporaba knjižnega jezika (19), veliko usvojenega 

znanja v drugem razredu (23), poseben zvezek za pisanje (24), po 

enem letu dobro obvladanje slovenščine (25), enojezična osnovna 

šola (44), veliko težav s slovenščino (45), obiskovanje srednje šole v 

večjem slovenskem mestu (53), razlikovanje dijakov s strani 

učiteljev (54), poniževanje Prekmurcev zaradi prekmurščine s strani  

učiteljice slovenščine (55), prisotni dijaki iz Lendave, ki niso 

govorili v prekmurščini (56), zniževanje ocen (57), stvar je prizadela 

(58), dobri spomini na osnovno šolo (64), dobri učitelji (65), 

pripravljenost pomagati (66) 

 

 
VIDIK 

JEZIKA 

vpis v slovensko šolo z intenzivno uporabo prekmurščine (20), 

znanje madžarščine ene učenke v razredu (21), učiteljičino znanje 

nemščine je bilo šibko (22) 
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KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

popravljanje lepega govora z moževe stani (12), mestna in 

podeželska oblika madžarščine (13), sprememba načina govora po 

selitvi v mesto (14), komunikacija v madžarščini (26), narečja (27), 

tašča uporablja knjižni jezik madžarščine (28), veliko veselje (29), 

babičina pomoč pri učenju otrok (30), pravilno govorjenje (31), 

otrok na Madžarskem govori tudi slovenski (32), pozablja, da vsi ne 

govorijo slovenski ali madžarski (33), spoznanje, da je potrebno 

jezike vezati na osebo (34), želja po dobrem znanju madžarščine 

(67), ne uči prekmurščine (68), v osrednji Sloveniji tega ne razumejo 

(69), več jezikov znaš, več veljaš (70),  madžarska družina (78), 

stara mama je bila iz Madžarske (79), pravilen govor (80), mož zna 

brati, pisati madžarski (81), pretežno madžarska komunikacija (82), 

včasih nemški (83), otroka že razumeta (84), ne zdi se ji slabo (85), 

želja po učenju angleščine (86), odklanjanje s stani otrok (87), otroka 

se pogovarjata madžarski (93), redko slovensko (94), odvisno od 

razpoloženja (95), v domačem krogu bi bilo potrebno več 

slovenskega govora (203), že iz navade govorijo v madžarščini 

(204), ustaljene vzorce je težko spremeniti (205)     

VLOGA MEDIJEV 

ne ve brati madžarski (88), vloga očeta (89), starih staršev (90), 

branje nemških knjig (91), prevajanja (92), nakup slovenskih knjig 

(96), babica kupuje madžarske knjige (97), pretežno nemški 

programi (98), včasih angleški (99), odvisno od tega, kje so (100), 

nemška televizija pri eni babici, madžarska pri drugi (101), niso 

naročniki nobenih časopisov (111), Vestnik pri enih, Népújság pri 

drugih starih starših (112), nimajo otroških revij (113), poslušanje 

radia v avtu (114), radio 105 (115), doma pogosto nemški (116), 

Mostovi edini program z regionalnimi vsebinami (117) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

obiskovanje narodnih praznikov (118), začudenje (119), podvajanje 

enakega govora (120), male razlike v vsebini (121), nepošteno do 

staršev, kateri ne govorijo madžarski (122), neprijetna situacija 

(123), čutil se je pritisk (124),  dolgo trajanje (125), navadila se je 

(126), boljši bi bili krajši govori (127), naj govorijo v obeh jezikih 

(128), zreduciran govor (129), gledališče v Lendavi (131), pogosti 

obiski (132), odvisno od programa (133), otroški programi (134), 
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lutkovno gledališče (135), dobra organizacija (136), velik izbor 

(137), obiskovanje gledališča v večjem slovenskem mestu (138), 

obiski cerkve (139), odvisen od časa (140), slovenski verouk (141), 

lažje branje(142), težke madžarske besede (143), nerazumevanje 

vsega (144), hiter tempo govora (145), vloga babice pri učenju 

molitev (146), molitev v obeh jezikih (147), veliko težav s prijatelji 

(148), krstni botri živijo na Madžarskem (149), velikokrat 

nerazumevanje vsega (150), šale (151), primanjkovanje izrazov pri 

pripovedovanju v madžarščini (152), ovira vzdušje (153), slovenski 

sorodniki (154), po kozarčku komunikacija le še v madžarščini 

(155), neupoštevanje, da vsi ne razumejo (156), sorodniki se ji 

smilijo (157) 

 

MNENJE O 

DVOJEZIČNEM 

ŠOLSKEM SISTEMU 

predolge govorilne ure zaradi podvajanja (130), dobra predstavitev 

(158), dodatno spraševanje (159), začudenje (160), zaradi znanja 

madžarščine dvojezično poučevanje ne bi smelo povzročati težav 

(161), zaradi lastnih primanjkljajev želja po učenju branja, pisanja 

(162), lastno učenje ob otrocih (163), domače naloge (164), 

začudenje ob delovnih zvezkih (165), dvojezična gradiva (166), 

debeli učbeniki (167), podvajanje istih stvari v obeh jezikih (168), ne 

moti je (169), bogatenje besednega zaklada (170), rad ima jezikovne 

ure (171), ni sugestij, v katerem jeziku se naj uči (172), želja po 

dobrem znanju večih jezikov (173), obžalovanje, da ni več krožka 

nemščine ali angleščine (174), enostavna odločitev glede izbire 

prvega jezika (190), čudno bi bilo, če bi otrok bolje vedel madžarski 

kot slovenski (191), ne bi razumela knjižnega govora (192), 

nenasprotovanje učenju madžarščine (193), živimo v Sloveniji (194), 

pri pisanju spisov ne bi vedela pomagati (195) , madžarščina je težek 

jezik (196), dolga abeceda (197), samoglasniki s pikami in 

vejicami(198), lažja je nemščina (199), enakovredna jezika (200), 

ločevanje jezikov že pri ogovarjanju učiteljev (201), vezava jezika že 

v vrtcu (202) 

 

 

 

 



 

IV/50 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

razlike v narečjih madžarščine (11), več prvih jezikov (35), odvisen 

od jezika sogovorca (36), z Nemcem govori in razmišlja v nemščini 

(37), jezik komunikacije opredeljuje jezik razmišljanja (38), 

obvladanje prekmurščine (39), medžimurščina (40), pohorski govor 

(41),velik občutek za jezike (42), pozabljanje jezika v primeru 

neuporabe (43), danes zelo dobro obvladanje slovenščine (46), 

najboljše od vseh jezikov (47), branje in pisanje sta pogoj za dobro 

usvajanje jezika (48), nikoli se ni učila brati, pisati v madžarščini 

(49), predstavlja problem (50), madžarska narodnost (51), cela 

družina, tudi otroci (52), obvezno znanje več jezikov v Prekmurju 

(59), nerazumevanje, zakaj se ostali narodi ne učijo tuje jezike (npr. 

Madžari, Hrvati, Avstrijci) (60), večje prilagajanje lokalnega 

prebivalstva (61), Prekmurci govorijo vse jezike (62), priviligiranje 

angleščine (63), potrebno iti med ljudi (71), pri 18 letih aupair v 

Angliji (72), slabo znanje angleščine (73), kazanje z okončinami 

(74), napredek v dveh tednih (75), osnovno znanje angleščine (76), 

razumevanje (77), prilagajanje (102), Italijani samosvoj narod (103), 

ne trudijo se (104), nerazumevanje le-tega (105), Trstčani znajo, a 

nočejo govoriti slovenski (106), Bosanci, Srbi se sramujejo lastnega 

izvora (107), ne upajo povedati rojstnega kraja (108), nestrinjanje 

(109), nisi kriv za svojo narodnost (110), premalo Slovencev ali 

Madžarov (175), ni zadostno znanje madžarščine ali slovenščine 

(176), razvito gospodarstvo pritegne ljudi (177), večji zaslužki (178), 

ponujanje dvojnega državljanstva (179), ni koristi (180), v primeru 

možnosti zaposlitve bi bilo večje povpraševanje (181), zgodovina 

(182), več sreče od Madžarov (183), pripovedovanje turistov (184), 

večja plača snažilke v Italiji kot pri nas (185), domotožje (186), ni 

možnosti zaposlitve (187), zapiranje tovarn (188), nezagotavljanje 

normalnega življenjskega standarda (189) 
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DOBLJENE KATEGORIJE INTERVJUJA: O1 

DEMOGRAFSKI 

PODATKI 

ženka (85), 35 let (86), sedma stopnja izobrazbe (87), javni sektor 

(88) 

 

ZNAČILNOSTI 

DRUŽINE IZ OTROŠTVA 

dvojezična družina (1), pogovor z mamo v slovenskem jeziku (2), z 

očetom, madžarsko (3), vedno so se tako pogovarjali (4), mama ni 

vedela skoraj nič madžarsko (5), življenje skupaj z babico (6), oče in 

stara mama sta se pogovarjala madžarsko (7), starša med seboj 

slovensko (8), še danes enak komunikacijski model (9), zaradi okolja 

dominiranje madžarskega jezika v otroštvu dolgo (10), mlajši brat 

(11), pogovor z njim v madžarščini (12), sedaj že oba jezika enako 

dominantna (13) 

 

SPOMINI NA ŠOLO 

 

dvojezična osnovna šola v manjši vasi (18), super lepi spomini (19), 

malo učencev (20), pristen odnos med učitelji in učenci (21), učitelji 

so se posvetili vsakomur (22), možnosti uveljavljanja (23), ni bilo 

občutka prikrajšanosti (24), ponosna na osnovno šolo (25), nikoli ni 

bilo občutka poniževanja (26), po narodnosti so prevladovali 

Madžari (27), pogovor z najboljšim prijateljem v madžarščini (28), 

srednja šola v velikem slovenskem mestu (41), ni izrazito lepih 

spominov (42), ni bilo pristnih medsebojnih odnosov (43), z 

učenjem ni bilo težav (44), ne pogreša sošolcev (45) 

 

 
VIDIK 

JEZIKA 

prisotnost dvojezičnega poučevanja (29), v nižjih razredih zapisi v 

zvezkih v obeh jezikih (30), dvojezična gradiva (31), v višjih 

razredih pomembni pojmi poudarjeni v dveh jezikih (32), učitelji so 

to tudi zahtevali (33), rada imela madžarščino (34), izpostavlja 

težavnost pravopisa in branja (35),  kljub prevladovanju madžarščine 

učenje splošnih predmetov v slovenščini (36), branje knjig v 

slovenščini (37), prav tako razmišljanje (38), vso znanje iz 

slovenščine je pridobila v osnovni šoli (39) 

 



 

IV/52 

KARAKTERISTIKE IN 

VKLJUČENOST 

VEČJEZIČNOSTI V 

USTVARJENI DRUŽINI 

pogovor z otrokom v obeh jezikih (46), dominacija slovenščine (47), 

mož le slovensko govori (48), otrok pogovorno govori madžarsko 

(49), vse razume (50) 

 

VLOGA MEDIJEV 

knjige v obeh jezikih (51), že iz lastnega otroštva veliko madžarskih 

knjig (52), Ciciban za otroka (53), niso naročniki časopisov (54), 

risanke pred dnevnikom (55), poučni na slovenski televiziji 1 (56), 

oddaje v treh jezikih: slovensko, madžarsko, nemško (57), ne gleda 

regionalnih oddaj (58), Polnočni klub (59) vsakodnevno poslušanje 

radia (60), radio si (61), radio center (62), kratka poročila z 

vremensko napovedjo (63), dobra glasba (64) 

 

VKLJUČENOST V 

SKUPNOST 

zamrlo mesto (65), za Madžare se še najde kakšna predstava (66), so 

boljše (67), za Slovence siromaštvo (68), redka udeležba na 

kulturnih prireditvah (69), le iz službenih dolžnosti (70), nastopi 

otrok (71), obiski verskih obredov (72), madžarska maša (73), le 

redko slovenska (74), narodnostno mešana družba (75), odvisno od 

prijateljev (76), vezava jezika na določene ljudi (77) 

 

MNENJE O 

DVOJEZIČNEM 

ŠOLSKEM SISTEMU 

vodstvo šole predstavilo dvojezično poučevanje (78), nazorna 

predstavitev z učitelji iz prakse (79), vezava jezika na učitelja (80), 

vpis otroka k slovenski skupini (81), odločitev na podlagi maternega 

jezika (82), otrok obožuje šolo (83), enakopravnost jezikov je 

mogoče doseči ob zelo načrtovani dejavnosti (84) 

 

ODNOS DO 

VEČKULTURNOSTI 

oba jezika sta enakovredna (14), slovenska narodnost (15), dobro 

obvladanje nemškega jezika (16), angleščina na ravni razumevanja 

(17), cela družina slovenske narodnosti (40) 

 

 


