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POVZETEK 

V diplomskem delu sem preverjala različne neenakosti in njihov vpliv na izobraževalne 

možnosti. Neenakosti sem preverjala z vidika socialno-ekonomskega statusa, kulturnega 

kapitala in razlik v jeziku. Pri tem me je še posebej zanimala skupina priseljencev, ki večinoma 

doma ne govorijo jezika, ki v šoli nastopa kot jezik poučevanja. Isti učenci in učenke pogosto 

izhajajo tudi iz slabšega socialno-ekonomskega statusa. Za empirični del sem uporabila obsežno 

raziskavo programa PISA za leto 2009, ki jo je izvedel OECD, da bi ocenil enakopravnost, enakost 

in učinkovitost šolskih sistemov. V nalogi sem primerjala tri države: Slovenijo, Finsko in Srbijo. 

Neenakosti v izobraževanju se pojavljajo kljub temu, da se je povečalo število vključenih v 

proces izobraževanja. Preko teorij pravičnosti sem preverila, katere enakosti zahteva pravičnost 

v polju edukacije. Tri načela pravičnosti: utilitarizem, koncept meritokracije in načelo 

kompenzacije sem obravnavala v povezavi z Rawlsovo teorijo pravičnosti.  K širjenju ideje, da 

neenakosti niso proizvedene (samo) z biološkimi faktorji, ampak pretežno socialnimi, je 

prispevala sociologija vzgoje. Vprašanje, kako lahko zmanjšamo vlogo socialnih faktorjev, sem 

pregledala z vidika različnih socioloških pristopov. 

V družbi se oblikujejo različne skupine, ki se med seboj razlikujejo po količini kapitala in jeziku, 

ki ga govorijo. Bourdieu preko različnih oblik kapitala: ekonomskega, socialnega, simbolnega in 

kulturnega ter različnih količin le-teh, pojasni neenakosti v družbi. Kapitali se med seboj 

povezujejo, a niso razdeljeni enakomerno in vplivajo na dostop do izobraževanja, zato imajo 

pomembno vlogo v reprodukciji družbenih odnosov. Bernstein zagovarja stališče, da je jezik ena 

najpomembnejših spremenljivk, ki vpliva na posameznika in njegovo vedenje. Oblike 

govorjenega jezika nastajajo v povezavi z organizacijo družbenih skupin, najbolj opazne pa so 

razlike med skupinami med katerimi je velik razkorak v njihovem socialno-ekonomskem statusu. 

Delavski razred uporablja omejen kod in govori javni jezik, srednji razred pa uporablja rafiniran 

kod oziroma formalni jezik.   

Teoretični del zaključim s Senom, ki pravi, da se moramo sprijazniti z dejstvom o raznolikosti 

ljudi, kot posledico tega pa, da je nemogoče doseči enakost na vseh področjih. Sen meni, da je 

potrebna nepristranskost med posamezniki, vendar zahteva tudi razumno določitev področij 

osnovne enakosti. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                   Anja Kačič; diplomsko delo 

 III  
 

Ugotovila sem, da priseljenci na Finskem in v Sloveniji dosegajo slabše rezultate od domačinov, 

v Srbiji pa so priseljenci bolj uspešni od domačinov. Jezik, ki je doma drugačen od tistega, v 

katerem poučujejo v šoli, najbolj vpliva na bralne dosežke na Finskem. Na vpliv jezika kaže 

primerjava med priseljenci, ki doma govorijo jezik, v katerem poučujejo v šoli, ter priseljenci, ki 

doma govorijo drug jezik. V Sloveniji in na Finskem ima na uspeh v šoli vpliv tudi socialno-

ekonomski status družine otroka. V vseh primerjanih državah se kaže tudi vpliv količine 

kulturnega kapitala na uspeh, saj sta indeks kulturne lastnine in število lastnih knjig dva izmed 

bolj vplivnih faktorjev okolja, povezava pa je tudi med povprečnim ESCS indeksom in stopnjo 

bralnih dosežkov. 

 

 

Ključne besede: neenakost, kulturni kapital, socialno-ekonomski status, priseljenci, jezik 
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SUMMARY 

The diploma thesis deals with different inequalities and their influence on educational 

possibilities. I examined the inequalities in terms of socioeconomic status, cultural capital, and 

differences in language. I was particularly interested in a group of immigrants who do not speak 

the same language at home as it is a language of teaching at school. These students are often 

socioeconomically disadvantaged as well. In the empirical part I used the extensive PISA survey 

from 2009, which was carried out by OECD in order to evaluate the equality and efficiency of 

school systems. In the thesis I compared three countries, i.e. Slovenia, Finland, and Serbia. 

Inequalities in education appear despite the fact that the number of persons who participate in 

education has increased. Through theories of justice I examined which equalities are required 

by justice in the field of education. The three principles of justice, i.e. utilitarianism, the concept 

of meritocracy, and the compensation principle, are dealt with in connection with Rawls theory 

of justice. Sociology of education contributed to spreading the idea that inequalities are not 

caused (only) by biological factors but mostly by social ones. The question of how the role of 

social factors could be decreased was examined in terms of different sociological approaches. 

Different groups, which differ from one another in the quantity of capital and languages they 

speak, are formed in the society. Bourdieu explains inequalities in the society through different 

forms of capital, i.e. economic, social, symbolic, cultural, and their different quantities. These 

forms are connected but they are not evenly divided. They have an influence on the access to 

education therefore they play an important role in recreating social relations. Bernstein claims 

that language is one of the most important variables and it influences an individual and his or 

her behaviour. Forms of spoken language are made in connection with organizing social groups. 

The most obvious differences are those between the groups which differ greatly in their 

socioeconomic status. The working class uses a restricted code and speaks a public language, 

whereas the middle class uses a refined code, i.e. a formal language. 

The theoretical part is concluded with Sen, who says that we have to accept the diversity of 

people. Consequently, it is impossible to achieve equality in every field. Sen believes that 

individuals have to be impartial, yet he demands a reasonable definition of basic equality fields. 
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I established that in Finland and Slovenia immigrants achieve poorer results than the natives, 

whereas in Serbia they are more successful than the natives. The language spoken at home, 

which is different from the language of teaching at school, has the greatest influence on 

reading achievements in Finland. The influence of language is shown by the comparison of 

immigrants who speak the same language at home and at school and those who speak another 

language at home. Socioeconomic status of a children’s family in Slovenia and Finland also has 

influence on their success at school. In the compared countries the success is also influenced by 

the quantity of cultural capital, since the index of cultural property and the number of books at 

home are two of the most influential environment factors, and there is a connection between 

the average ESCS index and the reading achievement level as well. 

 

 

Keywords: inequality, cultural capital, socioeconomic status, immigrants, language 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 

BD – bralni dosežki 

ESCS indeks – indeks ekonomskega, socialnega in kulturnega statusa 

OECD – The Organisation for Economic Co-operation and Development 

PISA – Programme for International Student Assesment 

SES – socialno-ekonomski status  
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1 UVOD 

Kljub povečanemu številu vključenih v izobraževanje se pojavlja vprašanje, zakaj imamo še 

vedno opraviti z reprodukcijo družbene neenakosti. »Vprašanje neenakosti se je pojavilo kot 

napoved premika utemeljitve položaja v družbi iz območja prirojenosti v polje zaslužnosti 

(merit).« (Gaber in Marjanovič Umek, 2009, str. 7) Prehod iz petdesetih v šestdeseta leta 

prejšnjega stoletja in pričakovanja staršev kažejo, da je »šola (…) vse bolj razumljena kot 

možnost za vse otroke, ne le za elito, da se povzpnejo do družbenega in poklicnega položaja, ki 

je boljši od položaja staršev.« (Troger v Gaber, 2009, str. 50) Število otrok, ki so vstopali v 

srednje in osnovne šole, se je povečalo, politične elite v Evropi so podpirale širitev izobrazbe. 

Edukacija je postala ključna investicija v spodbujanje ekonomske rasti in tudi sredstvo 

spodbujanja pravičnosti. To je čas, v katerem je nastal pojem človeškega kapitala in ko so 

družbe povečale količino sredstev vloženih v edukacijo.  

Vprašanja, s katerimi se srečuje Evropa, niso enaka dostopnost, sredstva ali enakost dosežkov, 

saj je v dvajsetem stoletju vse več Evropejcev in Evropejk doseglo srednjo izobrazbo. 

Posameznike je potrebno podpreti v prizadevanjih, da bi dosegli standarde oz. tisto raven 

izobrazbe, ki jo potrebujejo zato, da bi lahko živeli »humano življenje kot cilj na sebi« (Sudhir, 

1994, v Gaber, 2009, str. 28). 

V Sloveniji se je v zadnjih petnajstih letih število študentk in študentov potrojilo, kljub temu pa 

socialni izvor še vedno določa odločitve za šolanje in uspeh. Otroci iz družin z nižjo izobrazbo se 

pogosteje odločajo za študij v višješolskih in visokošolskih strokovnih programih, na 

univerzitetnem študiju pa izbirajo manj prestižne programe. Otroci iz zgornjega srednjega in 

višjega razreda se pogosteje odločajo za študij prava, medicine, arhitekture.  

V visokem šolstvu so nad-reprezentirani otroci iz družin, ki so favorizirane, hkrati pa so na 

univerzi pod-reprezentirani otroci, ki izhajajo iz ljudstva. Ob povečani vključenosti v srednje šole 

se reprodukcija seli višje in se ohranja na ravni terciarnega izobraževanja. 

Danes praviloma še vedno ne sprejemamo dejstva, da je proces šolanja družbeno pristranski in 

prispeva k reprodukciji neenakosti v družbi. V šoli se dobro počutijo otroci srednjega razreda, 

medtem ko se morajo otroci iz delavskega razreda in drugih de privilegiranih skupin spopasti z 
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razlikami med njihovo kulturo (navade, ravnanja, pojmovanja) in šolsko kulturo. Poleg tega pa 

se morajo nekateri spoprijeti še z jezikovnimi ovirami (Gaber in Marjanovič Umek, 2009). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 TEORIJE PRAVIČNOSTI 

V izobraževalnih sistemih obstaja precejšnje število neenakosti, nekatere so sprejemljive, druge 

ne. Določeni učenci dosegajo boljše rezultate od drugih, morda jim učitelji namenjajo več 

pozornosti, oziroma imajo bolj učinkovite učitelje. Mogoče je tudi, da imajo krajše šolske 

kariere in šolo zapustijo brez znanja, ki bi jim omogočalo poiskati službo. Določene skupine 

učencev so bolj uspešne od drugih, na primer učenci z višjim socialno-ekonomskim statusom. 

Če trdimo, da v šolah obstajajo sprejemljive in nesprejemljive neenakosti, se postavlja 

vprašanje, zakaj nesprejemljive neenakosti sploh obstajajo. Strnjeno rečeno se zdi, da naj bi jih 

povzročali tako vplivni razlogi (opisani v različnih pristopih k pravičnosti), da so neenakosti 

neizogibne. Meuret (2001), tako kot tudi številni drugi avtorji in avtorice, verjame, da lahko sile, 

ki povzročajo neenakosti, ne glede na njihovo moč, spremenimo s kolektivno akcijo. Neenakosti 

torej obstajajo, ker jih »večina ljudi dopušča ali obravnava kot pravične oziroma niso prepričani, 

da so dovolj nepravične, da jih ne bi dopuščali.« (Meuret, 2001, str. 93) Gledano sistematično, 

lahko neenakosti med dvema skupinama ali posameznikoma opravičujemo ali obsojamo glede 

na: izhodiščno obdarjenost; pravičnost procesa, ki ustvarja neenakosti; učinke neenakosti; 

stranske učinke strategij, katerih namen je zmanjšanje neenakosti (Gutman, 1999, v Meuret, 

2001).  

Cilj teorij pravičnosti je, da nam pomagajo pri odločitvi, katere enakosti zahteva pravičnost v 

polju edukacije. Ker smo prepričani, da je prav pravičnost ključna za presojanje ustreznosti 

delovanja šolskega sistema, bomo v nadaljevanju razpravljali o izbranih načelih pravičnosti, v 

povezavi z Rawlsovo 'Teorijo pravičnosti', in o njihovi povezavi s pogledi na izobraževalne 

neenakosti. 

Rawls loči svojo teorijo od treh načel pravičnosti, ki so pogosto pripisana izobraževanju: 

utilitarizem, merit in zmanjševanje razlik oziroma kompenzacija.  
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2.1.1 Utilitarizem  

Rawls utilitarizem obravnava kot glavnega nasprotnika svoje teorije. Kot načelo pravičnosti je 

odgovoren za to, kako je sistem trenutno organiziran. 'Načelo Paretove optimalnosti' kot 

ultimativni kriterij postavlja maksimiranje posameznikove vsote koristnega. Sodeč po tem 

principu je »situacija optimalna, če je nemogoče hkrati dvigniti zadovoljstvo vseh 

posameznikov, ali nemogoče dvigniti zadovoljstvo dela populacije brez zmanjševanja 

zadovoljstva drugega dela populacije.« (Meuret, 2001, str. 96) Izboljšave pri manj 

privilegiranem delu populacije torej ne smejo vplivati na zadovoljstvo bolj privilegiranega dela. 

Različica utilitarizma, ki se nanaša na izobraževanje, izpostavlja koristi različnih učencev, pri 

čemer je korist mišljena kot pridobljeno znanje. Učenec naj bi končal šolanje, ko »družbene 

koristi – osebne in kolektivne – nadaljnjega leta šolanja presežejo stroške družbe« (prav tam) in 

ga tako postavijo nad mejne vrednosti, ki so enake za vse. Če bi torej znižali mejne vrednosti za 

določene učence, bi morali sprejeti tudi znižanje prispevkov h globalni količini prenesenega 

znanja in znižanje poznejših družbenih koristi. Utilitarizem sprejema predpostavko, da imajo vsi 

učenci enako kvalitetne učitelje, sistem pa postopoma izloča tiste učence, ki niso sposobni 

pridobiti dodatne koristi iz poučevanja. Njegova moč izhaja iz integracije ideje, da so »viri 

omejeni, torej je učinkovitost pomembna.« (prav tam, str. 97) 

2.1.2 Koncept meritokracije  

Koncept meritokracije se je razvil v drugem valu izobraževanja, ki se je začel s premikom šolske 

ideologije. Položaj posameznika, prej določen že ob rojstvu, je zdaj določen z novimi kriteriji, ki 

upoštevajo posameznikovo dovzetnost za učenje, trud in dosežke – z meritom. »V 

meritokratskem sistemu izobraževanja morajo vsi dobiti enake možnosti, da pridobijo poklic, ki 

je v skladu z njihovimi sposobnostmi.« (Brown, 2003, v Tašner, 2007)  

Halsey meni, da bi »moral biti determinizem posameznika na podlagi njegovega rojstva kolikor 

je mogoče minimaliziran in da bi morala biti v demokratičnih družbah množična in ne elitna 

participacija.« (Tašner, 2007, str. 265) 

Koncept meritokracije trdi, da naj družbo vodijo tisti, ki so najbolj spoštovani, izobraževalni 

sistem pa naj jih odkrije in jim omogoči napredovanje ter jih za njihove zasluge tudi nagradi. Bolj 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                   Anja Kačič; diplomsko delo 

 5  
 

kot posameznik koristno uporabi izobrazbo, bolj si jo zasluži.  Zato naj bi bilo najboljšim 

učencem dovoljeno daljše izobraževanje, poleg tega pa bi imeli že od začetka šolanja boljše 

pogoje in prejemali več pozornosti. V praksi ni mogoče popolnoma slediti tem standardom in 

tako velja ideja, da »mora biti šolska kariera določena izključno s posameznikovimi preteklimi 

dosežki« (Meuret, 2001, str. 98), ker so le-ti primeren in zanesljiv kazalnik prihodnjega uspeha. 

Šibkejša oblika meritokracije je podobna utilitarizmu, vendar je manj dodelana in ne uporablja 

nobenega zunanjega kriterija za določanje ravni šolskih kompetenc, ki so potrebne za 

nadaljevanje šolanja. Najpogostejša kritika, ki se nanaša na načelo meritokracije, je: merit je 

družbeno pristransko načelo, ki dovoljuje precejšnje razlike v kompetencah med šolsko elito in 

drugimi, kar lahko vodi v zelo neenakopravno družbo ali celo »diktaturo nadrejenih.« (Dupuy, 

1997, v Meuret, 2001) Pojavlja se tudi povezava meritokracije z načelom enakih možnosti, 

Dupuy pa med njima vidi razliko. Meritokrati kritizirajo dejstvo, da lahko zunanji vplivi (družina, 

bogastvo, stiki) zakrijejo posameznikovo dejansko vrednost, ne ukvarjajo pa se s kritiko 

zagovornikov enakih možnosti, ki predpostavlja, da lahko neenakosti v posameznikovi vrednosti 

izvirajo iz finančnih in kulturnih neenakosti. 

2.1.2.1 Nasprotovanje konceptu meritokracije 

Tašner (2007) povzema, da meritokracija naj ne bi bila teorija pravičnosti, ampak odgovor na 

številne neenakosti, ki so se pojavljale znotraj različnih šolskih sistemov. Posameznik je 

upravičen do tolikšnega izobraževanja, kolikor mu še predstavlja korist. Torej imajo boljši učenci 

pravico do daljšega izobraževanja, boljših pogojev za šolanje in do večje pozornosti. Ugovor 

proti takšni uporabi koncepta meritokracije je, da ni mogoče dovolj zgodaj odkriti tiste, ki 

izstopajo, ter da je nemogoče izbor izvesti pravično.  

Danes je najširše sprejeta razlaga meritokracije, da je možnost za izobraževalno kariero 

določena samo z učenčevimi preteklimi dosežki. V šoli to pomeni razmerje med vloženim delom 

in rezultati.  

2.1.2.2 Kritika kot ovrednotenje koncepta  

»1. Pripravljenost za delo je vsaj deloma določena s posameznikovim družbenim okoljem in 

družinskimi okoliščinami.  
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2. Je koncept, ki dovoljuje velike razlike med izobraženo elito in ostalimi. S tem omogoča razvoj 

zelo nepravične in neenake družbe, kljub temu, da daje vsem enake možnosti ne glede na 

njihovo družbeno okolje. 

3. Koncept lahko vodi do diktatorstva talentiranih (…).« (Meuret, 2001, str. 98)  

Zagovorniki meritokracije zavračajo neenakosti, ki so rezultat družbenega okolja (družina, 

premoženje, družbena mreža), na drugi strani pa priznavajo, da so določene neenakosti rezultat 

finančnih in kulturnih neenakosti. Meritokracija zagovarja enake možnosti v izobraževanju, 

ravnodušna pa je do pomembnih tem, ki zadevajo pravičnost šolskega sistema v povezavi z 

družbeno pogojenimi razlikami.  

S konceptom meritokracije so se ukvarjali tudi preko empiričnih raziskav, s katerimi so poskušali 

izmeriti vpliv šole na medgeneracijski prenos družbenih prednosti in pomanjkljivosti. Pri 

raziskavah so uporabili Bellovo hipotezo, da »postindustrijske družbe postajajo vedno bolj 

meritokratske, in da sta status in dohodek osnovana na certifikatih izobraževanja in tehničnih 

kompetencah, ne pa na lastnostih kot so zdravje, družbena mreža in status družine.« (Tašner, 

2007, str. 268) Raziskava predstavlja osnovo za ovrednotenje razmerja med izobraževanjem in 

družbeno reprodukcijo. Pomembno je, da odgovorimo na vprašanje »Ali je izobrazba ključnega 

pomena za družbeno mobilnost posameznika ali je razred bolj pomemben? Da bi ugotovili, 

kateri je močnejši, moramo preveriti dva ključna argumenta: 1. Do katere mere je vključenost v 

izobraževanje določena z družbenim okoljem? 2. Do katere mere lahko izobrazba pojasni 

distribucijo posameznikov v različnih poklicih?« (Marshall idr., 1997, v Tašner, 2007) Marshall in 

ostali so prišli so naslednjih zaključkov: povezava med doseženo stopnjo izobrazbe in družbenim 

ciljem je zelo močna. Učenci s podobno izobrazbo a različnim družbenim okoljem so imeli 

pogosto različne družbene cilje. 

V nadaljevanju bo z vidika izobraževanja in kapitalov predstavljena tudi Bourdieujeva kritika 

koncepta meritokracije. 
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2.1.3 Načelo kompenzacije 

V nasprotju s konceptom meritokracije zahteva po zmanjšanju razlik oziroma načelo 

kompenzacije trdi, da mora za to, da dosežemo pravo enakost možnosti in da obravnavamo vse 

ljudi enakopravno, »družba posvečati več pozornosti tistim z manj sredstvi in tistim, ki so rojeni 

v manj privilegiranih družbenih položajih.« (Rawls, 1971, v Meuret, 2001) Z vidika koncepta 

meritokracije načelu zmanjševanja razlik očitajo, da najboljše učence prikrajša za boljše 

obravnavanje od drugih, utilitarizem pa ta koncept obtožuje neupravičenega trošenja sredstev, 

s tem ko zniža mejne vrednosti uporabnosti za revnejše učence. Rawls mu očita skrb za 

pravičnost v izobraževalnem sistemu brez upoštevanja socialnih in političnih posledic 

distribucije izobraževanja. Rawls sam sicer nasprotuje tekmovanju med različno sposobnimi 

učenci in v skladu s tem opredeljuje pravičnost, saj meni, da »neenakopravna porazdelitev 

talentov, ki so bodisi socialnega ali naravnega izvora, nima opraviti s pravičnostjo. Pravičnost se 

nanaša na razporeditev dobrin, ki izvirajo iz sodelovanja teh različnih talentov.« (Meuret, 2001, 

str. 99) 

2.1.4 RAWLS, Pravičnost kot poštenost 

Rawls želi razviti sistematično politično teorijo, ki bo strukturirala naše različne intuicije, in 

poiskati alternativo utilitarizmu. Njegovo splošno razumevanje pravičnosti je sledeče: »vse 

primarne družbene dobrine – svoboda in možnosti, dohodki in bogastvo ter podlaga 

samospoštovanja – morajo biti razdeljene enako, razen če je neenaka razdelitev ene ali vseh teh 

dobrin v prid tistim v najneugodnejšem položaju.« (Rawls, 1971, v Kymlicka, 2005) Neenakosti 

so torej dovoljene, dokler izboljšujejo enak začetni položaj in koristijo tistim v najslabšem 

položaju. Odstraniti pa je potrebno tiste neenakosti, ki nekoga postavljajo v slabši položaj. Pri 

razdelitvi dobrin je potrebno upoštevati, da so nekatere pomembnejše od drugih in jih zato ni 

mogoče žrtvovati v imenu pridobitve večje količine drugih dobrin.  

Rawls želi določiti načela, ki so »najprimernejša za demokratično družbo, če jo pojmujemo kot 

pošten sistem družbenega sodelovanja med državljani, ki veljajo za svobodne in enake.« (Rawls, 

2011, str. 63) Kot osnovo pravičnosti vzame temeljno strukturo družbe, to so pomembnejše 

politične in družbene institucije, saj »narava in vloga temeljne strukture pomembno vplivata na 

družbene in ekonomske neenakosti.« (prav tam, str. 64) Temeljna struktura družbe 
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»opredeljuje in zagotavlja enake temeljne svoboščine državljanov ter vzpostavi pravično 

ustavno ureditev.« (prav tam, str. 73) Za to, da bodo državljani drug drugega prepoznavali kot 

svobodne in enake, jih morajo temeljne institucije vzgajati v takšnem pojmovanju samih sebe. 

Eden od načinov je seznanjenost z javno kulturo in udeleževanje v njej. Za te institucije si 

prizadeva oblikovati niz pomembnih (moralnih) vrednot.  

Rawlsovi načeli pravičnosti se glasita: »vsaka oseba ima isto nedotakljivo pravico do popolnoma 

adekvatnega sistema enakih temeljnih svoboščin, ki je združljiv z enakim sistemom svoboščin za 

vse« ter »družbene in ekonomske neenakosti morajo zadostiti dvema pogojema: prvič, vezane 

morajo biti na službe in položaje, ki so dostopni vsem pod pogoji poštene enakosti možnosti; in 

drugič, najbolj morajo koristiti članom v najslabšem položaju (načelo razlike).« (prav tam, str. 

67) Prvo načelo zadeva ustavne temelje (temeljne svoboščine), drugo načelo zahteva pošteno 

enakost možnosti, družbeno in ekonomsko neenakost pa ureja načelo razlike. Prvo načelo ima 

prednost pred drugim, zato da se izključijo kompenzacije med temeljnimi družbenimi pravicami 

in svoboščinami ter družbenimi in ekonomskimi prednostmi. V drugem načelu pa ima poštena 

enakost možnosti prednost pred načelom razlike.  

Poštena enakost možnosti zahteva, da so javne službe in družbeni položaji formalno dostopni, 

poleg tega pa naj imajo tudi vsi pošteno možnost, da jih zasedejo. Tisti, ki so enako nadarjeni in 

sposobni, bi morali imeti enake možnosti za uspeh, ne glede na družbeni razred. Zagotoviti je 

potrebno tudi enake možnosti izobraževanja, ne glede na družinske dohodke (Rawls, 2011).  

Temeljne pravice in svoboščine morajo državljanom omogočiti zmožnosti, da lahko presojajo o 

pravičnosti temeljnih institucij in družbenih politik, ter si prizadevajo uresničevati lastno 

udejanjanje dobrega. Za udejanjanje temeljnih pravic in svoboščin so potrebne ugodne 

zgodovinske, gospodarske in družbene okoliščine (Rawls, 2011). 

Poštena vrednost političnih svoboščin zagotavlja, da imajo »podobno nadarjeni in motivirani 

državljani ne glede na svoj ekonomski in družbeni razred približno enake možnosti vplivanja na 

vladno politiko in doseganja vplivnih položajev.« (prav tam, str. 72) 

Sprejemanje in uporaba načel pravičnosti se izvaja v štirih stopnjah. Na prvi stopnji stranke 

sprejmejo načela pravičnosti za tančico nevednosti. Ali so ustavni temelji prvega načela 
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zagotovljeni, se presoja na podlagi ustave in njenih političnih rešitev ter kako te delujejo v 

praksi. Težje je presojati o izpolnitvi ciljev drugega načela, saj je odvisna od sklepanja in presoje 

pri ocenjevanju kompleksnih družbenih in ekonomskih informacij.  

Temeljna struktura je urejena tako, da se ob upoštevanju pravil in spoštovanju zahtev doseže 

pravična distribucija dobrin. Posamezniki lahko počnejo kar želijo, dokler je to v mejah tega, kar 

dovoljujejo pravila institucij. Pravila so določena glede na to, kaj je potrebno za izpolnjevanje 

dveh načel pravičnosti. Institucije skrbijo za enakomerno porazdelitev lastnine in premoženja, 

da se ohranja poštena vrednost političnih svoboščin in poštena enakost možnosti skozi 

generacije (Rawls, 2011). 

Temeljna struktura je kot pravično začetno stanje, v katerem je vsakdo upravičen do lastnine, ki 

jo ima, poleg tega pa mora »spoštovati pravice in dolžnosti oseb ter načela za pridobivanje in 

prenos lastnine.« (Rawls, 2011, str. 79) Potrebujemo tudi opis pravičnih družbenih okoliščin, v 

katerih naj bodo pošteni dogovori sklenjeni, saj je potrebno temeljno strukturo urejati skozi čas. 

Z zakoni se ureja in uravnava »dedovanje in zapuščanje, kako ljudje pridobivajo lastnino, da bi 

bila ta enakomerneje razporejena, da bi bilo poskrbljeno za pošteno enakost možnosti v 

izobraževanju.« (prav tam, str. 80) 

V vsaki družbi, tudi tisti najbolj urejeni, se pojavljajo določene neenakosti. Vprašanje je, katere 

neenakosti lahko dopuščamo, katerim pa se je pomembno izogniti. Rawls (2011) se osredotoča 

na neenakosti v življenjskih obetih državljanov, ki so zaskrbljujoče, kadar na te obete vplivajo tri 

vrste slučajnosti:  

 družbeni razred, iz katerega izhajajo;  

 posameznikove prirojene obdarjenosti in njegove možnosti za razvoj teh obdarjenosti, 

če nanje vpliva družbeni razred iz katerega izhajajo;  

 posameznikova sreča ali nesreča skozi celotno življenje.  

Te neenakosti je potrebno upoštevati in sprejemati ukrepe, ki so potrebni za ohranjanje 

ozadnje pravičnosti. Zgoraj navedene vrste slučajnosti vplivajo na vsebino ciljev in namenov 

ljudi, pa tudi na energičnost in samozavest pri doseganju. »Svoje obete v življenju ocenjujemo 

glede na naše mesto v družbi; svoje smotre in namene v življenju oblikujemo glede na sredstva 
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in priložnosti, ki jih lahko realno pričakujemo.« (prav tam, str. 83) Temeljna struktura je zato 

ureditev, ki želje in stremljenja za prihodnost vzbuja prek pričakovanj in ambicij v sedanjosti. 

Prirojene obdarjenosti »niso fiksna naravna sredstva s konstantno kapaciteto; so zgolj potencial 

in ne morejo postati plodne zunaj družbenih okoliščin.« (prav tam) Kako se bodo obdarjenosti 

udejanjile je odvisno od tega, kolikšna je spodbuda družbe in podpora institucije, ki skrbi, da se 

discipliniramo in uporabimo naše možnosti.  

Rawls za določanje oseb v najslabšem položaju uvede idejo primarnih dobrin. To so različne 

družbene okoliščine in sredstva, ki so na splošno potrebna, »da lahko državljani ustrezno 

razvijejo in polno uporabljajo svoji moralni zmožnosti ter da si prizadevajo za svoja določena 

pojmovanja dobrega.« (prav tam, str. 84) Kaj velja za primarno dobrino, je »odvisno od različnih 

splošnih dejstev o človeških potrebah in sposobnostih, o njihovih normalnih razvojnih stopnjah 

in potrebni vzgoji, o odnosih družbene in medsebojne odvisnosti.« (prav tam, str. 85) Ločimo 

pet vrst takšnih dobrin: 

 Temeljne pravice in svoboščine: svoboda misli, svoboda vesti. 

 Svoboda gibanja in svobodna izbira poklica v okoliščinah različnih možnosti. 

 Oblast in prednosti služb ter vplivnih in odgovornih položajev. 

 Dohodek in premoženje kot sredstvi za doseganje različnih ciljev. 

 Družbene osnove samospoštovanja.  

Potrebno je poudariti, da tiste v najslabšem položaju ne moremo identificirati v povezavi s 

spolom, raso, narodnostjo. To so tisti, ki jim gre v nekem sistemu družbenega sodelovanja 

najslabše in pripadajo dohodkovnemu razredu z najnižjimi pričakovanji. V najslabšem položaju 

so tisti, ki tako kakor drugi državljani uživajo enake temeljne svoboščine in poštene možnosti, 

vendar imajo najmanjše dohodke in premoženje.« (prav tam, str. 93) Posamezniki, ki tej skupini 

pripadajo, pa so lahko v različnih ureditvah temeljne strukture različni.  

2.1.4.1 Načelo razlike 

Načelo razlike je podrejeno prvemu načelu pravičnosti, ki zagotavlja enake temeljne 

svoboščine, in načelu poštene enakosti možnosti. Načelo razlike uravnava razlike med tistimi v 

slabšem položaju in tistimi v boljšem položaju. Nek sistem je učinkovitejši od drugega, če »vsak 
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dohodek, ki ga prejmejo tisti v boljšem položaju, odmerja večji dohodek tistim v slabšem.« 

(prav tam, str. 91) Torej načelo razlike zahteva, da obstoječe neenakosti delujejo v korist tistim 

v najslabšem položaju oz. da razen nam koristijo tudi drugim. Kadar se pojavljajo neenakosti, ki 

izhajajo iz nespremenljivih prirojenih značilnosti, kot sta na primer rasa in spol, jih lahko 

presojamo z gledišča položajev, ki jih določajo. Če imajo moški večje temeljne pravice ali 

možnosti kakor ženske, je to upravičeno, če te neenakosti koristijo ženskam. Vendar pa Rawls 

meni, da v urejeni družbi, kjer so zagotovljene temeljne svoboščine in poštena enakost 

možnosti, spol in rasa ne bi pomembno določala uspešnosti.  

Načelo razlike nima določenih meja, znotraj katerih naj bi se gibalo razmerje med deleži tistih v 

boljšem in tistih v slabšem položaju. Razmerje naj bi bilo izid ozadnje proceduralne pravičnosti 

in distribucije dobrin. Distribucija poteka v skladu z legitimnimi pričakovanji in prisluženimi 

upravičenostmi, ki so opredeljena z javnimi pravili sistema družbenega sodelovanja in so v 

skladu z dvema načeloma pravičnosti. Do česa bodo posamezniki upravičeni je odvisno od 

njihovega ravnanja glede na pravila (Rawls, 2011).  

Neenakosti v temeljni strukturi se lahko pojavljajo, kadar gre najmanj premožnim bolje, kakor 

najmanj premožnim v katerem koli drugem sistemu, ki je v skladu z dvema načeloma 

pravičnosti. 

Pojem moralne zasluge (Rawls, 2011) je opredeljen neodvisno od pravil obstoječih institucij in 

priznava tri ideje: idejo moralne vrednosti celotnega značaja neke osebe, idejo legitimnih 

pričakovanj in idejo zaslužnosti. Ideje moralne zasluge ne moremo uporabljati za politične 

namene, lahko pa jo v določenih delih povežemo z načeli pravičnosti. Legitimna pričakovanja se 

povezujejo z upravičenostjo, zaslužnost pa s sistemi sodelovanja, ki spodbujajo posameznike, da 

razvijajo svoje obdarjenosti in jih uporabljajo za splošno dobro. Ko si posamezniki »prizadevajo, 

da bi ravnali v skladu z javnimi pravili družbenih ureditev, lahko postanejo zaslužni.« (prav tam, 

str. 104) Moralna zasluga ne more izhajati iz prirojene obdarjenosti (nadarjenost), spola ali 

socialno-ekonomskega statusa. Mesto v porazdelitvi si posamezniki zaslužijo, ker »svoje 

obdarjenosti usposabljajo, šolajo in jih uporabljajo tako, da prispevajo tudi k dobremu drugih, 

ne le k lastnemu.« (prav tam, str. 105) Načelo razlike predpostavlja, da bomo porazdelitev 

prirojenih obdarjenosti, torej razlike med posamezniki, uporabljali kot skupno razpoložljivo 

sredstvo in s tem omogočili medsebojno dopolnjevanje med nadarjenostmi. Pri načelu razlike je 
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bistvenega pomena ideja recipročnosti – »bolj obdarjene spodbujamo, da bi si pridobili še 

nadaljnje koristi, pod pogojem, da svoje prirojene obdarjenosti izurijo in jih uporabijo tako, da 

bodo prispevali k dobremu manj obdarjenih.« (prav tam, str. 107) 

2.2 RAZLIČNI SOCIOLOŠKI PRISTOPI K PRAVIČNOSTI V 

IZOBRAŽEVANJU 

Sociologija vzgoje je veliko prispevala k širjenju ideje, da neenakosti niso proizvedene (samo) z 

biološkimi faktorji, ampak pretežno s socialnimi, ki jih lahko odstranimo s spreminjanjem 

družbe. 

2.2.1 Funkcionalistični pristop 

Glede na funkcionalistični pristop izobraževalne neenakosti izhajajo iz dveh vrst faktorjev. K 

pripisanim faktorjem sodijo družbeni razred, spol, etnična skupina ali narodnost. Drugi so 

faktorji dosežka, ki so po eni strani prepoznani z osebno naravno obdarjenostjo, in po drugi 

strani s posameznikovo voljo uporabiti, gojiti in obogatiti te nadarjenosti. Analitične in 

normativne značilnosti tega pristopa se delno kažejo v dveh linijah empiričnih raziskav. Ene so 

študije, ki preučujejo dinamiko tako imenovane 'kulturne deprivacije', ki je obravnavana kot 

glavni vzrok neenakih rezultatov v šoli, in je posledica zapostavljenosti skupin nižjega statusa v 

času primarne socializacije (Bendalusi, 2001). 

Druga linija raziskav preučuje, kako različne spremenljivke pripisovanja ali dosežkov vplivajo na 

dosežke – na prvi stopnji izobraževalne, na naslednjih dveh pa poklicne. Potrebno je poudariti, 

da je lahko »pravičnost z vidika rezultatov definitivna, kadar odvisne spremenljivke (vključno z 

doseženim izobrazbenim in poklicnim statusom) korelirajo s tistimi neodvisnimi 

spremenljivkami, ki so povezane z dosežkom. Ne smemo pa sklepati na pravičnost, kadar so 

odvisne spremenljivke povezane z vzorcem danosti.« (Bendalusi, 2001, str. 28) Upoštevati je 

potrebno celoten socialno-ekonomski kontekst (stopnja industrializacije, modernizacije…), saj 

naj bi močno vplival na delovanje vseh družbenih podsistemov, vključno s šolo.  
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2.2.2 Metodološki individualizem  

Metodološki individualizem se od skupine premakne k posamezniku, ki ga »postavi v vlogo 

namernega in racionalnega akterja, na katerega odločitve vplivajo družbene omejitve, vendar 

ga ne določajo popolnoma.« (Bendalusi, 2001, str. 36) Bendalusi se tukaj sklicuje na Boudona, ki 

učenčevo šolsko kariero opredeljuje kot »zaporedje sprejemanja odločitev, v katerem družbeni 

akterji primerjajo koristi, stroške in tveganja, povezana z vsako možno odločitvijo.« (prav tam) 

Pri obrazložitvi odločitev pa igra pomembno vlogo količina razpoložljivih virov (objektivnih in 

subjektivnih), ki je pomembnejša od kulture skupine, ki je posamezniku vcepljena skozi 

socializacijo.  

2.2.3 Teorija družbene in kulturne reprodukcije  

Teorija družbene in kulturne reprodukcije pravi, da strukturne in/ali funkcionalne omejitve 

določajo proces reprodukcije hierarhije družbenih razredov, namesto da bi se odzivale na 

splošne potrebe družbe. Bendalusi (2001) pravi, da so »neenakosti med skupinami proizvedene 

iz družbenih omejitev in ne iz genetskih danosti ali individualnih odločitev« (str. 29). Podobno 

kot funkcionalizem, se tudi ta teorija zavzema za enakost možnosti med skupinami oziroma 

družbenimi razredi, vendar z drugačnim in bolj radikalnim pomenom: »Vse neenakosti so 

neizogibno prepletene v globalni strukturi naše družbe in nobena reforma izobraževanja ne 

more zlomiti te sistemske prisile.« (prav tam) Ena izpostavlja neposreden vpliv kulturnih 

faktorjev, kot je na primer položaj staršev v družbeni delitvi dela, druga pa poudarja pomen 

kulturnih faktorjev, ki se skupaj s strukturnimi faktorji kažejo v posameznikovem vedenju. 

Bourdieu s konceptom kulturnega kapitala implicira, da je »posameznik popolnoma prepuščen 

zunanjim silam, ki vplivajo nanj brez da bi se tega zavedal.« (prav tam) Posamezniki tako 

postanejo instrumenti kulture skupine, ki ji pripadajo, in ki povzroča, da si želijo izobrazbeni in 

poklicni status, ki jim ga družba dovoljuje. Koncept kulturne reprodukcije implicira, da lahko 

izobraževalne neenakosti razlagamo z družbenimi neenakostmi in njihovimi vplivi na 

mladostnikove sposobnosti, vedenja in aspiracije vezane na izobraževanje. Di Maggio in 

Teachman pa Bourdieujevemu konceptu dodajata, da je »kulturni kapital element statusne 

kulture, ki se razlikuje od položaja razreda« (Di Maggio, 1982, v Bendalusi, 2001), saj družine 

same presojajo o vložkih v otrokove izobraževalne vire ali kulturni kapital, kot tudi v socialni 

kapital. Neenakosti tako delujejo tudi znotraj skupin, ne le med skupinami. Pomembna 
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kazalnika izobraževalne neenakosti sta torej povezava med stopnjo izobrazbe staršev in 

načinom kulturne uporabe na eni strani ter otrokovimi izobraževalnimi potmi na drugi.  

S funkcionalističnim pristopom ter teorijo družbene in kulturne reprodukcije lahko povežemo 

Bourdieujev koncept kapitala. V nadaljevanju bomo natančneje predstavili vpliv kulturnega 

kapitala na otrokove izobraževalne možnosti.  

2.2.4 Kulturni relativizem in pluralizem  

Kulturni relativizem in pluralizem se »premakne od lastnosti neuspešnih posameznikov, njihovih 

družin in kulture, k bolj splošnim družbenim procesom, vključno s šolanjem.« (Mehan, 1992, v 

Bendalusi, 2001) Ta premik jih ločuje od funkcionalističnega pristopa, poudarek na aktivni vlogi, 

ki jo imajo akterji v šolah (učitelji in učenci), da se uprejo ali uvedejo spremembe, pa jih 

razlikuje od strukturnih teorij reprodukcije. Znotraj te smeri je angleška nova sociologija vzgoje 

vzpostavila sociologijo kurikula, ki nasprotuje opredelitvi »šolskega kurikula kot instrumenta 

objektivnega in nevtralnega prenašanja znanja« in dokazuje, da so »kurikularne prioritete 

pristranske pri nasprotujočih družbenih interesih in proizvajajo ideološke efekte.« (Bendalusi, 

2001, str. 33) Avtorji, ki se oprijemajo tega pristopa podpirajo trditev, da »pravičnost v 

izobraževanju v osnovi pomeni diferenciran in ustrezen kurikul za vse družbene skupine, kar 

pomeni enake pravice da reproducirajo svojo kulturo in jezik tekom šolanja, brez nadvlade ali 

vmešavanja s strani drugih skupin.« (prav tam)  

2.2.4.1 Ameriška interpretativna sociologija vzgoje  

Ameriška interpretativna sociologija vzgoje kot glavni vzrok za neenakosti v izobraževanju, ki 

škoduje predvsem manjšinskim etničnim skupinam, navaja »neujemanje med jezikovnimi vzorci 

in praksami socializacije doma in v razredu.« (Bendalusi, 2001, str. 34) V tej točki razmišljajo 

podobno kot teoretiki kulturnega primanjkljaja (deficita). Ti menijo, da so prakse socializacije in 

uporaba jezika pri manjšinskih etničnih skupinah pomanjkljive in da jih lahko dopolnimo z 

nadomestnim izobraževanjem. Interpretativni sociologi pa pravijo, da je potrebno sprejeti vse 

vzorce in prakse ter predlagajo »model vzajemne prilagoditve, kjer učitelji in učenci modificirajo 

svoje vedenje v smeri skupnega cilja.« (Mehan, 1992, v Bendalusi, 2001) Učenčev uspeh se 

postopoma izboljšuje, ko učitelj prilagodi način podajanja informacij in spraševanja, tako da je 
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podoben tistemu doma. Potrebno je »poiskati ravnotežje med kulturnim pluralizmom in 

izobraževalnim samodeterminizmom ter odprtim sistemom z osnovnimi kompetencami, ki se 

jih morajo vsi naučiti.« (Spindler, 1997, v Bendalusi, 2001) Pristop interpretativnih sociologov 

tako za razliko od angleške nove sociologije vzgoje spodbuja dialog med skupinami ter 

spoštovanje posameznikovih razlik in pravic, kot tudi razlik med skupinami.  

O razlikah v jeziku, ki so povezane z organizacijo družbenih skupin, razpravlja tudi Bernstein. 

Vpliv jezika na izobraževalni uspeh bo predstavljen v nadaljevanju. 

2.3 BOURDIEU 

Bourdieu družbo opiše kot »celoto nevidnih razmerij, ta pa vzpostavljajo prostor položajev, ki so 

drug drugemu zunanji, ki se določajo drugi glede na druge, glede na bližino, sosedstvo ali pa 

glede na oddaljenost, a tudi glede na relativni položaj – 'nad' ali 'pod ali tudi 'med', 'v sredini'.« 

(Bourdieu, 2003, str. 81) Objektivna razmerja so razmerja med položaji v distribuciji virov – gre 

za konkurenčni boj za redke dobrine oz. temeljne družbene sile. Te so ekonomski, kulturni in 

socialni kapital. Ljudje so v družbenem prostoru razporejeni glede na obseg kapitala in po 

strukturi, to je teži svojega kapitala. Ljudje, ki imajo podobne položaje, so postavljeni v podobne 

okoliščine, imajo možnosti, da imajo podobne dispozicije in interese. Bourdieu (2003) poudarja, 

da je skupine oz. družbene razrede potrebno narediti, so predmet percepcije in se ne oblikujejo 

sami po sebi. Določenemu položaju se človek prilagodi, tako se ljudje nižjega socialno-

ekonomskega statusa 'držijo' svojega položaja in nimajo ambicij po napredovanju oz. izboljšanju 

svojega položaja. Svet v glavnem zaznavajo kot samoumeven in ga na splošno sprejemajo. Tisti 

z višjim socialno-ekonomskim statusom pa ohranjajo razdaljo in se ne 'mešajo' s tistimi iz nižjih 

slojev. Posledica tega je slaba družbena mobilnost.  

Družbeni prostor je skonstruiran iz točk gledanja, to so »pogledi z določenega stališča, se pravi s 

točke gledanja, ki je določena v družbenem prostoru« (prav tam, str. 85), kar je subjektiven 

vidik. Pogled, ki ga ima vsak posameznik na prostor, pa je odvisen od njegovega položaja v 

njem. Ljudje oblikujejo svojo vizijo sveta, vendar pod strukturalnimi prisilami oz. s pomočjo 

družbenih pogojevanj. Tako se posameznikov habitus – »mentalne strukture, s katerimi 

doumevajo družbeni svet, so v glavnem proizvod struktur družbenega sveta« (prav tam, str. 86), 

rad prilagaja družbenemu položaju in izraža položaj, v katerem je bil oblikovan. Proizvaja prakse 
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in predstave s katerimi ljudje klasificirajo druge in sebe s tem, ko izbirajo oblačila, hrano, pijačo 

in šport, ki ustrezajo njihovemu položaju.  

Z vidika prostora lahko družbeni svet konstruiramo v skladu z ekonomskimi, etničnimi, verskimi 

ali nacionalnimi delitvami. Glede na značilnosti, ki so med seboj različne vendar sistematično 

povezane, se oblikujejo znaki, ki razločujejo in tako oblikujejo prostor življenjskih slogov in 

statusnih skupin. Tako je »verjetnost, da v muzeju srečamo tiste, ki odlično obvladajo jezik, 

večja, kakor pa da tam srečamo tiste, ki so za to prikrajšani.« (prav tam, str. 89)  

Simbolni kapital, glede na to koliko je poznan in priznan, ustvarja razmerja simbolne moči, ta pa 

vzpostavljajo strukturo družbenega prostora. Na primer, plemiški in akademski nazivi 

predstavljajo simbolno lastnino, ki daje pravico do dobičkov iz priznanja, poleg tega pa je 

uradno priznan. Imetniki velikega simbolnega kapitala lahko vsilijo tudi lestvico vrednot, ki jim 

ustreza, in vplivajo na institucije kot je šolski sistem. Med tistimi, ki želijo vsiliti svojo vizijo 

legitimnih delitev oz. konstruirati skupine, praviloma obstajajo konflikti. Tako se pojavljajo 

nasprotja »moško/žensko, zgoraj/spodaj, močan/šibak, ki organizirajo percepcijo družbenega 

sveta.« (prav tam, str. 94) Ta percepcija – skupina, razred, spol, religija, nacija – »obstaja, če 

obstajajo ljudje, ki lahko rečejo, da so razred (…) in ljudje, ki se prepoznavajo kot člani razreda, 

ljudstva, nacije ali kakšne druge družbene realnosti.« (prav tam, str. 96)  

2.3.1 Bourdieujeva kritika koncepta meritokracije 

Bourdieu meritokracijo opiše kot iluzijo, ki omogoča nadaljevanje družbene reprodukcije.  

Pritrjuje trditvi, da meritokracija ne izpolnjuje pričakovanj o pravičnem plačilu za vložen trud in 

talent. Šola torej ne deluje v dobro učencev, temveč prispeva k družbeni reprodukciji (Tašner, 

2007). Vprašanje je, kako le-ta poteka in kakšno vlogo ima šola v tem procesu.  

Vloga polja šole je, da oblikuje prakse  v drugih poljih, ki povratno oblikujejo tako prakse kot 

tudi polja. »Za Bourdieuja je polje šole pomembno, ker deluje kot mehanizem preko katerega 

se vrednote in odnosi, ki oblikujejo družbeni prostor, prenašajo iz generacije v generacijo.« 

(prav tam, str. 275) Bourdieu, Passeron in Rawls opozarjajo, da nimamo zaslug za podedovano 

inteligentnost. Bistrost in marljivost sta družbeni produkt in ne moreta biti nevtralni ter odvisni 

samo od prirojene bistrosti in marljivosti.  
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Izobraževanje predstavlja pomemben del družbe, saj »ima zmožnost prenesti kapital, predvsem 

kulturni kapital, na udeležence.« (Webb, 2002, v Tašner, 2007) Kulturni kapital ni razdeljen 

enakomerno in ima zato pomembno vlogo pri reprodukciji družbenih odnosov. Tisti, ki so na 

položajih preko katerih lahko dostopajo do zakonitih in priznanih oblik znanja, imajo kulturnega 

kapitala več, zato le-ta postane znak razlik in družbenih privilegijev.  

Kapitali se med seboj tudi povezujejo, zato ekonomski kapital v veliki meri vpliva na dostop do 

izobraževanja. Bourdieu dokazuje, da šole zadostijo le interesom tistih, ki že imajo dostop do 

takšnega okolja in vrednot, ki jih šolski sistem spodbuja.  

Bourdieu meni, da je habitus osnova reprodukcije. Trajne dispozicije, ki jih ljudje posedujejo, 

oblikujejo naše odnose, vedenje, odzive na različne situacije. Habitus določa tudi naše odločitve 

v polju šole – kako in kdaj naredimo domačo nalogo, koliko časa potrebujemo za pripravo na 

test, ali se bomo odpovedali zabavam itd. Kljub temu, da je habitus večinoma utelešen v 

posamezniku, ima tudi kolektiven vidik. Kolektiven je, kadar imamo opravka z različnimi 

posamezniki v skupni situaciji, to je na primer izobraževalni habitus. V izobraževanju, tako kot v 

drugih poljih, obstajajo kompleksna pravila, povezave in strukture, ki so »utelešene v 

posamezniku, tako da tvorijo praktičen vidik habitusa. Habitus je torej sredstvo, preko katerega 

so vrednote in odnosi šole vcepljene in reproducirane v otroka.« (Webb, 2002, v Tašner, 2007) 

Na habitus, ki ga je otrok v zgodnjih letih pridobil doma, bodo nato učinkovale izkušnje v šoli. 

»Bourdieu meni, da imata dom in družina pomembno vlogo pri družbeni reprodukciji, saj 

stopnja, do katere se habitus družine ujema s habitusom šole, posledično vpliva na uspeh 

otroka pri pridobivanju vrednot, značaja in kulturnega kapitala šole« (prav tam).  

2.3.2 KAPITALI 

»Kapital je akumulirano delo (v materializirani, v 'inkorporirani', tj. utelešeni obliki), ki potem, 

ko je prisvojen na privatni ravni, tj. ekskluzivni osnovi s strani akterjev ali skupin akterjev, le-tem 

omogoča, da si prisvojijo socialno energijo v obliki reificiranega ali živega dela.« (Bourdieu, 

2004, str. 311) Različne strukture kapitala pa se reproducirajo tako, da so prilagojene 

strukturam, katerih produkt so. Tako je prisvojitev različnih tipov kapitala oz. specifičnih 

profitov, ki iz njih izhajajo, mogoča samo za določene družbene skupine. 
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2.3.2.1 KULTURNI KAPITAL 

Kulturni kapital obstaja v treh oblikah: v utelešenem stanju, tj. v trajnih dispozicijah organizma 

(jeziku, poznavanju področij znanosti, kultiviranosti), v objektificiranem stanju – v obliki 

kulturnih dobrin (slikah, knjigah, instrumentih, strojih) in v institucionaliziranem stanju, to so 

diplome, uspeh na natečajih (Bourdieu, 2004). 

Pojem kulturnega kapitala omogoča razlago neenakih šolskih dosežkov otrok, ki izhajajo iz 

različnih družbenih razredov. To pa je v nasprotju s predpostavkami, ki so vključene v splošno 

mnenje in teorije o človeškem kapitalu, ki razlagajo akademski uspeh ali poraz kot učinek 

naravnih sposobnosti (Bourdieu, 2004). Pri ugotavljanju vzrokov za neenake šolske dosežke 

otrok je potrebno upoštevati: različne deleže sredstev, ki jih različni družbeni razredi uvrstijo v 

ekonomsko in kulturno investicijo ter povezovanje med šolskimi investicijskimi strategijami, 

celotnim ustrojem izobraževalnih strategij in sistemom reprodukcijskih strategij. Iz tega izhaja, 

da »nimajo vsi akterji ekonomskih in kulturnih sredstev za podaljševanje izobraževanja svojih 

otrok nad minimumom, ki je nujen za reprodukcijo delovne sile, ki je najmanj valorizirana v 

danem trenutku.« (Bourdieu, 2004, str. 314) Vlaganje v izobraževanje, ki je najbolj družbeno 

pogojeno, je namreč prenos kulturnega kapitala znotraj družine. Po Beckerju sta »sposobnost 

ali talent sama po sebi produkt investiranja časa in kulturnega kapitala.« (Becker, v Bourdieu, 

2004) Kulturni kapital v utelešenem stanju torej zahteva investiranje časa posameznika in je 

zato potrebno upoštevati dolžino pridobivanja – tako dolžino šolanja kot izobraževanje, ki 

poteka v družini. Pomemben dejavnik je tudi količina prostega časa posameznika, ki je 

pretvorjen v kulturni kapital. Prisvajanje pa je odvisno tudi od kulturnega kapitala, ki je utelešen 

v celotni družini. Dejstvo, da »vse kulturne dobrine – slike, spomeniki, stroji in vsi objekti, ki jih 

je oblikoval človek, posebno vsi tisti, ki pripadajo otroškemu okolju, – uveljavljajo izobraževalni 

učinek s svojim golim obstojem« (Bourdieu, 2004, str. 315), Bourdieu imenuje 'Arrowov učinek'. 

S tem ko se veča količina kulturnega kapitala v objektificiranem stanju, se veča tudi 

izobraževalni učinek, ki ga avtomatično uporablja okolje. Tukaj lahko vzpostavimo povezavo 

med ekonomskim in kulturnim kapitalom. Od izkoriščanja biološko danega časa in od dolžine 

časa, ko lahko družina posamezniku omogoči prosti čas, tj. čas, ko ga starši finančno podpirajo, 

je odvisno kdaj se začne in koliko časa potekata transmisija in akumulacija kulturnega kapitala. 

Transmisija in akumulacija kulturnega kapitala se lahko začneta z rojstvom in potekata preko 
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celotnega obdobja socializacije le v družinah, ki imajo močan kulturni kapital, podaljšanje 

pridobivanja in količina prostega časa pa sta odvisna od ekonomskega kapitala.  

V povezavi z ekonomskim kapitalom je tudi kulturni kapital v objektificiranem stanju – število 

pisnih del, slik, spomenikov, glasbil. Hkrati pa so številne lastnosti kapitala v objektificiranem 

stanju opredeljene v odnosu do kulturnega kapitala v utelešeni obliki, saj je predpogoj za 

prisvajanje »posedovanje sredstev za 'potrošnjo' slike ali uporabe stroja.« (prav tam) Za 

posedovanje stroja mora imeti posameznik ekonomski kapital. Da pa ga lahko prisvoji in 

uporablja v skladu z njegovim specifičnim namenom uporabe, mora imeti dostop do 

utelešenega kulturnega kapitala, ki pa ima enake biološke omejitve kot njegov nosilec. Torej je 

kapital učinkovit samo, dokler si ga prisvajajo akterji, ki ga zanjo uporabiti in investirati, kar 

pomeni, da »pridobivajo profite sorazmerno z obvladovanjem objektificiranega kapitala in 

potemtakem z obsegom njihovega utelešenega kapitala.« (prav tam, str. 316)  

Lastnosti in sposobnosti posameznika se deloma nevtralizirajo v institucionaliziranem stanju 

kulturnega kapitala, v obliki akademskih znanj. Kulturni kapital se tako objektificira, saj je 

»akademsko sprejet z zakonsko zagotovljenimi kvalifikacijami, ki so formalno neodvisne od 

osebe, ki ima določene profite.« (prav tam) S tem ko posameznik pridobi akademsko 

kvalifikacijo, dobi tudi uradno priznano kompetenco, torej prepoznanje. To mu omogoča 

primerjanje z ostalimi imetniki kvalifikacij, dani kulturni kapital lahko pretvarja v ekonomski 

kapital, to je denarna vrednost za katero je lahko zamenjan na trgu delovne sile. Akademska 

kvalifikacija tako zagotavlja materialne in simbolne profite, ki pa so odvisni od njihove redkosti 

(Bourdieu, 2004).  

2.3.2.2 SOCIALNI KAPITAL 

Socialni kapital je »agregat dejanskih ali potencialnih sredstev, ki so povezana s posedovanjem 

trajnega omrežja bolj ali manj institucionaliziranih odnosov vzajemnega poznanstva ali 

prepoznavanja.« (Bourdieu, 2004, str. 317) Je neke vrste članstvo v skupini, npr. ime družine, 

absolvent elitne šole, izbran klub, aristokracija, stranka, preko katere lahko posamezniki 

aktivirajo kapital skupine – ekonomski, kulturni, simbolni kapital, ki ga poseduje vsak, s komer 

se povezujejo. Od članstva v skupini je odvisno, kakšne profite bodo pridobivali posamezniki z 

navidezno enakovrednim ekonomskim in kulturnim kapitalom. Namen združevanja 
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posameznikov v skupine je skoncentrirati socialni kapital in zavarovati profite, ter tako 

vzpostavljati in reproducirati uporabne družbene odnose, ki lahko zagotovijo materialne ali 

simbolne profite članom. Med člani potekajo menjave, ki se pretvarjajo v prepoznavanje 

članstva v skupini, hkrati pa se z omejevanjem in nadzorovanjem menjav določajo meje 

skupine. Nadzorovanje menjav poteka preko organiziranja svečanih dogodkov (zbori, 

križarjenja, zabave, sprejemi), praks (elegantni športi, družabne igre, kulturne prireditve), kjer 

se na navidezno naključen način povezujejo posamezniki z namenom, da ostajajo kar se da 

homogeni. Torej je vstop v določeno skupino in s tem pridobitev socialnega kapitala določenim 

posameznikom težko dosegljiv, če ne onemogočen (Bourdieu, 2004).  

Povezava med kulturnim in socialnim kapitalom je sledeča: tisti, ki izhajajo iz nižjih razredov in 

so bili pri šolanju uspešni, imajo vseeno manj socialnega kapitala in bodo imeli večje težave, ko 

bodo iskali zaposlitev kot pa diplomanti iz družin z veliko socialnega kapitala. Torej je pravičnost 

na ravni izobraževalnih možnosti nujna, nikakor pa ne zadošča. 

Bourdieujev koncept kulturnega kapitala je pripeljal do drugih pristopov analiziranja 

izobraževalnih neenakosti, ki se osredotočajo na bolj aktiven pristop k percepciji vloge šole pri 

ustvarjanju neenakih izobraževalnih dosežkov. Šole naj bi »proizvajale ali pa vsaj aktivno 

reproducirale neenakosti in tako škodovale nekaterim skupinam, predvsem delavskemu 

razredu, etničnim manjšinam in ženskam.« (Bendalusi, 2001, str. 32)  

2.4 BERNSTEIN 

Bernstein (1971) zagovarja stališče, da je jezik ena najpomembnejših spremenljivk, ki vpliva na 

posameznika in njegovo vedenje. Vplivi določene uporabe jezika se krepijo vse od začetka 

uporabe, mogoče že prej, saj otrok razume govor še preden spregovori. Oblika jezika močno 

pogojuje kaj in kako se posameznik uči, in vpliva tudi na nadaljnje učenje. Jezik posameznika 

usmerja in subtilno (pre)oblikuje kognitivne, čustvene in družbene izkušnje.  

Različne oblike govorjenega jezika nastajajo v povezavi z organizacijo določenih družbenih 

skupin. Te dajejo različne poudarke jezikovnemu potencialu. »Razlike so najbolj opazne med 

skupinami, kjer je velik razkorak med njihovim socialno-ekonomskim statusom.« (Bernstein, 
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1971, str. 46) Pojem javni jezik se nanaša na običajen jezikovni način, ki si ga delijo različne 

oblike komunikacije, dialekti itd.  

Uporaba javnega jezika ni nujno rezultat omejenega besednjaka, ampak je način organiziranja 

in odzivanja na izkušnje. Otroci iz nižjega socialnega razreda in tisti iz srednjega razreda imajo 

lahko podoben besednjak, razlike se pokažejo šele pri povezovanju besed. »Jezik je eden 

najpomembnejših načinov sprožanja, sintetiziranja in krepitve načinov razmišljanja, občutkov in 

vedenja, ki so funkcionalno povezani z družbeno skupino.« (prav tam, str. 32) Jezik sam po sebi 

ne preprečuje izražanja določenih idej in posameznika ne omejuje na dano stopnjo 

konceptualizacije, vseeno pa so določene ideje in generalizacije lažje izražene kot druge.  

2.4.1 Kodi 

Glede na značilnosti jezika ločimo dva koda, omejen in rafiniran kod. »Kodi so definirani glede 

na verjetnost napovedovanja, kateri strukturni elementi bodo izbrani za organiziranje 

pomena.« (prav tam, str. 85) Kod naj bi bil funkcija različnih oblik družbenih odnosov oziroma 

značilnost različnih družbenih struktur in ni odvisen od inteligentnosti.  

Pri uporabi rafiniranega koda »ima posameznik relativno obsežen razpon alternativ, tako da je 

verjetnost napovedovanja vzorca organiziranja elementov znatno zmanjšana« (prav tam, str. 

58), nasprotno pa je pri uporabi omejenega koda »število teh alternativ pogosto močno 

omejeno in se verjetnost napovedovanja vzorca znatno poveča.« (prav tam) 

Rafiniran kod tvori oblika družbenega odnosa, ki je osnovana na vrsti identifikacij, ki so znane 

članom. Uporablja ga srednji razred. Omejen kod tvorijo oblike družbenega odnosa, ki nimajo 

skupnih identifikacij, in tako posledično manj vzamejo za samoumevno. Uporabnike omejenega 

koda družijo podobni interesi, zato govor ni dodelan in jasen. Uporablja ga nižji delavski razred 

in ruralne skupine. Rafiniran kod omogoča posamezniku lažje verbalno izražanje in dodelavo, 

pri omejenem kodu pa je izražanje bolj omejeno (Bernstein, 1971).  

2.4.2 Jezik in razred 

Bernstein (1971) na podlagi raziskave predstavi značilnosti govora delavskega in srednjega 

razreda ter razlike med njima. 
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Raziskavo so izvedli na dveh skupinah. Udeleženci so bili stari med 15 in 18 let, vsi fantje.  

Prvo skupino (delavski razred) so sestavljali fantje, ki so zaposleni kot kurirji, šolo obiskujejo 

enkrat tedensko, ob koncu šolanja pridobijo splošno izobrazbo. Nihče v skupini ni obiskoval 

osnovne šole. Drugo skupino sestavljajo učenci ene izmed glavnih zasebnih šol v Londonu. 

Testirali so jih z Ravenovo progresivno matrico, ki meri splošno inteligentnost ter z Mill Hill 

lestvico besedišča.  

Rezultati raziskave kažejo, da obstajajo različne povezave med neverbalnimi in verbalnimi 

skupinskimi testi inteligentnosti. Pri skupini delavskega razreda so rezultati pri preverjanju 

jezika slabši kot rezultati pri Raven testu, pri zasebni šoli pa teh razlik ni. Med skupinama je 

razlika v jezikovnem IQ dvakrat večja kot razlika med splošno inteligentnostjo (Bernstein, 1971).  

Delavski razred je na testu inteligentnosti dosegel boljše rezultate kot na verbalnem testu, ker 

so relacijske operacije, ki so tu potrebne, dostopne tudi delavskemu razredu, koncepti in 

načela, ki jih zahtevajo višje ravni verbalnega testa, pa niso. Rezultat na verbalnem testu lahko 

pogosto služi kot vodnik do izobraževalnih in poklicnih dosežkov. Obstajata dve možni razlagi za 

izmerjene razlike: »način izražanja inteligentnosti je kulturna funkcija ali pa je nižji delavski 

razred genetsko prikrajšan za faktor, ki omogoča izkoriščanje kompleksnih verbalnih povezav.« 

(Bernstein, 1971, str. 51) Verjetnejša je prva možnost, saj naj bi bil način izražanja 

inteligentnosti povezan z učenjem, še posebej z zgodnjim učenjem oblik govora. Različno 

bogato besedišče, ki ga imata skupini, je lahko eden izmed pokazateljev, ki razločuje med 

dvema prevladujočima oblikama jezika. Oblika, ki jo povezujemo s srednjim razredom, kaže na 

»zmožnosti znotraj kompleksne konceptualne hierarhije organizirati izkušnje. Druga, ki jo 

povezujemo z delavskim razredom, pa progresivno omejuje tip stimula na katerega se otrok 

nauči odzivati.« (prav tam)  

Govor srednjega razreda je bolj egocentričen, govor delavskega razreda pa bolj družbeno 

usmerjen. 

2.4.2.1 Javni jezik 

Posledice javnega jezika so logične, družbene in psihološke. Z javnim jezikom je povezana nizka 

stopnja konceptualizacije – manj vzročnih povezav, nezanimanje za proces, večja potreba po 
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spodbudah. To se odraža v manjši radovednosti in v načinu vzpostavljanja odnosov. Logične 

posledice vplivajo na to, kaj in kako se posameznik nauči ter tudi na bodoče učenje.  

Za javni jezik so značilni kratki stavki, slovnica in glagoli so enostavni, kar lahko otežuje 

izražanje. Pogosto se takšen način izražanja s časom le še krepi, posameznik pa nima izkušnje z 

drugačnim načinom izražanja, s formalnim jezikom. Uporaba formalnega jezika se jim zdi 

nepotrebna, nepomembna, nekatere tudi zbega. Javni jezik v primerjavi s formalnim jezikom 

uporablja več samostalnikov kot glagolov – iz tega lahko sklepamo, da javni jezik bolj poudarja 

stvari kot postopke. Uporabljajo malo veznikov, kar vpliva na dolžino in način izražanja misli. 

Omejena in toga je tudi uporaba pridevnikov in prislovov (Bernstein, 1971). 

Uporabniki javnega jezika ustvarjajo jezik implicitnega pomena. Posameznikov odziv na 

dogajanje je bolj splošen, nastaja iz povzemanja procesa in se zreducira na eno besedo ali pa je 

opisan s frazo. Način komunikacije ne spodbuja individualno diferenciranih kognitivnih in 

čustvenih odzivov. Odzivi so neposredni, koncepti so bolj opisni kot analitični. Jezik ni sprejet 

kot način preko katerega lahko izražajo individualno izkušnjo. Pri govoru uporabljajo manj 

osebnih zaimkov. Pojavlja se več osebnih zaimkov 'ti' in 'oni', manj pa 'jaz'. Posameznik je že od 

otroštva v stiku z jezikom, ki bolj poudarja proizvajanje družbenih kot individualnih simbolov. 

Govor je tako relativno neoseben, opisen in pripoveden. Pogosto je tisto, česar ne povejo, 

enako ali celo bolj pomembno kot tisto kar povejo. To se pojavlja pri mnogih oblikah jezika, 

razlika je, da je pri formalnem jeziku tisto, kar ni neposredno povedano, vseeno izraženo. 

Problem nastane, ko se uporabnik formalnega jezika pogovarja z uporabnikom javnega jezika in 

obratno. Pri govoru delavskega razreda se pojavljajo stavki, s katerimi želi govorec dobiti 

potrditev poslušalca, da ga je ta razumel. S tem poskuša govorec zmanjšati svojo negotovost v 

ustreznost sporočila. Srednji razred se lažje verbalno izraža, govorec je manj odvisen od 

poslušalca, saj pri govoru upošteva zahteve poslušalca, zato je potrebnega manj dodatnega 

pojasnjevanja. Pri govoru srednjega razreda se pogosteje pojavlja fraza 'mislim, da…', s katero 

govorec povabi poslušalca, da tudi on poda svoje mnenje (Bernstein, 1971, str. 86-88). 

V javnem jeziku se pogosto pojavlja, da je izjava podana kot razlog in sklep, na primer:« Oče 

sinu: 'Ne smeš ven.' Sin: 'Zakaj ne?' Oče: 'Rekel sem, da ne smeš ven. Zdaj pa utihni!'.« 

(Bernstein, 1971, str. 42)  
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Uporabo tovrstnih izjav upravičuje avtoriteta v odnosu, na primer starš-otrok, nižji rangi-višji 

rangi poveljevanja v vojski, vodja-član tolpe, ne pa upravičeno načelo. Takšna oblika 

komunikacije med staršem in otrokom otroku ne daje razloga za spremembo vedenja, ne 

pokaže drugačnih načinov vedenja in oži razpon dražljajev, na katere se otrok nauči odzivati. Pri 

formalnem jeziku so razlogi ločeni od sklepov, otroka spodbujajo, da sam razmisli o vzrokih. 

Odnos do avtoritete se razvije razumno, na podlagi razlogov, ki podpirajo sklep.  

Psihološka posledica javnega jezika je, da javni jezik posameznika odvrača od občutka krivde in 

sramu v povezavi z določenim družbenim dejanjem. Besede in fraze, s katerimi označujejo 

posameznikovo namensko izmikanje dodeljenemu delu, ne opredeljujejo dejanja niti 

posameznikove povezave z njim – so splošne. S tem so nevtralizirane sociološke in psihološke 

povezave, ki bi sicer izhajale iz dejanja. Občutki krivde so ločeni od občutka, da je posameznik 

naredil napako. Pogosteje se pojavlja, da posameznik ponovi dejanje in razvije določen odnos 

do kazni. Te so pri uporabnikih javnega jezika pogosto izražene preko groženj ali neposrednih 

dejanj, saj težko manipulirajo z občutkom krivde, sramu ali pa osebne vpletenosti v dejanje – 

posameznik razvije mehansko povezavo med napačnim ravnanjem in kaznijo. Pogosto se 

posamezniki izgovorijo, da so določeno dejanje naredili 'za hec' in tako morebitne posledice 

dejanja označijo za nehotene, slučajne, kar posameznika osvobodi odgovornosti. Ker 

posameznik ne občuti krivde, iz tega dejanja izhajajo tudi druga, podobna dejanja, ki pogojujejo 

nadaljnje vedenje (Bernstein, 1971). 

Javni jezik vsebuje veliko število idiomov in fraz, med katerimi posameznik izbira in se izraža 

preko njih, namesto da bi se naučil izražati svoje misli in čustva.   

Javni jezik ne spodbuja izražanja nežnih čustev in posledično možnosti za učenje, ki so povezane 

z izražanjem teh čustev. Je jezik, ki izziva stroge odzive, bodisi preko besedišča bodisi z izrazitim 

stilom ali oboje. Namen javnega jezika je v glavnem »pridobivanje družbenih kvalifikacij in ga 

zato imenujejo 'trd jezik' – nežna čustva, ki so osebna, so težko izražena, doživljanje le-teh pa 

povzroča zadrego, nelagodje, zanikanje in sovražnost do tistega, ki je sprožil ta čustva.« (prav 

tam, 36) Bernstein predpostavlja dva razloga za preprečevanje individualnih misli, sporočil: 1. 

Jezik tega ni nikoli spodbujal. 2. Psihološka povezava – posameznik, ki bi se tako izražal bi bil 

izključen iz skupine. 
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 »Struktura javnega jezika podpira vključujoč odnos, ki se kaže v posameznikovi lojalnosti do 

skupine, njenim oblikam in aspiracijam. Posledično izključujejo ali pa so v konfliktu z drugimi 

družbenimi skupinami, ki uporabljajo drugačno jezikovno obliko. Preprečuje izražanje tistih 

izkušenj, ki bi posameznika izolirale od skupine, ali predstavljale potencialno grožnjo skupini – 

npr. radovednost je omejena z nizko stopnjo konceptualizacije, omejeno je reflektiranje.« (prav 

tam, str. 35) Javni jezik se zaščiti tudi tako, da drugih oblik jezika ne sprejemajo neposredno, 

ampak jih 'prevedejo' v javni jezik.  

Javni jezik je naklonjen določenim oblikam družbenih odnosov, kjer so posameznikove 

sposobnosti neverbalno izražene ali pa izražene preko omejenih možnosti javnega jezika. 

Obstaja družbeno povzročen konservatizem in odpor do sprememb, nagnjenost k upoštevanju 

avtoritete, povezana z obliko družbenega razmerja, ne pa z razumnimi in logičnimi načeli. 

Spodbuja obliko družbenega razmerja, kjer je pomen prikrit – to kar ne povedo, kadar ne 

povedo, kako ne povedo oblikuje orientacijske iztočnice. Je oblika družbenega razmerja, ki 

maksimira identifikacijo s cilji in načeli lokalne skupine, ob strani pa pusti kompleksne 

diferencirane cilje večine družbe. To zmanjšuje izražanje nasprotovanj in individualnih 

značilnosti (Bernstein, 1971).  

Potrebno je poudariti, da javni jezik kot smo ga opisali, ni v točno takem stanju – pojavljajo se 

prilagoditve znotraj opisane oblike, odvisno od tega ali je situacija družbena ali osebna. 

»Nagnjenost k tej obliki jezika pogojena z družbeno povzročeno izbiro.« (prav tam, str. 37) Javni 

jezik »simbolizira tradicijo in obliko družbenega razmerja, kjer je posameznik obravnavan kot 

cilj, ne pa sredstvo za dosego cilja.« (prav tam, str. 40) 

2.5 'ZAKAJ ENAKOST?' IN 'ENAKOST ČESA?' 

Ko postavljamo zahteve po enakosti, se moramo najprej sprijazniti z dejstvom o raznolikosti 

ljudi. Sen navaja, da obstajata dve osnovni vrsti razlik: »temeljna heterogenost ljudi in množica 

spremenljivk, na podlagi katerih lahko presojamo enakost.« (Sen, 1992, str. 1) Ljudje se, poleg 

tega, da se razlikujemo po obdarjenosti s podedovanim bogastvom in podporo, okolju v 

katerem živimo, okoliščinah, razlikujemo tudi po osebnih značilnostih (starost, spol, fizične in 

umske sposobnosti). Ko ocenjujemo enakost, moramo določiti z vidika katerih značilnosti – 

dohodki, bogastvo, priložnosti, dosežki, svoboščine, pravice – jo bomo ocenjevali; določimo 
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prostor opazovanja, saj »enakost ocenjujemo s primerjanjem nekaterih vidikov osebe z enakimi 

vidiki druge osebe.« (prav tam, str. 2)  

Sen (1992) si zastavlja dve vprašanji: 'Zakaj enakost?' in 'Enakost česa?', ko analizira enakost. 

Veliko teorij etike družbenih ureditev zahteva enakost nečesa, morale pa bi vključiti tudi enako 

obravnavanje vseh na neki stopnji, ki jo obravnavamo kot pomembno, torej vseh vključenih v 

določen sistem. Vprašanje 'Enakost česa?' temelji na razlikah ljudi – v fizičnih in umskih 

zmožnostih in nezmožnostih, starosti, spolu, družbenih in ekonomskih osnovah našega dobrega 

počutja in svobode. 

Zahteve po nepristranskosti in enaki skrbi za vse, posledično privedejo do potrebe po 

opravičevanju, zakaj imajo različni posamezniki različne prednosti pri pomembnih rečeh1. 

Opravičimo jih z neločljivo povezavo teh neenakosti z enakostjo v nekem drugem (bolj) 

pomembnem prostoru. Nemogoče je torej doseči enakost na vseh področjih, vzrok tega pa je 

raznolikost ljudi v že omenjenih zunanjih in osebnih značilnostih. Sen (1992) tu omenja Rawlsa 

in njegovo teorijo enakosti 'primarnih dobrin'. Ta je za Rawlsa pomembna, saj enakost 

primarnih dobrin vidi kot instrument, s pomočjo katerega ljudje kljub raznolikosti dosežejo 

svoje cilje. K primarnim dobrinam Rawls šteje tudi dohodke. Po njegovi teoriji raznolikost 

podedovanega bogastva in talentov ne bi proizvajala neenakih dohodkov.  

Sen dodaja, da so poleg primarnih dobrin potrebne še priložnosti, ki bodo omogočile pretvorbo 

primarnih dobrin v izpolnitev ciljev. Pretvorbe pa so raznolike za različne ljudi, kar omaja 

nujnost enakosti primarnih dobrin. Razlike se pojavijo pri povezavi med primarnimi dobrinami 

in dobrim počutjem, zaradi »osebnih raznolikosti v zmožnosti pretvorbe primarnih dobrin v 

izpolnitev dobrega počutja.« (prav tam, str. 27) Poleg individualnih razlik (sposobnosti, 

predispozicije, fizične razlike) so tudi razlike med skupinami (moški – ženske, bogati – revni). Na 

primer, noseča ženska se bo morala spopasti z manj udobnim življenjem, medtem ko se 

                                                      
1 Etika osebnega vedenja sicer »podpira eksplicitne asimetrije pri obravnavanju različnih ljudi.« (Sen, 

1992, 19) To pa posamezniku dovoljuje, da posveča pozornost svojim interesom, ciljem in principom v 

povezavi z drugimi. 
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moškemu iste starosti s tem ne bo potrebno ukvarjati, četudi imata oba enak dohodek in ostale 

primarne dobrine. 

Sen se strinja z enakostjo 'v osnovi' in potrebo po nepristranskosti med posamezniki, vendar 

zahteva razumno določitev področij osnovne enakosti, »saj bo imela daljnosežne posledice na 

vzorce distribucije, kar vključuje nujno neenakost v drugih področjih.« (prav tam, str. 21)  

Pri zahtevanju enakosti je potrebno določiti enakost česa bi radi dosegli, saj lahko nasprotno 

dosežemo učinek »prazne zahteve.« (prav tam, str. 24) Le-to ovržemo s tem, ko določimo 

prostor, ki naj bi bil posebej pomemben in potrebuje nepristranskost oz. enakovredno skrb. 

Enakost s tem že na osnovni ravni postane bistvena in znatna zahteva. Ob določenem prostoru 

se uvaja tudi razvrščanje vzorcev (npr. majhen prenos dohodka od bogatejšega k revnejšemu – 

distributivna izboljšava), preden se predstavijo indeksi enakosti. Tako vzpostavimo okvire, 

znotraj katerih morajo biti zahteve po enakosti razločne in ostre. Raznolikost prostorov 

proizvaja različne določitve »objektov pomena« (prav tam, str. 25), kar privede do razhajanj pri 

pogledih, kaj moramo vrednotiti v določenem okviru. Z vidika svoboščin, pravic, dohodkov, 

virov, primarnih dobrin, zadovoljevanja potreb, itn., ustvarjamo različne poglede na življenja 

različnih in s tem vidik na enakost.  

Znotraj vsakega konteksta, ki ga preučujemo, moramo določiti pomembne raznolikosti. Pogosto 

se pri analizi neenakosti odločamo za primerjanje posameznikov, ki so umeščeni v različne 

skupine. Najbolj razširjena je klasifikacija glede na ekonomski razred. Takšna klasifikacija kaže 

na vpliv neenakosti v dohodkih in bogastvu pri proizvajanju neenakih pogojev življenja, kljub 

enakim formalnim postopkom in enakosti možnosti. Enakost dohodkov oz. primarnih dobrin ne 

more doprinesti k enaki zadovoljitvi potreb, saj se potrebe posameznikov razlikujejo. Sprejeti 

moramo pomembnost raznolikosti razredov, lastnine, poklicev in druge raznolikosti, ki vplivajo 

na naše življenje (Sen, 1992).  

Izvori razhajanj so lahko deloma povezani z razredom, se pa z njim razhajajo v specifičnih ozirih, 

ki imajo svoje učinke. Na primer, raso in barvo lahko vključimo v nek razred, poleg tega pa so 

pomembne tudi posameznikove lastnosti, ki vplivajo na to, kako je sprejet v družbi in na 

njegove možnosti delovanja.  
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2.6 ENAKE IZOBRAŽEVALNE MOŽNOSTI 

Enake izobraževalne možnosti so pogoj za to, da imajo v sodobnih družbah, temelječih na 

liberalnih in demokratičnih načelih, vsi njihovi državljani enake možnosti za uspeh. Ideja o 

enakih izobraževalnih možnostih izvira iz uveljavitve splošnejšega načela o enakosti možnosti, ki 

pa je v osnovi klasično pravilo pravičnosti – »enake je treba obravnavati enako, različne pa 

različno – v okoliščinah, ko več oseb tekmuje med seboj za dosego istega cilja (npr. zmaga na 

tekmovanju, sprejem na ugledno univerzo, uspeh na natečaju za dobro službo).« (Kodelja, 2006, 

str. 29) Načelo enakih možnosti se povezuje tudi z načelom enakosti pred zakonom, iz katerega 

je izpeljana »dostopnost do vseh javnih služb na podlagi posameznikovih zaslug, njegovih 

sposobnosti in vrlin, ne pa na podlagi rojstva in podedovanih privilegijev.« (prav tam, str. 30) 

Kodelja poudarja, da moramo, ko govorimo o enakih izobraževalnih možnostih, upoštevati 

enaka izhodišča na začetku šolanja in enako dostopnost do šolanja. Enakost izhodišč naj bi 

nudila vsem enake začetne možnosti. Da po naravi različne ljudi postavimo v enak izhodiščni 

položaj, je potrebno »privilegirati ali deprivilegirati privilegirane, kar pomeni umetno ustvariti 

razlike, ki jih prej ni bilo.« (prav tam) Zagotovitev enakih izhodišč so videli v dostopnosti enake 

izobrazbe za vse. Zaradi razlik med učenci so dodali še diferenciacijo šolskega sistema, toda tudi 

različna obravnava, ki je prilagojena razlikam med učenci, te razlike poveča.  

Vsakdo ima torej pravico do izobraževanja, da doseže stopnjo izobrazbe in socialni položaj, ki 

sta v skladu z njegovimi prirojenimi sposobnostmi. To je v skladu z meritokratsko koncepcijo 

družbe, kjer sta nagrajena trud in dosežek, ne pa podedovani privilegiji. Vsem pa je potrebno 

omogočiti enaka izhodišča in zato »odstraniti ovire, ki so ekonomskega, socialnega, kulturnega 

ali geografskega značaja.« (prav tam, str. 32)  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

S tem, ko je vse več ljudi vključenih v izobraževanje, so ljudem formalno omogočene enake 

izobraževalne možnosti. Hkrati pa se v družbi pojavlja veliko število neenakosti, ki se kažejo kot 

razlike med ljudmi, njihovimi dosežki in načinom življenja. V diplomskem delu bom preverila, 

kako neenakosti v socialno-ekonomskem statusu, jeziku in kulturnem kapitalu vplivajo na 

izobraževalne možnosti in dosežke. Pri tem me bo posebej zanimala skupina priseljencev, ki 

doma večinoma govori jezik, ki se razlikuje od jezika poučevanja v šoli, pogosto pa imajo tudi 

slabši socialno-ekonomski status. Preverila bom, kako omenjeni karakteristiki vplivata na 

izobraževalne dosežke, ter priseljence in priseljenke primerjala z domačini. V primerjavo bom 

vključila tri države, Slovenijo, Finsko in Srbijo. Finsko sem izbrala, ker velja za državo, kjer učenci 

dosegajo dobre rezultate in ima boljši povprečen socialno-ekonomski status državljanov kot 

Slovenija. Srbija ima v primerjavi s Slovenijo podoben povprečen socialno-ekonomski status 

državljanov, zanimiva pa je tudi z vidika priseljencev.  

3.2 CILJI IN HIPOTEZE 

3.2.1 Cilji 

 Ugotoviti, kako socialno-ekonomski status, jezik in kulturni kapital vplivajo na rezultate 

izobraževanja. 

 Ugotoviti, kako se razlike v karakteristikah družinskega okolja povezujejo z razlikami v 

branju med učenci.  

 Enakost v izobraževanju raziskati s treh perspektiv: enakost v učnih rezultatih, enakost v 

distribuciji učnih virov in enakost v distribuciji izobraževalnih možnosti. 

 Primerjati izobraževalne dosežke učencev Slovenije, Srbije in Finske. 

3.2.2 Hipoteze 

 H1: Priseljenci dosegajo slabše rezultate kot domačini. 

 H2: Jezik domačega okolja, ki je drugačen od tistega, v katerem poučujejo v šoli, 

negativno vpliva na uspeh. 
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 H3: Slabši socialno-ekonomski status negativno vpliva na uspeh. 

 H4: Količina kulturnega kapitala družine vpliva na uspeh v izobraževanju. 

3.3 METODE DELA 

3.3.1 Opis programa PISA in raziskave 

PISA je program, ki ga je razvil OECD, da bi ocenil enakopravnost, enakost in učinkovitost šolskih 

sistemov v približno sedemdesetih državah.  V diplomskem delu sem uporabila podatke PISA 

raziskav za leto 2009, v kateri so se osredotočili na branje. 

PISA kaže razliko med šolskimi sistemi v zagotavljanju pravične distribucije izobraževalnih 

možnosti, ne glede na družino in socialno-ekonomski status. Podatke zbira na širokem spektru 

karakteristik okolja, kot so socialno-ekonomski status staršev, lastnina, status priseljenca, 

domači jezik, struktura družine in lokacija šole. Raziskava, katere rezultati so predstavljeni v 

diplomskem delu, se je osredotočila na to, kako se razlike v karakteristikah družinskega okolja 

povezujejo z razlikami v branju med učenci. Enakost v izobraževanju raziščejo s treh perspektiv: 

enakost v učnih rezultatih, enakost v distribuciji učnih virov in enakost v distribuciji 

izobraževalnih možnosti (OECD, 2010a). 

3.3.2 Opis vzorca 

V raziskavi leta 2009 je ocenjevanje opravilo 470.000 učencev, kar predstavlja reprezentativni 

vzorec za približno 26 milijonov učencev v 65 sodelujočih državah. Zaradi razlik med državami, 

kot sta npr. starost otrok ob vstopu v šolo in struktura izobraževalnega sistema, so v raziskavi za 

določevanje populacije, ki jo bodo vključili, uporabili starost otrok. V raziskavo so tako vključeni 

učenci, stari med 15 let in 3 mesece ter 16 let in 2 meseca, ki so v času ocenjevanja končali vsaj 

6 razredov formalnega izobraževanja, ne glede na vrsto institucije, ki so jo obiskovali (OECD, 

2010a). 

3.3.3 Vprašalniki  

Vprašalniki so sestavljeni iz vprašanj odprtega tipa, kjer učenci sami oblikujejo odgovore, in 

vprašanj zaprtega tipa, kjer učenci izbirajo med ponujenimi odgovori. Vprašanja zaprtega tipa 
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so bila razdeljena na posamezne enote, in so se nanašala na odlomke ali diagrame, s kakršnimi 

se učenci vsakodnevno srečujejo.  

Učenci so reševali tudi vprašalnik, s katerim so pridobili podatke o njihovem okolju, iz katerega 

izhajajo, učnih navadah, odnosu do branja in motivaciji.  

Ravnatelji šol so rešili vprašalnik o šoli, ki je vključeval demografske karakteristike in oceno 

enakopravnosti učnega okolja šole  

Razvoj PISA bralnih nalog je koordiniral mednarodni konzorcij raziskovalnih inštitutov 

izobraževanja, pod vodstvom skupine bralnih strokovnjakov iz sodelujočih držav.  

V raziskavi so uporabili več kot 130 vprašanj, vendar jih je vsak učenec videl le delček, saj so 

učenci dobili različne komplete vprašanj. Ocenjevanje je trajalo dve uri, vprašanja o branju pa 

so bila organizirana v polurne svežnje, ki so poleg branja vsebovali še vprašanja iz matematike 

in naravoslovja. Svežnje so zbrali v knjižice, vsaka je vsebovala po štiri svežnje. Ker je bila 

osrednja tema PISA ocenjevanja branje, je vsaka knjižica vsebovala vsaj en sveženj bralnega 

materiala (OECD, 2010a).  

Zaradi takšnih vprašalnikov so lahko oblikovali lestvico bralnih dosežkov, kjer je vsako vprašanje 

povezano z določeno točko na lestvici, ki odraža njegovo zahtevnost. Prav tako je uspeh 

vsakega učenca povezan z določeno točko na lestvici, ki odraža njegovo predvideno znanje.  

Relativna zahtevnost nalog v testu je ocenjena z ozirom na delež testirancev, ki pravilno 

odgovorijo na vsako vprašanje. Relativno znanje učencev lahko ocenimo glede na delež 

vprašanj, na katere so pravilno odgovorili. Lestvica kaže povezavo med zahtevnostjo vprašanj in 

znanjem učencev. S tem, ko oblikujemo lestvico, ki kaže zahtevnost posameznega vprašanja, 

lahko določimo stopnjo bralne pismenosti, ki jo predstavlja vprašanje. Ko pokažemo znanje 

posameznega učenca, je mogoče opisati stopnjo bralne pismenosti, ki jo dosega učenec (OECD, 

2010a).  

Položaj učenčevega znanja na lestvici je določen v povezavi z določeno skupino vprašanj, ki so 

bila uporabljena v ocenjevanju. Predvideno učenčevo znanje odražajo vrste nalog, ki naj bi jih 

izvedli uspešno. To pomeni, da bodo učenci najverjetneje zmožni rešiti vprašanja, ki so na ali 
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pod težavnostno stopnjo, ki je povezana z učenčevim položajem na lestvici, prav tako pa 

najverjetneje ne bodo rešili vprašanj, ki so zahtevnejša (OECD, 2010a). 

3.4 TEORETIČNE OSNOVE RAZISKAVE 

3.4.1 OKOLJE  

Okolje se nanaša na različne karakteristike iz učenčeve družine in okolice: 

 socialno-ekonomski status, 

 status priseljenca: ali so bili učenčevi starši rojeni v drugi državi, poleg tega pa v raziskavi 

opredelijo še ali so iz prve ali druge generacije priseljencev, ali pa domačini, 

 jezik, ki ga govorijo doma: ali učenci doma večino časa govorijo jezik, v katerem 

poučujejo v šoli, ali ne. (OECD, 2010a, str. 29) 

3.4.2 PISA indeks ESCS 

S PISA indeksom ESCS (indeks ekonomskega, socialnega in kulturnega statusa) merijo socialno-

ekonomski status in vključuje informacije o: 

 izobrazbi in poklicu staršev (upoštevana je najvišja stopnja izobrazbe starša v letih 

šolanja ter poklic tistega starša, ki ima boljše delovno mesto), 

 imetju družine2 (ali imajo svojo sobo, povezavo z internetom, pomivalec posode, DVD 

predvajalnik, tri predmete, ki so značilni za druge države; število mobilnih telefonov, 

računalnikov, televizijskih sprejemnikov, avtomobilov in kopalnic), 

 izobraževalnih virih, ki jih imajo doma (miza in miren prostor za učenje, računalnik, ki ga 

učenci lahko uporabljajo za šolsko delo, izobraževalna programska oprema, knjige, s 

katerimi si lahko pomagajo pri delu in nalogah, elektronske knjige in slovarji), 

 kulturni lastnini (ali imajo doma klasično literaturo, poezijo, umetnine). (OECD, 2010a, 

str. 29) 

                                                      
2 Ker ni bilo podatkov o premoženju, so kot nadomestek sestavili seznam relevantnih predmetov. (OECD, 

2010a, str. 29) 
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Socialno-ekonomski status šole je povprečje SES indeksov učencev, ki obiskujejo šolo, povprečje 

SES indeksov učencev države pa je obravnavano kot SES profil šolskega sistema države.  

3.4.3 Pravičnost in enakost v izobraževanju 

Pravičnost in enakost v izobraževanju preučujejo iz treh vidikov:  

 razlika v distribuciji učnih rezultatov,  

 do kakšne mere imajo učenci in šole z različnim SES dostop do podobnih virov 

izobraževanja z vidika kvalitete in kvantitete, 

 vpliv učenčeve družine in lokacije šole na rezultate izobraževanja. (OECD, 2010a, str. 26) 

3.4.4 Bralni dosežki in socialno-ekonomski status  

Bralne veščine so pomembne za učenje in povečajo možnosti za zaposlitev in zaslužek. Države, 

kjer je močna povezava med SES in bralnimi dosežki, in kjer se ne posvečajo dovolj izboljšanju 

rezultatov najslabših učencev, izgubljajo človeški kapital, medgeneracijska mobilnost od nižjega 

k višjemu SES pa je lahko omejena. S tem izgubljajo tako posamezniki kot družba, ki vedno bolj 

potrebuje prispevek čim več članov družbe (OECD, 2010a). 

Kljub povečanemu dostopu do izobraževanja, neenakosti v izobraževalnih rezultatih ter 

družbeni in izobrazbeni mobilnosti ostajajo. »Dolgoročno gledano, je lahko cena teh neenakosti 

velika, saj tisti, ki nimajo kompetenc, da bi aktivno sodelovali v družbi in razvili svoje potenciale, 

pogosto povzročajo višje stroške za zdravstvo, socialno pomoč in varnost« (Levin, 2009, Belfield 

and Levin, 2007 v PISA 2009). Povečanje pravičnosti v izobraževanju lahko izboljša tudi 

pravičnost v družbi in ekonomiji.  

Willms, ki je z longitudinalno študijo preučeval razvoj otrokovega besedišča, ugotavlja, da se ob 

vstopu v šolo kaže vpliv slabšega SES na kognitivne veščine in vedenje. (Willms, 2002 v PISA 

2009, str. 52)  

3.4.5 Priseljenci 

V povprečju je več kot 10% 15-letnih učencev v državah OECD tujcev ali imajo starše, ki so rojeni 

v tujini. Po podatkih OECD (OECD, 2010a) se je med leti 1990 in 2000 število ljudi, ki živijo izven 
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države, kjer so rojeni, podvojilo na število 175 milijonov. Z večjim številom priseljencev se 

poveča raznolikost šolske populacije, šolski sistemi pa se morajo spoprijeti s to raznolikostjo in 

zagotoviti visokokakovosten pouk za vse učence.  

PISA razlikuje med tremi tipi statusa priseljenca: 

 učenci, ki niso priseljenci in so bili rojeni v državi, kjer poteka PISA ocenjevanje, ali pa 

imajo vsaj enega starša, ki je bil rojen v tej državi 

 priseljenci druge generacije, ki so bili rojeni v državi, kjer se ocenjuje, starši pa so bili 

rojeni v drugi državi 

 priseljenci prve generacije, ki so bili rojeni v drugi državi, prav tako kot njihovi starši 

(OECD, 2010a, str.66). 

Priseljenci predstavljajo zelo heterogeno populacijo, saj se razlikujejo glede na državo iz katere 

izhajajo, jezik in kulturo. Nekateri novi državi prispevajo širok spekter veščin, znanja in 

motivacije. Veliko pa jih je tudi prikrajšanih na področju SES, poleg tega pa so prisotne tudi 

kulturne in etnične razlike – oboje skupaj lahko povzroča razhajanja in neenakosti med 

domačimi in priseljenci. Zaradi tega je potreben premislek, kako lahko priseljence vključimo v 

družbo, da bo to sprejemljivo za njih in za domačine. Ključna pri tem sta izobraževanje in 

usposabljanje, ki pomagata premagati jezikovne ovire in olajšata prenos norm in vrednot, ki 

predstavljajo osnovo družbene kohezije. Uspeh priseljencev je vsaj delno odvisen tudi od 

izobraževanja v drugi državi in ga lahko le deloma povežemo z izobraževanjem države v katero 

je priseljen. Priseljenci so lahko prikrajšani pri izobraževanju, ker se vključujejo v drugačen 

izobraževalni sistem ali pa ker se morajo naučiti nov jezik, doma pa jim pri tem težko pomagajo 

(OECD, 2010a, 65-67). 

Pri interpretiranju razlik v uspehu med domačini in priseljenci, je potrebno upoštevati 

narodnost, socialno-ekonomsko in jezikovno ozadje ter izobraževanje priseljencev, saj se te 

karakteristike med državami razlikujejo glede na njeno politiko priseljevanja. Posledica tega je, 

da imajo nekatere države priseljence z več veščinami in sposobnostmi ter boljšim SES kot druge. 

(prim. OECD, 2010a, 65-67) 
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3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Tabela 1: Stopnje bralnih dosežkov3 

Stopnja Spodnja meja (v točkah) 

6 698 

5 626 

4 553 

3 480 

2 407 

1a 335 

1b 262 

 

Podatki iz Tabele 1 služijo za oporo pri interpretaciji podatkov iz Tabele 2. 

  

                                                      
3
 Podatki so iz OECD, 2010b, str. 47 
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Tabela 2: Indeks ESCS, povprečen rezultat testov branja in variacija v bralnih dosežkih  

 Indeks 
ESCS 

Povprečen 
rezultat  

Percentil 

 Povprečen 
indeks 

Rezultat 

5. 10. 25. 50. 75. 90. 95. 

Rezultat 

Finska 0.37 536 382 419 481 542 597 642 666 

Slovenija 0.07 483 326 359 421 488 550 598 623 

Srbija 0.07 442 299 331 388 446 501 547 572 

OECD 

povprečje 
0.0 493 332 369 432 499 560 610 637 

 

Najboljši povprečen rezultat bralnih dosežkov ima Finska, ki je hkrati tudi država z najboljšim 

povprečnim indeksom ESCS. Slovenija in Srbija imata enak povprečen indeks ESCS, boljše 

rezultate na testih branja pa dosega Slovenija. Tako Slovenija kot Srbija sta glede na povprečen 

rezultat bralnih dosežkov pod povprečjem OECD, Finska pa je boljša od povprečja držav OECD. 

Očitne so razlike v dosežkih percentilov po posamičnih državah. Biti v Srbiji v 95. percentilu je 

na ravni znanja manj kot doseči takšen rezultat na Finskem v 75. percentilu.  Učenci, ki so v 

Srbiji v 95. percentilu dosegajo četrto stopnjo bralnih dosežkov. Na tej stopnji so učenci 

»sposobni rešiti zahtevne bralne naloge, kot so iskanje podatkov v besedilu, interpretiranje 

rahlo spremenjenega pomena besedila in kritično vrednotenje besedila.« (OECD, 2010b, str. 51) 

V istem percentilu na Finskem učenci dosegajo peto stopnjo bralnih dosežkov in obvladajo 

neznana besedila, v njih iščejo podatke, razumejo podrobnosti in sklepajo kateri podatki so 

relevantni. »Učence, ki dosegajo peto stopnjo bralnih dosežkov, lahko glede na sposobnosti 

štejemo kot vrhunske delavce prihodnosti, delež učencev, ki dosega to stopnjo, pa je 

pomemben za prihodnjo ekonomsko konkurenčnost države.« (OECD, 2010b, str. 51)  
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Tabela 3: Preostanki v uspehu za spodnje in zgornje četrtine PISA indeksa ESCS glede na SES šole - šole z 
neprivilegiranim SES 

Šole z neprivilegiranim SES 

  Učenci v spodnji četrtini ESCS Učenci v zgornji četrtini ESCS 

 Odstotek 
učencev 

Odstotek 
učencev 

Razlika med 
izmerjenimi in 
napovedanimi4 

BD 

Odstotek 
učencev 

Razlika med 
izmerjenimi in 
napovedanimi 

BD 

Finska 15.9 26.1 1 6.0 17 

Slovenija 29.6 54.4 -25 6.8 -92 

Srbija 33.3 52.9 -20 12.7 -62 

OECD 
povprečje 

27.6 50.9 -18 7.7 -54 

 

Tabela 4: Preostanki v uspehu za spodnje in zgornje četrtine PISA indeksa ESCS glede na SES šole - šole s 
povprečnim ali mešanim SES 

Šole s povprečnim ali mešanim SES 

  Učenci v spodnji četrtini ESCS Učenci v zgornji četrtini ESCS 

 Odstotek 
učencev 

Odstotek 
učencev 

Razlika med 
izmerjenimi in 
napovedanimi 

BD 

Odstotek 
učencev 

Razlika med 
izmerjenimi in 
napovedanimi 

BD 

Finska 62.5 65.0 0 54.0 -5 

Slovenija 42.0 38.5 23 35.8 -31 

Srbija 43.7 41.0 20 38.0 -18 

OECD 
povprečje 

46.2 42.5 14 39.7 -18 

 

                                                      
4 Napovedani BD so izračunani glede na učenčev SES. Manj privilegirani učenci imajo napovedane BD 

nižje kot bolj privilegirani učenci. (OECD, 2010a, str. 95) 
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Tabela 5: Preostanki v uspehu za spodnje in zgornje četrtine PISA indeksa ESCS glede na SES šole - šole s 
privilegiranim SES 

 

Rezultati kažejo, da je v Sloveniji približno enak delež učencev v šolah s privilegiranim in 

neprivilegiranim SES, kar je značilno tudi za povprečje držav OECD. Na Finskem je najmanjši 

delež učencev v šolah z neprivilegiranim SES, več kot polovica pa v šolah s povprečnim oz. 

mešanim SES, kar je precej nad OECD povprečjem. Večji delež učencev je v šolah s 

privilegiranim kot neprivilegiranim SES. V Srbiji je, izmed primerjanih držav, največ učencev v 

šolah z neprivilegiranim SES, odstotek učencev v šolah s povprečnim SES pa je primerljiv s 

Slovenijo in OECD povprečjem. Zanimivo je, da je v Srbiji nekoliko več učencev v šolah s 

privilegiranim SES kot na Finskem, največji delež učencev v šolah s privilegiranim SES pa je v 

Sloveniji.5 

Za vse primerjane države je značilno, da je na šolah z neprivilegiranim SES večji odstotek 

učencev, ki spadajo v spodnjo četrtino glede na ESCS indeks, na šolah s povprečnim SES je 

odstotek tistih, ki so v spodnji in zgornji četrtini glede na ESCS indeks, približno enak, na šolah s 

                                                      
5
 Deleži učencev v posameznih šolah se razlikujejo zaradi različnih šolskih sistemov držav. Na Finskem starostna 

skupina učencev, ki je zajeta v raziskavo, še obiskuje osnovno šolo. V Sloveniji in Srbiji pa so učenci že končali 
osnovno šolo in so v času raziskave že približno sedem mesecev obiskovali srednjo šolo na različnih smereh (srednje 
poklicne šole, srednje strokovne šole, gimnazije). Pomembno je, da pri predstavitvi razlik med šolami v različnih 
državah, upoštevamo tudi, kdaj v posamezni državi nastopi prehod iz osnovne v srednjo šolo. (Gaber, Cankar, 
Marjanovič Umek, Tašner, 2012) 

Šole s privilegiranim SES 

 

Odstotek 
učencev 

Učenci v spodnji četrtini ESCS Učenci v zgornji četrtini ESCS 

 Odstotek 
učencev 

Razlika med 
izmerjenimi in 
napovedanimi 

BD 

Odstotek 
učencev 

Razlika med 
izmerjenimi in 
napovedanimi 

BD 

Finska 21.6 8.8 -10 40.0 1 

Slovenija 28.4 7.1 105 57.4 34 

Srbija 23.0 6.2 72 49.2 32 

OECD 
povprečje 

26.2 6.6 57 52.6 21 
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privilegiranim SES pa prevladujejo učenci, ki spadajo v zgornjo četrtino glede na ESCS indeks. 

Populacija učencev na šolah z izrazito privilegiranim ali neprivilegiranim SES je torej precej 

heterogena, ESCS indeks učencev pa se ujema s povprečnim SES šole. »Izobraževalni sistemi, 

kjer učenci s podobnim SES obiskujejo isto šolo, kažejo nizko družbeno vključenost.« (OECD, 

2010a, str. 86) 

Šole z neprivilegiranim SES: Učenci, ki so v spodnji četrtini ESCS, so v šolah z neprivilegiranim 

SES dosegali manj kot se je od njih pričakovalo. Izjema je samo Finska, kjer ni statistično 

pomembne razlike. Razlike med izmerjenimi in pričakovanimi BD pa so pri učencih v zgornji 

četrtini ESCS še večje, kar pomeni, da bolj privilegirani učenci v šolah z neprivilegiranim SES ne 

dosegajo toliko, kot se od njih pričakuje. Spet je izjema Finska, kjer so izmerjeni BD večji od 

pričakovanih. 

Šole s povprečnim oz. mešanim SES: Manj privilegirani učenci dosegajo boljše rezultate kot se 

od njih pričakuje, torej bolj heterogeno okolje na njih pozitivno vpliva. Privilegirani učenci pa v 

takšnem okolju ne dosegajo toliko kot se od njih pričakuje. Razkorak med izmerjenimi in 

pričakovanimi BD je največji v Sloveniji, najmanjši pa na Finskem. Splošno gledano so razlike 

med izmerjenimi in napovedanimi BD v šolah s povprečnim SES manjše. 

Šole s privilegiranim SES: Tako privilegirani kot manj privilegirani učenci so tukaj bolj uspešni kot 

se od njih pričakuje. Razlike med izmerjenimi in pričakovanimi BD so pri manj privilegiranih 

velike predvsem v Sloveniji, pa tudi v Srbiji. Finska zopet izstopa, saj so tukaj manj privilegirani 

učenci manj uspešni kot je pričakovano, pri privilegiranih pa ni statistično pomembne razlike.   

Na splošno so razlike relativno majhne na Finskem, ne glede na to, katero šolo obiskujejo 

učenci. Za vse države velja, da učenci, ne glede na njihov SES, dosegajo boljše rezultate v šolah s 

privilegiranim SES kot v šolah z neprivilegiranim SES. »Številne študije so pokazale, da imajo šole 

s privilegiranim SES manj težav z disciplino, boljše odnose med učenci in učitelji, splošna klima 

šole je naravnana k čim boljšemu uspehu.« (OECD, 2010a, str. 92) 
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Tabela 6: Odnos med karakteristikami učenčevega okolja in bralnimi dosežki  
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 Razlika v rezultatih6 

Finska 0.7 2.9 13.6 0.8 13.6 -13.3 -9.2 -36.3 -41.2 

Slovenija 1.1 1.9 11.8 2.6 16.4 -9.3 -4.8 -28.7 1.2 

Srbija 1.2 -1.8 14.5 6.4 9.8 -7.0 20 12.3 c 

OECD 
povprečje 

1.0 1.9 8.5 7.2 14.6 -8.3 -7.4 -7.9 -25.0 

 

Rezultati kažejo, da imata v Sloveniji največji vpliv na uspeh pri branju število knjig, ki jih imajo 

učenci doma ter indeks kulturne lastnine. Torej tisti, ki imajo možnost da berejo doma, 

dosegajo boljše rezultate. Poklic staršev, izobrazba staršev in izobraževalni viri, ki jih imajo 

doma, vplivajo na uspeh učencev, vendar v manjši meri. Premoženje staršev, torej SES, znižuje 

uspeh pri branju, kar kaže na vpliv SES. Učenci priseljenci dosegajo slabše rezultate pri branju, 

predvsem učenci prve generacije priseljencev, vendar ni vzrok v jeziku domačega okolja, ki je 

drugačen od tistega v katerem poučujejo v šoli. Ko primerjamo vpliv jezika z ostalimi naštetimi 

faktorji, ta nima negativnega vpliva na uspeh pri branju. Tudi priseljenci druge generacije 

dosegajo slabše rezultate, a so v primerjavi s priseljenci prve generacije uspešnejši.  

                                                      
6 Rezultati v tabeli predstavljajo razliko v točkah, po tem ko vpliv enega faktorja primerjamo z vplivom 

vseh ostalih faktorjev. (OECD, 2010a, str. 159) 
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Na Finskem imata indeks kulturne lastnine in število knjig doma enak in največji vpliv na uspeh 

pri branju. Poklic staršev in izobraževalni viri, ki jih imajo učenci doma, imajo zanemarljiv vpliv, 

kar kaže na to, da je izobraževalni sistem na Finskem precej pravičen, slabši pa so pri integraciji 

priseljencev. V primerjavi s Slovenijo na Finskem premoženje bolj znižuje uspeh, kar kaže na 

povezavo med SES in izobraževalnimi možnostmi. Tako kot v Sloveniji, tudi na Finskem 

priseljenci prve in druge generacije dosegajo slabše rezultate. Priseljenci prve generacije 

bistveno slabše kot priseljenci druge. Za razliko od Slovenije na Finskem najbolj znižuje uspeh 

jezik, ki je drugačen od tistega v katerem poučujejo v šoli, kar kaže na to, da priseljenci govorijo 

jezik, ki se močno razlikuje od finskega, in imajo zato težave pri razumevanju jezika v katerem se 

poučuje. 

V Srbiji najbolj znižuje uspeh pri branju premoženje, vendar je vpliv le-tega manjši kot v Sloveniji 

in na Finskem. Negativno vpliva tudi stopnja izobrazbe staršev, toda v manjši meri. Priseljenci so 

v Srbiji uspešni pri branju. Na uspeh pozitivno vpliva kulturna lastnina in število knjig doma. 
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Tabela 7: Uspeh glede na stopnje bralnih dosežkov7 in SES ozadje  

 Odstotek učencev, ki so Povprečen indeks ESCS 

 
najboljši 
učenci 

uspešni 
učenci 

povprečni 
učenci 

najslabši 
učenci 

najboljši 
učenci 

uspešni 
učenci 

povprečni 
učenci 

najslabši 
učenci 

 % Povprečen indeks  

Finska 14.5 30.6 46.8 8.1 0.7 0.49 0.26 -0.04 

Slovenija 4.6 19.3 54.9 21.2 0.7 0.51 0.04 -0.38 

Srbija 0.8 7.9 58.5 32.8 0.00 0.61 0.17 -0.27 

OECD 
povprečje 

7.6 20.7 52.9 18.8 0.66 0.38 -0.05 -0.48 

 

V Sloveniji je dobra polovica učencev povprečno uspešnih pri branju in dosegajo drugo in tretjo 

stopnjo BD. Delež učencev, ki ne dosegajo druge stopnje BD je v Sloveniji nekoliko večji od 

OECD povprečja, delež najboljših pa pod OECD povprečjem. Na Finskem je izmed primerjanih 

držav največji delež najuspešnejših in najmanjši delež najslabših učencev. V Srbiji je le slab 

odstotek najboljših učencev, odstotek učencev, ki ne dosegajo niti druge stopnje BD, pa znaša 

kar 32,8%, največ od vseh primerjanih držav, kljub temu da je indeks ESCS najslabših učencev v 

Srbiji boljši kot v Sloveniji in OECD državah. Povprečen indeks ESCS najslabših učencev na 

Finskem je v primerjavi z ostalimi državami višji. Povprečen indeks ESCS najboljših učencev je v 

Sloveniji in na Finskem enak, kljub temu pa ima Finska približno štirikrat več najboljših učencev. 

Za Slovenijo in Finsko je značilno, da imajo najboljši učenci tudi najvišji indeks ESCS, kar pa ne 

velja za Srbijo. Tam imajo uspešni in povprečni učenci višji indeks ESCS kot najboljši učenci.  

 

 

                                                      
7 najboljši učenci = peta in šesta stopnja BD 

uspešni učenci = četrta stopnja BD 

povprečni učenci = druga in tretja stopnja BD 

najslabši učenci = pod drugo stopnjo BD (OECD, 2010a, str. 155) 
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Tabela 8: Delež učencev priseljencev 

 
Delež priseljencev 

(v %) 

Finska 2.6 

Slovenija 7.8 

Srbija 9.5 

OECD 
povprečje 

10.3 

 

Podatki kažejo, da je najmanj priseljencev na Finskem, sledi ji Slovenija, nato Srbija, kjer je delež 

priseljencev primerljiv z OECD povprečjem. 

Tabela 9: Razlike v bralnih dosežkih med domačini in priseljenci  

 Domačini Priseljenci 
Razlika med domačini 

in priseljenci 
(v točkah) 

Finska 538 468 70 

Slovenija 488 441 47 

Srbija 442 456 -14 

OECD povprečje 499 457 42 

 

Rezultati kažejo, da v OECD državah priseljenci v povprečju dosegajo za 42 točk nižje rezultate 

kot domačini. Podobno je v Sloveniji, kjer priseljenci dosegajo za 47 točk nižje rezultate, kar 

predstavlja eno šolsko leto8. Na Finskem je ta razlika precej večja. Precejšnje odstopanje pa se 

pojavi pri Srbiji, kjer so priseljenci uspešnejši od domačinov, delež priseljencev pa je najvišji. To 

lahko kaže na uspešno politiko vključitve priseljencev, ali pa so vzrok za to režimi preseljevanja. 

Šori, Šušterič in Gaber (2011) pojasnjujejo, da so se v Slovenijo zadnjih nekaj desetletij 

priseljevali predvsem nizko izobraženi delavci, medtem ko so bile migracije v Srbijo po drugi 

                                                      
8
 40 točk razlike predstavlja eno šolsko leto. (OECD, 2010b, str. 49) 
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svetovni vojni večinoma prisilne in širokega družbenega spektra. Proces vključevanja 

priseljencev v Srbijo je potekal hitreje kot v Sloveniji, kjer so bili priseljenci dolgo časa 

obravnavani kot tujci, ki ne bodo za stalno ostali v državi. 

Tabela 10: Delež učencev, ki dosegajo 3-6 stopnjo bralnih dosežkov 

 Domačini 
Druga generacija 

priseljencev 
Prva generacija 

priseljencev 

Finska 76.1 52.3 40.5 

Slovenija 55.3 36.2 23.0 

Srbija 33.6 45.3 34.4 

OECD povprečje 59.6 45.3 38.7 

 

Pomembna razlika se pojavlja, če primerjamo uspeh domačinov med državami. Na Finskem 

približno 20% več domačinov dosega tretjo ali višjo stopnjo bralnih dosežkov kot v Sloveniji. 

Slovenija je glede uspeha domačinov primerljiva z OECD povprečjem, Srbija pa zaostaja za OECD 

povprečjem in je po uspehu domačinov tudi najslabša med primerjanimi državami.  

Občutna razlika je med deležem Fincev, ki dosegajo tretjo ali višjo stopnjo BD, in deležem 

priseljencev, prav tako se velike razlike pojavljajo v Sloveniji. Delež priseljencev v Srbiji, ki so 

dosegli tretjo stopnjo BD je primerljiv z OECD povprečjem ter občutno višji kot v Sloveniji. V 

Srbiji je stopnja BD prve generacije povsem primerljiva s stopnjo BD domačinov. Druga 

generacija priseljencev v Srbiji pa je celo uspešnejša od domačinov, kar zopet kaže na pomen 

režima priseljevanja.  

Ko primerjamo BD priseljencev prve in druge generacije, ugotovimo, da so v vseh državah 

priseljenci druge generacije uspešnejši od priseljencev prve generacije.  
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Tabela 11: Delež učencev glede na status priseljenca in bralne dosežke  

 Domačini 
Druga generacija 

priseljencev 
Prva generacija 

priseljencev 

Priseljenci 
(druga in prva 

generacija) 

 % 
Povprečen 

rezultat 
% 

Povprečen 
rezultat 

% 
Povprečen 

rezultat 
Razlika v točkah 

Finska 97.4 538 1.1 493 1.4 449 44 

Slovenija 92.2 488 6.4 447 1.4 414 33 

Srbija 90.5 442 5.2 464 4.3 446 18 

OECD 
povprečje 

89.7 499 5.8 468 4.5 449 19 

 
Finska ima najmanjši delež priseljencev, delež priseljencev prve in druge generacije pa je 

približno enak. Slovenija ima največji delež priseljencev druge generacije, deleža priseljencev 

prve in druge generacije v Srbiji pa sta primerljiva z OECD povprečjem. V Srbiji je v primerjavi s 

Finsko in Slovenijo več priseljencev prve generacije. 

V državah OECD so priseljenci druge generacije za 19 točk boljši kot priseljenci prve generacije, 

podobno je v Srbiji. Največja razlika je na Finskem, pomembno razhajanje v uspehu med 

generacijama priseljencev je tudi v Sloveniji. »Velike razlike v uspehu kažejo na slabši položaj 

priseljencev prve generacije, različna ozadja priseljencev, lahko pa kažejo tudi na pozitivno 

izobraževalno in socialno mobilnost med generacijama priseljencev.« (OECD, 2010, str. 72)  

Tabela 12: Uspeh pri branju glede na status priseljenca – pred in po upoštevanju ECSC indeksa 

 
Razlika med domačini 

in priseljenci pred 
upoštevanjem ESCS 

Razlika med domačini 
in priseljenci z 

upoštevanjem ESCS 
Razlika v točkah 

Finska 70 60 10 

Slovenija 47 24 23 

Srbija -14 -18 4 

OECD povprečje 43 27 16 
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Ko primerjamo razlike med domačini in priseljenci v različnih državah, je potrebno upoštevati 

različne karakteristike priseljencev v državah (socialno-ekonomski status, kulturni kapital, 

stopnja izobraženosti, jezik), saj le-te odražajo njihov položaj v času preseljevanja in njihovo 

zmožnost, da se prilagodijo novemu okolju.  V primerjanih državah so učenci priseljenci pogosto 

v slabšem socialno-ekonomskem položaju oziroma socialno prikrajšani, kar delno pojasni razliko 

v uspehu. Med OECD državami je »socialno-ekonomsko ozadje učencev priseljencev v 

povprečju za 0.4 standardne deviacije nižji od domačinov.« (OECD, 2010a, str. 71)  

V vseh državah se razlika med točkami, potem ko upoštevamo ESCS indeks, zmanjša, kar kaže 

na vpliv SES na uspeh. V Srbiji ni bistvene razlike pred in po upoštevanju ESCS faktorja, kar 

pomeni, da ESCS faktor nima bistvenega vpliva na uspeh pri branju. Tudi po upoštevanju ESCS 

indeksa ostajajo razlike med domačini in priseljenci, kar pomeni, da SES ni edini faktor, ki vpliva 

na uspeh. Predvsem na Finskem so drugi dejavniki bolj vplivni od SES.  

Iz rezultatov lahko sklepamo, da se v Slovenijo selijo večinoma priseljenci z nižjim SES – delavski 

razred. Razlike v uspehu, ki ostajajo potem ko upoštevamo ESCS, kažejo na velik vpliv ozadja 

priseljencev.  

Tabela 13: Delež učencev in bralni dosežki glede na status priseljenca in jezik, ki ga govorijo doma - 
druga generacija priseljencev 

 

Druga generacija priseljencev, ki 
doma govori jezik v katerem se 

poučuje 

Druga generacija priseljencev, ki doma 
govori drug jezik kot tisti v katerem se 

poučuje 
 

 % 
Rezultat na 
lestvici BD 

PISA indeks 
ESCS 

% 
Rezultat na 
lestvici BD 

PISA indeks 
ESCS 

Razlika v 
rezultatih 

Finska 15.9 c9 c 28.4 476 0.21 c 

Slovenija 40.3 466 -0.29 41.9 439 -0.58 27 

Srbija 53.5 466 0.10 1.1 c c c 

OECD 
povprečje 

32.3 481 -0.16 20.7 462 -0.37 19 

 

                                                      
9 Oznaka c pomeni, da obstaja premalo podatkov, da bi lahko podali zanesljive rezultate, npr. manj kot 

30 učencev ali manj kot 5 šol z veljavnimi podatki, ali pa podatkov sploh ni. (OECD, 2010a, str. 23) 
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V Sloveniji je približno enak delež učencev druge generacije priseljencev, ki doma govorijo jezik 

v katerem poteka pouk, kot tistih, ki govorijo drug jezik. V Sloveniji imajo priseljenci nizek SES, v 

še slabšem položaju so tisti, ki doma govorijo  jezik različen od  jezika poučevanja. Razlika v 

rezultatih BD pokaže, da priseljenci druge generacije, ki doma govorijo drug jezik kot je jezik 

poučevanja, dosegajo slabše rezultate kot tisti, ki doma govorijo jezik v katerem se poučuje. Na 

BD torej vpliva jezik. Bistveno drugače pa je v Srbiji, kjer več kot polovica priseljencev doma 

govori jezik, v katerem se poučuje, le odstotek priseljencev pa doma govori drug jezik, kar je 

premalo za izračun rezultatov na lestvici branja. Vzroki so v režimih preseljevanja, saj se je v 

Srbijo preselilo več kot pol milijona beguncev, večinoma etničnih Srbov iz Hrvaške in Bosne in 

Hercegovine. Posledično ni razlik v jeziku med domačini in priseljenci, ali pa so te majhne (Šori 

idr., 2011). Na Finskem je manj učencev, ki doma govorijo jezik v katerem se poučuje, kot pa 

tistih, ki doma ne govorijo jezika poučevanja. Povprečje OECD držav kaže, da je večji delež 

učencev, ki doma govorijo jezik poučevanja, kot tistih, ki doma ne govorijo jezika, v katerem 

poteka pouk. 

Tabela 14: Delež učencev in bralni dosežki glede na status priseljenca in jezik, ki ga govorijo doma - prva 
generacija priseljencev 

 
Prva generacija priseljencev, ki doma 

govori jezik v katerem se poučuje 

Prva generacija priseljencev, ki doma 
govori drug jezik kot tisti v katerem se 

poučuje 
 

 % 
Rezultat na 
lestvici BD 

PISA indeks 
ESCS 

% 
Rezultat na 
lestvici BD 

PISA indeks 
ESCS 

Razlika v 
rezultatih 

Finska 10.2 c c 45.5 446 -0.18 c 

Slovenija 4.3 c c 13.5 412 -0.81 c 

Srbija 43.8 446 -0.19 1.6 c c c 

OECD 
povprečje 

18.8 474 -0.13 28.0 439 -0.44 35 

 

Med priseljenci prve generacije je večji odstotek tistih, ki doma govorijo drug jezik, kot je jezik v 

katerem se poučuje, kar je razumljivo, saj so se učenci in njihovi starši rodili v drugi državi. To 

velja za slovenski in finski jezik, ki ju večinoma ne uporabljajo v drugih državah. Na Finskem je 

delež priseljencev prve generacije, ki doma govorijo drug jezik kot je jezik poučevanja, precej 
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večji od OECD povprečja. Izjema je spet Srbija, kjer večina priseljencev prve generacije doma 

govori jezik v katerem se poučuje, le 1,6% priseljencev prve generacije pa doma ne govori 

srbsko.    

Tabela 15: Delež učencev in bralni dosežki glede na status priseljenca ter jezik, ki ga govorijo doma 

 

Razlika v rezultatih 

Domačini in 
priseljenci, ki doma 
ne govorijo jezika v 
katerem se poučuje 

Domačini in 
priseljenci, ki 

doma ne govorijo 
jezika v katerem se 

poučuje  - z 
upoštevanim ESCS 

Priseljenci, ki 
doma govorijo 

jezik v katerem se 
poučuje in 

priseljenci, ki 
doma govorijo 

drug jezik 

Priseljenci, ki 
doma govorijo 

jezik v katerem se 
poučuje in 

priseljenci, ki 
doma govorijo 
drug jezik – z 

upoštevanim ECS 

Finska 81 69 42 30 

Slovenija 56 27 29 24 

Srbija c c c c 

OECD povprečje 57 35 31 22 

 

Na Finskem je razlika v rezultatih na testih branja med domačini in priseljenci, ki doma ne 

govorijo jezik v katerem se poučuje, kar 81 točk, kar predstavlja dve šolski leti. Razlika se po 

upoštevanju ESCS indeksa bistveno ne zmanjša, kar pomeni, da ima SES majhen vpliv na uspeh, 

večji vpliv pa ima jezik. Med priseljenci druge generacije in domačini je razlika manjša, vseeno 

pa predstavlja kar eno šolsko leto. Po upoštevanju ESCS se razlika ne zmanjša bistveno. V 

Sloveniji so razlike med domačini in priseljenci manjše kot na Finskem, razlika v točkah 

predstavlja približno eno leto. Potem, ko upoštevamo ESCS, se razlika v točkah prepolovi, kar 

kaže na večji vpliv SES na uspeh, del vpliva na razlike v uspehu pa lahko pripišemo jeziku. Ko 

primerjamo priseljence, ki doma govorijo jezik, v katerem se poučuje, in priseljence, ki doma 

govorijo drug jezik, je razlika manjša, vendar vseeno statistično pomembna. Po upoštevanju 

ESCS indeksa se razlika skoraj ne zmanjša, kar pomeni, da pri priseljencih na uspeh ne vpliva SES 

temveč jezik. Za Srbijo podatkov o vplivu razlik v jeziku in vplivu SES ni, saj le majhen odstotek 

priseljencev doma govori drug jezik kot je jezik poučevanja. Podatki za povprečje držav OECD 
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kažejo na vpliv SES, če primerjamo domačine in priseljence, ki doma ne govorijo jezik 

poučevanja, med priseljenci pa je vpliv SES na uspeh manjši. 

Tabela 16: Karakteristike šol, ki jih obiskujejo privilegirani in manj privilegirani učenci  

 
Odstotek učencev 

priseljencev 
Povprečen PISA indeks ESCS 

šole 
Indeks kvalitete izobraževalnih 

virov 
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 % Povprečen indeks   Povprečen indeks   

Finska 2.4 4 0.53 -0.45 0.98 0.08 -0.04 0.12 

Slovenija 2.7 16.2 0.77 -0.68 1.45 0.13 -0.04 0.16 

Srbija 8.0 10.6 0.72 -0.55 1.26 -0.04 -0.01 -0.03 

OECD 
povprečje 

8.6 20.1 0.71 -0.64 1.34 0.11 -0.08 0.19 

 

V vseh opazovanih državah je odstotek manj privilegiranih priseljencev večji od tistih, ki so 

privilegirani. V Sloveniji je odstotek manj privilegiranih največji, v Srbiji pa je odstotek 

privilegiranih in manj privilegiranih priseljencev približno enak. Tudi razlika med indeksom ESCS 

manj privilegiranih in privilegiranih je največja v Sloveniji, kar je pomemben dejavnik, saj smo v 

tabelah 6, 12 in 15 dokazali, da v Sloveniji na uspeh pomembno vpliva SES. Nasprotno pa je 

indeks kvalitete izobraževalnih virov med privilegiranimi učenci v Sloveniji najvišji izmed 

primerjanih držav, indeks kvalitete izobraževalnih virov manj privilegiranih učencev pa 

primerljiv z ostalimi državami. V vseh primerjanih državah, razen v Srbiji, je indeks kvalitete 

izobraževalnih virov slabši pri manj privilegiranih učencih. Razlike v kvaliteti izobraževalnih 

virov, ki vplivajo na razlike v rezultatih, so v Sloveniji, ne pa tudi na Finskem in v Srbiji. Tukaj 

velja spomniti, da se razlike pojavljajo zaradi različnih šolskih sistemov omenjenih držav, saj so 

nekateri učenci v času PISA ocenjevanja že obiskovali srednjo šolo (gl. opombo 5). Razlike v 

ESCS indeksu med privilegiranimi in manj privilegiranimi pa v vseh primerjanih državah vplivajo 

na razlike v uspehu. 
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 Tabela 17: Karakteristike šol, ki jih obiskujejo priseljenci in domačini 

 

Odstotek 
učencev v 
šolah, ki 

imajo več 
kot 

25%učencev 
priseljencev 

Odstotek 
učencev v 
šolah, ki 

imajo več 
kot 

50%učence
v 

priseljencev 

Povprečen PISA indeks 
ESCS šole 

Indeks kvalitete 
izobraževalnih virov 

d
o

m
ač

in
i 

p
ri

se
lje

n
ci

 

ra
zl

ik
a 

d
o

m
ač

in
i 

p
ri

se
lje

n
ci

 

ra
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% Povprečen indeks   Povprečen indeks   

Finska 0.0 0.0 -0.01 0.18 -0.19 -0.01 0.31 -0.32 

Slovenija 7.5 0.4 0.04 -0.45 0.49 0.00 0.02 -0.01 

Srbija 6.3 0.0 -0.01 0.11 -0.12 -0.01 0.02 -0.03 

OECD 
povprečje 

13.8 4.3 0.04 -0.26 0.31 0.01 -0.03 0.04 

 

V Sloveniji je odstotek šol, ki imajo več kot 25% učencev priseljencev, največji izmed primerjanih 

držav. Na Finskem je v šolah manj kot četrtina učencev priseljencev, Srbija pa je primerljiva s 

Slovenijo. Odstotek šol, ki imajo več kot 50% učencev priseljencev, je v Sloveniji zanemarljivo 

majhen, v Srbiji in na Finskem pa v šolah ni več kot polovice učencev priseljencev. To lahko kaže 

na boljšo porazdelitev priseljencev v šolah na Finskem, ali pa je  posledica tega, da je na 

Finskem  delež priseljencev majhen. 

V Sloveniji je povprečen ESCS indeks šol, ki jih obiskujejo priseljenci bistveno slabši od ESCS 

indeksa šol, ki jih obiskujejo domačini. Povprečen indeks ESCS šol, ki jih obiskujejo domačini v 

Sloveniji je enak povprečnemu indeksu OECD držav. Na Finskem in v Srbiji imajo šole, ki jih 

obiskujejo domačini, slabši povprečen indeks ESCS kot šole, ki jih obiskujejo priseljenci. To 

pomeni, da priseljence v Srbiji in na Finskem vpisujejo v bolj privilegirane, bolj opremljene šole.  

Indeksi kvalitete izobraževalnih virov in razlike med njimi niso statistično pomembni, kar zopet 

dokazuje večji vpliv SES na razlike v uspehu, kot pa kvaliteta izobraževalnih virov.  
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3.6 PREVERJANJE HIPOTEZ 

H1: Priseljenci dosegajo slabše rezultate kot domačini. 

Hipoteza se potrdi za Slovenijo in Finsko. Razlike med priseljenci in domačini so največje na 

Finskem, 70 točk, kar predstavlja slabi dve šolski leti. Razlika v uspehu pri branju je v 

Sloveniji 47 točk, kar predstavlja približno eno šolsko leto. Za Srbijo hipoteza ne drži, saj 

priseljenci dosegajo boljše rezultate kot domačini.  

H2: Jezik domačega okolja, ki je drugačen od tistega, v katerem poučujejo v šoli, negativno 

vpliva na uspeh. 

Hipoteza se potrdi za Slovenijo in Finsko. V Srbiji je jezik priseljencev praviloma enak jeziku v 

katerem poteka pouk. Delež učencev, ki doma govorijo drug jezik kot je jezik poučevanja, je 

tako majhen, da ni mogoče dobiti zanesljivih podatkov o bralnih dosežkih.  

Tabela 15 kaže razliko v rezultatih BD med domačini in priseljenci, ki doma govorijo drug 

jezik, kot tisti v katerem se poučuje v šoli. Razlika je največja na Finskem, saj priseljenci 

govorijo jezik, ki je bistveno drugačen od finskega.  Na vpliv jezika kaže tudi primerjava med 

priseljenci, ki doma govorijo jezik, v katerem se poučuje v šoli, ter priseljenci, ki doma 

govorijo drug jezik. Razlike so sicer približno za polovico manjše kot pri primerjavi 

domačinov in priseljencev.  

Za primerjavo med priseljenci prve in druge generacije ter razlike v bralnih dosežkih, so 

podatki pomanjkljivi. Primerjamo lahko le rezultate druge generacije v Sloveniji. Podatki 

kažejo, da dosegajo priseljenci druge generacije, ki doma govorijo jezik v katerem poteka 

pouk, boljše rezultate kot priseljenci druge generacije, ki doma govorijo drug jezik, kot je 

tisti v katerem se poučuje (Tabela 13). 

Če primerjamo vpliv karakteristik okolja na uspeh pri branju (Tabela 6) lahko hipotezo 

potrdimo samo za Finsko. Na Finskem ima jezik, ki je doma drugačen od tistega, v katerem 

poučujejo v šoli, izmed primerjanih karakteristik največji vpliv. V Sloveniji razlika med 

jezikom doma in v šoli, v primerjavi z ostalimi karakteristikami okolja (indeks kulturne 

lastnine, število knjig doma, premoženje) nima negativnega vpliva na uspeh pri branju.   
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H3: Slabši socialno-ekonomski status negativno vpliva na uspeh. 

Primerjava vpliva karakteristik okolja (Tabela 6) je pokazala, da v Sloveniji na uspeh pri 

branju v manjši meri vpliva poklic staršev, izobrazba staršev in izobraževalni viri, ki jih imajo 

učenci doma, premoženje staršev pa pomembno znižuje uspeh pri branju. Na Finskem imata 

poklic staršev in izobraževalni viri, ki jih imajo učenci doma, zanemarljiv vpliv. Premoženje 

staršev prav tako kot v Sloveniji pomembno znižuje uspeh pri branju. V Srbiji izmed 

primerjanih karakteristik najbolj znižuje uspeh pri branju premoženje, vendar manj kot v 

Sloveniji in na Finskem. V manjši meri vpliva na uspeh izobrazba staršev.  

Pri primerjanju razlike v uspehu pri branju med domačini in priseljenci pred in po 

upoštevanju ESCS indeksa ugotovimo, da se razlika v točkah zmanjša, kar kaže na vpliv SES 

na uspeh. Najmanjši vpliv ima SES na Finskem, v Sloveniji pa se kaže večji vpliv SES. Izjema je 

Srbija, saj se razlika v točkah po upoštevanju ESCS indeksa ne zmanjša bistveno. 

Povezava med stopnjami BD in povprečnim indeksom ESCS (Tabela 7) je pokazala, da imajo 

v Sloveniji in na Finskem najboljši učenci tudi najvišji indeks ESCS in obratno. V Srbiji imajo 

najslabši učenci tudi najnižji ESCS indeks, najboljši učenci pa imajo slabši ESCS indeks kot 

uspešni in povprečni učenci. 

Hipotezo lahko potrdimo za Slovenijo in Finsko.  

H4: Količina kulturnega kapitala družine vpliva na uspeh v izobraževanju. 

Hipoteza se potrdi. Rezultati za Slovenijo so pokazali, da ima izmed primerjanih karakteristik 

(Tabela 6) največji vpliv število knjig, ki jih imajo učenci doma, ter indeks kulturne lastnine. 

Tudi na Finskem imata indeks kulturne lastnine in število knjig največji vpliv na uspeh pri 

branju. Podobno sta v Srbiji dve izmed najvplivnejših karakteristik učenčevega okolja, ki 

vplivata na uspeh pri branju, indeks kulturne lastnine in število knjig doma. 

V ESCS indeks je vključena tudi kulturna lastnina, ki jo imajo učenci doma. Pri preverjanju 

hipoteze 3 sem že omenila, da rezultati kažejo na povezavo med povprečnim ESCS 

indeksom in stopnjo BD.    
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4 ZAKLJUČEK 

Raziskava PISA dokazuje, da razlike v dosežkih med priseljenci in domačini pri večini držav 

kažejo na neuspeh pri zagotavljanju pravičnosti v izobraževanju. Pri ugotavljanju vzrokov za 

razlike v dosežkih je potrebno upoštevati pomen jezika in režimov migracij, ki so pomemben 

dejavnik pri ustvarjanju ali zmanjševanju razlik med priseljenci in domačini. Pomembne so 

posledice politike, prakse in odzivi na vprašanja o tem, kdo se seli in zakaj, ter kako so 

priseljenci vključeni in sprejeti v družbo. »Dokazano je, da dosegajo slabše rezultate priseljenci v 

državah, ki imajo režim začasnega priseljevanja delavcev, kot v državah, kjer je veliko število 

prisilnih migracij ljudi, ki so enake etnične pripadnosti in govorijo isti jezik.« (Šori, Šušterič in 

Gaber, 2011, str. 31)   

Države, kjer ima SES priseljencev pomemben vpliv na uspeh, bi morale razmisliti o izboljšanju 

socialno-ekonomskega položaja družin. Poleg tega je pomembna tudi politika vključevanja 

priseljencev. Kako tudi ta vpliva na uspeh priseljencev lahko vidimo na primeru Slovenije in 

Srbije. Državi imata skupno zgodovino ter podobno politično ureditev in ekonomijo, prav tako 

sta si blizu z jezikovnega vidika in sta imeli zadnjih 70 let primerljiv izobraževalni sistem. 

Razlikujeta pa se v vzrokih za priseljevanje, načinu vključevanja priseljencev in posledično tudi v 

uspehu priseljencev. »Zadnjih nekaj desetletij je bila Slovenija država, kamor so se večinoma 

priseljevali nizko izobraženi delavci preko delovnih dovoljenj za samo določene poklice« (prav 

tam, str. 33), medtem ko so  »migracije v Srbijo opredeljene kot prisiljene, širokega družbenega 

spektra, z majhno ali brez jezikovne razlike in, ki so bile del procesa etnične homogenizacije. 

Večina priseljencev v Srbijo je etničnih Srbov iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.« (prav tam, 

str. 45) Rezultat tega je, da je proces vključevanja priseljencev v Srbijo potekal hitreje kot v 

Sloveniji, saj »priseljenci v Slovenijo niso etnični Slovenci in si leta prizadevajo pridobiti 

državljanstvo, niso enakopravno zastopani na trgu dela in ostalih segmentih življenja v družbi. 

Režim migracij v Sloveniji je podoben nemškemu t.i. 'začasni delavec'. Slovenija je dolgo časa 

priseljence obravnavala kot tujce, ki ne bodo za stalno ostali v državi. Politika tako ni poskrbela 

za vključitev, izobraževanje priseljencev in jim ni omogočila, da bi lahko ohranjali svojo 

identiteto.« (prav tam, str. 46)  
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Podatki PISA kažejo na visoko korelacijo med socialno-ekonomskim ozadjem in dosežki 

priseljencev. Vendar pa s SES ne moremo popolnoma pojasniti razlik, potrebno je vključiti še 

številne druge faktorje.  

Šolsko okolje vpliva na dosežke učencev. Na šolah s povprečnim SES dosegajo boljše rezultate 

od pričakovanih učenci, ki so manj privilegirani, slabše kot se je od njih pričakovalo pa dosegajo 

bolj privilegirani učenci. Šole, ki jih obiskujejo večinoma učenci z boljšim SES, tako pozitivno 

vplivajo na manj in bolj privilegirane učence. Ravno obratno pa se pojavlja na šolah z 

neprivilegiranim SES, kjer so tako učenci s slabšim SES kot tisti z boljšim, dosegali manj, kot se je 

od njih pričakovalo.  

Poleg okolja, aspiracij učenca, SES in jezika na uspeh vpliva tudi kulturni kapital. Ta je, v 

primerjavi z ostalimi karakteristikami učenčevega okolja, eden izmed vplivnejših. Ker ima 

kulturni kapital pomemben vpliv na uspeh, bi morale šole razviti mehanizme, s katerimi bi 

kompenzirale razlike v količini kulturnega kapitala, in tistim z manj kulturnega kapitala 

omogočila, da ga pridobijo v šoli. 

Z vidika priseljencev je poleg SES pomemben dejavnik tudi jezik. Vpliv jezika je opazen 

predvsem pri priseljencih, ki doma govorijo drug jezik, kot je jezik poučevanja, saj ti dosegajo 

slabše rezultate v primerjavi z domačini in priseljenci, ki doma govorijo jezik poučevanja.  

Ko govorimo o vplivu kulturnega kapitala in jezika, velja omeniti tudi Bernsteinov koncept dveh 

pedagogik, vidne in nevidne, o kateri z vidika šolskih reform razpravljata Gaber in Tašner (2009). 

Bernsteina sem omenjala že z vidika razlikovanja med javnim jezikom delavskega razreda in 

formalnim jezikom srednjega razreda. Bernstein (1975) tako preko dveh frakcij srednjega 

razreda – stari srednji razred, ki deluje predvsem na področjih trgovine, obrti, v srednjih in 

majhnih podjetjih, ter novi srednji razred, ki ga sestavlja učiteljstvo, uradništvo, zaposleni v 

javnem zdravstvu, sociali, kulturi ipd. – razvije koncept vidne in nevidne pedagogike, preko 

katerega lahko pojasnjujemo proces kulturne reprodukcije. Bernstein vidno in nevidno 

pedagogiko »razume kot pedagogiki, ki sta proizvod srednjega razreda. Ta pa velja za razred, ki 

si je v šolskem polju izbojeval dominantno mesto.« (Gaber in Tašner, 2009, str. 284)  
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Ker šolski razred sestavljajo učenci iz različnih družbenih razredov, to »kako bo prenesena 

izbrana vednost (…) določa tudi kako uspešno različni učenci pridobijo znanje, spretnosti ipd.« 

(Gaber in Tašner, 2009, str. 292) Zavedanje tega je pomembno, saj je »za otroke iz skupin, ki 

posedujejo različne količine in vrste kulturnega kapitala, dostikrat odločilnega pomena, s 

katerim tipom pedagogike so soočeni.« (prav tam) »Nevidna pedagogika se udejanja preko 

šibke klasifikacije in okvirov, vidna pedagogika pa se udejanja preko močne klasifikacije in 

okvirov. Osnovni razliki med vidno in nevidno pedagogiko sta način preko katerega posredujejo 

kriterije, ter stopnja specifikacije kriterijev.« (Bernstein, 1975, str. 107) Otroci, ki izhajajo iz 

okolja, ki govori drug jezik kot je jezik šole, ne razumejo 'implicitnih pravil kriterijev', zato 

potrebujejo 'izrecna pravila kriterijev', saj v nasprotnem primeru šola oziroma vrtec samo še 

prispevata k reprodukciji družbene neenakosti.  

Za konec iz razprave o vidni in nevidni pedagogiki izpostavljam nekaj reform, ki so kombinacija 

obeh pedagogik, in kritike. Za zagotovitev pogojev za uspešen začetek vsem, v prvem razredu 

osnovne šole sodelujeta učiteljica in učiteljica/vzgojiteljica asistentka. »Pri tem je danes očitno, 

da je bila premalo izpostavljena posebna skrb za otroke iz socialno in drugače deprivilegiranih 

okolij.« (Gaber in Tašner, 2009, str. 297) Podoben pristop je tudi v vrtcih, kjer je prav tako 

razmeroma ugodno razmerje med številom otrok in odraslih, da se omogoči individualizacijo. 

Vseeno pa smo »premalo izpostavili potrebo po pozornosti, ki je morajo biti deležni otroci iz 

družin z manjšo količino kulturnega kapitala, (…) ter pristali na relativno šibko izobraževalno 

vlogo vrtca, tudi v zadnjem letu pred šolo, in izgubili priložnost, da bi poskrbeli za zmanjšanje 

zaostanka otrok iz socialno in jezikovno prikrajšanih družin.« (prav tam)  

Menim, da se v Sloveniji počasi zavedamo razlik med družbenimi skupinami in katere so tiste, ki 

vplivajo na izobraževalne dosežke in možnosti. Spremembe v šolskem sistemu kažejo na interes 

po zmanjševanju teh razlik, vendar le-te pogosto ne zadoščajo. Ob trudu, da bi imeli učenci 

enake izobraževalne možnosti, se je potrebno zavedati, da razlike med učenci ostajajo, 

pomembno je, da jih poskušamo v največji meri kompenzirati in učencem omogočiti, da 

dosežejo svoj maksimum. 
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