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Po letu 1990, posebej pa po letu 2004 in priključitvi Slovenije v EU, so družbena gibanja v zadnjih desetletjih 
bistveno spremenila kulturne vsebine in formo izražanja, med drugim tudi motivno-tematske prvine in oblikovne 
značilnosti mladinske književnosti. Sodobni tokovi, npr. globalizacija, združevanje, večjezičnost, medkulturnost, 
mobilnost, digitalizacija idr. so vplivali tudi na šolski sistem in s tem tudi na poučevanje književnosti v osnovni 
šoli. Siegfried Schmidt razume literaturo kot socialni sistem, ki ima, kot vsi sistemi, določene družbene in tudi 
estetske funkcije. Slovenska mladinska književnost je področje družbenega delovanja, zato jo odlikuje posebna 
občutljivost  za problemsko tematiko, ki je v zadnjem času osrednja tematika svetovne mladinske književnosti 
(begunci, bolezni, istospolne zveze, ločitev staršev, manjšine, odvisnost, posebne potrebe, selitev, smrt, vojne idr.).   
 
 
TEORETIČNA IZHODIŠČA MEDKULTURNE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 
 
Pojma medkulturnost ne najdemo v Učnem načrtu za slovenščino (1998), ki bi ga bilo treba 
zato posodobiti. Medkulturnost pojmujemo kot skupek dosežkov, vrednot človeške družbe, ki 
so rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja, oziroma kot človeško delovanje in 
ustvarjanje, katerega rezultat so ravno ti dosežki in te vrednote (SSKJ). Osebe znotraj iste 
kulture podobno mislijo in imajo tudi sorodne predstave o svetu. V primeru, ko se 
enokulturna družba sreča z medkulturno, nastopi problem, ki temelji na nepoznavanju, 
pogosto tudi na izključevanju manj znanih ali neznanih kultur. UNESCO je leta 2001 izdal 
Univerzalno deklaracijo o kulturni raznolikosti, ki kulturno raznolikost obravnava kot 
skupno, za obstoj nujno dediščino človeštva. Deklaracija definira kulturo kot niz duhovnih, 
gmotnih, intelektualnih in čustvenih družbenih pojavov, kot so: veščine, književnost, način 
življenja, sobivanje, vrednostni sistemi, šege in navade ter verovanja. Za deklaracijo 
predstavljata kulturno bogastvo sveta različnost in dialog.  
Grosmanova meni, da je za uresničevanje razumevanja medkulturnih okoliščin in uspešno 
sporazumevanje potrebno razviti t. i. medkulturno zavest. Okoliščine medkulturnega 
sporazumevanja vključujejo dve ali več kultur, različne jezike in vedenjske vzorce, ki se jih 
večinoma niti ne zavedamo. Pač pa neupravičeno pričakujemo od pripadnikov drugih kultur, 
da se naših vedenjskih vzorcev zavedajo in da jih prakticirajo. Medkulturno ozaveščanje je 
temeljna sestavina, ki je potrebna pri sprejemanju besedil iz drugih kultur in tvorjenju 
književnih besedil, v katerih bi spoštovali druge kulture. Mladi bralci se pogosto srečujejo pri 
pouku slovenščine s tujo kulturo in jezikom, ali v izvirniku ali preko prevodov. Recepcijska 
teorija poučevanja književnosti temelji na bralčevem odzivu, vendar se v praksi pogosto 
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srečamo z učenci, ki ne poznajo prvin nove kulture, npr. besedil, kot so afriške, avstralske, 
novozelandske ali druge pravljice.  
V Učnem načrtu za slovenščino (1998) je omenjeno, da se učenci zavedajo, da je slovenščina 
državni jezik v RS, poznajo pa tudi ustavni položaj drugih jezikov v RS ter položaj 
slovenščine v zamejstvu; oblikujejo si narodno in državljansko zavest, ob tem pa tudi 
spoštovanje in strpnost do drugih jezikov, kultur in narodov. Prav medkulturna mladinska 
književnost je medosebna dejavnost, pri kateri je treba spoštovati in upoštevati avtorja, 
besedilo in naslovnika. Širjenje »horizonta pričakovanja« in spodbujanje strpnega odnosa do 
drugih jezikov, kultur in narodov pa je tudi eden izmed njenih pomembnih ciljev. 
V poglavju o operativnih oziroma funkcionalnih ciljih je v Učnem načrtu tudi poudarjeno, naj 
učenci obvladajo svoje jezikovno, literarno in kulturno okolje, naj razvijejo lastne motivno-
tematske interese in naj spoznajo, da s pogovarjanjem rešujemo probleme v različnih 
življenjskih položajih. Pri izobraževalnih ciljih bi lahko dodali tudi, naj pridobijo poznavanje 
medkulturnih literarnoteoretskih pojmov, saj temelji pouk književnosti na spoznavanju 
kanonskih besedil iz slovenske in svetovne mladinske književnosti.  
V slovenski (mladinski) književnosti obstajajo številna besedila, v katerih imamo tudi prvine 
druge kulture. Opisi prihoda kake osebe iz druge kulture v slovensko tako niso redkost (npr. 
pri Prešernovi Turjaški Rozamundi imamo Lejlo, ki spremeni vero, ko pride in se poroči z 
Ostrovrharjem; imamo Ribičičevo Nano, malo opico, ki biva v cirkusu in zabava domačine; 
pri Mačku Muriju imamo nekoga, ki ima drugačno ime in je kaznovan, itn.). Imamo pa tudi 
drugačna književna besedila, ko se slovenski književni junak odpravi v tujino (npr. Juri Muri 
v Afriki in Juri Muri v Afriki drugič; Levstikov Martin Krpan, ki je postal mladinsko besedilo, 
in njegov obisk Dunaja; Prešernova Urška, ki ne upošteva domačijskih pravil moških, je 
kaznovana z izgonom, kjer »Donava bistri pridruži se Savi«, in pride za nameček po njo tujec, 
povodni mož).  
V slovenski (mladinski) književnosti je »najbolj kaznovana« Mlada/Lepa Vida, ki krši 
patriarhalna pravila, se pregreši s tujcem (črn zamorc) in odide v tujino, zato umre in je 
deležna številnih diskriminacij, tudi v literarnoznanstvenih interpretacijah. Če bi podobo 
Mlade/Lepe Vide zrcalili oziroma če bi moški naredil enako dejanje kot ona, bi bilo zanimivo 
ugotavljati, ali bi zaradi prihoda tujke in odhoda v tujino tudi moško književno osebo doletela 
enaka smrt oziroma samomor. 
 
DIDAKTIČNA NAČELA POUČEVANJA MEDKULTURNE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 
 
Zasnovo poučevanja medkulturne mladinske književnosti odlikujejo motivno-tematska 
zanimivost oziroma kulturna različnost in kulturni pluralizem, depedagogizacija, zorni kot 
naslovnika ter osredinjenost na sprejemnika/učenca.  Didaktično gledano je pouk medkulturne 
mladinske književnosti načrtovan kot tip  recepcijsko-ustvarjalnega pouka, ki uporablja 
didaktični instrumentarij, da bi prek ustvarjalnega branja in pisanja spodbujal dvosmerno 
sporazumevanje in recepcijo medkulturnih književnih besedil. Dejavnosti ustvarjalnega 
branja in pisanja omogočajo razumevanje, analizo in interpretacijo vsebine na poglobljen ali 
ustvarjalen način. Z njimi mladi bralec tudi vrednoti vsebino prebranega besedila in 
uresničuje funkcionalne in izobraževalne cilje didaktike mladinske književnosti.  
Pri poučevanju medkulturne mladinske književnosti so prednostna tematska področja, ki se 
navezujejo na vsebine pri materinščini, pa tudi na vsebine drugih šolskih predmetov, kot so 
zgodovina, zemljepis, tuji jeziki idr. Pomembno je, da učitelj izbira motivno-tematske vsebine 
po načelih: aktualnosti; pedagoške vrednosti; postopnosti; usklajenosti z bralnimi/pisnimi 
interesi ter sposobnostmi učencev; psihološko-pedagoške primernosti besedila (Bratje 
Karamazovi Dostojevskega so sicer vrhunska literatura, vendar neustrezna razvojni stopnji 
otroka, Brata Levjesrčna Lindgrenove pa tej stopnji ustrezata); sistematičnosti in postopnega 
ozaveščanja mladih bralcev glede medkulturnih prvin; nadgradnje učnega načrta in pouka 
slovenščine v osnovni šoli, kar pomeni primarnega spoštovanja materinščine, hkrati pa učenja 
drugih jezikov in seznanjanja z drugimi kulturami; uporabnosti v učnem procesu in 
povezovanja z digitalno pismenostjo. 
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Medkulturnost je le ena izmed značilnosti sodobnega sveta in spoštovanje drugih kultur je 
tudi spoštovanje človekovih pravic. 
 
SPOZNAVNO-SPREJEMNE STOPNJE PRI ŠOLSKI INTERPRETACIJI MEDKULTURNEGA 
KNJIŽEVNEGA BESEDILA 
 
Temeljno načelo pouka književnosti in s tem tudi medkulturne mladinske književnosti je 
dialoškost književne vzgoje. Izhodišče je šolska interpretacija oziroma branje (poslušanje) 
medkulturnih književnih besedil in učenčevo individualno ali osebno doživetje besedila z 
motivno-tematskimi prvinami medkulturnosti, ko se v interpretaciji ali razčlembi besedila 
srečuje z doživetji drugih učencev ter z učiteljevo interpretacijo in analizo.  
Doživljanje medkulturnega mladinskega besedila je prva spoznavno-sprejemna stopnja in 
prvo srečanje z medkulturnim književnim besedilom. Učenčev bralni interes je osredotočen 
na uspeh »dobrih« književnih oseb in neuspeh »slabih«, predvsem pa na dogajanje, akcijo, 
dogodke. Zanimiva naloga za izražanje doživljanja je vizualizacija oziroma risanje književne 
osebe in kraja dogajanja. Pri spoznavanju medkulturnih prvin je pomembno poznati tudi 
zemljepisne značilnosti obravnavanega: kraje (npr. mesto, trg, Benetke, Mačje mesto, mesto 
Rič-Rač, Indija, Indija Koromandija), vode (Povodni mož – reka; mala morska deklica – 
morje, rusalka – jezero), gore (Heidi, Kekec), pokrajinske značilnosti (polje, travnik, gozd, 
njiva, vrt, puščava, jame), kulturno geografijo (vas, mesto, grad, gozd, pot v gozd, trg), 
rastlinstvo (žitarice: ajda, pšenica, rž, žito; stročnice: bob, grah, fižol, leča idr.), živalstvo 
(medved, volk, kenguru, tiger, hijena, zajec, ribe). Dostikrat so mentalne slike pod vplivom 
medijev, predvsem televizije in filma, vendar vemo, da si učenci lahko predstavljajo 
književne osebe in kraj dogajanja tudi po svoje. 
Pri razumevanju medkulturnega mladinskega besedila naj bi učenci razumeli medkulturno  
književno besedilo v  ožjem in širšem smislu.  
Razumevanje v ožjem smislu se kaže z učenčevo razlago, obnovo, povzetkom ali pripovedjo 
o književnem besedilu s svojimi besedami, kar je večinoma v sklopu učenčevih vedenjskih 
vzorcev. Pri tem razumevanju gre za prvo stopnjo dialoškega poučevanja književnosti, ko zna 
učenec našteti bistvene medkulturne prvine (npr. poimenovanja za ljudi: car, kralj, cesar, kan, 
šaman, brahman; za bivanje in bivališča: bajtica, grad, hiša, lonček, soba, vas; za 
prehranjevanje: pogača in vino, maslo in piškoti, potica in vino v različicah Rdeče kapice; za 
oblačila: kapica, predpasnik, rokavice, suknja, jakna; za poklice: mizar, kovač, vitez, kmet, 
nabiralec biserov; za šege in navade, obrede in praznike: božič, novo leto, rojstni dnevi, 
brahmanizem; za družbeno ureditev: 1001 noč; za denar: zlatniki, biseri, diamanti idr.), zna 
povzeti besedilo s svojimi besedami in izluščiti nauk, poanto, idejo (sporočilo besedila).  
Razumevanje v širšem smislu pa pomeni nadaljevanje dialoškega poučevanja književnosti, 
»širjenje obzorij« in soočanje prvotne, osebne interpretacije književnega besedila z 
interpretacijami sovrstnikov. Širše razumevanje pomeni tudi spoznavanje različnih pogledov, 
doživljanj in tolmačenj književnega besedila, ki so odvisna od zornega kota učencev in 
učitelja. Pomembno je tudi spoštovanje ali t. i. politična, kulturna in čustvena korektnost.1 
Slednja ni vedno upoštevana. Izrazit primer nespoštovanja besedila je – denimo – Dnevnik 
Ane Frank, iz knjižne objave katerega sta izključeni dve besedi, kljub temu da je dnevnik 
simbol zasebnega, celo intimnega pisanja2, pa tudi, da so v Dnevniku ostale vse oblike nasilja, 
posebej tista, ko nacisti naščuvajo dobermane na ustreljene ljudi, čemur Ana Frank 
prisostvuje za zaveso v skritem delu hiše, imenovanem aneks.  
Kar se vrednotenja medkulturnega mladinskega besedila tiče, ima učenec pravico do svojega 
mnenja in ubeseditve. Spodbujamo ga torej, da se uči svoje mnenje utemeljevati in da je pri 
tem spoštljiv do drugih kultur.  
Pri izražanju ali ubesedovanju (interpretaciji) na nivoju rabe gre za govorno izražanje 
doživetij, razumevanja in vrednotenja medkulturnega besedila. Učenec v književnem besedilu 

                                            
1 Prim. Cai Mingshui, 2002: Multicultural literature for children and young adults. 
2 To sta besedi hemoroidi in menstruacija. 
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in ilustracijah prepozna čustvene izraze, ki jih poveže z različnimi situacijami (npr. 
pozdravljanje v različnih kulturah: rokovanje, poljubljanje z dotikom ali brez, kimanje z 
glavo, snemanje pokrival v znak spoštovanja itn.) in lastnimi vedenjskimi vzorci. Pri tem smo 
pozorni na t. i. emocionalno korektnost, saj je v nekaterih kulturah npr. nezaželeno izražanje 
čustev ali pa so le-ta izražena na povsem drugačen način (npr. do deklic in žensk, pri obisku 
cerkve, mošeje ali sinagoge ipd.).3  
Pri ubesedovanju si z razvijanjem pojmotvornosti učenec širi horizont pričakovanja: 
omogočen mu je razvoj razumevanja in govornega izražanja s poimenovanjem književnih 
oseb (brahmani v Pančatantri; slap Karma v Bratih Levjesrčnih idr.), kraja in časa dogajanja 
(tudi na ilustracijah) itd. Pri učencih spodbujamo tudi razvijanje sposobnosti posploševanja: 
ob obravnavanem sklepajo o vseh podobnih primerih ali o splošno veljavnih resnicah, kot so 
npr. koncept sožitja, ki temelji na spoštovanju, strpnosti in odgovornosti.  
  
POUČEVANJE VEČKULTURNE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI IN SMERNICE EU 
 
Poučevanje medkulturne mladinske književnosti je v skladu z Listino o temeljnih pravicah 
Evropske unije (2000/C364/01), posebej z njenim dvajsetim poglavjem, ki v tretjem delu 
govori o načelih enakosti. Za področje medkulturne mladinske književnosti je tu 
najpomembnejše drugo načelo, ki govori o prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase, 
barve kože, narodnostne pripadnosti ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere 
ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, gmotnega 
stanja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Prepovedano je tudi vsakršno 
razlikovanje glede na državljanstvo.  
 
OBRAVNAVA KNJIŽEVNIH BESEDIL S STALIŠČA MEDKULTURNOSTI   
 
1. triletje 
 
Za obravnavo medkulturnosti v mladinski književnosti na osnovi Učnega načrta za 
slovenščino (1998) je zanimiv primer problemskega besedila kratka sodobna pravljica 
Svetlane Makarovič Zajček gre na luno. Besedilo lahko postane  izhodišče za pogovor o 
občutkih tujosti v domačem okolju in razlogih za odhod v tujino, saj govori o glavni književni 
osebi, personificiranem zajcu, ki se počuti tujca v domačem okolju. Slednje ga ne sprejema, 
ker rad je srebrno deteljo, zato se odloči in odide s tujci, zajci z lune. Besedilo je subverzivno, 
ker v tradicionalni vzgoji učimo otroke, naj ne gredo s tujci, medtem ko je odhod s tujci tu 
predstavljen kot edini izhod za drugačnost oziroma tujost v domačem okolju. Pogovor o 
besedilu naj bi problematiziral odločitev glavne književne osebe. Pedagog naj bi se z učenci 
prvega triletja pogovarjal o otrokovih pravicah, o otrokovi odločitvi in o tem, ali pravljica 
upošteva dobrobit glavne književne osebe oziroma ali je izgnanstvo edina rešitev za 
drugačnost. 
Podobno tematiko drugačnosti ali želje po drugačnosti in razširjanju obzorij vsebuje pesem 
Miroslava Košute Lestev in sirček. Glavna književna oseba, mala miška, išče tu način, da bi si 
razširila obzorja in presegla izkušnje domačega okolja. V skušnjavi je med varnim domov in 
vabljivo tujino, saj si želi, »da bi zlezla do neba, / ker vabljivo luna-sirček / se tam gori ji 
smehlja«. Miška pa naposled ugotovi, da je tujina predaleč (previsoko je nebo), zato je 
žalostna in zmajuje z glavo razočarana, ker z novimi izkušnjami in raziskovanjem ne bo nič (s 
tistim sirčkom nič ne bo). V Košutovi pesmi obvelja torej kontekst varne domačijskosti. 
Izhodišče za pogovor o medkulturnosti lahko nudi na tej stopnji tudi kanonsko besedilo Hansa 
Christiana Andersena Grdi raček. Pravljica govori namreč o diskriminaciji na osnovi videza 
(nelep videz), ne pa sposobnosti (dober plavalec). Glavna književna oseba je Grdi raček, ki ga 
tudi mati zavrne, ker je grd. Oče je tu le omenjen, vendar prikazan kot oseba, ki ne skrbi za 
otroke. Andersenovo besedilo ponuja stereotipne in nestereotipne rešitve in je priložnost za 

                                            
3 Prim. P. Pullman: Severni sij. 
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pogovor o domu in tujini. Zanimivo je, da družina zmerja in izžene Grdega račka, ga 
diskriminira na podlagi videza, rojstva in socialnega porekla, češ, da je puran. Tujci in njihov 
dom so pa prikazani pozitivno, kot azil. Tako pribežališče predstavlja za Grdega račka npr. 
kmet, ki s coklo razbije led, ga odnese domov, oživi in v bistvu reši pred suicidalno 
zmrznitvijo v ledu. 
 
2. triletje 
 
V drugem triletju je primerno izhodišče za pogovor o medkulturnosti Franceta Bevka 
pripoved Lukec in njegov škorec. Tujina je v njej predstavljena hkrati kot pozitivna 
(priložnost) in negativna (grožnja). Zgodba se dogaja na začetku 20. stoletja, ko so razmere 
doma slabe, zato se številni Slovenci selijo v Ameriko. Lukčev oče, ki je prvi odšel v tujino 
(ob njem je tujina predstavljena kot pozitivna priložnost za delovne ljudi), je privarčeval 
dovolj denarja, da sta se k njemu napotila tudi Lukec in njegova mama. Zanju predstavlja 
tujino velemesto Genova, kjer se Lukec izgubi. Po tragičnih dogodivščinah ostane Lukcu 
edina vez z domovino Slovenijo njegov ptič škorec. 
Drug primer medkulturno pripravnega besedila je slovenska ljudska pripovedka Peter Klepec. 
V njej junak sicer »šibkega in slabotnega telesa« s pomočjo čarobnega rekvizita (»grm, breza 
in hoja«) dobi moč in premaga tujca, ošabnega Turka. Klepec je tu predstavljen kot mladenič 
»usmiljenega srca«, ki odpusti vrstnikom, preseže predsodke in se v boju s Turki sklicuje na 
boga, srečo junaško ter domovino.  
Po Učnem načrtu za slovenščino kanonsko medkulturno besedilo za 2. triletje je tudi 
Levstikov Martin Krpan (1858), pripoved, ki prav tako popelje slovenskega junaka v tujino. 
Slovenski hrust je tu predstavljen arhetipsko: pošten je, močan in pravičen, v dunajskem 
cesarju poosebljena tujina pa izpade temu nasprotno kot nesamostojna pred velikanom z 
imenom Brdavs. Martin Krpan, ki je tihotapil angleško sol in se upiral ponemčevanju, je 
zadnje cesarjevo in dunajsko upanje. Cesarjev dvor Levstik ironično označi kot »neki silno 
velik in jako lep«. Cesar in cesarjevi pomočniki niso dobri delavci, imajo orožje, vendar 
neprimerno, pa še kovati ga ne znajo. Krpan poseka lipo, kjer »so hodili gospoda poleti hladit 
se«. V celem cesarstvu nimajo konja, zato mora Krpan po svojo domačo kobilico. Po 
Krpanovi zmagi nad Brdavsom pride nato do končnega obrata, ki govori o popolnem junaku, 
saj slovenski hrust zavrne ponujeno mu cesarično (tujino) in ostane raje (domači) vdovec.   
 
3. triletje 
 
Primerno izhodišče za pogovor o medkulturnosti predstavlja v tretjem triletju slovenska 
ljudska pripovedka z naslovom Ajda in Slovenci, v kateri je tujina slednjim izziv. Pokazatelj 
primernosti besedila je tu čarobno zrno ajde, tipično slovenske rastline. Sporočilo pripovedke 
je namreč, naj se Slovenci naselijo v tujini,  toda le tam, kjer bo vzklilo ajdovo zrno ali kjer 
bodo kot narod pognali korenine. Tujina postane tako domovina, kjer zrno vzklije, ozeleni, se 
razcvete in obrodi prijeten ter koristen sad, ne pa, kjer ne vzklije (poljske  planjave in nemške 
gore). 
Na tej stopnji predstavlja nadalje ljudska pesem Graščakov vrtnar primer diskriminacije na 
osnovi socialnega porekla. Gre namreč za tipično asimetrično ljubezensko zgodbo med 
graščakovo hčerko, ki je višjega socialnega porekla in gmotnega položaja, ter grajskim 
vrtnarjem, mladeničem socialno in gmotno nižjega stanu. Za balado je značilen tragičen 
konec, v katerem grajska hčerka in vrtnar fizično propadeta, vendar njuna ljubezen živi, saj na 
njunih grobovih metaforično zraseta vrtnica in lilija. V enokulturni grajski družini pride torej 
tu do srečanja z drugo kulturo, ki je v srednjeveškem času neizogibno tragično. Zgodba 
predstavlja zato primerno izhodišče za pogovor o ravnanju junakov in obstoju socialnih barier 
v sodobnosti ter načinu reševanja tega problema. 
V tretjem triletju je z medkulturnega vidika priporočljivo obravnavati tudi Prešernovo balado 
Povodni mož, v kateri je glavna književna oseba, Urška, zaradi zavrnitve domačih mladeničev 
patriarhalno kaznovana s tujcem in tujino. Ugrabi jo namreč povodni mož, ki jo naposled 
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odpelje tja, »kjer v Donavo Sava se bistra izlije« oziroma v tujino, kjer »ni blizu do bele 
Turčije«.   
Zanimiv primer patriarhalne miselnosti je tudi Prešernova balada Turjaška Rozamunda, saj je 
njena protagonistka, ki jo snubijo domači (kranjski, štajerski) in tuji (laški, nemški) baroni, 
kaznovana za svojo prevzetnost: sicer ne s tujino, ampak z izolacijo in asketizmom 
(Uršulinski samostan v Ljubljani).  
V tretjem triletju je za analizo medkulturnih prvin primerna tudi Tavčarjeva črtica Tržačan. 
Zanimiva je tu namreč motivika družine brez otrok, posvojitve otroka iz Trsta in usode 
posvojenca Tomaža v novem okolju. Pisatelj se prek tragičnega konca kritično obregne ob 
odnos odraslih do otrok in ob ravnodušnost ožje ter širše družbe do diskriminatornega 
ravnanja rejnikov.  
V tretjem triletju je nadalje primerna še obravnavava realistične proze Prežihovega Voranca 
Potolčeni kramoh. Le-ta govori namreč o diskriminaciji dečka Cenclja na podlagi barve kože, 
ki je obenem diskriminacija na osnovi socialnega porekla. V besedilu pride do odločilnega 
preobrata in pozitivne obravnave, ko se pisatelj zavzame za diskriminiranega protagonista in 
preide od začetnega sprejemanja stereotipov k njihovemu preseganju. 
 
ZAKLJUČEK 
 
Motivno-tematski vidik medkulturnosti v slovenski mladinski književnosti ponuja številne 
teoretične in didaktične možnosti za dialoškost. Vsebinski vidik predmeta temelji na 
predstavitvi različnih pogledov, oblikovanja in preoblikovanja identitet v medkulturnem 
kontekstu. Poučevanje medkulturne mladinske književnosti temelji na spoštovanju jezikovne, 
kulturne in verske raznolikosti. Medkulturnost je sestavina sodobnih družbenih sistemov, tudi 
mladinske književnosti, ki potrebuje kritično refleksijo. Medkulturna mladinska književnost 
obravnava te pojave ne le v sedanji, ampak tudi v tradicionalni družbi s sodobnega stališča 
oziroma upoštevaje medkulturni kontekst, v katerem se pripadniki različnih narodnih, 
jezikovnih in kulturnih skupnosti srečujejo. Pomemben je koncept sožitja, spoštovanja sebe in 
drugih, odgovornosti in strpnosti. Živimo v času kulturnega pluralizma, kjer je toleranca 
vizija prihodnosti, čeprav se srečujemo tudi z diskriminacijo in  nestrpnostjo, ki ju je potrebno 
preseči.  
Pri pouku književnosti v osnovni šoli gre za vzpostavljanje medkulturnega dialoga preko 
književnih besedil, za ozaveščanje in izobraževanje. Poučevanje naj vsebuje teme in 
vprašanja, ki bodo učence pripravila na dnevno soočanje s povečanimi razlikami v sodobni 
medkulturni družbi, in naj ustvari izobraževalne pogoje, ki bodo preprečevali vsakršno 
diskriminacijo, izključenost, nasilje in konflikte.  Pouk književnosti je že v osnovi 
medkulturen. Učenci namreč ne vedo, kdo ali od kod je avtor npr. Ostržka, Heidi ali Medveda 
Puja, saj so v procesu literarne recepcije ta besedila postala last svetovne mladinske 
književnosti.  
Poučevanje medkulturne mladinske književnosti uzavešča v učence pozitiven odnos do svoje 
in odprtost za druge kulture, pa tudi spoznanje, da je raznolikost vrednota. Sodobni učitelj bo 
zato moral poznati medkulturno mladinsko književnost, deloval bo v raznolikih skupinah, 
obvladoval medkulturne izzive s stališča družbe znanja in spodbujal enake možnosti. 
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