
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Socialna pedagogika 

 

Neža Černe 

IDENTITETA ODRAŠČAJOČIH DEKLET S 
PRISELJENSKIM OZADJEM 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

Ljubljana, 2015 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Socialna pedagogika 

 

Neža Černe 

IDENTITETA ODRAŠČAJOČIH DEKLET S 
PRISELJENSKIM OZADJEM 

 

Magistrsko delo 

 

Mentorica: doc. dr. Špela Razpotnik 

 

 

 

Ljubljana, 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepša hvala 

mentorici doc. dr. Špeli Razpotnik za njen odprt odnos in strokovno usmerjanje, 

osnovni šoli, ki mi je omogočila izvedbo raziskovalnega dela in dekletom, da so 

delila svojo zgodbo, 

Maksu, ki mi je nenehno stal ob strani in me spodbujal, 

staršem, bratoma in sestri, ki so me podpirali tekom celotnega študija. 



POVZETEK 

Izkušnja migracije zelo zaznamuje življenje priseljencev, na poseben način pa vpliva 
tudi na življenje potomcev priseljencev. Magistrsko delo obravnava slednje, torej te, 
ki pripadajo drugi oziroma tretji generaciji priseljencev. V migracijskih študijah ne 
gre zanemariti vloge spola, zato so v središču mojega zanimanja odraščajoče 
potomke priseljencev. 

V teoretičnem delu najprej nekaj besed namenim migracijam in značilnostim 
priseljencev, pri čemer posebej razdelam značilnosti prve in značilnosti druge 
generacije priseljencev. Nadaljujem s primarno in sekundarno socializacijo ter 

njunim pomenom pri oblikovanju identitete. Posebno poglavje namenjam identiteti 

in njenim različnim konceptom. V kontekstu migracij so posebej pomembni 

interakcionistični koncepti identitete, katerih predstavniki so med drugimi Berger in 

Luckmann, Goffman ter Mead. Nadalje opišem koncepta etnične in nacionalne 
identitete, zadnje poglavje pa namenjam pomenu spola v kontekstu migracij. 

Izpostavim koncept družbenega spola in z njim povezane socializacijske prakse ter 
nazadnje še njun pomen pri preučevanju migracij.  

V empiričnem delu predstavim ugotovitve iz intervjujev z odraščajočimi potomkami 
priseljencev in procesa opazovanja, ki je potekalo v razredih, ki jih obiskujejo 

intervjuvanke. Ugotavljam, da dekleta večinoma pozitivno doživljajo svojo 
življenjsko situacijo. Svoje ožje in širše okolje večinoma vrednotijo pozitivno. V 
družinah imajo podobne vloge – poleg skrbi za šolo tudi pomoč pri gospodinjskih 

opravilih in skrb za mlajše sorojence. Glede vizije prihodnosti so si precej enotne – 

večinoma si želijo uspeha, predvsem tekom šolanja in kasneje pri iskanju zaposlitve. 
Moja opažanja iz procesa opazovanja je bilo mogoče v marsičem povezati z 

odgovori intervjuvank, s čimer sem pridobila celovitejšo sliko preučevanega 
problema. 

KLJUČNI POJMI: migracije, potomke priseljencev, identiteta, kulturno ozadje, 

okolje, dekleta 

  



ABSTRACT 

The experience of immigration has a special impact on the lives of immigrants and 

their descendants. The thesis takes a look at the second and third generation of 

immigrants. In immigrant studies, the aspect of gender should not be overlooked, so 

the main focus of the thesis is on adolescent girls of immigrant origin. 

The theoretical part begins with some of the main features of migration and 

immigrants, along with an overview of the differences between first- and second-

generation immigrants. I continue with a description of primary and secondary 

socialization and their impact on the identity-forming process. Identity and it’s 

different conceptions are dealt with in a separate chapter. In the context of migration, 

interactional approaches to identity are most important, represented by authors such 

as Berger and Luckmann, Goffman, and Mead. Furthermore, I describe the concepts 

of ethnic and national identity, while the last chapter reviews the role of gender in 

migration. I highlight the social theory of gender and related ways of socialization, 

and finally their importance for research about migration.  

The empirical part presents conclusions from interviews with adolescent girls of 

immigrant origin and a classroom-observation process. The research shows that the 

girls generally experience their life situation and their environment as positive. They 

assume similar roles in their families – besides school obligations, they also help 

with the housework and take care of younger siblings. They have similar visions 

about the future – wishing for success particularly in education and later in their 

career. The findings from the observation process can meanwhile also be related in 

many ways to the interviews, which provides a more comprehensive overview of the 

subject of research. 

KEY WORDS: migration, descendants of immigrants, identity, cultural background, 

environment, girls 
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1. UVOD 

Za obravnavo identitete potomk priseljencev me je spodbudilo razmišljanje o mojih 
bivših sošolkah iz osnovne šole, ki imajo priseljensko ozadje. Prihajam iz okolja z 

velikim deležem priseljenske populacije in tako sem tudi v osnovni šoli imela precej 
sošolcev in sošolk, ki prihajajo iz priseljenskih družin. Na družbenem omrežju sem 
zasledila, da imajo nekatere moje sošolke že nekaj časa družino in zaposlitev. 
Sklepala sem, da so si verjetno po končani srednji šoli našle zaposlitev in se počasi 
ustalile. Začela sem se spraševati, ali so bile to zares njihove želje, ali so jih do tega 
pripeljale življenjske okoliščine, kot so na primer slabe finančne razmere v družini, 
ki pogosto otroke prisilijo, da se čim prej finančno osamosvojijo. Tako sem se 
odločila, da bi v magistrskem delu skušala iz prve roke izvedeti, kako svoj položaj 
doživljajo odraščajoča dekleta s priseljenskim ozadjem. 

Migracije, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino, so kompleksen globalen pojav, s 

katerim se, tako kot druge države po svetu, sooča tudi Slovenija. Življenja tako 
priseljencev kot tudi njihovih potomcev so na različne načine zaznamovana z 
izkušnjo priseljevanja. V ospredje pride vprašanje identitete, ki je posebej aktualno v 
obdobju odraščanja. V kontekstu migracij sta pomembni etnična in nacionalna 

identiteta, saj imata pomembno vlogo pri akulturaciji priseljencev, prezreti pa ne gre 

tudi ene izmed osrednjih identitetnih kategorij – spola. Ta je bil v migracijskih 

študijah pogosto spregledan, kot ugotavljajo mnogi avtorji (Cukut Krilić, 2009; 
Medica, 2007; Mlekuž, 2011; Razpotnik, 2004). Izkušnje žensk v migracijskih 
študijah  so (bile) pogosto prezrte, obravnavane stereotipno, morebitni specifični 
elementi njihovih izkušenj pa so bili zamolčani. Migracije so bile razumljene kot 
nekaj, kar se tiče le moških, kot »glav« družine. Migrantke pa so bile razumljene kot 
osebe, ki migrirajo izključno z namenom združitve družine, torej, da se le pridružijo 
moškim. Študije, ki so si prizadevale povečevati »vidnost« žensk v migracijskih 
tokovih kažejo na raznolikost izkušenj migrantk in dokazujejo da »ženske niso zgolj 
(pasivne) sopotnice svojih partnerjev ali družinskih članov, ampak (tudi) aktivne 

kreatorke svojih življenjskih odločitev« (Antić Gaber, 2011, str. 15). Takšne 
predstave o migrantkah izvirajo iz socializacijskih praks, ki določajo družbene vloge 
moškega in ženske, kar je povezano s konceptom družbenega spola. 

V magistrskem delu posvečam pozornost identiteti odraščajočih potomk priseljencev, 
ki pripadajo drugi oziroma tretji generaciji priseljencev. Pri oblikovanju identitete 

imata pomembno vlogo primarna in sekundarna socializacija, ki sta pri otrocih s 

priseljenskim ozadjem pogosto neskladni, kar lahko vodi do razdvojene osebnosti. 

Zanje je pogosto značilna situacija »dvoživke« (Razpotnik in Dekleva, 2002) in 
lahko bi rekli, da imajo individualno in družbeno identiteto oziroma osebni (I) in 
socialni jaz (Me), ki sta po Meadu (1997) glavni značilnosti, ki označujeta identiteto.  
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V empiričnem delu predstavljam ugotovitve iz intervjujev, ki sem jih izvedla z 
odraščajočimi dekleti s priseljenskim ozadjem in ugotovitve iz procesa opazovanja, 
ki sem ga izvajala v razredih, ki jih obiskujejo intervjuvanke. Zanimalo me je, kako 

dekleta doživljajo svojo življenjsko situacijo in kakšna je njihova vizija, v procesu 
opazovanja pa sem želela videti kako se v razredih kažejo posebnosti, ki bi jih lahko 

povezali z značilnostmi migrantskega ozadja. V analizi sem skušala svoja opažanja 
povezati z odgovori iz intervjujev. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. MIGRACIJE 

Migracije so kompleksen globalen pojav, ki spremlja človeštvo skozi celotno 
zgodovino in zadeva vse države po svetu (Lukič in Medica, 2011). Ljudje so imeli za 

selitve različne razloge, največkrat so se za selitev odločili »zaradi želje po 
izboljšanju svojih življenjskih pogojev ali pa zaradi strahu, da bodo v svoji domovini 
soočeni z okoliščinami, ki bi ogrozile njihove življenjske razmere« (prav tam, str. 7). 

Migracije tako potekajo na različnih ravneh (iz vasi v mesto, v drugo regijo, v drugo 
državo) (Jazbec, 2012) in iz različnih vzrokov: (1) ekonomski in demografski: 

izboljšanje ekonomskega položaja, več možnosti za napredovanje, prenaseljenost (2) 

politični in vojaški: prisilne migracije, migracije zaradi izogibanja vojaški službi, 
politično preganjanje …, (3) osebni in družinski: izobraževanje, zaposlitev in s tem 
preskrbljenost družine, (4) ostali vzroki: verski, naravne katastrofe, beg možganov … 

(Klinar, 1976). Med temi vzroki pogosto dominirajo ekonomski in demografski 

vzroki, saj posameznika za selitev v tujino ne motivira le želja po izboljšanju svojega 
ekonomskega statusa, temveč tudi druge spodbude, ki jih za sabo prinese selitev: 

izboljšanje socialnega statusa, boljše možnosti za socialni napredek in šolanje svojih 
otrok, socialna varnost, večja participacija, večji dohodek … predvsem višji dohodek 
spada med glavne motive za selitev, saj omogoča večji socialni napredek in višje 
izobrazbene možnosti (prav tam). 

Vzroke za migracije je mogoče pojasnjevati s »push – pull« modelom, pri katerem 

gre za »push – pull« dejavnike, oziroma dejavnike odbijanja in privlačevanja, zaradi 
katerih se posameznik odloči zapustiti domovino in si urediti življenje zunaj njenih 

meja. Dejavniki odbijanja so torej tisti, ki posameznika ženejo od doma, dejavniki 
privlačevanja pa tisti, ki ga v drugo državo privabijo (IOM, 2006). 

2.1.1. Migracije v slovenskem prostoru 

Migracije na območju nekdanje Jugoslavije so se pojavljale v različnih obdobjih in 
na različnih ravneh. Po drugi svetovni vojni, med letoma 1948 in 1953 je na območju 
nekdanje Jugoslavije letno spremenilo bivališče 250.000 ljudi. Med letoma 1953 in 

1961 je število migracij močno naraslo, saj je bivališče spremenilo letno že 500.000 
ljudi. V tem obdobju se je začel premik k mestnim centrom. Ruralno prebivalstvo 
tedaj razvitih republik (Slovenija, Vojvodina, Hrvaška, Srbija) se je usmerjalo v tedaj 
perspektivne industrijske centre. Za celotno obdobje od leta 1948 do leta 1961 so 

značilna znotrajregionalna in lokalna gibanja, manj pa medrepubliška (Razpotnik, 

2002b). Sredi šestdesetih let pa se je v Jugoslaviji izvajala t.i. »gospodarska reforma« 
s katero so oblasti želele reševati problem brezposelnosti. Izseljevanje na »začasno 
delo v tujino« je bila ena od rešitev te brezposelnosti. Leta 1963 Jugoslavija odpre 

meje in takrat se v države zahodne Evrope začne seliti predvsem nekmečko 
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prebivalstvo, ki si želi izboljšati možnosti zaposlovanja v tujini. Med izseljenci je 

bilo veliko število tudi Slovencev. Slovenski prostor je bil v tem času tako prostor 

izseljevanja (emigracij), še bolj pa prostor priseljevanja (imigracij). Porast 

priseljevanja v Slovenijo je povzročilo pomanjkanje delovne sile, saj se je takrat 

veliko Slovencev izselilo v tujino, poleg tega pa je bila tudi gospodarska rast višja 
(Kobolt, 2002). Po letu 1974 pa se zaprejo zahodnoevropska tržišča delovne sile, kar 
povzroči porast notranjega priseljevanja (iz drugih jugoslovanskih republik) v 

Slovenijo. Slovenija je veljala za bolj razvito območje skupne države, zato je nekako 
nadomestila zaprta tržišča delovne sile (prav tam).  

Tudi po osamosvojitvi Slovenije so se pojavljale migracije, vzroki zanje pa so bili 

ekonomski kot v preteklosti in tudi politični. »Preplet treh dejavnikov – zlom 

političnega sistema, ekonomska in strukturalna kriza ter etnično-nacionalni konflikti, 

ki so se žal izrazili v vojnih spopadih – je temeljno vplival na migracije v tem 

prostoru« (Kobolt, 2002, str. 24). Priseljevanje v Slovenijo v tem obdobju je 

zaznamovano z velikim pritokom beguncev (najprej iz Hrvaške, nato iz Bosne in 
kasneje še iz Kosova), ki so »bežali pred vojnimi spopadi, iskali zatočišče, 
zaposlitev, bežali pred revščino« (prav tam, str. 24). 

2.1.2. Migracije v sodobnem času 

V sodobnem času, času pospešene globalizacije so migracijski tokovi še bolj 
zapleteni. Po besedah avtorice Medica (2007) so se migracijski vzorci in migracijske 

poti precej spremenile. Globalne migracije so danes tako kompleksne, kot so 

kompleksne biografije migrantov (Papastergiadis, 2000, v Medica, 2007). Tudi 

Mlekuž (2011) trdi, da se je v sodobnosti struktura migrantov močno spremenila. V 

desetletjih po drugi svetovni vojni so se selili predvsem delavci k proizvodnji, danes 

pa se proizvodnja seli k delavcem, torej k poceni delovni sili. Migracij tako ne 

moremo več pojasnjevati le s »push – pull« modelom, saj ne ustreza več razmeram 
na  trgu dela v sodobni družbi (Medica, 2007).  

Sodobnim migracijskim tokovom bi lahko pripisali značilnosti, kot so kompleksnost 

in raznovrstnost, s tem pa tudi vse manjša nepredvidljivost in obvladljivost (prav 

tam). 

V sodobnih migracijah vedno bolj izstopajo migracije žensk, saj danes ženske 
predstavljajo več kot polovico vseh migrantov in glavno delovno silo. »Prisotnost 
žensk v nacionalnih migracijah je povezana s poceni delovno silo in začasnim delom 

… živijo v izolaciji od drugih migrantov, njihova odtujitev pa prinese nov premislek 

o njihovi identiteti in socialnem statusu« (prav tam, str. 127).  

Ženskemu vidiku v kontekstu migracij bom kasneje namenila posebno poglavje, saj 

je to osrednji del moje naloge. V nadaljevanju pa sledi opredelitev značilnosti 
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priseljenske populacije in nato pomen socializacije pri ljudeh z migrantskim 

ozadjem. 

2.2. ZNAČILNOSTI PRISELJENCEV 

Kot so raznoliki migracijski tokovi, tako so tudi značilnosti priseljencev zelo 
raznolike in jih je težko opredeliti. Postavi se vprašanje, kdaj bi za nekoga lahko 
rekli, da je migrant. Se mora preseliti v drugo državo ali zadostuje že selitev v 
mesto? Kako dolgo mora bivati v tujem, novem okolju? Kaj je torej tisto, kar šteje, 
da nekdo postane migrant? Mlekuž (2011) pravi, da statistike na ta vprašanja pogosto 
dajejo jasne in nepopustljive odgovore a zdi se, da je težko postaviti ostro 

brezkompromisno mejo med biti in ne biti migrant. Nekateri avtorji, kot npr. Edgar 

idr. (2004) podajajo jasno definicijo migrantov, ki pa je še vedno preohlapna. 
Migrante razdelijo na tri podskupine na podlagi njihovega pravnega statusa (Edgar 

idr., 2004): 

- dokumentirani migranti (kar vključuje legalne delavce, združitve družin in 
vračanje v domovino), 

- begunci (osebe z mednarodno zaščito) in prosilci za azil, 
- nedokumentirani imigranti 

Ker so biografije sodobnih migrantov zelo raznolike, so raznolike tudi njihove 

socialne in kulturne značilnosti, zato bi se bilo namesto »kdo je migrant« bolj 

smiselno vprašati »kaj vse pomeni biti migrant«. Položaj priseljencev je v veliki meri 
odvisen od tega, kako, od kod in kdaj so prišli v deželo imigracije (Medica, 2007). 
Pri opredeljevanju pojma biti migrant moramo torej upoštevati različne dimenzije. 
Razumemo ga lahko le, če upoštevamo ekonomske, kulturne, politične, demografske, 
ekološke, jezikovne in mnoge druge koordinate (Mlekuž, 2011). 

2.2.1. Pripadniki prve generacije 

Značilnosti priseljencev lahko najdemo tudi v opredelitvi prve in druge generacije 
priseljencev. 

Priseljenci, ki so v drugo državo emigrirali zaradi različnih vzrokov (predvsem 
ekonomskih), spadajo v prvo generacijo priseljencev. »Za prvo generacijo velja, da z 
migracijo izboljša življenjske pogoje, njeni interakcijski vzorci ostajajo večinoma 
povezani z lastno etnično skupnostjo, stiki z večino pa so omejeni na področje dela. 
Prav zato prva generacija migrantov pogosto ostaja na ravni gostujočih delavcev« 
(Razpotnik, 2002a, str. 40). Ker so bili ti ljudje razumljeni kot gostujoči delavci, so 
bili najpogosteje poimenovani zdomci. Kasneje so bili preimenovani v izseljence, saj 

se jih veliko ni vrnilo v domovino, ampak so si svoja življenja uredili v tujini (prav 

tam).  
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2.2.2. Pripadniki druge generacije 

V drugo generacijo priseljencev pa spadajo potomci teh izseljencev, ki so bili rojeni 

v gostujoči državi ali pa so se v drugo državo preselili, ko so bili še otroci. Položaj 
druge generacije priseljencev se bistveno razlikuje od položaja njihovih staršev. 
»Predvsem se v gostiteljsko deželo niso priselili po svoji volji in pri tem niso bili 
motivirani z neugodnimi ekonomsko-političnimi pogoji emigrantske dežele« 
(Razpotnik, 2002a, str. 38). Tudi socializacija potomcev priseljencev poteka drugače, 
kot socializacija njihovih staršev. Socializacijski procesi so se pri prvi generaciji 

priseljencev odvijali v izvorni deželi, zato so ti ljudje v tujino prišli z že oblikovanim 
sistemom vrednot, s kulturnimi značilnostmi, in z občutkom pripadnosti lastni 
domovini. Pri njihovih potomcih pa socializacija poteka v gostiteljski deželi, zato 
imajo drugačna pričakovanja kot njihovi starši. Kot njihovi vrstniki, ki nimajo 

priseljenskega ozadja, imajo višje cilje, želijo si uspeti in se bolj zavedajo svoje 
prikrajšanosti in socialno-ekonomske neenakosti ter niso zadovoljni z državo 
gostiteljico, za razliko od njihovih staršev, ki so ravno v tej državi videli priložnost 
za boljše življenje (prav tam). Poleg vplivov gostujoče kulture pa jih prav tako 
zaznamujejo vplivi izvorne kulture, saj jih ožje okolje (družina) vzgaja v skladu s 
svojim sistemom vrednot, torej s sistemom vrednot izvorne kulture. Pri drugi 

generaciji priseljencev tako prihaja do razhajanj v procesih socializacije.  

Vzroke za razhajanja v socializaciji gre pripisovati tudi izoliranosti otrok 

priseljencev od večinske kulture. Družine priseljencev pogosto živijo v okolju, 

izoliranem od okolja večinske družbe. Govorimo o prostorski segregaciji, ki se 

pogosto pojavlja v večkulturnih okoljih. Družine priseljencev si zaradi omejenih 

finančnih zmožnosti pogosto ne morejo privoščiti stanovanj z visokimi najemninami, 
zato živijo v stanovanjih nižjega kakovostnega razreda, ki se nahajajo v degradiranih 

urbanih območjih (Kralj, 2006). Načini in značilnosti poselitve migrantov so 
povezani tudi z dostopom do stanovanj, pri čemer imajo pomembno vlogo ponudniki 
stanovanj (tako državne in lokalne pristojne institucije kot tudi zasebniki), ki 

posedujejo moč, da določenim skupinam omogočajo ali omejujejo dostop do 
nastanitve. Še en dejavnik, povezan s prostorsko segregacijo, je težnja priseljencev 
po nastanitvi v bližini svojih sorodnikov. Pogosto priseljenci iščejo svoje bivališče 
preko stikov s sorodniki in znanci, ki že dlje časa živijo v novem okolju. Bližina 
sorodnikov/znancev lahko nudi neko socialno oporo, pomeni pa tudi način 
ohranjanja kulturne identitete (prav tam).  

Zaradi bivanja v okolju, izoliranem od okolja večinske družbe lahko pride do tega, da 
se priseljencem asimilacija ne zdi več tako nujna in mnogo lažje delujejo v skladu z 
normami in vrednotami svoje kulture, kar lahko privede do neskladja primarne 

socializacije, ki se odvija v družini in sekundarne socializacije, ko se posameznik 

sooča z vrednostnim sistemom večinske kulture (Miketič, 2009; Trnovšek, 1996). 
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Podobno je pri šolski socializaciji o kateri govori avtorica Ograjenšek (1998). Bolj 
kot se izvorna kultura otroka z izkušnjo priseljevanja razlikuje od kulture novega 
okolja na družbeno-ekonomskem, kulturnem in jezikovnem področju, večja so 
razhajanja v procesu socializacije v šoli.  

Za družine priseljencev je torej značilen specifičen položaj, ki se odraža tudi v 
težavah s pridobivanjem zaposlitve, reševanjem bivanjskega vprašanja, 
vključevanjem v okolje, neredko pa so družine priseljencev prikrajšane tudi za 

marsikatere materialne dobrine (Knaflič, 2010). Takšen položaj je lahko ogrožajoč 
dejavnik pri vključevanju otrok priseljencev v šoli pa tudi pri njihovi učni uspešnosti, 
kot bomo videli kasneje. Dejavnik tveganja za učno neuspešnost predstavlja tudi 
šolanje v jeziku, ki ga ti otroci še ne obvladajo (prav tam). 

Delovanje otrok priseljencev v šoli je povezano s socialno-ekonomskim statusom 

njihove družine, ta pa je povezan z izobrazbo in delovnim mestom staršev. V 
nadajevanju bom podrobneje opisala, kakšen pomen ima socialno-ekonomski status 

družine pri delovanju otrok v šoli. S socialno-ekonomskim položajem sta povezana 
izobrazba in delovno mesto staršev, kar terja dodaten razmislek, ko te dejavnike 
povežemo s položajem – biti priseljen. 

2.2.3. Izobrazbena struktura in poklicno življenje 

Kot že rečeno, ljudje najpogosteje migrirajo iz ekonomskih razlogov. Nekateri si v 
svoji izvorni deželi ne morejo zagotoviti pogojev za dostojno življenje in jim tako 
migracija pomeni eksistenčno nujnost. Nekateri pa z migracijo želijo le izboljšati 
svoje življenjske pogoje (boljše delovne razmere, možnosti napredovanja, 
strokovnega izpopolnjevanja) (Mlekuž, 2011). Populacije migrantov tako ne 

predstavljajo le navadni delavci, ki bi si radi zagotovili osnovne pogoje za preživetje, 
ampak pogosto tudi visokokvalificirani, izobraženi ljudje, ki v tujini vidijo boljše 
možnosti za svoj strokovni razvoj (prav tam). To pomeni, da ne migrirajo le manj 

izobraženi ljudje, kot je veljalo včasih. 

Če pogledamo priseljence iz bivše Jugoslavije, je na splošno veljalo, da so to manj 
izobraženi ljudje. Avtorica Razpotnik (2002b) je na podlagi podatkov iz popisa 

prebivalstva iz leta 1981 ugotovila, da je priseljencev z nižjo izobrazbo v primerjavi 
s slovensko populacijo le nekaj več, prav tako pa je tudi delež priseljencev z višjo 
izobrazbo malo večji od deleža slovenske populacije. Pri tem je treba upoštevati, da 
so bili v popis vključeni le stalni prebivalci, ne pa tudi sezonski delavci. Podobno 

ugotavljata tudi avtorici Bešter (2007) in Medvešek (2007), ko pravita, da je 

izobrazbena struktura priseljenske populacije primerljiva z izobrazbeno strukturo 

prebivalstva slovenske narodnosti. Tako se, kot pravi avtorica Medvešek (2007, str. 
54), »nekoliko zamaje splošno razširjen stereotip o slabo izobraženih priseljencih«. 
»Večje razlike so opazne pri poklicni strukturi, kjer se je pokazalo, da je preučevana 
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populacija priseljencev in njihovih potomcev nadpovprečno zastopana v poklicih, ki 
zahtevajo manj kvalificirano delovno silo, praviloma prinašajo slabše plače in v 
družbi veljajo za manj ugledne«, nadaljuje avtorica Bešter (2007, str. 251). Tudi 

drugi avtorji (Mežnarič, 1986; Trnovšek, 1996) ugotavljajo, da priseljenci zasedajo 
nižje kvalificirana dela. Kljub temu, da je izobrazba priseljencev primerljiva z 

izobrazbo večinskega prebivalstva, priseljenci torej nimajo enakih možnosti na trgu 
dela. Kot vidimo, razlog za takšen položaj ni nujno v stopnji izobrazbe. Številni 
priseljenci ob prihodu v novo okolje sprejmejo zaposlitev v manj atraktivnih 

sektorjih trga dela z manj konkurence. Za višje kvalificirana delovna mesta pogosto 
niso zadostno kvalificirani ali pa jim njihove kvalifikacije niso priznane s strani 

novega okolja. Med glavne ovire pri kandidaturi na višja delovna mesta spadajo 
jezikovne ovire, čeprav obvladovanje jezika ni nujno potrebno za učinkovito 
opravljanje dela (Bešter, 2007).  

Avtorice Bešter, Brezigar in Medvešek (2009) navajajo izsledke raziskav, s katerimi 

so želele osvetliti razlike med priseljenci, potomci priseljencev in večinskim 
slovenskim prebivalstvom na trgu dela v Sloveniji. Izpostavijo prisotnost etnične 
diskriminacije na trgu dela, ki pripadnike etničnih manjšin pogosto postavlja v 

deprivilegiran položaj. Avtorice ugotavljajo, da priseljenci svojega položaja ne 
doživljajo kot enakopravnega. Anketiranci menijo, da imajo, v primerjavi z 

večinskim prebivalstvom, manj možnosti za prehajanje po družbeni lestvici (prav 
tam). »Zaradi različnih strukturnih ovir in odkritih ali prikritih oblik diskriminacije 
priseljenci (pa tudi njihovi potomci) predstavljajo nadpovprečen delež med 
brezposelnimi ali pa se znajdejo in ostanejo ujeti v položaju, ko njihova zaposlitev ni 
primerna njihovi izobrazbi in/ali sposobnostim, za napredovanje pa nimajo 

možnosti« (Bešter, 2007, str. 222). Posledica tega je nižji sociano-ekonomski status, 

ki ima pomembno vlogo pri vključevanju priseljencev v okolje, kamor spada tudi 
šola. 

Dekleva in Razpotnik (2002) sta pri raziskovanju življenja otrok priseljencev iz bivše 
Jugoslavije med drugim ugotovila, da so otroci priseljencev učno manj uspešni, kar 
pomeni manj možnosti za prehajanje po družbeni lestvici. Na učno uspešnost in 
možnost nadaljnjega izobraževanja vplivata dva dejavnika: narodnost in socialno-

ekonomski status otrokove družine, še ugotavljata avtorja. Tem ugotovitvam se v 

svoji raziskavi o motivacijsko-vedenjskih stilih učencev osnovne šole pridružuje tudi 
avtorica Miketič (2009). Velika večina učencev šole, ki jo obravnava avtorica, ima 

priseljensko ozadje. Zelo slabo obvladajo tako materni, kot tudi uradni jezik 

(slovenščina), kar pomeni slabše temelje za šolsko delo. Dejavnike, povezane s 

priseljenskim ozadjem je torej do neke mere mogoče povezati z učno uspešnostjo 
učencev, vendar pa ugotovitve avtorice kažejo na večji pomen socialno-

ekonomskega statusa družine pri učnem uspehu učencev. Neredko so zaradi nižjega 
socialno-ekonomskega statusa nižje tudi poklicne aspiracije (prav tam). Zaradi slabih 
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finančnih razmer v družini so starši psihično in fizično obremenjeni, zato pogosto 
vzgoji otrok posvečajo le malo časa, kar pomeni tudi premalo posvečanja 

otrokovemu šolskemu delu (prav tam). Tudi avtorica Knaflič (2010) navaja, da so 
specifične življenjske razmere, katerim so izpostavljene družine priseljencev, 

pogosto vzrok za skromnejšo pomoč pri šolanju otrok. Klinar (1985) vzroke za nižjo 
učno uspešnost vidi v razlikah med izvorno in novo kulturo, neznanju ali 
pomanjkanju znanja jezika nove kulture in razlikah v primarni in sekundarni 

socializaciji. Poleg tega imajo priseljenski starši z nižjo izobrazbo večinoma nižja 
pričakovanja glede izobrazbe svojih otrok, kar se kaže v nižji motiviranosti njihovih 

otrok za šolanje (Klinar, 1985; Miketič, 2009). Neredko so otroci priseljencev zaradi 

slabih ekonomskih razmer v družini, na nek način prisiljeni opustiti nadaljnje 
izobraževanje in si čim prej zagotoviti službo, saj bi s tem finančno razbremenili 
starše. Nekateri starši pa svoje otroke sicer spodbujajo k nadaljnjemu izobraževanju, 
po drugi strani pa si ne želijo, da bi se otroci šolali v tujini, saj bi to lahko pomenilo 
odtujitev od izvorne kulture, še dodaja Klinar (1985).  

2.3. SOCIALIZACIJA 

»Socializacija/inkulturacija je proces posameznikovega učlovečenja, ki hkrati 
zagotavlja družbeno/kulturno reprodukcijo. Je ključno stičišče med osebnostjo in 
družbo/kulturo in predpogoj njunega obstoja, kajti posamezniku je človeškost dana 
zgolj kot možnost« (Lukšič Hacin, 1995, str. 97). V procesu socializacije si 
posameznik »ustvari predstave o družbenem svetu, način mišljenja in obliko 

družbene zavesti, pa tudi način govora in komuniciranja, čustvovanja in vrednotenja. 

Prevzame delovne navade in norme družbenega in kulturnega vedenja in ravnanja. 
Uveljavi motivacije, pričakovanja in inspiracije, ki bodo to obnašanje v marsičem 

vodile« (Južnič, 1989, str. 22). Avtorica Godina (2009, str. 3) socializacijo označi kot 
enega nujnih pogojev za reprodukcijo družbe, »ker zagotavlja vključevanje vedno 
novih in novih generacij posameznikov v družbo; ta proces pogojuje reprodukcijo 
družbe, ker zagotavlja funkcionalno zamenjavo; funkcionalna zamenjava pa se lahko 

realizira le skozi »opremljenost« posameznikov s povsem določenimi osebnostnimi 
lastnostmi«.  

2.3.1. Primarna socializacija 

Primarna socializacija se odvija v prvih letih otrokovega življenja v njegovi družini. 
To je obdobje intenzivnega čustvovanja, ko otrok odprto vsrkava izkušnje in 
doživetja in pri tem ne gre le za spoznavno učenje (Lukšič-Hacin, 1995). Avtorja 

Berger in Luckmann (1988) pravita, da je med otrokom in pomembnim Drugim 

prisotna močna emocionalna vez, brez katere bi bilo učenje vsaj zelo težko, če že ne 
nemogoče. Identifikacija otroka s pomembnimi Drugimi poteka preko različnih 
načinov čustvovanja. »Kakršnikoli že so, internalizacija se pojavi samo skupaj z 
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identifikacijo« (Berger in Luckmann, 1988, str. 123). Pri primarni socializaciji je 

pomembna imitativna težnja ali težnja po nezavednem posnemanju, ki postopoma 
prehaja v zavestno posnemanje vzora (Lukšič Hacin, 1995). Otroku so torej ta vzor 

pomembni Drugi (navadno starši), ki pa jih ne izbere sam, zato se identifikacija z 
njimi zgodi praktično avtomatično. Otrok tako internalizira svet pomembnih Drugih, 
ki pa ni eden izmed mnogih svetov med katerimi bi lahko izbiral, temveč edini 
obstoječi in možni svet. (Berger in Luckmann, 1988). Najpomembnejši dejavnik 
socializacijskih procesov je govorica oziroma materni jezik, ki otroka spremlja od 

začetka življenja. »Ob prepletanju maternega jezika s situacijami in situacijskimi 
spremembami otrok postopno interiorizira svet pomenov in simbolov, ki so temelj 

človeške komunikacije. V teh procesih se vzpostavijo temelji nezavednega, ki 
človeka spremljajo celo življenje« (Lukšič Hacin, 1995, str. 99). 

2.3.2. Sekundarna socializacija 

Primarni socializaciji sledijo procesi sekundarne socializacije, ko se posameznik 

vključuje v širše okolje. »Ob bolj ali manj končanem osnovnem socializiranju v 
okviru družine, ko se otrok nauči jezika in osnovnih obrazcev obnašanja, se v času 
sekundarne socializacije otrok že uči tudi drugih družbenih vlog« (Poštrak, 1994, str. 
331). Po navedbah Južniča (1989) bi na splošno lahko rekli, da gre pri sekundarni 
socializaciji za obvladovanje družbenih zahtev in pričakovanj, s katerimi se mora 
soočiti posameznik, ko doseže določeno stopnjo zrelosti. 

Sekundarna socializacija je nadgradnja primarne socializacije, kar pomeni, da 

temeljev, ki so bili postavljeni v zgodnjem otroštvu ni mogoče izpodriniti, lahko se 
jih le delno preoblikuje. Za primer sekundarne socializacije bi navedla učenje tujega 
jezika: »Človek se namreč uči drugega jezika na osnovi samoumevne realnosti 

svojega materinega jezika. Vanj dolgo prevaja vse elemente na novo naučenega 
jezika, ki lahko samo na ta način začne dobivati neko realnost. Šele ko se ta realnost 
začenja vzpostavljati na sebi lasten način, se je sprotnemu prevajanju polagoma 
mogoče odreči. Človek postane sposoben »misliti« v novem jeziku« (Berger in 
Luckmann, 1988, str. 134).  

Emocionalne vezi v tej fazi socializacijskega procesa niso več tako intenzivne, pač 
pa v ospredje pridejo bolj formalne in neosebne vezi (Lukšič-Hacin, 1995). »Svet 
sekundarne socializacije je institucionaliziran, brezoseben, močno je prisotna 
anonimnost« (prav tam, str. 100).  

»V primarni socializaciji otrok ne dojema svojih pomembnih Drugih kot 
institucionalne vršilce, ampak kot posrednike realnosti. Otrok internalizira svet 
svojih staršev kot Svet in kot svet, ki se nanaša na poseben institucionalni kontekst« 
(Berger in Luckmann, 1988, str. 132). V sekundarni socializaciji otrok začne vstopati 
v odnose z drugimi ljudmi, ki jih dojema kot institucionalne vršilce. Npr. vloga 
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učitelja je tista, ki jo otrok razume kot zastopanje posebnih institucionalnih pomenov 
(zastopanje naroda v primerjavi z religijo, nacionalni srednji razred v primerjavi z 

domačim okoljem nižjega razreda) (prav tam). Sekundarna socializacija je 

»internalizacija institucionalnih ali v instituciji temelječih »podsvetov«. Njen obseg 
in značaj sta omejena s kompleksnostjo delitve dela in spremljajočo distribucijo 
znanja« (Berger in Luckmann, 1988, str. 129). To pomeni, da posameznik pridobiva 

znanje o na novo pridobljenih vlogah in da je v sekundarni socializaciji potrebnega 

veliko prilagajanja, povezanega z delitvijo dela kar zajema poseben način izražanja 
(govorjenja) in pa specifična znanja poklicne narave, ki jih posameznik pridobi s 

šolanjem (Južnič, 1989).  

»Socializacija vedno poteka v kontekstu posebne družbene strukture. Ne le njena 
vsebina, ampak tudi merilo njenega »uspeha« imata družbeno-strukturne pogoje in 

posledice« (Berger in Luckmann, 1988, str. 151). Za »uspešno« socializacijo je po 
mnenju avtorjev potrebna vzpostavitev določene simetrije med objektivno in 
subjektivno realnostjo (prav tam). Avtorica Lukšič-Hacin (1995) pa govori o pomenu 

skladnosti primarne in sekundarne socializacije za uspešno socializacijo 
posameznika. Neskladnost primarne in sekundarne socializacije je pogosto prisotna 

pri selitvi v tuje kulturno in družbeno okolje. »Temu so izpostavljeni predvsem otroci 

v prvi izseljenski generaciji, ki so se izselili s svojimi starši v različnih starostnih 
obdobjih in z razlikami v »dovršenosti« tako primarne kot sekundarne socializacije. 
Starši, ki so v tuje okolje odšli kot izoblikovane osebnosti, so v novem okolju 
podvrženi resocializacijskim procesom« (Lukšič-Hacin, 1995, str. 101). Stvar je torej 

veliko bolj kompleksna pri drugi generaciji priseljencev, pri katerih je lahko 

problematična že primarna socializacija (če zamenjajo okolje v zgodnjem otroštvu). 
Pri malo starejših prihaja do navzkrižja med obema socializacijama (neskladnost 

osnovne strukture sekundarne socializacije s primarno), pri drugih pa prihaja do 

»lomljenja« sekundarne socializacije, ki je v izvornem okolju že pustila pečat v 
otrokovi osebnosti, po izselitvi pa je izpostavljenost socializacijskim procesom 

novega okolja pripeljala do socializacijskega neskladja (prav tam). 

»Če se neskladnost pojavi v primarni socializaciji, to je v obdobju močne 
emocionalnosti, procese identifikacije, dezidentifikacije in alternacije, ki so 

posredovani od velikih Drugih, spremljajo čustvena kriza, nestabilnost, 
razcepljenost. Pojav alternativnih svetov v sekundarni socializaciji pa ima drugačne 
posledice, saj se posameznik zanje lahko odloči na manipulativen način. Tu lahko 
govorimo o hladni alternaciji, ko posameznik sicer interiorizira novo realnost, vendar 

na specifičen način. Njegova identiteta v primarni socializaciji je bila vzpostavljena, 
kar mu omogoča, da novo realnost ponotranji v smislu relativizacije« (Lukšič-Hacin, 

1995, str. 102). Avtorja Berger in Luckmann (1988, str. 137) pravita, da se 

socializacija nikoli ne konča, zato mora »vsaka za življenje sposobna družba razviti 
postopke za vzdrževanje realnosti, s katerimi varuje merilo simetrije med objektivno 
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in subjektivno realnostjo«. Vzdrževanje realnosti poteka s strani pomembnih Drugih 

in manj pomembnih Drugih. Oboji torej potrjujejo subjektivno realnost posameznika, 

kar se dogaja tudi v situacijah, kot je na primer jutranja vožnja z vlakom. Čeprav je 
posameznik na vlaku obkrožen z ljudmi, ki jih ne pozna in se tudi z nikomer ne 

pogovarja, mu vsi ti sopotniki potrjujejo temeljno strukturo vsakdanjega življenja. 
(prav tam). 

Pomembni Drugi so vodilni dejavniki vzdrževanja subjektivne realnosti, manj 
pomembni Drugi pa zavzemajo vlogo nekakšnega zbora. Pomembni Drugi in t.i. 

zbor medsebojno vplivajo med sabo in tisto subjektivno realnostjo, ki jo potrjujejo. 

To pomeni, da tudi če širše okolje koga negativno identificira, lahko s tem vpliva na 
identifikacijo te osebe s strani pomembnih Drugih. Prav tako tudi pomembni Drugi 

lahko vplivajo na dojemanje širšega okolja. Vzdrževanje in potrjevanje realnosti tako 
zajema celoten družbeni kontekst posameznika, čeprav so pomembni Drugi nekoliko 
v prednosti (prav tam). 

Konverzacija, torej to, da se ljudje pogovarjajo med seboj, je najbolj pomembno za 

vzdrževanje realnosti. Ne le, da vzdržuje, temveč tudi stalno spreminja in gradi 
realnost posameznika. S tem, ko človek spregovori o neki svoji izkušnji, se nekako 
želi prepričati o svoji realnosti. Če npr. dvomi o svoji veroizpovedi, postanejo ti 

dvomi realni na povsem drugačen način, če o njih spregovori (Berger in Luckmann, 
1988).  

2.4. IDENTITETA 

2.4.1. Pojmovanje identitete  

Skozi posamezne faze socializacijskega procesa se vzpostavlja identiteta, ki je zelo 

širok in kompleksen pojem. Pri ukvarjanju z vprašanjem identitete je potrebno 
upoštevati več vidikov, saj pojem identitete zajema več dimenzij. Kompleksnost tega 

pojma se kaže že v definiranju. Definicijo identitete se pogosto povezuje z 
vprašanjem: »Kdo sem?«, kar pa ne spada pod pojem identitete, ampak pod pojem 

sebstva (selfa) in individualnosti. To vprašanje subjekta ne poziva k primerjavi z 
drugimi, oziroma k postavitvi v odnos, kar je pri identiteti bistveno (Ule, 2000). 

Identiteta je »predvsem odraz odnosa, ki ga človek vzpostavi do samega sebe in do 

skupine, v kateri živi. Izoblikuje se v vzajemnem odnosu in vplivu med 
posameznikom in kulturo/družbo« (Lukšič-Hacin, 1999, str. 35). Identiteta je 

povezana tako s posameznikovimi notranjimi značilnostmi, kot tudi z okoljem, ki ga 

obdaja. »V identiteti odmeva in se odziva svet okrog posameznika na njegove osebne 
značilnosti« (Ule, 2000, str. 84). 
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a Psihoanalitični koncept identitete 

V psihoanalizi se je s problemom identitete in nevarnostjo njene izgube ukvarjal že 
Freud. Ni pa bil on tisti, ki bi natančneje razdelal ta pojem, pač pa so se s tem 
ukvarjali kasnejši psihoanalitiki, ki so s pojmom identitete skušali razložiti 
osebnostne krize posameznikov (Ule, 2000). »Pomembno pa je, da je že za Freuda 
identiteta »odnosna dejanskost«, namreč določena oblika koherentne organizacije 

duševnega aparata psihološkega subjekta. Identiteta torej odraža nekakšno labilno 
notranje ravnovesje med individualnim in družbenim v subjektu. To ravnotežje se 
oblikuje kot notranji konsenz in zavestno-nezavedni dogovor med tremi 

mikroosebami: med jazom, nadjazom in onim« (prav tam, str. 87). Z oblikovanjem 

identitete je močno povezana identifikacija s pomembnim Drugim, skupino ali druge 
vrste objektom. Ta identifikacija »teži k popolnemu zlitju, popolni stopitvi, 

ekvivalent česar najdemo v fantaziji o združitvi, inkorporaciji« (Razpotnik, 2004, str. 
15). Hall (2003, v Razpotnik, 2004, str. 15) pravi, da »gre pri identifikaciji v prvi 
vrsti za modeliranje drugega, za njegovo ponotranjenje, inkorporacijo, kar 

kompenzira izgubo libidinalnih užitkov primarnega narcisizma«. To je torej ta, že 
omenjena, imitativna težnja oziroma težnja po nezavednem posnemanju 
pomembnega Drugega, ki je značilna za primarno socializacijo.  

b Teorija psihosocialnega razvoja identitete 

Pomemben prispevek k razumevanju identitete je Eriksonov model psihosocialnega 

razvoja identitete. Erikson (1983) je izhajal iz Freudove teorije psihoseksualnega 

razvoja. Njegov model temelji na epigenetskem principu, kar pomeni prehajanje med 

razvojnimi fazami, pri čemer vsaka faza prispeva nekaj specifičnega k vsem 
naslednjim in se nanaša na vse prejšnje. V vsaki fazi pride do identitetne krize, ki jo 

mora posameznik premagati, da lahko napreduje v naslednjo razvojno fazo. Erikson 

je koncept identitetnih kriz, ki ga je sicer povzel po Freudu, dopolnil z dejavniki 

družbene strukture. »Identitetne krize so zanj potemtakem rezultat notranjih duševnih 
konfliktov in zunanjih konfliktov, ki nastajajo iz prevzemanja novih družbenih 
obveznosti, vlog in vstopanja v nove, bolj univerzalne družbene povezave« (Ule, 
2000, str. 129). Temeljna kritika Eriksonovem pristopu je v nezadostnem 

upoštevanju povezave med širšimi družbenimi procesi in identitetnimi krizami, ki 
prav toliko, ali pa še bolj kot spremembe v posamezniku (fizično ali duševno 
dozorevanje), izzovejo te krize. Pojem družbe je zožil na pojem posameznikovih 
interakcij z ljudmi iz njegovega okolja (prav tam). Njegove domneve, da psihične 
strukture posameznika in pa družbene strukture nikoli ne morejo biti nezdružljive - 
torej da načeloma vedno lahko pride do integracije zahtev družbe in posameznikovih 
potreb – in da so neujemanja individualnosti in socialnosti v identiteti le identitetni 

defekti, spregledajo dejstvo, da je ideal identitete težko ločiti od ideala dobro 
integrirane osebnosti. Neintegrirane identitete ne gre označevati kot slabe, saj to 
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pomeni spregledati, da družba »potrebuje« in preko različnih družbenih aparatov in 
odnosov reproducira prav te »slabe« identitete (prav tam). 

c Interakcionistični pogled na identiteto 

Vplivna teorija za razumevanje identitete je teorija simboličnega interakcionizma, ki 
identiteto razume kot družbeno posredovan odnos posameznika do samega sebe. Že 
omenjena imitativna težnja kasneje postopno prehaja v identifikacijo posameznika s 

samim sabo, kar zajema družbene/kulturne in individualne dimenzije (Lukšič-Hacin, 

1999). Otrok začne vstopati v interakcije z drugimi iz svojega širšega okolja in na 
osnovi teh interakcij si oblikuje predstave o samem sebi. »Identiteta se konstruira v 
procesu interakcij – simbolnih izmenjav med akterji« (Razpotnik, 2004, str. 16). Za 

interakcioniste  proces formiranja družbene realnosti in formiranja identitete potekata 
sočasno: »na eni strani kot razvoj družbenih vlog, organiziranje teh vlog v institucije, 
legitimiranje institucij po najširših družbenih, denimo ideoloških vzorcih, na drugi 
strani pa kot prisvajanje in ponotranjanje tega procesa v posamezniku, s čimer 
nastajata njegova subjektivna struktura in identiteta« (Ule, 2000, str. 158). 

Interakcionističnim idejam sta blizu tudi avtorja Berger in Luckmann (1988), ki 

pravita, da identiteto oblikuje družbeni proces. »Identiteta je element subjektivne 
realnosti in je tako kot celotna subjektivna realnost v dialektičnem razmerju z družbo 

… Ko se enkrat izkristalizira, jo družbena razmerja vzdržujejo, spreminjajo in celo 
preoblikujejo. Družbene procese oblikovanja in vzdrževanja identitete določa 
družbena struktura. Obratno pa tudi identitete, ki so proizvod medsebojnih učinkov 
organizma, posamezne zavesti in družbene strukture, delujejo na dano strukturo: 
vzdržujejo jo, spreminjajo in preoblikujejo« (prav tam, str. 160). Po mnenju avtorjev 

torej ves proces družbene konstrukcije realnosti poteka tako, da vzporedno 
konstruirata objektivni družbeni svet in subjektivna narava posameznika. Objektivni 

družbeni svet oziroma objektivna realnost zajema najprej interakcije med dvema 

človekoma, nato se razširi na referenčne skupine ter konča s konstrukcijo institucij, 
katere predstavljajo nosilce kulturno posredovanih vzorcev nekih dejavnosti, navad 

in običajev, ki jih posredujejo ljudem. Na drugi strani pa gre pri subjektivni naravi 

posameznika za proces formiranja samega subjekta oziroma identitete. Posameznik 

internalizira socialne smisle v dveh fazah: primarni in sekundarni socializaciji. Kot 

že rečeno, se prva faza odvija v otrokovi družini, ki je otrokov najbližji socialni svet 
in tudi edini svet. Predstavlja temelj za vsakršno stabilno identiteto. V drugi fazi pa 
posameznik ponotranja posebne svetove, ki so vezani na poklicne, spolne in druge 

vloge, ki jih posameznik prevzema z odraščanjem. Vsi svetovi primarne in 

sekundarne socializacije predstavljajo subjektivno realnost posameznika (prav tam). 

Pri identiteti gre za stalno lovljenje ravnotežja med objektivno in subjektivno 

družbeno dejanskostjo. Po besedah avtorice Ule, ki povzema Bergerja in Luckmanna 

je identiteta tako sestavljena iz »relativno stabilnega individualnega jedra, ki je 
ostanek že v otroštvu prisvojene identitete in množice relativno fluidnih podidentitet 
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z lastnimi podsvetovi. Med njimi mora posameznik znati izbirati tiste, ki ustrezajo 

socialnim situacijam in socialnim vlogam, ki jih ima v njih. Menjavanje delnih 

identitet in nihanje med objektivno in subjektivno prisvojeno identiteto je nujno 

potrebna dejavnost, ki brani posameznika pred sicer nevzdržnimi konflikti z družbo« 
(Berger in Luckmann, 1988, v Ule, 2000, str. 174, 175).  

Tudi Goffmanova teorija identiteto razume kot rezultat spoja socialne (navzven 

prezentirane, socialno pridobljene, ki je delno objektivizirana) in osebne (notranje, 

subjektivno pridobljene) identitete (Goffman, 2008). Goffman je pod drobnogled 

vzel vedenje družbeno stigmatiziranih oseb in na podlagi teh študij razvil teorijo 

stigmatizirane identitete, ki izhaja iz teze: Stigma je identiteta. Iz te predpostavke je 

potem gradil teorijo identitete, s katero naj bi pojasnil tipične vedenjsko-interakcijske 

strategije stigmatizirane osebe. Temelj njegove teorije identitete so tri identitetne 

kategorije: osebna identiteta, socialna identiteta  in identiteta kot njuna sinteza. Pod 

osebno identiteto spadajo posameznikove značilnosti, ki ga karakterizirajo kot 
edinstveno osebo (ime, telesne značilnosti, stil oblačenja, stil komuniciranja, 
biografski podatki…). Gre za podatke, ki diferencirajo osebo od njene socialne 

identitete. Socialna identiteta pa zajema dejansko socialno identiteto (lastnosti 

posameznika, pripisane s strani ljudi, s katerimi je v interakciji) in navidezno 

socialno identiteto (to, kar naj bi nekdo bil, kot pripadnik neke skupine) (prav tam). 

Do stigmatizirajoče situacije pride, ko »ljudje v odnosih do neke osebe tej ne 
izkazujejo tistega spoštovanja in priznanja, ki bi ji sicer pripadalo, če ne bi imela 
značilnosti, ki je po nazorih večine deviantna ali pripada skupini, ki je označena kot 
deviantna. Stigmatizirani je tedaj prisiljen reagirati na tak odnos« (Ule, 2000, str. 
183). Posameznik, ki se znajde v stigmatizirajočem položaju navadno skuša popraviti 
to »pomanjkljivost«, ki ga stigmatizira, kar pa ne pomeni, da si v skupini pridobi 

enak status kot ostali, v kolikor mu to »pomanjkljivost« uspe odpraviti (Goffman, 
2008). Stalno mora igrati nekakšno igro, v kateri se navzven drugim ljudem kaže kot 
normalna oseba in hkrati mora ostati v stiku s svojo individualnostjo. To pomeni, da 

ne sme pretirano poudarjati svoje normalnosti, saj bi na ta način stigma lahko postala 
še očitnejša ali pa bi ljudje postali nezaupljivi. Po drugi strani pa bi bilo »nevarno« 
tudi pretirano poudarjanje svoje individualnosti in s tem tudi svoje stigme, saj bi bil s 

tem posameznik še bolj izključen iz odnosov in bi ga še težje sprejemali (Ule, 2000). 

Stigmatizirana oseba je tako ujeta v zanko iz katere se ne more rešiti. Pripisovanju 
stigme se nikakor ne more izogniti, poleg tega pa je obravnavana kot nedorasel 

subjekt, ki ga je treba »prevzgojiti« do normalne človeškosti (prav tam). 

Stigma je torej družbeni produkt, saj jo družba pripiše posamezniku, v kolikor se 
njegove lastnosti, vedenje ne ujemajo z normami družbe. Med družbami pa obstajajo 

razlike med sprejemljivimi in nesprejemljivimi oziroma deviantnimi lastnostmi in 

vedenji, kar pomeni da se vsak posameznik lahko znajde v stigmatizirajoči situaciji 
(določena lastnost je označena za pomanjkljivost) (prav tam). 
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Goffman je pri opredelitvi identitete izhajal iz teorije avtorja Meada (1997), ki 

identiteto opredeli s kategorijama osebni jaz ali jaz (I) in socialni jaz ali mene 

(Me). »»Jaz« je odziv organizma na naravnanosti drugih ljudi, »mene« pa je 
organizirani sklop naravnanosti drugih ljudi, ki jih človek sam privzame. 
Naravnanosti drugih tvorijo organizirani »mene«, posameznik pa potem nanj reagira 
kot »jaz«« (Mead, 1997, str. 133). Osebni jaz je torej reakcija na socialni jaz. Kot 

avtorica Ule (2000) povzema Meada, socialni jaz torej sestavljajo predstave in 

pričakovanja drugih ljudi o meni, ki izhajajo iz nekega sistema vrednot in norm, 

osebni jaz pa je specifična, neponovljiva individualnost posameznika. Je bolj ali 

manj nezaveden in spontan ter odgovarja na stališča drugih. To pa ne pomeni, da le 

socialni jaz vpliva na osebni jaz, ampak je njuno delovanje vzajemno. Tudi 

naravnanost posameznika lahko spremeni naravnanost skupnosti. »Posameznik s 

svojo naravnanostjo stalno vpliva na družbo, kajti sam spodbudi naravnanost skupine 

do sebe, se odzove nanjo in s tem odzivom spremeni naravnanost skupine. Prav to 

seveda stalno počnemo v svojih mislih: svojo naravnanost uporabljamo, da 
spreminjamo situacijo v skupnosti, katere del smo; izpostavljamo se, razglašamo 
svoja mnenja, kritiziramo naravnanosti drugih, odobravamo skupnosti; svoje ideje 

imamo samo, če smo sposobni prevzemati naravnanost skupnosti in nato nanjo 
odgovoriti« (Mead, 1997, str. 136). S tem, ko je človek zmožen prevzemanja 
naravnanosti drugih ljudi in prek njih nadzorovati svoje delovanje, postane 

racionalno bitje. Prav ta refleksivna zavest, razum ali mišljenje je ključni pojem 
Meadove opredelitve identitete. Mišljenje je v bistvu notranji pogovor med »jaz« in 
»mene«, torej med osebnim in socialnim jazom. Vzajemni odnos med tema dvema 

strukturama se uresničuje s komunikacijo, ki jo omogoča niz simbolov, imenovan 
jezik (prav tam). Kot avtorica Razpotnik (2004, str. 17) povzema Meada se »ljudje 
med seboj razumemo, ustvarjamo družbene vezi in družbo, ker uporabljamo iste 
simbole, utelešene v skupnem jeziku«. Prav skupna govorica nam omogoča, da lahko 
prevzemamo naravnanosti drug drugega. Komunikacija je zato medij za sodelovanje 

v družbi in preko tega medija se razvija refleksivna zavest ali mišljenje, ki pa »ni nič 
drugega kot odgovor posameznika na obnašanje drugega posameznika znotraj 
širokega socialnega procesa, v katerega sta oba vključena, in usmerjanje lastnega 
anticipatornega ravnanja s pomočjo privzetja naravnanosti drugih« (Mead, 1997, str. 

194). 

d Identiteta kot zgodba 

Zanimiv pogled na identiteto je narativni pogled, ki identiteto razume kot artikulacijo 

posameznikove življenjske zgodbe. Po Giddensu (Giddens, 1991, v Ule, 2000, str. 

196, 197) »identiteta sebstva nastaja v refleksivnih dejanjih posameznika in ni nekaj 

enostavno danega z doživljajsko/delovanjsko kontinuiteto osebe. Identiteta sebstva ni 

kaka značilna poteza ali zbirka potez posameznika, temveč je sebstvo, ki ga oseba 
refleksivno razume v terminih svoje biografije«. Naša življenja so pravzaprav zgodbe 
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in te zgodbe pripovedujemo. Predstavljanje življenja (tako posameznika kot tudi 
skupnosti ali zgodovinskega dogajanja) skozi naracijo pa nam ne da popolne slike 

dejanskosti (Ule, 2000). To lahko razložimo s paradigmatsko in narativno obliko 
mišljenja, ki ju je opredelil Bruner (1986, v Ule, 2000). Pri paradigmatskem 

mišljenju naj bi bila dejanskost takšna kot je, narativno mišljenje pa se vključuje v 
zgodbo, ki jo opisuje. Omenjeni avtor je mnenja, da je zavedanje dogodkov okrog 

nas v obliki zgodb glavni način zavedanja dejanj in dogodkov v nas in okrog nas. 

Avtorica Somers (1994) pravi, da si ljudje konstruiramo identiteto z umeščanjem 

sebe v repertoar zgodb. Ljudje skušajo pretekle izkušnje in to, kar se jim dogaja, 
nekako integrirati v eno ali več zgodb. Stalno torej integrirajo dogodke, ki se jim 

dogajajo v zunanjem svetu in jih potem umestijo v nenehno zgodbo o samem sebi. 

Ali če rečemo drugače, ljudje reflektiramo kontinuiran življenjski potek (Ule, 2000). 
»Oseba z razumno stabilnim občutkom svoje identitete ima občutek biografske 
kontinuitete, ki jo lahko reflektira in o njej v večji ali manjši meri govori z drugimi« 
(prav tam, str. 197). Reflektirati kontinuiteto življenjskega poteka pomeni tolmačiti si 
svoje pretekle izkušnje in se pripraviti na prihodnost. Zmožnost posameznika, da 
skozi naracijo reflektira svoje življenje, pripomore k razreševanju eksistenčnih 
vprašanj identitete sebstva, tj. vprašanj, ki zadevajo temeljna področja človekovega 
življenja. Zgodbe torej dajo življenju nek smisel, ki usmerja posameznikovo 

delovanje (prav tam). Kot pravi avtorica Somers (1994) je to delovanje posameznika 

določeno, usmerjajo ga projekcije, pričakovanja in spomini, ki izhajajo iz točno 
določenega nabora socialnih, javnih in kulturnih zgodb. Foucault (2000, v Razpotnik, 

2004) se strinja, da je vsaka pripoved družbeno in kulturno pogojena. Vsaka naracija 

je »omejena z obstoječimi diskurzi, ti pa podvrženi disciplinatornim in 
nadzorovalnim praksam znotraj vsakokratne družbe. Bolj ko so ta nadzorovanja oz. 
institucije, aparati oz. prakse, prek katerih se nadzorovanje uresničuje, mehke in 
občutljive, tem manjša je distanca subjekta do vedenj, ki se tako vanj uvijajo in 
postajajo njegov sestavni del. V vsaki pripovedi so torej zajeta razmerja moči. 
Identiteta in narativnost kot njen izraz sta tako v zadnji instanci vselej omejeni s 

strukturami moči« (prav tam, str. 18). 

e Postmoderna identiteta 

Bauman (2003) je dal pomemben prispevek k razumevanju identitete v postmoderni. 

Postmoderni koncept identitete je primerjal z modernim in ugotovil, da je problem s 

sodobno identiteto drugačen, kot problem identitete v moderni. V moderni je bilo  
vprašanje, kako izgraditi identiteto in jo obdržati trdno in stabilno, danes pa je 
vprašanje, kako se izogniti njeni fiksaciji in pustiti možnosti odprte (prav tam). To 

misel ponazori z nekaj slikovitimi primeri, npr.: geslo moderne je kreacija; geslo 

postmoderne pa recikliranje. Ali pa ponazoritev identitete v moderni s fotografskim 

papirjem, v postmoderni pa z videotrakom. Tako kot so se včasih polnili družinski 
albumi s fotografijami, ki se jih ni dalo spremeniti ali izbrisati, je bila tudi identiteta 



18 

 

trdna in stabilna. Danes pa je videotrak izbrisljiv, namenjen ponovni uporabi, ničesar 
ne bi shranjeval za večno. Tudi identiteta danes pomeni nekaj, kar se stalno 

spreminja. Glavni problem identitete v modernosti je bila torej skrb glede trajanja, 

danes pa je to skrb izogniti se vezanosti in odgovornosti (prav tam). 

Avtor nadaljuje, da je identiteta kot taka, izum moderne. Identiteta je prišla kot 
nedokončana naloga, poslanstvo, da je treba nekaj storiti, kar pa je skladno z logiko, 

da o identiteti posameznik razmišlja le, če dvomi v svojo pripadnost skupnosti. V 

vedno bolj globaliziranem svetu je posameznik izpostavljen številnim idejam in 
načelom, med katerimi lahko izbira (Bauman, 2003). Kljub možnosti svobodne 
izbire, pa je težko izbrati najprimernejši življenjski slog, saj nobena izbira ne prinaša 
gotovosti. Ob stalno spreminjajočih se trendih v družbi se posameznik sprašuje kam 

pripada in kam naj se umesti v očitni raznolikosti vedenjskih slogov in vzorcev ter 
kako naj bo gotov, da bodo ljudje okoli njega njegovo umestitev sprejeli kot 

pravilno, da bosta tako obe strani vedeli, kako se v prisotnosti nasprotne strani vesti. 

Identiteta je ime za pobeg iz te negotovosti (Bauman, 2003). Za moderno je značilen 
posameznik, ki išče to gotovost, ki se želi nekam umestiti in želi, da bo njegova 

umestitev sprejeta s strani drugih. Moderna identiteta je vezana na neke temelje, 

ustvarjene že v preteklosti, ki usmerjajo posameznika do izpopolnitve. A ti temelji so 
postajali vedno bolj majavi in vse močneje je v ospredje prihajalo vprašanje, kako 

identiteto ohraniti (prav tam).  

S prehodom v postmoderno se je izgubila trdnost, stabilnost, kar pa se ne nanaša le 
na človeka, temveč tudi na stvari. Za postmoderno je značilna potrošniška družba, za 
katero je značilno nenehno ustvarjanje potreb in posledično konstantno trošenje. 
Stvari so narejene, da bi takoj zastarele in postale nadomestljive z novimi stvarmi. 

Podobno je tudi z identiteto, ki jo je, tako kot stvari, moč zavreči in nadomestiti 
(Lasch, 1997). Posameznik je izgubljen v množici vedenjskih vzorcev in življenjskih 
slogov med katerimi lahko izbira, ta izbira pa je ob stalnem spreminjanju družbenih 
trendov, vse prej kot enostavna. Avtorica Razpotnik (2004) pravi, da imajo 

postmoderni življenjski slogi shizofren značaj, ki ga označujejo nestanovitnost, 

nemir in omahljivost, neodločenost glede tega, kateri življenjski slog bi bil najbolj 
optimalna izbira. 

f Socialni konstruktivizem in dekonstruktivizem 

Nekaj besed bi namenila še teorijam socialnega konstruktivizma in 

dekonstruktivizma, ker se navezujejo na interakcionistične teorije identitete, in ker so 

aktualne za družbo postmoderne. Skupna teza teorij socialnega konstruktivizma je, 

da sta sebstvo in identiteta rezultata nenehne komunikacije in interakcije med ljudmi 

(Ule, 2000). Med socialne konstruktiviste spadajo avtorji Mead, Vygotski in Bakhtin, 

ki nastanek sebstva povezujejo s ponotranjenjem govorice oziroma dialoške situacije 
(prav tam). »Za socialne konstruktiviste je nenehni tok vsakdanjih interakcij obenem 
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slučajen in ustvarjalen. Je naš izdelek in mi sami smo njegov proizvod, torej je 

proces, ki reproducira samega sebe. Moderno rečeno, je avtopoetski proces« (Ule, 
2000, str. 203). Stvaritve, ki jih ustvarimo ljudje, moramo stalno poustvarjati v 

svojem vsakdanjem družbenem delovanju. Kot sem že omenjala pri Meadovi teoriji, 
ljudje stalno spreminjamo družbeno realnost in s tem se tudi sami spreminjamo. S 
svojo naravnanostjo spreminjamo naravnanosti drugih in odziv skupnosti zopet v nas 

vzbudi spremembe. Kot pravi avtorica Ule (2000), se ljudje stalno medsebojno 

presojamo in korigiramo, s čimer si želimo zagotoviti tak položaj, ki bo hkrati 
ustrezal našim smotrom in družbenemu kontekstu, v katerem živimo, medij za takšno 
medsebojno korigiranje pa je govor. 

Dekonstruktivistični pristop k razumevanju identitete, ki ga opisuje Hall (2003, v 

Razpotnik, 2004) pa predstavlja nasprotje esencialističnim konceptom, se pravi, da 

identiteta ni nekaj statičnega, ni je mogoče dokončno opredeliti, saj se, skladno z 
družbenimi odnosi, stalno spreminja. Ker se ta pristop poglablja v način, kako so 
skonstruirani esencialistični koncepti, bi lahko rekli, da gre za kritični pristop k 
razumevanju identitete, katerega cilj je neprimerne poglede na identiteto nadomestiti 

z resničnimi ali morda aktualnimi. »Dekonstruktivistični pristop - kot pove že beseda 
sama – izpostavi ključne koncepte razgradnji v njihovi izvorni in nespremenljivi 
obliki. To je posledica niza spoznanj, da koncepti niso več voljni, niso več dovolj 
dobri, da bi znotraj njih in z njimi razmišljali. Z drugimi besedami, da njihov 

ustaljeni pomen ne ustreza več izkustvu« (Hall, 1995, v Razpotnik, 2004, str. 23). 

Ker pa ni drugih, popolnoma drugačnih konceptov, ki bi prejšnje nadomestili, nam 

ne preostane drugega, da še naprej razmišljamo z njimi, čeprav sedaj v njihovi 
detotalizirani in dekonstruirani obliki, obenem pa ne več znotraj paradigem, v katerih 
so ti koncepti izvorno nastali (prav tam). Med takšne koncepte spada koncept 
identitete, ki je izpostavljen razgradnji, niha na intervalu med ukinitvijo in ponovnim 

odkritjem; koncept kot ideja, ki je ne moremo misliti na stari način, obenem pa je, 
brez ključnih iztočnic, ne moremo preučevati na nek drug (primernejši) način, torej 
tak, ki bi nam pomagal osvetliti položaj posameznika v družbi (Hall, 2000). 

Dekonstruktivistični koncept identitete sprejme, da različni vidiki posameznikove 
identitete niso nikoli poenoteni, pač pa so, posebej v kontekstu postmoderne, vse bolj 

razdrobljeni. Identitete tako niso enotne, pač pa so multiplo konstruirane prek 
različnih, pogosto presečnih in morda nasprotujočih si diskurzov, praks in položajev. 

Konstrukt identitete je izpostavljen radikalni historizaciji in je nenehno v procesu 

spreminjanja in preoblikovanja (prav tam). 

g Etnična in nacionalna identiteta 

Etnična pripadnost spada med pomembne identitetne kategorije, sploh v okoljih, kjer 

je etničnost pomemben dejavnik pri oblikovanju in delovanju skupnosti. Avtorica 

Nećak-Luk (1998) pravi, da posameznik z rojstvom v določeno etnijo podeduje 



20 

 

določeno dediščino kar ga definira kot pripadnika te skupnosti. V odvisnosti od 

številnih individualnih in kulturnih dejavnikov to dediščino kasneje bodisi sprejme in 
živi v skladu z njo, bodisi zavrne, lahko pa jo le delno sprejme in razvija naprej. 
Posameznikov občutek pripadnosti se začne razvijati v njegovih najzgodnejših 
interakcijah z okoljem. Občutenje istovetnosti se razvije preko verbalnega in 
neverbalnega dialoga, ki poteka med otrokom in pomembnim Drugim. Pri tem 

dialogu gre za kompleksne interakcije ločevanja od in identifikacije z. Pomembni 

Drugi otroku sporoča kdo je in kaj naj počne (Razpotnik, 2004). To je po mnenju 

Jenkinsa (1997, v Razpotnik, 2004, str. 30) »interakcijski učni proces, ki ustvarja 
notranje razmerje med zahtevami individuuma in socialnimi pričakovanji, ki jih je 

ponotranjil in ki jih lahko v tem kontekstu razumemo kot predstavnike kulture«. 
Otrokov svet se torej že zelo zgodaj začne oblikovati z afirmacijo enih in zavračanja 
drugih lastnosti s strani najprej ožjega in nato širšega okolja. V ta proces je vključena 
tudi etnična klasifikacija, ki je še izraziteje prisotna v okoljih, kjer sta socialna 
organizacija in stratifikacija močno zaznamovani z etnično kategorizacijo 

(Razpotnik, 2004). 

Etnična identiteta je vezana na pojme kot so etnija, narod in nacija, ki jih bom v 

nadaljevanju natančneje opredelila. Zatem bom preko skupinskih identitet, ki 
nastajajo preko primerjav in razlikovanj posameznika z drugimi, prešla na etnično 
identiteto, ki je pomembna za ciljno skupino, ki jo obravnavam v magistrskem delu. 

Etnija  

Etnija je v primerjavi z narodom opredeljena kot » »splošnejše stanje«, v katerem še 
ni močnih političnih in ideoloških razčlenitev, značilnih za narode« (Lukšič-Hacin, 

1995, str. 151). Južnič (1993) pojem etnije in etničnosti opredeli z delitvijo na štiri 
kontinuitete: (1) bivalna ali teritorialna, (2) biološko-genetična (skupno poreklo, ki je 
lahko resnično ali le zamišljeno), (3) jezikovna in (4) politična. Za Smitha (1986, v 

Lukšič-Hacin, 1995) so osnovne dimenzije etničnosti: povezava z določenim 
prostorom, skupna zgodovina, distinktivna kultura in skupno ime, mit o skupnem 

poreklu in občutek solidarnosti. Med najpogostejše kriterije etničnega raziskovanja 

sodijo jezik, religija, zgodovinski spomin in zgodovinski miti (Lukšič-Hacin, 1995). 

V etniji, ki je kulturna kategorija, se njeni člani razlikujejo od drugih skupin, 
povezujejo jih vedenjski vzorci, ki izhajajo iz skupnih prepričanj, vrednot, jezika ter 

drugih kulturnih značilnosti in se prenašajo iz generacije v generacijo (Patljak, 2010).  

Narod 

Narod je specifična oblika etničnosti. Razlike med narodom in etnijo »se vežejo na 
teritorialnost, državljanstvo, pravice, pravni kodeks in politično kulturo« (Smith, 
1986, v Lukšič-Hacin, 1995). Južnič (1993) trdi, da naj bi se narod od etnije 
razlikoval predvsem v večjem poudarku na ideološki in politični dimenziji v njem. V 
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etniji, nasprotno kot v narodu, ni teženj k politični nadgradnji, prav tako tudi ne 

toliko projiciranja v preteklost, dokazovanja zgodovinske kontinuitete in zatekanja k 

vsakovrstnim predelavam zgodovine. Narod, ki je socio-politična kategorija, pa 
določajo politična organiziranost in lastno ozemlje (Patljak, 2010). Za razliko od 

etnije, narod torej je povezan z državnimi mejami. 

Nacija 

Narodi, ki dosežejo takšno obliko politične organiziranosti, da lahko funkcionirajo 
popolnoma avtonomno, torej v samostojni državi, postanejo nacije (Patljak 2010). 

Avtorica Lukšič-Hacin (1995, str. 153) trdi, da »pojem nacija kaže na prekrivanje 
naroda in države, ko lahko govorimo o nacionalni državi«, vendar nadaljuje, da je po 
svetu le malo takšnih primerov, ko dejansko prihaja do prekrivanja naroda in države. 
Večina držav mora namreč iskati odgovore na manjšinska vprašanja (etnična in 
jezikovna) (prav tam). »Na nacijo se veže občutek nacionalne pripadnosti oziroma 
nacionalna identiteta, ki je zelo zapletena. Vezana je na nacionalno zavest in 

nacionalne mite o skupnem poreklu. Nacionalna identiteta se prepleta s pojmom 

državljanstva, lahko celo rečemo, da se nacionalno (identiteto) ugotavlja na osnovi 

državljanstva« (Lukšič-Hacin, 1995, str. 154). 

Treba je poudariti, da ni jasne razmejitve med temi pojmi, ker se pogosto med seboj 

vsebinsko prekrivajo, razlike pa se pojavljajo tudi v razumevanju enega pojma (prav 

tam). Lahko bi rekli, da med seboj prehajajo, torej od nekega občutenja zavesti o 

skupni pripadnosti, preko vedno večjega poudarjanja ideologije (projiciranje v 
preteklost in dokazovanje skupnih korenin) in politične nadgradnje, do stopnje 

organiziranosti, ki zadostuje za oblikovanje lastne države (Južnič, 1993). 

Od skupinske k etnični identiteti 

Skupinske identitete temeljijo na občutku pripadnosti neki skupini in so »izraz 
interakcije med subjektivnim občutkom identitete, privrženostjo skupini in 
pripravljenostjo te skupine, da to individualno identiteto prepozna in sprejme, pri tem 

pa ji pripiše tudi določen status« (Lukšič-Hacin, 1995, str. 94-95). Na ta občutek 
pripadnosti se veže lojalnost do skupine, ki omogoča njen obstoj, velik pomen pa 
imajo tudi simboli, miti, legende (ki so izraženi v obliki dialektov, argojev, slengov, 
žargonov…), ki zagotavljajo kontinuiteto skupinske identifikacije (Lukšič-Hacin, 

1995). Tudi avtorica Razpotnik (2004) pravi, da obstoja skupine ne omogočajo le 
norme in vedenjski vzorci skupine, temveč tudi identifikacija z različnimi simboli 
pripadnosti (npr. grbi, zastave, emblemi …). 

Za človeka je značilno, da si želi pripadati neki skupini in v njej delovati. Da pa se 
neka skupina lahko sploh oblikuje, že po definiciji potrebuje nekaj zunanjega. To 

pomeni, da za občutenje lastne identitete potrebujemo pripadnike drugih skupin 
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oziroma tujce (Razpotnik, 2002b). Pojem razlikovanja ima pri oblikovanju identitete  

velik pomen (Razpotnik, 2004; Jenkins, 2008; Hall, 2000; Stankovič, 2002). Gilroy 

(1997, v Jenkins, 2008) pravi, da formulacija vsakega »nas« izključuje neke »one«. 
Tudi Hall (2000), sklicujoč se na Derridaja, Laclaua in Butlerjevo, piše, da je kakršen 
koli pozitivni pomen termina identiteta lahko zgrajen le prek posameznikovega 

odnosa z drugim, odnosa do tega, kar sam ni, preko natanko tega, kar mu manjka, to 

pa je imenovano konstituitivna zunanjost. Identitete lahko delujejo kot točke 
identifikacije in povezanosti, vdanosti in zvestobe, le zaradi svoje zmožnosti izločati, 
izobčiti, pustiti zunaj, kar je zavrženo. Identitete so konstruirane v razliki in preko 

nje, to, kar je puščeno zunaj, pa jih stalno destabilizira (prav tam). Če pogledamo z 

vidika odnosov moči, bi lahko rekli, da je tisto, kar je zunaj, v podrejenem položaju 
in prav slednje destabilizira že obstoječe, dominantno v identiteti (Razpotnik, 2004). 

Shulze (2003, v Razpotnik, 2004) označi razločevanje med lastno skupino (»in-

group«) ter tujo skupino (»out-group«) kot osnovni značilnosti vseh skupin. Lastno 
skupino povezuje »mi-občutek«, kar pomeni močno naravnanost članov skupine, da 
ostale člane skupine obravnavajo kot sebi enakovredne, člane tujih skupin pa za 
manjvredne ali večvredne. V vsakdanjem življenju se ljudje primerjamo z nam 
podobnimi drugimi, pri čemer uporabljamo dimenzije, imenovane socialne 

kategorizacije. Po svoji naravi so to stereotipni in konsenzualni konstrukti, ki 

označujejo dogovorjene in ne nujno tudi osebno izkušene meje pripadanja skupini. 
Temelj družbene identitete je v ponotranjenju teh kategorij oziroma konsenzualnih 
prepričanj. Posameznikov koncept o samem sebi je torej sestavljen iz dveh različnih 
podsistemov, socialne identifikacije, ki izhaja iz znotraj- in zunajskupinskih 

kategorizacij oz. medskupinskih primerjav (spol, rasa, etničnost, nacionalnost, 
poklic, razred) in pa osebne identifikacije, ki jo tvorijo idiosinkratični opisi osebka 

kot unikatnega individua (Skevington in Baker, 1989, v Razpotnik, 2004).  

»Dominantne skupine v družbi imajo moč in status, da vsilijo tudi ostalim svoj 
vrednostni sistem in ideologijo, ki služi legitimizaciji in ohranjanju statusa quo ( v 

smislu dominacije in definiranja ter legitimiziranja dominantne realnosti). 

Posamezniki se rodijo v to strukturo in glede na nekatere svoje atribute padejo v to 

ali ono družbeno kategorijo – rase, spola in družbenega razreda« (Razpotnik, 2003, 
str. 381). 

Posameznik lahko pripada več skupinam, se pravi, da ima lahko različne skupinske 
identifikacije. Različne skupine v nekaterih situacijah zahtevajo od posameznika 
neko obliko lojalnosti, kar izzove v posamezniku notranje konflikte, saj mora v 

različnih situacijah poseči po različnih oblikah vedenja. Skupinske identifikacije se 

med seboj usklajujejo in posamezniku določajo svoj status, kar mu omogoča neko 
obliko varnosti in pomoči v različnih situacijah. (Lukšič-Hacin, 1995; Razpotnik, 

2004).  
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Etnična identiteta 

Razlikovanje med »mi« in »oni« je neposredno povezano s konceptom etnične 
identitete. Diferenca v kontekstu etničnosti pomeni distanciranje od drugačnosti v 
zunanji okolici (Slovenec je Nenemec, Neitalijan, pri čemer so ti drugi praviloma 
reprezentirani slabšalno) in izključevanje navznoter (Slovenec ni le Nenemec, 
Neitalijan, ampak tudi nekdo, ki ni oseba, ki sicer živi v Sloveniji, a je po poreklu z 
»Juga«) trdi Stanković (2006) in nadaljuje, da so osebe, ki v tem smislu izpadejo iz 

samopodobe nekega naroda, v kontekstu etničnosti obravnavane izrazito negativno. 
Videti je, kot da je etničnost rezervirana le za podrejene skupine oziroma manjšine, 
vendar imajo, kot ugotavlja Anthias (2001, v Razpotnik, 2004) tisti, ki se 

predstavljajo kot večina »skrito etničnost«, ki je naturalizirana. To pomeni, da je v 

njihovi družbi njihova kultura tista, ki je najbolj zastopana. Da pa se te etnične 
večine lahko definirajo kot »glavne«, potrebujejo druge, ki so v podrejenem 
položaju. »Tudi zanje torej velja dejstvo odnosne skonstruiranosti identitete, ki dobi 

smisel le v kontekstu etnizacije neke druge populacije« (Razpotnik, 2004, str. 29), 
kar pomeni, da se občutek etnične pripadnosti izoblikuje ob stiku s pripadniki drugih 

etničnih skupin.  

Pri proučevanju etnične identitete ne gre zanemariti njene situacijske narave, ki je 

vedno odvisna od družbenih razmer. Barth (1998, v Razpotnik 2004) ugotavlja, da je 

etnična identiteta najbolj odvisna od socialne organizacije (kulturnih) razlik. Niso 
kulturne vsebine tiste, ki določajo meje med skupinami (med katere sodijo tudi 
etnične meje), pač pa so to družbeni prostori, v katerih potekajo interakcije med 

ljudmi (prav tam). Phinney, Horenczyk, Liebkind in Vedder (2001) se sklicujejo na 

Marcio, Watermana, Mattesona, Archerja in Orlofskega, ko pravijo, da je etnična 
identiteta dinamični konstrukt, ki se razvija in spreminja glede na razvojne in 

kontekstualne dejavnike ter predstavlja kritično razvojno nalogo za adolescente, še 
posebej v kompleksnih sodobnih družbah. Katero stopnjo izgrajenosti etnične 
identitete bodo dosegli pripadniki etničnih manjšin je torej odvisno od odzivov 

večinske ali gostujoče družbe na njihovo vedenje in značilnosti (Phinney idr., 2001). 

Nacionalna identiteta 

Eno opredelitev pojma narod sem že podala, sedaj pa bi nekaj besed namenila še 
narodu v konceptu zamišljenih skupnosti. Schulze (2003, v Razpotnik, 2004) pravi, 

da so narodi »duhovna bitja«, skupnosti, ki obstajajo, dokler živijo v glavah in srcih 
ljudi, in ki razpadejo, kakor hitro izginejo iz misli in volje ljudi. Pri tem se je avtor 

opiral na Renanove ugotovitve, ki pravijo, da naroda ne moremo opisati in utemeljiti 

z materialnimi okoliščinami. Renan (1982 po Schulze, 2003, v Razpotnik, 2004) je 

ob vprašanju, kaj je narod, nanizal trditve, ki opisujejo, kaj narod ni. 
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- Narod ni isto kot rasa; vsi moderni narodi so etnične mešanice (Francija je 
keltska in germanska, Nemčija germanska, keltska in slovanska..) 

- Narod ni identičen z jezikom. Kako bi sicer razložili, da v Ameriki in na 
Otoku, pa v Španiji ter Južni Ameriki govorijo isti jezik oz. da ga v združeni 
Švici ne govorijo? 

- Narod ni osnovan zgolj na skupnih interesih, saj »carinska skupnost« (še) ni 
domovina. 

- Geografska teorija je za Renana še posebej samovoljna, saj poskuša narod 
zamenjati z »naravnimi mejami«. A življenjski prostori narodov vselej so in 
vselej bodo fluktuirali. 

Narod je »duša oziroma duhovni princip«, sestavljena iz skupne, bogate dediščine 
spominov (kar je stvar preteklosti) ter današnjega soglasja in želje po skupnem 
življenju (stvar sedanjosti). Narodi temeljijo na narodni zavesti, ki vključuje skupno 
zgodovino, slavo, žrtve. Vendar pa je resničnost skupne zgodovine, kot pravi 

Anderson (1998) praviloma ustvarjena naknadno, zamišljena oz. izsanjana kot 

resnična. »Narod je zamišljena politična skupnost …, saj niti pripadniki najmanjšega 
naroda nikdar ne spoznajo vseh svojih sočlanov … in vendar vsak izmed njih v 
mislih nosi predstavo o povezanosti v skupnost« (Anderson, 1998, str. 14). To se 

povezuje s trditvijo Južniča (1993), ki pravi, da je pri narodu s stalnim projiciranjem 

v preteklost in s predelavo ter dokazovanjem skupne zgodovine, poudarjena 

ideološka dimenzija.  

Pri dokazovanju skupne zgodovine naroda pa je pomembno tudi ozemlje. Južnič 
(1993, str. 271) trdi, da »vsaka etnija, zlasti na poti k nacionalnemu formiranju in še 
posebej v definiranju svoje države kot političnega okvira etničnosti, teži h kar se da 
širokim in obsežnim teritorialnim zahtevam«. Halbwachs (1992, v Vukeljić, 2008) 

govori o teritorialni identiteti, ki označuje etnične meje, te meje pa iz roda v rod 
prenaša kolektivni spomin. Skozi koncept kolektivnega spomina se vzdržuje 
zgodovinsko ozadje zamišljene skupnosti. Kolektivni spomin pristransko oblikuje 
realnost, ki določeni skupnosti omogoči »zamišljanje sveta«, v katerem živijo 
(Volčič, 2007). 

Pridemo do pomembnega dejstva pri konceptu zamišljenih skupnosti. Preteklost je 

pomemben kohezivni element, ki združuje člane skupnosti. Ne le, da mora narod 
imeti zamišljene predstave o svoji skupnosti, ampak mora oblikovati tudi svojo 

zgodovino oz. interpretacijo samih sebe trdi avtorica Volčič (2007) in s sklicevanjem 
na Saida dodaja, da so skupnosti ne le zamišljene, temveč tudi interpretativne. 

Nacija je zamišljena kot skupnost, ki se razteza skozi čas, s svojo lastno preteklostjo 
in bodočo usodo; zamišljena je skozi prostor, s tem ko premika ljudi določenega 
teritorija (Volčič, 2007). Ni mogoče, da bi se vsi ljudje določenega teritorija poznali 
med sabo, zato mora obstajati ideja o tem, kar jih povezuje. Iz tega gre sklepati, da 
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sta obstoj in razumevanje nacionalne identitete odvisna od posameznikove ideje o 

njenem obstoju (Vukeljić, 2008).  

Avtorica Lukšič-Hacin (1995) meni podobno, ko pravi, da je nacionalna identiteta 

vezana na nacionalno zavest in nacionalne mite o skupnem poreklu. Dodaja, da je 

nacionalna identiteta prav tako prepletena s pojmom državljanstva. Posameznik, ki 
ima državljanstvo določene države, naj bi potemtakem čutil tudi nacionalno 
pripadnost do te države. V državah z mnogo etničnimi manjšinami se ta trditev 
izkaže za napačno. Pripadnik etnične manjšine ima lahko državljanstvo neke države, 
kljub temu pa se lahko opredeli glede svoje pripadnosti na podlagi etničnosti (Južnič, 
1993). Lahko bi rekli, da je pri njih etnična identiteta močneje izražena kot 
nacionalna. 

Tako kot gre pri pojmih etnije, naroda in nacije za prehajanje iz enega v drugega, 

tudi razvoj nacionalne identitete poteka od etnične zavesti, preko narodne k 
nacionalni, ki kaže na jasno pripadanje državi. Etnija in nacija sta namreč 
zgodovinsko povezani, saj etnične skupnosti, katerih pripadniki imajo skupno 
poreklo, vedenjske vzorce, vrednote, s poudarjanjem teh skupnih značilnosti 
(predvsem skupnega porekla) in željo po politični nadgradnji postanejo narodi, iz 

narodov pa se razvijejo nacije, v kolikor so ti dovolj politično organizirani, da lahko 
delujejo kot država. (Lukšič-Hacin, 1999; Južnič, 1993). Ti pojmi se torej med seboj 

razlikujejo po stopnji politizacije, se pravi, v kolikšni meri je določena etnična 
skupnost lahko politični subjekt mednarodni politiki, mednarodnih odnosih oziroma 
znotraj posameznih držav, trdi avtorica Lukšič-Hacin (1999). 

Nacionalna identiteta je, kot vidimo, zelo kompleksna in tudi protislovna, sestavljena 

je namreč iz raznovrstnih drugih identitet (Južnič, 1993). Tako kot etnična, je tudi 

nacionalna identiteta posebej vprašljiva, ko jo postavimo v kontekst življenja 
priseljencev. 

 

2.4.2. Vloga etnične in nacionalne identitete pri akulturaciji 

priseljencev 

»Etnična identiteta imigrantov naj bi bila močna v primeru, ko imajo ti močno željo 
obdržati svojo identiteto in ko je pluralizem v gostujoči deželi opogumljen. Kadar je 
močna težnja k asimilaciji, skupine pa se čutijo v gostujoči družbi sprejete, se razvije 

močna nacionalna identiteta« (Razpotnik, 2004, str. 37). Priseljenci lahko svojo 

etnično identiteto ali zavrnejo oziroma opustijo, lahko pa povečajo ponos lastne 
skupine in s pozivanjem k medsebojni solidarnosti skušajo doseči pozitivnejšo držo 
širše družbe do njih (prav tam). Lahko se pojavi tudi močna težnja k asimilaciji, kar 
lahko vodi do razvoja močne nacionalne identitete, če seveda gostujoča družba 
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sprejme takšno držo priseljencev. Moč etnične in nacionalne identitete variira v 

odvisnosti od odprtosti širše družbe do ohranjanja etničnega pri priseljencih in na 

drugi strani od pritiska k njihovi asimilaciji. Gre za medsebojno vplivanje etnične in 
nacionalne identitete, adaptacijski izid pa je zelo odvisen od odgovorov gostujoče 
družbe na specifične značilnosti etničnih manjšin. (prav tam). 

Berry (1990, 1997, v Phiney idr., 2001) razvije štiri akulturacijske strategije, ki jih 
priseljenci lahko zavzamejo ob prihodu v novo okolje: integracija, marginalizacija, 

separacija in asimilacija. Izbira je odvisna od odgovora na dve vprašanji: (1) Ali je 
vredno ohranjati kulturno zapuščino svojih prednikov? in (2) Ali je vredno razvijati 

odnose s širšo družbo?  

Integracija pomeni identifikacijo z obojim, se pravi razvoj dvokulturne identitete, pri 

kateri je obema skupinama do ohranjanja lastne kulture in razvijanja odnosov z 

drugimi. Odgovora na vprašanji sta torej pozitivna, kar pa je popolnoma nasprotno 
pri drugi akulturacijski strategiji – marginalizaciji, ko sta odgovora na obe vprašanji 
negativna. Do marginalizacije pride, ko se posameznik ne identificira z nobenim 

sklopom kulturnih vsebin. Ni interesa ne za ohranjanje lastne kulture, kot tudi ne za 

stik s pripadniki drugih kultur. V primeru pozitivnega odgovora na prvo, in 

negativnega na drugo vprašanje pride do separacije oziroma getoizacije. V tem 

primeru vlada močna etnična identiteta, ki se kaže kot močna želja po ohranjanju 
izvorne kulture, ni pa kazati, da bi se posameznik želel poistovetiti z novo kulturo. 
Pri zadnji akulturacijski strategiji – asimilaciji je situacija ravno obratna. Negativni 

odgovor na prvo in pozitivni na drugo vprašanje kaže na željo posameznika, da se 
identificira z novo kulturo, nima pa težnje k ohranjanju etnične identitete (Phinney 
idr. 2001).  

Videti je, kot da je akulturacijska strategija stvar svobodne izbire vsakega 

posameznika, pripadnika določene etnične skupine, vendar pa z vpeljavo 
strukturnega vidika ni vedno tako. Tako kaže npr. raziskava, ki so jo izvedli Phinney 
idr. (2001), v štirih deželah, kjer je sprejemanje migrantov stalnica. Med drugim so 

jih zanimala stališča učiteljev do vključevanja migrantov. Pokazalo se je, da so 

učitelji na splošno pozitivno naravnani do pluralizma, ko pa gre za vprašanja, ki se 
bolj konkretno tičejo izobraževalnega procesa, so njihova stališča bližje asimilaciji. 
Sever (1999, v Phinney idr., 2001) opozarja, da lahko takšne asimilacijsko naravnane 
izobraževalne usmeritve prispevajo k preobrazbi začasne marginalnosti, ki jo vidi kot 
neizogibno fazo v procesu kulturne tranzicije, ali celo do trajne nehotene 

marginalnosti pri imigrantskih adolescentih. S tem ko učitelji, da bi pospeševali 
asimilacijo, odvračajo otroke od govorjenja maternega jezika, lahko takšno ravnanje 
pripomore k njihovi odtujitvi od šole (prav tam). 
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Avtorji Phinney idr. (2001) sklenejo, da bi si morale družbe prizadevati najti 
ravnotežje med spodbujanjem ohranjanja izvorne kulture priseljencev in na drugi 
strani spodbujanjem k prilagoditvi širši družbi. Upoštevanje percepcije, želja in 
naravnanosti priseljencev bi bil že korak bližje k tem ravnotežju. Priseljenci imajo 
namreč različne cilje, ki različno konstruirajo njihovo identiteto, zato ne moremo 
sklepati, da bi bil vsak način akulturacije enako primeren za vse skupine 
priseljencev. Najbolj optimalne rezultate bi prinesla resnična možnost izbire o tem, 
kako in v kolikšni meri bodo priseljenci obdržali svojo etnično identiteto, ter v 
kolikšni bodo razvili novo, torej tisto, ki bo odražala kulturo, v katero so se priselili. 
Kot kaže ta študija in tudi druge (navedene tudi v tej raziskavi), je bikulturna 

oziroma integrirana identiteta tista, ki ima najpozitivnejši učinek na psihološko 

blagostanje priseljencev, saj se ti hkrati čutijo povezane s svojo izvorno in na drugi 
strani z gostujočo kulturo (prav tam).  

Po besedah avtorice Lukšič-Hacin (1995) se je za analizo procesov prilagajanja 

tujcev uveljavil sociološki pojem asimilacije. Park in Burgess (1921) asimilacijo 

razumeta kot rezultat procesa fuzije, v kateri si osebe in skupine pridobijo spomin, 

emocije in držo drugih ljudi ali skupin in so z medsebojno izmenjavo izkušenj in 
zgodovine pripojeni v njihovo kulturno življenje. Za Klinarja (1976) pa je asimilacija 

večstopenjska: 
 Akulturacija ali kulturna asimilacija - površno povzemanje kulturnih 

vzorcev vedenja in vrednot gostujoče kulture in rahle spremembe na ravni 

sekundarnih odnosov, ne povzroča izgube izvorne kulture. 
 Strukturalna asimilacija – vstop migrantov v socialno strukturo imigrantske 

družbe na ravni primarnih odnosov. 
 Amalgamacija, identifikacijska in državljanska asimilacija – gre za 

popolno asimilacijo, zlitje migrantov z gostujočo kulturo, prihaja do 

spremembe referenčne skupine, prav tako tudi do pojavov etnične 
stratifikacije, diskriminacije, segregacije med dominantno večino in 
manjšinami 

Kulturni stik ima dvojne možne posledice, trdi Bauman (1984, v Lukšič-Hacin, 

1995). Ena možnost je vsebinsko bogatenje, do katerega pride, če se kulturni obrazci 
manjšin in dominantne kulture uravnotežijo. Druga možnost pa je kulturna 
disharmonija in uničenje kulture, ki je rezultat kopičenja različnih, nemalokrat 
diametralno nasprotujočih si obrazcev, to pa povzroči relativizacijo obrazca 
(vrednote, norme…) in konec njegove avtoritete. 

Treba je poudariti, da se način prilagajanja (novi) kulturi razlikuje med prvo in drugo 

generacijo priseljencev. Položaj druge generacije priseljencev se razlikuje od 
položaja njihovih staršev, saj so nanje vplivali socializacijski vplivi države 
gostiteljice, kar pomeni, da se njihova pričakovanja in želje razlikujejo od 
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pričakovanj in želja njihovih staršev. Imajo višje ambicije glede sebe, hkrati pa se 
zavedajo socialno-ekonomske neenakosti, saj se primerjajo z vrstniki slovenskega 

izvora. Nad državo gostiteljico so, nasprotno kot njihovi starši, ki jim je država 

gostiteljica omogočila več, kot država iz katere so prišli, razočarani (Razpotnik, 
2002a). Pri tem so pomembne tudi medgeneracijske razlike med priseljenci in 

njihovimi otroki, trdi Trnovšek (1996). Prvi so s seboj v novo okolje prinesli sprejet 

in izgrajen sistem vrednot, svoje nacionalne in kulturne posebnosti ter občutek 
pripadnosti lastnemu narodu in domovini. V zavesti njihovih otrok pa nastaja 

navzkrižje dveh kulturnih tradicij, dveh jezikov in dveh načinov življenja. Posledica 

tega je neskladnost socializacijskih dejavnikov - družine in širšega družbenega  
okolja – kar se odraža v oblikovanju posameznikove identitete (Trnovšek, 1996). Kot 

že rečeno, za prvo generacijo velja, da si z odhodom v tujino izboljšajo življenjske 
pogoje, vzorci interakcij ostajajo večinoma povezani z lastno etnično skupnostjo, 
stiki z večino pa so omejeni na področje dela (Razpotnik, 2002a). Izpostavljeni so 

resocializacijskim procesom, ki pomenijo proces vživljanja v novo družbeno okolje 
in sprejemanje življenjskih navad pod vplivom novih zahtev (prav tam). 

Pri drugi generaciji priseljencev pa prihaja do neskladja med primarno in sekundarno 

socializacijo. Razpotnik in Dekleva (2002) v knjigi Čefurji so bili rojeni tu 
raziskujeta življenje mladih priseljencev druge generacije in ugotavljata, da je za njih 

»pogosto značilna situacija »dvoživke«. Notranje so močneje navezani na običaje, 
kulturo, jezik … svojih staršev, zunanje pa dovolj dobro sodelujejo v običajih in 
dogajanjih slovenske kulture, ki ji večinoma želijo pripadati in v njej uspeti« 
(Razpotnik in Dekleva, 2002, str. 262).  

Lukšič-Hacin (1995) govori o razcepljeni osebnosti, do katere lahko pride zaradi 

dveh procesov. Prvič, ko se posameznik počuti kot član nove skupnosti in se z njo 
tudi identificira, a s strani slednje ne dobi pozitivnega odziva, temveč zavračanje. 

Vseeno gre za pozitivno konotacijo v odnosu posameznika do lastne identitete, saj 

posameznik v tem primeru sprejema samega sebe. V drugem primeru pa je 

oblikovana osebnost močno zaznamovana s stigmatizirajočim in ksenofobičnim 
odnosom okolice, kar lahko pripelje do zavračanja dela lastne identitete pri 
posamezniku, najpogosteje tistega, ki je povezan z etničnostjo. Posameznik zavrača 
samega sebe, prav tako je za njegov odnos do lastne identitete značilna negativna 

konotacija. Takšen odnos posameznika do samega sebe se lahko sprevrže v 
agresivno vedenje. 

Kot pravi Trnovšek (1996) že najmlajši pripadniki druge generacije, s strani 
vrstnikov večinske kulture, v obliki diskriminacije, negativnih predsodkov in 

stereotipov, izolacije, nasprotovanj dobivajo sporočilo o njihovi uvrščenosti med 
pripadnike depriviligirane etnične manjšine, kar lahko vodi v krizo identitete, ki je še 
posebej izrazita »v kolikor se otrok počuti povsem odrinjenega v družbi sprejema in 
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se v novi sredini ne uspe afirmirati (zaradi slabega obvladovanja jezika, šolskega 
sistema, socialno-ekonomskega statusa družine, ksenofobije in predsodkov 

domačinov)« (Trnovšek, 1996, str. 140). Kriza identitete se lahko izrazi v obliki 

»agresivnosti ali pa v regresivnem in nezrelem obnašanju ter različnih strahovih« 
(prav tam). 

Če povemo v terminih Meadove teorije, je torej negativen odnos do sebe in 
agresivno vedenje do drugih odziv osebnega jaza (specifične značilnosti potomca 
priseljencev) na socialni jaz (v tem primeru negativna naravnanost gostujoče družbe 
do potomca priseljencev). Posledično se lahko pri teh otrocih razvijejo obrambni 

mehanizmi, kot odgovor na pripisan status. Lahko rečemo, da pride do specifične 
interiorizacije stigme, katere vpliv je pri nastajajoči identiteti drugačen kot pri 
izoblikovani identiteti (Lukšič-Hacin, 1995). 

Pri akulturaciji potomcev priseljencev ima šola pomembno vlogo. Kot že rečeno so 
stališča učiteljev glede vključevanja migrantov pogosto bližje asimilaciji. Potrebno bi 

bilo torej delovanje v smeri integracije. Avtorica Ajša Vižintin (2013) je razvila 
model medkulturne vzgoje in izobraževanja, s katerim želi prispevati k uspešnejšemu 
vključevanju otrok priseljencev in razvoju medkulturnega dialoga v slovenskem 
vzgojno-izobraževalnem sistemu. Za ta model bi lahko rekli, da je usmerjen v 

integracijo (ohranjanje lastne kulture in hkrati spodbujanje prilagoditve širši družbi), 
saj spodbuja medkulturni dialog. V model je zajela sedem področij:  

- Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo:  

Enakopraven odnos med kulturnimi, etničnimi, jezikovnimi in drugimi 
skupnostmi vidi avtorica v spoštljivem in enakopravnem sodelovanju med 
različnimi skupnostmi, ki sobivajo v naši družbi. Enakopravno sodelovanje z 

drugačnim pomeni, da to osebo jemljemo kot enakovredno, ne deficitno. 

Nadalje avtorica izpostavi strokovni izraz »pozitivna diskriminacija«, ki 
pomeni razlikovanje z namenom odprave nepravičnih razlik in vzpostavitvijo 
enakih možnosti za vse. Pomembno je tudi spodbujanje razvoja skupnostnih 
vrednot, izhodišče za razvoj teh vrednot pa je priznavanje večkulturne družbe 
in razvoj večkulturne družbe. Po mnenju avtorice bi tudi zaposlovanje 

učiteljev z lastno izkušnjo priseljevanja bistveno pripomoglo k uspešnejšemu 
vključevanju otrok priseljencev. Pri razvoju medkulturnosti apelira na vse 

prebivalstvo, ne samo na priseljence ali določeno kulturno, etnično ali kakšno 
drugo skupnost. Načelo medkulturnosti pomeni prisotnost medkulturnosti 
povsod: v šolski klimi, fizičnem okolju, šolskih učnih načrtih, odnosih med 

učitelji, učenci in skupnostjo. 
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-  Sistemsko podporo za uspešno vključevanje otrok priseljencev: 

Kakovostna sistemska podpora bi morala zajemati uvajalnico, ki se izvaja 

teden dni pred uradnim začetkom novega šolskega leta in je namenjena 
vključevanju novopriseljenih otrok. Pomembna je tudi priprava razredne 

skupnosti na sprejem otrok priseljencev. Pouk slovenščine kot drugega tujega 
jezika bi moral biti organiziran strokovno, sistematično, celostno in 
prilagojeno individualnim potrebam. Avtorica predlaga tudi dveletno 

prilagojeno ocenjevanje in pripravo individualnega programa za vsakega 

učenca priseljenca, podporo učencem priseljencem pa bi lahko nudili tudi 

vrstniki. 

 

- Učitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo 

Za uresničevanje tega modela je zelo pomembno, da učitelji razvijajo svojo 
medkulturno zmožnost, saj le na ta način lahko spodbujajo razvoj 
medkulturne zmožnosti tudi pri učencih. Razvijanje te zmožnosti pri učiteljih 

zajema: stalno usposabljanje, zavedanje o vplivu svojih stališč in pričakovanj, 
sprejemanje soodgovornosti za uspešno vključevanje, soočanje s predsodki, 
stereotipi in primeri sistematične in prikrite diskriminacije v (šolskem) 
okolju, aktivno državljanstvo, zavedanje, da je učenje jezika okolja in 

vključevanje v novo okolje dolgotrajen in kompleksen proces, ki je 

uspešnejši, če dobijo otroci ustrezno podporo. 
 

- Razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih 

Za razvoj zavedanja o večkulturni družbi je potrebno kritično branje 

obstoječih učnih načrtov in učnih gradiv; analiza predsodkov in stereotipov v 
učnih gradivih skupaj z učenci; pobuda za izločitev predsodkov in stereotipov 
iz učnih gradiv; pobuda za večperspektivne in večkulturne učne načrte in 
učno gradivo; povezava učne snovi z večkulturnostjo v razredu in na šoli, ki 
naj jo skupaj z učenci priseljenci in njihovimi starši tudi predstavijo; 
samostojna priprava in uporaba dodatnega učnega gradiva o večkulturnosti v 
šolski skupnosti; obravnava sistemske in prikrite diskriminacije. 

 

- Razvoj medkulturnega dialoga na šoli 
Medkulturni dialog se razvija, če poteka skladno z večkulturnostjo šole, v 
sodelovanju z otroki in starši priseljenci, ter pripadniki drugih ustavno 
priznanih manjšin. Poleg tega se medkulturni dialog razvija tudi z izvajanjem 

pouka maternih jezikov in kultur priseljencev; s spodbujanjem učenja 
maternih jezikov otrok priseljencev pri vseh učencih; z organizacijo 
medkulturnih učnih ur in medkulturnih šolskih prireditev, ki poleg prehrane 
in plesa zajemajo tudi umetnost, znanost, gospodarstvo, kulturo; z nabavo 

gradiva v maternih jezikih otrok priseljencev v šolski knjižnici; tako, da je 
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večjezičnost na šoli jasno vidna (v šolskem glasilu, pri objavah na spletni 
strani …) 
 

- Sodelovanje s (starši) priseljenci 

Pomemben je temeljit pogovor ob prvem stiku, s katerim šola pridobi 
informacije o otrokovem dosedanjem šolanju, predznanju in dosežkih učenca 
ter njegovih močnih in šibkih področjih. Za starše so pomembne informacije 
o vzgojno-izobraževalnem sistemu in podpori, ki jo šola od njih pričakuje. Za 
kakovostno sodelovanje so pomembne govorilne ure, roditeljski sestanki, 

sporočila po telefonu in v zvezkih, dvojezična vabila in obvestila staršem. 
Potrebno je spodbujati sodelovanje staršev pri medkulturnih učnih urah in 
šolskih prireditvah ter jim nuditi podporo pri učenju slovenščine. Avtorica 
predlaga tudi povezovanje z drugimi (starši) priseljenci in priseljenskimi 
društvi ter povezovanje staršev z organizacijami v lokalnem okolju. 
 

- Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 

To sodelovanje omogoča izmenjavo primerov dobrih praks; sodelovaje pri 

lokalnih, nacionalnih in meddržavnih projektih; usposabljanje, iskanje in 

pridobivanje podpore za uspešnejše vključevanje otrok in staršev 
priseljencev; razumevanje potreb priseljencev za njihovo vključevanje; razvoj 

medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih; razvoj medkulturnega dialoga v 

šoli in lokalni skupnosti; razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja. 

Ta model torej spodbuja uspešno vključevanje otrok priseljencev v novo (šolsko) 
okolje, pri čemer daje prostor tudi izvorni kulturi teh otrok (možnost učenja 
maternega jezika, gradivo v maternem jeziku, z organizacijo medkulturnih učnih ur 
in šolskih prireditev, na katerih imajo ti učenci možnost predstaviti svojo kulturo, 
npr. učenje plesov, značilnih za njihovo kulturo. Spoznavanje kultur učencev s 
priseljenskim ozadjem ima za te učence velik pomen, saj krepi njihovo etnično 
oziroma kulturno identiteto, njihovo samozavest in samopodobo. Na ta način učenci 
dobivajo sporočilo, da šola spoštuje njihovo kulturo in jih ima za enakovredne 

(Skubic Ermenc, 2003). 

 

2.5. ŽENSKI SPOL V KONTEKSTU MIGRACIJ 

Zadnje poglavje namenjam ženskam s priseljenskim ozadjem. Najprej osvetlim 
nevidnost žensk pri raziskovanju migracijskih procesov, kar napeljuje na razmislek o 

pomenu teorije družbenega spola pri konstruiranju spolnih vlog. Teorija družbenega 
spola je neposredno povezana s socializacijskimi praksami, ki se razlikujejo glede na 

spol, kar se še posebej izrazi v kontekstu migracij.  
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2.5.1. O migracijah žensk 

Kot že rečeno, pomembno mesto v sodobnih migracijah zasedajo ženske, saj 

predstavljajo velik delež vseh migrantov in glavno delovno silo (Cukut Krilić, 2009; 
Medica, 2007; Carling, 2005). Nekateri avtorji govorijo o feminizaciji migracij na 

globalni ravni (Castles in Miller, 2009), ki naj bi pomenila, da danes vedno bolj 

prevladujejo migrantke in da je bilo v preteklosti drugače (Milharčič Hladnik, 2014). 

Avtorica se sklicuje na Hoerderja, Kaura, Hahna in Sharpeja, ko pravi, da se je 

pojem feminizacije migracij začel pojavljati v času, ko je nastalo veliko študij, ki 
dokazujejo, da je bil precejšen delež žensk del migracijskih procesov že v preteklosti. 
V resnici torej ne gre za zgodovinsko posebnost, temveč za kontinuiteto. Spolna 

sestava migracij je bila v svetovnem merilu že v preteklosti uravnotežena (State of 
World Population, 2006), razlika je bila le v prepričanju, da so akterji migracij le 
moški. V zadnjih desetletjih je prišlo do pomembnih sprememb, saj se je »vidnost« 
žensk v migracijskih tokovih bistveno povečala (Milharčič Hladnik, 2014). 

Mnogi avtorji (Cukut Krilić, 2009; Medica, 2007; Mlekuž, 2011; Razpotnik, 2004) 
ugotavljajo, da so (bile) izkušnje žensk v migracijskih študijah pogosto prezrte, 
obravnavane stereotipno, morebitni specifični elementi njihovih izkušenj pa so bili 
zamolčani. Migracije so bile razumljene kot nekaj, kar se tiče le moških, kot »glav« 

družine. Migrantke pa so bile razumljene kot osebe, ki migrirajo izključno z 
namenom združitve družine, torej, da se le pridružijo moškim. 

Prve študije, ki so v analizah mednarodnih migracij dale mesto tudi ženski, so v 
zgodnjih sedemdesetih letih dvajsetega stoletja napisale ženske z lastno izkušnjo 
migracije (Erel in Koffman, 2003, v Cukut Krilić, 2009). Začetne študije so si 
prizadevale vključevati oziroma povečevati »vidnost« žensk v migracijskih tokovih. 

Kofman, Phizacklea, Raghuram in Sales (2000) med odmevnejše študije štejejo 

raziskave o migrantkah iz Jugoslavije v Franciji avtorice Mirjane Morokvašić, ki so 
sredi sedemdesetih let opozorile, da »migracija ni le prisilni odziv na ekonomsko 
negotovost samskih, ovdovelih ali razvezanih žensk, temveč tudi načrtovano dejanje 
žensk kot akterk, ki želijo pobegniti iz družbe, v kateri je patriarhalnost 
institucionalizirana in zatiralska sila« (Cukut Krilić, 2009, str. 44). Hondagneu-

Sotelo in Cranford (1999, v Cukut Krilić, 2009) vse večje raziskovalno zanimanje za 
migrantke v osemdesetih letih dvajsetega stoletja pripisujeta vzponu mednarodnega 

ženskega gibanja, ki je doprineslo k večjemu številu izobraževalnih programov t. i. 
ženskih študij. Kljub povečanemu številu raziskav, usmerjenih na ženske migracije, 
pa je avtorica Morokvašić (1983, v Kofman idr., 2000) ugotovila, da so te raziskave 

le reproducirale stereotip o ženskah kot soprogah in materah, čeprav je postalo jasno, 
da so izkušnje žensk zelo raznolike, ter da namen migracije ni le združitev družine, 
pač pa tudi zaposlitev. Tudi raziskave na območju Slovenije kažejo na raznolikost 
življenjskih zgodb priseljenk. Zbornik Krila migracij: po meri življenjskih zgodb 
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(Milharčič Hladnik in Mlekuž, 2009) razkriva življenjske zgodbe tako izseljenk iz 
Slovenije, kot tudi priseljenk vanjo. Iz različnih vidikov sistematično obravnava 
ženske kot migrantke in kot akterke migracijskih procesov. Podobno temu, je tudi 
delo Na poti do lastne sobe (Antić Gaber, 2011), v katerem so predstavljene 

raznolike zgodbe žensk, ki dokazujejo da »ženske niso zgolj (pasivne) sopotnice 

svojih partnerjev ali družinskih članov, ampak (tudi) aktivne kreatorke svojih 
življenjskih odločitev« (prav tam, str. 15) 

Erel in Kofman (2003, v Cukut Krilić, 2009) ocenjujeta, da so se študije iz zgodnjih 
osemdesetih let večinoma ukvarjale z ekonomskimi dejavniki migracije, vedno bolj 
pa so začele poudarjati tudi kulturne elemente migracij. Avtorja James Simon in 
Caroline Brettel (v Kofman idr., 2000) sta v svojem zborniku International 

Migration: The Female Experience opozorila na kulturne dejavnike ki imajo vpliv na 

migracijo, družinsko življenje in reprodukcijo. Za razliko takratnih študij, sta onadva 
prepoznala večjo raznolikost migrantk in migrantov. Sicer je »večina študij, v katerih 
so se avtorji ukvarjali z migracijo žensk v Evropi, sociološke narave s poudarkom na 
družbeni konstrukciji trga delovne sile oziroma vprašanju integracije« (Brettel, 2003; 
Erel in Kofman, 2003, v Cukut Krilić, 2009, str. 46). Nadalje avtorja Erel in Kofman 

(2003, v Cukut Krilić, 2009) trdita, da je v pred kratkim nastalih študijah v središču 
zanimanja reprezentacija migrantk in migrantov ter pomeni, ki jih ti pripisujejo svoji 

izkušnji.  

Kljub velikemu številu raziskav o migrantkah, je spol v evropski migracijski 

literaturi le redko upoštevan kot pomembna analitična kategorija, saj so migranti še 
vedno obravnavani kot brezspolna bitja, opozarjajo avtorice Kofman idr. (2000). 

Večina raziskav, ki se ukvarjajo z migracijami žensk, je »utemeljena prav na teorijah 

družbenih vlog, ki spol razumejo kot relativno statičen atribut posameznikov in 

posameznic« (Cukut Krilić, 2009, str. 48-49). Večina teh teorij spregleda pomen 
odnosov moči in družbenih sprememb. Sem spadajo zlasti tiste, ki so poudarjale, da 
je primarna vloga ženske v zasebni sferi, povezanost moškega z javno sfero pa je že 
skorajda »naravna« (prav tam). 

Pridemo do pojma družbenega spola, ki poudarja družbeno skonstruiranost spolnih 
vlog. 

2.5.2. Družbenost spola 

Izraz spol nanaša na razlike med moškimi in ženskami, ki so biološko določene 
(Haralambos in Holborn, 1999). To je torej biološki spol, ki določa spolno vlogo, »ta 
pa opredeljuje specifične osebnostne poteze in vedenjske odzive, ki so značilni za 
osebo tega spola« (Oakley, 2000, str. 97). K biološkemu spolu (sex) spada 
razlikovanje med »moškim« in »žensko«, k družbenemu spolu (gender) pa 
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razlikovanje med »moškostjo« in »ženskostjo« (Stoller, 1968, v Haralambos in 

Holborn, 1999). 

»Spol je v prvi vrsti biološka danost. Pripisi in verjetja, vezana na vloge enega ali 
drugega spola, so ustvarjeni naknadno. Družbeni spol je torej družbeni konstrukt« 
(Razpotnik, 2004, str. 84). Avtorica Vode (1999, str. 272) vzrok za različnost v usodi 

moškega in ženske vidi v prvi vrsti v »razliki, ki jo je ustvarila narava sama in ki je 

zato nespremenljiva. Ta naravna značilnost obeh spolov je ostala za ženo usodna 
predvsem zaradi poudarka, ki ga je na to naravno različnost vedno polagala družba s 
svojo ureditvijo«.  

Avtorja Tiger (1969) in Fox (1982) sta zagovornika teze, da je vedenje ljudi 

pogojeno z biogramatiko. Biogramatika je gensko pogojen program, ki vnaprej 

določa način človekovega vedenja. Te predispozicije so delno podedovane od 

primatov, delno pa naj bi se razvile v obdobju človekovega bivanja v lovskih in 

nabiralniških skupnostih. Zaradi delovanja biogramatike naj bi bili moški bolj 
agresivni in dominantni od žensk, primarna vloga ženske pa naj bi bila rojevanje in 

nega otrok. Od tod tudi prepričanje o naravni pogojenosti spolnih vlog, na katerem so 

temeljile družbene ureditve mnogih kultur. 

Murdock (v Haralambos in Holborn, 1999) biološke razlike med moškimi in 
ženskami vidi kot temelje delitve dela v družbi glede na spol. Moških in žensk ne 
usmerjajo gensko utemeljene značilnosti, ki bi jim pripisovale neko določeno vlogo. 
Avtor meni, da biološke razlike (npr. večja fizična moč pri moških in rojevanje pri 
ženskah) vodijo do spolno pogojenih vlog iz čiste praktičnosti. Ženska je zaradi svoje 
biološke funkcije rojevanja in dojenja otrok privezana na dom; zaradi svojih fizičnih 
lastnosti je omejena na manj naporna opravila. 

»Mnogo razlag zatiranja žensk slednje povezuje z njihovo lociranostjo v drugačni 
družbeni sferi od tiste, ki jo okupirajo moški. Takšni binarni konstrukciji sta na 

primer delitev na javno in zasebno ter na naravo in civilizacijo« (Yuval-Davis, 2009, 

str. 12). Vloga moškega naj bi bila tako vezana bolj na javno sfero, vloga ženske pa 
na zasebno. Ortner (1974) je postavila tezo, da so ženske, zaradi zmožnosti rojevanja 
otrok in s tem ustvarjanja novih »reči« na naraven način, bližje naravi, moški pa so 
bližje kulturi, ker imajo svobodo oziroma so prisiljeni ustvarjati na kulturen način.  

Za mnoge so bile in so še danes biološke razlage najbolj prepričljivi argumenti za 
razlikovanje med moškimi in ženskami. Neenakost med spoloma oziroma 

patriarhalni odnosi izvirajo iz prazgodovine in so posledica naravne delitve dela - ko 

je moški imel vlogo zaščitnika družine, vloga ženske pa je bila skrb za dom - in 

vrednotenja dela (Černigoj Sadar, 1991). Takšna delitev dela se je kasneje še utrdila 
in biološka osnova je tako služila kot sredstvo, s katerim so družbe upravičevale 
svojo ureditev glede položaja žensk (Ličen, 2009).  
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Teorija družbenega spola prinaša drugačen pogled na razlikovanje med spoloma. 
Vloge, ki jih pripisujemo spolu so v veliki meri družbeno skonstruirane. Gilmore 
(1990, v Haralambos in Holborn, 1999), ki obravnava pojem moškosti trdi, da mora 

odgovor na uganko družbenega spola ležati v kulturi, vendar tudi biologija ni 
nepomembna. Kultura lahko na različne načine uporablja ali pretirano poudarja 
biološke predispozicije. Iz tega avtor izpelje model bistvenih koordinat moškosti 
(moški – oplojevalec, moški – oskrbovalec in moški – zaščitnik), ki je v večini kultur 
opredeljena podobno, njena vsebina pa je utemeljena na razlikovanju ter odnosu do 

drugega pola – ženskosti. 

Identifikacija posameznika kot ženske ali kot moškega je ena najpomembnejših 
identitetnih razsežnosti (Razpotnik, 2004). Avtorja Archer in Lloyd (2002) sledita 

teorijam avtorjev Maccoby, Bern in Eagly, ko pravita, da se spol nanaša na binarni 
kategoriji ženska in moški, namen družbenega spola pa je označevanje širšega ali 
ožjega obsega na kontinuumu moško in žensko. Družbeni spol in spolni stereotipi 
izhajajo iz tradicionalnih vlog, vezanih na žensko ali moškega, poleg tega pa so 
lahko tudi manipulirani, zato ni mogoče na splošno trditi kaj je moško in kaj žensko. 

Družbeni spol se tako ustvarja skozi delitev dela, ki ji tako moški kot ženska sledita 
in vzajemno vzdržujeta (Razpotnik, 2004). 

Tudi avtorica Mead (1964) je opozorila na nestabilnost socialnih kategorij 

»moškega« in »ženske«. Naredila je obsežno raziskavo človeških kultur in ugotovila, 
da posameznih družbenih vlog, kot npr. nega otrok, vzgoja, delo, služenje vojaščine, 
ne moremo neizogibno povezati s spolom. V mnogih kulturah so moški bolj negujoči 
od žensk, v nekaterih je agresivnost bolj lastnost ženske, zelo pogosto pa se te vloge 

vzajemno izmenjujejo. Tudi način reševanja vprašanj ekonomije, reprodukcije, 

spolnosti, sorodstva… se od kulture do kulture precej razlikuje (prav tam), zato biti 

ženska ali biti moški pomeni v različnih kulturah precej različne stvari (Razpotnik, 
2004, str. 87). 

»Ženska se ne rodi: ženska to postane« so znamenite besede avtorice Simone de 
Beauvoir (2013, str. 15), ki v svojem delu Drugi spol opozarja na družbeno 
skonstruirano neenakost med položajem ženske in položajem moškega. »Lika, ki si 
ga znotraj družbe nadeva človeško bitje ženskega spola, ne definira nikakršna 
biološka, psihična, ekonomska usoda; k izgradnji tega vmesnega produkta med 
moškim in kastratom, ki je označen kot ženski, prispeva celotna civilizacija« (prav 
tam, str. 15). Avtorica problematizira »drugost« ženskega spola. Pravi, da je ženska 
določena glede na moškega, moški predstavlja normo, ženska odklon od norme. On 

je Subjekt, ona je Drugi.  

Feministične teorije so že od začetka temeljile na razlikovanju med biološkim in 
družbenim spolom. Z argumenti, da spolne delitve dela, moči in nagnjenj niso 
biološke, temveč družbeno proizvedene, so postavile tezo, da je družbeni položaj 
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žensk mogoče oziroma treba spremeniti v smeri enakosti med spoloma (Yuval-
Davis, 2009). 

2.5.3. Povezava družbenega spola s socializacijskimi praksami 

Najgloblji vpliv na psihološki razvoj otroka imajo njegove najzgodnejše izkušnje, saj 
se njihovi vplivi kažejo tudi v poznejših obdobjih posameznikovega življenja. 
»Način, kako so deklice in dečki obravnavani s strani staršev in odraslega sveta 
nasploh, se razlikuje od trenutka, ko je določen njihov spol« (Razpotnik, 2004, str. 
88). 

Ker otrok navadno prve izkušnje pridobiva v primarni družini, je torej vloga staršev 
tista, ki je najpomembnejša pri prenašanju spolnih vlog. Nezanemarljivo vlogo, sploh 
v obdobju odraščanja, pa imajo tudi vrstniške skupine in mediji (Razpotnik, 2004). 
Archer in Lloyd (2002) navajata ugotovitve raziskav, ki kažejo, da so vplivi 
vrstnikov na posameznika večji ob odsotnosti očeta. Nekateri vplivi tako staršev kot 
vrstnikov so lahko med seboj skladni, posebej očetje in vrstniške skupine znajo fante 

močno odvračati od aktivnosti, ki so stereotipno »rezervirane« za ženske (prav tam). 

Deklice prek opazovanja in identifikacije z materjo razvijejo močan intuitivni 
občutek za potrebe drugih ljudi. »Kmalu se naučijo, da je pogoj za to, da so ljubljene, 
skrb za druge in emocionalna razpoložljivost. Nasprotno doživijo dečki takrat, ko se 
vidijo drugačne od matere, tudi potrebo, da so drugačni od tega, kar se od mater 

pričakuje« (Zaviršek, 1994, str. 21-22). Avtorica nadalje poudarja, da se separacija 

med materjo in sinom kompenzira z njegovim privilegiranim položajem kot moške 
osebe v simbolnem družbenem redu. Dečki začutijo, da so pričakovanja, naslovljena 
nanje drugačna od pričakovanj, naslovljenih na deklice. Kot so drugačna 
pričakovanja glede na spol, je drugačno tudi mesto, ki ga v družbi zasedajo dečki in 
deklice (prav tam). Fantje so tako opogumljeni, da sprejemajo družbeno cenjene 

značilnosti, kot npr. ambicioznost in odločnost, medtem ko za dekleta veljajo manj 
zaželene lastnosti, kot so popustljivost, uslužnost, obzirnost in pasivnost (Razpotnik, 
2004). 

Avtorica Oakley (2002) se strinja, da so spolne vloge družbeno skonstruirane. Na 

podlagi ugotovitev avtorice Hartley prikaže štiri glavne načine, na katere se odvija 
socializacija spolne vloge. Na otrokovo samopojmovanje vpliva starševska 
manipulacija, na primer, ko starš določenim delom telesa ali vedenjem posveča več 
pozornosti. Na ta način otrok pridobiva informacije o tem, katere lastnosti in vedenja 
so tipična za ženske in katera za moške. Razlike nastanejo tudi z usmerjanjem 
lastnosti in vedenj k različnim objektom iz okolja (npr. kupovanje igrač – deklicam 

kupujejo npr. punčke, miniaturne gospodinjske predmete, ki jih spodbujajo, da vadijo 
svoje pričakovane odrasle vloge kot matere in gospodinje, fantom pa npr. kocke, 
puške, ki spodbujajo bolj praktično in agresivno vedenje). Eden izmed vidikov 

socializacije je tudi verbalno apeliranje, kar otroka pelje do identifikacije s svojim 
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spolom in posnemanja odraslih istega spola (npr. »Ti si poreden fant« ali »Ti si 
pridna deklica«). Dečki in deklice so izpostavljeni tudi specifičnim aktivnostim 
(deklice se še posebej spodbuja k opravljanju gospodinjskih del). Spolno specifična 
so tudi nezavedna sporočila s strani staršev. Ta sporočila se tudi najgloblje vtisnejo v 
otrokovo zavest. Tudi v procesu sekundarne socializacije se odvijajo podobni 

mehanizmi kot v družini in sicer preko različnih družbenih institucij, od vzgojno-

izobraževalnih pa do medijev množične kulture (prav tam). 

Usoda ženske in moškega je skozi vsa obdobja življenja zelo zaznamovana glede na 
spol, trdi avtorica Vode (1999) in nadaljuje da je socialni, slojevski oziroma razredni 

položaj celo bolj determinirajoč kot pa spol. Meni, da so gospodarske razmere tista 
osnova, ki v določenem družbenem kontekstu zbližuje in izenačuje usodo moških in 
žensk. Usoda ženske iz nižjega razreda je veliko bližje usodi moškega iz istega 
razreda, kot usodi ženske iz višjega.  

»Rekli bi lahko, da je človek ujetnik vsake svoje identitete oziroma družbene vloge. 
Vsak od pripadnikov obeh spolov je tako tudi ujetnik vlog, ki jih v specifičnem 
kulturnem kontekstu njen ali njegov spol narekuje« (Razpotnik, 2004, str. 89). 

Poglejmo, kakšno mesto imajo ugotovitve o družbeni konstrukciji spola - na katerih 

so temeljila prizadevanja feminističnih gibanj k izboljšanju položaja žensk – v 

kontekstu migracij. »Prispevek feminizma k analizam migracij pomeni odprtje in 

eksploracijo ženskega vidika pri razlagi sveta in s tem tudi migrantske situacije. 
Prizadevanje za upoštevanje ženske izkušnje postane kompleksnejši problem, ko 
privzamemo dejstvo, da »ženski vidik« v različnih kulturah pomeni nekaj drugega« 

(Razpotnik, 2003, str. 371).  

2.5.4. Spol v izkušnji migracije 

Kot že rečeno, se je večina raziskav migracij ukvarjala s položajem moškega, 
medtem ko je bila izkušnja ženske v veliki meri prezrta. Tako niti ženske – 

priseljenke, niti socialno ogrožene ženske ne morejo kaj dosti pridobiti s teorijo ali 
emancipatorno prakso žensk na splošno, pa tudi ne z emancipatornimi gibanji 
priseljencev nasploh, trdi avtorica Razpotnik (2004).  

Tako kot moški, tudi ženske migrirajo zaradi želje po izboljšanju svojega položaja in 

povečanju družbene mobilnosti. V zmožnosti zaslužiti denar vidijo ženske tudi 
možnost povečanja socialnega ugleda. Za žensko in moškega velja, da se s selitvijo 

poveča družbena mobilnost, a za vsakega na drug način. V emigrantski družbi 
običajno velja, da ženske sledijo moškim, saj imajo oni najpogosteje finančno moč 
oziroma moč preskrbeti družino. V imigrantski družbi pa si te ženske najdejo 
zaposlitev in tako tudi one začnejo služiti denar. Srečujejo se z novimi kulturnimi 
vzorci in spolnimi vlogami nove kulture, kar dodobra zamaje njihove koncepte o 

spolnih vlogah in jih tudi preoblikuje (Razpotnik, 2003). To dokazuje študija primera 
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avtorice Dávila (2008), ki je s svojo raziskavo želela osvetliti položaj latinsko 
ameriških imigrantk v Severni Karolini s poudarkom na več vidikov (pomen znanja 
angleškega jezika v povezavi s socialno mobilnostjo, izobrazba, motivacija, spol, 
starost, naglas, pretekle profesionalne izkušnje). V vzorec je zajela štiri ženske in 
ugotovila, da so se ob prihodu v tuje okolje vse soočale s spremembo položaja na 
profesionalnem področju, nižjim življenjskim standardom, jezikovnimi ovirami in 
kritikami, povezanimi z medkulturno ureditvijo. Nezanemarljiva je bila tudi vloga 

spola. Zaradi neznanja angleškega jezika so se zanašale na svoje može, kar pa ni bil 
edini razlog za takšno držo. Na može so se zanašale tudi zato, ker v njihovi kulturi 
moški velja za zaščitnika družine in sprejemalca odločitev. Za vse je njihov spol 

predstavljal bariero pri učenju angleškega jezika in pridobivanju profesionalne 
mobilnosti. Omenjale so tudi nespoštovanje na delovnem mestu s strani sodelavk in 
manj s strani sodelavcev. Tisti dve, ki že dlje časa bivata v tujini, sta bili zadovoljni s 

svojim profesionalnim življenjem, medtem ko je za drugi dve veljalo nasprotno. 

Delovno mesto ne ustreza njunim osebnim in profesionalnim interesom. Omogoča 
jima preživljanje družine, ne pa tudi osebnega zadovoljstva (prav tam).  

Raziskava kaže, da imajo migrantke v resnici večje ambicije, kot bi sprva 

pričakovali. Pri adaptaciji na novo okolje pa nemalokrat naletijo na ovire, ki so 

vezane na spolno predpisane vloge. Ženskam se pripisujejo vloge kot so nega in skrb 
za druge, kar jih pogosteje kot moške priklenja na dom oziroma družino (Razpotnik, 
2004).  

To se potem odraža tudi v vzgoji deklic in dečkov – potomcev priseljencev. Avtorja 

Diona in Diona (2001) zanimajo predvsem pričakovanja staršev glede vedenja 

njihovih otrok in razlike teh pričakovanj glede na spol. Ugotavljata, da imajo starši 
do hčera višja pričakovanja, predvsem v primeru, ko se jim zdi, da določeni elementi 
nove kulture ogrožajo vrednote, v katerih so bili sami vzgojeni in jih želijo ohranjati. 
Takrat njihovi pritiski na hčere postanejo še močnejši, v njih namreč vidijo nosilke 
tradicionalnih vrednot. Neredko so spolno specifična pričakovanja o ustreznem 

vedenju s strani staršev do otrok taka, kot se ga ne držijo niti v izvorni kulturi 
staršev, pravi avtorica Razpotnik (2004), ki se strinja, da priseljenci v vlogi staršev 
svoje hčere bolj omejujejo in imajo nad njimi več kontrole kot nad sinovi. Podobna 

situacija je tudi pri latinsko ameriških družinah, konkretno pri mehiških priseljenskih 
družinah v ZDA. Starši od deklic pričakujejo, da bodo ohranjale družinske vezi in 
tradicijo ter integriteto kulture, medtem ko je fantom omogočena neodvisnost in 

avtonomija (Spears Brown in Chu, 2013). Yuval-Davis (2009) pravi, da se od žensk 
pogosto pričakuje, da nosijo »breme reprezentacije« kot simbolne nosilke identitete 

in časti skupnosti. 

Kljub močnim pritiskom s strani staršev, pa otroci priseljencev niso imuni tudi na 

pričakovanja gostujoče kulture. Za nekatere imigrantske družine velja, da 
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pričakovanja staršev do hčera in sinov izražajo željo optimizirati koristi, ki jih 
pričakujejo od imigracije, npr. pridobitev izobrazbe in večja možnost za zgraditev 
kariere, obenem pa tudi željo po ohranjanju pomembnih vrednot in vedenj svoje 
izvorne kulture (Razpotnik, 2004). To spet prinaša različne socializacijske zahteve 
glede na spol, kar pomeni, da so te zahteve vezane na tradicionalne spolno 

predpisane vloge za en in drugi spol (prav tam). Avtorja Dion in Dion (2001) 

navajata primer mladih kitajskih priseljenk, ki se čutijo ujete med, na eni strani 

tekmovalne vrednote in potrebo po osebnostnem razvoju in pa na drugi strani 

potrebo po ohranjanju vrednot svoje izvorne kulture oziroma družinske tradicije.  

Postavlja se vprašanje, kakšna naj bi sploh bila ženska družbena vloga, ki bi bila 
primerna za sodobni svet, v katerem se življenje vrti okoli tehnološkega napredka, 
tradicionalne vloge žensk pa postanejo postranskega pomena. Posledično ženske 
postanejo neenake tekmice moškim, neredko pa zaradi takšne družbene realnosti 
ostajajo zunaj. Kaj vse naj bi torej zajemala vloga ženske in kakšne so predstave o 

ženski, ki so odraz, na različnost neobčutljivih množičnih občil? Lim (1997, v 

Razpotnik, 2004) opisuje predstavo o »superženski«, torej ženski, ki naj hkrati 
izpolnjuje pričakovanja na različnih področjih, ki so pogosto nezdružljiva. To 
pomeni, da naj hkrati vzdržuje varno domače gnezdo, v katerem vladata stabilnost in 

nespremenljivost, po drugi strani pa naj bi bila kos izzivom zunaj družine in naj bi 
stalno stremela k napredku, katerega pojmovanje se v veliki meri oblikuje neodvisno 

od nje (prav tam).  

Nazadnje pa še o vprašanju, kako bi na podlagi povedanega lahko dosegli družbene 
spremembe v smeri izboljšanja položaja žensk, pripadnic etničnih manjšin, ki je bil 
dvojno prezrt. Kot že rečeno, sta izkušnji biti ženska in biti moški vezani na kulturo, 

torej sta družbeni konstrukt. Družbena pričakovanja usmerjajo posameznikov način 
razmišljanja, hotenja, čutenja in početja. Načini bivanja so zelo raznoliki, saj jih 

določa družbeno-kulturni kontekst. »Vključujejo ključne kulturne ideje, vrednote in 
razumevanja tega, kaj pomeni biti posameznik, sprejemljiv za določeno skupino« 
(Razpotnik, 2004, str. 124-125). To vprašanje se še posebej tiče pripadnikov etničnih 
manjšin, ki iščejo ravnovesje med vrednotami izvorne in nove kulture. Če temu 

dodamo še vidik spola, postane stvar še kompleksnejša. 

Ker živimo v svetu raznolikih konceptov bi si morali prizadevati resnično sprejemati 
različnosti, kar zajema tudi kolektivno mobilizacijo prikrajšanih skupin. S tem bi 
lahko dosegli družbene spremembe (prav tam). Avtorica navaja dva scenarija: 

individualiziran, a v sebi multifreničen način bivanja, ki je navidez sproščen mnogih 
omejitev ali pa na drugi strani način bivanja, za katerega so značilne težnje k 
ohranjanju poznanih identitetnih konstruktov oziroma težnje h krepitvi tradicionalnih 

vrednot (prav tam). 
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Ker so družbene spremembe stalnica, bo morda potrebno preoblikovati ali ustvarjati 
in uporabljati nove strukture pojmovanja, kar pomeni »odpiranje najrazličnejših 
naracij, posluh zanje ter odprtje vselej novim načinom razmišljanja, ki bi 
legitimizirali, opolnomočili in tudi odpirali prostore širšemu spektru načinov 
življenja«, še zaključi avtorica (Razpotnik, 2004, str. 128). 

V empiričnem delu me bo zanimalo, kakšen scenarij si zase želijo potomke 
priseljencev, kako vidijo svojo umeščenost v okolje, v katerem živijo, kakšne 
aspiracije imajo ter kako se značilnosti priseljenskega ozadja kažejo v vsakdanjem 
življenju, katerega pomemben del je pri teh dekletih šola. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Izkušnja migracije pomembno zaznamuje življenje priseljencev, vpliva pa tudi na 
življenje potomcev priseljencev. Predvsem v obdobju odraščanja v ospredje pride 
vprašanje identitete, še posebej pri priseljencih, ki so razpeti med pričakovanji in 
vrednostnimi sistemi na eni strani izvorne, na drugi strani pa gostujoče kulture. Pri 
raziskovanju identitete ljudi z migrantskim ozadjem je pomemben tudi vidik spola, ki 

je bil v večini študij, ki so se ukvarjale z migracijami zanemarjen. Migrante so 
obravnavali kot »bitja brez spola« ali pa so predvidevali, da se izkušnja migracije ne 
razlikuje, ne glede na spol. Izhajali so iz domnev, da so bili migranti mladi moški in 
da so se selili iz ekonomskih razlogov, medtem ko so migrantke obravnavali kot 

tiste, ki so migrirale z namenom, da bi se družine združile (Cukrut Krilić, 2009). V 
družinah z migrantskim ozadjem se ženske pogosto povezuje s skrbjo za otroke in 
dom. One so tiste, ki morajo ohranjati tradicijo in vrednote izvorne kulture. To se 

odraža tudi pri vzgoji, saj starši hčeram pustijo manj svobode in avtonomije kot 
sinovom. Takšni pritiski staršev zaznamujejo identiteto deklet.  

3.2. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE TER RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

Raziskovalni namen empiričnega dela je raziskati, kako potomke priseljencev 

doživljajo svojo življenjsko situacijo in kakšna je njihova vizija prihodnosti ter 

ugotoviti ali je njihovo doživljanje mogoče povezati s posebnostmi, ki bi jih lahko 
pripisali značilnostim migrantskega ozadja. Ne želim torej le opisati njihovega 
doživljanja, temveč tudi ugotoviti, kaj si sploh želijo za sebe in kako so njihove želje 
povezane z vplivi obeh kultur, ki so jim dekleta izpostavljena. 

Cilj raziskave je spoznati življenjsko situacijo odraščajočih potomk priseljencev in 
globlje razumeti njihovo doživljanje svoje situacije s poudarkom na pričakovanjih in 
vrednotah obeh kultur v kateri so vpeta življenja priseljenk. »Cilj kvalitativnega 
raziskovanja ni z reprezentativnim vzorcem poiskati ugotovitve, ki bi jih lahko 

posplošili na osnovno množico, ampak je čim celoviteje spoznati proučevano osebo, 
institucijo, pojav, skupino …« (Vogrinc, 2008, str. 54). Glede na namen in cilje 
raziskave sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako se kažejo značilnosti migrantskega okolja v razredni dinamiki? 

2. Kako potomke priseljencev doživljajo odnos ožjega okolja (družine) in 
širšega okolja (soseska, šola in druge institucije) do njih? 

3. So trenutno zadovoljne s svojo situacijo ali bi si želele kaj spremeniti? 
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4. Kaj si želijo za sebe v prihodnosti? Kakšna je njihova vizija? 

 

3.3. RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

Uporabila sem kvalitativni raziskovalni pristop in deskriptivno raziskovalno metodo. 

Kvalitativni raziskovalni pristop daje poudarek na »proučevanje subjektivnih 
doživetij posameznika in ugotavljanje pomena, ki ga posameznik pripisuje 
posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni niti subjektivni pogledi 
raziskovalca na proučevano situacijo« (Vogrinc, 2008, str. 14). Namenjen je 

proučevanju problemov manjšega obsega, teži pa k celostni in poglobljeni obravnavi 
pojavov, v čim bolj naravnih razmerah in v kontekstu konkretnih okoliščin (prav 
tam). 

3.3.1. Vzorec 

Pri intervjujih vzorec predstavlja enajst deklet iz razredov tretje triade osnovne šole, 
v kateri ima večinski delež učencev priseljensko ozadje. Pri opazovanju sem v vzorec 
zajela razrede, v katere so vključena intervjuvana dekleta. Vse intervjuvanke so 
predstavnice druge ali tretje generacije priseljencev. Vzorec sodelujočih v raziskavi 

je neslučajnosten. 

3.3.2. Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem pridobivala na dva načina: z delno strukturiranimi intervjuji in z 

opazovanjem brez udeležbe. Intervjuje sem izvedla z enajstimi učenkami. Sestavila 
sem bolj odprta vprašanja, saj so se v precejšnji meri nanašala na doživljanje 
intervjuvank. Med samim potekom intervjuja sem sledila temi pogovora in glede na 

povedano oblikovala dodatna vprašanja. Pri sestavljanju vprašanj sem si pomagala z 
raziskovalnimi vprašanji in z literaturo. Vse intervjuvanke so sodelovale 

prostovoljno, intervjuji pa so bili izvedeni v soglasju s starši. Anonimnost je bila 
zagotovljena, zato sem imena sodelujočih označila s črkami (npr. oseba A).  

Opazovanje brez udeležbe je bilo nestrukturirano, saj sem določila le glavna 

področja, na katera moram biti bolj pozorna, vsako področje pa sem tudi natančneje 
razdelala. »Za nestrukturirano opazovanje je značilno, da so vnaprej določene le bolj 
ali manj splošne smernice ali grobe glavne vsebinske kategorije, v okviru katerih 
opazovalec vodi svoje opazovanje proti zastavljenemu cilju« (Vogrinc, 2008, str. 
84). Področja sem določila s pomočjo vprašanj in odgovorov iz intervjujev. Po 
vsakem opazovanju sem najprej napisala refleksijo, v kateri sem opisala tudi 

dogajanje v razredu. Nato sem po področjih zapisala svoja opažanja. 
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Vse intervjuje, razen enega sem izvedla v aprilu 2015, zadnjega pa v začetku maja 
2015. Svetovalna delavka mi je pomagala pridobiti dekleta. Povedala je, da je 

vprašala, katera bi sodelovala in da so se dekleta sama javila. V začetku aprila sem 
prišla na šolo, da sem se z njimi dogovorila za termine intervjujev. Še prej sem jim 
preko svetovalne delavke posredovala soglasja staršev, da njihove hčerke lahko 
sodelujejo v raziskavi. Tista dekleta, ki niso bila prisotna takrat, ko smo se 

dogovarjale glede terminov, sem potem kontaktirala preko telefona, njihove 

telefonske številke pa mi je posredovala svetovalna delavka. Vsako intervjuvanko 

sem dan pred dogovorjenim terminom preko telefona opomnila na najino srečanje. 

Pogovore sem izvajala na šoli in sicer takoj, ko so zaključile s poukom, večinoma je 
bilo to po 12.00. Intervjuji so trajali v povprečju 45 minut, nekateri več, nekateri 
manj. Dekleta so bila pred intervjujem seznanjena z okvirnim časom trajanja 
pogovora in s tem, da bo pogovor posnet. Povedala sem jim tudi, da bodo 

transkripcijo pogovora, ki bo sledila zatem, dobile v pregled. Intervjuje sem snemala 

s telefonom, posnetke pa transkribirala v dobesedni zapis, pri čemer sem natančno 
označila dialog. Transkripcije sem natisnila in jih pustila pri svetovalni delavki, ona 

pa jih je dala dekletom. Transkripciji sem dodala še dopis s prošnjo po morebitnih 
pripombah. Prosila sem, naj mi v primeru, da je vse v redu, sporočijo preko telefona 

(pustila sem svojo telefonsko številko), v kolikor pa imajo pripombe, naj mi napišejo 
na dopis, na katerem sem v ta namen pod naslovom Komentarji pustila prostor. 

Dekleta mi potem niso nič sporočila, zato sem jih v času opazovanja vprašala, če so 
prebrala intervju in če je vse v redu. Nobena ni imela pripomb. Ob nejasnostih glede 
vsebine sem dekleta kontaktirala preko telefona in jih prosila za dodatna pojasnila. 

Opazovanje je potekalo med 22.5.2015 in 29.5.2015. Opazovala sem štiri razrede – 

en sedmi, dva osma in en deveti razred. V vsakem razredu sem izvedla tri seanse 

opazovanja. Za prvi termin opazovanja sem se dogovarjala s svetovalno delavko, za 

preostale pa sem izbirala iz urnikov, ki sem jih dobila od nje. Stopila sem do 

učiteljev1 in jih vprašala, če bi jim določen termin ustrezal. Posebnega kriterija glede 
tega, pri katerem predmetu, pri katerem od učiteljev ali katero uro bom opazovala, 

nisem imela. Malo sem kombinirala, da sem čim bolj izkoristila čas, ko sem bila na 
šoli, svetovalna delavka pa mi je pri tem pomagala. Opozorila me je, da eni učiteljici 
ni všeč, da je še kdo prisoten v razredu, ker naj bi imela slabo izkušnjo s tem, ko je 
bila nekoč študentka, ki je delala raziskavo prisotna pri njeni uri. Očitno je pri izbiri 
terminov za prvo seanso opazovanja spregledala, da je en termin opazovanja določila 
ravno pri tej učiteljici. Ta učiteljica je bila negativno presenečena, ko sem stopila do 
nje in ji povedala, da bom opazovala. Rekla je, da o tem nič ne ve in vseeno privolila 

k moji udeležbi na uri. Dodala je še, da je v redu in da nisem jaz nič kriva. Ko je 
                                                 
1 Pri naslavljanju oseb v množini uporabljam splošno obliko (učitelji, sošolci, učenci, prijatelji), pri 
čemer se nanašam na oba spola, v konkretnih primerih pa osebam določim spol. 

 



44 

 

svetovalna delavka imela čas, me je pospremila do razredov in učiteljem povedala, 

da bom prisotna v razredu, ko pa ni imela časa, sem sama stopila do učiteljev.  

Učitelji so bili prijazni in odprti. Nekateri so me spraševali, kaj raziskujem. Povedali 
so, kako bo potekala ura in me tudi opozarjali, da ne bodo nič takega delali in da bo 
potekalo ustno spraševanje. Razložila sem jim, da bom opazovala razredno dinamiko 
in da tudi želim neko realno situacijo. Nekateri so tudi predlagali, h kateri uri bi šla 
lahko opazovat – za deveti razred so rekli, da bi šla lahko enkrat na razredno uro, ker 
so bili ravno v pripravah za valeto. Takrat bi lahko dobro videla, kakšna je dinamika, 
a sem časovno drugače uskladila, tako da nisem šla na razredno uro. Nekateri učitelji 
so sami ponudili termin, ko bi lahko prišla opazovat v njihov razred. 

Že takoj na začetku tega dela raziskovanja sem opazila, da je vzdušje na šoli precej 
napeto, saj se je bližal zaključek šolskega leta. Učitelji so imeli veliko dela, 
predvsem je bilo vse usmerjeno v pridobivanje in popravljanje ocen. Tudi svetovalna 

delavka je imela ogromno dela, zato se mi ni mogla toliko posvečati.  

V prvo seansi opazovanja sem v vsakem razredu povedala, kdo sem in zakaj sem 

prišla. Razložila sem, da bom opazovala trikrat in si delala zapiske, pri čemer ne bom 
nikogar poimensko izpostavljala. 

S svetovalno delavko sem se dogovorila, da mi po vseh končanih seansah opazovanja 
še ona opiše posamezne razrede. Dogovorili sva se za termin in ko sva se srečali, si 
je vzela čas in mi povedala, kaj je značilno za razrede, ki sem jih opazovala. Začeli 
sva tako, da sem jo jaz vprašala, kar me zanima, oziroma ji povedala, kaj sem sama 
opazila, potem pa je ona to komentirala. 

3.3.3. Postopek obdelave podatkov 

Podatke sem obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo, katere osrednji proces je 

kodiranje. V procesu kodiranja raziskovalec interpretira analizirano besedilo oziroma 

posameznim delom besedila s ključnimi besedami, pojmi ali kodami, določi pomen 
(Charmaz, 2006; Bryman, 2004; Flick, 1998, v Vogrinc, 2008). Kvalitativna analiza 

gradiva tako poteka »od določitve enot kodiranja, prek zapisa pojmov, ki jim po naši 
presoji ustrezajo, in analiziranja značilnosti teh pojmov, do formuliranja neke 

pravilnosti, teoretične razlage ali pojasnitve (Vogrinc, 2008, str. 61).  

Vsak raziskovalni del sem najprej analizirala posebej, nato sem ju združila tako, da 
sem primerjala odgovore deklet z razredom v katerega so vključene, v utemeljeni 

teoriji pa sem analize razredov združila v skupno analizo in jo interpretirala. 
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Intervjuje sem analizirala z odprtim kodiranjem, pri čemer sem najprej podčrtala 
pomembnejše dele besedila, katerim sem nato določila kode I. in II. reda, te pa na 

koncu združila v kategorije. Sledila je analiza opazovanja. 

Pri opazovanju sem analizirala vsak razred posebej. Najprej sem podčrtala 
pomembnejše dele besedila, nato pa po področjih, katera sem določila pred izvedbo 
opazovanja, analizirala podatke. Začela sem s splošnim opisom razreda, ki je, med 

drugim, zajemal tudi informacije, pridobljene od svetovalne delavke. Nato je sledila 

analiza posameznih področij, nazadnje pa še razmislek o mojem vplivu v procesu 
opazovanja. 

Zadnji del analize je zajemal združitev obeh analiz. Kot rečeno, sem najprej združila 
intervjuje deklet z analizo opazovanja razreda, v katerega so vključene. To pomeni, 
da sem primerjala odgovore deklet iz npr. 7. razreda, z mojimi opažanji v tem 
razredu. Kategorije, pridobljene iz procesa kodiranja intervjujev in področja 
opazovanja sem združila v posamezne sklope, kar mi je omogočilo lažjo in 
preglednejšo analizo podatkov. Na koncu sem analize razredov združila v skupno 

analizo in jo povezala v utemeljeno teorijo.  

 

3.4. SKUPNA ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

3.4.1. Opis ciljne skupine 

V intervjujih je sodelovalo enajst deklet iz tretje triade osnovne šole. Prihajajo z 
družin s priseljenskim ozadjem, o čemer bom pisala pod naslednjo točko. Večinoma 
imajo po eno sestro/brata, živijo pa v večstanovanjskih hišah, ki si jih delijo s 
sorodniki – starimi starši, strici/tetami. Družine nekaterih deklet imajo v hiši 
podnajemnike. Nekatera dekleta živijo le s starši in sestro/bratom, pri dveh sta starša 
ločena oziroma v postopku ločitve. 

Večina staršev ima srednješolsko izobrazbo, nekateri imajo osnovnošolsko, nekateri 
pa tudi visokošolsko. Splošna predstava glede izobrazbe priseljencev je, da so nižje 
izobraženi, kar se sklada tudi z izobrazbo večine staršev intervjuvank, vendar 
primerjava izobrazbene strukture priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije in 
prebivalcev Slovenije po besedah avtorice Medvešek (2007, str. 54) »nekoliko 
zamaje splošno razširjen stereotip o slabo izobraženih priseljencih«, saj je izobrazba 
priseljencev le malo nižja od izobrazbe celotnega prebivalstva (Bešter, 2007; 
Medvešek, 2007; Razpotnik, 2002b). »Večje razlike so opazne pri poklicni strukturi, 
kjer se je pokazalo, da je preučevana populacija priseljencev in njihovih potomcev 
nadpovprečno zastopana v poklicih, ki zahtevajo manj kvalificirano delovno silo, 
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praviloma prinašajo slabše plače in v družbi veljajo za manj ugledne« (Bešter, 2007, 
str 251). Te ugotovitve se skladajo tudi s podatki iz intervjujev. Večina staršev 
intervjuvank namreč zaseda nižje plačana delovna mesta – očetje so zaposleni v 

podjetjih, kjer opravljajo fizično delo, kot npr. gradbeni delavec, voznik viličarja, 
montažer oken, mame pa delajo kot npr. čistilke, pomočnice v zdravstvenih zavodih, 
trgovke. Nekateri starši so zaposleni na vodilnih položajih, npr. vodje podjetja, 

kozmetičnega salona. Pri nekaterih je eden od staršev brezposeln, pri eni od deklet pa 
sta zaradi nesrečnih okoliščin brezposelna oba. Socialno-ekonomski položaj družine 
deklet je torej nizek, kar za sabo prinese posledice, kot npr. manjše zanimanje in 

motivacija za šolske obveznosti, nižje poklicne aspiracije in tudi manjše zanimanje 
za izvenšolske dejavnosti (Miketič, 2009), kar sem ugotovila tudi sama. Motivaciji 
za šolsko delo in aspiracijah za prihodnost bom pozornost posvetila v nadaljevanju, 

na tem mestu pa bi se ustavila pri prostočasnih dejavnostih deklet.  

Zanimivo mi je bilo, da dekleta večinoma niso vključena v izvenšolske dejavnosti. 
Glede na to, da imajo njihove družine omejena finančna sredstva, te ugotovitve ne 

presenečajo, saj je z nižjim socialno-ekonomskim statusom lahko povezano manjše 
zanimanje za izvenšolske dejavnosti. Dekleta sicer rada počnejo različne stvari, kot 
npr.: poslušanje glasbe, rolanje, branje knjig, sprehodi v naravi. Nekatere obiskujejo 
folklorno skupino, kjer se učijo plese, značilne za njihovo kulturo, ena je aktivna 
športnica, nekatere pa s svojimi izvenšolskimi dejavnostmi zaključile iz razlogov kot 
so: večja obremenjenost s šolskimi obveznostmi, telesne poškodbe, negativen odnos 
ene od zaposlenih do intervjuvanke. Kot pravi intervjuvanka, ji je ta oseba »sprala 
pač to, kar sm vse mela to željo… ona je Slovenka, js nč nimam prot Slovencem, da 
ne bi zdej kej blo… in ona pa je kukr, pač do mojih misli, po tem kako se je ona 
obnašala, je… pač nekak ma ful proti drugi… veri«.  

Dekleta so se za sodelovanje v intervjuju odločila, ker rada govorijo o sebi in o 
svojem življenju, zanimiva pa jim je bila tudi tema pogovora. Ena je omenila, da 
delitev svoje zgodbe z drugimi pomeni, razširjati si obzorja. Nekatere so prišle do 
novih spoznanj. »Tko no, ne vem, zlo zmedeno pač. Šele zdej dojameš pač, da niti 
sam ne veš, kaj boš pač naredu s svojim življenjem. Kaj boš delu naprej« je 

odgovorila ena od intervjuvank, ko sem jo vprašala, kako ji je bilo govoriti o sebi. 
Intervjuvanka, ki ima za sabo težko otroštvo je rekla, da se je za sodelovanje v 
intervjuju odločila, ker »rada bi nekomu to povedala, kar me teži že ful dolg časa 
ane. In mi gre pač, amm, da pač nekak to vso neko bolečino spravm iz sebe, al kako 
nej… ker pač amm, pač pol se nekak počutim pomembno«. Če uporabim besede 
Bergerja in Luckmanna, so si dekleta z delitvijo svoje izkušnje potrjevala svojo 
realnost. S tem, ko človek spregovori o neki svoji izkušnji, se nekako želi prepričati o 
svoji realnosti. Če npr. dvomi o svoji veroizpovedi, postanejo ti dvomi realni na 

povsem drugačen način, če o njih spregovori (Berger in Luckmann, 1988). Na tem 
mestu se lahko navežem na pomen naracije pri oblikovanju identitete. »Identiteta 
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sebstva nastaja v refleksivnih dejanjih posameznika in ni nekaj enostavno danega z 

doživljajsko/delovanjsko kontinuiteto osebe. Identiteta sebstva ni kaka značilna 
poteza ali zbirka potez posameznika, temveč je sebstvo, ki ga oseba refleksivno 
razume v terminih svoje biografije« (Giddens, 1991, v Ule, 2000, str. 196, 197). 

Zavedanje dogodkov okrog nas v obliki zgodb je glavni način zavedanja dejanj in 
dogodkov v nas in okrog nas (Bruner, 1986, v Ule, 2000). Pri identiteti gre torej za 

refleksijo življenjskih izkušenj, preko katere se oblikuje posameznikovo 

samozavedanje. Izpostavile so tudi, da rade pomagajo študentom pri raziskavi in bile 
s potekom intervjuja zadovoljne. 

Razredi, v katere so vključena dekleta so si zelo različni med sabo. V enem razredu 
se zelo čuti neka medsebojna povezanost in solidarnost, kar dokazujejo tudi besede 

deklet iz tega razreda: »Res smo povezani, pa se vsi z vsemi družmo«. Tudi 

svetovalna delavka pravi, da je ta razred zelo povezan, k čemur najverjetneje 

prispeva učenka s posebnimi potrebami, ki se ji mora razred prilagajati že od začetka 
šolanja. Poleg tega naj bi učenci iz tega razreda prihajali iz urejenih družin, kar se 
pozna na njihovem delovanju. So motivirani za delo in sodelujejo pri pouku. Pri 

ostalih razredih te povezanosti ni bilo čutiti, morda le pri dekletih. Fantje in dekleta 

imajo bolj ali manj enakovreden odnos, razen v enem razredu so dekleta oziroma 

skupina deklet izrazito dominantnejša in nekako zasenčijo ostale. Kot pravi 
svetovalna delavka, znajo biti tudi nesramne do ostalih. Sama sem še opazila, da 

znajo biti tudi zelo kritične do svojih  sošolcev. Kritični so tudi nekateri drugi učenci. 
Svetovalna delavka je rekla, da v tem razredu zelo težko ali pa sploh ne sprejmejo 
novih sošolcev, kar sem opazila tudi sama, ko sem izvedela, da je ena od dveh deklet, 

ki sta bili bolj v ozadju, šele eno leto na tej šoli. Trditve svetovalne delavke in moja 
opažanja potrjujejo tudi besede ene od intervjuvank, ko pravi, da so nove sošolke 
nepopularne, zato ker ne morš sprejet človeka, k ga ne poznaš. Ti ga lahko sprejmeš, 
ampak ne morš mu takoj zaupat, k unmu, k ga poznaš cel lajf«. V enem od razredov 

dva fanta zelo rušita klimo, trdi svetovalna delavka. V času mojega opazovanja je bil 
prisoten le eden in tudi sama sem opazila, da fant s svojimi pripombami in 

neprimernim vedenjem nenehno vzbuja pozornost. V teh razredih je velik problem 

pomanjkanje motivacije za šolsko delo. Kot pravi svetovalna delavka, se včasih zdi, 
kot da učenci tekmujejo, kdo manj zna. Zaskrbljujoče je tudi to, da tiste učence, ki se 
angažirajo za šolo, ostali sošolci izločijo. 

3.4.2. Priseljensko ozadje 

Dekleta prihajajo iz družin s priseljenskim ozadjem, zgodbe njihovih družin pa so 
zelo raznolike. Dekleta imajo priseljenske korenine v državah nekdanje Jugoslavije 
(Bosna in Hercegovina, Srbija). Dve izmed intervjuvank imata neposredno izkušnjo 
selitve, saj sta se v Slovenijo preselili pred štirimi leti. Njuna očeta sta že delala v 
Sloveniji, vsak mesec pa sta se vračala k družini. Sedaj so se jima pridružili tudi 
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ostali člani družine in skupaj živijo v Sloveniji. Vidimo, da se v teh dveh primerih 

potrjuje ustaljeno prepričanje, da so moški akterji migracij, ženske pa se selijo z 
namenom združitve družine. Morda so se matere teh deklet res preselile le s tem 
namenom, morda pa so tudi one v selitvi videle možnosti za uresničitev osebnih 
ciljev. Ena izmed mam na primer v izvorni deželi ni hodila v službo, po selitvi v 
Slovenijo pa je začela hoditi v službo. Morda jo je k temu motivirala tudi želja po 
ekonomski osamosvojitvi  in s tem večji socialni mobilnosti. Mnogi avtorji (Cukut 

Krilić, 2009; Medica, 2007; Mlekuž, 2011; Razpotnik, 2004) namreč ugotavljajo, da 
so (bile) izkušnje žensk v migracijskih študijah pogosto prezrte, obravnavane 
stereotipno, morebitni specifični elementi njihovih izkušenj pa so bili zamolčani. 
Migracije so bile razumljene kot nekaj, kar se tiče le moških, kot »glav« družine. 
Migrantke pa so bile razumljene kot osebe, ki migrirajo izključno z namenom 
združitve družine, torej, da se le pridružijo moškim. V resnici ženske v kontekstu 

migracij zasedajo pomembnejšo vlogo, kot se zdi. V sodobnih migracijah 
predstavljajo ženske velik delež vseh migrantov in glavno delovno silo (Cukut Krilić, 
2009; Medica, 2007; Carling, 2005). Nekateri avtorji govorijo o feminizaciji migracij 

na globalni ravni (Castles in Miller, 2009), ki naj bi pomenila, da danes vedno bolj 

prevladujejo migrantke in da je bilo v preteklosti drugače (Milharčič Hladnik, 2014). 
Avtorica se sklicuje na Hoerderja, Kaura, Hahna in Sharpeja, ko pravi, da se je 

pojem feminizacije migracij začel pojavljati v času, ko je nastalo veliko študij, ki 
dokazujejo, da je bil precejšen delež žensk del migracijskih procesov že v preteklosti. 
V resnici torej ne gre za zgodovinsko posebnost, temveč za kontinuiteto. Spolna 
sestava migracij je bila v svetovnem merilu že v preteklosti uravnotežena (State of 
World Population, 2006), razlika je bila le v prepričanju, da so akterji migracij le 
moški. V zadnjih desetletjih je prišlo do pomembnih sprememb, saj se je »vidnost« 
žensk v migracijskih tokovih bistveno povečala (Milharčič Hladnik, 2014). Torej, 
tudi ženske so akterke migracij, kar dokazujejo tudi aspiracije mojih intervjuvank. 

Dekleta imajo namreč zanimive načrte za prihodnost, ki vključujejo tudi selitev v 
drugo državo. 

Če pogledamo vzroke za selitev pri dveh družinah, ki sem ju izpostavila zgoraj, bi 
lahko rekli, da jih je za selitev motiviralo naslednje: zaposlitev in s tem boljši 
življenjski pogoji ter združitev družine. Po Klinarju (1976), ki navaja vrste vzrokov, 
zaradi katerih ljudje emigrirajo, spadajo vzroki za selitev teh dveh družin med 
ekonomske in osebne oziroma družinske vzroke. Boljše možnosti zaposlitve in s tem 
izboljšanje ekonomskega statusa spadajo med ekonomske vzroke, ki pogosto igrajo 
dominantno vlogo pri odločitvi za selitev (prav tam). Tudi ostale intervjuvanke 

opisujejo, da so se njihovi  starši, še bolj pa stari starši v Slovenijo preselili zaradi 
boljših možnosti zaposlitve. Ena kot razlog za selitev navaja vojne razmere, ki so 
vladale v državah nekdanje Jugoslavije in zaradi katerih je mnogo ljudi zapustilo 

svojo državo in se priselilo v Slovenijo. Posebej po osamosvojitvi Slovenije, so bile 
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migracije v tem prostoru močno zaznamovane z vojnimi razmerami, ki so bile 
posledica zloma političnega sistema, ekonomske in strukturalne krize ter etnično-

nacionalnih konfliktov (Kobolt, 2002). Naj poudarim, da so bili večinoma stari starši 
teh deklet tisti, ki so se selili, kar pomeni, da so bili starši intervjuvank večinoma 
rojeni v Sloveniji, ali pa so v Slovenijo prišli v otroštvu oziroma mladostništvu. 
Intervjuvanke tako pripadajo drugi ali tretji generaciji priseljencev.  

Dekleta imajo bolj ali manj pogoste stike s sorodniki. Večinoma se obiskujejo med 
počitnicami in prazniki, stike pa ohranjajo tudi preko interneta. Družine deklet, ki 

redko navezujejo stike s sorodniki iz izvorne dežele imajo za to različne razloge, npr. 
družinski konflikti ali to, da se je večina bližnjih sorodnikov prav tako preselila v 
Slovenijo, torej nimajo nekih razlogov za obiske v izvorni deželi. Dekleta rada 

obiščejo izvorno deželo, saj se tam dobro počutijo. »Sprostim se bol. Manj je napeto, 
kukr tuki, ne vem zakaj, ampak tak mam občutek. Mau se sprostim, ne mislim niti na 
šolo, niti na nč, tko da pol se mau tko. Kr tm kjer mamo, pač z mamine strane je tko, 

ful hitr, je ta cesta že, tm kjer pa pr očiju, tm so tud svojo hišo nardil. Ni še narjena, 
ampak, je pa tko, kmetija je, narava je. Pač, kako bi rekla, zlo je tko, preprosto je. To 
mi je zlo všeč. Brez unih avtomobilov in stresa…«. Tam se torej počutijo bolj 
sproščeno in domače. Dekleti, ki sta se priselili v Slovenijo pred štirimi leti pogrešata 
stare prijatelje in jezik. Lahko bi rekli, da je pri njih bolj izražena etnična identiteta, 
kar pomeni, da se v večji meri poistovetijo z vrednostnim sistemom izvorne kulture. 

Vidimo, da dekleta navajajo razliko, ki jo opazijo v splošnem vzdušju tukaj v 
Sloveniji in v svoji izvorni deželi. Prav razlikovanje je neposredno povezano s 
konceptom etnične identitete, saj se občutek etnične pripadnosti izoblikuje ob stiku s 

pripadniki drugih etničnih skupin.  

Ena od intervjuvank omenja, da je v izvorni deželi bolj sproščena, med drugim tudi 
zaradi jezika. »Lahko si se sprostil. Nisi pač rabu pazit, da govoriš na primer 
slovensko. Sej tud tuki, k si doma, govoriš pač po svoje pa to. Sam vseen, tko k veš, 
da si v tuji državi, vseen se trudiš, da govoriš slovensko«. Pri tej učenki doma 
govorijo bosansko. Pravi, da zna slovensko, vendar je vseeno kdaj v zadregi, ko česa 
ne razume. »Čudn občutek je na primer, k hočeš, ne vem, odgovorit na nekej učitlu, 
pa ne znaš, kako to povedat v slovenščini. Pač, čeprou sm js tuki že od rojstva in mi 
je pač slovenščina v redu jezik in use, in ga znam. Sam včasih so take besede, k jih še 
js pač ne znam prevest. K jih lažje rečem v bosanščini kokr v slovenščini«. To dekle 

se torej v svojem okolju počuti utesnjeno zaradi jezika. Razlog za to bi morda lahko 
tičal v pomanjkanju stikov z večinskim prebivalstvom, ki lahko vodi do neskladja 
primarne in sekundarne socializacije, ko je posameznik izpostavljen, na eni strani, 

vrednotam izvorne kulture (družina) in na drugi strani, vrednotam nove kulture (širše 
okolje) (Miketič, 2009). Izoliranost priseljenske populacije od večinskega 
prebivalstva je povezana s prostorsko segregacijo. Prisejenske družine pogosto živijo 
na območjih, kjer je velik delež priseljenske populacije, saj so tam stanovanja, ki si 
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jih lahko privoščijo. Mnogi tudi želijo živeti blizu znancev in sorodnikov, saj jim to 
nudi neko socialno oporo, pomeni pa tudi ohranjanje kulturne identitete (Kralj, 

2006). Dekleta imajo na izvorno deželo tudi lepe spomine, saj so v otroštvu tam 
preživele veliko časa. Ena od intervjuvank pravi, da »najboljši del mojga otroštva je 
bil, k sm js pršla dol in k si lahko delu kar češ ane in si bil prosti otrok«, sedaj pa ne 

hodi preveč rada v izvorno deželo, saj dobiva vtis, da njeni prijatelji iz otroštva niso 
več zainteresirani za skupno druženje. Ena od deklet, ki je v Slovenijo prišla pred 
štirimi leti je sploh na začetku, torej takoj po selitvi, pogosto obiskovala izvorno 

deželo, saj je pogrešala staro okolje. Sedaj se je že navadila na novo okolje in si v 

izvorni deželi  tudi ne bi želela živeti, saj je zadovoljna, da so z očetom spet skupaj, 
poleg tega pa se ji zdi, da bo v Sloveniji pridobila več znanja in lažje uresničila svoje 
cilje. »Če bi ostala dol, bi blo konkretno manj znanja. Ker kle, mislim, kle sem dobila 
še nov jezik pa tko«. Slovenski jezik se ji ne zdi težek, saj mu je, kot pravi, njen 

materni jezik zelo podoben. Zelo rada ima jezike, zato ji je všeč, da se uči še 
slovenskega. Izpostavila bi njen odgovor na vprašanje o željah njene družine zanjo: 
»mislim, da si želijo za mene le najbolše pač, kar se lahko…ker ne bi me pripeljal 
sm, če ne bi pač želel to«. Zanimiva mi je bila naravnanost tega dekleta do novega 

okolja. Glede na to, da je šele pred štirimi leti prišla v Slovenijo, ima precej 

reflektiven odnos do svoje življenjske situacije. Pričakovati bi bilo, da bi še vedno 
zelo pogrešala svoje okolje in bi novega nekako zavračala. Nasprotno, ona verjame, 

da ji bo v novi državi bolje in da bo lahko bolje uresničila svoje potenciale. Opazila 
sem, da je zelo ambiciozna, kar mi je potem potrdila tudi svetovalna delavka, ko je 

rekla, da je ta učenka evidentirana kot nadarjena. Morda takšna naravnanost izhaja iz 

sporočil ožjega okolja (družine), da ji bo v tuji državi bolje, morda pa je njena 
ambicioznost vzrok za takšno doživljanje. Ona torej selitve ne dojema le kot 
možnosti za združitev družine, temveč tudi kot možnost za uresničevanje osebnih 

ciljev. Če se navežem na teoretična izhodišča, bi lahko rekla, da je pri njej močneje 
izražena nacionalna identiteta, saj so ji bližje vrednostni vzorci in življenjski slog 
nove kulture. Moč nacionalne identitete in tudi etnične identitete pa ni odvisna le od 

teženj posameznika, temveč tudi od odprtosti širše družbe do ohranjanja etničnega 
pri priseljencih in na drugi strani od pritiska k njihovi asimilaciji (Razpotnik, 2004). 

Pri vključevanju v novo okolje torej niso pomembne le težnje posameznika, temveč 
tudi odzivi nove kulture na te težnje. Zanimiv mi je bil argument druge intervjuvanke 

glede tega, zakaj ona ne bi živela v izvorni deželi svoje matere: »Pomoje js tm dol ne 
bi mogla živet, tud zarad tega, ker sm js, pač sebe gledam, kot dost resno osebo, amm 

in mogoče ne bi se znašla tam, kukr bi se tuki. Tko da mi je tuki nekak bol všeč, kukr 
dol. Je pa v redu za kšn dopust, tko za kšn tedn«.  

Dekleta so ponosna na svoje korenine in pravijo, da se ne menijo preveč za 
morebiten negativen odnos okolice do njihovega priseljenskega ozadja. »Me sploh ni 
sram. Tko, rojena sm v Sloveniji, znam slovensk, po slovensk use. Mi tud doma 
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govorimo po slovensk. Oči pa mami sta doma, z babico pa dedijem so slovensk 
govoril«. Tudi pr njej bi bila lahko nacionalna identiteta močneje izražena kot 
etnična, saj se nekako bolj nagiba k vrednostnim vzorcem večinske kulture.  

Dekleta slabih izkušenj v zvezi s svojim priseljenskim ozadjem večinoma ne 
omenjajo. Kot sem že omenila, je ena od intervjuvank imela slabo izkušnjo, ko je 

bila, kot pravi, zaradi svoje vere negativno obravnavana. Druga opisuje izkušnjo iz 
izletov oziroma ekskurzij z učenci iz drugih šol: »če smo šli mogoče s kšno šolo, če 
je kdo slučajno reku kšn čefur al pa kej tazga«. Izkušnji teh deklet kažeta na 
prikrito/neprikrito diskriminacijo. Kot pravi Trnovšek (1996) že najmlajši pripadniki 
druge generacije, s strani vrstnikov večinske kulture, v obliki diskriminacije, 
negativnih predsodkov in stereotipov, izolacije, nasprotovanj dobivajo sporočilo o  
njihovi uvrščenosti med pripadnike depriviligirane etnične manjšine. Na vprašanje 
ali imajo kakšne pomisleke glede tega, da bi jih na srednji šoli kdo pristransko 
obravnaval zaradi njihovega porekla, odgovarjajo, da jih to tudi malo skrbi.  Dekleta 

torej glede svojega porekla delujejo precej neobremenjena, se pa sprašujem, v 
kolikšni meri je temu res tako. Ali morda delujejo neobremenjene, ker so nestrpnost 
širšega okolja do priseljencev začele dojemati kot del življenja in na to pač ne 
reagirajo oziroma temu ne posvečajo posebne pozornosti? Tukaj se lahko navežem 
na teorijo simboličnega interakcionizma, ki identiteto razume kot družbeno 
posredovan odnos posameznika do samega sebe. Z odraščanjem otrok začne vstopati 
v interakcije z drugimi iz svojega širšega okolja in na osnovi teh interakcij si oblikuje 

predstave o samem sebi. »Identiteta se konstruira v procesu interakcij – simbolnih 

izmenjav med akterji« (Razpotnik, 2004, str. 16). Posameznik torej skozi interakcije 
z drugimi ponotranji sporočila, na osnovi katerih temelji njegov odnos do samega 

sebe. 

Morda so mi intervjuvanke podale neke »zaželene« odgovore in bi v drugačnih 
okoliščinah odgovorile drugače – npr. če bi intervjuji potekali v njihovem domačem 
okolju ali npr. če bi tudi jaz imela priseljensko ozadje. Na tem mestu velja izpostaviti 
da je vsaka pripoved družbeno in kulturno pogojena, kot trdi Foucault (2000, v 
Razpotnik, 2004, str. 18). Vsaka naracija je »omejena z obstoječimi diskurzi, ti pa 
podvrženi disciplinatornim in nadzorovalnim praksam znotraj vsakokratne družbe. 
Bolj kot so ta nadzorovanja oz. institucije, aparati oz. prakse, preko katerih se 

nadzorovanje uresničuje, mehke in občutljive, tem manjša je distanca subjekta do 
vedenj, ki se tako vanj uvijajo in postajajo njegov sestavni del. V vsaki pripovedi so 

torej zajeta razmerja moči. Identiteta in narativnost kot njen izraz sta tako v zadnji 
instanci vselej omejeni s strukturami moči«. Treba je torej upoštevati, v kakšnem 
položaju je intervjuvana oseba, kar se tiče struktur moči. Dekleta so del etnične 
manjšine, torej posedujejo manj moči, kar pa lahko vpliva na njihovo 
samodoživljanje in delovanje. 
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Pri procesu opazovanja sem se spraševala, kako bi se lahko v razredu izrazile 

posebnosti, povezane s priseljenskim ozadjem. Pričakovala sem, da bi lahko 
prihajalo do jezikovnih ovir, ki bi se lahko odrazile v težavah pri razumevanju 
navodil, v izražanju učencev in tudi v šibkem razumevanju prebranega. Razmišljala 
sem, da je pomembno, kako se na takšne okoliščine odziva učitelj (kakšen stik 
vzpostavlja z učenci, kako se prilagaja jezikovnim oviram, kako spodbuja in motivira 
učence, glede na to, da so ti učenci zaradi različnih okoliščin, kot je npr. nižji 
socialno-ekonomski status manj motivirani za šolo). Glede na to, da gre za šolo, ki je 

medkultruno obarvana, me je zanimalo, če bo opaziti kakšne elemente 
medkulturnosti (npr. ponazarjanje s primeri o sprejemanju drugačnosti) in če bo na 
splošno zaznati odprtost do različnih kultur in usmerjenost v sprejemanje 

drugačnosti. Glede na to, da sem vključila vidik spola, me je zanimalo, če bi se 
morda lahko med poukom izrazile posebnosti v vedenju deklet in fantov, ki bi jih 

lahko povezala s priseljenskim ozadjem. Vse te dejavnike je mogoče povezati z 
doživljanji deklet in tudi z njihovimi željami. Menim da je poleg družine tudi šola 
tista, ki igra pomembno vlogo pri oblikovanju aspiracij učencev. 

V procesu opazovanja v razredih nisem zaznala posebnosti glede priseljenskega 

ozadja. Pozorna sem bila na izražanje in razumevanje jezika pri čemer nisem opazila, 
da bi bile prisotne težave. V določenih primerih bi tudi težko kaj trdila glede tega 
zaradi načina dela – potekalo je ustno spraševanje, delo po skupinah, plesne vaje. 

Izpostavila bi situacijo, ko so v enem izmed razredov analizirali test. Dobila sem 

občutek, da učenci mestoma niso dobro razumeli vprašanja ali razbrali pomembnih 
delov besedila, ko sem poslušala vprašanja in odgovore učencev. V tem primeru je 

šlo morda za nerazumevanje vsebine, kar je povezano z znanjem jezika, v katerem 
poteka pouk. Slovenščina za veliko večino učencev te šole ni materni jezik, kar se 
potem lahko odraža v slabšem razumevanju tega, kar se od njih pričakuje. Šolanje v 
jeziku, ki ni materni jezik učencev, lahko pomeni slabše temelje za šolsko delo 

(Knaflič, 2010; Miketič, 2009). Učenka, ki je v Sloveniji štiri leta, je rekla, da je prvo 

leto šolanja v Sloveniji imela slabši uspeh prav zaradi jezika, že naslednje leto pa se 

ji je uspeh izboljšal. Kot ugotavlja avtorica Miketič (2009), so pri otrocih s 
priseljenskim ozadjem jezikovne ovire pogosto eden izmed glavnih vzrokov za 

neuspeh v šoli. Znanje jezika ima velik pomen tudi pri socializaciji. Najpomembnejši 
dejavnik socializacijskih procesov je govorica oziroma materni jezik, ki otroka 

spremlja od začetka življenja. »Ob prepletanju maternega jezika s situacijami in 
situacijskimi spremembami otrok postopno interiorizira svet pomenov in simbolov, 

ki so temelj človeške komunikacije. V teh procesih se vzpostavijo temelji 

nezavednega, ki človeka spremljajo celo življenje« (Lukšič Hacin, 1995, str. 99). 
Govorimo o primarni socializaciji, katere nadgradnja je sekundarna socializacija. To 

pomeni, da temeljev, ki so bili postavljeni v zgodnjem otroštvu ni mogoče 
izpodriniti, lahko se jih le delno preoblikuje. Za primer sekundarne socializacije bi 
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navedla učenje tujega jezika: »Človek se namreč uči drugega jezika na osnovi 
samoumevne realnosti svojega »materinega jezika«. Vanj dolgo prevaja vse elemente 

na novo naučenega jezika, ki lahko samo na ta način začne dobivati neko realnost. 
Šele ko se ta realnost začenja vzpostavljati na sebi lasten način, se je sprotnemu 
prevajanju polagoma mogoče odreči. Človek postane sposoben »misliti« v novem 

jeziku« (Berger in Luckmann, 1988, str. 134). Znanje maternega jezika je torej zelo 
pomembno za kasnejše učenje tujih jezikov. Na tem mestu velja izpostaviti pomen 
učenja maternega jezika pri otrocih priseljencev. Na nekaterih šolah se že izvaja 
pouk maternih jezikov in kultur otrok priseljencev in sicer fakultativno, običajno v 
popoldanskem času ali kot izbirni predmet v tretjem triletju. Avtorica Vižintin (2013) 
predlaga, da bi bil ta pouk enakovreden z ostalimi izbirnimi predmeti, kar pomeni, da 

bi se ocenjeval in zapisal v šolsko spričevalo. Prav tako pa je za avtorico pomembno, 
da šole učencem s priseljenskim ozadjem organizirajo pouk učenja slovenščine kot 
drugega tujega jezika, ki mora biti organiziran strokovno, sistematično, celostno in 
prilagojeno individualnim potrebam učencev. 

Občasno sem, npr. pri skupinskem delu opažala, da so se učenci pogovarjali v 
maternem jeziku, npr. bosanskem, učitelji pa na to niso pretirano reagirali, kar je 
verjetno tudi posledica tega, da to šolo obiskujejo učenci različnih kultur. Zanimivo 
mi je bilo mnenje dekleta, ki se je v Slovenijo priselilo pred štirimi leti, o tem, kako 

so jo sprejeli sošolci. Kot pravi, so jo nekateri sprejeli dobro, nekateri pa malo manj. 
Med slednjimi so bili tisti, ki imajo sami za sabo izkušnjo selitve. Podobno meni tudi 
ena izmed učenk osmega razreda. Ko sem jo vprašala, kako vidi sošolce, ki pridejo 
na novo v razred (se na novo priselijo v Slovenijo) je rekla, da jih nekateri 

zasmehujejo, to pa so večinoma tisti, ki so sami to doživljali. 

V enem razredu se je skupina deklet (tudi moje intervjuvanke) pogovarjala v 

slovenskem jeziku. Tudi v intervjujih so ta dekleta zelo lepo govorila slovensko in ni 

bilo opazno, da imajo priseljenske korenine. Morda so njihovi starši ali pa stari starši 
stremeli k asimilaciji, ki je ena od akulturacijskih strategij (Berry 1990, 1997, v 

Phiney idr., 2001) ali pa so se asimilirali zaradi pritiska okolja k asimilaciji. Pri 

asimilaciji gre za to, da se posameznik identificira z novo kulturo, nima pa težnje po 
ohranjanju etnične identitete. Pri tem je treba poudariti, da težnje posameznika niso 
odvisne le od njega, ampak so povezane s pričakovanji širšega okolja, o čemer sem 
že govorila. Lahko je šlo za akulturacijsko strategijo – integracijo, ko posameznik 

lahko ohranja svojo etnično identiteto in se hkrati identificira z novim okoljem. 
Postavi se torej vprašanje, kakšne so bile težnje staršev ali starih staršev teh deklet 
glede vključevanja v novo okolje in kakšni so bili odzivi okolja na te težnje. Poleg 

značilnosti okolja so pri akulturacijskih strategijah pomembne tudi specifične 
značilnosti posameznika oziroma družin. Družina ene izmed intervjuvank na primer 
nima tipičnega priseljenskega ozadja. Njen oče nima priseljenskega ozadja, mama pa 
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je celo življenje živela v Sloveniji in ima priseljensko ozadje. Ta učenka zase pravi, 
da se je v razredu vedno počutila drugačno in da so njo drugače vzgojili, kot njene 
sošolce in sošolke. Meni, da so njej dali več svobode, medtem, ko se pri njenih 

sošolcih zelo čuti vpliv njihove vere pri vzgoji, ko se morajo ravnati po naukih te 
vere. »Mislim, tko da, amm, niso glede tega, pač da morš se obnašat po določenih 
stvareh, da ne vem, morš, k prideš nekam v šolo al pa kej, se morš držat po temu pač, 
kukr je pr njih. Ne vem, ne zdej glih vera, ampak tko pač, starši, če so verni se zlo 

držijo po, ne vem, te, bom zdej rekla Biblija, al pa pač po tej njihovi drugi. In se 
morjo zlo po tem držat, men so pa rekl pač da, nej se…tko, pr men noben ne verjame 

v boga al pa karkol. In so rekl pač, da nej se obnašam tko, kukr se js hočem, se 
oblačim lahko, kukr se js hočem. In pač mislim da, so pač men dal nekak mau več 
svobode, kukr nekaterim na tej šoli«. Lahko bi rekli, da gre tukaj za neskladje med 

primarno in sekundarno socializacijo. Učenka bi bila sicer prej pripadnica večinske 
kulture kot pa etnične manjšine, vendar je v specifičnem šolskem okolju, kjer je 
velika večina učencev s priseljenskim ozadjem, ona tista, ki pripada manjšini. V šoli 
tako nanjo vplivata vrednostna sistema dveh kultur. To, da se počuti drugačno od 
svojih sošolcev, lahko kaže na njeno notranjo razdvojenost ali razcepljeno osebnost, 
o kateri govori avtorica Lukšič-Hacin (1995). O tej učenki sem se pogovarjala tudi s 
svetovalno delavko. Povedala mi je, da se dekle kar malo išče skozi celotno osnovno 
šolo, kar se sklada z besedami te učenke. Njeni starši naj bi bili zelo odprti in so v 
tem, da vpišejo svojo hči v šolo, kjer je veliko otrok iz priseljenskih družin, videli 
prednost. Nadaljuje, da je sošolci in sošolke niso ravno sprejeli, saj je pravzaprav 
Slovenka. Po besedah svetovalne delavke učenci te šole, učencev, ki nimajo svojih 
korenin iz katere izmed južnih držav, sploh ne sprejmejo. Tako niso sprejeli tudi te 
učenke in ona doživlja to, kar doživljajo učenci s priseljenskim ozadjem na šolah, 
kjer je večina učencev brez takšnega ozadja, še pove svetovalna delavka. Tako, kot 
so torej otroci s priseljenskim ozadjem kot pripadniki manjšin stigmatizirani v 
svojem širšem okolju, tako je sedaj ta punca stigmatizirana v svojem razredu. Stigma 

je torej družbeni produkt, saj jo družba pripiše posamezniku, v kolikor se njegove 
lastnosti, vedenje ne ujemajo z normami družbe. Med družbami pa obstajajo razlike 
med sprejemljivimi in nesprejemljivimi oziroma deviantnimi lastnostmi in vedenji, 

kar pomeni, da se vsak posameznik lahko znajde v stigmatizirajoči situaciji 
(določena lastnost je označena za pomanjkljivost) (Ule, 2000).  

Sicer je tej učenki všeč, da jih v šoli spodbujajo k sprejemanju drugačnosti, prav tako 
tudi ostale pohvalijo odprt odnos šole do različnih kultur. Glede na pripovedi deklet 
šola spodbuja razvoj medkulturnega dialoga, ki je eno izmed sedmih področij modela 
medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki ga je razvila avtorica Vižintin (2013).  
Nekatere intervjuvanke so imele tudi možnost predstaviti svojo kulturo, saj so 
učitelje učile plese, ki so značilni za njihovo kulturo. » Zlo mi je všeč, k pač 
prikazujemo naše narode, da ni samo eno. In da vso kulturo damo v…ne vem, kako 
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naj vam razložim no«, opiše ena izmed intervjuvank svoje zadovoljstvo z 

multikulturno naravnanostjo šole. Avtorica Vižintin (2013) za razvijanje 
medkulturnega dialoga na šoli sicer predlaga še dejavnosti, kot so: izvajanje pouka 
maternih jezikov in kultur priseljencev; spodbujanje učenja maternih jezikov otrok 
priseljencev pri vseh učencih; organizacijo medkulturnih učnih ur in medkulturnih 
šolskih prireditev, ki poleg prehrane in plesa zajemajo tudi umetnost, znanost, 
gospodarstvo, kulturo… Spoznavanje kultur učencev s priseljenskim ozadjem ima za 
te učence velik pomen, saj krepi njihovo etnično oziroma kulturno identiteto, njihovo 
samozavest in samopodobo. Na ta način učenci dobivajo sporočilo, da šola spoštuje 
njihovo kulturo in jih ima za enakovredne (Skubic Ermenc, 2003). 

Pri procesu opazovanja sem bila pozorna tudi na prisotnost elementov 

medkulturnosti, kot je na primer strpnost in sprejemanje drugačnosti s strani učiteljev 
in učencev ali ponazarjanje s primeri o sprejemanju drugačnosti pri učiteljevi razlagi. 

Avtorica Vižintin (2013) v povezovanju učne snovi z večkulturnostjo v razredu in na 
šoli vidi enega izmed načinov za razvoj zavedanja o večkulturni družbi. Med 
opazovanjem nisem zaznala posebnih elementov medkulturnosti, kar pa ne pomeni, 

da delovanje učiteljev ne poteka v smeri spoznavanja in sprejemanja drugačnosti. 

3.4.3. Ožje/širše okolje 

a Družina in prijatelji 

Vloge in odnosi v družini 

Vloge deklet v njihovih družinah so si precej podobne – pri večini je poudarek na 
njihovih šolskih obveznostih, pomagati pa morajo tudi pri hišnih opravilih. 
Večinoma mame prevzemajo skrb za gospodinjstvo, očetje pa skrbijo bolj za 
tehnična opravila – popravijo, če se kaj pokvari, skrbijo za okolico hiše in podobno. 
Nekatere omenjajo, da oče ne pomaga pri gospodinjskih opravilih, ker je veliko v 

službi. Na tem mestu velja izpostaviti družbenost vloge ženske in vloge moškega. 
Vlogi se med seboj razlikujeta, vzrok za to različnost pa je, kot pravi avtorica Vode 
(1999, str. 272), v »prvi vrsti razliki, ki jo je ustvarila narava sama in ki je zato 

nespremenljiva. Ta naravna značilnost obeh spolov je ostala za ženo usodna 
predvsem zaradi poudarka, ki ga je na to naravno različnost vedno polagala družba s 
svojo ureditvijo«. Biološke razlike so torej tiste, na katerih temelji spolna delitev 

vlog (npr. večja fizična moč pri moških in rojevanje pri ženskah). Ženska je zaradi 
svoje biološke funkcije rojevanja in dojenja otrok privezana na dom; zaradi svojih 
fizičnih lastnosti je omejena na manj naporna opravila (Murdock, v Haralambos in 

Holborn, 1999). Vezana je torej na zasebno sfero, medtem ko je javna sfera 

rezervirana za moške. Če povemo z besedami avtorice Ortner (1974), je ženska 
zaradi zmožnosti rojevanja otrok in s tem ustvarjanja novih »reči« na naraven način, 

bližje naravi, moški pa so bližje kulturi, ker imajo svobodo oziroma so prisiljeni 
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ustvarjati na kulturen način. Biološka osnova je služila kot sredstvo, s katerim so 

družbe upravičevale svojo ureditev glede položaja žensk (Ličen, 2009). Ženske imajo 
tako v patriarhalnih družbah manj virov in družbene moči kot moški (Haralambos in 
Holborn, 1999). 

Takšna delitev dela vlada tudi v nekaterih družinah mojih intervjuvank. Pri nekaterih 
družinah si sicer vsi člani porazdelijo hišna opravila, vseeno pa ženske prevzemajo 

glavno vlogo pri skrbi za dom. Še posebej spolno pogojena delitev dela pride do 
izraza v družinah, kjer so otroci obeh spolov. Iz intervjujev sem razbrala, da dekleta, 
ki imajo brate, v večji meri kot bratje, pomagajo pri opravilih. Brat ene izmed 

intervjuvank, ki se je v Slovenijo preselila pred kratkim, ne pomaga pri hišnih 
opravilih. Mnenje tega dekleta je, da mu tudi ne bi bilo treba pomagati. Poleg pomoči 
pri gospodinjstvu je vloga intervjuvank v njihovih družinah tudi skrb za mlajše 
sorojence. Ena izmed intervjuvank, na vprašanje, kakšna je njena vloga v družini 
odgovarja, da je »druga mama«, saj mora zaradi maminega celodnevnega delovnika, 

ona prevzeti skrb za gospodinjstvo, za mlajšo sestro in brata. »Tko je, da mami dela 
cele dneve. Prej ni, ker je moj brat bil mlajši in je štiri ure, zdej pa, k je pač večji, je 
pa lahk več. Tko da, sej ne rečem, kdaj tud pride ob treh dam. Ampak do takrat tud js 
čuvam otroka, pač tamala. In kuham, perem. Tamala je lena, tko da sm bl js v tem. 
Karkol je, (oseba A) ono, (oseba A) ovo. Js tud odločam za telefone k ma, pa tablce, 
pa to vse k majo«. Na vprašanje, kako sprejema svojo vlogo, odgovarja: »V redu je 

pač. Kdaj mi res popijejo živce na polno. Ampak, vseen sm vesela. Zdej mi bodo 
pojedl živce, sam poj k bom starejša, bo lažje vse. Sej veste kako je. K si starejši, je 

vse ok, k pač rabš brata al pa sestro«. Dekle prevzema vlogo nege in skrbi za druge, 

ki se jo pogosto pripisuje ženskam. Včasih se čuti preobremenjeno, kar jo spravi tudi 

v jok. V tem primeru gre rada na sprehod, da se umiri, včasih pa mami pove, kaj jo 
teži. Pogosto ji tudi primanjkuje časa za šolske obveznosti. Tu se lahko navežem na 
ugotovitve avtorjev, da priseljenci v vlogi staršev svoje hčere bolj omejujejo in imajo 
nad njimi več kontrole kot nad sinovi. Starši od deklic pričakujejo, da bodo ohranjale 
družinske vezi in tradicijo ter integriteto kulture, medtem ko je fantom omogočena 
neodvisnost in avtonomija (Dion in Dion, 2001; Razpotnik, 2004; Spears-Brown in 

Chu, 2013; Yuval-Davis 2009). 

Intervjuvanka, ki ima vlogo »druge mame« nadaljuje, da ji tudi oče pomaga pri 
gospodinjskih opravilih, kar pa je po njenem mnenju »sramota to, da on men 
pomaga, namest da bi pač, ona, sestra men pomagala… ker je ona mlajša in bi 
mogla delat. Ne pa, pač, starši. Ker starši so dost nardil za ns«. Dekleta zelo cenijo 

svoje starše. »Če njih ne bi blo, ne bi pač js bla tko kukr sm zdej«, doživlja ena izmed 
deklet vlogo svojih staršev. Druga zelo pohvali njihovo vzgojo: »To sm pač hvaležna 
staršem ane, da me niso razvajal«. Njeno spoštovanje starševske vzgoje sem zaznala 
tudi v razredu, ko se je burno odzvala na vprašanje razredničarke glede dogajanja na 
ekskurziji. Učenci iz tega razreda naj bi se neprimerno vedli, zato jih je razredničarka 
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vprašala, kaj je bilo. Učenka je povedala, da ji je ena od spremljevalnih učiteljic 
rekla, da nima nobene kulture, kar jo je zelo razjezilo. Ponosno je rekla, da to ni res 

in da so njo doma lepo vzgojili. Čutiti je bilo, da je ponosna na to, kar je in na vzgojo 

svojih staršev. Reakcija intervjuvanke napeljuje na misel, da dvomi o svoji 

umeščenosti v okolje, ki jo obdaja. Lahko bi rekli, da je pripombo učiteljice razumela 
kot kritiko na delovanje njenega primarnega okolja (družine) torej okolja, ki temeljno 
določa njen obstoj. To je povezano z vprašanjem identitete, s katerim se posameznik 
ukvarja le, če dvomi v svojo pripadnost skupnosti. Govorimo o moderni identiteti, za 

katero je značilen posameznik, ki išče gotovost, ki se želi nekam umestiti in želi, da 
bo njegova umestitev sprejeta s strani drugih. Moderna identiteta je vezana na neke 

temelje, ustvarjene že v preteklosti, ki usmerjajo posameznika do izpopolnitve. V 

vedno bolj globaliziranem svetu je posameznik izpostavljen številnim idejam in 
načelom, med katerimi lahko izbira (Bauman, 2003). Kljub možnosti svobodne 
izbire, pa je težko izbrati najprimernejši življenjski slog, saj nobena izbira ne prinaša 
gotovosti. Ob stalno spreminjajočih se trendih v družbi se posameznik sprašuje kam 
pripada in kam naj se umesti v očitni raznolikosti vedenjskih slogov in vzorcev ter 

kako naj bo gotov, da bodo ljudje okoli njega njegovo umestitev sprejeli kot 

pravilno, da bosta tako obe strani vedeli, kako se v prisotnosti nasprotne strani vesti. 

Identiteta je ime za pobeg iz te negotovosti (Bauman, 2003). 

Spoštovanje do staršev se je odražalo tudi v pogovoru učencev, katerega del sem 
ujela v eni izmed seans opazovanja. Pogovarjali so se, da naj bi nekemu njihovemu 

vrstniku umrla mama. Eden od učencev se je glede tega šalil, punce pa so ga resno 
opozarjale, naj neha, saj ne ve kako je, če ti umre mama in da si sploh ne 
predstavljajo življenja brez mame, saj jim je dala življenje.  

Odnosi v družinah deklet so zelo raznoliki. Večina deklet označuje družinske odnose 
kot pozitivne. Pravijo, da se razumejo s starši in sestro/bratom. Ena izpostavi, da ji je 

zelo všeč, da ima mlade starše, saj se ji zdi, da mladi starši bolje razumejo svoje 
otroke. Drugo dekle je podobnega mnenja. Sama ima starejše starše in precej starejši 
sestri, s katerima je bolj povezana kot pa s starši. Ima bolečo izkušnjo iz otroštva, saj 
je bila prikrajšana za starševsko ljubezen in pozornost. Kot pravi, je bila pozabljeni 
otrok, saj je bila pogosto kar sama in nihče se ni z njo ukvarjal. »Že v otroštvu sm js 
ful prejokala, zarad tega ker sm js bla ful osamljen otrok. Ne tko, da nisem mela 

prijtlov al pa kej tazga, ampak v bistvu nism začutila neke starševske ljubezni«… »v 
bistvu, dal so oni men vse potrebne stvari. In so v bistvu mogoč ble materialne, 
ampak niso ble pač take, mentalne, al kako nej temu rečem«. Zaupala mi je, da zaradi 

te čustvene praznine pogosto zapade v depresijo, svoje stiske pa ne zaupa družini, ker 
pravi, da je ne razumejo. »Če to pač js povem doma ane, amm, ne da ne bi sprejel, 
ampak amm, bi vse nekak oni to obrnli nekak, da to pol sploh ne bi zgledal tko, k bi 

mogl zgledat ane. Tko, k bi se js počutla. In v bistvu na nek način ne želijo vedt ane, 
kaj se dogaja«. Ko sem jo vprašala, kakšna je njena vloga v družini, je rekla, da nima 
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neke vloge, da pa že pomaga urediti kakšne papirje glede podjetja (doma imajo 

podjetje). Dobila sem občutek, da se pri njih vse vrti okoli podjetja, saj je potem tudi 
povedala, da se je vpisala na šolo, na kateri bi pridobila potrebno znanje za delo v 
njihovem družinskem podjetju in bo morda kasneje imela večjo vlogo. Potem sem jo 
vprašala po razdelitvi vlog v družini in je rekla, da mama večinoma skrbi za 
gospodinjstvo, ko pa staršev ni doma, skrb za to prevzameta ona in sestra.  

Pri nekaterih sta starša ločena oziroma v postopku ločitve, kar ena od deklet doživlja 
kot nekaj normalnega. »Pač to je itak normalno. Zdej se skor vsaka družina že…pač 
vsaka družina ma probleme, nobena družina ni popolna«. 

Dekleta se ob morebitnih težavah, tako učnih kot tudi osebnih, obrnejo na starše in 
sorojence. Predvsem so navezane na mame, tiste, ki pa imajo starejšo sestro/brata pa 
so precej povezane tudi z njimi. Starši jih tudi spodbujajo za šolsko delo, kar dekleta 
pozitivno dojemajo. Spodbujajo jih na primer tako, da jim pomagajo, če česa ne 
razumejo, pohvalijo in povejo, da je dobro za njihovo prihodnost, če delajo za šolo. 
»Pohvaljo me, pa mi razložijo, kaj bi blo, na primer v prihodnosti, če ne bi mela pač 
šolo narjeno, pa kako so oni šli pač prek vsega tega«. Dekleta torej verjamejo, da jim 

starši želijo le dobro, ko jih spodbujajo za šolsko delo. Kot sem že omenila ima 
večina staršev teh deklet srednješolsko izobrazbo in zaseda nižje kvalificirana 
delovna mesta. Glede na to, da je v dveh opazovanih razredih velik problem 

pomanjkanje motivacije za šolsko delo, se velja vprašati, kako visoka pričakovanja 
imajo starši do svojih otrok pri šolskem delu oziroma v kolikšni meri se uspejo 
posvetiti otrokovemu šolskemu delu. Avtorica Miketič (2009) ugotavlja, da prav 
socialno-ekonomski status vpliva na motiviranost učencev in s tem na njihovo učno 
uspešnost. Zaradi slabih finančnih razmer v družini so starši psihično in fizično 
obremenjeni, zato pogosto vzgoji otrok posvečajo le malo časa, kar pomeni tudi 
premalo posvečanja otrokovemu šolskemu delu. Poleg tega imajo priseljenski starši z 
nižjo izobrazbo večinoma nižja pričakovanja glede izobrazbe, kar zelo vpliva na 
motiviranost njihovih otrok za šolanje (Klinar, 1985; Miketič, 2009). 

Nekatere intervjuvanke menijo, da jih starši pretirano nadzorujejo glede šole in da jih 

to kar malo odbija od učenja. Dekle, ki se sooča s stisko zaradi čustvene praznine iz 
otroštva pravi, da se njeni starši nikoli niso vtikali v šolo, so pa želeli (sploh oče), da 
ima dobre ocene. »Da si ti dobil petko, to je normalno, to je neki normalnega, da ti 

dobiš petko, da je vse v redu. To je normalno. Brez pohvale, brez nekega novega 
zagona. Če pa si dobil slabšo oceno, to je bil kaos. Potem te je zaničeval, pa je reku: 
»kaj boš bla čistilka?«. Take besede ti je dal, k te, še vedno, še zdej se jih spomnem«, 

opisuje učenka očetov odnos do njenih uspehov oziroma neuspehov. 

 



59 

 

Prijatelji 

Dekleta imajo vsaj eno ali pa tudi več zelo dobrih prijateljic, ki ji/jim lahko zaupajo 
in se obrnejo nanje ob težavah. Ena sicer ima prijateljice oziroma prijatelja, si pa želi 
imeti prijateljico, ki ji bo kot sestra in ji bo lahko zaupala. Velik pomen pripisujejo 

zaupanju, kar je po eni strani verjetno odraz njihovega trenutnega razvojnega 

obdobja (adolescenca), za katero so značilni notranji strahovi in negotovost, po drugi 

strani pa bi bila velika potreba po zaupanju lahko tudi odraz tega, da izhajajo iz 

družin z izkušnjo priseljevanja. Kot rečeno, je za te družine značilno, da imajo nižji 
socialno-ekonomski status, kar verjetno za sabo prinese določeno stopnjo 
negotovosti. 

Intervjuvanki, ki sta se pred kratkim preselili v Slovenijo imata stike tudi s starimi 

prijatelji. Ena od njih ima eno izmed najboljših prijateljic v izvorni deželi. Nekatere 
imajo s prijateljicami globlji odnos, zato jim zaupajo tudi zelo osebne stvari in se ob 

morebitnih težavah obrnejo nanje, nekatere pa o zelo osebnih stvareh s svojimi 
prijateljicami ne govorijo. Punca, ki nima ravno priseljenskega ozadja sicer v razredu 

ima prijateljice, veliko prijateljstev pa sklepa tudi preko interneta. Pravi, da tistim 

nekako bolj zaupa in bi si jih želela tudi v živo spoznati, se pa boji, da bi bilo potem 
kaj drugače. Spletnim prijateljem bolj zaupa »zarad tega, ker je tud to mal drgač 
ane, ker veš, da če mu boš neki povedal, kar njemu ne bo všeč, mogoče ne boš vidu 
spremembe v obnašanju, kako se oni obnašajo do tebe, kukr bi to vidu ti v živo«. Ta 

obrazložitev se mi je zdela zelo zanimiva in spraševala sem se, zakaj ji je bolje, če ne 
vidi odziva osebe, s katero deli svoje mnenje. Glede na to, da je povedala, da se 

pogosto počuti drugačno od sošolcev in da ima tudi drugačno razmišljanje kot oni, se 
verjetno zaradi tega boji odziva drugih na njeno mnenje. Pogosto se je namreč zaradi 
drugačnega mnenja znašla v konfliktu. Poleg tega je vedno imela tudi drugačen stil 

oblačenja in drugačen okus za glasbo, zaradi česar je od svojih sošolcev prejemala 
negativne komentarje. Verjetno ji ustreza to, da je spletni prijatelji ne vidijo v živo in 
da jim lahko pove svoje mnenje, ne da bi se morala soočiti tudi z njihovim odzivom. 

Izkušnja intervjuvanke odraža vzajemno delovanje osebne in socialne identitete 
oziroma osebnega in socialnega jaza, ki sta ga utemeljila avtorja Goffman (2008) in 

Mead (1997). Ona s svojo individualnostjo (osebna identiteta/osebni jaz) vpliva na 

naravnanost svojih sošolcev, oni pa se s svojo naravnanostjo odzivajo na njeno 

naravnanost, s čimer ona dobiva sporočilo o tem, kako jo vidijo drugi in kakšna so 
njihova pričakovanja (socialna identiteta/socialni jaz), kar pa potem vpliva na njeno 

delovanje. Ker so reakcije njenih vrstnikov negativne, se dekle raje obrača na spletne 
prijatelje, pri katerih ne doživlja negativnih odzivov, vsaj neposredno ne. 
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b Šolsko okolje 

Odnos med učitelji in učenci 

Dekleta pozitivno vrednotijo odnose učiteljev do njih. Pravijo, da so prijazni, odprti 
in razumevajoči - se prilagodijo potrebam učenke/učenca, ki se na primer priseli v 
Slovenijo. »Dovolijo, da popravlamo ocene, razumejo nas. Pa rečemo, nismo zdej 
pripravleni, neki je pršl vmes, pa te razumejo, pa prestavjo datum na drug tedn, da 
smo vprašani«, pove ena od intervjuvank o pripravljenosti učiteljev za sprejemanje 
kompromisov. Učitelji torej dajejo učencem možnost, da pokažejo svoje znanje in ga 
po potrebi izboljšajo. Poleg tega sprejemajo drugačnost in vzpostavljajo nek osebni 
stik. Dekletom se zdi pomembno, da učitelj »ni sam uno, učitelj da ti predaja«, torej 

da ne predava le snovi, ampak si vzame tudi čas za pogovor o življenjskih stvareh. 
Tudi sama sem opazila, da učitelji bolj ali manj do učencev vzpostavljajo odprt in 
sproščen odnos, posledično pa tudi učenci delujejo sproščeno, kar se kaže tudi v tem, 
da brez zadržkov vprašajo, če česa ne razumejo. Učitelji dajejo jasna navodila in 
stalno preverjajo, kako jih učenci razumejo. Navodila tudi večkrat ponovijo oziroma 
pokažejo, kaj je naloga učencev. Po potrebi počakajo, da lahko vsi sledijo pouku. Ta 
opažanja nakazujejo razumevajoč odnos učiteljev do življenjskih okoliščin učencev. 
Avtorica Vižintin (2013) temu pravi medkulturna zmožnost, ki jo morajo učitelji 
nujno razvijati, če želijo spodbujati razvoj medkulturne zmožnosti tudi pri učencih in 
s tem omogočati uspešno vključevanje otrok priseljencev v (šolsko) okolje. 
Razvijanje medkulturne zmožnosti zajema tudi druge dimenzije, ki jih iz zgolj treh 

seans opazovanja in na podlagi odgovorov deklet ni mogoče temeljito preučiti, kar 
pomeni, da tudi ni mogoče podajati nekih končnih sklepov glede medkulturne 
zmožnosti učiteljev. 

Dekleta pravijo, da jih učitelji spodbujajo za šolsko delo, kar se jim zdi pozitivno. 
Tudi sama sem opazila, da učitelji spodbujajo učence - jim rečejo, da zmorejo, jih 
pohvalijo in tudi pograjajo. Učence tudi spodbujajo k razmišljanju in jih pohvalijo, 
če razmišljajo v pravo smer. Ob napakah jih ne kritizirajo, jih pa soočajo s 
posledicami njihovega nezadostnega dela za šolo. Dekleta velik pomen pripisujejo 
tudi temu, da jim učitelj pomaga in svetuje, ter da mu lahko zaupajo. S svojimi 
razredničarkami so zelo zadovoljna. Ob morebitnih težavah se nekatere obrnejo na 

njih, prav tako pa tudi na druge učitelje, če potrebujejo, npr. učno pomoč. Nekatere 
sicer najprej skušajo rešiti težave same, sploh če so bolj osebne, pomoč pa prej kot 
pri učitelju, poiščejo pri starših in prijateljih.  

Intervjuvanka, ki ima doma vlogo druge mame, posebej pohvali svetovalno delavko, 

saj se lahko vedno obrne nanjo. Prav tako ji pripisuje veliko zaslug za to, da je v 

lanskem šolskem letu napredovala v višji razred. Svetovalna delavka ji je nudila učno 
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pomoč in ji bila v veliko podporo. »…Da posluša, da svetuje. Da pač… to itak, da ne 
izda. Amm, da na nek način hoče razumet. Amm in ona hoče razumet, hoče 
pomagat«, so besede, s katerimi intervjuvanka opiše odnos svetovalne delavke do nje 
in nadaljuje »Js sm zarad nje, pač prejšn let sm bla bol slaba, kukr sm ta let. In zarad 
nje sm js šla naprej. Če nje ne bi blo, js bi propadla. Tko da ja, zarad nje sm zdej 
postala ful boljša«.  

Nekateri učitelji dekletom niso ravno všeč, predvsem zaradi tega, ker ne 
vzpostavljajo osebnega stika. Ena od intervjuvank pravi, da so nekateri učitelji »v 
redu, pač kot učenec pa učitelj ane. So pa učitelce, k se tko lahk, k jim lahk tud use 
zaupaš. Pač ti bojo pomagale, ti bojo svetovale, ti bojo rekle, kaj ti delaš narobe, kaj 
delajo ostali narobe. Pač kako to uredit ane«. 

Naj omenim, da pri nekaterih seansah nisem mogla oceniti, ali učitelji spodbujajo 

učence ali ne. Razlog tiči v načinu dela – ustno spraševanje, plesne vaje. Iz 
zapisanega je splošni vtis glede odnosa učiteljev z učenci zelo pozitiven, potrebno pa 

je upoštevati, da sem v vsakem razredu opazovala le trikrat in pri različnih učiteljih, 
tako da le na podlagi mojih opažanj ne morem trditi, da so moje ugotovitve pravilne. 
Odgovori deklet sicer moja opažanja potrjujejo, a vseeno dopuščam možnost, da bi 
bile moje ugotovitve drugačne, če bi npr. razred opazovala dlje časa. Poleg tega 
obstaja možnost, da so dekleta o učiteljih povedala le pozitivne stvari, ker so se bala, 
da ne bom komu od učiteljev povedala, kako jih one ocenjujejo. Zanimivo bi bilo 

tudi vedeti, kako bi dekleta ocenila učiteljev odnos v pogovorih s sošolci.  

Odnosi s sošolci in sošolkami 

Kot sem že omenila, so v enem izmed razredov učenci zelo povezani med sabo. 
Opazila sem, da nihče ne igra dominantne vloge v razredu. Na relaciji dekleta – 

fantje sicer občasno dekleta delujejo dominantnejša. So glasnejša in bolj razposajena, 
kar bi lahko pripisali tudi dejstvu, da so številčnejša. Zelo se jim pozna, da so v 
obdobju pubertete, saj se pogosto hihitajo in ruvajo med sabo kar tako, za zabavo. 

Načeloma niso dajale vtisa, da so one glavne. V klopeh večinoma sedijo ločeno po 
spolu, a vseeno komunicirajo med sabo. Pomagajo drug drugemu in se ne norčujejo 
iz napak drugih. Med njimi torej vlada sproščen odnos, kar se kaže tudi v tem, da jih 

ni sram postavljati vprašanj, če česa ne razumejo in povedati, kje so se zmotili. Tudi 
intervjuvanke iz tega razreda so enotnega mnenja, da je njihov razred izredno 

povezan med sabo. 

V ostalih razredih tega ni čutiti. Občasno sicer dekleta delujejo bolj povezana in si 

pomagajo med sabo. Fantje in dekleta imajo bolj ali manj enakovreden odnos, razen 

pri kakšnih organizacijskih stvareh, ko so dekleta dominantnejša in morajo fante 
priganjati, da kaj naredijo. »Nč nočjo delat. Vse more bit na nas pač«, opisuje ena 
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izmed deklet neangažiranost fantov. To je lahko povezano z razlikami v vzgoji deklet 
in fantov iz družin priseljencev, ko se dekletom postavlja višje zahteve in se jih bolj 
omejuje, fantom pa je omogočene več svobode in avtonomije, kot opisujejo različni 
avtorji (Dion in Dion, 2001; Razpotnik, 2004; Spears-Brown in Chu, 2013; Yuval-

Davis 2009). Takšna vzgoja potem vpliva na delovanje deklet in fantov tudi v drugih 
okoljih, v tem primeru je to šolsko okolje. Poudariti velja, da takšne vzgoje ne 

moremo pripisati le družinam z izkušnjo preseljevanja, ampak tudi družinam, ki te 
izkušnje nimajo.  
Kot sem že omenila je v enem razredu skupina deklet izrazito dominantnejša. Znajo 
biti zelo kritična do svojih sošolk in sošolcev - na primer, ko je bil pred tablo sošolec, 
ki mu ni šlo, so se spraševale, kako mu je uspelo priti do tega razreda in kaj bo šele v 
srednji šoli. Tudi na splošno so v razredu zelo kritični drug do drugega - če kdo česa 
ne zna pred tablo, ga stalno motijo in sugerirajo, kako mora narediti ali če komu kaj 
ne gre oziroma dela narobe, se mu posmehujejo. Intervjuvanki iz tega razreda sicer 

pravita, da se v redu razumejo v razredu. V enem izmed razredov je skozi vse tri 

seanse zelo izstopal en učenec, ki je s svojim neprimernim vedenjem in pripombami 

stalno iskal pozornost.  

Zanimivo mi je bilo, da so se mi dekleta in fantje v enem razredu sprva zdeli kar 

povezani – so komunicirali med sabo, se šalili, ruvali, si pomagali med sabo. V 
zadnji seansi pa nisem več imela tega občutka. En fant se je namreč pritožil na oceno 
sošolke. Ni se mu zdelo prav, da je manj znala kot on, ocenjena pa je bila z enako 
oceno. Drugi sošolec je za vprašano sošolko rekel, da bo tako ali tako dobila 
negativno oceno. Dopuščam možnost, da se je le šalil, a občutek imam, da to ni bil 
ravno pokazatelj tega, da bi držali skupaj. Sicer se mi je zdelo, da se fantje in punce 
razumejo med sabo in imajo enakovreden odnos. Pri uri fizike sem opazila, da so 

dekleta tista, ki se obrnejo na fante, da jim razložijo snov, ki so jo že obravnavali.  

Dekleta pravijo, da se v razredu družijo bolj po skupinah. Dve od intervjuvank nista 
ravno zadovoljni s sošolci in sošolkami. Sicer imata določen krog sošolk, s katerimi 
se bolj družita, vendar le na neki distanci. Eno moti zahrbtnost nekaterih sošolk 
oziroma sošolcev, druga pa se zaradi drugačnega stila oblačenja, poslušanja drugačne 
glasbe in drugačnega razmišljanja ne čuti sprejeta.  

Razredne dinamike so torej precej raznolike in kot vidimo, so si moja opažanja in 
mnenja deklet glede tega precej podobna. 

c Splošni vtisi o lastnem okolju/ocena trenutne življenjske situacije 

Dekleta so bolj ali manj zadovoljna z okoljem v katerem živijo. Pogrešajo več 
sproščenosti in optimizma med ljudmi, kar je prisotno v njihovi izvorni deželi. »Tuki 
gre vse neki na hitr. Vsi so neki tko, mogoč so mau bol, ljudje bol stresni, ne vem, 
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taki. Dol je pa to bol tko, počasi gre, bolj umirjen slog, vsaj kokr js vidm«. Kljub 

temu so mnenja, da jim je tukaj bolje oziroma, da so tukaj boljši pogoji za življenje. 

Doma je lepš. Tud če je tm dol lepo, pol k pridm nazaj iz Bosne, tko, lepo se počutim, 
da sm nazaj doma. Dekletom se Slovenija zdi zelo lepa in raznolika. Intervjuvanka, 

ki je v Sloveniji štiri leta, pohvali način šolanja: »dol si mel pač, k končaš pouk, greš 
domov. Pač ni blo tko, tolk teh, da gremo vn iz šole v galerije pa to, da gledaš 
konkretno. Pač dol je blo mal bol vse zaprto, mau si mogu več razumet, če hočeš pač 
dobr bit. Tko da kle je mau bol odprto pa tko«. Meni, da bo tukaj lahko pridobila več 
znanja, poleg tega pa se ji zdi vse bolj dostopno, na primer trgovine in tudi šole. Všeč 
ji je, da je tukaj veliko šol na enem mestu in da se ji ni treba seliti v drugo mesto. 
Intervjuvanka, ki nima ravno priseljenskega ozadja pravi, da so si ljudje v Sloveniji 

precej podobni. Ni ji všeč, da ne sprejemajo drugačnosti, na primer 
homoseksualnosti. Sama to zelo spoštuje, prav tako tudi kulturo učencev te šole. Dve 
izmed deklet podata širši pogled na svet. Moti ju uničevanje okolja in prevelik vpliv 
tehnologije na življenje posameznika ter posledično vse manj stika z naravo. »Zdej ni 
več, da se ti z nekom usedeš in se pogovarjaš pač o vsem ane. Zdej je to vse prek 
računalnika. Pač tud tko, če se pogovarjaš z nekom, je vedno telefon v roki, vedno si 
nekak povezan s tehnologijo, z internetom«. Načeloma so zadovoljne s trenutno 
življenjsko situacijo. Izpostavijo le kakšne osebne težave, kot. npr. želja po boljših 
ocenah, nepristna prijateljstva in podobno. 

3.4.4. Vizija prihodnosti 

Dekleta, ki jih do zaključka šolanja ločita še dve leti, glede svoje prihodnosti še 
nimajo jasnih ciljev, prav tako tudi ne vejo, kaj konkretno bi si starši želeli zanje. 

Ena je rekla, da verjetno to, da dobi v redu službo in da postane dobra oseba. Glede 
izbire srednje šole še niso odločene, prav tako tudi ne, če bodo šle študirat. Malo 

starejše že imajo določene cilje, vendar še niso čisto prepričane, če bi res rade počele, 
kar so si zamislile. Dve se na primer vidita v zdravstvu – delali bi v zobozdravstvu. 

Devetošolke so že bolj odločene glede svoje prihodnosti, saj so se že morale vpisati 
na srednje šole. Vse, razen ene, ki se je vpisala na gimnazijo, so se vpisale na 
poklicne šole. Iz njihovih odgovorov sem razbrala, da dvomijo, ali bodo sprejete na 
želeno šolo ali ne. Nekatere bi si želele iti na fakulteto, a niso prepričane, če bo res 
tako. Pravijo, da bodo videle, kako jim bo šlo v srednji šoli. Starši jih pri odločitvah 
večinoma podpirajo. Nekateri imajo bolj konkretne želje glede njihove prihodnosti 
(predvsem glede šolanja in poklica), nekateri pa si želijo le, da bi njihova hči delala, 
kar jo veseli, da bi imela dobro službo in pa da bi odrasla v dobro osebo. Nekatere 
omenjajo, da si starši zanje želijo, da bi bile bolj uspešne kot oni. Nekatera dekleta se 
srednje šole ne veselijo, saj se bodo morale ločiti od sedanjih sošolcev, poleg tega pa 

jih je strah, kako bo na srednji šoli – kako jih bodo sprejeli novi sošolci, kakšni bodo 
učitelji, kako bo z ocenami, malo jih je tudi strah, kako jih bodo sprejeli, glede na to, 
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da imajo priseljensko ozadje … Po drugi strani se veselijo srednje šole – veselijo se 

novih stvari, novih ljudi. Nekatere si želijo nadaljevati študij v tujini, zato se veselijo 
srednje šole, ker to pomeni, da se bliža tudi odhod v tujino. Verjamejo, da s trudom 
lahko pridejo do tistega, česar si želijo, na poti do svojih ciljev pa bi si želele 
podporo družine in prijateljic. Zanimivo mi je bilo, da kljub njihovim trditvam, da 

verjamejo v svoj uspeh, njihove besede vseeno izražajo nek dvom glede tega, če jim 
bo zares uspelo. Kot rečeno, glede odločitve za študij še niso prepričane, saj ne vedo, 
kako bo z njihovim uspehom v srednji šoli. Takšna naravnanost bi lahko izvirala iz 
nižjih pričakovanj staršev glede izobrazbe, kar je pogosto prisotno v družinah, kjer 
imajo starši nižjo izobrazbo. Nižja pričakovanja staršev glede izobrazbe lahko 
vplivajo na izobraževalne in poklicne aspiracije otrok (Klinar, 1985; Miketič, 2009). 
Morda bi njihovo naravnanost lahko pripisali tudi prostorski segregaciji. Glede na to, 

da priseljenske družine pogosto živijo skoncentrirano na enem območju, imajo 
verjetno dekleta večinoma stik s priseljensko populacijo, pri kateri je pogosto zaradi 
okoliščin, kot je nižji socialno-ekonomski status, zanimanje za šolo drugotnega 
pomena. Menim, da to igra pomembno vlogo pri naravnanosti in delovanju deklet. 

Po drugi strani je iz njihovih pripovedi čutiti neko željo in motivacijo uspeti v 
življenju. Nekatere si želijo študija v tujini in imajo konkretne cilje glede svoje 
prihodnosti. Dokazujejo, da želijo biti aktivne kreatorke svojih življenjskih odločitev, 
kot bi rekla avtorica Antić Gaber (2011), ki ugotavlja, da so migrantke tudi akterke 
migracijskih procesov in ne le pasivne sopotnice svojih partnerjev in drugih 

družinskih članov.  

3.4.5. Drugo 

Pod to točko bi izpostavila še nekaj situacij, ki so se mi zdele zanimive. V eni izmed 

seans, se je v razredu marsikaj dogajalo. Najprej mi je bil zanimiv odziv učenca, ki je 
motil pouk, na učiteljičino grožnjo, da ga bo vprašala. Rekla je namreč, da ga lahko 
tudi drugače vpraša, on pa ji je rekel, da je to diskriminacija, če ga bo vprašala tako, 
da ne bo znal. Potem me je presenetila učenka, ki je, po tem, ko je bila vprašana (in 
dobila slabo oceno), vzela svoje stvari in ne da bi povedala, odšla iz razreda. Na 

splošno se mi zdi, da so učenci na tej šoli zelo odprti in sproščeni. Te sproščenosti si 
želijo tudi od učiteljic in učiteljev. Nimajo zadržkov postavljati vprašanj, če česa ne 
razumejo ali ne vejo. Veliko jim pomeni osebni pristop – torej ne le podajanje snovi, 

temveč tudi pogovori na splošno o življenju. Tudi svetovalna delavka je rekla, da so 
zelo odprti in da jim ogromno zaupajo, npr. kakšne najstniške, ljubezenske težave. O 
kakšnih družinskih težavah ne govorijo. Delavci te šole so za te otroke kot 
nadomestne mame in očetje, pravi svetovalna delavka. Verjetno potrebujejo nek 
osebni stik s strani učitelja, ker se počutijo negotove. Naj omenim še nekaj glede 
socialnega statusa družin na tej šoli. Ujela sem, da naj nekateri ne bi šli na valeto, 
zato sem svetovalno delavko vprašala, kako je s tem. Povedala je, da se nekateri ne 
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bodo udeležili valete, ker valeta predstavlja prevelik strošek za nekatere družine. 
Mnoge družine na tej šoli namreč živijo v izredno neugodnih socialno-ekonomskih 

razmerah. Vidimo, da je socialno-ekonomski status na različne načine povezan z 

delovanjem in participacijo tako imigrantskih otrok, kot tudi staršev v šoli. 

3.4.6. Refleksija raziskovalnega dela  

Med izvedbo intervjujev sem zelo uživala, saj so bila dekleta večinoma zelo 
sproščena in odprta. Priznati moram, da nisem pričakovala, da mi bodo zaupale 
toliko stvari. Nekatere so se res izpovedale in na koncu tudi rekle, da jim je bilo všeč, 
da so lahko govorile o sebi. Z besedami »počutim se pomembno« ali »ful se bolš 
počutim« izrazi ena izmed sodelujočih zadovoljstvo s potekom intervjuja. Svetovalna 
delavka mi je povedala, da večinoma učenci in učenke na tej šoli radi sodelujejo pri 
takšnih stvareh. Dopuščam možnost, da dekleta na kakšno vprašanje niso odgovorila 
tako, kot zares čutijo, saj me ne poznajo in mi ne morejo toliko zaupati. Po drugi 

strani pa, kot pravi svetovalna delavka, mi je lahko v prid dejstvo, da sem zunanja 

oseba, saj ti lahko intervjuvana oseba več pove, ker verjame, da drugi ne bodo 
izvedeli, kaj je povedala. To se je pokazalo pri eni izmed intervjuvank, ki se mi je 

precej globoko izpovedala glede svojega bolečega doživljanja otroštva. 

Ko sem izvajala opazovanje, sem se ves čas počutila malo odveč, saj je bilo vse 
usmerjeno v pridobivanje in zaključevanje ocen, ter v ostale obveznosti, povezane z 

zaključkom šolskega leta. Posledično si učitelji in svetovalna delavka niso mogli 
vzeti prav veliko časa zame. Morda bi bilo bolje, da bi opazovanje izpeljala že 
kakšen mesec prej, po drugi strani pa je bila to pač realna situacija. Poleg tega bi bilo 

v katerem drugem terminu lahko kaj drugega, kar bi povzročilo podobno situacijo. 
Sicer pa sem se v razredih dobro počutila. Občasno sem se spraševala, kaj naj si 
sploh zapišem. Pri tem mi je bil v veliko pomoč list z opornimi točkami, kjer sem 
opredelila področja, na katera moram biti pozorna. 

Moja prisotnost je včasih vplivala na delovanje učencev. Nekateri so namreč 
pogledovali proti meni, sploh kadar so klepetali. Nekateri so pogledovali, kot bi jih 

zanimalo, kaj si zapisujem. Zdelo se je, kot bi se bali, da ne bom koga poimensko 

izpostavljala, čeprav sem jih seznanila s tem, da bom delala zapiske pri čemer ne 
bom nikogar izpostavljala. Možno je, da takrat niso bili prisotni, zato niso vedeli, kaj 
počnem tam. Sicer nisem imela občutka, da bi moja prisotnost vplivala na učence, 
verjetno zaradi tega, ker naj bi bili učenci te šole navajeni, da je poleg učitelja 
prisoten še kdo.  
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4. SKLEP 

 

Slovenska družba je zaznamovana s priseljevanjem ljudi iz drugih držav, predvsem 
tistih, na območju nekdanje Jugoslavije, zato se mora soočati s kulturno 
raznolikostjo. K lažjemu soočanju z izzivom priseljevanja pripomore spoznavanje 
navad in vrednostnih sistemov kulture priseljencev. 

Magistrsko delo obravnava drugo oziroma tretjo generacijo priseljencev. Med njimi 

in prvo generacijo obstajajo pomembne razlike v socializaciji. Prva generacija 

priseljencev je bila izpostavljena socializacijskim vplivom izvorne kulture, kar 

pomeni, da je v Slovenijo prišla z že oblikovanim sistemom vrednot in pripadnosti 

svoji domovini, medtem ko na drugo/tretjo generacijo vpliva gostujoča kultura s 
svojim sistemom vrednot in pričakovanj. Potomci priseljencev so tako izpostavljeni 
vplivom dveh kultur, kar povzroča razhajanja med primarno socializacijo, ki se 
navadno odvija v družini in sekundarno socializacijo, ki se odvija v širšem okolju 
(Razpotnik, 2002a). To je povezano z vprašanjem identitete, ki je zelo pomembno 
predvsem v obdobju odraščanja in še posebej v kontekstu migracij. Kot ugotavljam v 
teoretičnem delu, je to vprašanje zelo aktualno, ko posameznik dvomi o svoji 
umeščenosti v okolje, ki ga obdaja, kar je povezano z ljudmi s priseljenskim 
ozadjem. Pri vključevanju priseljencev v (novo) okolje imata etnična in nacionalna 
identiteta pomembno vlogo, velik pomen pa ima tudi spol, ki je bil pri preučevanju 
migracij v preteklosti pogosto zanemarjen. Študije migracij so večinoma 
predvidevale, da so v preteklosti migrirali le moški, ženske pa so migrirale le z 
namenom združitve družine, torej so se pridružile moškim (Cukut Krilić, 2009). 
Izkušnje žensk v kontekstu migracij so zelo raznolike in dokazujejo, da ženske niso 
migrirale le z namenom združitve družine, temveč tudi zaradi želje po uresničitvi 
lastnih ciljev, ki so povezani tudi z boljšimi možnostmi zaposlitve. Zapostavljenost 

žensk v proučevanju migracijskih procesov je povezana z družbenimi vlogami, ki jih 

pripisujemo spoloma. Takšno pripisovanje vlog se potem odraža tudi v vzgoji deklic 
in dečkov. Oboji spoznavajo, da je njihovo mesto v družbi različno, kar vpliva na 

njihovo delovanje in vizijo prihodnosti. 

V empiričnem delu sem skušala spoznati, kako svoj položaj doživljajo odraščajoča 
dekleta s priseljenskim ozadjem in kakšne aspiracije imajo za prihodnost. Pri tem 
sem dala poudarek na pričakovanja in vrednote kultur, vplivom katerih so 

izpostavljena dekleta. Njihove odgovore sem nato skušala povezati z mojimi 
opažanji v razredu. Ugotovitve raziskave bom v nadaljevanju podala v obliki 
odgovorov na raziskovalna vprašanja. 

Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na posebnosti, ki bi jih lahko pripisali 

značilnostim migrantskega okolja v razredih. V procesu opazovanja v razredih nisem 
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zaznala posebnosti glede priseljenskega ozadja. Pozorna sem bila na izražanje in 
razumevanje jezika pri čemer nisem opazila, da bi bile prisotne težave. V določenih 
primerih bi tudi težko kaj trdila glede tega zaradi načina dela – potekalo je ustno 

spraševanje, delo po skupinah, plesne vaje. Izpostavila bi situacijo, ko so v enem 
izmed razredov analizirali test. Občasno sem opazila, da učenci česa niso razumeli, 
kar bi utegnilo kazati na jezikovne ovire. Med skupinskim delom sem opažala, da so 
se učenci pogovarjali v maternem jeziku, npr. bosanskem, na kar učitelji niso 
pretirano reagirali, kar je verjetno tudi posledica tega, da to šolo obiskujejo učenci 
različnih kultur. 

Opazila sem, da imajo dekleta in fantje večinoma enakovreden odnos pri pouku, 

razen pri kakšnih organizacijskih stvareh, ko so dekleta dominantnejša in morajo 
fante priganjati, da kaj naredijo. Ko so se v enem od razredov dogovarjali glede 

organizacije nekega dogodka, sem opazila, da so imela pri tem glavno vlogo dekleta. 

Neangažiranost fantov opisuje tudi ena izmed deklet v intervjuju: »Nč nočjo delat. 
Vse more bit na nas pač«. To je lahko povezano z razlikami v vzgoji deklet in fantov 

iz družin priseljencev, ko se dekletom postavlja višje zahteve in se jih bolj omejuje, 
fantom pa je omogočene več svobode in avtonomije, kot opisujejo različni avtorji 
(Dion in Dion, 2001; Razpotnik, 2004; Spears-Brown in Chu, 2013; Yuval-Davis 

2009). Takšna vzgoja potem vpliva na delovanje deklet in fantov tudi v drugih 
okoljih, v tem primeru je to šolsko okolje. Poudariti velja, da takšne vzgoje ne 
moremo pripisati le družinam z izkušnjo preseljevanja, ampak tudi družinam, ki te 
izkušnje nimajo. Na podlagi mojih opažanj ne morem trditi, da bi bilo takšno 
delovanje deklet in fantov zagotovo povezano z njihovim priseljenskim ozadjem, saj 

bi bilo kaj takega mogoče opaziti tudi pri splošni populaciji. V nalogi sicer 

izpostavljam vidik spola v povezavi z izkušnjo migracije, vendar ugotavljam, da iz 
raziskovalnega dela ne morem izpostaviti nič posebnega na to temo. Tudi odgovori 

deklet ne razkrivajo ničesar, kar bi se nanašalo na temo spola v povezavi z 
migracijami. Če je že bilo kaj na to temo, pa ni mogoče trditi, da je zagotovo 

povezano z migrantskim ozadjem. Menim, da je o tem težko kaj sklepati na podlagi 
ugotovitev, dobljenih le na eni šoli in pri le enem delu populacije. Morda bi bilo 
bolje, če bi v raziskavo vključila tudi druge šole in sicer tiste, v katere so vključeni 
učenci brez izkušnje priseljevanja oziroma tiste, ki jih obiskujejo oboji - tako učenci 
z izkušnjo priseljevanja, kot tudi učenci, ki te izkušnje nimajo. Tako bi lahko 
primerjala delovanje deklet in fantov obeh populacij. Zanimivo bi bilo tudi primerjati 

odgovore deklet obeh populacij glede njihovega doživljanja svoje situacije in 
aspiracij za prihodnost. Verjetno bi se tudi skozi daljši proces opazovanja in 
spoznavanja učencev obravnavane šole lahko odprlo kaj konkretnega na to temo. 

Kljub vsemu je treba upoštevati, da sem z raziskavo želela globlje spoznati (notranji) 
svet potomk priseljencev, ne pa delati neke primerjave in oblikovati trdnih sklepov. 

Slednje tako ali tako ne spada v kvalitativno raziskovanje, saj »cilj kvalitativnega 
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raziskovanja ni z reprezentativnim vzorcem poiskati ugotovitve, ki bi jih lahko 

posplošili na osnovno množico, ampak je čim celoviteje spoznati proučevano osebo, 
institucijo, pojav, skupino …« (Vogrinc, 2008, str. 54).  

Med opazovanjem sem bila pozorna tudi na prisotnost elementov medkulturnosti, kot 

je na primer strpnost in sprejemanje drugačnosti s strani učiteljev in učencev ali 
ponazarjanje s primeri o sprejemanju drugačnosti pri učiteljevi razlagi. Nisem 
zaznala posebnih elementov medkulturnosti, kar pa ne pomeni, da delovanje 

učiteljev ne poteka v smeri spoznavanja in sprejemanja drugačnosti. 

V procesu opazovanja torej ni bilo zaznati očitnih posebnosti, ki bi jih lahko 

povezala z značilnostmi migrantskega okolja. To povezujem s tem, da sem v vsakem 

razredu opazovala le trikrat, kar je vsekakor premalo za pridobitev povsem realne 

slike. Prepričana sem, da bi skozi daljši proces kontinuiranega opazovanja prišla še 
do marsikaterih zanimivih spoznanj, ki se nanašajo na posebnosti v povezavi z 

migrantskim ozadjem. 

Naslednji dve raziskovalni vprašanji se nanašata na doživljanje ožjega in širšega 
okolja ter na doživljanje trenutne življenjske situacije. 

Zaznala sem, da dekleta večinoma svoje ožje okolje (družino) vrednotijo pozitivno. 
Iz njihovih odgovorov in svojih opažanj sem ugotovila, da svoje starše spoštujejo, 
prav tako tudi njihovo vzgojo. Vloge deklet v njihovih družinah so si precej podobne 
– pri večini je poudarek na njihovih šolskih obveznostih, pomagati pa morajo tudi pri 
hišnih opravilih. Večinoma mame prevzemajo skrb za gospodinjstvo, očetje pa 
skrbijo bolj za tehnična opravila – popravijo, če se kaj pokvari, skrbijo za okolico 
hiše in podobno. Nekatere omenjajo, da oče ne pomaga pri gospodinjskih opravilih, 
ker je veliko v službi. To je povezano s konceptom družbenega spola. Družbeni vlogi 
ženske in moškega se med seboj razlikujeta – ženska naj bi skrbela za dom in 
družino, moški pa naj bi participiral v javni sferi. Ugotavljam, da takšna delitev dela 
prevladuje tudi v družinah nekaterih intervjuvank. Pri nekaterih družinah si sicer vsi 
člani porazdelijo hišna opravila, vseeno pa ženske prevzemajo glavno vlogo pri skrbi 
za dom. Še posebej spolno pogojena delitev dela pride do izraza v družinah, kjer so 
otroci obeh spolov. Iz intervjujev sem razbrala, da dekleta, ki imajo brate, v večji 
meri kot bratje, pomagajo pri opravilih. Poleg pomoči pri gospodinjstvu je vloga 
intervjuvank v njihovih družinah tudi skrb za mlajše sorojence. 

Odnosi v družinah deklet so zelo raznoliki. Večina deklet označuje družinske odnose 
kot pozitivne. Pravijo, da se razumejo s starši in sestro/bratom. Nekatera dekleta 
govorijo o neurejenih družinskih odnosih, zaznamovanih z ločitvijo staršev in 
emocionalnim prikrajšanjem s strani staršev. Dekleta se ob morebitnih težavah, tako 
učnih kot tudi osebnih, obrnejo na starše in sorojence. Predvsem so navezane na 
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mame, tiste, ki pa imajo starejšo sestro/brata pa so precej povezane tudi z njimi. 
Starši jih tudi spodbujajo za šolsko delo, kar dekleta dojemajo pozitivno.  

K ožjemu okolju bi lahko štela tudi najbližje prijateljice/prijatelje. Dekleta imajo 
prijateljice, ki jim veliko pomenijo. Velik pomen pripisujejo zaupanju, kar je po eni 

strani verjetno odraz njihovega trenutnega razvojnega obdobja (adolescenca), za 

katero so značilni notranji strahovi in negotovost, po drugi strani pa bi bila velika 
potreba po zaupanju lahko tudi odraz tega, da izhajajo iz družin z izkušnjo 
priseljevanja. 

Šola je pomemben del širšega okolja teh deklet. Dekleta večinoma pozitivno 
vrednotijo odnose učiteljev do njih. Zelo pomembno se jim zdi, da učitelj ne predava 
le snovi, ampak tudi vzpostavlja nek osebni stik z učenci, kar vključuje tudi to, da 
mu lahko zaupajo. Dekleta ocenjujejo, da učitelji sprejemajo drugačnost in 
upoštevajo življenjske okoliščine učencev. Poudariti velja, da je kljub temu, da 
dekleta pozitivno vrednotijo odnose učiteljev, možno, da so mi zaupala le pozitivne 

stvari, negativnih pa ne. Za to bi lahko imele več razlogov, kot npr. da me ne poznajo 
in ne vejo ali bom njihove odgovore zaupala učiteljem. Če bi me bolje poznale, bi mi 

morda še kaj zaupale, lahko pa tudi ne, saj je v nekaterih situacijah lažje kaj 
osebnega zaupati nekomu, ki ga ne poznaš in ni vključen v šolsko okolje, kot pa 
nekomu, ki je v šolskem okolju stalno prisoten. Zanimivo bi bilo vedeti tudi, kaj bi o 

učiteljih povedale v pogovorih s sošolci. 

Tudi v odnosih s sošolci se kar dobro počutijo. Nekatere pravijo, da se v razredu 
dobro razumejo in so povezani med sabo, nekaterim pa se zdi, da je prisotne veliko 

zahrbtnosti. Dekleta ocenjujejo, da so v razredu s fanti kar povezana. Nekatere moti 

njihova neangažiranost pri organizaciji skupnih dogodkov. 

Z okoljem v katerem živijo so bolj ali manj zadovoljna. Pogrešajo več sproščenosti 
in optimizma med ljudmi, kar je prisotno v njihovi izvorni deželi. S trenutno 
življenjsko situacijo so načeloma zadovoljne, izpostavijo le kakšne osebne težave, 
kot. npr. želja po boljših ocenah, nepristna prijateljstva in podobno. Tudi glede 
doživljanja trenutne življenjske situacije bi rekla, da sem dobila precej skromne 

odgovore. Morda bi mi zaupale še kaj, če bi me bolje poznale in bi se jim zdelo, da 
mi lahko zaupajo. 

Zadnje raziskovalno vprašanje zadeva njihovo vizijo prihodnosti. Zanimalo me je, 
kaj si želijo za sebe v prihodnosti in kaj si zanje želijo starši. Mlajša dekleta še 
nimajo neke vizije in dolgoročnih ciljev, starejša pa so že bolj usmerjena v 
prihodnost. Vse devetošolke, razen ene, ki se je vpisala na gimnazijo, so se vpisale 
na poklicne šole. Iz njihovih odgovorov sem razbrala, da dvomijo, ali bodo sprejete 

na želeno šolo ali ne. Nekatere bi si želele iti na fakulteto, a niso prepričane, če bo 
res tako. Pravijo, da bodo videle, kako jim bo šlo v srednji šoli. Nekatere si želijo 
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nadaljevati šolanje v tujini in imajo konkretne cilje. Iz pripovedi intervjuvank je sicer 

zaznati, da si želijo uspeti v življenju in pravijo, da tudi verjamejo v svoj uspeh, če 
bodo trdo delale in se trudile. Kljub temu njihove besede izražajo nek dvom glede 
prihodnosti, predvsem kar se tiče študija. Le nekatere so odločno rekle, da bodo šle 
študirat. Zanimivo mi je bilo, da kljub temu, da jih starši spodbujajo za šolsko delo in 
jim sporočajo, da je šola pomembna, pri nekaterih ni zaznati velike motivacije za 
pridobitev višje izobrazbe. Kot sem že omenila, je tu vprašanje, kako visoka so 
pričakovanja staršev glede šolskega dela (ali je dovolj, da s solidnim uspehom 
zaključujejo šolsko leto, ali starši s svojimi pričakovanji ciljajo višje). Avtorji 
(Klinar, 1985; Miketič, 2009) ugotavljajo, da imajo starši z nižjo izobrazbo (kar je 
neredko značilno z migrantske družine) pogosto nižja pričakovanja glede izobrazbe 
svojih otrok. Nižja pričakovanja staršev glede izobrazbe so povezana z oblikovanjem 

izobraževalnih in poklicnih aspiracij otrok. Vprašanje je tudi, koliko časa posvetijo 
starši otrokom pri šolskem delu. Nižja izobrazba lahko pomeni tudi nižje 
kvalificirano delovno mesto, sploh če je prisotno še priseljensko ozadje. Neredko so 
zaradi nižjega socialno-ekonomskega statusa nižje tudi poklicne aspiracije. Zaradi 

slabih finančnih razmer v družini so starši psihično in fizično obremenjeni, zato 
pogosto vzgoji otrok posvečajo le malo časa, kar pomeni tudi premalo posvečanja 
otrokovemu šolskemu delu.  

Menim, da so želje otrok za prihodnost povezane tudi z vzorom, ki ga otrok dobiva v 

družini ali pa tudi v šoli. Razmišljala sem, kje bi bili lahko še razlogi za skromne 
načrte deklet glede nadaljevanja šolanja glede na to, da starši dekletom poudarjajo 
pomen šole. Menim, da le besede in usmerjenost v otrokovo angažiranost za šolo ne 
zadostuje. Na otrokove aspiracije po mojem mnenju v veliki meri vpliva tudi 

starševski vzor oziroma vzor katerekoli druge osebe, ki je otroku pomembna. 

Nazadnje še razmislek o pomenu mojih ugotovitev za socialno pedagogiko. Pomen 

naloge vidim v tem, da skuša, ne le socialnim pedagogom, temveč tudi učiteljem in 
ostalim pedagoškim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s priseljensko 
populacijo, približati (notranji) svet odraščajočih deklet, ki izhajajo iz priseljenskih 
družin. Tako bodo lahko pridobili oziroma izostrili občutek za delo z učenci, ki so 
zaznamovani z vplivi dveh kultur, ta občutek pa bodo lahko prenašali tudi na učence, 
ki te izkušnje nimajo. Večja občutljivost na tovrstno problematiko jim bo omogočala 
tudi kvalitetnejše sodelovanje s starši. 

Menim, da je pri delu z otroki s priseljenskim ozadjem zelo pomembno spoznati 

njihovo kulturo, njihove vrednote, saj so s tem povezane tudi njihove želje glede 
prihodnosti. Kot sem že omenila, po mojem mnenju na oblikovanje otrokovih 

aspiracij zelo vpliva tudi vzor, ki pa ni nujno le starševski. Tudi učitelji in drugi 
delavci šole lahko otroku predstavljajo vzor. Morda bi tem dekletom kakšna 
učiteljica ali svetovalna delavka, ki ima priseljensko ozadje lahko predstavljala vzor 
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in jim dala vedeti, da pridobitev visoke izobrazbe ni nekaj nedosegljivega. Morda bi 

lahko kot socialni pedagogi apelirali na pristojne institucije, da bi oblikovali 

programe ali zagotovili štipendije, ki bi spodbujale zaposlovanje učiteljev in drugih 

pedagoških delavcev z izkušnjo priseljevanja. Vloga socialnega pedagoga bi bila 

lahko tudi v tem, da bi pri učenkah, ki kažejo potenciale, spodbujal njihovo 

motivacijo za delo. V sodelovanju z učiteljem bi dekletom skušala omogočiti, da se 
dokažejo, kjer so dobre in to ne le z ocenami, temveč s konkretnimi dejavnostmi 
(prijave na tekmovanja, projekte …). Naj omenim, da so takšne spodbude seveda 
pomembne tudi za dekleta, ki nimajo priseljenskega ozadja. Tudi one lahko izhajajo 

iz družin, kjer je izobrazba staršev nižja, prav tako tudi socialno-ekonomski status 

družine, kar lahko vpliva na nižje aspiracije deklet, kot ugotavlja avtorica Miketič 
(2009). Izpostavila bi še zanimivo ugotovitev, ki se mi zdi pomembna za delo 
socialnega pedagoga s priseljensko populacijo. Skoraj vse intervjuvanke ne 

obiskujejo nobene interesne dejavnosti, ki so po mojem mnenju zelo koristne, saj se 

tam otrok uči vztrajnosti, spopadanja z neuspehom (kljub trdemu treniranju, vaji), 
sodelovanja v skupini in marsikaterih drugih veščin, ki pozitivno vplivajo na njegovo 
samopodobo. To je spet lahko povezano z nižjim socialno-ekonomskim statusom. 

Interesne dejavnosti, ki jih ne organizira šola so pogosto plačljive, kar za družine s 

šibkim finančnim stanjem predstavlja veliko oviro. Vloga socialnega pedagoga bi 

bila lahko v tem, da išče možnosti, kako čim več takih dejavnosti vključiti v šole. To 
pomeni iskanje finančnih resursov s prijavami na raznorazne razpise, povezovanje z 
različnimi organizacijami, ki organizirajo dejavnosti za otroke, povezovanje s šolami 
… Po drugi strani se zastavlja vprašanje, ali obstaja potreba po dodatnih aktivnostih. 
Nekatera dekleta menijo, da so že dovolj okupirana s šolskim delom, zato se ne 
vključujejo v izvenšolske dejavnosti. Verjetno se mi je zdelo to temo zanimivo 

izpostaviti, ker sem del družbe, ki je naravnana zelo storilnostno. Na spletu in tudi 

drugje sem zasledila že mnogo zgodb, ki govorijo o tem, kako starši vpisujejo otroke 
v številne dejavnosti, da bi tam pridobili čim več znanja in kompetenc. Takšna 
družbena naravnanost otroke oropa spontanosti, igrivosti in kreativnosti. Moje 
ugotovitve glede interesnih dejavnosti bi lahko predstavljale zrcalo širši družbi, da 
namesto spodbujanja tekmovalnosti in nenehnega hlastanja za uspehom, raje 

poudarja pomen sodelovanja in kreativnosti. 

Pomen mojega dela za socialno pedagogiko vidim tudi v tem, da je eno izmed tistih, 

ki poudarja pomen spola v kontekstu migracij, ki je bil v mnogih študijah migracij 
prezrt. Poleg tega, podobno kot drugi avtorji, ki so se zanimali za žensko izkušnjo 
migracije, tudi jaz ugotavljam, da imajo (nekatera) dekleta glede sebe konkretne cilje 

in si želijo uspeti v življenju. 
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6. PRILOGE 

6.1. PRILOGA 1 – PRIKAZ KODIRANJA INTERVJUJEV 

 

ZAPIS INTERVJUJA KODE I. REDA KODE II. 

REDA 

KATEGORIJE 

Jaz: Kaj pa bi recimo lohk 

rekla, da ti je všeč v tem 
okolju? Zdej ni več tok novo, 
zdej k si pršla v Slovenijo, kaj 
bi rekla, da ti je všeč? 

F: Ja, pa tko, všeč mi je ta nov 

stil šolanja pa to. 

Jaz: Kaj pa konkretno, kaj bi 

rekla? 

F: Ja, pač tle si lohk, kako bi 
rekla, dol si mel pač, k končaš 
pouk, greš domov. Pač ni blo tko, 

tolk teh, da gremo vn iz šole v 

galerije pa to, da gledaš 
konkretno. Pač dol je blo mal bol 

vse zaprto, mau si mogu več 
razumet, če hočeš pač dobr bit. 
Tko da kle je mau bol odprto pa 

tko. Ja, bolše je. 

Jaz: Aha, to ti je všeč, k vas 
pelejo še kej pogledat? 

F: Ja, ja, to ja. Pa všeč mi je ta 

okolica, tle je pač, lohk greš, 
hodiš v trgovine pa to vse. Dol je 

pa, mislim, js sm živela v 
mejhnem mestu, če si hotu pa 
kej… pač sej smo mel vse 
trgovine pa to, ampak, če si hotu 
kej več, mogu si it v drugo 

mesto. 

Jaz: Ja, ja. Sej podobno tud 

tukej, ne vem, js k živim izven 
Ljubljane… dobr zdej živim 
tuki, k študiram… ampak isto 
tud pr nas, če hočeš it v kšn 
večji šoping, recimo v 
Ljubljano al kej tazga, se morš 

 

 

 

 

 

V Sloveniji ji je všeč 
način šolanja – več 
dejavnosti izven šole, 
bolj odprto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeč ji je okolje, vse 
bolj na dosegu roke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni vtisi o 
novem ožjem 
in širšem 
okolju 
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odpelat. 

F: Ja, ja. 

Jaz: Kaj pa tko, mislim, a kej 

pogrešaš v tem okolju, al pa če 
ti kej ni všeč? 

F: Ne, je kr v redu. Všeč mi je še 
tle, ta prevoz, k maš… pač dol je 
blo, če živiš petnajst minut do 
šole al pa kej, itak da ne rabiš 
prevoza. Tle mi je pa všeč, ker js 

živim na primer v (del mesta, 

kjer živi), pa grem z busom itak, 

k je oddaljen, pa rabm pol urce, 

do štirdeset minut in sm tle. 
Jaz: Mhm, se ti zdi dobr 

zrihtano, mislim, dostopno? 

F: Ja. 

Jaz: Okej. A ti kej ni všeč 
mogoče? Pa da je blo recimo 
dol bolš…Kakšni se ti ljudje 
zdijo? 

F: Ne vem, pač tko, js sm pršla 
prvo na to šolo. Druzga, pač 
nobenga nism poznala tud dobr. 

Blo je kr v redu, da so me tko 

sprejel, ampak vsak je drgač, na 

svoj način. Eni so me dobr 

sprejel, eni pa ne. Ampak ti, k me 

niso dobr sprejel so pravzaprav 

bli na mojem mestu pred, nekaj 

let nazaj. Tko da mi je blo pač 
čudn, k me niso dobr sprejel. 

Ampak zdej smo kr vsi še v redu, 

k smo se bolš spoznal pa tko. 
Jaz: Aha. Zdej se dobr počutiš? 

F: Ja, ja. 

Jaz: To mi je zanimiv, k si 

rekla, da  teli, k so bli na istem 

par let nazaj, da te… 

F: Ja, da me lih ti niso tolk dobr 

sprejel. 

Jaz: Kaj pa drugje, ne vem, v 

vaši soseski… a v bloku živite? 

F: Ja. 

Jaz: Ne vem, pač sosedje al pa 

 

 

 

 

 

 

Všeč ji je ureditev 
javnega prevoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekateri sošolci so jo 
dobro sprejeli, eni ne 

(tisti, ki imajo prav 

tako izkušnjo 
priselitve) 

 

 

 

 

 

 

Sedaj se v redu 

razumejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doživljanje 
odnosov s 

sošolci in 
sošolkami – 

takoj po selitvi 

in danes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni vtisi o 
novem ožjem 
in širšem 
okolju 
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k greš v trgovino na primer, 
kakšni se ti zdijo ljudje? 

F: Ja, vsi so prjazni, tko da je kr 

v redu, super. 

Jaz: Okej. Kaj pa zarad jezika, 

a ti je blo kej težko? 

F: Zarad jezika, pač k pravjo, da 
jim je težko, da se navadjo jezika, 
jezika sploh nista tolk različna, 
različna sta si, ampak ne tolk. Js 

sm se ga naučila, v dveh, treh 

mescih sm že znala se 
pogovarjat. Tko da, kr v redu. 

Jaz: A pa ti je kdaj kej 

nelagodno, če kej ne razumeš, 
al pa če česa ne znaš povedat? 
Pa ne sam v šoli, tud tko… 

F: Ne, sej zdej večinoma 
razumem, štiri leta se 
pogovarjam. V redu mi je to, pač 
moja najboljša prijatelca, pač ona 
skos govori slovensko, tko da… 

Jaz: A to je sošolka? 

F: Ja, sošolka. 

Jaz: Aha, pa se ti zdi, da si se 

tko naučila velik? 

F: Ja, ja. Kle, če bi ostala dol, bi 
blo konkretno manj znanja. Ker 

kle, mislim, kle sem dobila še 
nov jezik pa tko. 

Jaz: Aha, to misliš, da jemlješ 
kot plus, da si se še enga jezika 

naučila? 

F: Ja, ja. 

Jaz: A pa še tko, k si rekla, da 
boš tle dobila več znanja, a si to 
mislila še glede česa druzga 
al…? 

F: Ja, tle, pač všeč mi je, ker v 

Ljubljani mamo dostop do, pač, 
kako bi rekla, mamo več šol, teh 

srednjih al pa osnovnih. Mislim, 

zdej večinoma srednjih, ker smo 
devetošolci. Vsak gre po svoje. 
Dol bi mel, ne vem, ene dve šoli 

 

 

Ljudje v okolici se ji 

zdijo prijazni 

 

 

 

Hitro učenje 
slovenskega jezika – 

slovenski in materni 

jezik se ji zdita 

podobna 

 

 

 

 

 

Z jezikom nima 

težav, pri tem ji 
pomaga, da 

prijateljica oz. 

sošolka stalno govori 
slovensko 

 

 

 

Meni, da bo tukaj 

dobila več znanja, 
znanje novega jezika 

vidi kot prednost 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sloveniji vidi več 
možnosti za šolanje, 
v Bosni malo šol na 
izbiro v enem mestu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Življenje po 
selitvi v 

Slovenijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti 

selitve v 

Slovenijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti 

selitve v 

Slovenijo 
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na izbiro, če hočeš ostat v tem 
mestu. Če pa hočeš naprej, pač 
dobiš več šol, sam to ni neki 
dobrega. Če bi končala šolo dol, 
ker pač ni v Evropski uniji, ne bi 

mela, tega poklica pač ne bi 
mogla opravljat v drugih 

državah. In po le to pač… 

Jaz: Se prav zarad tega se ti zdi 

plus, da si pršla, mislim… 

F: Ja. 

Jaz: Se ti zdi, da se boš bol 
lahko razvila? 

F: Ja, ja. Pa še tri jezike zdej 
govorim, tko da… 

Jaz: Aja, so ti všeč jeziki? 

F: Ja, ja, to mi še kr gre. Kle 

govorim bosanščino, pa 
slovenščino, angleščina mi je 
super, pa še nemščino se učim. 

Jaz: Pol pa fajn. Ne sam da si 

se preselila, še jeziki te 
zanimajo. 

F: Ja. 

Jaz: Dobr. Okej, zdej si že neki 
povedala, kako je v šoli, kako 
so te sošolci sprejel. Zdej me pa 
zanima odnos učiteljev, kakšni 
se ti pa učitelji zdijo? 

F: Ja, na začetku, k sm pršla, pač 
itak nism nobenga poznala. Pač 
zdej, vsi so super po svoje. Vsak 

je neki pač, druzga, ampak vsi so 

super, vsi so me super sprejel. 

Mislim, ne bi se mogla kej 

prtožit. 
Jaz: Aha. Kaj pa je na njih, 

mislim, a bi lohk rekla, kakšne 
lastnosti majo? Kaj ti je 

pomembno pr učitelju, kakšen 
da je? 

F: Ja, pač tko, dost razumejo. 

Pač,  zdej nekateri bolj, nekateri 

manj, samo pač, dost razumejo 
osebo. Na primer, js k sm pršla, 

 

Tudi boljše možnosti 
za zaposlitev, ker je 

Slovenija članica 
EU, Bosna pa ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več možnosti za 
razvoj, všeč ji je, da 

se uči različnih 
jezikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z učitelji je 
zadovoljna, dobro so 

jo sprejeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelji 
razumevajoči, na 
novo priseljenim 

učencem se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti 

selitve v 

Slovenijo 
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odnosov z 

učitelji 
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js sm, pač uno, hotla sm eno 

znanje pridobit, pač, da bi mi blo 

lažje nadaljevat kle šolanje. Tko 

da, to sm zagotovo dobila in ja, 

pač razumejo, da k prideš, ne 
dajo ti uno, takoj isto pa vse, 

ampak počasi, sčasoma in je kr v 
redu. 

Jaz: Se tko prlagodijo. 

F: Ja. 

Jaz: Pa to, k si rekla, da si hotla 

znanje pridobit, a to konkretno 

pač, pri posameznem predmetu 
al znanje jezika… 

F: Ja, pač iz življenja. 
Jaz: Aha, v kakšnem smislu to? 

F: Ja pač, da se prilagodim 

novemu okolju, k sm pršla. 
Jaz: Aha. Ti je blo v redu, da so 

ti dal tud čas no. 
F: Ja. 

Jaz: Okej. Kaj pa vsebine, 

mislim, to kar se učite, se ti zdi 
težko? 

F: Ne, tle pač… amm, js sm dol 

mela, do petega razreda sm mela 

vse petke, niti ene štirke, trojke, 

dvojke, enke, ampak to so bla pač 
mlada leta. K sm šla kle, v 
šestem razredu sm bla, pač mela 

sm tko nihanja ocene, al kako bi 

rekla, različne. In, ampak, takrat 

sm končala s štirko, k da se mi je 

svet podrl (smeh), ampak v 

redu…ker sm mela pač vse pet in 
pol kr začele ocene padat. To je 

blo pa bistveno zarad jezika, 

naprej pa, pač sedmi, osmi sm 

končala pa s petko, tko da je v 

redu. 

 

prilagodijo 

 

Oseba F ob začetku 
šolanja v Sloveniji 
motivirana za delo, 

da bi ji bilo lažje 

 

 

 

 

Želela se je čim prej 
prilagoditi novemu 

okolju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bosni odličen 
uspeh 

V Sloveniji prvo leto 

šolanja (6. razred) 
zaključila s prav 
dobrim uspehom - 

razočaranje 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagajanje na 

drugačen način 
šolanja 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagajanje na 

drugačen način 
šolanja 

 

 

 

 

 

 

Prilagajanje na 

nov način 
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pomen znanja 
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6.2. PRILOGA 2 – PRIKAZ ZAPISOV IN ANALIZE 

OPAZOVANJA 

Opazovanje (x. razred): prva seansa 

Tretja seansa opazovanja je potekala v torek, 26.5.2015 od 8.20 do 9.05. Potekala je 

ura etike. Ker je učiteljica zamujala zaradi zastojev na cesti, jo je, dokler ni prišla, 
nadomestila druga učiteljica. Na začetku so izbirali izbirne predmete za naslednje 

leto. Prisotnih je bilo veliko več učencev, kot pri prvi seansi opazovanja. Če sem 
prav preštela je v razredu devet fantov in štirinajst punc. Ko je prišla učiteljica, so 
začeli z analizo testa. Imela sem občutek, da je bila učiteljica precej napeta, verjetno 

zaradi zastoja na cesti. Ker je zamudila, so potem morali hitro skozi test in zato je 

bila verjetno tako razpoložena. Učenci so jo tudi vprašali, kaj je bilo in rekla je, da je 
bila neka nesreča in da je sedaj prav utrujena. Ko so analizirali test, so sodelovali le 

nekateri, ostali so občasno klepetali, večinoma pa so sledili analizi. Skozi celo uro sta 

zelo sodelovala dva fanta. Dekleta in ostali fantje so le spremljali analizo. Učenci so 

delovali sproščeno. Opazila sem, da so klepetala predvsem dekleta, kar se tiče 
odnosa med fanti in dekleti, pa sem opazila, da sedijo fantje skupaj in punce skupaj, 

kljub temu pa komunicirajo med sabo. Zdi se mi, da delujejo kot celota. Če jim kaj ni 

jasno, jih ni sram vprašati in prav tako jih ni sram povedati, da so se pri kakšnem 
vprašanju zmotili. Na primer en fant je povedal, da je nekje obkrožil nepravilni 
odgovor in objasnil, zakaj je tako obkrožil. Učiteljica mu je prisluhnila in mu 

razložila, zakaj je tak odgovor napačen. Tudi, ko je kdo drug pojasnil, kaj in zakaj je 

tako odgovoril, mu je učiteljica prisluhnila. To kaže na neko sproščeno in odprto 

vzdušje v razredu. Nisem imela občutka, da bi imela katera skupina večjo moč, ali pa 
da bi bil kdo izmed učencev dominantnejši. Učenci načeloma nimajo težav z 
jezikom. Ko sem malo poslušala vsebino testa in njihove odgovore, sem sicer dobila 

občutek, da kdaj niso dobro razumeli vprašanja ali razbrali pomembnih delov 
besedila. Učiteljica jim je tudi jasno povedala, kje niso dobro odgovarjali. Rekla je 

na primer, da so bili premalo kreativni, ali da niso logično razmišljali. Ena učenka 
(tudi moja intervjuvanka) je želela zvišati oceno, saj ji je le ena točka zmanjkala do 
petice. Učiteljica ji je jasno povedala, da ne bodo barantali z ocenami. 

 

JEZIK 

 

- Ali se pojavljajo kakšne težave z 
jezikom 

- Razumevanje učiteljeve razlage 

- Sposobnosti izražanja 

 

- Ko sem malo poslušala vsebino 
testa in njihove odgovore, sem 

dobila občutek, da kdaj niso 
dobro razumeli vprašanja ali 
razbrali pomembnih delov 

besedila 

- Načeloma nimajo težav z jezikom 



84 

 

ODNOS MED UČITELJEM IN 
UČENCI 

- Ali učitelj vzpostavlja osebni stik 
(vpraša učence, kako so, jim pove 
kaj življenjskega, kaj se mu je 
zgodilo, jim dovoli, da tudi oni 

povejo kaj o sebi…) 
- Kako se razlikuje razredna 

dinamika, glede na to, kakšen 
stik vzpostavlja učitelj z učenci 
(sproščenost/nesproščenost, 
motiviranost/nemotiviranost 

učencev) 
- Spodbujanje s strani učitelja 

DA/NE, na kakšen način 

- Sodelovanje učencev 

- Splošno vzdušje v razredu 

- Učiteljica jim jasno postavlja 

meje (pove, kaj se bo zgodilo, če 
ne bodo nehali klepetati, ne 

dovoli barantati z ocenami,pove, 

kdaj bo čas za individualen 
pogovor glede testa…) 

- Rahlo napeto vzdušje, kar 

pripisujem učiteljičini zamudi, 
zaradi zastojev na cesti. 

Posledično so morali hitro skozi 

test in nekako ni bilo nekega 

osebnega stika med učiteljico in 
učenci 

- Učenci so sicer delovali 

sproščeno 

- Dva fanta sta zelo sodelovala, 

dekleta so pogosteje klepetala, 

večinoma pa so vsi sledili analizi 

testa 

- Učiteljica ni klicala tistih, ki niso 
sodelovali 

ODNOSI MED UČENCI 

- Ali delujejo kot celota, ali se 

družijo po skupinah (kdo je 
»vodja«, kako delujejo ostali) 

- Odnos med dekleti in fanti (so si 

enakovredni, ali ima katera 

skupina večjo moč; je to kako 
povezano s številom fantov in 
deklet v razredu) 

- Kdo prevzema pobudo pri 

kakšnih skupnih odločitvah? 

- Medsebojno sodelovanje in 

pomoč drugemu DA/Ne 

- Učenci delujejo povezani in 

sproščeni, kar se kaže tudi v tem, 

da jih ni sram vprašati, če jim kaj 
ni jasno in izpostavljati tega, da so 

nekje napačno odgovorili 
- Večinoma sedijo fantje s fanti in 

punce s puncami, a kljub temu 

komunicirajo med sabo 

- Nisem dobila občutka, da bi bili 
ali fantje ali punce dominantnejše 

- Ni se mi zdelo, da bi bil kdo 

»vodja« 

ELEMENTI MULTIKULTURNOSTI 

- Ali učitelj vključuje v razlago 
multikulturne elemente (npr. 

ponazarjanje s primeri o 

sprejemanju drugačnosti) 
- Ali imajo učenci možnost izražati 

svoje korenine, svojo kulturo 

- Strpnost in sprejemanje 

drugačnosti tako s strani učitelja, 
kot med učenci 

- elementov multikulturnosti ni bilo 

zaznati 

DRUGO / 
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6.3. PRILOGA 3 – VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

 

- Za začetek mi prosim povej nekaj o sebi (npr. starost, razred, hobi, 
družina…). 

- Si se rodila v Sloveniji? Če JA, koliko časa so tvoji starši že v Sloveniji? 
Če NE, koliko let si imela, ko ste prišli v Slovenijo? 

- Morda veš, zakaj so se tvoji starši/stari starši odločili za selitev v 
Slovenijo? 

- Kakšna je izobrazba tvojih staršev? 

- Sta zaposlena in če ja, kje?  
- Kje sta bila zaposlena v izvorni deželi? 

- Imate pogoste stike s sorodniki/prijatelji iz izvorne dežele? 

- Se rada vračaš v izvorno deželo oziroma jo rada obiščeš? Pogrešaš staro 
okolje (če ni bila rojena v SLO)? 

- Kakšna je tvoja vloga v družini? Moraš bolj skrbeti za svoje obveznosti 
ali pomagaš tudi pri hišnih opravilih? Kaj pa ostali člani družine? 

- Se razumeš s starši in sorojenci? 

- Kaj ti je všeč in kaj pogrešaš v svojem okolju (soseska, šola, širše 
okolje)? 

- Kako je kaj v šoli? Odnos učiteljev in drugih delavcev šole, odnosi s 
sošolci, zahtevnost vsebin? 

- S kom se družiš? Kaj ti je všeč pri njej/njemu/njih? Kako to, da se s kom 

drugim ne? 

- Če imaš kakršnekoli težave (morda s sošolci/učitelji, učne težave, druge 
težave), na koga se obrneš po pomoč? 

- Te starši spodbujajo pri šolskem delu? Pa učitelji? 

- Kako gledaš na njihove spodbude/pomanjkanje spodbud? 

- Kaj misliš, da si tvoja družina želi za tebe? Kaj pričakuje od tebe? 

- Kako pa ti vidiš sebe v prihodnosti? Si to tudi želiš za sebe? (Kaj je zate 
uspeh?) 

- SREDNJA ŠOLA (Že razmišljaš o vpisu v srednjo šolo?, Kdo je 

sodeloval pri določitvi? Je bila to tudi tvoja želja? Kako to, da si se 
odločila ravno za to srednjo šolo? Te je strah ali se je veseliš?) 

- Kaj pa danes, si trenutno zadovoljna s svojim življenjem, ali bi želela kaj 
spremeniti? 

- Verjameš, da lahko prideš do tega, kar si želiš? 

- Kaj oziroma koga misliš, da bi potrebovala, da bi (lažje) prišla do tega, 
kar si želiš? 


