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MEDKULTURNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V UČNIH NAČRTIH IN GRADIVIH 

ZA POUČEVANJE 

IZVLEČEK  

 

V magistrskem delu sem raziskovala, ali obstaja skladnost med osnovnošolsko deklarativno 

ravnijo (zakoni), ki temelji na integracijski imigrantski politiki, kar pomeni, da zajema cilje 

medkulturne pedagogike in med izvedbeno ravnijo (učni načrti, gradiva za pouk). V tem primeru 

naj bi v učnih načrtih bili prisotni cilji medkulturne vzgoje in izobraževanja, predvsem cilj 

razvijanje medkulturnih kompetenc. V učbenikih bi pa morale biti prisotne vsebine, s katerimi bi 

uresničili ta cilj medkulturne vzgoje in izobraževanja. 

Namen naloge je pokazati prisotnost ciljev medkulturne pedagogike v aktih, torej na deklarativni 

ravni, ki se nanašajo na osnovno šolo, kjer naj bi se zaradi integracijske narave le-teh cilji tudi 

pojavljali.  

Nadalje je namen naloge ugotoviti obstoj ali odsotnost ciljev medkulturne vzgoje in 

izobraževanja, ki so bolj operativni, in sicer ciljev, ki krepijo medkulturne kompetence. Iskala 

sem jih na izvedbeni ravni, v učnih načrtih družboslovnih predmetov za prvo in drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

Na izvedbeni ravni sem iskala tudi obstoj vsebin, ki pripomorejo k razvoju medkulturnih 

kompetenc pri učencih, kar je najbolj pomemben cilj medkulturne vzgoje in izobraževanja. Le-te 

sem iskala v učbenikih in delovnih zvezkih istih družboslovnih predmetov. 

 

Glavna ugotovitev naloge je, da med deklarativno in izvedbeno ravnijo ne obstaja popolna 

skladnost oziroma obstaja pod pogojem, da se v učnih načrtih in gradivih za pouk nahajajo 

eksplicitni cilji in vsebine, ki bi vodile učitelja k razvoju in krepitvi medkulturnih kompetenc pri 

učencih, ter da učitelji morajo biti medkulturno empatični, ozaveščeni ter medkulturno 

izobraženi, da lahko tudi s posrednimi cilji in vsebinami krepijo in razvijajo medkulturne 

kompetence, a s tem udejanjajo medkulturno vzgojo. V zaključku sem predlagala možne rešitve 

glede na rezultate raziskave. 
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INTERCULTURAL EDUCATION IN CURRICULA AND TEACHING MATERIALS  

 

ABSTRACT  

 

This Master’s thesis examines whether there is consistency between the declaratory level (i.e. 

laws), which is based on immigrant integration policy and thus includes the objectives of 

intercultural pedagogy, and the implementation level (i.e. curricula, teaching materials) in 

elementary schools. In such case, the curricula should comprise the objectives of intercultural 

education, in particular the development of intercultural competences, while textbooks should 

contain topics that would enable to meet the objective of intercultural education. 

 

The purpose of the thesis is to demonstrate the presence of intercultural pedagogy objectives at 

the declaratory level, i.e. in the acts relating to elementary school where, in view of the 

integrative nature thereof, these objectives are indeed expected. 

Moreover, the purpose of the thesis is to determine the existence or absence of intercultural 

education objectives that can be considered as operational, namely the objectives that strengthen 

intercultural competences. The author looks for such at the implementation level, in the curricula 

of social science subjects for the first and second educational periods of elementary school. 

At the implementation level, the author also investigates the existence of topics that contribute to 

the development of intercultural competences among the pupils, which is the main objective of 
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intercultural education. Such topics are sought in textbooks and workbooks for the same social 

science subjects. 

 

The main finding of the thesis is that there is no full compliance between the declaratory and 

implementation levels and/or that there can be compliance provided that the curricula and 

teaching materials contain explicit objectives and topics which would guide the teachers to 

develop and enhance pupils’ intercultural competences. Moreover, teachers must be 

interculturally empathic, informed and trained, in order to be able to enhance and develop 

intercultural competences even based on indirect objectives and topics, thus providing for 

intercultural education. The conclusion proposes possible solutions based on the research. 

 

 

KEY WORDS: intercultural pedagogy, multicultural pedagogy, intercultural education, 

multicultural education, curricula, teaching materials, the first educational period of elementary 

school, the second educational period of elementary school 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. NAMESTO UVODA – POJASNJEVANJE TERMINOLOGIJE 

 

Med pregledom relevantne domače in tuje literature sem se večkrat srečala z različnimi izrazi za 

iste pojme. Pojma večkulturnost in medkulturnost (Vižintin, 2012, str. 82) nekateri strokovnjaki 

uporabljajo kot sopomenki, saj je praksa, ki se nanaša nanju, težko ločljiva.  Ista avtorica 

ugotavlja (prav tam), da to ni tako pomembno, kot »… videti posameznika  znotraj kulturno 

raznolikih skupnosti, zavedajoč se, da so kulture in identitete procesne in spreminjajoče se 

kategorije«. Podobno je zapisal Portera (2008), da ne gre za terminologijo niti za predponi med- 

in več- temveč za skupni jezik  vseh udeležencev vzgoje in izobraževanja. Poudarja, da nova pota 

v izobraževanju ne morejo izostati, če se vsi začnejo zavedati dejstva, da je potrebno opustiti 

strategije, ki so polne verbalnega, fizičnega in psihološkega nasilja, asimilacije ter posploševanja 

in se namesto tega poglobijo vase, postanejo kompetentni ter skrbno reflektirajo svoje delo. 

Kljub temu je terminologija na tem področju zelo neenotna. Vrečer uporablja izraz večkulturna 

vzgoja in izobraževanje, medtem ko Skubic Ermenc uporablja izraz interkulturno izobraževanje, 

Vižintin pa naredi razliko med obema ter kritično pokomentira uporabo terminologije v 

slovenskem prostoru (Vižintin, 2013, str. 127). Pravi, (prav tam) da je nizka stopnja dogovorov o 

uporabi konceptov, terminologije in analiz. Večkrat se pojma večkulturnost in medkulturnost 

uporabljata kot sinonima (Zudič Antonič, 2010, str. 202). Poleg tega, se v slovenskem prostoru 

pojavlja problem slovenjenja izrazov (Vižintin, 2013, str. 127) interkulturnost in multikulturnost, 

kot smo že prej omenili.  

V tem magistrskem delu bom uporabljala izraz medkulturna vzgoja in izobraževanje, razen v 

primerih, ko navajam mnenja, stališča, zapise ipd. drugih avtorjev, ki uporabljajo druge že 

opisane in imenovane izraze. Namesto izraza multikulturna bom uporabljala izraz večkulturna 

vzgoja in izobraževanje.  

Poglavitno vprašanje je, zakaj sem se odločila za naslov medkulturna in ne večkulturna vzgoja in 

izobraževanje? Zato, ker se ne bom zadovoljila le z navzočnostjo različnih kultur v naših 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

2 
 

učilnicah, kar pomeni večkulturna vzgoja in izobraževanje, temveč bom stremela k povezovanju 

in medsebojnem sodelovanju različnih kultur ter ne le sprejemanju nove kulture s strani 

manjšinskih, ampak tudi sprejemanju manjšinskih kultur s strani večinskega prebivalstva. 

Predpona med-  izraža interakcijo, medsebojno komunikacijo, izmenjavo ipd. medtem ko 

predpona več- izraža le prisotnost več različnih kultur v določenem prostoru. 

To je tudi bistvo medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki ima podlago v obeh, večkulturnosti in 

medkulturnosti ter v večkulturalizmu in medkulturalizmu. Medkulturnost in večkulturnost sta 

opis stanja neke družbe, ki bi ga lahko opisala s sinonimi kulturna ali etnična heterogenost, 

raznolikost, za razliko od večkulturalizma oz. medkulturalizma, ki zaradi pripone –izem 

pomenita ideologoijo, politiko, doktrino kot npr. liberalizem. (Vižintin, 2012, str. 76). Več o tem 

v nadaljevanju. 

 

2. VEČKULTURNOST IN MEDKULTURNOST  

 

Marazzi (Marazzi, 1998 po Znanstveni svet, 2006, str. 2) meni, da je večkulturnost statična 

situacija, pri kateri ni srečanj, ki bi obrodila sadove na obeh straneh, ampak gre za preprosto 

sobivanje med skupinami različnega izvora. Lukes (2003, po Portera 2011, str. 19) pa meni, da 

pri večkulturnosti gre za mirno sobivanje različnih kultur in posameznik je svoboden izbrati eno 

izmed teh. Glavni izobraževalni cilji so priznanje in spoštovanje kulturne različnosti. Govorimo o 

družbeni realnosti, o dejstvu, ki označuje prisotnost in sobivanje različnih kultur znotraj 

posamezne družbe (Medica, 2010, str. 296). Poleg tega, lahko rečemo, da se večkulturnost nanaša 

na prisotnost več kultur na posameznem geografskem območju ali v določenem družbenem 

kontekstu brez kakršne koli prave interakcije, ki bi se med njimi razvila (Failli, 2003; Camilleri, 

2002 po Zorman in Zudič Antonič, 2006, str. 233). 

Medkulturnost pa (Marazzi 1998 po Znanstveni svet, 2006, str. 2) » nasprotno pomeni 

poznavanje in medsebojne izmenjave, kar pripomore h kulturnemu bogatenju, ne le posameznih 

skupin, ampak celotne družbe.« To je koncept, ki je dinamičen, nenehno spreminja obliko, torej 

je občutljiv na spremembe. Skupaj živeče kulture so pripravljene prevzemati iz drugih kultur 

najboljše, kar nudi posamezna kultura. Tako se nenehno spreminjajo, a hkrati imajo skupno 

osnovo, ker vse pripadajo človeštvu in si delijo univerzalne principe (Znanstveni svet, 2006). 

Medkulturnost (Failli, 2003 in Camilleri, 2002 po Zorman, Zudič Antonič, 2006, str. 233) torej 
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označuje situacijo, ki omogoča, in v kateri se zahtevajo konkretne in stalne oblike interakcije. To 

je komunikacija pogojena z oboje- ali večstransko odprtostjo za spoznavanje in sprejemanje 

drugačnosti, česar večkulturnost ne pozna. Temelji na dialoškem odnosu in ni usmerjena v 

asimilacijo, temveč v oblikovanje višje ravni interakcije, ki ne izničuje prejšnjih ravni 

(izhodiščne kulture), temveč jim omogoča razvoj tako znotraj sebe, kot v povezavi z drugimi 

(prav tam). 

Medkulturnost ima dve razsežnosti (Resman, 2003, str. 63): človeško (humanistično) in 

družbeno-ekonomsko. Človeška razsežnost temelji na stališču, da je vsak človek edinstven in 

svoboden ne glede na raso, spol ali socialno-kulturni izvor ter da zaradi tega ima pravico odločati 

o sebi, svoji usodi ter oblikovati svojo podobo in življenjsko perspektivo (prav tam). Hkrati pa ne 

obstajajo manj-  ali večvredni ljudje, vsi so med seboj torej enaki. To so dejstva, ki jih mora 

družba sprejeti, ker se edino na tak način razvije sodelovanje med vsemi ljudmi in, kar je zelo 

pomembno, prepreči medkulturno sovraštvo in nasilje (prav tam).  

Druga, družbeno-ekonomska razsežnost temelji na prepričanju, da je vsak posameznik 

pomemben in vreden za ekonomski razvoj družbe ne glede na njegovo rasno, versko, spolno ali 

socialno-kulturno različnost. V nasprotnem primeru bi se krog ljudi, od katerih je odvisen razvoj 

nacionalnega gospodarstva, zelo zožal (Resman, 2003, str. 63). Nobena današnja država ne 

izključuje nobene socialne skupine, niti manjšin, ker je v njih velik človeški in intelektualni 

potencial (prav tam). 

Večkulturalizem in medkulturalizem sta, kot sem že omenila, zaradi pripone –izem,  politična 

koncepta, ideologiji.  Večkulturlizem je lahko politični program  (Lukšič- Hacin, 1999, str. 100), 

gibanje za spremembo odnosov ali pa princip uradne politike do priseljencev in avtohtonih 

manjšin (prav tam). Večkulturalizem se pojavlja kot alternativa politiki asimilacije (Medica, 

2010, str. 296). Iz tega lahko sklepam, da je tudi medkulturalizem  (po Lukšič-Hacin, 1999, str. 

109 tudi kritični multikulturalizem) princip uradne politike do manjšin in priseljencev. Pomeni pa 

spodbujanje medkulturnega dialoga in interakcije, medsebojnega spoznavanja in sodelovanje 

(Vižintin, 2012, str. 76). S pomočjo teh procesov nastane nova skupna kultura ali vrednote ali 

prakse, ki bi bile trdnejša podlaga za izgradnjo občutka pripadnosti in povezanosti med 

etničnimi/kulturnimi skupinami (prav tam). Te procese imenujemo tudi integracija. 
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2.1 Model integracije priseljencev 

 

Model integracije priseljencev temelji na ideji večkulturalizma in medkulturalizma, kar pomeni, 

da se od različnih kulturnih skupin pričakuje sodelovanje, odprtost za spremembe, medsebojno 

spoznavanje, spoštovanje in prilagajanje (Bešter, 2007b, str. 127). Model integracije priseljencev 

pa je v naši državi odnos slovenske politike do imigrantov/priseljencev, kar je tudi zapisano v 

Resoluciji o imigracijski politiki (1999, Uradni list): »…integracijska politika oziroma v ožjem 

smislu priseljenska politika do prisotnih in bodočih priseljencev se nanaša na ukrepe države in 

družbe, ki zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost življenja priseljenih, spodbujajo integracijo in 

omogočajo, da priseljenci postanejo odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije«. O 

integraciji pa zapiše: »Upoštevajoč družbeno večkulturnost, s spoštovanjem bogastva različnosti, 

mirnega sožitja, družbene stabilnosti in kohezivnosti bo Republika Slovenija vodila integracijsko 

politiko, katere cilji so zasnovani na temeljnih načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in 

vzajemnega sodelovanja. Pri tem je enakopravnost razumljena kot zagotavljanje enakih socialnih, 

ekonomskih in civilnih pravic, svoboda kot pravica do izražanja kulturne identitete ob 

zagotovitvi spoštovanja integritete in dostojanstva vsakega posameznika in gojitve lastne kulture 

v skladu z zakoni in temeljnimi vrednotami Republike Slovenije in vzajemno sodelovanje kot 

pravica do udejstvovanja in odgovornosti vseh v neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne 

družbe. 

Da bi omogočali čim večjo družbeno koherentnost, bo integracijska politika vsebovala določene 

pravne okvire in družbene ukrepe, ki bodo spodbujali integracijo priseljencev v slovensko 

družbo, preprečevali diskriminacijo in družbeno obrobnost in omogočali, da priseljenci izražajo 

in gojijo lastno kulturo in vrednote na podlagi spoštovanja osebne integritete in dostojanstva v 

skladu z zakoni Republike Slovenije.«   

Prav zadnja postavka pove, da integracija v Republiki Sloveniji temelji na medkulturalizmu, ker 

je uradna politika do priseljencev, in ker  zahteva sodelovanje in odgovornost vseh v procesu 

nastajanja nove skupne družbe, kar so lastnosti medkulturalizma in medkulturnosti. Tako je krog 

sklenjen. Kjer je medkulturalizem, tam je integracija. Če je prisotna integracija, pomeni, da 

družba ne teži k asimilaciji. Razlaga obeh pojmov sledi v nadaljevanju.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

5 
 

Pred tem pa bom osvetlila področje vzgoje in izobraževanja, ki ga medkulturalizem prežema 

(Meke, 201 , str. 27), dodajam, vsaj deklarativno. Tako je ravno šola najbolj pomembna 

institucija, ki lahko vzpostavi medkulturni diskurz. Je  »… najprimernejši prostor za učenje in 

vzgajanje sprejemanja različnosti, drugačnosti, medsebojne nezdružljivosti, a vendarle sožitja« 

(Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 47) Kako? Človek - otrok je socialno bitje in ravno s 

socializacijo se »…vrašča v socialni in kulturni sistem, v katerega je rojen in ga obdaja.« 

(Bergant, 1994, str. 16) Tako s socialnega stališča se mlad človek – otrok od začetka včlanjuje v 

manjše intimne socialne skupine, pozneje pa je deležen sekundarne socializacije v institucijah 

koz je npr. šola. Tam se uči socialnih norm odnosov in socialnih tehnik skupin, katerim pripada. 

Le-te so nosilci njegove socializacije (Bergant, 1994, str. 16). V procesu sekundarne socializacije 

se v institucijah (tudi v šoli) prepletata dve plati: skrb za razvoj posameznikove osebnosti in 

družbena težnja, da se le-ta razvija v skladu z družbenimi potrebami in zahtevami (Komidar, 

Mandeljc, 2009, str. 165).  

» Institucije že s samim dejstvom svojega obstoja nadzorujejo človeško vedenje s tem, da 

postavljajo vnaprej definirane modele vedenja, ki kažejo v določeno smer.« (Berger in 

Luckmann, 1988, str. 58) Institucija torej tipizira posameznike in njihova dejanja (Berger in 

Luckmann, 1988, str. 57, 58). Iz tega lahko sklepam, da če je institucija naravnana medkulturno, 

bodo tudi posamezniki, učenci in učitelji.  

Če pogledam globlje in širše, bi se morali otroci v osnovni šoli srečevati z izkušnjo » doslednega 

spoštovanja dostojanstva in enakosti« (Komidar, Mandeljc, 2009, str. 166) Pa vendar je » šola 

institucija, ki uteleša kolektivne tradicije in človeške namere, ki so spet rezultat razpoznavnih 

družbenih in ekonomskih ideologij.« (Apple 1992, str. 46)  To bi pomenilo, da če je družbena 

tradicija večkulturna oziroma sprejema večkulturnost in živi medkulturnost, bo šola tudi takšna. 

Torej, če so zakoni medkulturno naravnani, bi morala biti tudi šolska praksa takšna. Zato je 

»vloga šole pri izbiranju, ohranjanju in posredovanju ideoloških norm in vrednot, ki so zakopane 

v odkritem in prikritem kurikulumu, velikega pomena« (Gramsci, v Apple 1992, po Komidar, 

Mandeljc, 2009, str. 166).  
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2.2. Večkulturna in medkulturna pedagogika   

 

Veda o vzgoji in izobraževanju je pedagogika (SSKJ, 2014). Torej je širši pojem kot vzgoja in 

izobraževanje. Tako je medkulturna pedagogika pedagoška disciplina, ki je nastala kot odziv na 

družbeno in šolsko realnost (Skubic Ermenc, 2003a, str. 47). Danes sta medkulturna pedagogika 

in medkulturna vzgoja in izobraževanje pojmovani kot najbolj primeren odziv na pojav 

globalizacije in naraščajočo konvergenco različnih jezikovnih, verskih, kulturnih vzorcev 

obnašanj in načinov razmišljanja (Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 54). Delo z različnimi otroki 

ne sme biti zaznamovano s trganjem iz lastne kulture, temveč je potrebno upoštevati in priznavati 

razlike ter pomagati otroku, kar vodi k uspehu in ne k stigmatizaciji (Skubic Ermenc, 2003a, str. 

51). Tako je cilj medkulturne pedagogike postal naučiti se živeti in delovati v različnosti (prav 

tam). 

 

2.2.1 Prednostna področja medkulturne pedagogike 

 

Prednostna področja evropske medkulturne pedagogike lahko strnemo v naslednja 

področja (Zidarič, 1994 po Skubic Ermenc, 2003a, str. 52): 

� Pravica do ohranjanja maternega jezika avtohtonih in alohtonih manjšin, kar 

pomeni uvrstitev vseh maternih jezikov manjšin v šolski sistem, in sicer z 

visokimi standardi in ne marginalizacijo le-teh. 

� Ohranjanje identitete, kar pomeni ohranjanje kulture manjšin, spoznavanje le-te. 

Samo trdna identiteta vodi k kreativnemu in produktivnemu vključevanju v 

družbo, kar pripomore k njeni celotni prosperiteti (družbe). 

� Izobraževanje učiteljev za medkulturno vzgojo in izobraževanje, kar bi pomenilo 

najprej sprejetje medkulturalizma kot vrednote s strani učiteljev, ki bi morali 

poznati teorijo, biti sposobni sociološke analize, biti sposobni in pripravljeni 

razmisliti o svojih stališčih, predsodkih in diskriminacijskih praksah. 

� Oblikovanje medkulturnih učnih vsebin, programov, gradiv in učbenikov in 

hkratna analiza drugih učnih predmetov in učbenikov, iz katerih si prizadeva 
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pregnati evropocentričnost ter rahljanje dvojnosti na ravneh med nacionalnim in 

internacionalnim; 

� Razvijanje medkulturalizma kot pedagoškega načela,1 kar pomeni, da 

medkulturalizem prežema vzgojo in izobraževanje na vseh mestih, tam, kjer je to 

mogoče in pomembno. 

� Razširjanje ideje medkulturalizma na celotno populacijo, ne le na manjšinsko, kar 

je v skladu z integracijo in ne asimilacijo posameznika. Hkrati pa nuditi pomoč 

pri realizaciji specifičnih potreb posamezne populacije. 

 

2.2.2 Cilji medkulturne pedagogike 

 

Medkulturna pedagogika (Skubic Ermenc, 2003a, str. 47) ima dva medsebojno povezana cilja:  

1. izluščiti pogoje, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v izobraževanju za pripadnike 

manjšinskih etnij/kultur v dani družbi (socialna integracija) in  

2. opredeliti pogoje, ki celotni šolski populaciji omogočajo usposobitev za življenje v 

multi/večkulturni družbi na podlagi medkulturnega sprejemanja razumevanja in ustvarjalnega 

sodelovanja (socialna kohezija). 

 

Tako med cilje medkulturne pedagogike po Skubic Ermenc (2007, str. 128) sodijo trije:  

• večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam,  

• ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin in  

• obča vzgoja za skupno bivanje različnih.  

Cilji medkulturne pedagogike zajemajo globalna vprašanja in izzive vzgoje in izobraževanja. 

Prav zaradi zajemanja širše problematike in nanašanja na širše probleme in izzive vzgoje in 

                                                 
1 Več o medkulturnosti kot pedagoškem načelu piše Klara Skubic Ermenc v članku Komu je namenjena interkulturna pedagogika, Sodobna 

pedagogika, 2003, str. 52, 54 
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izobraževanja, so ravno ti cilji tisti, ki jih bom poiskala v splošnih aktih, ki se nanašajo na vzgojo 

in izobraževanje vseh učencev.  

Kot smo že videli in dokazali, če je sistem naravnan integrativno, je v njem prisotna tudi 

medkulturnost, ker integracija, še posebej izobraževalna in socialna ter kulturna, zahtevajo 

medsebojne stike, sodelovanja, skupna ustvarjanja. Če tega ni, govorimo o asimilaciji v sistemu.  

 

2.3. Večkulturna in medkulturna vzgoja in izobraževanje 

 

Izobraževanje (poučevanje, vzgoja in učenje) je predvsem kulturno pogojen proces, ki se vedno 

odvija v nekem družbenem kontekstu in prostoru.  Pojmovano je kot orodje za proizvajanje 

družbenih izidov, kot sta socialna kohezija in demokracija od samega začetka obveznega 

izobraževanja (Dewey 1916 v Hoskins et al. 2008 po Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 54). 

Vzgoja in izobraževanje sta potem usmerjena v konkretno delovanje na šolsko populacijo in 

oblikovanje le-te, kar pomeni, da sta bolj podrobna in operativna. Prav zato ima medkulturna 

vzgoja in izobraževanje bolj operativno izoblikovane cilje kot medkulturna pedagogika. 

Medkulturno izobraževanje lahko razumemo kot aktualni odgovor na globalne družbene 

spremembe, ki se nanašajo na realno jezikovno ter kulturno raznolikost nenehno spreminjajoče se 

moderne družbe in obenem tudi na posledice evropske integracije in globalizacije (Klemenčič in 

Štremfel, 2011, str. 47).  

Šole se morajo (prav tam, str. 47) prilagoditi posledicam globalizacije  in številnim imigrantskim 

učencem v razredu ter njihove posebne potrebe vgraditi v tradicionalno usmerjenost v 

zagotavljanje kakovostne in pravične izobrazbe. Ta cilj je enak cilju medkulturne pedagogike. 

Šole bi morale biti vodilne pri oblikovanju inkluzivne družbe, saj so za mlade iz priseljenskih 

skupnosti in skupnosti države gostiteljice mesto, ki nudi priložnost za spoznavanje in doseganje 

vzajemnega spoštovanja.  »Migracije lahko obogatijo izobraževalne izkušnje vseh udeležencev. 

Jezikovna in kulturna raznolikost je lahko neprecenljivo bogastvo za šole. Pomaga lahko 

poglobiti poučevanje, spretnosti in samo znanje« (Evropska komisija, 2008, str. 3). 

Družbena kohezivnost naj bi bila v interesu države, ker bi z integracijo drugih v izobraževanje 

ustvarila pogoje za njihovo večjo zaposljivost ter s tem tudi konkurenčnost (Papageorgiou 2010, 

str. 644 po Klemenčič in Štremfel, 2011, str. 48). Zato je nujno potrebno mlajše generacije 
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oskrbeti z medkulturnimi kompetencami (Asser et al. 2004, str. 33 po Klemenčič in Štremfel, 

2011). O tem bo govora pozneje. Tako je medkulturna vzgoja osrednje orodje, s katerim lahko 

izkoristimo priložnosti, ki nam jih ponuja večkulturna družba (prav tam, str. 48).  

Razlikujemo tudi med večkulturno in medkulturno vzgojo in izobraževanjem. Razlikujeta se po 

več značilnostih. Prva je po izvoru nastanka oz. po različnem geografskem izhodišču (Vižintin, 

2012, str. 83). Večkulturna vzgoja in izobraževanje je nastala v drugi polovici 20. stoletja v 

Združenih državah Amerike2, medkulturna vzgoja in izobraževanje pa v Evropi. Pomembno pri 

tem je, da sta se oba koncepta razvila kot odgovor na dejansko etnično, kulturno in jezikovno 

raznolikost družbe, ki je bila namenoma prezrta s strani večinske/ dominantne  kulturne/etnične 

skupine ter zavedanja o doseganju nižjih učnih ciljev temnopoltih oz. priseljenih učencev (prav 

tam). Razlikujeta se tudi po načinu delovanja na populacijo. V Evropi je prisotna tudi večkulturna 

vzgoja in izobraževanje. Demetrio (Demetrio, 1997, 38 po Portera, 2011, str. 19) je slikovito 

opisal večkulturno vzgojo in izobraževanje kot »mesto, veliko hišo z množico različnih 

nacionalnosti, ki delijo skupni teritorij, a si niso pripravljene med seboj deliti zgodb. Vse te 

nacionalnosti so popolnoma brezbrižne druga do druge.«  

Nam se pa zdi še huje dejstvo, da je evropska večkulturnost (Portera, 2011, str. 19) v nekem 

obdobju postala le študij skupnih značilnosti in razlik. Temelji predvsem na prepoznavanju 

različnosti in spoštovanju kultur kakršne so, ne da bi vplivale druga na drugo ali se poskušale 

medsebojno spreminjati. Kot primer navaja, da je ta, večkulturni pristop  v nemških in francoskih  

šolah imenovan pedagogika za tujce (Ausländerpädagogik in Pédagogie d'accueil)  ter da je 

večkulturna pedagogogika postala pedagogika asimilacije manjšine (prav tam, Nieke, 1995, po 

Portera, 2011), kar pomeni, da se prilagaja le manjšina večini in ne obratno.  

Medkulturna vzgoja in izobraževanje (Portera, 2011, str. 20) temelji na prednostih transkulturne 

(izobraževanje, ki temelji na razvoju človeške kulture, človekovih pravicah, etiki ipd.) in 

večkulturne vzgoje in izobraževanja (izobraževanje za vsesplošno priznavanje in spoštovanje 

drugih narodov in kultur) z možnostjo ustvarjanja interakcije: direktno izmenjavo idej, principov 
                                                 
2 Več o nastanku večkulturne vzgoje in izobraževanja v Vižintin, Marijanca Ajša (2012). Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti. Dve 

domovini, številka 36, str. 73-85. URN:NBN:SI:DOC-YOKG5OUY from http://www.dlib.si, kjer avtorica povzame zgodovinski nastanek 

večkulturnega izobraževanja ter v Vrečer, Natalija (2011). Učeče kulture. IB revija (Ljubljana), letnik 45, številka 1/2, str. 19-

27.URN:NBN:SI:DOC-HZSHRGUB from http://www.dlib.si. 
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in vedenj s primerjanjem prepričanj in predsodkov. V takem resničnem stiku je možno izražati 

lastno mnenje in tudi poskušati spreminjati smisel in identiteto na demokratičen in odprt način, 

ne glede na to ali si v tem procesu del manjšinske ali večinske kulture oz. naroda. Mora temeljiti 

torej na razvijanju odnosov in vzpostavljanju interakcij med predstavniki različnih kultur (Failli, 

2003 in Camilleri, 2002 po Zorman, Zudič Antonič, 2006, str. 233). 

Medkulturna vzgoja in izobraževanje temelji na filozofiji, na kateri temelji današnja civilizacija: 

ni večvrednih in manjvrednih kultur, ni ene same edine vredne kulture in ni mogoče postaviti 

diktaturo kulture večine nad manjšino (Resman, 2003, str 63). Kulture, bodisi večinske ali 

manjšinske, so enako vredne, vrednotenje pa stvar posameznika in njegove vrednostne orientacije 

(prav tam).   

Medkulturna vzgoja je (Sirna Terranova, 1996 po Znanstveni svet, 2006, str. 4) » priložnost za 

proces neprestane dekonstrukcije in rekonstrukcije vzgojnih pristopov, načina vzgoje v različnih 

formalnih ali neformalnih vzgojnih okoljih. Na novo je treba domisliti razred, preoblikovati 

postopke, metode, vsebine in kontekst. To je naloga vseh, učiteljev in učencev«.« 

Zaradi razlike v širini pojmov, kot sem že zgoraj opisala, je medkulturna vzgoja eden izmed 

ciljev medkulturne pedagogike (Meke, 2014, str. 31). Je vzgoja k strpnosti, toleranci in 

sodelovanju med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi. S tovrstno vzgojo 

oblikujemo takšne človekove osebne lastnosti, s katerimi se bo zmožen vzdigniti nad svoj 

kulturni »egoizem« in doseči nekakšno transkulturnost (Resman, 2003, str. 65). Pri tem misli na 

razvoj takšnih osebnih lastnosti in sposobnosti, ki posamezniku omogočajo prestopanje meje 

svojega kulturnega okolja in sistema vrednot, da se lahko dvigne nad njih in participira pri 

nastajanju nove kulture,  v kateri bi pripadniki različnih kulturnih skupin iskali in postavljali 

skupen sistem vrednot, ki omogoča enakopravno sodelovanje ljudi (prav tam). Medkulturna 

vzgoja je pedagoški pristop  k vzgajanju v raznolikosti kultur in jezikov, integraciji ter 

raznolikosti  kot bogatenju življenja in identitete posameznika in družbe kot razvoju  čezmejne 

kulturne večjezičnosti (Zorman in Zudič Antonič, 2006, str. 239).  

Pa vendar so šolske spremembe zelo pomemben cilj večkulturnega izobraževanja (Nieto in Bode, 

2012, str. 40). Kljub temu (prav tam), ko se ga omeni, mnogi pomislijo na ure, na katerih je 

govora le o medčloveških odnosih in ozaveščanju za to temo ali na učno uro posvečeno 

nacionalnim praznikom ali praznikom hrane različnih narodov. Avtorici menita (prav tam), da če 
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je večkulturna vzgoja omejena le na te teme, je možnost bistvenih sprememb povezanih z 

večkulturno vzgojo zelo majhna. Po drugi strani pa, če je širše zastavljena, vodi k razumevanju in 

razvoju empatije, kar je eden izmed ciljev večkulturne vzgoje in izobraževanja.  

Pa prav večkulturno izobraževanje (Banks, 2010, str. 23, 24; Nieto in Bode, 2012, str. 41) med 

drugim zahteva reformo šolstva in šole, s čimer bi dosegli enakopravnost v izobraževanju za vse 

rasne, etnične, kulturne in jezikovne skupine ter za vse družbene razrede (Banks 2010, str. 4). V 

učne načrte (prav tam, str. 24) naj bi bile dodane perspektive manjšin in drugih marginaliziranih 

kulturnih, etničnih in ostalih skupin. Zato je potrebno učni program prenoviti v smeri 

metodoloških odločitev in učnih ciljev (prav tam). Pa vendar Nieto in Bode (2012, str. 41) 

opozarjata, da večkulturna vzgoja in izobraževanje ne bosta obrodila sadov, če ne bosta vpeta v 

širše socialno okolje.  

Resman govori o medkulturnem kurikulumu (2006, str. 211), ki naj bo zasnovan na nivoju šole, 

ustrezati mora potrebam razreda in učencev, kar pomeni, da je prilagojen njim in njihovim 

potrebam (prim. Hill 2000, str. 95; Dunkwu 2000, str. 56 po Resman, 2006). Šola, ki spodbuja 

medkulturno vzgojo, bo povezala nacionalni program s prispevki staršev in drugih subjektov 

kulturnega okolja (prav tam).  

 

2.3.1 Cilji večkulturne in medkulturne vzgoje in izobraževanja 

 

Cilji večkulturnega izobraževanja in vzgoje so bolj operativni, vendar na prvi pogled ne 

vsebujejo ciljev, ki se nanašajo na interakcijo med različnima/različnimi kulturami. Cilji so 

(Vrečer, 2012, str. 50): 

• spodbujanje razumevanja, spoštovanja in sprejemanja kulturnih razlik, ki so značilnost vseh 

družb;  

• ustvarjanje alternativnih izbir za ljudi ob spoštovanju in pripoznanju njihove kulture, etnične 

skupine, spola, hendikepa, jezika, vere, spolne orientacije in družbenega razreda; 

• pomoč vsem udeležencem izobraževalnega procesa, da dosežejo učni uspeh;  
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• spodbujanje zavedanja o družbenih razmerah, ki se pogosto odražajo v neenaki porazdelitvi 

moči in privilegijev in omejujejo priložnosti tistih, ki ne pripadajo dominantni skupini (Grant, 

Sleeter 2007 po Vrečer, 2012. str. 50); 

• doseči družbeno pravičnost ob pogoju, da se odpravi stereotipe, kot tudi zagotoviti vsem 

udeležencem izobraževalnega procesa vire za učenje, da uresničijo svoj potencial (Nieto, Bode 

2008, po Vrečer, 2012, str. 50 );  

• razviti medkulturne kompetence (Gay 1995; Banks 2009 po Vrečer, 2012, str. 50). 

Najbolj zanimiv cilj je razvoj medkulturnih kompetenc (Gay 1995; Banks 2009 po Vrečer, 2012, 

str. 50). Le-teh je sicer veliko, vendar je najbolj pomembna empatija (Vrečer, 2012, str. 50), ki je 

prvi pogoj, da v celoti razvijemo še druge medkulturne kompetence, ker brez empatije 

pripadnikov drugih kultur ne moremo razumeti (prav tam).  

Cilji medkulturne vzgoje in izobraževanja se delijo na kognitivne, afektivne in psihosocialne 

(Zorman in Zudič Antonič, 2006, str. 238): 

 

1. Kognitivni cilji: 

- poznati svojo in drugo/e tujo/e kulture, 

- poznati glavne premike v razvoju teh kultur, 

- prepoznati skupne značilnosti: prepoznati stičnosti v različnosti in različnost v lastnem, 

- vsaj pasivno obvladati jezik kot najpomembnejši izraz druge/tuje kulture, 

- znati kognitivno preoblikovati etnocentrični pogled na svet. 

 

2. Afektivni cilji: 

- znati osmisliti tesnobnosti, ograjevanja od predsodkov do ljudi drugačnega jezikovno-

kulturnega izvora, 

- razviti sposobnost empatije, naučiti se razumeti percepcijo samih sebe pri drugih oziroma 

drugačnih ljudeh, 

- razviti strpnost do dvoumnosti, postati kritičen do prenaglih sodb in interpretacij ter mnenj 

zasnovanih na poenostavljanju trditev, situacij in dejstev, 
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- razviti kulturno distanco oz. sposobnost kulturnega (s)prehajanja, pri čemer se začasno 

poistovetimo z drugo »kulturno« identiteto ali z drugimi sodelujemo v jezikovnih igrah. 

 

3. Psihosocialni cilji (prav tam, 238 – 239): 

- znati navezati stike z ljudmi zunaj svoje narodnostne skupine, 

- znati skupaj načrtovati in izvajati delo določene institucije, organizacije, regije, razviti strpnost   

  do neizogibnih obojestranskih (jezikovnih) nesporazumov in nerazumevanja, 

- znati miroljubno reševati spore, ki izhajajo iz medkulturnih, večjezičnih nesporazumov in  

  nerazumevanja, 

- razviti zmožnost družbenega delovanja (socialne vloge, vedenjski vzorci) in sporazumevalne  

  zmožnosti v obeh kulturah, 

- skupaj iskati nove kulturne modele. 

Glavni cilj medkulturne vzgoje mora biti krepitev odnosov in komunikacija, tako med različnimi 

družbami kot tudi med različnimi večinskimi ter manjšinskimi kulturnimi skupinami (Klemenčič 

in Štremfel, 2011).  

Kot smo lahko opazili, oba koncepta, večkulturna vzgoja in izobraževanje in medkulturna vzgoja 

in izobraževanje, imata nekaj podobnih ciljev, in sicer (Vižintin, 2012, str. 83): preseganje 

enokulturnih, etnocentričnih in nacionalnih učnih načrtov, ozaveščanje celotne družbe in 

poudarjanje, da več- in medkulturno izobraževanje ter razvijanje medkulturne zmožnosti ni 

namenjeno le priseljencem, temveč vsem prebivalcem, soočanje s konkretnimi primeri rasizma in 

diskriminacije v lokalnem okolju, zavestno preseganje stereotipov in predsodkov ter zavedanje, 

da je vzgojno-izobraževalni sistem del širšega družbenega sistema, zato potrebuje širšo družbeno 

podporo pri vpeljevanju sprememb. 

Primerjava ciljev večkulturne in medkulturne vzgoje in izobraževanja po različnih avtorjih 

(Vrečer 2012; Zorman in Zudič Antonič, 2006; Vižintin, 2012) obrodi nekaj skupnih ciljev. 

Razlika med njima je prav v interakcijah med kulturami, kar se kaže v prisotnosti psihosocialnih 

in afektivnih ciljev pri medkulturni vzgoji in izobraževanju, od katerih je večina izrazito 

interaktivno naravnanih in usmerjenih. Lahko rečem, da je medkulturna vzgoja in izobraževanje 

nadgradnja večkulturne vzgoje in izobraževanja prav z interaktivnimi psihosocialnimi cilji. 

Ampak, ko primerjam te cilje in medkulturne kompetence, lahko prepoznam podobnosti.  
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Iz tega lahko zaključim, da so medkulturne kompetence pri večkulturni vzgoji in izobraževanju 

isto kot kognitivni (znanje), psihosocialni (interakcije) in afektivni (čustvovanje – razvoj empatije 

kot najbolj pomemben element medkulturnih kompetenc) cilji pri medkulturni vzgoji in 

izobraževanju.  

Zato bom cilj razvoj medkulturnih kompetenc dojemala kot interaktivno naravnan. Le-ta, kot smo 

zgoraj videli, sodi med afektivne cilje medkulturne vzgoje in izobraževanja (Zorman, Zudič-

Antonič, 2006).  

Zato bom v učnih načrtih iskala cilje, ki se nanašajo na razvoj medkulturnih kompetenc, ki jih 

tudi Vrečer najbolj izpostavi (2012), in ki je zame tudi zanimiv, ker bom iskala prav prisotnost 

ciljev v učnih načrtih in vsebin v gradivih za poučevanje, ki lahko razvijejo medkulturne 

kompetence. Le-te sodijo med ključne kompetence za uspešno vključenost v družbo (Vrečer, 

2011b).  

 

3. KOMPETENCE 

 

Najširša definicija kompetenc (Svetlik, 2005, str. 20) je, da gre pri kompetencah za znanje o 

uporabi znanja. Torej, znati uporabiti znanje. Bolj natančna definicija pa bi bila, da so 

kompetence zmožnosti posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v 

kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah, v organizaciji in družbi sploh. Le-te mu 

omogočajo uspešno izpolnjevanje vlog, opravljanje nalog in reševanje problemov (Perrenoud, 

1997 po Kohont, 2005, str. 33). Pa vendar gre za več kot napisano: posameznik je kompetenten, 

ko celoto med seboj povezanih znanj, sposobnosti, motivacije, samopodobe in vrednot, zna, hoče 

in zmore uspešno uporabiti v dani situaciji (Kohont, 2005, str. 33). Iz tega lahko sklepamo, da je 

nekdo kompetenten šele, ko vse našteto postavimo v okvir socialnega in fizičnega okolja, v 

katerem ima določeno vlogo ali opravlja določeno nalogo (prav tam). Poleg naštetih sestavin, 

kompetence vsebujejo še veščine, osebnostne lastnosti, vedenjske oblike in vrednote (Kohont, 

2005). 

Definicija, ki se nam zdi najbližja izobraževanju in vzgoji v kontekstu medkulturnosti je, da gre 

pri kompetenci za kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ki ustrezajo okoliščinam. 

(Evropska komisija, 2006, str. 4) Pri tem odnosi vključujejo čustva, vrednote in motivacije. Kot 

je bilo omenjeno, potreben je socialni okvir in fizična situacija za ugotavljanje kompetentnosti. 
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Najboljši socialni okvir in fizična situacija se nam (z)godi v šolski situaciji, ko so različni učenci 

v nenehni komunikaciji in interakciji in takrat morajo znati funkcionirati v razredni in šolski 

skupnosti. Če niso medkulturno ozaveščeni, nimajo potrebnih (medkulturnih) znanj, sposobnosti, 

informacij o sebi in drugih ter drugačnih, ne znajo komunicirati, imajo predsodke do drugih ipd, 

pomeni, da niso medkulturno kompetentni. Še več, ker medkulturne kompetence sodijo med 

ključne kompetence.  

Ključne kompetence so (Kohont, 2005, str. 37) multifunkcionalne in transdisciplinarne 

kompetence, učinkovite in uporabne v različnih situacijah, kontekstih, nalogah in spremenljivih 

okoliščinah. Najbolj pomembno je to, da so to tiste kompetence, ki jih potrebuje vsakdo, in ki 

koristijo posamezniku ter celotni družbi (Eurydice, 2002, str. 14). Posamezniku morajo 

omogočati uspešno vključevanje v različne socialne mreže, a da pri tem ohrani samostojnost in 

osebno učinkovitost v znanih, pa tudi v novih, nepredvidljivih kontekstih (Svetlik, 2005, str. 21). 

Ključne ali generične kompetence so neodvisne od področja delovanja in prenosljive v različne 

kontekste (prav tam). In prav med ključne kompetence sodijo med drugimi tudi medkulturne. 

 

 

3. 1 Medkulturne kompetence  

 

Najbolj primerna definicija medkulturne kompetence je, da je to (Spitzberg in Chagnon, 2009, 

str. 7) sposobnost ljudi, da med sabo imajo ustrezne in učinkovite interakcije, torej povezave, 

kljub temu, da so med seboj različno čustveno, kognitivno in vedenjsko naravnani do sveta. 

Naravnanosti so narodnost, rasa, pleme, etničnost, religija in regija (prav tam). Medkulturne 

kompetence lahko razumemo kot zmožnosti in veščine za kakovostno (konstruktivno in 

učinkovito) delovanje v večkulturnih okoljih (Kucler et al, 2009, str. 75). 

Med medkulturne kompetence uvrščamo na prvem mestu (Vrečer, 2011b, str 173) empatijo ali 

odprtost za ponotranjeno odzivanje ob srečevanju z drugačnostjo (Kucler et al, 2009, str. 75). 

Empatija, vživljanje ali sočutje do drugega je »pozitivni emocionalni odziv na (krizno) situacijo 

drugega človeka« (Hofman, 1981, po Ule Nastran, 2000, str. 251). Je  najbolj pomembna 

medkulturna kompetenca, ker če je ni, se oseba ne zmore vživeti v svet drugega in ga ne more 

razumeti. Empatični smo, ko se vživimo v situacijo človeka iz druge kulture, ga ne sodimo z 

lastnimi merili, temveč ga poskušamo videti v njegovi situaciji (Vrečer, 2011b, str. 174). Če do 
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drugega nismo empatični, ga ne moremo razumeti (Vrečer, 2011b, str. 174). V medkulturnih 

stikih pa se najprej pojavi problem razumevanja Drugega (prav tam). Empatija je prvi pogoj, da v 

celoti razvijemo tudi druge medkulturne kompetence (Vrečer, 2012, str. 50). Ni prirojena, se jo 

pridobi z razvojem, znanjem in izkušnjami (Resman, 2003, str. 77). Torej, lahko jo razvijamo 

med poukom s pravšnjimi vsebinami, pristopi in metodami poučevanja. Če želimo biti empatični 

do drugih, moramo poznati njihovo kulturo, načine komunikacije, stiske, ki izhajajo iz teh 

drugačnosti. Samo tako se lahko vživimo v njih, v druge. 

Poleg tega, kar je pomembno za to raziskavo pa je teza, da se empatija razvija že od otroštva 

naprej, npr. že mali otroci začnejo kričati, ko slišijo drugega otroka kričati (Hofman, 1981, po 

Ule Nastran, 2000, str. 251). Če to prenesemo v razredno situacijo: ko priseljeni otrok pokaže 

drugačne kulturne vzorce, drugi otroci jih bodo posnemali, sprejeli, mogoče tudi ponotranjili in to 

jim bo čez čas nekaj povsem normalnega, vsakdanjega. Če bomo odrasli o njih govorili še v 

pozitivni luči, če jih bomo predstavljali v pozitivni luči, bodo otroci posnemali naše vedenje. 

Poleg tega jih bodo navajeni že od zgodnjega otroštva. Za njih bo drugačnost enakost oz. nekaj 

vsakdanjega, normalnega, potrebnega in samoumevnega.  

Dejavnik, ki poveča empatijo je bližina oz. podobnost med žrtvijo in opazovalcem (Ule Nastran, 

2000, str. 240). Za potrebe te raziskave lahko rečem, da podobnost med pripadnikom manjšine in 

večine, s tem ne mislim, da je manjšina (vedno) žrtev. Čim bolj sta si podobna, tem lažje se 

pripadnik večinskega naroda vživi v situacijo pripadnika manjšine (priseljenca) in tem je večja 

verjetnost, da bo komunikacija in interakcija stekla nemoteno. Iz tega lahko sklepam, da je 

naslednja kompetenca, ki jo bom poiskala v učbenikih in gradivih za pouk prav bližina oz. 

podobnost. Ta kompetenca je zelo pomembna, ker pomeni prav to: približevanje manjšine večini, 

poudarjanje pozitivnih lastnosti neke manjšinske kulture in iskanje skupnih točk, enakih kulturnih 

lastnosti, podobnosti in ne razlik, kar pomeni tudi obratno- približevanje večine manjšini. 

Ostale medkulturne kompetence so znanje, tolerantnost do nejasnih, nepredvidljivih situacij, 

fleksibilnost, zavedanje lastne kulturne identitete, odprtost za nove izkušnje, upoštevanje mnenj, 

sposobnost prilagajati se vrednotam drugih, etično obnašanje, potrpežljivost, zavzetost, 

interpersonalne veščine, povnanjanje in samoizražanje in občutek za humor (Van Eyken et al. v 

Vrečer, 2009). Pri tem je (Kucler et al, 2009, str. 75; Vrečer, 2012, str. 50): 
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• znanje večplastno, zajema tudi razgledanost, prispeva k večji medkulturni občutljivosti, k 

dobri samopodobi in premaguje strah pred drugačnostjo: 

 - poznavanje različnih kultur (religije, zgodovine, umetnosti); 

 - poznavanje naravnih danosti (geografije, naravnih virov, zna- menitosti); 

 - poznavanje socialnega konteksta (razvitosti, političnih ureditev …);  

- znanje jezikov; 

• iznajdljivost v nepredvidenih soočenjih z drugačnostjo;  

• prilagodljivost ali zmožnost za usvajanje novih oblik vedenja;  

• empatija oziroma odprtost za ponotranjeno odzivanje ob srečevanju z drugačnostjo; 

• potrpežljivost in umirjenost pri vzpostavljanju komunikacije in doseganju ciljev; 

• upoštevanje mnenjske različnosti: politične, religiozne, kulturne …  

• jasna zavest oziroma zavedanje o lastni kulturni identiteti, ki ne temelji na etnocentrizmu 

ali drugih oblikah izločanja (religioznega, rasnega …); 

• sprejemanje in ponotranjenost etičnih vrednot, kar je še posebno pomembno, ker je 

ravnanje v nepredvidenih okoliščinah vedno izraz ponotranjenih, torej dejanskih in ne 

deklarativno priznanih vrednot;  

• poudarjanje podobnosti med kulturami (ne razlik); 

 

• obvladovanje veščin komunikacije je večplastna kompetenca, ki obsega komunikativnost, 

izražanje občutkov v osebnih stikih in pri delu v skupini, zmožnost povezovanja, vodenja 

odprtega dialoga. 

Med medkulturne kompetence se uvršča tudi spodbujanje medkulturne komunikacije, 

prepoznavanje težav priseljencev, pomoč pri soočanju s temi težavami, poznavanje migracij in 

zmožnost ocenitve posledic priseljevanja in preseljevanja, spoštovanje mnenj drugih ljudi, 

tolerantnost do nejasnih in nepredvidljivih situacij, pristopanje k ljudem brez stereotipov in 

predsodkov, interpersonalne veščine (Bender Szymanski v Blazinšek in Kronegger, 2008 po Vah 

Jevšnik, 2011, str. 40; Vrečer, 2012, str. 50 ). 

 

Izbrala sem štiri medkulturne kompetence, ki so po mojem mnenju najbolj pomembne in 

primerne za razvijanje pri učencih starih od 5 do 12 let, in katerim so namenjeni učni načrti ter 

gradiva za pouk, ki jih bom v tej nalogi raziskala. Le-te bom poiskala v učbenikih oziroma bolje 
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rečeno bom poiskala vsebine, ki naj bi te kompetence gradile in razvijale pri toliko starih učencih, 

kar bo pomenilo, da je cilj razvoj medkulturnih kompetenc prisoten v učnih načrtih. 

Izbrala sem: 

1. empatijo, kot najbolj pomembno medkulturno in splošno/ključno kompetenco. Kot sem že prej 

opisala, empatijo začutimo pri ljudeh, ki so nam blizu oz. podobni. Zato bom raziskala, ali so v 

učbenikih vsebine, ki  

2. poudarjajo podobnosti med kulturami in ne razlik.  

3. Če želimo poudarjati podobnosti, moramo nekaj vedeti o različnih kulturah. Torej, znanje je 

naslednja kompetenca, ki jo bomo poiskali v učbenikih, in sicer znanje, ki  prispeva k večji 

medkulturni občutljivosti, k dobri samopodobi in premaguje strah pred drugačnostjo (Kucler et 

al, 2009, str. 75): 

 - poznavanje različnih kultur (religije, zgodovine, umetnosti); 

 - poznavanje naravnih danosti (geografije, naravnih virov, znamenitosti); 

 - poznavanje socialnega konteksta (razvitosti, političnih ureditev …);  

- znanje jezikov.  

 

4. Zavedanje lastne kulturne identitete (ne le pri Slovencih, temveč tudi pri drugih narodih), ki ni 

etnocentrično. Ta kompetenca je zelo pomembna in kot smo videli, vedenje o sebi in svoji 

identiteti povzdigne samopodobo, s pomočjo katere je lažje premagati strah in občutek 

ogroženosti. 

Vse ostale kompetence so tudi zelo pomembne, vendar nekoliko bolj abstraktne in se jih ne da 

zlahka izslediti v konkretnih zapisih. To bi lahko bila tema za nadaljnje raziskave npr. o načinih 

poučevanja, učiteljih, skritem kurikulumu ipd. 

 

4. POMEN UVAJANJA MEDKULTURNE VZGOJE V ZGODNJEM 

ŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Pri pregledu literature sem ugotovila, da se že izvedene raziskave na temo medkulturnosti v učnih 

načrtih nanašajo na drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole ali pa na 

srednješolsko izobraževanje in celo izobraževanje odraslih (Skubic Ermenc, 2007; Vrečer, 2012). 

Ena raziskava oz. članek je bil napisan tudi o zgodnjem izobraževalnem obdobju – vrtec in prvi 
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trije razredi osnovne šole (Vah Jevšnik, 2010). 

Zato sem videla velik pomen in potrebo po ugotavljanju, ali v učnih načrtih in gradivih za 

poučevanje družboslovnih predmetov (spoznavanje okolja, od 1. do 3. razreda; spoznavanje 

družbe, 4. in 5. razred in zgodovina v 6. razredu) v zgodnji fazi šolanja vseh učencev obstajajo 

cilji in vsebine, ki bi peljale k uresničitvi ciljev medkulturne vzgoje in izobraževanja, torej 

medkulturnih kompetenc, ki so (Vrečer, 2012, str. 50) eden izmed glavnih ciljev večkulturnega 

izobraževanja. Utemeljitev oziroma potrditev svojega razmišljanja sem našla v enem izmed 

modelov vzgojno-izobraževalnega delovanja na področju medkulturne vzgoje in sicer v 

komunikacijskem pristopu (Skubic Ermenc, 2003b, str. 104) » … , ki je večkrat imenovan tudi 

interkulturni pristop… Izhaja iz prepričanja, da si je potrebno prizadevati za dobro komunikacijo 

med različnimi kulturami, zato je dobra medkulturna komunikacija tudi cilj tega pristopa. 

Medkulturno komunikacijo se poučuje tako s posredovanjem praktičnega znanja o načinu 

komuniciranja druge kulture in njihovih vrednotah,« čemur dodajam, da je to seznanjanje z drugo 

kulturo, navadah ljudi, njihovih različnih odzivih, načinu komunikacije, oblačenja, strukturi 

družine, hierarhije v družini, če je, ipd. » kot z učenjem spretnosti, ki omogočajo soočenje s 

samim sabo, da bi razumeli globlje strukture kulture v človeški psihi in vedenju.« Temu dodajam 

vsebine, ki se jih lahko poučuje so: kdo sem jaz, moja identiteta, moja družina, naše navade, 

običaji, pričakovanja, način komunikacije, jezik, stil oblačenja, hrana, ipd. »Tako bodo 

eliminirani predsodki in povečana empatija za drugačne. Zato ta pristop terja spremembo 

posameznika, pa tudi zmožnost in pripravljenost za preseganje meja za vse udeležence. Priporoča 

se, da se pristop uvede čimbolj zgodaj, že na predšolski ravni.« (prav tam). 

Kot je zapisal Tormey (2005, str. 3), bi morali mladi ljudje spoštovati bogastvo kulturnih razlik in 

pri tem biti praktično usposobljeni, da lahko prepoznajo predsodke ter se jim postavijo po robu. 

To dosežemo le z zgodnjim medkulturnim izobraževanjem.  

Spoznavanje različnosti in drugačnosti že v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole skozi integriran 

pristop spodbuja vrednote, kot so svoboda, človekove pravice in demokracija. Otroci se naučijo 

poslušati in spoštovati drugačne in drugače misleče, vzpostavljati dialog in razreševati morebitne 

konflikte na miren način (Vah Jevšnik, 2010, str. 140). Integrirani pristop pomeni to, da takšna 

vzgoja in izobraževanje postaneta del vsakdanjega otrokovega učnega procesa, torej celotnega 

vzgojno izobraževalnega procesa. Tukaj ne gre za en ali več predmetov, ki bi jih poučevali, 

temveč za vraščenost v celoten proces vzgoje in izobraževanja. (Toplak, Vah Jevšnik, 2011, str. 
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40) Družina in šola torej imata veliko vlogo pri spodbujanju otrok k oblikovanju odgovornega in 

spoštljivega odnosa do okolja in drugih ljudi. » Zato je treba tematike, ki segajo od ohranitve 

okolja do spodbujanja medkulturnega dialoga, vpeljati že v zgodnja leta vzgoje in izobraževanja«  

(prav tam). 

 

Drugi argument je razvoj empatije kot medkulturne kompetence, ki se razvija že od otroštva 

naprej, o čemer smo že pisali. Za razvoj empatije je pomembno iskanje podobnosti v različnostih. 

 

Naslednji argument je dejstvo, da so bili učni načrti za omenjene predmete prenovljeni leta 2013, 

zato bi pričakovali, da je v njih več ciljev medkulturne vzgoje in izobraževanja oziroma ciljev, ki 

lahko razvijejo medkulturne kompetence in predlaganih vsebin, ki razvijajo medkulturne 

kompetence, tudi glede na novo Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju, v kateri je zapisano 

Načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja interkulturnosti (Krek, 2011, str. 

117): 

 »Učenci morajo pridobiti znanje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi. Poleg razvijanja in 

ohranjanja lastne kulturne tradicije šola spodbuja interkulturnost, seznanja učence z obče 

kulturnimi in civilizacijskimi vrednotami, z drugimi kulturami in prispeva k spoštovanju 

pluralizma kultur. Vzpostavlja zavest o vpetosti Slovenije v evropsko tradicijo, omogoča 

spoznavanje in razumevanje procesov evropske integracije in političnih sprememb. Posebno 

pozornost je potrebno nameniti tudi kulturam učencev priseljencev.« Sodeč po Beli knjigi je 

slovenski šolski sistem pripravljen sprejeti druge kulture in drugačne vrednote, kar pomeni, da se 

deklarira kot integrativen in ne asimilativen. Če je temu res tako, bi morala biti ustvarjena: 

- osnova v šolskih aktih (zakonih), ki je integrativne narave, kar pomeni, da se v njih pojavljajo 

cilji medkulturne pedagogike, 

- v učnih načrtih bi se morali pojavljati cilji medkulturne vzgoje in izobraževanja, cilji, ki 

razvijajo medkulturne kompetence, 

- v učbenikih in gradivih za pouk bi moralo biti prisotnih veliko eksplicitnih vsebin, ki bi peljale 

h krepljenju in oblikovanju medkulturnih kompetenc, predvsem empatije do drugih in drugačnih. 

Ali je res tako?  

V Beli knjigi (Krek, 2011, str. 117) se očitno medkulturnost pojavlja kot načelo, kar meni tudi 

Skubic Ermenc (2003a, str. 52), kar pomeni, da mora medkulturalizem prežemati vzgojo in 
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izobraževanje na vseh pojavnih ravneh, kjer je to možno in pomembno. Potlej bi moral slovenski 

šolski sistem biti izoblikovan po integracijskem modelu izobraževanja imigrantov in ne 

asimilacijskem. Poglejmo, kaj pomenita pojma asimilacija in integracija ter zakaj je pomembno, 

da sta šolski sistem in politika sprejemanja imigrantov naravnana po modelu integracije.  

 

5. NARAVA SLOVENSKE ŠOLSKE POLITIKE – ASIMILACIJA ALI 

INTEGRACIJA?  

Iz Resolucije o imigracijski politiki kot smo videli, se da zaključiti, da Republika Slovenija pri 

izvajanju zakonov, ki se nanašajo na priseljence izvaja integracijo le-teh v družbeno skupnost in 

ne asimilacije. Videli smo, da je prav medkulturnost del integracije. Vprašanje, ki sledi iz tega pa 

je, ali je tudi v šolskem sistemu prisotna bolj integracija ali bolj asimilacija učencev priseljencev. 

Najprej bomo osvetlili oba pojma - integracijo in asimilacijo. 

V literaturi zasledimo več različnih razlag pojmov asimilacije in integracije, odvisno od 

discipline, ki ju definira (sociologija, antropologija ipd.). Seveda govorimo o asimilaciji in 

integraciji v kontekstu migracij oz. različnih migracijskih politik. Osredotočili se bomo na 

izobraževalni sistem  v Sloveniji  in poskusili ugotoviti, ali gre za asimilacijski ali za integracijski 

model izobraževanja migrantov. 

Zaradi tega je potrebno najprej definirati oba pojma, ki sta zelo kompleksna in različno 

razumljena od avtorja do avtorja. Pred tem pa je še najprej potrebno spregovoriti o imigrantskih 

politikah oziroma o modelih vključevanja priseljencev v družbeni sistem države sprejema 

priseljenca. 

 

5.1 Modeli vključevanja priseljencev – imigrantska politika 

 

Imigrantske politike (Bešter, 2007a, str. 113), so tiste politike » s katerimi države urejajo odnose 

med večinsko družbo in priseljenci, ki so naseljeni na njihovem ozemlju, postavljajo okvire za 

vključevanje priseljencev v novo (družbeno) okolje ter usmerjajo prilagajanje večinske družbe.« 

Imigrantske politike (prav tam) je izraz, ki združuje vse  politike, od asimilacijske, politike 
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segregacije do različnih politik kulturnega pluralizma. Torej, govorimo o modelih imigrantskih 

politik: model asimilacije, segregacije, multikulturalizma, integracije, model etničnih manjšin 

ipd. (Bešter, 2007b, str. 118)  

Mednarodna organizacija za migracije (IOM, 2004 po Bešter, 2007b, str. 122) loči med štirimi 

pristopi, ki jih uporabljajo države gostiteljice do migrantov, in sicer z vidika kulturne dimenzije 

integracije. Gre za razlike v stopnji prilagajanja večinske družbe in razlike v določenih skupnih 

vrednotah, ki si jih delijo imigrantske skupine in večinska družba: 

Asimilacija  temelji na ideji, da bodo imigranti sčasoma postali enakopravni državljani in 

podobni večinskemu prebivalstvu države gostiteljice, se zlili z njim. Najprej bi se naučili jezika 

države gostiteljice, prevzeli vrednote in norme, ki veljajo v tej družbi in se postopoma popolnoma 

asimilirali. Gre za enosmerni proces prilagajanja migrantov sprejemni družbi.  

Integracija je dvosmeren proces, v katerem se prilagajata obe strani – imigranti in večinsko 

prebivalstvo. Obe strani,  ne le da sprejemata skupno kulturo, temveč k njej tudi prispevata. Ob 

medkulturnem učenju in prilagajanju pa naj bi vsak posameznik ali kulturna skupina ohranil(a) 

tudi »smisel za kulturno dediščino in raznolikost« (prav tam, str. 123). Ta model je širši od 

modela multikulturnosti, ker zahteva skupne vrednote in tudi višjo stopnjo medsebojnega 

prilagajanja različnih kulturnih skupin. 

Model multikulturnosti daje imigrantom enake pravice in možnosti kot jih imajo člani sprejemne 

družbe. Od imigrantov ne zahteva, da se odpovedo svojim kulturnim povezavam in značilnostim. 

Ta pristop temelji na skupnih temeljnih vrednotah, ki naj bi si jih delili imigranti in sprejemna 

družba. Sprejemna družba se imigrantom prilagaja toliko, kot zahtevajo omenjene skupne 

vrednote. Rezultat takšne politike je prej opisana večkulturnost, za katero je značilno, da imajo 

vse etnične skupine enake pravice in so med sabo enakopravne, nimajo pa interakcij, 

medsebojnih povezav, kar pomeni, da ne vplivajo druga na drugo. 

Segregacija od migrantov pričakuje življenje na robu družbe in poznejšo vrnitev v svoje 

emigrantske države. Posledično to pomeni ne vključevanje imigrantov v kulturo družbe 

gostiteljice, celo izključevanje iz določenih sfer dnevnega družbenega življenja družbe 

gostiteljice. Imigrantom so sicer zagotovljene osnovne socialne pravice. 
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V literaturi (Entzinger in Renske, 2003, str. 14; Bešter, 2003, str. 3) so najbolj uporabljani model 

diferenciranega izključevanja, asimilacijski model, pluralistični (multikulturni) model in model 

integracijske politike. Slednji je vgrajen v slovensko imigrantsko politiko in ga bom natančneje 

opisala in opredelila.  

 

5.2 Model vključevanja priseljencev v Republiki Sloveniji  

Pojavil se je kot odgovor na neprimernost omenjenih modelov integracije (Bešter, 2007a, str. 

115) oziroma nezadovoljivih rezultatov konkretnih imigrantskih politik posameznih držav. 

Integracijski model (Bešter, 2007a, str. 115) imigrantske politike  ima podlago v opredelitvi 

integracije kot dvo oziroma večsmernem procesu, ki zahteva prilagajanje tako priseljencev kot 

tudi večinske/sprejemne družbe. Pri tem oboji prispevajo k nastanku skupne kulture, kar je 

značilnost medkulturnosti. Temelji na (prav tam) medkulturnemu pristopu, kar pomeni, da  

dopušča ohranjanje različnih kulturnih in etničnih identitet, vendar posameznikov ne obravnava 

primarno kot člane etničnih in kulturnih skupin, kar bi pomenilo, da posameznik ima pravico do 

odločitve asimilacija ali ne oziroma ali želi pripadati večini ali manjšini (Medved, 2010 , str. 22). 

Že prej omenjeni interkulturni/medkulturni pristop (Castles, Miller, 2009: 309; Rey-Von Allmen, 

2011: 34,35 po De Toni, Moreno, 2013, str. 29) izpostavlja ne le strpnost in sobivanje, temveč 

tudi enakopravno sodelovanje različnih kultur znotraj heterogene družbe. Če medkulturni pristop 

(Znanstveni svet, 2006, str. 3) zahteva jasno izražene in trajne oblike odnosov in se ne omejuje le 

na prisotnost več kultur ter njihovo sobivanje, bo namen tega pristopa razvijanje ozaveščenih 

medkulturnih odnosov.  

Torej gre za družbo kot celoto in (Bešter, 2007a, str. 115) poudarek je na kulturni raznolikosti 

družbe kot celote in etničnih skupin in posameznikov, ki jo/jih sestavljajo, a ki imajo večplastne 

kulturne identitete. Takšen medkulturni  pristop spodbuja medkulturni dialog, v katerem 

sodelujejo različne kulturne skupine. Cilj je medsebojno spoznavanje in sodelovanje, s katerim se 

oblikujejo skupne vrednote in prakse, ki so podlaga za izgradnjo občutka pripadnosti in 

povezanosti med vsemi posamezniki in med etničnimi/kulturnimi skupinami.  

Moje mnenje je, da se posledično  veča občutek varnosti posameznikov in manjša njihova 

ogroženost s strani večinskega prebivalstva in obratno. Torej, to velja tudi za večinsko 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

24 
 

prebivalstvo oz. posameznike večinskega prebivalstva. Bolj kot so ljudje med seboj povezani, 

bolj kot se poznajo, bolj kot poznajo navade in običaje drug drugega, večja je možnost 

nemotenega medkulturnega dialoga. 

Zato je model integracijske politike najbolj sprejemljiv za današnje večkulturne države, torej tudi 

za Slovenijo. Ta model naj bi omogočal (Bešter, 2007a, 2007b) enakopravno in celovito 

vključevanje priseljencev in njihovih potomcev v družbeno, ekonomsko in politično življenje 

sprejemne družbe. Le- ta naj bi spoštovala pravice priseljencev do ohranjanja, razvijanja in 

izražanja njihove etnične, kulturne, verske ali druge identitete. Vse to naj bi rezultiralo z 

nastankom družbe, ki priznava (Bešter, 2007a, str. 116) in dopušča obstoj etničnega/kulturnega 

pluralizma ter enakopravnosti vseh njenih članov ne glede na njihovo etnično/kulturno 

pripadnost. Vprašanje je le, kako to doseči? Z zagotovitvijo zgoraj omenjenih pravic (Bešter, 

2003, str. 13) lahko država postavi temelje za enakopravnost in socialno integracijo priseljencev. 

Izkušnje držav, ki imajo daljšo integracijsko izkušnjo kot Slovenija kažejo na to, da je potrebno 

narediti več kot le formalno enakopravnost in izenačitev pravic priseljencev s pravicami 

državljanov. Država bi morala zagotoviti dejanske pogoje za integracijo, uvesti premišljeno 

integracijsko politiko s konkretnimi ukrepi, ki bi pomagali priseljencem prebroditi začetne izzive 

pri vključevanju v novo življenjsko okolje ter jim tudi kasneje dati enakopravno vlogo v družbi 

(prav tam). 

Kot sem že opisala, je pravno-formalno integracija v slovensko družbo zagotovljena za vse 

priseljence, pa vendar vemo, da je realnost drugačna, in da se priseljenci v resničnem stiku z 

večinskim prebivalstvom srečujejo z diskriminacijo, odkrito in prikrito, nacionalizmom in 

ksenofobijo (Mujkanović, 2013, str. 75).   

Slovenska integracijska politika temelji na Resoluciji o imigracijski politiki Republike Slovenije 

(Bešter, 2003; Medved, 2010), ki je bila sprejeta leta 1999. V Resoluciji je tudi poglavje, ki 

govori o integraciji migrantov, in sicer (Resolucija, 1999) »upoštevajoč družbeno večkulturnost, s 

spoštovanjem bogastva različnosti, mirnega sožitja, družbene stabilnosti in kohezivnosti bo 

Republika Slovenija vodila integracijsko politiko, katere cilji so zasnovani na temeljnih načelih 

in vrednotah enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja. Pri tem je:  

• enakopravnost razumljena kot zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in civilnih 

pravic;  
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• svoboda kot pravica do izražanja kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja integritete 

in dostojanstva vsakega posameznika in gojitve lastne kulture v skladu z zakoni in 

temeljnimi vrednotami Republike Slovenije;  

• vzajemno sodelovanje kot pravica do udejstvovanja in odgovornosti vseh v 

neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne družbe.  

Da bi omogočali čim večjo družbeno koherentnost, bo integracijska politika vsebovala določene 

pravne okvire in družbene ukrepe, ki bodo spodbujali integracijo priseljencev v slovensko 

družbo, preprečevali diskriminacijo in družbeno obrobnost in omogočali, da priseljenci izražajo 

in gojijo lastno kulturo in vrednote na podlagi spoštovanja osebne integritete in dostojanstva v 

skladu z zakoni Republike Slovenije«.  

Iz Resolucije je razvidno, da je imigracijska politika integracijske narave in ni asimilacijska ter da 

se spet srečamo s cilji medkulturne pedagogike. 

 

5. 3 Asimilacija 

Asimilacija  je opredeljena kot proces znotraj družbe, v katerem osebe ali skupine oseb, druga od 

druge spontano prevzemajo jezik, značilno vedenje, navade in načine obnašanja (Park R. in 

Burgess E, 1921, str. 757). Na ta način se postopno izoblikuje skupno kulturno življenje. Proces 

interakcije je družbeni stik in njegov idealni cilj je asimilacija  (Lukšič Hacin M. 2010, str. 10).3 

Asimilacijski proces je razdeljen na več stopenj (Lukšič Hacin, prav tam): 

Akulturacija  kot najnižja stopnja asimilacije je površno sprejemanje posameznih elementov 

večinske kulture na ravni sekundarnih odnosov in ne sežejo v globlje primarne odnose. 

Strukturalna asimilacija je višja stopnja asimilacije, pri kateri se imigranti vključujejo v vse 

strukture imigrantske družbe na obeh ravneh, primarnih in sekundarnih odnosov. 

Sledijo identifikacijska in državljanska asimilacija, amalgamacija in popolna asimilacija. »S 

popolno asimilacijo imigrant izgubi svojo izvorno kulturo in prevzame dominantno kulturo 

imigrantske družbe. Pride do spremembe referenčne skupine imigranta. » (Lukšič Hacin M. 2010, 

str. 10). Govorimo o zlitju z večinskim prebivalstvom (Bešter, 2007a, str. 106) Asimilacija je 

                                                 
3 Lukšič Hacin M. 2010, str.10:  »Čez deset let je R. Park v Encyclopedia of the social sciences 
postavil revidirano definicijo asimilacije, ko jo je opredelil kor proces in ne več kot idealni cilj.« 
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proces, v katerem se skupina ali posameznik zlije z drugo kulturo tako, da nima več nobene 

značilnosti, ki bi jo povezovala s prejšnjo kulturo in ni več lojalen ali lojalna prejšnji skupini 

(Gordon, 1964, str. 66). 

Klinar (Klinar, 1976, str. 141) je označil asimilacijo za dolgotrajen proces, v katerem imigranti 

prevzemajo ravnanje, mišljenje, vrednotenje, torej način življenja in kulturo imigrantske družbe, 

pri čemer se neposrednih posledic svojega ravnanja ne zavedajo. S prevzemanjem tuje kulture 

izgubijo svojo lastno kulturo ter etnično identiteto. Zlijejo se z novim socialnim okoljem in jih ni 

mogoče več identificirati kot posebno etnično skupnost. Prilagojeni so novem, njim  do tedaj 

tujem načinu življenja in kulture imigrantske družbe.  

V realnosti se pojavljajo procesi dvosmerne asimilacije (Klinar, 1976, str. 141) in pomenijo 

vzajemno vplivanje obeh kultur na imigranta. To pomeni, da so imigranti vezani na svojo izvorno 

kulturo (socializacijski procesi, življenjske izkušnje, primarni odnosi, tradicionalne vrednote ter 

navade) in da zaradi tega ne morejo kar naenkrat izražati visoko stopnjo prilagajanja in lojalnosti 

do nove, njim tuje kulture. Dvosmerna asimilacija pomeni seganje kultur druge v drugo, spajanje 

obeh in nastanek nove zmesi kulture, pri čemer se staro umika novemu, vendar ne izgine povsem 

(prav tam). Klinar še poudarja (Klinar, 1976, str. 142) pomen dolgotrajnosti procesa asimilacije, 

kajti v nasprotnem primeru, če je asimilacija hitra in prisilna, kar pomeni, da je že prva generacija 

imigrantov  nosilec dominantne kulture imigrantske družbe (primer ZDA) pripelje do odpora 

imigrantov. 

V asimilacijski dinamiki (Lukšič Hacin, 2010, str. 10) prihaja do pojavov etnične stratifikacije, 

diskriminacije, segregacije med dominantno večino in imigrantskimi manjšinami. Spremljajo jo 

socialna dezorganizacija, socialna patologija (kulturni šok, anomija, ksenofobija, konflikti, 

nasprotovanja, negativni predsodki in stereotipi), diskriminacija in segregacija.  

Proces asimilacije je z različnimi ukrepi mogoče upočasniti, ni pa ga mogoče ustaviti.  

Imigrant je asimiliran (Gordon, 1964, str. 63), ko usvoji jezik in pozna družbene norme 

skupnosti, v katero je imigriral ter v njej lahko sodeluje tako dobro, da se ne sreča s predsodki  

drugih članov skupnosti.  
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V preteklosti (Bešter, 2007a, str. 106) je prevladalo razumevanje asimilacije kot normativnega 

koncepta, ki zagovarja popolno (tudi kulturno) absorbcijo v novo družbo. Zato je termin dobil 

zelo negativno konotacijo. Tako ga bom tudi jaz razumela in uporabljala. 

 

5. 4 Integracija 

Termin integracija je v Evropi trenutno prevladujoč (Bešter, 2007a, str. 106; Medved, 2010, str. 

21) in z njim so označeni procesi in posledice vključevanja priseljencev v novo družbeno okolje. 

Gre za zelo splošen in kompleksen koncept, ki označuje (Bešter, 2007a, str. 106) širok krog 

dinamičnih procesov in situacij na različnih družbenih področjih. Lahko se nanaša na 

posameznika ali skupino ali na družbo kot celoto. Problematika tega termina je poenostavljena 

uporaba za splošno označevanje procesov vključevanja priseljencev v družbeno življenje. Pri tem 

niso opredeljeni načini, cilji niti družbeno življenje vključevanja priseljencev. Prav zaradi te 

nedoločenosti, termin integracija v literaturi in javnem diskurzu označuje procese in stanja (prav 

tam), ki segajo od prisilne asimilacije do ekstremnega večkulturalizma.  

Prevladuje razlaga pojma integracije, ki jo postavlja vmes, kar bi si lahko razlagala kot optimalno 

rešitev vključevanja priseljencev. Pri tem pa asimilacija ima pomen, ki smo ga že prej razložili, 

medtem ko ekstremni večkulturalizem  označuje situacijo (Bešter, 2007a, str. 106), v kateri je 

ohranjanje različnih kultur dovoljeno in spodbujano do te mere, da lahko pripelje do 

samozadostnosti skupin in do njihove samo izolacije. Tako je integracija nekje vmes med 

asimilacijo in ekstremnim večkulturalizmom, kar razumem pozitivno. 

Integracija dovoljuje razlike med kulturo imigrantske družbe in kulturami imigrantskih skupnosti 

(Klinar, 1976, str. 139). To pomeni, da se imigranti prilagajajo kulturi imigrantske družbe tako, 

da svojo kulturo spreminjajo, hkrati pa ohranjajo svojo tradicionalno izvorno kulturo.  

Integracija je tudi proces, s katerim se različne imigrantske etnične skupine povezujejo z 

dominantno večinsko skupino in med seboj, kar povzroča, da je imigrantska družba funkcionalno 

enotnejša, trdnejša in kohezivnejša družbena celota. Pri tem imigrantske skupnosti sprejemajo 

nekatere vrednote imigrantske družbe in drugih etničnih skupnosti ter ohranjajo nekatere svoje 

tradicionalne vrednote ter prispevajo k skupnemu socialnemu življenju (Klinar, 1976, str. 138).  
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Integracija je (Vrečer, 2011a, str. 20; Klinar, 1976, str. 139) torej dvosmerni proces,  ki nastane 

takrat, ko se nosilci kultur priseljencev učijo od kulture večinskega prebivalstva, hkrati pa se 

nosilci kulture večinskega prebivalstva učijo od kultur priseljencev in drugih etničnih skupin, ki 

živijo v državi sprejema. Integracijo bi lahko poistovetili s pojmom medkulturnosti, ker gre za 

obojestransko učenje, a vemo, da se učimo takrat ko smo v interakciji z izvorom znanja, v tem 

primeru je to druga/različna kultura od naše. Temu v prid govori tudi naslednja definicija 

integracije, ki je (Bešter, 2007a, str. 107) » postopen proces, v katerem novi priseljenci postanejo 

aktivni udeleženci v ekonomskih, socialnih, civilnih, kulturnih in duhovnih zadevah nove 

domovine. Gre za dinamičen proces, v katerem se vrednote oplajajo z medsebojnim 

spoznavanjem, prilagajanjem in razumevanjem. V tem procesu najdejo tako priseljenci kot 

domačini priložnost za svoj lasten poseben prispevek. To je pa nedvomno medkulturnost, ki sem 

jo že opisala na in jo bom tako razumeli. 

V nekaterih definicijah integracije je zaslediti tudi možnost ohranjanja manjšinske kulture v 

procesu integracije, s čimer je poudarjena razlika med integracijo in asimilacijo (prav tam, str. 

108), kar bomo tudi mi poudarjali. To je tudi značilnost medkulturnosti. 

Tako je po definiciji Mednarodne organizacije za migracije (IOM) integracija proces sprejemanja 

migrantov in beguncev v družbo. Ta proces je odvisen od ravnovesja med spoštovanjem izvornih 

kulturnih vrednot in identitet migrantov in beguncev ter ustvarjenim občutkom sprejetosti in 

pripadnosti le-teh. Temelj teh občutkov pa je v sprejemanju bistvenih vrednot in institucij države 

gostiteljice ali skupnosti. Proces integracije zajema vse vidike življenja v družbi in tako 

priseljenci kot tudi gostiteljska skupnost igrata pomembno vlogo (Priročnik za učitelje ‘Ne samo 

številke’, 2009, str. 9). Torej gre za medsebojni dialog, v katerem je pomembno tudi to, da 

priseljenci obdržijo svojo identiteto in kulturo ter so skupaj s tem tudi sprejeti v družbo.  

Pri asimilaciji je prisotna prisila (Lukšič-Hacin, 2010, str. 151), asimilacijski procesi potekajo 

prek pritiskov na tujce, ki se utopijo v novi kulturi. V nasprotju je proces integracije, ki poteka 

brez prisile. Lukšič-Hacin povezuje oba procesa z različnimi koncepti politike do priseljencev in 

teorijami, in sicer asimilacijo po Klinarju z anglo-konformnostjo (glej Lukšič-Hacin, 2010, str. 

152), integracijo pa s stališči zagovornikov večkulturalizma oz. kulturnega pluralizma. Iz tega 

lahko sklepamo, da tudi s stališči medkulturalizma, po sami zgoraj navedeni definiciji integracije. 

Kot smo že ugotovili, sta medkulturalizem in večkulturalizem podlaga za razvoj medkulturne oz. 

večkulturne vzgoje in izobraževanja. 
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5.4.1 Integracija na različnih področjih 

 

Integracija se nanaša na različna področja (Bešter, 2007a, str. 109), in sicer: pravna integracija, 

poselitvena in bivanjska, socialno-ekonomska, politična, družbena, identifikacijska, integracija na 

področju izobraževanja in kulturna integracija.  

Slednji dve dimenziji integracije sta zame najbolj zanimivi in ju bom zato tudi bolj osvetlila. 

Kulturna integracija (Bešter, 2007a, str. 110) je zelo širok pojem in pokriva področja jezika, 

kulture, vere, vrednot do popularne kulture in vsakdanjih življenjskih praks. Prav kulturna 

integracija ima zelo velik pomen in vpliv na kakovost življenja priseljencev in večinskega 

prebivalstva. Gre za dvosmeren proces, ki vpliva in spreminja obe strani, tako priseljence kot tudi 

večinsko prebivalstvo. V tem procesu obe strani na eni strani (prav tam) spoznavajo druge kulture 

in priznavajo ter sprejemajo kulturne vzorce drugih etničnih skupin, na drugi strani pa 

spreminjajo oz. ponotranjajo nove vrednote, norme in vedenjske vzorce. Govorimo o interakciji 

med obema. Torej je interaktiven, dvosmeren proces, ki spreminja tudi večinsko družbo. Cilj 

kulturne integracije ni asimilacija, ki bi od priseljencev zahtevala prevzem večinske kulture in 

odpoved lastni, temveč je cilj kulturni pluralizem (Bešter, 2007a, str. 111). Prav ta cilj kulturne 

integracije naj bi bil vodilo pri šolskem delu z otroki priseljencev, a ni vedno tako. Kulturna 

integracija je ekvivalent medkulturne vzgoje in izobraževanja v šolskem prostoru, ker je glavni 

cilj medkulturne vzgoje  krepitev odnosov in komunikacija, tako med različnimi družbami kot 

tudi med različnimi večinskimi ter manjšinskimi kulturnimi skupinami (Klemenčič in Štremfel, 

2011, str. 55). Medkulturno vzgojo in izobraževanje kot pedagoški pristop  k vzgajanju v 

raznolikosti kultur in jezikov, integraciji ter raznolikosti  kot bogatenju življenja in identitete 

posameznika in družbe kot razvoju  čezmejne kulturne večjezičnosti (Zorman in Zudič Antonič, 

2006, str. 239) lahko jemljemo kot kulturno integracijo v šolskem prostoru. Za to so pa potrebne 

dobro razvite medkulturne kompetence. Iz tega lahko sklepam, da če so v učnih načrtih in 

gradivih za poučevanje prisotni cilji in vsebine, ki jih krepijo, spodbujajo in razvijajo, je tudi 

šolski sistem integrativen. 

Integracija na področju izobraževanja (Bešter, 2007a, str. 110)  se nanaša na status priseljencev v 

izobraževalnem sistemu.  Uspešna integracija na področju izobraževanja (prav tam) je pogojena z 
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enakopravnim dostopom priseljencev in njihovih potomcev do izobraževalnih institucij, enako 

uspešnostjo le-teh pri zaključevanju posameznih stopenj šolanja in enakostjo možnosti za 

nadaljnje šolanje in izobraževanje ter doseganjem izobrazbene strukture, ki je primerljiva z 

izobrazbeno strukturo njihovih vrstnikov med večinskim prebivalstvom. Uspešna integracija na 

področju izobraževanja (prav tam) je, med drugim, pogojena tudi z možnostjo učenja maternega 

jezika priseljenca ter prisotnostjo medkulturnega pristopa k izobraževanju na vseh stopnjah 

izobraževanja. To so nič drugega kot cilji medkulturne pedagogike: 

• večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam (Skubic Ermenc, 2007, str.  

128), kar pomeni enakopraven dostop priseljencev in njihovih potomcev do 

izobraževalnih institucij, enako uspešnostjo le-teh pri zaključevanju posameznih stopenj 

šolanja in enakostjo možnosti za nadaljnje šolanje in izobraževanje ter doseganjem 

izobrazbene strukture, ki je primerljiva z izobrazbeno strukturo njihovih vrstnikov med 

večinskim prebivalstvom. V zakonih o osnovni šoli  bom poiskala le prvo alinejo, ki se 

nanaša na osnovno šolo, in sicer: enakopravni dostop priseljencev in njihovih potomcev 

do izobraževalnih institucij. 

• ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin (Skubic Ermenc, 2007, str. 128), kar 

pomeni med drugim možnost učenja maternega jezika priseljenca 

• obča vzgoja za skupno bivanje različnih ali izvajanje medkulturne vzgoje in izobraževanja 

(Skubic Ermenc, 2007, str. 128). 

To bi pomenilo, da če je sistem integrativen, stremi ciljem medkulturne pedagogike. Zato bomo 

le-te poiskali v zakonih o osnovnošolskem izobraževanju. 

Vendar še pred tem zaradi zgoraj  napisanega lahko sklepam, da sta integracija na področju 

izobraževanja, kot tudi izpolnjevanje ciljev medkulturne pedagogike, v veliki meri odvisna od 

imigrantske politike države sprejema, torej v našem primeru Slovenije, za katero smo že 

ugotovili, da je integrativnega značaja. O vrstah imigrantske politike sem že pisala. 

Odvisna je tudi od zakonov, ki se nanašajo na imigrante oziroma, ker govorimo o izobraževalni 

integraciji, govorimo o določenih členih različnih zakonov, ki se nanašajo na imigrante in njihove 

možnosti za vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja, in sicer: Zakon o organizaciji in 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

31 
 

financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 2.člen), Zakon o osnovni šoli (ZOSn, 8. in 10. 

člen). V tej nalogi se bom omejila le na osnovnošolske zakone ter na Belo knjigo o vzgoji in 

izobraževanju (2011), v kateri so zapisani predlogi in strokovne utemeljitve za sistematično 

preoblikovanje in nadgrajevanje tega sistema.  

Zato bomo poiskali v zakonih, ali imigranti imajo vse omenjene možnosti, ki vplivajo na uspešno 

integracijo priseljencev in ne na asimilacijo. Torej govorimo o: 

• statusu priseljencev v osnovnošolskem izobraževalnem sistemu (ZOSn, ZOFVI…) 

• možnosti učenja maternega jezika priseljenca in slovenskega jezika, ki je tudi eden izmed 

pogojev za uspešno integracijo v širše družbeno okolje; 

• prisotnost medkulturnega pristopa k izobraževanju. 

Poglejmo, kaj je zapisano v različnih zakonih, ki se nanašajo na področje izobraževanja in kakšne 

zahteve so postavljene pred priseljence ter kaj jim država ponuja, da bi jim olajšala integracijo v 

našo družbo. Z analizo zakonov bomo poskusili ugotoviti, ali gre za integracijo ali za asimilacijo 

priseljencev v izobraževalni sistem in posledično v družbeno življenje in ali obstajajo vsaj 

deklarativni pogoji za integracijo oz. ali so izpolnjeni cilji medkulturne pedagogike.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

  

Splošni cilj naloge je ugotoviti, ali  je naš osnovnošolski sistem integrativen in medkulturno 

naravnan tudi v praksi (v učnih načrtih so prisotni cilji medkulturne vzgoje in izobraževanja 

oziroma cilji, ki krepijo medkulturne kompetence, a v učbenikih in delovnih zvezkih prisotne 

vsebine, ki krepijo medkulturne kompetence), in ne le na deklarativni ravni, torej v zakonih, ki 

regulirajo osnovnošolsko izobraževanje. 

Deklarativno raven pojmujem kot smernice za delo, okvir v katerem moramo delovati, kot nekaj, 

čemur smo zavezani. Smernice in okvirji pa so zapisani v zakonih ter Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju, ki jih bom analizirala. V njih bom iskala cilje medkulturne pedagogike, ki so 

ravno tako deklarativni, bolj splošni. So smernice, okvirji, priporočila za ravnanje. 

Izvedbeno raven, torej prakso, bom raziskovala skozi učne načrte, ki so vodilo za delo učitelja in 

skozi gradiva za pouk (učbenike, delovne zvezke), v katerih bom iskala prisotnost ali odsotnost 

vsebin, ki krepijo medkulturne kompetence.  

V učnih načrtih za družboslovne predmete v prvi in drugi triadi, spoznavanje okolja od prvega do 

tretjega razreda, spoznavanje družbe za četrti in peti razred ter zgodovine za šesti razred osnovne 

šole, bom poiskala cilje medkulturne vzgoje in izobraževanja, predvsem cilj razvijanje 

medkulturnih kompetenc oziroma cilje, ki vplivajo na razvoj medkulturnih kompetenc.  

Vsebine, ki bi razvijale medkulturne kompetence pa bom poiskala v  gradivih za pouk teh 

predmetov. Zato je cilj tega dela raziskave ugotoviti obstoj vsebin na izvedbeni ravni, torej v 

gradivih za pouk, ki razvijajo ali vplivajo na razvoj medkulturnih kompetenc.  

Analizirala bom učbenike in gradiva, ki so dosegljivi v šolskem letu 2015/16, in sicer na Osnovni 

šoli Lucija. Podroben seznam le-teh ter aktov se nahaja v poglavju Viri za analizo ter pred vsako 

analizo.  

Izvedbeno raven bi lahko raziskovala tudi na druge načine kot so opazovanje pouka, preverjanje 

stališč pedagoških delavcev, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, ozaveščenosti le-teh o 

medkulturnosti ipd. Odločila sem se za zakone, učne načrte in učbenike ker sem, izhajajoč iz 
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prakse in  iz lastnih izkušenj ugotovila, da učitelj izvaja to, kar  je napisano v učnih načrtih in 

vsebine, ki se nahajajo v gradivih za pouk, torej, kar mora izvajati. Vse ostale nenapisane 

vsebine, cilje, načela ipd. spregleda iz različnih razlogov: pomanjkanja časa, neobveščenosti, 

pomanjkanja znanja o medkulturni pedagogiki … To bi tudi lahko bile teme kakšne druge 

raziskave.  

Učitelji se danes spopadajo s številnimi izzivi in eden izmed teh so nedvomno priseljenci in kako 

jih poučevati, kje dobiti informacije o načinih poučevanja, vsebinah, ki bi jim pomagale, da se 

lažje integrirajo v slovenski šolski sistem, kako oblikovati razredno skupnost, v katero bi vsi 

nekaj prispevali in se vsi prilagajali. Pri tem bi jim v veliko pomoč, po mojem mnenju, bili ravno 

učni načrti, ki bi vsebovali cilje medkulturne vzgoje in izobraževanja, kar jaz pojmujem kot 

izvedbeno raven ter učbeniki z vsebinami, ki bi jih posredovali vsem učencem, ne le učencem 

priseljencem. Zato me je zanimalo, ali takšne vsebine že obstajajo v naših gradivih za poučevanje 

družboslovnih predmetov, ne le v višjih razredih, temveč predvsem v prvi triadi in drugi, kjer se 

otrok-učenec začne graditi. Več o tem sem že napisala v teoretičnem delu. 

 

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zaradi kompleksnih povezav med integracijo in medkulturno pedagogiko, medkulturno vzgojo in 

izobraževanjem in medkulturnimi kompetencami, ki sem jih prikazala v teoretičnem delu, sem 

raziskavo izvedla v treh delih, ki se povezujejo in medsebojno podkrepljujejo ter dopolnjujejo. V 

vsakem delu so določena raziskovalna vprašanja za posamezni del raziskave. 

V prvem delu raziskave sem raziskala deklarativno raven. Iskala sem cilje medkulturne 

pedagogike. Razlago o tem sem umestila že v teoretični del. Cilje medkulturne pedagogike sem 

iskala v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju in dveh zakonih o osnovnošolskemu izobraževanju. 

Omenjeni cilji zajemajo globalna vprašanja in izzive vzgoje in izobraževanja in niso zelo 

operativni; so pa enaki pogojem za uspešno integracijo priseljencev v izobraževanju. Cilji so 

(Skubic Ermenc, 2007, str. 128) večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam, 

ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin in obča vzgoja za skupno bivanje različnih. 
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Raziskovalni vprašanji za prvi del naloge sta: ali so v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(2011), Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 2007) ter Zakonu 

o osnovni šoli (ZOSn, 1996, 2006) zapisani cilji medkulturne pedagogike in če so, kateri cilji 

medkulturne pedagogike so zapisani v omenjenih aktih. 

Če so  v teh dokumentih prisotni zgoraj napisani cilji,  pomeni, da  na deklarativni ravni obstajajo 

pogoji za enakopraven dostop priseljencev in večinskega prebivalstva do izobraževalnih institucij 

(osnovna šola), torej bi morala biti dana možnost ohranjanja identitete priseljencev z možnostjo 

učenja materinščine. Poleg tega bi moralo biti poskrbljeno za učenje slovenščine za boljšo 

integracijo v šolski sistem ter medkulturno naravnano dogajanje v učilnicah, kar pomeni strpno, 

tolerantno in usmerjeno v sodelovanje med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in 

skupnostmi ter interaktivno (medsebojno vplivajoče). To bi pomenilo, da je naš šolski sistem na 

deklarativni ravni integrativen in medkulturno naravnan. 

V drugem in tretjem delu raziskave sem raziskala izvedbeno raven. 

V drugem delu sem raziskala učne načrte za predmete spoznavanje okolja (od 1. do 3. razreda),  

spoznavanje družbe (4. in 5. razred) ter zgodovina (6. razred). 

V učnih načrtih sem iskala cilje medkulturne vzgoje in izobraževanja, predvsem cilje, ki bi lahko 

krepili medkulturne kompetence. Raziskovalna vprašanja za drugi del naloge se glasijo: ali se v 

učnih načrtih nahajajo cilji, ki krepijo medkulturne kompetence? Če se, kakšni so – neposredni 

(eksplicitni) ali posredni? Kateri so to cilji, ki bi lahko krepili medkulturne kompetence? 

Nazadnje se mi je porodilo še vprašanje, pod katerimi pogoji določeni cilji iz učnega načrta 

krepijo medkulturne kompetence? 

V tretjem delu raziskave sem iskala prisotnost vsebin v gradivih za pouk, ki lahko razvijajo 

medkulturne kompetence, ki sodijo med ključne kompetence za uspešno vključenost v družbo 

(Vrečer, 2011b, str. 171). Iskala sem vsebine, ki razvijajo ključno medkulturno kompetenco – 

empatijo ter ostale medkulturne kompetence podobnosti med kulturami, znanje, identiteta.  

Raziskovalna vprašanja so: Ali obstajajo vsebine, s katerimi lahko učitelj krepi medkulturne 

kompetence? Katere vsebine v učnih gradivih krepijo empatijo, podobnosti med kulturami, 

znanje o različnih kulturah (podajo takšno znanje, ki  prispeva k večji medkulturni občutljivosti, 

k dobri samopodobi in premaguje strah pred drugačnostjo (Kucler et al, 2009, str. 75) in 
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identiteto (ne le Slovencev, temveč tudi ostalih)? Kakšne so – neposredne (eksplicitne) ali 

posredne? Pod katerimi pogoji določene vsebine razvijajo medkulturne kompetence? 

 

2.1 Povezava med posameznimi raziskavami 

Povezava med prvo in drugo raziskavo bi bila ta, da če obstaja prisotnost ciljev medkulturne 

pedagogike v zakonih (so omogočeni deklarativni pogoji za integracijo oz. medkulturno vzgojo 

in izobraževanje), to pomeni, da  morajo biti prisotni cilji medkulturne vzgoje in izobraževanja v 

učnih načrtih družboslovnih predmetov od 1. – 6. razreda.  

Povezava med drugo in tretjo raziskavo bi bila ta, da  če so v učnih načrtih prisotni cilji 

medkulturne vzgoje in izobraževanja, predvsem cilji, ki vplivajo na razvoj medkulturnih 

kompetenc, potem v gradivih morajo biti prisotne vsebine, ki pripeljejo do doseganja teh ciljev. 

V primeru, da ni ciljev v učnih načrtih, še vedno obstaja možnost prisotnosti vsebin, ki bi 

razvijale medkulturne kompetence. V interpretaciji sem odgovorila na vsa raziskovalna vprašanja 

ter jih logično posledično povezala med seboj.  

 

Pričakovala sem odstopanja med deklarativno in izvedbeno ravnijo,  kar pomeni, da so se cilji 

medkulturne pedagogike pojavili v večini aktov o osnovnošolskem izobraževanju. Na izvedbeni 

ravni pa nisem pričakovala veliko ciljev v učnih načrtih niti vsebin v gradivih za pouk, ki bi 

lahko peljale h krepitvi medkulturnih kompetenc. 

Glavno vodilo naloge je, da če so na deklarativni ravni prisotni cilji medkulturne pedagogike, 

torej le-ti prevevajo šolski sistem in je šolski sistem zaradi tega deklariran kot integrativen do 

priseljencev, bi nedvomno morali obstajati tudi na izvedbeni ravni, v praksi, kar bi pomenilo, da 

jih učitelj  mora doseči. Za doseganje le-teh pa mora biti medkulturno ozaveščen in izobražen, 

ker v nasprotnem primeru ni zmožen prenosa medkulturnih kompetenc na učence. Po drugi strani 

pa, če ciljev medkulturne vzgoje in izobraževanja ni med cilji v učnih načrtih in vsebinah za 

pouk, potem učitelj nima orodja za medkulturno delovanje, četudi je medkulturno ozaveščen. 
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3. METODOLOGIJA, RAZISKOVALNE METODE  IN POSTOPKI 

OBDELAVE PODATKOV 

  
Odgovore na  raziskovalna vprašanja sem poiskala v dokumentih in zakonih za osnovno šolo, 

učnih načrtih in gradivih za pouk družboslovnih predmetov prvega in drugega vzgojno 

izobraževalnega obdobja. Pri analizi zakonov, učnih načrtov in gradiv sem uporabila kvalitativno 

vsebinsko analizo dokumentov (Vogrinc, 2008, str. 61), pri kateri raziskovalec poskuša s 

kodiranjem in kategoriziranjem besedila oblikovati teoretično razlago ali pojasnitev 

proučevanega pojava. V mojem primeru bom odgovorila na raziskovalna vprašanja. Kvalitativna 

vsebinska analiza gradiv (prav tam, str. 61) » … 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.« Potek analize je takšen, da podatke kodiram 

in jih združim v kategorije. Le-te so vnaprej izoblikovane. Rezultate analize prikažem tako, da po 

kodiranju interpretiram podatke o besedilu.  

V osnovnošolskih aktih sem iskala cilje medkulturne pedagogike, ki sem jih izpostavila ter 

kritično ovrednotila in komentirala. V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo (Mužić, 

2004, str. 49; Sagadin, 1993) znanstvenega pedagoškega raziskovanja, ker sem opisovala dejstva 

iz literature brez vzročnega pojasnjevanja. Kjer je bilo potrebno, sem uporabila komparativno 

metodo (Mužić, 2004, str. 50; Sagadin, 1993), s katero sem proučevala iste akte na nivoju 

primerjanja dejstev, odnosov, procesov z namenom odkrivanja podobnosti in razlik med akti in 

vsebinami, ki jih izvajamo pri pouku, in so zapisani v učnih načrtih in gradivih za pouk. 

Na osnovi analiziranih podatkov sem odgovorila na prej zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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4. VSEBINSKA ANALIZA OSNOVNOŠOLSKIH DOKUMENTOV 

 

 4.1. KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA DOKUMENTOV, KI UREJAJO 

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE S STALIŠČA PRISOTNOSTI CILJEV 

MEDKULTURNE PEDAGOGIKE  

 

Cilji medkulturne pedagogike zajemajo globalna vprašanja in izzive vzgoje in izobraževanja in 

niso zelo operativni. To so (Skubic Ermenc, 2007, str. 128): 

• večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam,  

• ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin in  

• obča vzgoja za skupno bivanje različnih.  

Tako sem pri analizi iskala naslednje kategorije, in sicer s pomočjo kod: 

• kategorija večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam (Skubic Ermenc, 

2007, str. 128) kar bi za uspešno izobraževalno integracijo priseljencev pomenilo, da  

raziščem ali priseljenci imajo enakopraven dostop do izobraževalnih institucij (osnovna 

šola), torej, ali je vsem brez izjeme omogočen vpis v osnovno šolo in organizirano učenje 

slovenščine (kodi); 

• kategorija ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin (Skubic Ermenc, 2007, str.  

128), kar bi v izobraževalni integraciji priseljencev pomenilo, da  raziščem, ali obstaja 

možnost učenja materinščine za manjšinske skupine, priseljence (ne avtohtone manjšine, 

italijansko, madžarsko in romsko manjšino, ampak ostale)4, kar je druga koda; 

• kategorija obča vzgoja za skupno bivanje različnih (Skubic Ermenc, 2007, str. 128), kar bi 

pomenilo, da iščem in raziščem  prisotnost prvin  medkulturnosti v zakonih, torej kode: 

                                                 
4 Avtohtone manjšine bi lahko imenovali tudi kot tradicionalne manjšine, ker so pripadniki le‐teh tradicionalno živeli na ozemlju 
današnje Republike Slovenije. To so italijanska, madžarska in romska manjšina. Položaj ekonomskih migrantov ali njihovih 
potomcev,  kljub njihovi velikosti – so največje manjšine v Sloveniji –  zakonodaja s področja izobraževanja ne podeljuje nobenih 
kolektivnih pravic ali posebne zaščite. Te manjšine seveda lahko oblikujejo svoje kulturne in izobraževalne programe, ki jih lahko 
sofinancira država. Ustava ščiti izključno njihove individualne pravice (Rončević, 2009). 
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medkulturnost, strpnost, toleranca in sodelovanje med različnimi socialnimi in kulturnimi 

skupinami in skupnostmi ter interakcija (medsebojno vplivanje). 

Prav zaradi zajemanja širše problematike in nanašanja na širše probleme in izzive izobraževanja, 

so ravno ti cilji (kategorije) tisti, ki sem jih poiskala s pomočjo že prej določenih kodov v 

splošnih aktih, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje vseh in še posebej priseljenih učencev. 

Ti cilji bodo predstavljali kategorije, ki jih bom poiskala v analiziranih besedilih zakonov.  

Kot smo že videli, če je sistem naravnan integrativno, je v njem prisotna tudi medkulturnost, ker 

integracija, še posebej izobraževalna in socialna ter kulturna, zahtevajo medsebojne stike, 

sodelovanje vseh, prispevanje vseh in skupna ustvarjanja. Če tega ni, govorimo o asimilaciji v 

sistemu in posledično tudi o odsotnosti ciljev medkulturne pedagogike.  

Prvi pomemben vidik integracije imigrantov, torej prisotnost ciljev medkulturne pedagogike, ki 

me zanima je zakonska podlaga vključevanja v vzgojno izobraževalni sistem Republike 

Slovenije. Če je ta možnost dana, zanima me odgovor na raziskovalno vprašanje: 

Katere cilje medkulturne pedagogike zasledim v aktih, ki se nanašajo na osnovnošolsko 

izobraževanje? V strnjeni obliki iščem kode: 

- možnosti vključevanja priseljencev v slovenski šolski sistem ali je vsem brez 

izjeme omogočen vpis v osnovno šolo in učenje slovenščine  

- učenje materinščine tudi za manjšinske skupine, ne le za avtohtone manjšine. 

- medkulturnost, strpnosti, sodelovanje med različnimi socialnimi in kulturnimi 

skupinami in skupnostmi ter interakcija med njimi (medsebojno vplivanje). 

Ali dokumenti vključujejo zgoraj omenjene cilje medkulturne pedagogike? Če jih, to pomeni, da 

so osnovnošolski akti integrativno naravnani. 

Dokumenti, ki jih bom analizirala so dokumenti o osnovni šoli: 

 

1. Krek, Janez in Metljak, Mira; urednika (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji. Nacionalna strokovna skupina za pripravo Bele knjige o vzgoji in 

izobraževanju v RS. Ministrstvo za šolstvo in šport. Ljubljana. 
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2. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZoFVI (Uradni list RS, 

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) 

 

3. Zakon o osnovni šoli ZoSn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) 

 

4.1.1. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 6) navaja, da je splošni cilj 

projekta nove Bele knjige bil oblikovanje predloga novih konceptualnih in sistemskih rešitev 

sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, z namenom izboljšanja kakovosti, 

pravičnosti in učinkovitosti slovenskega šolskega sistema.  

Prav zato me je zanimalo, ali nova Bela knjiga vsebuje omenjene cilje medkulturne pedagogike. 

Analizirala sem poglavja, za katere sem menila, da so relevantna s stališča medkulturne 

pedagogike, in sicer poglavje o splošnih ciljih vzgoje in izobraževanja, o strateških izzivih in 

usmeritvah sistema vzgoje in izobraževanja,  poglavje Osnovna šola, načela in cilji nadaljnjega 

razvoja osnovne šole, poglavje Predlagane rešitve za poglavji prvi tuji jezik in drugi tuji jezik, 

poglavje Učenje slovenščine za učence, katerih materinščina ni slovenščina, in za učenje 

maternega jezika in kulture za učence, katerih materinščina ni slovenščina – predlagane rešitve. 

Sam postopek analize torej način kodiranja in kategoriziranja ciljev  sem predstavila v tabelah, ki 

se nahajajo v poglavju Priloge (glej Priloga 1 do Priloga 5 za posamezna poglavja). Priloge sem 

ločila od interpretacij zaradi večje preglednosti in povezanosti ter berljivosti naloge. Zraven 

vsake interpretacije sem zapisala številko priloge, ki je dejanska analiza poglavja, zaradi lažjega 

iskanja podatkov in možnosti primerjav. 

4.1.1.1. Analiza (Priloga 1) in interpretacija splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja zapisanih v 

Beli knjigi 

Iz splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja (str. 16), ki so zapisani v Beli knjigi (2011) sem izbrala 

tiste, ki vsebujejo elemente medkulturne pedagogike ter v njih poiskala prej določene kode, jih 

združila v kategorije, na osnovi katerih bom interpretirala ugotovljeno ter v zaključku odgovorila 

na raziskovalna vprašanja oziroma cilje raziskave. 
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V splošnih ciljih je zapisano, da vsak posameznik, brez izjeme ima enako možnost za vzgojo in 

izobraževanje. Celo so zajete vse ranljive družbene skupine, med katerimi so omenjeni tudi 

priseljenci. Splošni cilji so naravnani interakcijsko, sodelovalno in poudarjajo strpnost. Iz 

splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja se da razbrati, da so le-ti naravnani medkulturno ter imajo 

integrativen značaj, ker v izbranih ciljih najdemo vse tri cilje medkulturne pedagogike: večanje 

dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam, ohranjanje posebnih identitet manjšinskih 

skupin in obča vzgoja za skupno bivanje različnih.  

4.1.1.2. Analiza (Priloga 2) in interpretacija poglavja Strateški izzivi in usmeritev sistema vzgoje 

in izobraževanja v luči prisotnosti ciljev medkulturne pedagogike 

V Strateških izzivih se v poglavju o poučevanju in rabi jezikov v vzgoji in izobraževanju (prav 

tam, str. 33) poleg drugih predlogov omenja tudi možnost učenja slovenščine za priseljence v 

strnjenem tečaju kot posebne oblike učenja slovenščine, ki ne bi bila izključevalna ter bi jih 

motivirala. Predlog je v luči integracije z upoštevanjem individualizacije in diferenciacije z 

možnostjo nadaljevanja, kar lahko razumemo kot izenačevaje možnosti za nadaljnji razvoj. V tem 

poglavju zaznam prisotnost cilja  večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam, ki 

je kar natančno razdelan ter je prikazana precejšnja skrb za integracijo priseljencev. Nadalje je 

govora o maternih jezikih priseljencev in možnosti učenja le-teh, pri čemer lahko ugotovim 

obstoj cilja medkulturne pedagogike Ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin. Pri tem je 

pozitivna ločitev med avtohtonimi jeziki manjšin in so poudarjeni materni jeziki ostalih učencev. 

Pozitivno je še to, da jih lahko poučujejo kot izbirne predmete, ki imajo svoje posebne 

kurikulume. Glede organizacijskih pogojev pa nisem prepričana, da to pomeni zagotovilo za 

izvajanje le-teh, ker je zapisano »upošteva pa se posebne organizacijske pogoje« (str. 34), ki so 

lahko tudi neugodni. 

Glede učenja tujih jezikov se mi zdi možnost ponudbe učenja prvih jezikov učencev iz ožjega in 

širšega okolja zelo spodbudna okoliščina za razvoj medkulturnosti, kar je tam tudi zapisano (str. 

34). Prav o tej možnosti se govori pri integraciji, ki predvideva in želi spodbuditi prispevek 

manjšin. Če je to v obliki maternih/prvih jezikov, je še bolj navdihujoče za boljšo integracijo in 

občutek sprejetosti priseljencev, manjšinskih skupin. Pri vsem je najbolj pomembno, da se misli 

na dobrobit vseh učencev, kar je v skladu s prepričanji medkulturnosti, medkulturne pedagogike 

in integracije. 
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V delu o globalni vzgoji zasledimo stremljenje k toleranci, sodelovanju med različnimi 

socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi ter interakcijo (medsebojno vplivanje). 

Zasledim celo podrobnejši cilj, znanje o različnih kulturah, ki je, kot smo že videli, medkulturna 

kompetenca. Iz tega lahko sklepam, da je ta del naravnan medkulturno, vsebuje pomembne cilje 

medkulturne vzgoje in izobraževanja - razvoj medkulturnih kompetenc in cilj medkulturne 

pedagogike Obča vzgoja za skupno bivanje različnih.  

Kakor koli, v tem delu tudi zasledimo prisotnost vseh ciljev medkulturne pedagogike, kar pomeni 

zavedanje o pomembnosti integracije priseljencev in omogočanje pogojev na deklarativni ravni 

za možnost uporabe medkulturne vzgoje in izobraževanja v praksi. 

 

4.1.1.3 Analiza (Priloga 3) in interpretacija poglavja Osnovna šola, Načela in cilji nadaljnjega 

razvoja osnovne šole 

Pri načelih zaznam kode komunikacija, možnost izbire učenja tujih jezikov, materni jeziki 

učencev-priseljencev, medkulturnost, integracija, nacionalna kultura, medkulturnost, ohranjanje 

lastne kulture, vrednote, strpnost, spoštovanje pluralizma kultur, zavest o vpetosti Slovenije v 

Evropo, razumevanje in spoznavanje evropske integracije, političnih sprememb, kultur učencev 

priseljencev, kar kaže na prisotnost cilja Obča vzgoja za skupno bivanje različnih.  

Iz izbranih ciljev sem izluščila kode eliminacija neugodnih dejavnikov okolja, pozitiven vpliv na 

razvoj in učenje ter integracijo učencev priseljencev, kar kaže na prisotnost cilja Večanje 

dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam. 

Pri ciljih izluščim še kode sposobnost razumevanja različnosti, strpnost, spoštovanj drugačnosti, 

sodelovanje med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi ter interakcija med 

njimi, kar vsekakor kaže prisotnost cilja medkulturne pedagogike Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih. Cilj poznavanje, razvijanje in ohranjanje lastne kulture, razvijanje narodne identitete in 

spoznavanje kultur drugih narodov kaže na prisotnost medkulturnih kompetenc, kar je 

pričakovano, ker gre za konkretne ukrepe in načine dela, torej cilje. 

Torej, v ciljih osnovne šole prepoznam dva cilja medkulturne pedagogike, in sicer Obča vzgoja 

za skupno bivanje različnih in Večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam. 
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Poleg tega prepoznamo tudi medkulturne kompetence identiteto ter znanje o drugih kulturah. Vse 

skupaj kaže podobo integracije prav zaradi prisotnosti ciljev medkulturne pedagogike in izražene  

skrbi za jezike učencev priseljencev ter znanja tujih jezikov. 

 

4.1.1.4 Analiza (Priloga 4) in interpretacija poglavja Predlagane rešitve za poglavji Prvi tuji 

jezik in Drugi tuji jezik 

V teh poglavjih najdem predlagane rešitve strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja.  

Analizirala jih bom selektivno, torej tisto, kar se nanaša na raziskovano področje.  

Prvo področje, ki se navezuje na medkulturnost je nedvomno prvi tuji jezik. V spodnji 

razpredelnici sem analizirala predlagane rešitve v luči prisotnosti ciljev medkulturne pedagogike. 

V predlaganih rešitvah za prvi tuji jezik v pozitivni luči vidim le nekaj dobrega za vse učence in 

to je učenje prvega svetovnega jezika – angleščine, in sicer od 2. razreda dalje, kar je zelo zgodaj. 

Negativno konotacijo ta predlagana rešitev dobi, ko jo povežem z Načelom razvijanja 

komunikacijskih sposobnosti učencev: » …Učenci morajo imeti možnost izbire učenja različnih 

tujih jezikov. Posebno mesto morajo imeti tudi materni jeziki učencev, katerih materinščina ni 

slovenščina.« Sprašujem se, zakaj je to zapisano v načelih, če ne zasledim, da bi bila predlagana 

rešitev za izvedbo npr. hrvaščine, srbščine, bosanščine, ki so kot smo že videli, največje alohtone 

manjšine po zadnjem popisu prebivalstva, ali pa ruščine, ukrajinščine …kot prvega tujega jezika? 

Odgovor najdem v poglavju Drugi tuji jezik, ki ga učenci neobvezno izberejo šele v 4. razredu. 

Nabor jezikov je pester, vendar se spet v prvi vrsti pojavljajo jeziki angleščina, francoščina, 

nemščina kot delovni jeziki EU, šele v drugi vrsti hrvaščina, italijanščina, madžarščina, kot jeziki 

sosedskih držav in avtohtonih manjšin, v tretji vrsti pa ruščina, španščina, kitajščina, kot uradni 

jeziki OZN, v četrti vrsti latinščina, kot klasični jezik, in v peti vrsti drugi jeziki, za katere 

obstajajo veljavni učni načrti.  

Nekoč, v skupni državi smo imeli učenje jezika, ki so ga govorili v večjem delu Jugoslavije, in 

sicer srbohrvaščine v petem razredu osnovne šole in je bilo obvezno za vse. Ali naj si to razlagam 

kot evropocentrizem, sramovanje lastne zgodovine, prenasičenost z nekdanjo skupno zgodovino, 

obračanje k Evropi, v katero nedvomno sodimo, dajanje boljše podlage učencem za zaposlovanje 
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v državah EU? Kakor koli, menim, da bi bilo dobro ponuditi tudi druge možnosti učenja jezika že 

prej, vsaj eno uro na teden kot povezovalni člen med učenci, ki jim slovenščina ni materinščina in 

ki jim je materinščina. S tem bi, kot smo že videli, nedvomno vsi pridobili.  

Kljub vsemu napisanemu zaznavam prisotnost vseh treh ciljev medkulturne pedagogike, torej 

tudi integrativnost. 

 

4.1.1.5 Analiza (Priloga 5) in interpretacija poglavja Učenje slovenščine za učence, katerih 

materinščina ni slovenščina, in za učenje maternega jezika in kulture za učence, katerih 

materinščina ni slovenščina – predlagane rešitve 

To poglavje je najbolj pomembno za cilj medkulturne pedagogike Ohranjanje posebnih identitet 

manjšinskih skupin kot tudi Večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam. Videli 

bomo v naslednjem poglavju te naloge, da se prav te predlagane rešitve uporabile pri 

spremembah Zakona o osnovni šoli, in sicer v letu 2011. 

V tem poglavju so prisotni vsi cilji medkulturne pedagogike in je izkazana skrb za materinščino 

in kulturo priseljencev. Moti me izostanek vpliva ne govorcev slovenščine na materne govorce 

slovenščine, kar ni v skladu z integracijo in medkulturnostjo s ciljem interakcije. 

Drugo dejstvo, ki ni stvar te raziskave, a je vseeno pomembno, je to, da obstaja možnost učenja 

materinščine in kulture učencev, ki jim  slovenščina ni materni jezik, a ne vem, kako se izvaja v 

praksi. Če je zapisano,  je znak obstoja cilja Ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin ter 

Večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam (dodelani kod v maternem jeziku 

pomaga pri učenju tujih jezikov), seveda na deklarativni ravni, kar smo tudi hoteli dokazati v tem 

poglavju. 

V predlaganih rešitvah za osnovno šolo v Beli knjigi zasledim možnosti vključevanja 

priseljencev v slovenski šolski sistem kot učenje slovenščine v strnjeni obliki, kar je cilj Večanje 

dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam. Pomembno je tudi zavedanje, da znanje 

maternega jezika vpliva na znanje vseh drugih jezikov. 

Povzetek vseh analiziranih poglavij Bele knjige (2011) bi bil, da je na novo postavljeno izhodišče 

za prenovo sistema vzgoje in izobraževanja nedvomno medkulturno in s tem tudi integrativno 

naravnano, ker so v vseh poglavjih prisotni cilji medkulturne pedagogike. Splošni vtis je, da naj 
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bi slovenski šolski sistem stremel k medkulturnosti, jo upošteval in tudi imel podlago za izvedbo 

v praksi. Ali je temu res tako? 

 

4.1.2. Analiza in interpretacija Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 

1996) 

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI) ureja pogoje za 

opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na področju 

osnovnošolskega izobraževanja (ZOFVI, 1.člen). 

Pri analizi zakona sem ugotovila, da se edine relevantne informacije za raziskavo nahajajo v 2. členu, v 

katerem so zapisani pomembni cilji, ki se nanašajo na pravice vsakogar do vzgoje in izobraževanja brez 

diskriminacije in izključevanja ter so dane enake možnosti vsem. To so cilji (ZOFVI, 1996, 2007): 

• zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost, kar 

uresniči cilj medkulturne pedagogike o večanju dejanske enakosti možnosti tudi manjšinskim 

skupinam, alohtonim manjšinam, ki jim ga ta člen zakona zagotavlja. Optimalni razvoj bi 

pomenil razvoj v skladu z zmožnostmi posameznika, torej vsak bi se razvijal v skladu s svojimi 

potenciali, kar je cilj medkulturne pedagogike – razvoj v skladu s potrebami manjšinskih skupin. 

Optimalen razvoj v tem primeru lahko razumemo kot zagotavljanje enakosti možnosti. 

• vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje 

drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje 

sposobnosti za življenje v demokratični družbi, kar da možnost uresničitve in potrdi 

prisotnost cilja medkulturne pedagogike o obči vzgoji za skupno bivanje različnih, ker 

vsebuje elemente medkulturnosti;  

• razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega jezika 

kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa ob 

slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika, kar 

krepi identiteto Slovencev ter avtohtonih manjšin in je nedvomno pozitivno. Negativno je 
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to, da zanemarja jezike drugih manjšin 5 (srbščina, hrvaščina, bosanščina …)  in možnost 

učenja le-teh, a te so še kako prisotne v naših učilnicah. 

•  vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega 

okolja, do prihodnjih generacij, kar lahko tolmačimo kot prisotnost cilja medkulturne 

pedagogike ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin; 

•  omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu. Besedici vsemu 

prebivalstvu pomenita, da to možnost imajo vsi prebivalci ne glede na spol, veroizpoved, 

raso, posebnosti, ker ni drugače določeno. Nista diskriminatorni. Tukaj tudi zasledimo 

možnost za izpolnjevanje cilja večanja dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam 

ter obče vzgoje za skupno bivanje različnih prav zaradi omenjenih besed. 

 

V vseh ciljih, ki so podrobno zapisani v ZOFVI- ju (1996, 2007) najdemo omenjene cilje 

medkulturne pedagogike. Zato lahko rečemo, da se cilji medkulturne pedagogike nahajajo v 

enem pomembnejših zakonov o osnovnošolskem izobraževanju, kar pomeni, da je zakon 

integrativne narave in daje dobro osnovo za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja v 

naših učilnicah. Vprašanje je, ali to zadostuje? Poglejmo v Zakon o osnovni šoli. 

 

4.1.3. Analiza in interpretacija Zakona o osnovni šoli (ZOSN, 1996) 

Iz Zakona o osnovni šoli sem izbrala 2. člen, v katerem so zapisani cilji izobraževanja, ki so 

povezani z integracijo, torej  medkulturno pedagogiko ter jih ovrednotila pozitivno in negativno 

in interpretirala. V tem členu se bolj kot ne ponovijo cilji iz ZOFVI-ja. Zakon o osnovni šoli (v 

nadaljevanju ZOSn) med cilje prišteva tudi (ZOSn, 2006,  2. člen): 

 

                                                 
5 »…Na zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 se je 92.3 % vseh, ki so odgovorili na vprašanje o svoji nacionalnosti, opredelilo 
za Slovence/ke. Srbi so druga največja etnična skupina (2.2 %), sledijo jim Hrvati (2 %) in Bošnjaki (1.8 %) (SORS 2002 po 
Rončević, 2009). Vse druge etnične skupine so veliko manjše. Zaradi velikih pravic, ki jih uživajo, bi bilo potrebno omeniti tudi 
italijansko (0.13 %) in madžarsko skupnost (0.35 %), pa tudi romsko manjšino (0.18 %), ki jo zakonodaja na nekaterih področjih 
prav tako ščiti in ji daje določene pravice…« 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

46 
 

• zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, kar bi lahko primerjali s 

ciljem medkulturne pedagogike večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim 

skupinam, ker bi naj omogočili vsem prebivalcem splošno izobrazbo. Tukaj pogrešam 

dodatno spodbudo s strani zakonodajalcev v obliki » …ne glede na socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ne glede na versko, narodnostno pripadnost…« 

(ZOFVI), kar bi dejansko ubesedilo enako možnost manjšinskih skupin in jim dalo 

veljavo.  

• razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v 

slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v 

italijanskem oziroma madžarskem jeziku V prvem zasledimo pozitivno to, da osnovna 

šola stremi k razvoju pismenosti v vseh oblikah v slovenskem jeziku, kar je nedvomno 

pozitivno za večinski narod in avtohtoni manjšinski narod in manjšinske skupine, ker 

bodo vsi pridobil i- večinski narod jezikovno identiteto torej kompetenco, manjšine jezik 

okolja, v katerem živijo, manjšinske skupine pa nov tuji jezik, ki ga bodo dobro 

obvladale. Pri vseh bo to nedvomno vplivalo na pozitivno samopodobo. Negativno bom 

ovrednotila to, da manjšinskim skupinam ni dana enaka možnost opismenjevanja v 

svojem maternem jeziku. S finančnega vidika je to zagotovo velik zalogaj, pa vendar, če 

se zakon deklarira za integrativnega, bi ta možnost morala obstajati. 

• razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske 

odgovornosti; Ta cilj lahko razumemo kot podlago za razvoj ene izmed medkulturnih 

kompetenc, razvijanje identitete, v tem primeru le Slovencev. Ta je, kot smo videli, 

pomembna pri sprejemanju drugih in drugačnih kultur. Ta cilj lahko ovrednotimo 

pozitivno, razvoj identitete, kar je predpogoj za sprejemanje drugih kultur brez občutka 

manjvrednosti. Negativno vrednotenje pa bi bilo, da ostali narodi nimajo možnosti v šoli 

razvijati zavest o svoji pripadnosti, zgodovini svojega naroda in kulturi, kar bi jim lahko 

bilo omogočeno v sklopu družboslovnih predmetov že od prvega razreda, kar bi bilo 

dobro tudi za slovenske otroke. Tukaj zaznavam odsotnost cilja medkulturne pedagogike, 

ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin. 
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• vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, bi 

lahko uvrstila pod cilj obča vzgoja za skupno bivanje različnih, kar je pozitivno 

vrednotenje cilja. Negativno vrednotenje bi bilo to, da izvirajo le iz evropske tradicije, kar 

pomeni zanemarjanje vseh drugih kultur in tradicij, ki so prisotne v slovenski osnovni 

šoli. 

• vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično 

družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do 

drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij, 

kar lahko uvrstimo pod cilj obča vzgoja za skupno bivanje različnih v  pozitivni luči, ker 

poudarja trajnostni razvoj.  Ta cilj se nanaša tudi na kulturo in tradicijo drugih narodov, 

kar je eksplicitno poudarjeno. Mogoče bi bilo dobro poudariti, da gre za razvijanje in 

ohranjanje lastne kulturne tradicije manjšinskih skupin ali pa priseljencev. 

• razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih pa lahko tolmačimo kot eno izmed 

medkulturnih kompetenc, znanje, vendar bi lahko bilo poudarjeno jezikih manjšinskih 

skupin, kar bi pripomoglo k boljši medkulturni komunikaciji in ozaveščenosti vseh. Lahko 

pa ta cilj uvrstimo v cilj medkulturne pedagogike obča vzgoja za skupno bivanje različnih 

s poudarkom na skupnem bivanju različnih, torej uporabi različnih jezikov. 

Naslednji člen, ki sem ga analizirala je 10. člen istega zakona, ki govori o tujih državljanih in 

veleva: » Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki 

Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot 

državljani Republike Slovenije.« To pomeni, da je cilj medkulturne pedagogike o enakosti 

možnosti zapisan v zakonu, kar pomeni, da gre za integracijo. 

Ko to povežemo z izbranimi cilji 2. člena ZOSn-a, lahko ugotovimo, da v obeh členih najdemo 

cilje medkulturne pedagogike. Nekateri so ovrednoteni negativno, nekateri pozitivno. Večinoma 

so pozitivno naravnani. Predlagala sem nekatere dopolnitve glede na medkulturne prvine. 

Drugo raziskovalno vprašanje se nanaša na možnost učenja maternega (cilj ohranjanje posebnih 

identitet manjšinskih skupin)  in slovenskega jezika manjšinskih skupin in priseljencev (cilj 

večanje dejanske enakosti možnosti) v osnovni šoli. 
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Nekoč sta v ZOSn-u (1996, 2006) dva člena uravnavala možnost učenja slovenščine in 

materinščine, kar je bilo odvisno od sledečega:  8. člen je veleval, da se za otroke slovenskih 

državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik,  v 

skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega maternega jezika in kulture, lahko 

pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika. V 10. členu istega zakona pa je bilo 

zapisano, da se za otroke, ki so tuji državljani oz. brez državljanstva Republike Slovenije in 

prebivajo v Republiki Sloveniji, organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z 

mednarodnimi pogodbami, kar bi pomenilo, da tak pouk poteka v sodelovanju z državami izvora 

imigrantov in je organiziran kot (prostovoljen) dopolnilni pouk. Učenje lastnega oz. maternega 

jezika imigranta je zelo pomembno z več vidikov (Bešter, 2009, str. 103, 104), in sicer 

komunikacija priseljenskega otroka v več jezikih mu odpira dodatne možnosti na področju 

izobraževanja in profesionalnega razvoja, je lažje zaposljiv na trgu dela, ohranja stike s svojo 

imigrantsko skupnostjo ter prebivalci države izvora ter znanje oz. obvladanje (govorno in pisno) 

maternega jezika vpliva na lažje učenje drugega jezika in tujih jezikov. 

Dodala bi še to, da je poznavanje lastnega maternega jezika in seznanjanje bližnje okolice z njim 

sodi med cilje osnovne šole, ki bi naj pripomogli k integraciji imigrantov. Če ne spoštujemo te 

možnosti (izražanja v maternem jeziku, predstavitve le-tega…) in je ne izvajamo, ne moremo 

govoriti o (ZOSn, 2006) »vzgoji za medsebojno strpnost, spoštovanju drugačnosti in sodelovanju 

z drugimi, spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanju sposobnosti 

za življenje v demokratični družbi.« Potem govorimo lahko o asimilaciji imigrantov. 

Ista člena ZOSn-a (8. in 10. člen) sta govorila tudi o učenju slovenščine, ki sodi med bolj 

pomembne pogoje za uspešno integracijo  otrok imigrantov v novo okolje.  ZOSn nekoč ni 

omogočal učenja slovenščine za otroke tujih državljanov, vendar leta 2006 (ZOSn, 2006) ob 

vključitvi v osnovno šolo omogoča organiziranje tečaja slovenščine. 

 Možnost učenja slovenščine je za otroke imigrante zakonsko predvidena, vendar se obseg in 

oblike učenja slovenščine v posameznih zakonih zelo razlikujeta (Strategija vključevanja otrok 

…, 2007): 

• Zakon o javni rabi slovenščine (13. člen): spodbujanje učenja slovenščine; Vlada 

Republike Slovenije sprejme program jezikovnega izpopolnjevanja mladine in odraslih 

državljanov ter programe namenjene tujcem. 
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• ZOSn (8.člen): do dodatnega pouka slovenščine so upravičeni le otroci slovenskih 

državljanov,  katerih materni jezik ni slovenščina, medtem ko pri otrocih brez 

slovenskega državljanstva ta možnost ni navedena (gl. 10. člen). Obe skupini otrok imata 

po Zakonu o osnovni šoli pravico do pouka svojega maternega jezika in kulture. 

• Zakon o tujcih (82. člen):  da "Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, 

ki imajo v RS dovoljenje za prebivanje, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje 

RS. Pri tem zlasti organizira tečaje slovenskega jezika za tujce …" 

• Zakon o azilu (19. člen): "Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev beguncev 

v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Pri tem zlasti 

organizira tečaje slovenskega jezika za begunce …" 

• Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil (24. 

člen):"Prosilcem, ki so vključeni v obvezno osnovnošolsko izobraževanje, se v prvem letu 

osnovnošolskega izobraževanja zagotovi individualna in skupinska pomoč do največ dve 

uri na teden." 

• Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji (8. člen): "Ministrstvo 

beguncem zagotavlja plačilo stroškov tečaja slovenskega jezika v obsegu največ tristo ur 

… Beguncu lahko ministrstvo iz posebej utemeljenih razlogov odobri še do največ sto ur 

učenja slovenskega jezika." 

Iz navedenega je razvidno, da so razlike med posameznimi skupinami priseljencev bile 

razmeroma velike: 

Tabela 1: Pravica do poučevanja slovenščine v zakonih in na izvedbeni ravni. Vir: Strategija 

vključevanja otrok, učencev in dijakov, 2007 

 

Skupina 
priseljencev 

Pravica do 
dodatnega 
pouka 
slovenščine v 
splošnih 
zakonih 

Pravica do 
dodatnega 
pouka 
slovenščine v 
zakonih, ki 
zadevajo 
vzgojo in 
izobraževanje 

Dejansko 
izvajanje  

(velja samo za 
OŠ) 

Financer 
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ekonomski 
priseljenci 

pravica je 
izražena, št. ur 
je neopredeljeno 

pravica ni 
izražena 

do ene ure na 
teden oz. do 35 
ur na leto 

MŠŠ 

(samo OŠ) 

priseljenci s 
slovenskim 
državljanstvom 

pravica je 
izražena, št. ur 
je neopredeljeno 

pravica je delno 
izražena (samo 
v Zakonu o 
osnovni šoli) 

do ene ure na 
teden oz. do 35 
ur na leto 

MŠŠ 

(samo OŠ) 

otroci prosilcev 
za azil 

pravica je 
izražena, 2 uri 
na teden 

pravica ni 
izražena 

do ene ure na 
teden oz. do 35 
ur na leto 

MŠŠ 

(samo OŠ) 

otroci beguncev pravica je 
izražena, 300 ur 
na leto (+ 100 
ur) 

pravica ni 
izražena 

do ene ure na 
teden oz. do 35 
ur na leto 

MNZ 

 

 

Od leta 2011 (z a k o n  o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (zosn-h, 87 Uradni 

list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011) pa velja velika sprememba 10. člena ZOSn-a, ki pravi da 

»za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se ob 

vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z 

državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.« 

V petih letih se je spremenila možnost učenja slovenskega jezika, kar je velik premik, ker vemo, 

da je jezik države sprejema osnova za uspešno integracijo priseljenih učencev. Skrb vzbujajoče je 

dejstvo, da se glede maternega jezika ni veliko premaknilo naprej, kar bi lahko razumeli kot 

prikrito asimilacijo. Poskrbljeno je za vključitev, za identiteto posameznika pa ne. Tako sta 

zanemarjeni prednostni področji medkulturne pedagogike, na katera se, lahko rečemo, sklicuje in 

na katerih temelji integracija (Zidarič, 1994 po Skubic Ermenc 2003a, str. 52): pravica do 

ohranjanja maternega jezika avtohtonih in alohtonih manjšin, kar pomeni uvrstitev vseh maternih 

jezikov manjšin v šolski sistem, in sicer z visokimi standardi in ne marginalizacijo le-teh in 

ohranjanje identitete, kar pomeni ohranjanje kulture manjšin, spoznavanje le-te. Samo trdna 

identiteta vodi k kreativnemu in produktivnemu vključevanju v družbo, kar pripomore k njenemu 
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celotnemu napredku (družbe). Cilj medkulturne pedagogike (Skubic Ermenc, 2007), ohranjanje 

posebnih identitet manjšinskih skupin, ki ga lahko izluščimo tudi pri integraciji v obliki » 

svoboda kot pravica do izražanja kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja integritete in 

dostojanstva vsakega posameznika in gojitve lastne kulture v skladu z zakoni in temeljnimi 

vrednotami Republike Slovenije je tukaj zanemarjen oz. zelo dobro skrit pod pretvezo skladnosti 

z zakoni in temeljnimi vrednotami Republike Slovenije, kar seveda pušča velik manevrski 

prostor za izvajalce zakonov. 

4.1.4  Zaključki analize in interpretacij deklarativne ravni  

Odgovor na raziskovalno vprašanje, katere cilje medkulturne pedagogike zasledim v aktih, ki se 

nanašajo na osnovnošolsko izobraževanje se glasi: v osnovno šolskih zakonih in dokumentih sem 

našla vse tri cilje medkulturne pedagogike, ki hkrati kažejo na integracijo priseljencev in ne na 

njihovo asimilacijo na deklarativni ravni:   

• prisotnost cilja Večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam (Skubic 

Ermenc, 2007, str. 128) kar za uspešno izobraževalno integracijo priseljencev pomeni, da 

priseljenci imajo enakopraven dostop do izobraževalnih institucij (osnovna šola), torej je 

vsem brez izjeme omogočen vpis v osnovno šolo in organizirano učenje slovenščine; 

• prisotnost cilja Ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin (Skubic Ermenc, 2007, 

str. 128) , kar v izobraževalni integraciji priseljencev pomeni, da  obstaja možnost učenja 

materinščine za manjšinske skupine, priseljence (ne avtohtone manjšine, italijansko, 

madžarsko in romsko manjšino, ampak ostale)
6; 

• prisotnost cilja Obča vzgoja za skupno bivanje različnih (Skubic Ermenc, 2007, str. 128), 

kar pomeni  prisotnost prvin  medkulturnosti v zakonih. 

Torej  lahko pritrdilno odgovorim na raziskovalno vprašanje, da se v zakonih nahajajo prvine 

medkulturnosti, torej so cilji medkulturne pedagogike prisotni, kar pomeni, da je na deklarativni 

ravni medkulturnost prisotna. Dokumenti, ki se nanašajo na osnovnošolsko izobraževanje vseh so 

                                                 
6 Avtohtone manjšine bi lahko imenovali tudi tradicionalne manjšine, ker so pripadniki le‐teh tradicionalno živeli na ozemlju 
današnje Republike Slovenije. To so italijanska, madžarska in romska manjšina. Položaj ekonomskih migrantov ali njihovih 
potomcev,  kljub njihovi velikosti – so največje manjšine v Sloveniji –  zakonodaja s področja izobraževanja ne podeljuje nobenih 
kolektivnih pravic ali posebne zaščite. Te manjšine seveda lahko oblikujejo svoje kulturne in izobraževalne programe, ki jih lahko 
sofinancira država. Ustava ščiti izključno njihove individualne pravice (Rončević, 2009). 
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(večinoma) integrativne narave. To pomeni, da so odlična osnova za snovalce in pisce učnih 

načrtov in gradiv za poučevanje, v katerih bi se morali znajti cilji in vsebine medkulturne vzgoje 

in izobraževanja, ki bi tudi v praksi vodili učitelja, učitelj pa učence, in sicer k razvoju 

medkulturnih kompetenc. 

 

5. ANALIZA UČNIH NAČRTOV DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV V PRVEM IN 

DRUGEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU (OD 1. DO VKLJUČNO 6. 

RAZREDA OSNOVNE ŠOLE) 

5.1. PREDSTAVITEV METODE OBDELAVE PODATKOV ZA UČNE NAČRTE    

PREDMETOV SPOZNAVANJE OKOLJA, DRUŽBA IN ZGODOVINA 

Obdelava podatkov bo potekala po naslednjih korakih: 

1. Izbira pomembnih delov besedila, v katerih bom predvidoma našla iskane podatke.  

2. Izpis pomembnih delov besedila v tabelo. 

3. Pripisovanje kod /pojmov. 

4. Združevanje sorodnih kod/pojmov v kategorije (medkulturnih kompetenc empatija, 

podobnosti, znanje, identiteta). 

5. Analiza in interpretacija v skladu z raziskovalnimi vprašanji, v kateri bom postavila temelje za 

nadaljnjo analizo učbenikov in delovnih zvezkov (izvedbene ravni). 

 

V prvem koraku bom izbrala pomembne dele besedila, v katerih bom predvidoma našla iskane 

podatke. To bodo v učnih načrtih cilji, ki vplivajo in se nanašajo na razvoj medkulturnih 

kompetenc, in sicer cilje, ki se nanašajo na razvoj empatije. Empatija se razvije do ljudi podobnih 

nam. Zato bom naprej iskala cilje, ki poudarjajo podobnosti med kulturami in ne razlik. Če 

želimo poudarjati podobnosti, moramo nekaj vedeti o različnih kulturah. Torej, znanje je 

naslednji cilj, ki ga bom poiskala v učnih načrtih, in sicer znanje, ki  prispeva k večji medkulturni 

občutljivosti, k dobri samopodobi in premaguje strah pred drugačnostjo (Kucler et al, 2009, str. 

75): poznavanje različnih kultur (religije, zgodovine, umetnosti), poznavanje naravnih danosti 

(geografije, naravnih virov, znamenitosti), poznavanje socialnega konteksta (razvitosti, političnih 
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ureditev …) in znanje jezikov. Na koncu bom poiskala še cilje, ki se nanašajo na razvoj 

zavedanja lastne kulturne identitete (ne le pri Slovencih, temveč tudi pri drugih narodih). 

Z analizo in interpretacijo učnih načrtov bom odgovorila na vprašanja:  

Ali se v učnih načrtih nahajajo cilji, ki krepijo medkulturne kompetence? Če se, kakšni so – 

neposredni (eksplicitni) ali posredni? Kateri so to cilji, ki bi lahko krepili medkulturne 

kompetence? Kateri cilji se nanašajo na razvoj posamezne medkulturne kompetence? Pod 

katerimi pogoji določeni cilji iz učnega načrta krepijo medkulturne kompetence? 

Odvisno od rezultatov analize učnih načrtov bom odgovorila na povezovalno raziskovalno 

vprašanje za ta del raziskave, ki se glasi,  če so v učnih načrtih prisotni cilji medkulturne vzgoje 

in izobraževanja (razvoj medkulturnih kompetenc), potem v gradivih morajo biti prisotne 

vsebine, ki pripeljejo do doseganja teh ciljev.  

 

5.1.1. Analiza učnega načrta za predmet spoznavanje okolja od 1. do 3. razreda 

 

5.1.1.1. Analiza (Priloga 6) in interpretacija splošnih ciljev predmeta spoznavanje okolja za prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje (od 1. do 3. razreda) z vidika možnosti razvijanja medkulturnih 

kompetenc 

 

V splošnih ciljih predmeta (Učni načrt za spoznavanje okolja, str. 5) je zapisan zelo pomemben 

splošni cilj vzgoje, in sicer » … občutljivost za dogajanja v naravnem in družbenem okolju. 

Zlasti ta občutljivost za dogajanja v okolju naj bi se razvila v zavedanje o pomembnosti 

človekovega premišljenega ravnanja tako v medosebnih kot družbenih odnosih, v razvijanju 

strpnosti do drugačnih…« Iz tega je jasno, da predmet podpira in ima namen razvijati empatijo 

pri učencih. Empatija pa je vživljanje ali sočutje do drugega in je »pozitivni emocionalni odziv na 

(krizno) situacijo drugega človeka« (Hofman, 1981, po Ule, 2000, str. 251). V to me še bolj 

prepričajo besede strpnost, odprtost, sprejemanje in občutljivost za družbena dogajanja. Sicer ni 

eksplicitno zapisano, da gre za razvoj empatije kot medkulturne kompetence, vendar iz konteksta 

lahko sklepam, da se ti cilji nanašajo tudi na področje medkulturnosti. Po drugi strani pa se nikjer 

ne omenja beseda medkulturnost, medkulturen, pa niti večkulturen. 
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Predmet spoznavanje okolja ima namen razvijati konstruktivno razmišljanje o različnih vsebinah 

(str. 5), med drugimi tudi o pravičnosti, človekovih pravicah, kulturni raznovrstnosti. To si lahko 

razlagam na dolgi rok kot pridobivanje znanj o različnih omenjenih vsebinah, ki se povezujejo 

tudi z medkulturnostjo. 

Druga oblika znanja kot medkulturne kompetence je cilj predmeta, da poveže splošne cilje in 

kompetence za vseživljenjsko učenje, med katerimi je tudi medkulturna kompetenca znanje kot 

sporazumevanje v maternem in tujih jezikih. Nadalje najdem še medkulturno kompetenco razvoj 

lastne kulturne identitete v obliki splošnega cilja razvoj kulturne zavesti, ki se nanaša na vse 

udeležence pouka, ker ni eksplicitno izraženo, za čigavo kulturno zavest gre. Zato ga lahko 

razumem kot integrativni splošni cilj predmeta. 

Skratka, v splošnih ciljih predmeta najdem tri cilje, ki se nanašajo na medkulturne kompetence: 

razvoj empatije, pridobivanje znanja o socialnem kontekstu ter tujih jezikih in razvoj lastne 

kulturne identitete. 

 

Nadalje me zanima, kako je s posameznimi operativnimi cilji, ki bi jih naj učitelj udejanjal in 

učenci dosegali med poukom in kateri izmed teh so medkulturno naravnani oziroma se nanašajo 

na  razvoj omenjenih medkulturnih kompetenc. 

 

5.1.1.2.  Analiza (Priloga 7) in interpretacija operativnih ciljev in vsebin v učnem načrtu 

spoznavanja okolja za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (od 1. do 3. razreda) z vidika 

možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

Analizirala bom cilje, za katere menim, da lahko razvijajo medkulturne kompetence. 

V tematskem sklopu ČAS (str. 7) najdem dva cilja, ki bi lahko razvijala medkulturne 

kompetence. Sicer to ni eksplicitno nakazano, ampak z nekaj znanja o medkulturnosti s strani 

učitelja bi se ta dva cilja lahko izkoristila za vpletanje medkulturnih vsebin in razvijanje 

medkulturnih kompetenc. To sta cilja »Spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes 

(bivališča, prehrana, obleka, delo, prevoz)« in  »Poznajo pomen dediščine«. V prvem cilju 

zaznam osnovo za doseganje cilja in razvoj medkulturne kompetence znanje o (naravnih) 

danostih, kulturi. V drugem pa razvoj lastne kulturne identitete, znanje o socialnem kontekstu 

(razvitost, napredek, korenine). Cilj lahko ocenim kot pozitiven, ker se lahko nanaša na vse 
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učence, kar pa ni eksplicitno povedano. Kot sem že povedala, tukaj bi lahko učitelj vpletel znanja 

o različnih narodih in gradil na različnih identitetah vseh učencev. 

V tematskem sklopu JAZ najdem cilj »Prepoznajo podobnosti in razlike med ljudmi.« Zavedam 

se, da se verjetno cilj nanaša na biološke značilnosti, pa vendar bi lahko spretno vpletli 

medkulturne vsebine kot so npr. podobnosti v telesni konstituciji (deli telesa) vseh ljudi, notranjih 

organih, dihanju, hranjenju, pretoku krvi, izločanju ipd. Iz tega bi lahko sklepali, da so vsi ljudje 

na svetu enaki oziroma imajo enake biološke potrebe in so si zato podobni. Na ta cilj se navezuje 

razvoj empatije, ki se kot sem že omenila v teoretičnem delu, razvije do ljudi, ki so nam podobni. 

Lahko rečem, da ta cilj lahko razvije kar dve medkulturni kompetenci- podobnosti in empatijo. 

Negativna plat tega cilja je spoznavanje razlik, ki so žal prevečkrat prisotne in poudarjene v 

družbi.  

V tematskem sklopu SKUPNOSTI najdem cilje, ki bi lahko razvijali medkulturne kompetence, in 

sicer znanje o lastni in drugih kulturah in razvoj kulturne identitete. Slednja kompetenca je 

usmerjena na razvoj slovenske kulturne identitete, kar je pozitivno. Nikjer ni poudarjen razvoj 

kulturnih identitet drugih narodov, razen pri spoznavanju praznikov v svetu, kar je negativno. 

Tako kot prej bi lahko učitelj z malo spretnosti vpletel večkulturne vsebine ter vsebine, ki bi 

peljale k razvoju medkulturnih kompetenc. O tem bom govorila pri analizi vsebin gradiv za pouk.  

Skratka, cilji v tem poglavju se eksplicitno nanašajo na slovensko državo, kulturo, sodelovanje v 

EU in v povezavah z drugimi državami. Nikjer ni zapisano, da bi se učili v luči več ali 

medkulturnosti o ostalih narodih, ki živijo v Sloveniji. Večkulturnost je omenjena kot dejstvo in 

ne kot prednost. Ta sklop je idealen za razvoj medkulturnosti, vendar je zelo medlo in ne 

eksplicitno izkoriščen. V njem so le zametki večkulturnosti, ki so nekako s strahom ponujeni 

učitelju. 

Enako velja za naslednji sklop, ki govori o ODNOSIH. Prav v tem sklopu bi se lahko razvijala 

osnova za medkulturnost, razvoj medkulturnih kompetenc. Recimo, cilj » Spoznajo, da smo 

ljudje različni, in razumejo različnosti.« si lahko razlagam kot cilj, ki bi nudil učencem 

razumevanje, da smo kljub različnostim vsi enaki. Menim, da bi morali dodati besedo podobni in 

bi potem imel podlago za razvoj empatije kot iskanja podobnosti in razlage različnosti kot 

podobnosti. Ta cilj dopolni cilj »Vedo, da morajo biti vsem (ne glede na razlike) dani pogoji, da 

živimo človeka vredno življenje«, ki bi si ga razložila kot poskus iskanja podobnosti v razlikah in 

pravici, da vsi živimo spodobno, ker smo si vsi podobni (a ne različni). Takšna formulacija bi 
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bila bolj sprejemljiva s stališča razvoja medkulturnih kompetenc. Ta dva cilja lahko 

okarakteriziram kot cilja, ki bi lahko razvijala empatijo. 

Ugotavljam, da je v tem poglavju prisotnih le nekaj ciljev, ki bi jih lahko interpretirali kot 

podlago za razvoj medkulturnih kompetenc, pa še to trudoma. Nikjer nista uporabljeni besedi 

večkulturnost in medkulturnost, a bi lahko bili. 

 

 

5.1.1.3  Analiza in interpretacija poglavja Standardi znanja v učnem načrtu predmeta 

spoznavanje okolja za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (od 1. do 3. razreda) z vidika 

možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

 

V tem poglavju se bom osredotočila na standarde znanja, ki so zapisani za cilje, ki sem jih izbrala 

v prejšnjem poglavju. Kot piše uvodoma v poglavju »…Standardi znanja so povezani s temeljnim 

znanjem, ki naj bi ga učenci dosegli ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.« (str. 

20). Ugotovila sem, da se vsi operativni cilji dobesedno ponovijo. Zato jih ne bom še enkrat 

analizirala. Zaključki pa ostanejo enaki kot za operativne cilje: nikjer ni eksplicitno omenjena 

medkulturnost, nekateri standardi preverjajo znanje učencev, in le-ti so le posredno povezani z 

medkulturnimi kompetencami, vse je odvisno od znanja učitelja ali bo v pouk vpletel 

medkulturne vsebine ali ne bo, njegovega obvladanja medkulturnih prvin, empatije do drugih 

učencev, ki niso slovenskega porekla. Nikjer ni eksplicitno zapisano, da mora razvijati 

medkulturnost, ocenjevati znanje o njej in niti razvijati medkulturnih kompetenc. 

 

5.1.1.4  Zaključki analize in interpretacije poglavij učnega načrta za predmet spoznavanje 

okolja, prvo triletje in povezava z deklarativno ravnijo dokumentov o osnovni šoli 

 

V sami analizi (glej Prilogi 6 in 7) in interpretaciji sem odgovorila na raziskovalna vprašanja, 

kateri cilji iz učnega načrta za spoznavanje okolja se nanašajo oziroma lahko vplivajo na razvoj 

medkulturnih kompetenc. Le te sem razdelila v kategorije: razvoj empatije, poudarjanje 

podobnosti med kulturami, znanje o različnih kulturah, naravnih danostih in socialnem kontekstu 

različnih držav ter znanje tujih jezikov in razvoj zavedanja lastne kulturne identitete. S tem sem 
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odgovorila tudi na vprašanja, ali se v učnih načrtih nahajajo cilji, ki krepijo medkulturne 

kompetence. Nadalje sem ugotovila neposrednost (eksplicitnost) ali posrednost najdenih ciljev in 

pod katerimi pogoji določeni cilji iz učnega načrta krepijo medkulturne kompetence. 

 

Lahko ugotovim posredno prisotnost ciljev pouka spoznavanja okolja, ki lahko razvijajo 

medkulturne kompetence, vendar pod pogojem, da je učitelj medkulturno ozaveščen, empatičen 

do drugih narodov, razume pomen medkulturnih odnosov in interakcij ipd., ker NI cilja oziroma 

ciljev, ki bi eksplicitno vodili učitelja k krepitvi in ozaveščanju medkulturnih odnosov in 

kompetenc. Z drugimi besedami povedano, če je učitelj medkulturno ozaveščen, empatičen, ima 

potrebo po medkulturnem izobraževanju svojih učencev, bo analizirane cilje z malo spretnosti 

uresničil in v pouk vpletel medkulturnost, razvijal medkulturne kompetence in poudarjal pomen 

medkulturnosti.  

V poglavju Medpredmetne povezave je zapisano, da »…v okviru medpredmetnih povezav 

razvijamo kulturno vzgojo, ki je sestavni del vseh predmetov in temelj za posameznikov 

ustvarjalni pristop do kulturnega, estetskega, etičnega z namenom bogatenja kulturne zavesti in 

izražanja. Prispeva k celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika ter sooblikuje 

človekovo kulturno zavest in izražanje. Posamezniku omogoča spoznavanje kulture lastnega 

naroda, njeno razumevanje ter zavedanje o pripadnosti tej kulturi. Spodbuja tudi spoštljiv odnos 

do drugih kultur in medkulturni dialog.« Zapis lahko razumem kot splošen nasvet učitelju za 

izvedbo pouka in tukaj je prvič eksplicitno omenjena medkulturnost, ki ji do sedaj v ciljih ni bil 

dan prostor. Zato menim, da čeprav je priporočilo pozitivno in omenja medkulturni dialog ter 

spoštljiv odnos do drugih kultur, ne zadostuje. Moja interpretacija tega priporočila bi bila » 

Otroci, spoštujte, bodite strpni, pa vendar ni potrebno, da imate kaj več znanja o drugih kulturah, 

njihovih navadah ipd.« za učitelja pa » Lahko poučujete ali pa ne.« 

 

Glede na to, da so v dokumentih o osnovni šoli, torej na deklarativni ravni, prisotni vsi cilji 

medkulturne pedagogike in da se jih omenja z besedo medkulturnost in da se medkulturnost celo 

pojavlja kot načelo vzgoje in izobraževanja v Beli knjigi, me preseneča ne uporaba istih terminov 

v glavnem orodju za delo učitelja, učnem načrtu. V učnem načrtu edinega družboslovnega 

predmeta v prvem triletju, ki v splošnih ciljih omenja » …občutljivost za dogajanja v okolju naj 

bi se razvila v zavedanje o pomembnosti človekovega premišljenega ravnanja tako v medosebnih 
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kot družbenih odnosih, v razvijanju strpnosti do drugačnih …«   O konkretnih ciljih, ki bi se 

eksplicitno nanašali vsaj na večkulturnost, ki je dejstvo že po sestavi prebivalstva v Sloveniji, pa 

tudi ni govora. Lahko rečem le, da ko učitelj, ki ni medkulturno ozaveščen, empatičen, razgledan 

in usposobljen uporablja učni načrt predmeta, ki v splošnih ciljih poudarja prav ta vidik razvoja 

empatije, ne bo sam začel razmišljati in udejanjati v praksi medkulturnosti in ne razvijati 

medkulturnih kompetenc. Če bi ti cilji bili eksplicitno zapisani med operativne cilje, bi jih pa 

moral izvajati. To vprašanje bi pustila za nadaljnje raziskave tega področja.  

Žal, lahko ugotovim, da je tako zamujeno najbolj pomembno obdobje zgodnjega šolanja, ki 

pomembno in znatno vpliva na razvoj medkulturnih kompetenc (glej poglavje v teoretičnem delu 

Pomen uvajanja medkulturne vzgoje v zgodnjem šolskem obdobju). 

V odgovor na prvo raziskovalno vprašanje oziroma trditev, da če so prisotni cilji medkulturne 

pedagogike v dokumentih, ki se nanašajo na delovanje osnovne šole, torej na deklarativni ravni, 

potem v učnih načrtih morajo biti prisotni cilji, ki krepijo medkulturne kompetence, kot enega 

izmed najbolj pomembnih ciljev medkulturne vzgoje in izobraževanja, lahko rečem, da ta trditev 

ne velja za učni načrt predmeta spoznavanje okolja oziroma velja le pod pogojem, da je učitelj 

medkulturno ozaveščen, medkulturno izobražen, medkulturno naravnan in empatičen. 

 

5.1.2. Analiza ciljev učnega načrta za predmet družba (drugo triletje, 4. in 5. razred) 

 

5.1.2.1 Analiza (Priloga 8) in interpretacija splošnih ciljev učnega načrta predmeta družba z 

vidika možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

 

Tako kot sem analizirala le relevantne cilje pri predmetu spoznavanje okolja, bom enako naredila 

za predmet družba, ki je po opredelitvi predmeta (Učni načrt za družbo, str. 4) » … nadgradnja in 

razširitev ciljev, vsebin in dejavnosti, ki jih otroci spoznavajo v 1., 2. in 3. razredu pri predmetu 

spoznavanje okolja.« 

V splošnih ciljih predmeta družba najdem cilje, ki so usmerjeni in  jih lahko razumem kot 

nakazovanje medkulturnosti (»Učenci razvijajo zavedanje o interakciji, soodvisnosti kulturnih, 

družbenih, naravnih procesov in pojavov ter pomembnost trajnostnega razvoja.«, str. 5), razvoj 
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kompetentnosti (»… družbene, komunikacijske in raziskovalne spretnosti in sposobnosti, ki jim 

ob znanjih omogočajo uspešno ravnanje v okolju.«, str. 5) vzgojo za splošne vrednote (» 

…stališča in vrednote v okviru okoljske, državljanske in domovinske vzgoje ter vzgoje za 

demokracijo in človekove pravice,«, str. 5) ter ključne kompetence ((»…emocionalne, socialne 

sposobnosti ter spretnosti … in strategije vseživljenjskega učenja (socialne in državljanske 

kompetence, sporazumevanje v maternem jeziku, samoiniciativnost in podjetnost, digitalna 

pismenost, učenje učenja, kulturna zavest in izražanje ipd.«, str. 5). Vse našteto kaže pozitivno 

podobo in plodna tla za razvoj osnov medkulturnega izobraževanja v okviru predmeta družba.  

Nadalje se splošni cilji razdelijo na poglavja ter nekoliko operativizirajo. Iz njih lahko izluščim 

pogoje za razvoj nekaterih medkulturnih kompetenc, in sicer:  

V vsebinskem sklopu LJUDJE V DRUŽBI (str. 5) je cilj » Spoznavajo družbene razlike med 

ljudmi, vključenost in izključenost posameznih skupin.«, ki bi ga lahko razložila kot cilj, ki 

eksplicitno zahteva od učitelja razvoj medkulturne občutljivosti pri učencih ter v okviru tega cilja 

učitelj lahko razvija medkulturne kompetence, in sicer iskanje podobnosti, razvoj empatije, 

znanje o socialnem kontekstu. Ampak besedna zveza »posameznih skupin« se lahko nanaša na 

katero koli ogroženo družbeno skupino, torej tudi na priseljence ali pa ne! Je pa res, da 

medkulturno ozaveščenem učitelju ponuja možnost obravnave medkulturnih vsebin in razvoj 

medkulturnih kompetenc. Čeprav cilj zahteva spoznavanje razlik, ga lahko interpretiram s stališča 

kompetence iskanje podobnosti in ne razlik. Bilo bi torej bolje, da je cilj oblikovan kot 

spoznavanje podobnosti med ljudmi in argumentov za vključenost in ne izključenost posameznih 

skupin. V istem cilju lahko najdem kompetenco znanje o socialnem kontekstu, kar je pozitivno. 

Besedna zveza » …vključenost in izključenost posameznih skupin«, ponuja odlično izhodišče za 

razvoj kompetence empatija, ker na podlagi podobnosti lahko učencem ponudimo presojo o 

pravičnosti izključenosti posameznih skupin priseljencev in se oni na ta način vživijo v njih. 

Naslednji cilj »Razvijajo pozitiven odnos do države Slovenije, domovine in Evropske unije 

(EU).« (str. 5) lahko razvija dve kompetenci in bi ga lahko razložila kot pozitiven in negativen: 

razvoj lastne (kulturne) identitete in znanja – cilj se nanaša na vse učence - pri enih razvija znanje 

o Sloveniji kot tuji državi oziroma državi bivanja, pri drugih lastna kulturna identiteta 

(domovina) in vpetost v evropski prostor. Na enak način si razlagam cilj »Spoznavajo slovensko 
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kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti.« (vsebinski 

sklop Ljudje v času, str. 6). 

Ostali cilji lahko razvijajo medkulturno kompetenco znanje o družbi in naravnih danostih (glej 

tabelo 9). 

Ko primerjam učni načrt za družbo z učnim načrtom za predmet spoznavanje okolja, ugotovim, 

da je slednji v splošnih ciljih dal večji poudarek na razvoj empatije pri učencih. Ta empatija pa je 

lahko ali pa ne povezana z medkulturno empatijo, kar je spet odvisno od učiteljeve medkulturne 

ozaveščenosti. 

Če strnem ugotovitve, analize kažejo na to, da  je v splošnih ciljih za družbo obetajoče 

pojavljanje ciljev, ki nakazujejo medkulturnost, vzgojo za splošne vrednote, razvoj 

kompetentnosti in ključnih kompetenc. Pojavljajo se večinoma cilji, ki razvijajo kompetenco 

znanje, identiteto in razlike, ne podobnosti ter en cilj za krepitev medkulturne kompetence - 

empatije. 

 

5.1.2.2  Analiza (Priloga 9) in interpretacija operativnih ciljev v učnem načrtu predmeta družba 

za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (4. in 5. razred) z vidika možnosti razvijanja 

medkulturnih kompetenc 

V prvem sklopu LJUDJE V DRUŽBI za 4. razred bi pričakovala več ciljev, ki bi lahko razvijali 

medkulturne kompetence, pa najdem le enega, in sicer » Razumejo pomen sprejemanja in 

spoštovanja drugačnosti.« Ta cilj lahko razumem kot cilj, s katerim bi se lahko razvijala empatija, 

ker gre za razumevanje pomena, kar pomeni, da učenci morajo ponotranjiti drugačnost, torej se 

vanjo vživeti, sicer je ne morejo sprejeti niti spoštovati. Ni pa opredeljeno za kakšno drugačnost 

gre oziroma ali se nanaša na drugačne kulture, narode, vere idr. 

V sklopu LJUDJE V PROSTORU IN LJUDJE V ČASU najdem tudi le en cilj, ki bi se lahko 

nanašal na razvoj lastne kulturne identitete, in sicer »Spoznajo naravno in kulturno dediščino 

domačega kraja/ domače pokrajine in razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo«. Spreten in 

medkulturno ozaveščen učitelj bi v to temo vpletel pomen kulturne dediščine, jo ozaveščal, 

vendar ne v smeri zatiranja drugih kultur, temveč ohranjanja lastne kulturne identitete. Lahko pa 
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bi hkrati iskal podobnosti s kulturnimi dediščinami drugih narodov, s katerimi se učenci srečujejo 

ter živijo. Tako bi pridobili različna znanja. Prav to povezovanje pogrešam v operativnih ciljih, za 

katere vem, da so neposredno vodilo za delo učitelja. 

V enakih sklopih za 5. razred pa najdem cilje »Razložijo selitve prebivalcev, vzroke in posledice 

selitev« in » Spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni 

usmerjenosti, etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene, kulturne razlike idr.) 

in prepoznajo stereotipe v povezavi z njimi« (str. 8). Oba cilja lahko razvijata medkulturno 

kompetenco znanje na različnih področjih. V obeh se ponovno pojavlja beseda razlike, a lahko bi 

bile podobnosti. Pozitivno je, da učenci iščejo stereotipe, ki zaznamujejo določene skupine, 

narode in jih tako ozavestijo. Ta cilj zahteva, da učenci že imajo znanje o vseh navedenih temah 

(veri, spolni usmerjenosti, etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene, kulturne 

razlike), ampak tudi zahteva od učitelja obravnavo teh tem. Tukaj je zopet zelo pomembno, da 

učitelj zazna te subtilne ločnice med pomembnimi razlikami in podobnostmi, da tudi sam zazna 

stereotipe (npr. vsi Muslimani so teroristi, vsi begunci kradejo in posiljujejo) in jih pri učencih 

ozavešča in odpravlja. Učitelj mora biti tudi sam sposoben prepoznati stereotipe in jih odpravljati 

ter opozarjati učence na njih. Pri tem cilju učitelj lahko krepi tudi empatijo. Če zna predstaviti 

učencem počutje priseljencev ob stereotipih, potem se bodo učenci vživeli v občutja priseljencev, 

ko jih mečejo v isti koš z npr. teroristi, verskimi skrajneži ipd. Za ta dva cilja lahko potrdim 

eksplicitno nanašanje na večkulturnost (selitve, vzroki in posledice le-teh) in medkulturno 

kompetenco (prepoznavanje stereotipov), ker jih morajo ponotranjiti (empatija), znanje o selitvah 

in vzrokih ter posledicah le-teh. 

Naslednji cilj » Spoznajo in navedejo nekatere slovenske značilnosti (tipičnosti), posebnosti, in 

sestavine, ki oblikujejo narodno istovetnost, naravno in kulturno dediščino«, zopet lahko razvija 

lastno kulturno identiteto, ampak tudi narodno istovetnost (identičnost, enakost), kar si lahko 

razlagam kot iskanje podobnosti med slovenskim narodom in učencem. Ali bi si lahko razlagala 

ta cilj kot hkratno ozaveščanje slovenske identitete, ki je nesporno pomembna, in podajanje 

informacij o drugih živečih narodih na tleh Slovenije, ki imajo svojo kulturo, identiteto in so 

istovetni s Slovenci? Z nekaj dobre volje zagotovo, kajti če ta cilj jemljemo kot iskanje identitete 

le za slovenske učence, se iz tega lahko rodi le superiornost slovenskega naroda, ki pelje v 

zaničevanje ostalih.  Če pa vključimo še kulture drugih narodov, dobimo znanje o drugih 
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kulturah, jim damo veljavo in občutek sprejetosti z obeh strani – slovenskim učencem občutek, 

da znajo več o drugih, drugim pa občutek sprejetosti in spoštovanje do slovenske kulture.  

Nadalje se kot zadnji cilj, ki bi lahko razvijal medkulturne kompetence najdem cilj, da učenci 5. 

razreda » Poznajo različnost prebivalstva v Sloveniji (narodne manjšine, priseljenci).« V tem 

cilju najdem kompetenco znanje o manjšinah in priseljencih, ki bi lahko bilo povezano še s 

kompetencami razvoj empatije, znanje tujih jezikov, znanje o socialnem kontekstu, verah, 

navadah. Cilj pa je ekspliciten. 

5.1.2.3 Zaključki analize in interpretacije poglavij učnega načrta za predmet družba, drugo 

triletje in povezava z deklarativno ravnijo dokumentov o osnovni šoli 

Tako kot pri predmetu spoznavanje okolja sem v sami analizi in interpretaciji odgovorila na 

vprašanja, kateri cilji iz učnega načrta za predmet družba se nanašajo oziroma lahko vplivajo na 

razvoj medkulturnih kompetenc. Le te sem razdelila v kategorije: razvoj empatije, poudarjanje 

podobnosti med kulturami, znanje o različnih kulturah, naravnih danostih in socialnem kontekstu 

različnih držav ter znanje tujih jezikov in razvoj zavedanja lastne kulturne identitete. Med analizo 

so se pojavile še dodatne kategorije oziroma nekatere so bile širše od tistih, ki sem jih določila na 

začetku (medkulturnost, ključne kompetence, vzgoja), druge pa so bile bolj poglobljene (znanje o 

manjšinah, priseljencih). S tem sem odgovorila tudi na vprašanja, ali se v učnih načrtih nahajajo 

cilji, ki krepijo medkulturne kompetence. Nadalje sem ugotovila neposrednost (eksplicitnost) ali 

posrednost najdenih ciljev in pod katerimi pogoji določeni cilji iz učnega načrta krepijo 

medkulturne kompetence. 

V poglavju Splošni cilji predmeta sem našla nekaj obetajočih ciljev, ki bi lahko bili dobra osnova 

za nadaljnjo operativizacijo in določitev bolj ozkih, operativnih in eksplicitnih ciljev, s katerimi 

bi lahko razvijali medkulturne kompetence, in ki bi bili vodilo za učitelja.  

Pa vendar sem pri analizi operativnih ciljev za 4. razred našla le nekaj medlih, preširoko 

nastavljenih in usmerjenih ciljev, ki bi sicer medkulturno ozaveščenem učitelju pomagali, da 

razvija tudi medkulturne kompetence, vendar so njegova volja, želja, ozaveščenost, medkulturna 

kompetentnost pogoj za to.  

Med operativnimi cilji 5. razreda pa najdem dva, ki se eksplicitno nanašata na razvoj 

medkulturnih kompetenc empatije in znanja o različnih kulturah (selitve, prisotnost priseljencev). 
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Tako kot pri učnem načrtu za predmet spoznavanje okolja lahko ugotovim, da glede na to, da so v 

dokumentih o osnovni šoli, torej na deklarativni ravni, prisotni vsi cilji medkulturne pedagogike 

in da se jih omenja z besedo medkulturnost in da se medkulturnost celo pojavlja kot načelo 

vzgoje in izobraževanja v Beli knjigi, me preseneča ne uporaba istih terminov v glavnem orodju 

za delo učitelja, učnem načrtu.  

V odgovor na prvo raziskovalno vprašanje oziroma trditev, da če so prisotni cilji medkulturne 

pedagogike v dokumentih, ki se nanašajo na delovanje osnovne šole, torej na deklarativni ravni, 

potem v učnih načrtih morajo biti prisotni cilji, ki krepijo medkulturne kompetence, kot enega 

izmed najbolj pomembnih ciljev medkulturne vzgoje in izobraževanja, lahko rečemo, da ta 

trditev delno velja za učni načrt predmeta družba (splošni cilji predmeta ter operativni cilji 

predmeta za 5. razred) oziroma velja le pod določenimi pogoji: če je učitelj medkulturno 

ozaveščen, medkulturno izobražen, medkulturno naravnan in empatičen. 

 

5.1.3. Analiza ciljev učnega načrta za predmet zgodovina (drugo triletje, šesti razred) z 

vidika možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

 

Kot sem uvodoma razložila, moja raziskava se osredotoča na prvo in drugo triado osnovne šole, 

kar zajema prvi do vključno šesti razred. Zato bom iz učnega načrta za zgodovino izluščila le 

splošne in operativne cilje 6. razreda. 

 

5.1.3.1  Analiza (Priloga 10) in interpretacija splošnih ciljev učnega načrta predmeta zgodovina 

(6. razred)  z vidika možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

 

V splošnih ciljih so zapisani trije, ki se nanašajo na medkulturnost in medkulturne kompetence. 

Cilj » Učenci so zmožni poudariti pomen pozitivnih kulturnih vplivov znotraj slovenskega naroda 

in s sosednjimi narodi« je širši od zastavljenih iskanih medkulturnih kompetenc, a jih hkrati vse 

združuje in to je medkulturnost, ker govori o pozitivnih vplivih, a da na nekaj lahko vplivamo, 

moramo stopiti s tem nečim/nekom v interakcijo. Cilj omenja pozitiven kulturni vpliv 

(interakcijo) znotraj slovenskega naroda (kar pomeni razvoj lastne kulturne identitete) ter s 

sosednjimi narodi, kar bi lahko pomenilo interakcijo med narodi in izmenjevanje kulturnih 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

64 
 

dobrin. Mogoče bi bilo bolje z medkulturnega stališča ne omejevati se le na sosednje narode. 

Izboljšavo vpelje cilj  » Razvijati sposobnost za razumevanje in spoštovanje različnih kultur, ver, 

ras in skupnosti«, ki lahko pomeni usmeritev v razvoj empatije pri učencih, a za empatijo je 

potrebno znanje o podobnostih med kulturami, narodi, verami, rasami in skupnostmi, da bi se 

lahko vživeli v druge. To bi lahko pomenilo, da bomo v operativnih ciljih našli bolj natančne 

cilje, ki povedo kako, na kakšen način to razvijati.  

Cilj » Razvijati dojemljivost za vrednote, pomembne za življenje v sodobni demokratični družbi: 

strpnost v medsebojnih stikih in odnosih, spoštovanje drugačnosti in različnosti, medsebojno 

sodelovanje, spoštovanje človekovih pravic in demokratičnega državljanstva pa samo še potrdi že 

prej rečeno. Gre za cilj, ki je usmerjen v razvoj empatije pri vseh učencih, ker poudarja razvoj 

dojemljivosti za strpnost v medsebojnih stikih in odnosih, spoštovanje drugačnosti in različnosti, 

medsebojno sodelovanje, torej poudarja medsebojnost, interakcijo, medkulturnost. 

Glede na tako zastavljene splošne cilje predmeta lahko pričakujem večje število operativnih 

ciljev, s katerimi bo lahko učitelj razvijal medkulturne kompetence, in ki bodo usmerili učitelja v 

dejanja (npr. poišče podobnosti ali skupne točke med slovensko zgodovino in bosansko 

zgodovino). Ravno tako pričakujem v učbeniku in delovnem zvezku vsebine, ki bodo pomagale 

učitelju razvijati medkulturne kompetence npr. vsebine, ki poudarjajo podobnosti med 

slovenskim in ostalimi narodi, verami, rasami skupinami, ki živijo v Sloveniji (npr. razvoj vere v 

Sloveniji in Srbiji, nastanek pravoslavne vere ipd.). 

5.1.3.2 Analiza (Priloga 11) in interpretacija operativnih ciljev v učnem načrtu predmeta 

zgodovina za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (6. razred) z vidika možnosti razvijanja 

medkulturnih kompetenc 

Operativni cilji  pri predmetu zgodovina so razdeljeni na eno obvezno temo, ki jo učitelj mora 

obravnavati in štiri izbirne. Priporočljivo je, da učitelj izbere vsaj tri izbirne, kar je odvisno od 

interesa učencev » …ker učni načrt predvideva obvezne in izbirne teme, priporočamo, da učitelj 

teme izbira predvsem na podlagi interesa učencev.« (str. 40) V nadaljevanju je zapisano, da 

»…Opozoriti je treba, da so učni cilji zapisani splošno, konkretne operativne cilje pa učitelj 

zasnuje sam na podlagi učnih ciljev. Ob tem učne vsebine ne pomenijo vsaka zase ene učne 

enote, ampak je presoja o tem, koliko učnih vsebin tvori eno učno enoto, v domeni učitelja in 
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njegove strokovne avtonomije ter zanimanja učencev.« (prav tam, str. 40). Torej je učitelj 

avtonomen in odloča v skladu s svojimi znanji, lastno presojo in potrebami učencev, kaj bo 

poučeval in kako. Prav  o tem sem govorila tudi v interpretacijah analiz učnih načrtov 

spoznavanja okolja in družbe, v katerih ni eksplicitno zapisano ozaveščanje, razvijanje 

medkulturnih kompetenc. To pomeni, da je od učitelja odvisno ali bo izvajal in krepil ter posegal 

po ciljih, ki so medkulturno naravnani in krepijo medkulturne kompetence. Od njega je odvisno 

tudi to, ali bo začutil potrebe in zanimanja učencev po večkulturnih in medkulturnih vsebinah. 

Glede na najdene splošne cilje, ki se eksplicitno nanašajo na medkulturnost in večkulturnost, je 

bilo za pričakovati, da bom našla operativne cilje, s katerimi bo učitelj krepil medkulturne 

kompetence. Našla sem jih v izbirnih vsebinah, in sicer cilj » Učenci sklepajo o pomenu pravil za 

sožitje življenja v skupnosti «, v katerem sem zaznala osnovo za razvoj empatije in znanja o 

različnih skupaj živečih kulturah s pomočjo spoznavanja pravil skupnega življenja in sožitja kot 

so strpnost, večkulturnost ipd. Do sedaj je ta cilj najbolj eksplicitno poudaril in potrdil obstoj 

večkulturnih oz. medkulturnih prvin zaradi omembe besede oziroma pojma večkulturnosti in 

hkrati medkulturnosti, ker poudarja sožitje, strpnost in spoznavanje pravil skupnega življenja ter 

hkrati podprl deklarativno raven.  

Drugi cilj je ravno tako konkreten in ekspliciten, in sicer: » Na primerih iz vsakdanjega življenja 

prikažejo pomen spoštovanja do različnih kultur, pomen spodbujanja strpnosti do različnih kultur 

in medkulturnega sodelovanja.« Res je, da ni razloženo, kaj naj bi bilo medkulturno 

sodelovanje, pa vendar je učitelj primoran v tem primeru, če nima medkulturnih znanj, poiskati 

pomen in se na ta način informirati v to smer. Tako se širijo obzorja. Ta eksplicitnost bi se lahko 

pojavljala tudi v drugih učnih načrtih. Prav zaradi konkretno napisanega cilja bi učitelj, ki ni 

naklonjen medkulturnosti oziroma nima dovolj znanj s tega področja, kljub temu izvajal in krepil 

medkulturne kompetence. Učenec se v tem primeru mora vživeti v vsakdanje situacije, mora 

imeti znanje o različnih kulturah, mora razumeti pomen strpnosti in sožitja ter biti spreten v 

interakcijah, komunikaciji z drugimi, drugačnimi. Predvsem pa mu to nekdo mora najprej 

omogočiti, ga usmeriti, mu dati znanje o tem, a to je nihče drug kot sam učitelj.  

To je, lahko rečem, vsaj začetek uresničevanja vzgoje in izobraževanja za medkulturnost v učnih 

načrtih. Še vedno sem mnenja, da je ciljev odločno premalo in da bi se lahko pojavljali pri vsaki 

vsebini in pri vsakem predmetu, še posebej pri družboslovnih predmetih.  
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5.1.3.3 Zaključki analize in interpretacije poglavij učnega načrta za predmet zgodovina, drugo 

triletje (6. razred) in povezava z deklarativno ravnijo dokumentov o osnovni šoli 

 

V učnem načrtu predmeta zgodovina za 6. razred se eksplicitno pojavljajo splošni in operativni 

cilji, kateri vodijo učitelja k vpeljevanju, izvajanju in ozaveščanju medkulturnosti. Cilji so, kljub 

začetni razlagi v učnem načrtu, da niso operativni, bolj operativni v primerjavi s cilji, ki sem jih 

našla in analizirala v učnem načrtu predmeta spoznavanje okolja in predmeta družba. Takšni cilji 

vodijo učitelja k ozaveščanju in izvajanju medkulturnosti ter mu pomagajo pri krepitvi 

medkulturnih kompetenc. Na ta način tudi učitelj, ki nima medkulturnih znanj in veščin, lahko 

izvede medkulturno naravnan pouk. Poleg tega, takšni cilji vzpodbudijo učitelja, da poišče nova 

znanja o medkulturni vzgoji in izobraževanju, če jih nima, ker jih je enostavno obvezan podati 

učencem. Kljub temu, da so to izbirne vsebine, lahko rečem, da je realnost v naših učilnicah 

večkulturna in da bo ozaveščen učitelj moral razvijati medkulturnost, ker bo sicer imel v razredu 

neugodno socialno klimo. To pomeni nazadovanje učencev in celotnega razreda na vseh 

področjih. 

Menim, da je teh ciljev še vedno odločno premalo, vendar je pomembno, da so se sploh pojavili v 

učnih načrtih.  

Glede na to, da se v učnem načrtu za predmet zgodovina pojavljajo eksplicitni splošni cilji, ki 

omenjajo večkulturnost in medkulturnost in operativni cilji, ki krepijo medkulturne kompetence, 

lahko potrdim, da učni načrt za predmet zgodovina, 6. razred, izpolnjuje v praksi tisto, kar je 

zapisano na deklarativni ravni, a to je, da je medkulturnost prisotna v učnem načrtu ter da v njem 

obstajajo eksplicitni cilji,  s katerimi učitelj lahko krepi medkulturne kompetence. 

 

6. ANALIZA GRADIV ZA POUK (UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV) 

6.1 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH CILJEV ANALIZE UČBENIKOV IN 

DELOVNIH ZVEZKOV ZA OSNOVNO ŠOLO 

Ugotovitev, da nekateri učni načrti vsebujejo eksplicitne cilje, ki krepijo medkulturne 

kompetence (Zgodovina), drugi pa ne (Spoznavanje okolja) in tretji le delno (Družba), me je 

vodila k temu, da ugotovim ali in kako se to odraža v učbenikih in delovnih zvezkih prej 
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analiziranih učnih načrtov istih predmetov. Prav za prav, zanima me, ali obstajajo vsebine, s 

katerimi lahko učitelj krepi medkulturne kompetence? Katere vsebine v učnih gradivih krepijo 

empatijo, podobnosti med kulturami, znanje o različnih kulturah (podajo takšno znanje, ki  

prispeva k večji medkulturni občutljivosti, k dobri samopodobi in premaguje strah pred 

drugačnostjo (Kucler et al, 2009, str. 75) in identiteto (ne le Slovencev, temveč tudi ostalih)? 

Kakšne so – neposredne (eksplicitne) ali posredne? Pod katerimi pogoji določene vsebine 

razvijajo medkulturne kompetence? 

Menim, da  če so v učnih načrtih prisotni cilji medkulturne vzgoje in izobraževanja (Zgodovina), 

predvsem razvoj medkulturnih kompetenc, potem v gradivih morajo biti prisotne vsebine, ki 

pripeljejo do doseganja teh ciljev. Zanima me še, ali v učnih gradivih za spoznavanje okolja in 

družbo obstajajo primerne vsebine za uresničitev ciljev medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

kljub temu, da ugotovitve analiz učnih načrtov teh predmetov kažejo odsotnost eksplicitnih 

ciljev, ki bi spodbujali, omogočali učitelju, da razvija medkulturne kompetence pri učencih. Pa 

vendar se lahko zgodi, da so v učbenikih in delovnih zvezkih vsebine, ki bi omogočale razvoj 

medkulturnih kompetenc. 

Zato je cilj tretjega dela raziskave ugotoviti obstoj vsebin na izvedbeni ravni, torej v gradivih za 

poučevanje, ki razvijajo ali vplivajo na razvoj medkulturnih kompetenc.  

Vsebine sem poiskala v  gradivih za pouk zgoraj omenjenih predmetov. Seznam gradiv je 

prikazan v tem poglavju Analiza učbenikov in delovnih zvezkov in še v poglavju Viri za analizo. 

Z metodo kvalitativne analize dokumentov sem analizirala učbenike in gradiva, ki so mi 

dosegljivi v šolskem letu 2015/16, in sicer na Osnovni šoli Lucija. V interpretaciji bom 

odgovorila na vsa raziskovalna vprašanja ter jih logično posledično povezala med seboj.  

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za predmete spoznavanje okolja od 1. do 3. razreda, 

družba za 4. in 5. razred ter zgodovina za 6. razred  (po vrsti od 1. razreda do 6. razreda osnovne 

šole) za analizo: 

 

1. Krnel, Dušan et al (2011) et al.: OKOLJE IN JAZ 1. Spoznavanje okolja za 1. razred 

osnovne šole. 1. del in 2. del, prenovljeno,  Modrijan. Ljubljana. 

2. Krnel, Dušan et al (2012) OKOLJE IN JAZ 2. Spoznavanje okolja za 2. razred 

osnovne šole. Učbenik, prenovljeno. Modrijan. Ljubljana 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

68 
 

3. Krnel, Dušan et al (2012): OKOLJE IN JAZ 2. Spoznavanje okolja za 2. razred 

osnovne šole. Delovni zvezek, prenovljeno. Modrijan. Ljubljana. 

4. Krnel, Dušan et al (2014) OKOLJE IN JAZ 3. Spoznavanje okolja za 3. razred 

osnovne šole. Učbenik, prenovljeno. Modrijan. Ljubljana 

5. Krnel, Dušan et al (2013): OKOLJE IN JAZ 3. Spoznavanje okolja za 3. razred 

osnovne šole. Delovni zvezek, prenovljeno. Modrijan. Ljubljana. 

6. Janša Zorn, Olga; Umek, Maja (2012)  DRUŽBA IN JAZ 1. Družba za 4. razred. 

Učbenik, prenovljeno. Modrijan. Ljubljana. 

7. Umek, Maja; Janša Zorn, Olga (2015)  DRUŽBA IN JAZ 2. Družba za 5. razred. 

Učbenik, prenovljeno. Modrijan. Ljubljana. 

8. Verdev, Helena (2014) RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino. 

ROKUS-KLETT. Ljubljana. 

9. Verdev, Helena (2014) RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, delovni zvezek. ROKUS-

KLETT. Ljubljana 

Analizirani so učbeniki in delovni zvezki, ki so mi dostopni v tem šolskem letu 2015/16 na 

Osnovni šoli Lucija. 

 

6.2 ANALIZA UČNIH GRADIV (UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV) ZA 

PREDMETE SPOZNAVANJE OKOLJA   (1. – 3. RAZRED), DRUŽBA (4. IN 5. 

RAZRED) TER ZGODOVINA (6. RAZRED) 

 

Analizirala sem le vsebine, ki na kakršen koli način imajo namen in cilj razvijati omenjene 

medkulturne kompetence. Analizirala sem jih tudi z negativnega in pozitivnega stališča do 

medkulturnosti. Poleg tega sem pri nekaterih vsebinah dala predloge za izboljšanje s stališča 

ozaveščanja pomena medkulturnosti in razvoja medkulturnih kompetenc.  
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6.2.1 Analiza (Priloga 12) in interpretacija analize delovnega učbenika za 1. razred iz 

predmeta spoznavanje okolja (2 dela) z vidika prisotnosti vsebin, ki lahko krepijo 

medkulturne kompetence 

 

Delo v 1. razredu osnovne šole je specifično. V tem razvojnem obdobju učenci šele vstopajo v 

šolo in njihova znanja se zelo razlikujejo. To je začetek opismenjevanja. Nekateri sicer že znajo 

brati in pisati, a nimajo potrebnih socialnih veščin, drugi spet ne znajo brati in pisati, so pa zelo 

vedoželjni in razgledani ter imajo široka znanja, tretjim primanjkuje obojega. Skratka, populacija 

je zelo različna in v skladu s tem so učbeniki in delovni zvezki bolj opremljeni s slikovnim 

gradivom, kot s pisano besedo. Zato bom pri analizi dveh delov delovnega učbenika pozorna na 

oboje: na slike in pisano besedo, ki jo je zelo malo. 

 

Prva tema v delovnem učbeniku za 1. razred je odlično izhodišče za razvijanje medkulturnih 

kompetenc empatije, podobnosti in identitete. To je tema JAZ IN TI. Že pri prvi nalogi bi 

medkulturno ozaveščen učitelj lahko razvijal medkulturno kompetenco podobnosti med 

kulturami. Fotografija je lahko izhodišče za pogovor o tem, kdo sta otroka, od kod prihajata, 

vendar menim, da gre bolj za zunanje lastnosti, podobnosti in razlike, kar kažejo vse ostale 

fotografije v tej temi. V 5. nalogi se v zadnjem okenčku nahajajo različne risbe otrok, ampak so 

imena pod njimi le slovenska. Lahko bi bilo napisano ime pripadnikov manjšinskih narodov ali 

priseljencev. Iz tega bi otroci ugotovili, da smo si kljub vsem fizičnim razlikam vsi podobni. 

Spodbuden je komentar na koncu strani, v katerem je zapisano: »Ljudje se med seboj razlikujemo 

po mnogih zunanjih znakih in tudi po tem, kaj radi in neradi delamo, kaj nas zanima, kaj 

razveseljuje in dolgočasi, kaj radi jemo in pijemo. Otroci spoznavajo najprej sebe, nato druge ter 

razlike in podobnosti med njimi. Razvijajo strpen odnos do drugačnosti.« Tukaj najdem pozitivno 

iskanje razlik in tudi podobnosti, kar ni velikokrat zapisano v naših učnih načrtih. Komentar je 

namenjen učiteljem in staršem in eksplicitno vpliva na zavest o drugačnosti. 

Žal ugotavljam, da medkulturnost ali pa večkulturnost nista eksplicitno omenjeni, a bi lahko bili, 

ker je primerna tema, pri kateri bi lahko medkulturno ozaveščen učitelj napeljal pogovor na 

podobnosti med kulturami, razvijal empatijo do priseljencev, znanje o delih telesa in določenih 

lastnostih, ki so pri vseh otrocih enake, ne glede na vero, nacijo, narodnost, kulturo, kot je to npr. 
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izpadanje zobkov v starosti pet do šest let. Tako bi otroci na lastni izkušnji spoznali, da so si 

dejansko vsi podobni.  

Naslednja primerna tema je TO SMO MI. Slikovno gradivo ne kaže na možnost razvoja 

medkulturnih kompetenc, le na razvoj socialnih veščin, ki so tudi pomemben del medkulturnih 

kompetenc. Nikjer ni eksplicitno zapisana medkulturna komunikacija, niti je omenjena 

večkulturnost. Iz komentarja (str. 9) je razvidno, da učitelj mora biti pozoren na socialne veščine 

učencev in da jih mora ozaveščati ter razvijati: »Ob prihodu v šolo se morajo otroci prilagoditi 

življenju in delu v oddelčni skupnosti. Mnoge svoje želje in interese morajo uskladiti z interesi 

drugih otrok v skupini. Za to so potrebni pogovori in dogovori. Zaradi različnih navad in potreb 

so včasih konflikti neizbežni. To je priložnost za vživljanje v druge in za spoznavanje različnih 

čustvenih stanj in izrazov.« Najbolj pomemben del tega komentarja je » …vživljanje v druge…« 

in prav tukaj bi lahko medkulturno ozaveščen učitelj razvijal medkulturno kompetenco – 

empatijo do drugih narodov, pa tudi podobnosti (čustva). Žal tudi tukaj ni eksplicitnega govora o 

medkulturnosti niti o narodih, rasah, verah ipd., s katerimi živimo v Sloveniji, torej 

večkulturnosti. 

Pri temi PRAZNUJEMO se prvič pojavi povezava z večkulturnostjo, in sicer: » …Ljudje 

praznujejo različne praznike ali isti praznik praznujejo različno, zato moramo spoštovati običaje 

in praznike drugih kulturnih in verskih skupnosti.« Gre za eksplicitno omenjanje večkulturnosti 

in pri tem lahko učitelj razvije medkulturno kompetenco znanje o različnih kulturah (»…običaje 

in praznike drugih kulturnih in verskih skupnosti.«), išče podobnosti preko razlik (»…Ljudje 

praznujejo različne praznike ali isti praznik praznujejo različno…«) in razvija empatijo (»… 

moramo spoštovati običaje in praznike drugih kulturnih in verskih skupnosti.«)  

Naslednja tema DRUŽINE (str. 19, 20) ponuja veliko materiala za medkulturno ozaveščanje, kar 

je tudi eksplicitno poudarjeno. Besedila je zelo malo, zato bom komentirala risbe. Risbe petih 

različnih tipov družin, med katerimi je narisana tričlanska družina, v kateri sta mama in hči Sara 

temnopolti in oče svetlopolt ter Senadova družina, netipična muslimanska dvočlanska družina 

(oče, sin), igrata nogomet, kar je tipično. Pri takšnih vsebinah je učitelj primoran spregovoriti o 

večkulturnosti in ker gre za družino kot obliko skupnosti, v kateri ljudje morajo komunicirati, 

torej biti interaktivni, se lahko poveže z medkulturno interakcijo in komunikacijo med različnimi 

ljudmi. K temu nedvomno pripomore komentar na koncu 19. strani » Razvijamo strpen odnos do 

drugačnosti«, ki učitelja usmeri v dejavnost. 
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V drugem delu delovnega učbenika nisem našla nobene teme, ki bi se navezovala na razvoj  

medkulturnih kompetenc ali ga spodbujala. 

Če strnem ugotovitve interpretacije, lahko rečem, da sta v delovnem učbeniku za 1. razred  

prisotni dve temi, pri katerih je učitelj eksplicitno nagovoren, da razvija oziroma ozavešča 

večkulturnost pa tudi medkulturnost, kar je presenetljivo glede na učni načrt za Spoznavanje 

okolja, v katerem ni eksplicitnega omenjanja večkulturnosti in medkulturnosti niti ciljev, ki bi 

eksplicitno krepili medkulturne kompetence  

V drugem delu delovnega učbenika ni tem, ki bi se kakor koli nanašale na medkulturnost. 

 

 

6.2.2 Analiza (Priloga 13) in interpretacija analize učbenika in delovnega zvezka 

spoznavanja okolja za 2. razred osnovne šole z vidika prisotnosti vsebin, ki lahko krepijo 

medkulturne kompetence 

Nepričakovano sem ugotovila, da v učbeniku obstajajo vsebine, ki bi jih lahko učitelj izkoristil za 

krepitev medkulturnih kompetenc. Glede na učni načrt, ki ni vseboval konkretnih ciljev za 

ozaveščanje in razvoj medkulturnih kompetenc, je to pozitivno. Vsebin je sicer le nekaj in po 

mojem mnenju niso ravno najbolj spretno izbrane, ker krepijo negativne stereotipe (npr. oblačila, 

kdo poje največ hamburgerjev ipd.) in predvsem razlike med narodi, a ne podobnosti. Komentar 

oz. besedilo potem popravi sliko, ker gre za prikazovanje podobnosti s pomočjo različnosti. 

Prvi dve temi se eksplicitno ne nanašata na medkulturne kompetence, tretja pa zahteva 

ekspliciten pogovor o narodih in jedeh. To je premik na bolje, čeprav je to obravnava 

večkulturnih vsebin, ki je povezana le s hrano (Nieto in Bode, 2012, str. 4), a večkulturnost in 

medkulturnost sta veliko več kot le to. Iz komentarja pod slikami »Vsak dan se srečujemo z 

različnimi ljudmi. Otroci ugotavljajo, da se ljudje razlikujemo po spolu, jeziku, ki ga govorimo, 

po oblačenju, po tem kaj jemo, in še po čem. Spoznavajo, da so razlike dobrodošle in da nas 

bogatijo. (Npr. ni dobre in slabe hrane, ampak obstajajo različne jedi in različni okusi)«  je 

razbrati pozitivno naravnanost cilja. Spreten in medkulturno ozaveščen učitelj bo slike in 

komentar obrnil v prid medkulturnosti ter bi lahko krepil vse štiri medkulturne kompetence 

(empatijo, znanje o različnih kulturah, podobnosti in identiteto). Spodbudno je to, da tudi 

medkulturno neozaveščen učitelj bo moral spregovoriti, če ne o medkulturnosti, vsaj o 

večkulturnosti. 
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Vsebin je še vedno odločno premalo. V delovnem zvezku pa jih sploh ni. Ni nalog niti pri 

najdenih vsebinah v učbeniku, ki bi poglobile vsaj znanje in spoznanje učenca o različnostih, o 

jedeh, o prehranjevalnih navadah narodov. Prav zato nisem imela kaj analizirati v delovnem 

zvezku spoznavanja okolja za drugi razred. 

 

6.2.3 Analiza (Priloga 14) in interpretacija analize učbenika in delovnega zvezka 

spoznavanja okolja za 3. razred z vidika prisotnosti vsebin, ki lahko krepijo medkulturne 

kompetence 

 

Tema SLOVENIJA V EVROPI (str. 52 - 55), pri kateri slikovno gradivo zajema le slike glavnih 

mest sosednjih držav (Italija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija). Besedilo »… V Sloveniji živi dva 

milijona prebivalcev. Velika večina so Slovenci. Poleg Slovencev živijo v Sloveniji tudi Italijani, 

Madžari, Hrvati, Srbi, Bošnjaki, Romi, Albanci, Makedonci in drugi. Nekateri so v Sloveniji že 

dolgo, drugi so se k nam priselili v zadnjih desetletjih.« pa kaže na to, da učenec dobi informacijo 

o drugih narodih, kar je odlično izhodišče za medkulturno obravnavo in povezovanje. Preko tega 

besedila lahko učitelj krepi vse štiri medkulturne kompetence. Žal, gre le za ugotovitev, da je 

Slovenija večkulturna država, torej je spet vse odvisno od učiteljeve medkulturne ozaveščenosti. 

Z besedilom »Sosednje države so Avstrija, Italija, Madžarska in Hrvaška. Pred sto leti smo živeli 

v skupnem cesarstvu. Ko je razpadlo, je nastala Jugoslavij a…« je izpostavljena skupna 

zgodovina, skupne točke, torej podobnosti med narodi in s tem se krepi empatija ter tudi znanje o 

skupni zgodovini. 

Identiteto se krepi z vsako posamezno sliko glavnega mesta, pri kateri so zapisana tudi dejstva o 

Slovencih, ki živijo v sosednjih državah. To pomeni, da se na ta način krepi empatijo (Kako se 

počutijo Slovenci v sosednjih državah? Kako se počutijo ostali narodi v Sloveniji?) 

Nadalje besedilo » Vsaka država ima svoj uradni jezik. V naši državi je uradni jezik slovenščina. 

Na Obali in v Prekmurju sta uradna jezika tudi italijanščina in madžarščina.« pozitivno izpostavi 

znanje jezikov, identiteto, prisotnost manjšinskih jezikov. Negativno je to, da ne izpostavi tudi 

drugih jezikov narodov, ki so prej našteti (Hrvati, Bošnjaki, Srbi ipd.) oziroma vseh ostalih, ki 

živijo v Sloveniji, še posebej Romov. Žal, besedila ne odražajo pozitivnega stališča do tega 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

73 
 

dejstva, a bi lahko. Tako bi učenec dobil informacijo, da je večkulturnost pomembna. Pogrešam 

komentar, ki bi učenca usmeril v pozitivno interakcijo z drugimi sovrstniki, ki niso Slovenci. S 

tem bi potrdil prisotnost medkulturnosti v učbenikih. 

Tema v učbeniku za 3. razred, ki bi lahko krepila medkulturne kompetence je tudi tema OKROG 

SVETA (str. 56, 57). Pri tej temi gre za spoznavanje sveta, nekaterih svetovnih držav in 

posebnosti le-teh. Je pa odlično izhodišče za pogovor in krepitev katere koli ali pa vseh 

medkulturnih kompetenc, seveda pod pogojem učiteljeve medkulturne osveščenosti in znanja. Ni 

pa eksplicitno povezana z medkulturnostjo in se je v besedilu ob slikah tudi ne omenja. V 

delovnem zvezku se vsebine ponovijo. 

Tema VSAK DAN NA POTI (str. 58, 59) med drugim obravnava dnevne migracije in potovanja. 

Ne omenja nobenih drugih migracij, pa bi jih lahko. Zato je nisem uvrstila v razpredelnico, a sem 

jo vseeno komentirala kot potencial za medkulturno obravnavo. 

Pri temi PRVI MAJ V SVETU (učbenik str. 70, 71, delovni zvezek str. 53) pa je zapisano le, da 

»ljudje po vsem svetu so se borili in se še borijo za enake pravice…«. Tema, pri kateri bi se 

veliko dalo narediti za medkulturnost, a opisan je le 1. maj in ni povezan z medkulturnostjo. V 

delovnem zvezku pa so prazniki ločeni na slovenske in tiste, ki jih praznujejo drugod po svetu. 

Ob tem bi se dalo pogovoriti tudi o večkulturnosti in medkulturnosti. 

 

6.2.4 Zaključki po analizi in interpretacijah učbenikov in delovnih zvezkov za spoznavanje 

okolja od 1. do 3. razreda 

Glede na ugotovitve analize učnega načrta za spoznavanje okolja o posredni prisotnosti ciljev 

pouka spoznavanja okolja, ki lahko razvijajo medkulturne kompetence, vendar pod pogojem, da 

je učitelj medkulturno ozaveščen, empatičen do drugih narodov, razume pomen medkulturnih 

odnosov in interakcij ipd., ker NI cilja oziroma ciljev, ki bi eksplicitno vodili učitelja h krepitvi in 

ozaveščanju medkulturnih odnosov in kompetenc, me preseneča dejstvo, da so v učbenikih in 

delovnih zvezkih prisotne eksplicitne vsebine, ki lahko razvijajo medkulturne kompetence. Teh 

vsebin je sicer malo (le ena ali dve na razred). To je pomembno, ker so prav vsebine direktno 

povezane z učencem in preko njih lahko dobi informacijo, da je medkulturnost pomembna in 

potrebna. 
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Ostale vsebine tudi lahko razvijajo medkulturne kompetence pod pogojem, da je učitelj 

medkulturno ozaveščen, empatičen, ima potrebo po medkulturnem izobraževanju svojih učencev, 

bo analizirane vsebine z malo spretnosti uresničil in v pouk vpletel medkulturnost, razvijal 

medkulturne kompetence in poudarjal pomen medkulturnosti.  

Ugotavljam, da višje kot smo po razredih, več je govora o konkretnih narodih, jezikih, verah, ki 

niso slovenski, a so prisotni v Sloveniji. To lahko pripišem dejstvu, da so učna gradiva napisana 

tudi po načelu od znanega k neznanemu. Mogoče bi pisci učbenikov morali upoštevati 

medkulturni pristop (Skubic Ermenc, 2003b), ki pravi, da je z medkulturno vzgojo potrebno 

začeti čim bolj zgodaj, a glede na to, da so zakoni in akti o osnovnošolskem izobraževanju 

naravnani medkulturno in integrativno. 

 

6.2.5 Analiza učbenika za predmet družba, 4. in 5. razred z vidika prisotnosti vsebin, ki 

lahko krepijo medkulturne kompetence 

6.2.5.1 Analiza (Priloga 15) in interpretacija analize učbenika za družbo 4. razred 

Pri predmetu družba sem analizirala le učbenika za 4. in 5. razred. Menim, da to niti ni velika 

škoda, ker kot sem videla pri spoznavanju okolja in pozneje zgodovine, se vsebine le ponavljajo 

in po navadi gredo v isto smer kot učbenik. 

 

Na 5. strani učbenika družbe za 4. razred pod temo DRUŽBA IN JAZ se nahaja fotografija 

gledalcev, temnopoltih, svetlopoltih s komentarjem »Družbo sestavljajo vsi ljudje«, kar je 

pozitivno, ker omenja vse ljudi, ki »večinoma imajo podobne lastnosti in potrebe«. Prvič se 

pojavi medkulturna kompetenca iskanje podobnosti med ljudmi, čeprav jih ne navede eksplicitno. 

Namen je jasen. Nadalje je zapisano, da »Vsi ljudje smo del človeške družbe«, kar je spet iskanje 

podobnosti med ljudmi. Avtorica umesti tudi Slovence v slovensko družbo »Prebivalci Slovenije 

smo tudi del slovenske družbe«, kar je poudarjanje identitete. 

Pri temi NAČINI ŽIVLJENJA, Praznujemo različne praznike na strani 36 izvemo le nekaj 

informacij o praznikih drugih ver. Omenjen je le bajram, muslimanski praznik, ki ga praznujejo 

muslimani po mesecu posta. Učbenik še razloži, kdo so muslimani, v koga verujejo (Alaha). 

Večinoma je govora o slovenskih praznikih (identiteta), državnih, verskih. Ostalih praznikov 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

75 
 

drugih ver učbenik na tem mestu ne omenja niti omenja druge prisotne vere v Sloveniji. Lahko 

komentiram le da učenci dobijo ozko znanje o eni veri in enem njenem prazniku. 

Naslednja tema je UPOŠTEVAMO PRAVICE LJUDI (str.42), pri kateri je zapisana »Pravica do 

imena in državljanstva (str. 44) ter je razloženo, da »…ko se otrok rodi, njegovo ime in 

priimek… in državljanstvo vpišejo v rojstni list. Državljani Slovenije imajo slovensko 

državljanstvo.« 

Risba dečka, komentar: »Moje ime je Liam O'Kelly. Prihajam iz Irske in imam irsko 

državljanstvo. Čeprav že tri leta živim v Sloveniji in govorim slovensko, sem Irec…«. Ta tema je 

dobro izhodišče za pogovor o večkulturnosti in jo učitelj lahko usmeri v razvoj medkulturnih 

kompetenc ter razgovor o državljanstvu in narodnosti. 

Pri analizi učbenika me zelo preseneti prisotnost pomanjšanega plakata kampanje Vsi drugačni – 

vsi enakopravni, kar je sporočilo, s katerim je Svet Evrope leta 1995 začel kampanjo spodbujanja 

strpnosti. Zanimalo me je, na kaj se točno nanaša ta kampanja in sem poiskala na spletnih straneh 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter našla sledečo razlago (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Vsi drugačni, vsi enakopravni, elektronski vir): »Slogan in črno-

beli logotip sta takrat prišla v Slovenijo in se obdržala vse do danes, ko ponovno vabimo, da se 

nam pridružite pri izgradnji miroljubne družbe, ki temelji na vključevanju in spoštuje sočloveka 

in razmišlja o možnih načinih so-bivanja, pri tem pa ne ponavlja napak, na katere nas opozarja 

zgodovina, ampak sledi izzivom, ki jih prinaša razvijajoča se večkulturna in nadnacionalna 

družba.« Tako kot je mene zainteresiralo, bi verjetno tudi učence in učitelje, ki bi poiskali 

značenje slogana in logotipa, kar lahko storijo tudi med uro in skupaj raziščejo pomen.  

Menim, da učbenik družbe za 4. razred ponuja le nekaj posrednih vsebin za razvoj medkulturnih 

kompetenc, če je učitelj medkulturno ozaveščen in pripravljen voditi pogovore. Vsebine ga le 

bežno nagovarjajo na (ozko) obravnavo tovrstnih tem.   

Najdem prvič vsebino, ki krepi medkulturno kompetenco podobnosti med narodi, kulturami… 

Ena izmed vsebin je zelo eksplicitna in se povezuje z medkulturno vzgojo in izobraževanjem. Gre 

za povezavo s plakatom Vsi drugačni, vsi enakopravni. Ostale vsebine niso zadostna podlaga za 

razvoj ostalih kompetenc. Je pa več govora v gradivih o večkulturnosti kot sem našla ciljev v 

učnem načrtu za ta predmet. 
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6.2.5.2 Analiza (Priloga 16) in interpretacija analize učbenika za družbo 5. razred 

 

Analizirala sem učbenik Družba in jaz za 5. razred, ki je izšel leta 2012. Glede na učni načrt, ki je 

vseboval izhodišča za krepitev medkulturnih kompetenc pri učencih, pričakujem vsebine, ki bodo 

eksplicitno pomagale krepiti medkulturne kompetence. Pri tej analizi bom uporabila tudi kode, 

ker je več besedila. Kode bom združila v iskane kategorije. 

 

Prvi zapis v učbeniku 5. razreda, ki lahko krepi medkulturne kompetence je »…Prebivalstvo 

pokrajin se razlikuje po številu ter starostni, narodnostni in verski sestavi…« Tako kot sem do 

sedaj komentirala vse podobne zapise, bom tudi tega- lahko bi šlo za iskanje podobnosti in ne 

razlik, pa vendar lahko tolmačim ta cilj kot poudarjanje razlik za iskanje podobnosti med 

prebivalstvom. Tema je lahko izhodišče za krepitev medkulturne kompetence znanje o 

prebivalstvu. 

 Tema PREMAGAJMO PREDSODKE (str. 8, 9)  je ena izmed eksplicitnih tem, ki prav primora 

učitelja na obravnavo medkulturnosti v vsakdanjem življenju. V učbeniku je zapisano, da 

»…zaradi selitev v sedanjosti in preteklosti ter spreminjanja meja med državami živimo skupaj 

ljudje različnih narodov. V Sloveniji živimo Slovenci skupaj z Italijani, Madžari, Romi, Srbi, 

Hrvati, Albanci in tudi posamezniki drugih narodov. Seveda živi tudi veliko Slovencev v 

sosednjih in bolj oddaljenih državah.« Prav ta zapis ponuja učenje in razvijanje pomembnih 

medkulturnih kompetenc, in sicer znanja, empatije in podobnosti med različnimi narodi. Učenec 

pri tej temi skoraj da ni odvisen od učiteljeve razlage, ker je eksplicitno napisano, da tudi 

Slovenci živijo drugje. Učenec, ki je empatičen bo nedvomno ponotranjil občutje Slovencev 

onkraj meja domovine. Učiteljeva naloga je, da poveže to počutje s počutjem drugih narodov, ki 

živijo v Sloveniji. Četudi tega ne bo naredil, iz zapisa je razvidno, da je živeti drugje in živeti 

skupaj »normalno«, zaželjeno in sprejemljivo. 

Nadalje, besedilo še bolj utrdi prisotnost različnih narodnosti, govoric, navad, iger, praznikov, 

veroizpovedi, pripadnost različnim kulturam, vendar vse s ciljem iskanja podobnosti, torej v 

pozitivni luči, odpravljanja strahu pred drugačnostjo, predsodkov. Učitelj in učenec, oba imata 

podlago za razvoj medkulturnih kompetenc predvsem iskanje podobnosti, zato razvijanja 

empatije s pomočjo odpravljanja predsodkov ter iskanja interakcij in komunikacije z drugačnimi. 
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Bilo bi zanimivo ta zapis obrniti in zapisati namesto besede razlike, besedo podobnosti. Menim, 

da bi bil občutek veliko boljši in bi se lažje ustvarjale interakcije ter premagovali predsodki. 

Zelo ekspliciten zapis o pravici (str. 9) » …do ohranjanja lastne kulture in prepričanj ter dolžnost, 

da smo strpni do drugih«, kaže prisotnost cilja integracijske politike v učbeniku družbe za 5. 

razred.  

Seznanjanje učencev z dejstvi, da v Sloveniji živijo tudi drugi narodi » V Republiki Sloveniji 

živita dve avtohtoni narodni manjšini. To so Madžari v Prekmurju in Italijani v slovenskem delu 

Istre. Oboji imajo urejeno šolanje v svojem jeziku in pravico do uporabe maternega jezika v 

javnosti. Imajo tudi svoje organizacije in društva. V Sloveniji živijo tudi priseljenci iz nekdanje 

Jugoslavije in Romi«, ki imajo pravice kot Slovenci je zelo pomembno s stališča  ponotranjanja 

pravic drugih narodov, kar pripelje do empatije. V učbeniku so omenjene šole manjšin, območja 

kjer živijo in tudi zgodovinsko ozadje le-teh. To pripelje k znanju, kar pomembno vpliva na 

razvoj empatije do drugih ter iskanja podobnosti, kajti naslednja tema je Slovenci zunaj 

slovenske državne meje. Samo na ta način lahko učenci Slovenci ponotranjijo občutja 

priseljencev, da se govori tudi o Slovencih onkraj meja Slovenije. 

V učbeniku je govora o Romih (str. 108) in tudi o priseljencih iz nekdanje Jugoslavije, ki so 

našteti » To so Srbi, Hrvati, Bošnjaki, Črnogorci, Makedonci in Albanci. Večina so državljani 

Slovenije. Mnogim med njimi, predvsem njihovim otrokom, ki so tukaj rojeni, je Slovenija 

postala domovina. Kakor vsi ljudje imajo priseljenci pravico ohranjati svoj jezik, kulturo in 

vero.« (str. 108) Zelo pozitivne navedbe, ki jih učitelj niti učenec ne moreta spregledati niti se jim 

izogniti.  

Menim, da je učbenik družbe za 5. razred učno gradivo, ki zelo pozitivno vpliva na razvoj 

medkulturnih kompetenc in je v skladu z deklarativno ravnijo oziroma kot je bilo pričakovati iz 

učnega načrta, je medkulturno naravnan. Zanimivo je to, da v vsaki temi, ki se nanaša na 

družbeno dogajanje promovira medkulturne kompetence: znanje, razlike s ciljem iskanja 

podobnosti, empatijo in pozitiven ter spoštljiv odnos do identitete vseh.  
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6.2.6 Zaključki analiz in interpretacij učbenikov za predmet družba, 4. in 5. razred osnovne 

šole 

 

Ugotovila sem, da učni načrti za družbo za 4. razred le delno vsebujejo cilje, ki bi se nanašali na 

medkulturne kompetence in bi jih krepili. V tem učnem načrtu je le nekaj medlih ciljev, ki bi 

posredno vplivali na razvoj medkulturnih kompetenc. Ni eksplicitnih ciljev.  

Pri analizi učbenika se zgodba od začetka ponovi, vendar najdem eksplicitno povezavo, ki 

nagovarja in učenca in učitelja k razvoju in pogovorih o medkulturnih vsebinah in s katerimi 

lahko učitelj razvija kompetence. Ta način prikaza slike in zanimivega slogana se mi zdi zelo 

dober, ker sproži željo po raziskovanju  pri učencih in učitelju. Učitelj je na ta način primoran 

vsaj predstaviti medkulturnost. Najdem tudi vsebino, ki prvič poudarja podobnosti in ne razlik 

med kulturami. Žal, to je tudi vse za ta učbenik, vendar vseeno več kot ponuja učni načrt. 

Učni načrt za 5. razred za družbo je bogat z eksplicitnimi cilji za razvoj medkulturnih kompetenc. 

Enako velja za učbenik 5. razreda, ki vsebuje eksplicitne vsebine, ki razvijajo medkulturne 

kompetence. 

V odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, da če so prisotni cilji, ki krepijo medkulturne 

kompetence v učnih načrtih, morajo biti prisotni tudi v gradivih za pouk, se tukaj zgodi skoraj da 

obratno, da so učbeniki boljši vir možnosti za krepitev medkulturnih kompetenc kot učni načrti. 

To je spodbudno, ker učbenik nagovarja in učence in učitelja. Če učitelj ne bo predstavil 

medkulturnih vsebin, obstaja možnost, da jih bo učenec sam raziskal.  

 

6.2.7 Analiza učbenika in delovnega zvezka za zgodovino, 6. razred 

 

Ugotovitev, da so v učnih načrtih za zgodovino za 6. razred prisotni eksplicitni cilji me je navdala 

z upanjem, da bom v učbenikih našla vsebine, ki se naravnost povezujejo in kažejo model razvoja 

medkulturnih kompetenc. Upala sem, da je v učbeniku prisotna vsebina, ki učitelja vodi k 

razvijanju medkulturnih kompetenc. To sem predvidevala glede na eksplicitne medkulturne 

splošne cilje predmeta in dva operativna cilja iz učnega načrta za zgodovino, in sicer pri temi 

NAČIN ŽIVLJENJA »Učenci sklepajo o pomenu pravil za sožitje življenja v skupnosti «  ter pri 

temi KULTURNA DEDIŠČINA » Na primerih iz vsakdanjega življenja prikažejo pomen 
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spoštovanja do različnih kultur, pomen spodbujanja strpnosti do različnih kultur in 

medkulturnega sodelovanja« (Učni načrt za zgodovino, str. 9).  

Pri analizi prve teme nisem ugotovila eksplicitne prisotnosti vsebine »Pravila za sožitje in 

življenje v skupnosti (strpnost, multikulturnost idr«)« (Učni načrt, zgodovina, str. 9), ki bi peljala 

k uresničitvi cilja » Učenci sklepajo o pomenu pravil za sožitje življenja v skupnosti « razen na 

str. 54, 55 pod naslovom ČLOVEK SE DRUŽI, je slika sveta in nekaj informacij o vsakem 

kontinentu. Informacije niso eksplicitno vezane na medkulturnost, lahko pa medkulturno spreten 

učitelj poveže vsebine in jih usmeri v razvoj medkulturne kompetence znanje o zgodovini sveta 

nekoč. 

 

Pri analizi učbenika in delovnega zvezka pa sem ugotovila, da se pri temi KULTURNA 

DEDIŠČINA pojavi le razlaga, kaj je to snovna (materialna) kulturna dediščina in drobna 

fotografija s komentarjem, da so to med drugim »…stavbe namenjene verskim obredom (cerkve, 

mošeje, sinagoge…)«. Tukaj sicer lahko učitelj razloži pojme in jih poveže z verami (mošeja- 

islam, sinagoga – judovstvo, cerkev – katoličanstvo, pravoslavje), lahko udejanji cilj  in » na 

primerih iz vsakdanjega življenja prikaže pomen spoštovanja do različnih kultur, pomen 

spodbujanja strpnosti do različnih kultur in medkulturnega sodelovanja«, pod pogojem, da je 

medkulturno ozaveščen, kar bi učitelj zgodovine moral biti. Za tako izpostavljen cilj v učnem 

načrtu bi pričakovala več vsebine, ki bi dala učencu in učitelju izhodišče za globlji premislek in 

povezave ter krepitev medkulturnih kompetenc. Mogoče je v katerem drugem učbeniku več 

vsebin. To pa je stvar nadaljnjih raziskav. Ostale vsebine se nanašajo na slovensko kulturno 

dediščino. 

Na str. 69 (Raziskujem preteklost, Učbenik za zgodovino, 2009) pa zasledim besedilo » Kot 

vemo, v Republiki Sloveniji poleg Slovencev živijo tudi pripadniki drugih narodov in ver. 

Nekatere njihove šege in navade se razlikujejo od šeg in navad, ki so razširjene med večinskim 

slovenskim prebivalstvom (na primer verske navade muslimanov, pravoslavnih, tudi Romi imajo 

svoje šege in navade …)«. Skopo dejstvo, ki v ospredje postavlja razlike, ne podobnosti in 

omenja le večinsko slovensko prebivalstvo ne da pozitivnega izhodišča za razvoj katere koli 

medkulturne kompetence. V delovnem zvezku ni vsebin, ki bi krepile medkulturne kompetence. 
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6.2.8 Interpretacija analize učbenika in delovnega zvezka za zgodovino, 6. razred 

Glede na pestrost splošnih ciljev predmeta in nekaj operativnih, ki so eksplicitno omenjali 

večkulturnost in medkulturnost, sožitje v skupnosti, pomen spoštovanja do različnih kultur, 

pomen spodbujanja strpnosti do različnih kultur in celo medkulturnega sodelovanja, ugotavljam 

večinoma odsotnost vsebin, ki bi peljale k uresničitvi zadanih ciljev v učnem načrtu in s tem tudi 

razvoja medkulturnih kompetenc pri učencih. Ponovno ugotavljam, da je veliko odvisno od 

učiteljeve medkulturne ozaveščenosti, njegove dobre volje, empatije, potrebe po spodbujanju 

medkulturnosti.  

 

 

6.3 ZAKLJUČKI ANALIZ IN INTERPRETACIJ UČBENIKOV IN DELOVNIH 

ZVEZKOV ZA PRVO IN DRUGO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV, OD 1. DO 6. RAZREDA 

 

Iz vseh interpretacij vsebin učbenikov in delovnih zvezkov lahko povzamem naslednje: 

učbeniki in delovni zvezki za prvo vzgojno izobraževalno obdobje, torej pri predmetu 

spoznavanje okolja bolje razvijajo medkulturne kompetence kot učni načrt, ker so v njih prisotne 

eksplicitne vsebine o večkulturnosti in posredne o medkulturnosti. Teh vsebin sicer ni veliko.  

Bolj natančno bi rekla, da se le nekaj vsebin eksplicitno nanaša na večkulturnost. Ostale vsebine 

lahko posredno razvijajo medkulturne kompetence, če je učitelj temu naklonjen in medkulturno 

ozaveščen. Konkretno po razredih velja, da v nižjih razredih (1. in 2. razred) so prisotne 

eksplicitne vsebine o večkulturnosti, posredne pa o medkulturnosti. V 3. razredu se prvič pojavijo 

konkretna dejstva o Sloveniji kot večkulturni državi, vendar ni izraženo pozitivno stališče o tem, 

le dejstva. O pomembnosti večkulturnosti in medkulturnih interakcij, torej tudi o pomenu 

razvijanja medkulturnih kompetenc, se začne eksplicitno govoriti šele v 4. in 5. razredu pri 

predmetu družba, kar je zelo pozitivno. Učbenik in delovni zvezek zgodovine za 6. razred tudi ne 

ponuja dobrega izhodišča za razvoj medkulturnih kompetenc. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

81 
 

7. POVEZOVANJE VSEH TREH DELOV RAZISKAVE, ODGOVORI NA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN ZAKLJUČKI 

Nalogo sem zastavila tako, da sem morala iskati povezave med posameznimi deli raziskave. Zato 

jih bom v tem zaključnem delu povezala. Vsak del je imel svoja raziskovalna vprašanja, na katera 

sem odgovarjala sproti pri interpretaciji analize posameznega dela. Odgovori so me vodili naprej 

v raziskovanje. Poleg tega sem si vsakič zastavila vprašanje povezanosti delov med sabo. Iz tega 

sem izluščila pomembne ugotovitve, ki jih bom predstavila. 

Na deklarativni ravni (smernice za delo, okvir v katerem moramo delovati, nekaj, čemur smo 

zavezani, zakoni, predlogi) sem našla vse cilje medkulturne pedagogike, kar pomeni, da je 

slovenski šolski sitem na deklarativni ravni medkulturno naravnan in hkrati integrativen, ker so 

cilji integracije enaki ciljem medkulturne pedagogike. To pomeni, da naš šolski sistem na 

deklarativni ravni zagotavlja večanje dejanske enakosti možnosti manjšinskim skupinam (Skubic 

Ermenc, 2007, str. 128) kar za uspešno izobraževalno integracijo priseljencev pomeni, da  

priseljenci imajo enakopraven dostop do izobraževalnih institucij (osnovna šola), torej je vsem 

brez izjeme omogočen vpis v osnovno šolo in organizirano učenje slovenščine.  

Omogočeno je ohranjanje posebnih identitet manjšinskih skupin (Skubic Ermenc, 2007, str. 128) 

, kar v izobraževalni integraciji priseljencev pomeni, da obstaja možnost učenja materinščine za 

manjšinske skupine, priseljence (ne avtohtone manjšine, italijansko, madžarsko in romsko 

manjšino, ampak ostale) in da je zagotovljena obča vzgoja za skupno bivanje različnih (Skubic 

Ermenc, 2007, str. 128), kar  pomeni  prisotnost prvin  medkulturnosti v zakonih, torej 

medkulturnost, strpnost, toleranca in sodelovanje med različnimi socialnimi in kulturnimi 

skupinami in skupnostmi ter interakcija (medsebojno vplivanje). 

Iz tega sem sklepala in na tem je temeljila nadaljnja raziskava, da če so cilji medkulturne 

pedagogike prisotni na deklarativni ravni, morajo biti na izvedbeni ravni, torej v učnih načrtih in 

gradivih za pouk, prisotni cilji medkulturne vzgoje in izobraževanja. Samo na ta način bi lahko 

rekli, da sta deklarativna in izvedbena raven skladni, kar bi pomenilo, da je slovenski šolski 

sistem medkulturno naravnan v celoti,  skrbi za integracijo priseljencev, za medkulturno vzgojo 

in izobraževanje ter pri učencih krepi in razvija medkulturne kompetence. Le-te sem izluščila kot 

skupni cilj večkulturne in medkulturne vzgoje in izobraževanja. Iskala sem jih v učnih načrtih in 

gradivih za pouk družboslovnih predmetov od 1. do vključno 6. razreda osnovne šole. 
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Medkulturne kompetence, ki sem jih iskala so bile empatija do drugih, znanje o različnih 

kulturah, iskanje podobnosti med kulturami in krepitev kulturne identitete. 

Ugotovila sem, da v učnem načrtu prvega ocenjevalnega obdobja za spoznavanje okolja v 

splošnih ciljih (glej Priloga 6, Analiza splošnih ciljev učnega načrta za spoznavanje okolja) 

obstajajo trije cilji, ki se nanašajo na medkulturne kompetence: razvoj empatije (sicer ne 

medkulturne), pridobivanje znanja o socialnem kontekstu ter tujih jezikih in razvoj lastne 

kulturne identitete. Splošni namen predmeta gre v smeri razvoja medkulturnih kompetenc. 

Vendar, pri operativnih ciljih (glej Priloga 7, Analiza operativnih ciljev učnega načrta za 

spoznavanje okolja  v tej nalogi) ugotovim le posredno prisotnost ciljev, ki lahko razvijajo 

medkulturne kompetence. Posredna prisotnost ciljev pomeni, da sicer obstajajo cilji, ki bi lahko 

krepili medkulturne kompetence pod pogojem, da je učitelj medkulturno ozaveščen in izobražen. 

V nasprotnem primeru ne bo znal izkoristit možnosti, ki mu jih ponujajo omenjeni cilji, ker to ni 

eksplicitno zahtevano od njega. To pomeni, da v učnem načrtu ni eksplicitnih ciljev, ki bi vodili 

učitelja h krepljenju medkulturnih kompetenc niti eksplicitno omenjali vsaj večkulturnost, če ne 

medkulturnosti in medkulturnih kompetenc. Le v poglavju Medpredmetne povezave se pojavi 

besedna zveza medkulturni dialog kot splošno vodilo učitelja, vendar drugih konkretnih ciljev, ki 

bi mu bili v pomoč pri krepljenju medkulturnih kompetenc ni. 

Slika se nekoliko spremeni v gradivih za pouk (glej Priloga 12, Analiza delovnega učbenika za 1. 

razred iz predmeta spoznavanje okolja (2 dela); Priloga 13, Analiza učbenika in delovnega 

zvezka za 2. razred iz predmeta spoznavanje okolja), kjer v 1. in 2. razredu obstajajo eksplicitne 

vsebine (za razliko od učnih načrtov), ki lahko krepijo medkulturne kompetence in ki jih učitelj 

ne more spregledati, kljub svoji morebitni medkulturni neozaveščenosti. Dobra plat obstoja 

eksplicitnih vsebin je tudi ta, da učenci imajo direkten stik z njimi, kar lahko vzbudi njihovo 

zanimanje, razmišljanje in učenje ter razvoj medkulturnih kompetenc, ne glede na spodbudo 

učitelja. V učbeniku za 3. razred (glej Priloga 14,  Analiza učbenika in delovnega zvezka 

spoznavanja okolja za 3. razred) pa se celo prvič pojavi eksplicitna omemba večkulturnosti 

Slovenije (vsi narodi, ki živijo v Sloveniji). Veljalo naj bi, da če so prisotne eksplicitne vsebine, 

ki se nanašajo na večkulturnost, in s katerimi se lahko razvijajo medkulturne kompetence, jih 

učitelj ne more spregledati. Slednje pa je zopet odvisno od učiteljeve medkulturne občutljivosti in 

usposobljenosti. 
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Žal, za učni načrt spoznavanja okolja ne morem reči da spodbuja razvoj medkulturnih 

kompetenc. Za učno gradivo pa lahko rečem, da je še vedno premalo vsebin, ki bi lahko razvijale 

medkulturne kompetence. 

V učnem načrtu za družbo, 4. in 5. razred (glej Prilogi 8 in 9, Analiza učnega načrta za družbo) 

ugotovim obstoj splošnih ciljev, ki obetajo pojavljanje operativnih ciljev, ki bi lahko razvijali 

medkulturne kompetence. Vendar pri analizi operativnih ciljev za 4. razred ugotovim, da so 

preširoko in medlo postavljeni in da sicer obstajajo cilji, ki bi lahko krepili medkulturne 

kompetence, vendar le pod pogojem učiteljeve medkulturne ozaveščenosti in izobraženosti. V 5. 

razredu pa se prvič pojavijo cilji  »Razložijo selitve prebivalcev, vzroke in posledice selitev« in » 

Spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni na primer: po starosti, veri, spolni usmerjenosti, 

etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene, kulturne razlike idr. in prepoznajo 

stereotipe v povezavi z njimi«, ki se eksplicitno nanašajo na večkulturnost pa tudi na 

medkulturnost in lahko razvijajo medkulturne kompetence. Ker so eksplicitni, jih učitelj ne more 

spregledati.  

Pri analizi učbenika za 4. razred (glej Priloga 15, Analiza učbenika družbe za 4. razred) me 

preseneti prisotnost ene vsebine, ki je nisem pričakovala glede na odsotnost ciljev, ki bi razvijali 

medkulturne kompetence ali vsaj omenjali večkulturnost oziroma medkulturnost na splošno. To 

je povezava s projektom Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport  Vsi drugačni, vsi 

enakopravni, ki eksplicitno  poudarja pomen medkulturnih povezav, torej tudi razvoj 

medkulturnih kompetenc. Učitelj niti učenec je ne morata spregledati, čeprav je natisnjena na 

majhno in na robu strani. V komentar sem napisala, da četudi bi jo učitelj spregledal, mogoče bo 

učenca pritegnila ter bo raziskal pomen le-te. Poleg bi bilo dobro zapisati spletno stran, na kateri 

se lahko najdejo informacije o projektu. Razen teh vsebin ni drugih eksplicitnih, ki bi se nanašale 

na razvoj medkulturnih kompetenc. Menim, da učbenik družbe za 4. razred ponuja le nekaj 

posrednih vsebin za razvoj medkulturnih kompetenc, če je učitelj medkulturno ozaveščen in 

pripravljen voditi pogovore. Vsebine ga le bežno nagovarjajo na (ozko) obravnavo tovrstnih tem. 

Najdem pa prvič vsebino, ki krepi medkulturno kompetenco podobnosti med narodi, kulturami… 

(glej poglavje Analiza in interpretacija učbenika za družbo 4. razred). 

Učbenik družbe za 5. razred je v skladu z učnim načrtom in splošnimi ter operativnimi cilji, bogat 

z vsebinami, s katerimi lahko krepimo medkulturne kompetence (glej Priloga 16, Analiza 

učbenika za družbo, 5. razred ter interpretacija). V njem je veliko eksplicitnih vsebin in vsaka 
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tema, ki se nanaša na družbena dogajanja promovira in pozitivno vpliva razvoj vseh 

medkulturnih kompetenc. 

Tako lahko za učni načrt družbe za 4. in 5. razred ugotovim delno prisotnost ciljev, ki lahko 

vplivajo na razvoj medkulturnih kompetenc. Za vsebine, ki razvijajo medkulturne kompetence, 

lahko rečem, da jih je še vedno odločno premalo v 4. razredu. 5. razred bi lahko bil zgled vsebin, 

ki razvijajo medkulturne kompetence (glej poglavje Analiza  in interpretacija učbenika za družbo 

5. razred). 

Glede na pestrost splošnih ciljev predmeta v učnem načrtu za zgodovino, 6. razred (glej Prilogi 

10 in 11, Analiza učnega načrta za zgodovino 6. razred)  in nekaj operativnih, ki so eksplicitno 

omenjali večkulturnost in medkulturnost, sožitje v skupnosti, pomen spoštovanja do različnih 

kultur, pomen spodbujanja strpnosti do različnih kultur in celo medkulturnega sodelovanja, 

ugotavljam večinoma odsotnost vsebin v učnih gradivih (glej Analiza učbenika in delovnega 

zvezka za zgodovino, 6. razred ter Interpretacija analize učbenika in delovnega zvezka za 

zgodovino, 6. razred), ki bi peljale k uresničitvi zadanih ciljev v učnem načrtu in s tem tudi 

razvoja medkulturnih kompetenc pri učencih. Ponovno ugotavljam, da je veliko odvisno od 

učiteljeve medkulturne ozaveščenosti, njegove dobre volje, empatije, potrebe po spodbujanju 

medkulturnosti.  

Iz vseh analiz učnih načrtov in gradiv za pouk, torej izvedbene ravni, lahko sklepam naslednje: 

- Obstajajo cilji in vsebine, ki se posredno sicer nanašajo na razvoj medkulturnih 

kompetenc, vendar jih lahko doseže in udejanji le učitelj, ki je medkulturno ozaveščen, 

empatičen, izobražen. 

- Obstajajo tudi eksplicitni cilji, ki krepijo medkulturne kompetence, in ki jih učitelj ne 

more spregledati, jih mora obravnavati, vendar le-teh je odločno premalo, na razred eden 

ali dva (izjema je 5. razred pri predmetu družba). 

- Višje kot gremo po razredih, pojavlja se več ciljev in vsebin, ki lahko vplivajo na krepitev 

in razvoj medkulturnih kompetenc. Torej najmanj jih je v 1. razredu, a največ v 5. (izjema 

je 6. razred). To ni v skladu z modelom vzgojno-izobraževalnega delovanja na področju 

medkulturne vzgoje in sicer komunikacijskem pristopu (Skubic Ermenc, 2003b, str. 104) 

» … ki je večkrat imenovan tudi interkulturni pristop, ki zagovarja čim bolj zgodnjo 

medkulturno vzgojo in izobraževanje v šolah.« 
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Ugotavljam, da med deklarativno in izvedbeno ravnijo ne obstaja popolna skladnost oziroma 

obstaja pod pogojem, da se v učnih načrtih in gradivih za pouk nahajajo eksplicitni cilji in 

vsebine, ki bi vodile učitelja k razvoju in krepitvi medkulturnih kompetenc pri učencih ter da 

učitelji morajo biti medkulturno empatični, ozaveščeni ter izobraženi in tudi s posrednimi cilji in 

vsebinami krepijo in razvijajo medkulturne kompetence, a s tem udejanjajo medkulturno vzgojo. 

Prav o tem govori tudi literatura o medkulturni vzgoji in izobraževanju, v kateri najdem predloge 

za boljšo vpetost in izvajanje medkulturne vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem sistemu. 

Zaključkov, do katerih sem prišla med raziskavo ne morem posploševati in so enkratni ter 

razumljeni z mojega stališča. Nisem analizirala vseh učbenikov. Lahko bi to bilo izhodišče za 

kakšno drugo raziskavo npr. primerjava učbenikov družboslovnih predmetov z vidika razvijanja 

medkulturnih kompetenc. 

 

8. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE  

Iz moje raziskave izhaja ugotovitev, da je medkulturna pedagogika prisotna v našem šolskem 

sistemu na deklarativni ravni, kar ne velja za izvedbeno raven oziroma velja le pod pogojem, da 

je učitelj medkulturno ozaveščen in izobražen. Druga ugotovitev je, da na izvedbeni ravni 

skorajda ni oziroma je premalo ciljev in vsebin, ki bi peljale k razvoju medkulturnih kompetenc, 

a s tem razvoju medkulturne vzgoje in izobraževanja. To je potem začaran krog: učitelj, ki ni 

medkulturno ozaveščen, ne bo izpolnjeval posrednih ciljev in vsebin, ker jih ne bo zaznal. 

Eksplicitnih ciljev je, kot sem ugotovila, odločno premalo. Učitelj, ki je medkulturno ozaveščen, 

pa ima le posredne cilje in nekaj eksplicitnih, s katerimi sicer lahko razvija medkulturne 

kompetence. Vse skupaj ne zadostuje, da lahko rečemo našim učnim načrtom in gradivom da so 

večkulturni in medkulturno naravnani ter da skrbijo za dobro počutje vseh udeležencev pouka, in 

kar je najbolj pomembno, ne dajo znanj o medkulturnosti niti razvijajo medkulturne kompetence, 

ki so del ključnih kompetenc.. 

Iz tega izhaja, da je pomembno in potrebno izobraziti učitelje in v učne načrte ter gradiva, vsaj na 

začetku, dodati eksplicitne cilje in veliko vsebin,  s katerimi bo učitelj moral operirati. To ni 

dokončni izhod, ker bi postopoma morali preoblikovati naš šolski sistem iz večkulturnega v 

medkulturnega in poučevati medkulturnost, jo živeti. Vendar, nekje je potrebno začeti. 
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Učitelj naj bi razvijal najprej svojo medkulturno zmožnost, da bi lahko vplival na učenčevo. Za 

takšnega učitelja je značilno, in dodajam nujno potrebno, nenehno strokovno usposabljanje o več 

in medkulturnosti, zavedanje o vplivu lastnih stališč in pričakovanj na učence, zavedanje 

soodgovornosti za uspešno vključevanje, soočanje s predsodki, diskriminacijo in stereotipi in 

odpravljanju teh pri sebi in učencih, (Vižintin, 2013, str. 157; in Skubic Ermenc, 2003, str. 52) 

biti aktiven državljan (s svojim znanjem in dejavnostmi razvijati medkulturno vzgojo in 

izobraževanje), zavedanje, da je učenje jezika okolja in vključevanje v novo okolje večleten 

proces, nenehno strokovno usposabljanje, iskanje primerov dobre prakse in stalno razvijanje 

svoje in učenčeve medkulturne zmožnosti (prav tam, Vižintin, 2013, str. 157). Potrebno je torej 

sistematično usposabljanje učiteljev za medkulturne kompetence, ti pa morajo omogočiti prenos 

znanj na učence (Vrečer, 2011b, str. 177). Učitelj naj bi se soočal z medkulturnostjo z ustreznim 

teoretskim in metodičnim znanjem (Zudič Antonič, 2010, str. 212), zato da bo zmožen vrednotiti 

različnosti, analizirati kulturno dinamiko medkulturne komunikacije, vključiti tudi kulturna 

ozadja ipd. 

Glede učnih načrtov in gradiv za pouk pa se stremi ne le k dodajanju vsebin (Zudič Antonič, 

2010, str. 212), ampak gre za ključno dimenzijo vseživljenjskega učnega procesa, ki povezuje 

učne vsebine vseh predmetov, pristope in strategije ter se neizogibno poveže z medosebnimi 

odnosi. To po mnenju avtorice pomeni, da se medkulturna vzgoja » … ne udejanja zgolj z 

dodajanjem vsebin o tuji kulturi, temveč s poglobljeno preučitvijo obstoječih kurikularnih 

modelov« in še »…če želimo medkulturni kurikulum izvajati, moramo kritično preučiti obstoječi 

učni program in pri spreminjanju konceptov obstoječega kurikula premostiti morebitne 

predsodke« (prav tam, str. 212, 213). To pa se po mojem mnenju spet doseže z izobraževanjem in 

senzibiliziranjem učitelja za medkulturno vzgojo in izobraževanje. Pravzaprav gre za sprejetje 

medkulturalizma kot vrednote (Skubic Ermenc, 2003a, str. 52). Kdaj začeti, sem že odgovorila v 

teoretičnem delu: čim bolj zgodaj. Pa vendar še nekaj generacij bodočih učiteljev, četudi bi z 

medkulturno vzgojo začeli sedaj, ta trenutek, bi vseeno bilo medkulturno neobčutljivih, ker niso 

bile deležne medkulturne vzgoje že od otroštva. Razmišljam v smeri obveznega predmeta med 

študijem, ki bi bodoče generacije učiteljev medkulturno opismenil. Sedaj obstaja nekaj izbirnih 

predmetov (Medkulturna mladinska književnost,  Raznojezično in medkulturno izobraževanje: 

vir https://www.pef.uni-
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lj.si/fileadmin/Datoteke/Referat/Predmetniki/predmetnik_RAZ_POUK_15_7_2015_LV.pdf), kar 

po mojem mnenju ne zadostuje glede na večkulturno realnost v naših učilnicah. 

Glede učnih načrtov in gradiv za pouk, ki sem jih tudi analizirala pa nekateri avtorji menijo, da so 

pomemben delček, ki prispeva k uresničevanju ciljev medkulturne vzgoje in izobraževanja 

(Skubic Ermenc, 2007, str. 129). Zanimivo je to, da je » …v šolstvu tako, da več sorodnih 

ukrepov daje več možnosti za dosego cilja«, s čimer bi se absolutno strinjala. 

To naj bi bilo izhodišče in hkrati zaključek te naloge: če bi z medkulturno vzgojo in 

izobraževanjem začeli že v prvi triadi osnovne šole, v učnih načrtih in gradivih za pouk imeli 

eksplicitne cilje in vsebine, ki bi krepili medkulturno vzgojo in izobraževanje, medkulturne 

kompetence, ob tem imeli medkulturno senzibilnega in izobraženega učitelja, ki je že na fakulteti 

dobil osnovna medkulturna znanja in kompetence, bi cel šolski sistem deloval na medkulturni 

osnovi, glede na to, da na deklarativni ravni slovenski šolski sistem ima medkulturno in 

integrativno osnovo za razvoj in delovanje. 
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11. PRILOGE 

 

A) ANALIZA DOKUMENTOV O OSNOVNI ŠOLI 

PRILOGA 1: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, Analiza poglavja Splošni cilji 

vzgoje in izobraževanja 

Tabela 1: Prikaz načina kodiranja za splošne cilje vzgoje in izobraževanja, Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 2011 

Izbrani cilji Kode Kategorije (cilj medkulturne 

pedagogike) 

(str. 16) 

Zagotavljanje enakih možnosti 

za vzgojo in izobraževanje 

vsakega posameznika (ne glede 

na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, narodno 

pripadnost, svetonazorsko 

pripadnost in telesno ter duševno 

konstitucijo) ter nudenje 

ustrezne pomoči in spodbud 

posameznikom oziroma 

skupinam priseljencev, 

skupinam, ki prihajajo iz 

socialno in kulturno manj 

spodbudnega okolja, skupinam s 

posebnimi potrebami, ki imajo 

odločbo o usmeritvi. 

 

enake možnosti za vzgojo in 

izobraževanje 

vsak posameznik, brez izjeme 

nudenje ustrezne pomoči, 

spodbud, posamezniki in 

skupine priseljencev (ostalo ni 

relevantno za mojo raziskavo, je 

pa izjemno pomembno) 

 

 

 

 

 

 

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam. 

(izbrane alineje, str. 17)  

Razvijanje zmožnosti za 

 

Interakcija, zavest, narodna 

 

Ohranjanje posebnih identitet 
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življenje v demokratični družbi, 

razvijanje zavesti o narodni 

identiteti in vključenosti v 

mednarodni prostor, 

razumevanje in sprejemanje 

različnosti, spoštovanje 

drugačnosti in sodelovanje z 

drugimi, vzgajanje za 

medsebojno strpnost, solidarnost 

za miroljubno sožitje in 

spoštovanje soljudi. 

identiteta, mednarodna 

vključenost 

 

 

Razumevanje, sprejemanje 

različnosti, strpnost in 

spoštovanje drugačnosti, 

solidarnost, miroljubno sožitje. 

Sodelovanje med različnimi 

socialnimi in kulturnimi 

skupinami in skupnostmi  

 

 

 

 

manjšinskih skupin. 

 

 

 

 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  

 

 

PRILOGA 2: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, Analiza poglavja Strateški izzivi 

in usmeritev sistema vzgoje in izobraževanja 

Tabela 2: Prikaz kodiranja izbranega besedila v poglavju Strateški izzivi in usmeritve sistema 

vzgoje in izobraževanja (3. poglavje):  

Izbrano besedilo iz poglavij Kode Kategorije (cilji medkulturne 

pedagogike) 

3.4 Poučevanje in raba jezikov v 

vzgoji in izobraževanju (str. 33, 

34):  

a) Slovenščina kot drugi jezik: 

 

 

 

Slovenščina, drugi jezik, 
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»Učinkovitejša in pravičnejša 

integracija učencev (str. 

33)…priseljencev je v veliki 

meri odvisna od znanja 

slovenščine. 

Zato zanje predlagamo tako 

obliko učenja slovenščine , ki jih 

bo motivirala ter omogočala 

hitro in učinkovito jezikovno 

napredovanje, hkrati pa učencev 

in učenk ne bo izključevala in 

marginalizirala. V primerjavi z 

današnjim stanjem to pomeni 

bistveno povečano število ur (do 

240) in obvezno strnjeno 

začetno obliko jezikovnega 

tečaja. Strnjeno učenje v 

skupinah prinaša tudi 

integrativne prednosti, zagotoviti 

ga je mogoče tudi z regijskim 

medšolskim sodelovanjem. 

Nadaljevanje dodatnega učenja 

slovenščine je odvisno od potreb 

posameznega učenca in poteka v 

okvirih diferenciacije in 

individualizacije, hkrati pa naj 

bo kombinirano s tutorstvom…« 

»Za vse to je treba zagotoviti 
izvedbene okvire, ki obsegajo: 

-ustrezno oceno oziroma presojo 
o potrebah posameznega učenca 
(to bi lahko izvajali ustrezno 
usposobljeni svetovalni delavci 
na podlagi merskega 

pravičnost, integracija učencev 

priseljencev odvisna od znanja 

slovenščine 

 

 

Posebna oblika učenja 

slovenščine, motivacija, hitro in 

učinkovito jezikovno 

napredovanje, ne izključevanje 

in ne marginaliziranje 

priseljencev, veliko večje število 

ur za učenje jezika, strnjena 

oblika učenja, skupinsko učenje, 

integracija, medregijsko, 

medšolsko sodelovanje, možnost 

nadaljevanja učenja jezika, 

diferenciacija in 

individualizacija učenja 

slovenščine, tutorstvo, 

izenačevanje možnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoji za izvedbo učenja 

 

 

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam. 

 

 

 

 

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam. 

 

 

 

 

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam. 
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instrumenta); 

-ustrezno oblikovanje skupin po 
predznanju in starosti; 

- posebej dodatno usposobljene 
učitelje za poučevanje 
slovenščine kot drugega jezika, 
učne načrte in učna gradiva…« 

 

slovenščine: presoja o potrebah 
posameznika, oblikovanje 
skupin po predznanju, 
usposabljanje učiteljev 

c) Drugi materni jeziki učencev 
(str. 34): 

Materni jeziki učencev in 
dijakov v slovenskem šolstvu 
(razen slovenščine, italijanščine, 
madžarščine in romščine, ki se 
ponujajo v drugač nem okviru) 
se poučujejo tako, da jih šole 
ponudijo kot izbirne predmete 
po posebnem kurikulu, upošteva 
pa se posebne organizacijske 
pogoje.« 

učenje materinščine tudi za 

manjšinske skupine, ne le za 

avtohtone manjšine, izbirni 

predmeti 

 

Ohranjanje posebnih identitet 

manjšinskih skupin (pod 

določenimi pogoji) 

 

 

 

 

 

 

 

d) Tuji jeziki (str. 34): 

… Učenje in poučevanje tujih 
jezikov se v evropskem in 
slovenskem merilu pomika v 
zgodnejše obdobje. S tem se 
učencem ponuja možnost, da 
postanejo uspešni govorci več 
tujih jezikov. Večjezičnost je 
eno od načel delovanja sodobne 
družbe in temelji na strpnosti 
med narodi  in jezikovnimi 
skupnostmi ter hkrati 
najzanesljivejša pot k 
udejanjanju medkulturnosti, ki 
se izraža v razumevanju in 
spoštovanju različnosti in  
drugačnosti. Večjezičnost hkrati 

 

 

 

 

Zgodnje učenje jezikov, 
možnost znanja več tujih 
jezikov, medkulturnost, več 
možnosti na trgu dela v Evropi 
in svetu. 

 

 

 

 

 

 

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam. 
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vsakemu posamezniku ponuja 
več možnosti na trgu dela v 
širšem evropskem in svetovnem 
merilu. 

»…ponudba jezikov…naj 
vključuje tudi jezike, ki niso del 
kurikula, ampak so prisotni v 
širšem ali ožjem neposrednem 
okolju (npr. prvi jeziki učencev). 
Namen takšne ponudbe je ne 
samo zagotoviti raznolikost 
izbire učnih predmetov in s tem 
večjezičnost posameznega 
učenca, ampak tudi višjo 
jezikovno in medkulturno 
ozaveščenost… (str.35).« 

 

 

 

 

 

 

Prvi/materni jezik učencev za 
vse učence, raznolikost, 
večjezičnost, medkulturnost 

 

 

 

 

Ohranjanje posebnih identitet 

manjšinskih skupin 

 

3.8 Državljanska vzgoja, etika in 
religija (str. 42) 

» …Globalna vzgoja spodbuja 

narodno in mednarodno 

interakcijo, medkulturni dialog 

in učenje drugega od drugega. 

Ustvarja proces, ki pomaga 

razumeti in spoštovati različne 

kulture in odpira priložnosti, ki 

spodbujajo medsebojno 

bogatenje in razvoj globalne 

družbe. Zato je pomembno 

dobro poznavanje drugih kultur 

in prepričanj ter preseganje 

različnih neutemeljenih 

predsodkov. Znanje o drugih 

kulturah in načinu življenja v 

 

 

Globalna vzgoja, interakcija, 

medkulturnost, medsebojno 

učenje, medkulturni dialog, 

proces razumevanje in 

spoštovanja različnih kultur, 

medsebojno bogatenje, razvoj 

globalne družbe. 

 

Poznavanje drugih kultur, 

preseganje predsodkov, 

toleranca, znanje o drugih 

kulturah, razumevanje lastne 

 

 

 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  

 

 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  
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njih pomaga razumeti tudi 

številne vidike lastne kulture. Pri 

tem je potrebno spodbujati držo 

spoštovanja in preprečevati 

vsako vrsto diskriminacije.«  

kulture. 

7
Medkulturna kompetenca: 

znanje 

 

Toleranca, strpnost 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  

 

 

 

PRILOGA 3:  Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011: Analiza poglavja Osnovna šola, 

Načela in cilji nadaljnjega razvoja osnovne šole 

Tabela 3: Prikaz kodiranja poglavja Osnovna šola, Načela in cilji nadaljnjega razvoja osnovne 

šole 

Izbrani deli besedila iz 

poglavja 

Kode Kategorije (cilji medkulturne 

pedagogike) 

3.1 Načela (str. 114) 

Načelo razvijanja 

komunikacijskih sposobnosti 

učencev: »…Učenci morajo 

imeti možnost izbire učenja 

različnih tujih jezikov. Posebno 

mesto morajo imeti tudi materni 

 

Komunikacija, možnost izbire 

učenja tujih jezikov, materni 

jeziki učencev-priseljencev, 

medkulturnost, integracija  

  

 

 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  

 

 

                                                 
7 V razlago sem uvrstila tudi to kodo, čeprav je nimam na začetnem seznamu, ker se mi zdi 

pomembno, da že v osnovah, priporočilih za izvajanje vzgoje in izobraževanja, najdem 

medkulturne kompetence. Poleg tega se priporoča da: »…V učnih programih je treba zagotoviti 

dovolj velik obseg za spoznavanje drugih narodov, kultur, običajev, verstev« in da » S 

spoznavanjem večkulturnosti je treba začeti v vrtcu in naj bo integralni del vseživljenjskega 

izobraževanja.«, kar je vodilo te magistrske naloge. 
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jeziki učencev, katerih 

materinščina ni slovenščina.« 

Načelo oblikovanja in širjenja 

nacionalne kulture in 

spodbujanja medkulturnosti: » 

…Poleg razvijanja in ohranjanja 

lastne kulturne tradicije šola 

spodbuja medkulturnost, 

seznanja učence z obče 

kulturnimi in civilizacijskimi 

vrednotami, z drugimi kulturami 

prispeva k spoštovanju 

pluralizma kultur. Vzpostavlja 

zavest o vpetosti Slovenije v 

evropsko tradicijo, omogoča 

spoznavanje in razumevanje 

procesov evropske integracije in 

političnih sprememb. Posebno 

pozornost je treba nameniti tudi 

kulturam učencev priseljencev.« 

 

 

Nacionalna kultura, 

medkulturnost, ohranjanje lastne 

kulture8, vrednote, strpnost, 

spoštovanje pluralizma kultur, 

zavest o vpetosti Slovenije v 

Evropo, razumevanje in 

spoznavanje evropske 

integracije, političnih sprememb, 

kultur učencev priseljencev. 

 

 

 

 

 

 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  

 

 

Izbrani deli besedila iz 

poglavja 

Kode Kategorije (cilji medkulturne 

pedagogike) 

3.2 Cilji osnovne šole (str. 

117): 

»Zmanjšuje neugodne dejavnike 

okolja, ki so povezani z 

učenčevim razvojem in učenjem: 

-… omogoča uspešno 

vključevanje učencev 

 

 

Eliminacija neugodnih 
dejavnikov okolja, pozitiven 
vpliv na razvoj in učenje ter 
integracijo učencev priseljencev. 

 

 

 

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam. 

 

 

                                                 
8 Prisotnost medkulturne kompetence zavedanje lastne (kulturne) identitete. 
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priseljencev…« 

 

» Razvija sposobnosti za 

razumevanje različnosti: 

-… vzgajanje za medsebojno 

strpnost, spoštovanje 

drugačnosti in sodelovanje z 

drugimi; 

- poznavanje, razvijanje in 

ohranjanje lastne kulture, 

razvijanje narodne identitete in 

spoznavanje kultur drugih 

narodov 

 

 

 

 

Sposobnost razumevanja 
različnosti, strpnost, spoštovanje 
drugačnosti, sodelovanje med 
različnimi socialnimi in 
kulturnimi skupinami in 
skupnostmi ter interakcija med 
njimi 

 

9Medkulturne kompetence 
(identiteta in znanje o drugih 
kulturah) 

 

 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  

 

 

PRILOGA 4: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, Analiza poglavja Predlagane 

rešitve za poglavji Prvi tuji jezik in Drugi tuji jezik 

Tabela 4: Prikaz analize poglavja Predlagane rešitve za prvi tuji jezik in drugi tuji jezik 

Izbrani deli besedila iz 

poglavja 

Prvi tuji jezik – predlagane 

rešitve (str. 127): 

» … Prvi tuji jezik je obvezen za 

vse učence od 2. razreda dalje … 

Prvi tuji jezik je praviloma 

angleščina, lahko pa tudi 

nemščina na območjih, kjer je ta 

jezik posebnega pomena in kjer 

Kode 

 

 

 

Prvi tuji jezik, obvezen, 

(praviloma) angleščina, 

nemščina, zgodnje poučevanje 

tujega jezika 

Kategorije (cilji medkulturne 

pedagogike) 

 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam. 

                                                 
9 Prisotnost medkulturne kompetence lastne identitete in znanje o drugih kulturah. 
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ga na predlog lokalnih skupnosti 

določi pristojno ministrstvo.« 

Drugi tuji jezik- predlagane 

rešitve (str. 135): 

» … Učenke in učenci lahko kot 

neobvezni izbirni predmet 

izberejo drugi tuji jezik, ki ga 

mora šola ponuditi od 4. razreda 

dalje… V tretjem triletju šola 

drugi tuji jezik ponudi učencem 

tudi v okviru obveznih izbirnih 

predmetov. ..Drugi tuji jeziki so: 

- angleščina, francoščina, 

nemščina kot delovni jeziki EU 

- hrvaščina, italijanščina, 

madžarščina, kot jeziki 

sosedskih držav in avtohtonih 

manjšin,  

- ruščina, španščina, kitajščina, 

kot uradni jeziki OZN,  

- latinščina, kot klasični jezik, - 

drugi jeziki, za katere obstajajo 

veljavni učni načrti.  

 

 

 

 

 

 

 

Drugi tuji jezik, neobvezen 

izbirni predmet, poznejše učenje 

kot obvezen izbirni predmet, 

pester nabor jezikov, prva 

možnost izbire- delovni jeziki 

EU, druga možnost izbire- jezik 

sosednje države in jezika 

avtohtonih manjšin 

 

 

 

 

Medkulturne kompetence: 

identiteta, znanje prvih jezikov 

sošolcev. 

 

 

 

 

 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam. 

 

 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  

Ohranjanje posebnih identitet 

manjšinskih skupin 
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PRILOGA 5: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, Analiza poglavja Učenje 

slovenščine za učence, katerih materinščina ni slovenščina, in za učenje maternega jezika in 

kulture za učence, katerih materinščina ni slovenščina – predlagane rešitve 

Tabela 5: Prikaz analize poglavja Učenje slovenščine za učence, katerih materinščina ni 

slovenščina, in za učenje maternega jezika in kulture za učence, katerih materinščina ni 

slovenščina – predlagane rešitve 

 

Izbrani deli besedila iz 

poglavja 

Predlagane rešitve Učenje 

slovenščine za učence, katerih 

materinščina ni slovenščina… 

(str. 139): 

»…Učenci, katerih materinščina 

ni slovenščina, se pred 

vključitvijo v redni 

izobraževalni proces učijo 

slovenščine v strnjenem 

programu. Pri tem naj bi se 

učenci v določenem deležu 

udeleževali tudi rednega pouka s 

svojimi sošolci, maternimi 

govorci slovenščine. Za takšen 

program se oblikuje posebni 

učni načrt za slovenščino kot 

drugi jezik. 

Šola samostojno ali v 

sodelovanju z drugimi šolami na 

določenem območju oblikuje 

skupine za učenje maternega 

jezika in kulture za učence, 

Kode 

 

 

 

Učenje slovenščine, slovenščina 

drugi jezik, učenje pred 

vključevanjem v redni pouk, 

strnjeni program učenja jezika, 

udeleževanje priseljencev pri 

rednem pouku, s sošolci 

maternimi govorci slovenščine, 

posebni učni načrt za drugi 

jezik. 

 

 

 

 

Sodelovanje med različnimi 

socialnimi in kulturnimi 

skupinami in skupnostmi, učenje 

maternega jezika in kulture za 

Kategorije (cilji medkulturne 

pedagogike) 

 

 

 

Obča vzgoja za skupno bivanje 

različnih.  

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam. 

 

 

 

 

 

 

 

Ohranjanje posebnih identitet 

manjšinskih skupin 
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katerih materni jezik ni 

slovenščina, v obsegu ene ure na 

teden za skupino učencev. 

Dobro razvita jezikovna 

zmožnost v prvem jeziku je eden 

od temeljnih pogojev za razvoj 

jezikovne zmožnosti v vseh 

drugih jezikih. Zato predlagamo, 

da bi imeli priseljenci v osnovni 

šoli možnost učenja svojega 

prvega jezika in kulture.« 

 

učence priseljence, skupinsko 

delo. 

 

 

Učenje materinščine pogoj za 

učenje drugega jezika-

slovenščine in drugih tujih 

jezikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večanje dejanske enakosti 

možnosti manjšinskim skupinam 

(dodelani kod v marenem 

jeziku),  

 

 

 

B) ANALIZA UČNIH NAČRTOV 

PRILOGA 6: Analiza splošnih ciljev učnega načrta za predmet spoznavanje okolja od 1. do 

3. razreda z vidika možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

Tabela 6: Prikaz analize poglavja Splošni cilji iz učnega načrta za predmet spoznavanje okolja 

za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (od 1. do 3. razreda) z vidika možnosti razvijanja 

medkulturnih kompetenc 

Izpis dela analiziranega 

besedila 

Koda 

 

Kategorija: cilji, ki vplivajo na 

razvoj medkulturnih 

kompetenc: 

- razvoj empatije, 

- poudarjajo podobnosti 

med kulturami 

- znanje (o različnih 
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kulturah, naravnih 

danostih, socialnega 

konteksta ter tujih 

jezikov) 

- razvoj lastne kulturne 

identitete 

 

 

Splošni cilji (str. 5): 

»…Ob tem se razvija odnos do 

dejstev, strpnost do negotovosti, 

odprtost za  

sprejemanje tujih zamisli in 

občutljivost za dogajanja v 

naravnem in družbenem okolju. 

Zlasti ta  

občutljivost za dogajanja v 

okolju naj bi se razvila v 

zavedanje o pomembnosti 

človekovega  

premišljenega ravnanja tako v 

medosebnih kot družbenih 

odnosih, v razvijanju strpnosti 

do drugačnih  

in upoštevanje načela enakosti 

med spoloma (socialne in 

državljanske kompetence).« 

 

»Namen je postaviti temelje za 

konstruktivno razmišljanje o 

vsebinah državljanstva, etike, 

odgovornosti  

v krajevnem in mednarodnem 

smislu, demokraciji, pravičnosti, 

 

Strpnost 

Odprtost 

Sprejemanje 

Občutljivost za družbena 

dogajanja 

 

 

Občutljivost za dogajanja v 

okolju, zavedanje o medosebnih 

odnosih, premišljeno ravnanje 

 

 

Strpnost do drugačnih 

 

 

 

 

 

 

 

Temelji za konstruktivno 

razmišljanje, znanje o 

državljanstvu, odgovornosti, 

demokraciji, pravičnosti, 

človekove pravice, kulturna 

 

 

Razvoj empatije 

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj empatije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje znanja o družbenih 

ureditvah, človekovih pravicah, 

pravičnosti, kulturni 

raznovrstnosti 
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varnosti, človekovih pravicah, 

kulturni  

raznovrstnosti, proizvodnji in 

potrošniških vzorcih…« 

 

»…Splošni cilji in kompetence 

za vseživljenjsko učenje ( str. 5) 

(sporazumevanje v maternem in 

tujih jezikih,  

matematična kompetenca v 

znanosti in tehnologiji, digitalna 

pismenost, učenje učenja, 

socialne in  

državljanske kompetence, 

samoiniciativnost in podjetnost, 

kulturna zavest in izražanje) se 

med seboj  

povezujejo, dopolnjujejo in 

poglabljajo …« 

raznovrstnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporazumevanje (materni in tuji 

jezik), učenje učenja, socialne 

kompetence, državljanske 

kompetence, kulturna zavest 

(medkulturne kompetence, 

identiteta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj lastne kulturne identitete 

 

Znanje tujih jezikov 

 

PRILOGA 7: Analiza operativnih ciljev v učnem načrtu spoznavanja okolja za prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje (od 1. do 3. razreda) z vidika možnosti razvijanja 

medkulturnih kompetenc 

Tabela 7: Prikaz analize operativnih ciljev v učnem načrtu spoznavanja okolja za prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje (od 1. do 3. razreda) z vidika možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

 

 

Izpis dela analiziranega 
besedila 

Koda 

 

Kategorija: cilji, ki vplivajo na 

razvoj medkulturnih 

kompetenc: 

- razvoj empatije, 

- poudarjajo podobnosti 
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med kulturami 

- znanje (o različnih 

kulturah, naravnih 

danostih, socialnem 

kontekstu ter tujih 

jezikih) 

- razvoj lastne kulturne 

identitete 

 

Tematski sklop ČAS (str. 7): 

»Spoznajo vidike življenja ljudi 

v preteklosti in danes (bivališča, 

prehrana, obleka, delo, prevoz).« 

 

Vidiki življenja, ljudje, 

preteklost, sedanjost, življenjski 

pogoji  

 

 

Znanje o (naravnih) danostih, 

kulturi 

 

 

 

» Poznajo pomen dediščine.« 

 

Dediščina (razvitost, napredek, 

korenine, zapuščina) 

 

Razvoj lastne kulturne identitete, 

znanje o socialnem kontekstu  

 

Tematski sklop JAZ (str. 13) 

» Prepoznajo podobnosti in 

razlike med ljudmi.«  

 

 

Podobnosti – empatija, razlike 

 

Poudarjajo podobnosti med 

kulturami (delno), povezava z 

razvojem empatije. 

 

Tematski sklop SKUPNOSTI 

(str. 14): 

»Spoznajo pestrost praznovanj 

doma in po svetu (osebna, 

lokalna, verska, državna, 

mednarodna praznovanja). 

 

 

 

 

Prazniki, verski, državni, 

mednarodni, praznovanja doma 

in po svetu, vrste praznikov  

 

 

 

 

 

Znanje o svojih in različnih 

praznikih 

 

 

 

»Vedo, da živimo v državi 

Sloveniji, in poznajo državne 

simbole.« 

Država Slovenija, simboli 

 

Znanje o slovenski državi  

in razvoj slovenske kulturne 

identitete 
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» Vedo, da v Sloveniji živijo 

Slovenci in pripadniki drugih 

narodov.« 

 

Slovenci, pripadniki drugih 

narodov 

Znanje o prisotnosti drugih 

narodov 

» Vedo, da je Slovenija članica 

EU, in poznajo sosednje 

države«. 

 

Slovenija, del večje skupnosti, 

članica EU, poznavanje 

sosednjih držav 

 

Identiteta (pozitivno, negativno), 

znanje o geografski umeščenosti 

in družbeni uvrščenosti 

Slovenije 

 

» Vedo, da Slovenija sodeluje 

tudi z drugimi državami 

(gospodarstvo, trgovina idr.), 

 

Sodelovanje, druge države, 

različna področja sodelovanja 

Identiteta, znanje 

 

Tematski sklop: ODNOSI (str. 

15): 

» Spoznajo, da smo ljudje 

različni, in razumejo 

različnosti.« 

 

 

Različnosti (ne podobnosti!), 

ljudje, razumevanje različnosti 

 

 

Poudarjanje podobnosti, ne 

različnosti! 

 

 

»Vedo, da morajo biti vsem (ne 

glede na razlike) dani pogoji, da 

živimo človeka vredno 

življenje«.  

 

Pogoji za življenje, človeka 

vredno življenje 

 

Razvoj empatije 

 

»Razumejo nujnost sodelovanja 

in medsebojne strpnosti med 

ljudmi« 

Odnosi, sodelovanje, 

medsebojna strpnost, ljudje 

Razvoj empatije 
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PRILOGA 8: Analiza splošnih ciljev učnega načrta predmeta družba (4. in 5. razred) z 

vidika možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

Tabela 8: Prikaz analize splošnih ciljev v učnem načrtu predmeta družba za drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje (4. in 5. razred) 

                                                 
10 V tem poglavju se pojavijo kategorije, ki so bolj splošne kot sem jih sama zastavila in delno zajemajo definicijo 
medkulturnosti, kar je zelo obetajoče za iskanje navedenih medkulturnih kompetenc v operativnih ciljih. 
11 Enako kot za prejšnjo opazko, se pojavi kompetentnost. 

Izpis dela analiziranega 
besedila iz Splošnih ciljev 
predmeta (str. 5) 

Kategorija: cilji, ki vplivajo na 

razvoj medkulturnih 

kompetenc: 

- razvoj empatije, 

- poudarjajo podobnosti 

med kulturami 

- znanje (o različnih 

kulturah, naravnih 

danostih, socialnem 

kontekstu ter tujih 

jezikih) 

- razvoj lastne kulturne 

identitete 

 

» Pri predmetu družba učenci 
razvijajo:  

- zavedanje o interakciji, 
soodvisnosti kulturnih, 
družbenih, naravnih procesov in 
pojavov ter pomembnost 
trajnostnega razvoja; 

- družbene, komunikacijske in 
raziskovalne spretnosti in 
sposobnosti, ki jim ob znanjih 
omogočajo uspešno ravnanje v 
okolju 

- stališča in vrednote v okviru 
okoljske, državljanske in 

 

 

Medkulturnost10 

 

 

 

 

Kompetentnost11 

 

 

 

Vzgoja za splošne vrednote 
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12 V tem poglavju se pojavijo kategorije, ki so bolj splošne kot sem jih sama zastavila. Pri interpretaciji bom 
razjasnila odločitev o uporabi le-teh. 

domovinske vzgoje ter vzgoje za 
demokracijo in človekove 
pravice, 

-…emocionalne, socialne 
sposobnosti ter spretnosti… in 
strategije vseživljenjskega 
učenja (socialne in državljanske 

kompetence, sporazumevanje v 

maternem jeziku, 
samoiniciativnost in podjetnost, 
digitalna pismenost, učenje 
učenja, kulturna zavest in 
izražanje ipd.) 

 

 

 

 

 

Ključne kompetence12 

 

Vsebinski sklop: Ljudje v 
družbi (str.5): 

» Spoznavajo družbene razlike 
med ljudmi, vključenost in 
izključenost posameznih 
skupin.« 

 

 

Negativni kontekst- razlike 

namesto podobnosti, znanje o 

socialnem kontekstu, empatija 

»Razvijajo pozitiven odnos do 
države Slovenije, domovine in 
Evropske unije (EU).« 

Razvoj lastne (kulturne) 

identitete in znanja – cilj se 

nanaša na vse učence- pri enih 

se razvija znanje, pri drugih 

lastna kulturna identiteta 

Vsebinski sklop: Ljudje v 
prostoru (str. 5) 

Učenci: 

» spoznavajo osnovne 
geografske značilnosti naravnih 
enot Slovenije« 

 

 

 

Znanje o naravnih danostih 

Vsebinski sklop: Ljudje v času 
(str. 6) 

Učenci: 
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PRILOGA 9:  Analiza operativnih ciljev učnega načrta predmeta družba za drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje (4. in 5. razred) z vidika možnosti razvijanja medkulturnih 

kompetenc 

Tabela 9: Prikaz analize operativnih ciljev v učnem načrtu predmeta družba za drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje (4. in 5. razred) z vidika možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

 

Izpis dela analiziranega 
besedila iz Operativnih  ciljev 
predmeta za 4. razred, sklop 
Ljudje v družbi (str. 7): 

Kode: cilji, ki vplivajo na 

razvoj medkulturnih 

kompetenc: 

- razvoj empatije, 

- poudarjajo podobnosti 

med kulturami 

- znanje (o različnih 

kulturah, naravnih 

danostih, socialnem 

kontekstu ter tujih 

jezikih) 

- razvoj lastne kulturne 

identitete 

» Spoznavajo slovensko 
kulturno dediščino in razvijajo 
zavest o narodni identiteti in 
državni  

pripadnosti.« 

Identiteta 

Razvoj lastne (kulturne) 

identitete in znanja – cilj se 

nanaša na vse učence- pri enih 

se razvija znanje, pri drugih 

lastna kulturna identiteta 

» Ugotavljajo razmerja med 
posameznikom in različnimi 
skupnostmi, družbo ter njihovim 
naravnim in kulturnim okoljem, 
primerjajo dediščino preteklosti 
in sodobnost.« 

Znanje o družbi 
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» Razumejo pomen sprejemanja 
in spoštovanja drugačnosti.« 

Razvoj empatije (ni eksplicitno 

povedano, da gre za 

večkulturnost) 

Izpis dela analiziranega 
besedila iz Operativnih  ciljev 
predmeta za 4. razred, sklop 
Ljudje v prostoru in Ljudje v 
času (str. 8): 

 

» Spoznajo naravno in kulturno 
dediščino domačega kraja/ 
domače pokrajine in razumejo, 
zakaj moramo skrbeti zanjo«  

- Razvoj lastne kulturne 

identitete ( lahko tudi 

posredno poudarjanje 

podobnosti med 

kulturami, znanje o 

različnih/drugih 

kulturah, naravnih 

danostih) 

Izpis dela analiziranega 
besedila iz Operativnih  ciljev 
predmeta za 5. razred, sklop 
Ljudje v družbi (str. 8): 

 

»Razložijo selitve prebivalcev, 
vzroke in posledice selitev«  

 

» Spoznajo, da so ljudje v 
skupnosti različni (na primer: po 
starosti, veri, spolni 
usmerjenosti, etnični 
pripadnosti, 
družbenoekonomskem statusu; 
družbene, kulturne razlike idr.) 
in prepoznajo stereotipe v 
povezavi z njimi« 

Znanje o migraciji 

prebivalstva 

 

 

 

Znanje (o različnih 

kulturah, socialnem 

kontekstu, stereotipih) 

Poudarajanje 

podobnosti – tukaj spet 

razlik 

Empatija- ponotranjanje 

stereoptipov. 
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Izpis dela analiziranega 
besedila iz Operativnih  ciljev 
predmeta za 5. razred, sklop 
Ljudje v prostoru in Ljudje v 
času (str. 9, 10): 

 

» Spoznajo in navedejo nekatere 
slovenske značilnosti 
(tipičnosti), posebnosti, in 
sestavine, ki oblikujejo narodno 
istovetnost, naravno in kulturno 
dediščino«. 

Razvoj lastne kulturne 

identitete 

» Poznajo različnost prebivalstva 
v Sloveniji (narodne manjšine, 
priseljenci)« 

Znanje o prebivalstvu 

Slovenije- manjšine, 

priseljeci 

 

 

PRILOGA 10: Analiza splošnih ciljev učnega načrta predmeta zgodovina (6. razred) z 

vidika možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

 

Tabela 10: Prikaz analize splošnih ciljev v učnem načrtu predmeta zgodovina za drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje (6. razred) z vidika možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

 

Izpis dela analiziranega 
besedila iz Splošnih ciljev 
predmeta za 6. razred, (str. 5 - 
6):  

Kode: cilji, ki vplivajo na 

razvoj medkulturnih 

kompetenc: 

- razvoj empatije, 

- poudarjajo podobnosti 

med kulturami 

- znanje (o različnih 

kulturah, naravnih 

danostih, socialnem 

kontekstu ter tujih 
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jezikih) 

- razvoj lastne kulturne 

identitete 

 

Učenci so zmožni: 

»Poudariti pomen pozitivnih 
kulturnih vplivov znotraj 
slovenskega naroda in s 
sosednjimi narodi«. 

 

 

Medkulturnost13 

» Razvijati sposobnost za 
razumevanje in spoštovanje 
različnih kultur, ver, ras in 
skupnosti« 

» Razvijati dojemljivost za 
vrednote, pomembne za 
življenje v sodobni demokratični 
družbi: strpnost  

v medsebojnih stikih in odnosih, 

spoštovanje drugačnosti in 

različnosti, medsebojno 

sodelovanje,  

spoštovanje človekovih pravic in 
demokratičnega državljanstva; 

Razvoj empatije 

Znanje o različnih kulturah 

 

 

Razvoj empatije, interakcija 

 

 

PRILOGA 11: Analiza operativnih ciljev učnega načrta pri predmetu zgodovina za 6. 

razred z vidika možnosti razvijanja medkulturnih kompetenc 

Tabela 11: Prikaz analize operativnih ciljev v učnem načrtu predmeta zgodovina za drugo 

vzgojno-izobraževalno obdobje (6. razred) 

Izpis dela analiziranega 
besedila iz Operativnih 
ciljev predmeta za 6. 
razred, 4. Izbirna tema: 

Kode: cilji, ki vplivajo na 

razvoj medkulturnih 

kompetenc: 

                                                 
13 Višja kategorija od prvotno določene. Glej interpretacijo poglavja. 
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NAČIN ŽIVLJENJA 
(str. 8):  

- razvoj empatije, 

- poudarjajo podobnosti 

med kulturami 

- znanje (o različnih 

kulturah, naravnih 

danostih, socialnem 

kontekstu ter tujih 

jezikih) 

- razvoj lastne kulturne 

identitete 

 

» Učenci sklepajo o 
pomenu pravil za sožitje 
življenja v skupnosti. 
(Pravila za sožitje in 
življenje v skupnosti 
(strpnost, multikulturnost 
idr.))« 

Razvoj empatije in znanja- 

ekspliciten 

 

» Na primerih iz 
vsakdanjega življenja 
prikažejo pomen 
spoštovanja do različnih 
kultur, pomen 
spodbujanja strpnosti do 
različnih kultur in 
medkulturnega 
sodelovanja.« 

Razvoj empatije, znanja - 

ekspliciten 
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C) ANALIZA GRADIV ZA POUK 

 

PRILOGA 12: Analiza delovnega učbenika za spoznavanje okolja v 1. razredu (2 dela) z 

vidika prisotnosti vsebin, ki lahko krepijo medkulturne kompetence 

 

Tabela 12: Prikaz analize delovnega učbenika za predmet spoznavanje okolja v 1. razredu 

osnovne šole, 2 dela: 1. del 

 

Analizirana vsebina: besedilo, 

slika, razpredelnica, graf 

Medkulturna kompetenca, ki 

jo razvija: 

- Empatija 

- Podobnosti med 

kulturami 

- Znanje o različnih 

kulturah 

Identiteta (slovenska, 

neslovenska) 

Tema Jaz in ti, str. 6, 7: 

1.naloga (str. 6): fotografija 

dveh svetlopoltih otrok, pri 

kateri je besedilo: Po čem smo si 

različni, po čem smo si podobni? 

 

Podobnosti (med kulturami?) 

5.naloga (str.7): risbe različnih 

obrazkov in imena otrok pod 

njimi.  

Iskanje podobnosti v različnosti 

(če bi imena bila različna in ne 

le slovenska) 

Str. 7: 

» Ljudje se med seboj 

razlikujemo po mnogih zunanjih 

znakih in tudi po tem, kaj radi in 

neradi delamo, kaj nas zanima, 

kaj razveseljuje in dolgočasi, kaj 

radi jemo in pijemo. Otroci 

 

Podobnosti z iskanjem razlik 

Identiteta 

Empatija (strpnost, odnos do 

drugačnosti) 
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spoznavajo najprej sebe, nato 

druge ter razlike in podobnosti 

med njimi. Razvijajo strpen 

odnos do drugačnosti.« 

Tema To smo mi, str. 9: 

» Ob prihodu v šolo se morajo 

otroci prilagoditi življenju in 

delu v oddelčni skupnosti. 

Mnoge svoje želje in interese 

morajo uskladiti z interesi 

drugih otrok v skupini. Za to so 

potrebni pogovori in dogovori. 

Zaradi različnih navad in potreb 

so včasih konflikti neizbežni. To 

je priložnost za vživljanje v 

druge in za spoznavanje 

različnih čustvenih stanj in 

izrazov.« 

 

 

 

Empatija (tudi socialne 

spretnosti) 

Tema Prazniki, str. 38, 39: 

 

» …Ljudje praznujejo različne 

praznike ali isti praznik 

praznujejo različno, zato 

moramo spoštovati običaje in 

praznike drugih kulturnih in 

verskih skupnosti.« 

 

 

 

Empatija, podobnosti v razlikah, 

znanje o različnih kulturrah 

Tema Družine, str. 19,20: 

Risbe: pet različnih tipov družin. 

Narisana je tričlanska družina, v 

kateri sta mama in hči Sara 

temnopolti in oče svetlopolt, 

Senadova družina, netipična 

dvočlanska družina (oče, sin), 

 

Empatija, znanje o različnih 

kulturah, barvah kože, netipičnih 

družinah s tipičnimi navadami 

(razbijanje stereotipov) 
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igrata nogomet. 

Komentar, str. 19: Razvijamo 

strpen odnos do drugačnosti. 

 

PRILOGA 13: Analiza učbenika in delovnega zvezka spoznavanja okolja za 2. razred z 

vidika prisotnosti vsebin, ki lahko krepijo medkulturne kompetence 

 

Tabela 13: Prikaz analize vsebine učbenika za spoznavanje okolja v 2. razredu 

 

Analizirana vsebina: besedilo, slika, 

razpredelnica, graf 

Medkulturna kompetenca, ki jo razvija: 

- Empatija 

- Podobnosti med kulturami 

- Znanje o različnih kulturah 

- Identiteta (slovenska, neslovenska) 

Tema Naše šole, str. 14: 

»Učenci v Bangladešu nosijo uniforme.« 

 

Znanje (o navadah učencev v Bangladešu) 

Razlike (naši učenci ne nosijo, v Bangladešu pa 

nosijo uniforme) 

Predlog boljše izbire vsebine: iskanje podobnosti: 

Učenci v Bangladešu so enako stari kot ti in 

obiskujejo šolo. 

Tema »Znaki govorijo«, str. 40: 

»Narisani znak razume več ljudi« je komentar na 

risbo. 

Opis risbe: trije ljudje na letališču opazujejo isto 

risbo in vsak razmišlja v svojem jeziku, kar je 

napisano v oblačkih nad njihovimi glavami. 

Arabec je oblečen v značilna tradicionalna 

oblačila, Kitajec in Slovenec pa oblečena po 

evropsko, torej ne tradicionalno. 

   

 

 

Znanje o različnih tradicionalnih oblačilih 

(pozitivno), stereotipi (negativno) 

(predlog: lahko bi bili vsi trije oblečeni v 

tradicionalna oblačila z oblački jezikov nad 

glavami ali pa vsi trije oblečeni v moderne obleke. 

To bi izničilo stereotip, da vsi Arabci nosijo samo 

tradicionalna oblačila.) 
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»V našem okolju je veliko sporočil. Nekatera so 

narisana. Tako obveščanje je hitrejše. Razumejo 

ga tudi nepismeni in tujci…« str.41 

Vsebina, s katero bi lahko obravnavali empatijo- 

vživljanje v občutek, ko ne znaš jezika države, v 

kateri se nahajaš. 

Tema: »Različni sosedi, različni okusi«, str. 59  

Opis slik in zapis besedila: 

Na strani je 6 slik in vsaka prikazuje tradicionalne 

jedi različnih narodov, pod katerimi so komentarji: 

• Kitajska restavracija- riž; Kitajci jedo s 

palčkami 

• Burek; Topel burek bo za malico (ni 

napisano, čigava je to jed) 

• Pek s testom v rokah; Pizza je italijanska 

jed. 

• Mehiške jedi, klobuk; Mehičani radi jedo 

pekoče jedi. 

• Slika restavracije s hitro hrano; Največ 

hamburgerjev pojedo Američani. 

• Slika kuharja, ki strga meso; Giros nam 

postrežejo Grki. 

 

 

 

 

Znanje o različnih narodih, njihovih navadah 

povezanih le s hrano (negativno, stereotipi). 

 

Str. 59: 

»Vsak dan se srečujemo z različnimi ljudmi. 

Otroci ugotavljajo, da se ljudje razlikujemo po 

spolu, jeziku, ki ga govorimo, po oblačenju, po 

tem kaj jemo, in še po čem. Spoznavajo, da so 

razlike dobrodošle in da nas bogatijo. (Npr. ni 

dobre in slabe hrane, ampak obstajajo različne jedi 

in različni okusi) 

 

Znanje o različnostih, ki so potem interpretirane 

kot prednosti in ne kot slabosti posameznega 

naroda. 
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PRILOGA 14: Analiza učbenika in delovnega zvezka spoznavanja okolja za 3. razred z 

vidika prisotnosti vsebin, ki lahko krepijo medkulturne kompetence 

  

Tabela 14: Prikaz analize vsebine učbenika za spoznavanje okolja v 3. razredu 

Analizirana vsebina: besedilo, slika, 

razpredelnica, graf  

 

Medkulturna kompetenca, ki jo razvija: 

- Empatija 

- Podobnosti med kulturami 

- Znanje o različnih kulturah 

- Identiteta (slovenska, neslovenska) 

Tema: Slovenija v Evropi, str. 52,53,54 

»… V Sloveniji živi dva milijona prebivalcev. 

Velika večina so Slovenci. Poleg Slovencev živijo 

v Sloveniji tudi Italijani, Madžari, Hrvati, Srbi, 

Bošnjaki, Romi, Albanci, Makedonci in drugi. 

Nekateri so v Sloveniji že dolgo, drugi so se k 

nam priselili v zadnjih desetletjih.« 

 

Znanje o narodih, ki živijo v Sloveniji (empatija, 

podobnosti, identiteta) 

»Sosednje države so Avstrija, Italija, Madžarska 

in Hrvaška. Pred sto leti smo živeli v skupnem 

cesarstvu. Ko je razpadlo, je nastala 

Jugoslavija…« 

Podobnosti med državami, narodi (empatija, 

identiteta, znanje) 

»…Na avstrijskem Koroškem živijo tudi 

Slovenci…« 

»V Italiji živijo tudi Slovenci«. 

»Včasih sta bili Slovenija in Hrvaška v isti državi 

Jugoslaviji.« 

Empatija, znanje, identiteta, podobnosti 

Str.54: 

» Vsaka država ima svoj uradni jezik. V naši 

državi je uradni jezik slovenščina. Na Obali in v 

Prekmurju sta uradna jezika tudi italijanščina in 

madžarščina.« 

 

 

Znanje o tujih in svojem jeziku, manjšine (čeprav 

niso omenjene), identiteta. 

Negativno- niso omenjeni jeziki drugih narodov. 

Tema: Okrog sveta, (učbenik str. 56, 57, delovni  
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zvezek str. 42, 43) 

Učbenik: Slika globusa: opis značilnosti 

posameznih svetovnih držav in morebitnih 

posebnosti le-teh. 

Delovni zvezek: / 

Znanje (geografske značilnosti) in izhodišče za 

krepitev vseh medkulturnih kompetenc 

Tema: Prvi maj v svetu (učbenik str. 70, 71, 

delovni zvezek str. 53) 

Učbenik: »Ljudje po vsem svetu so se borili in se 

še borijo za enake pravice…« 

 

 

Podobnosti 

 

 

PRILOGA 15: Analiza učbenika za družbo (4. razred) z vidika prisotnosti vsebin, ki lahko 

krepijo medkulturne kompetence 

 

Tabela 15: Prikaz analize vsebine učbenika za družbo v 4. razredu osnovne šole 

Analizirana vsebina: besedilo, 

slika, razpredelnica, graf  

 

Kode: Kategorije: medkulturna 

kompetenca, ki jo razvija 

- Empatija 

- Podobnosti med 

kulturami 

- Znanje o različnih 

kulturah 

- Identiteta (slovenska, 

neslovenska) 

Tema Družba in jaz, str 5: 

Fotografija: gledalci, temnopolti, 

svetlopolti 

Komentar po fotografijo: »Družbo 

sestavljajo vsi ljudje« 

»Večinoma imajo podobne 

lastnosti in potrebe« in da »Vsi 

ljudje smo del človeške družbe« 

 

Ljudje, svetlopolti, 

temnopolti, sestava 

družbe, vsi ljudje, 

podobni, vsi ljudje del 

družbe, Slovenci tudi del 

slovenske družbe.  

 

Znanje o podobah in podobnostih 

pri ljudeh (pozitivno) 

 

 

Prvič se pojavi medkulturna 

kompetenca Podobnosti med ljudmi, 

čeprav jih ne navede eksplicitno. 
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»Prebivalci Slovenije smo tudi del 

slovenske družbe« 

Identiteta 

Tema Načini življenja, Praznujemo 

različne praznike, str. 36: 

»Svoje verske praznike praznujejo 

tudi pripadniki drugih ver v 

Sloveniji« 

Komentar ob sliki, na kateri 

Muslimani molijo: »Muslimani ob 

praznovanju bajrama – tridnevnega 

muslimanskega praznika po 

mesecu posta.« 

»muslimani: pripadniki 

Mohamedovega nauka, ki verujejo 

v Alaha. 

 

 

 

 

 

 

Verski prazniki, pripadniki 

drugih ver, Slovenija, 

bajram, molitev, post 

 

 

 

Muslimani, Mohamedov 

nauk, Alah 

 

 

 

 

 

Znanje o: 

- praznikih drugih ver,  

- dejstvu, da tudi druge vere v 

Sloveniji praznujejo,  

- tem, kdo so Muslimani 

Tema Upoštevamo pravice ljudi, 

str.42: 

»Pravica do imena in državljanstva 

(str. 44): 

Ko se otrok rodi, njegovo ime in 

priimek… in državljanstvo vpišejo 

v rojstni list. Državljani Slovenije 

imajo slovensko državljanstvo.« 

 

Risba dečka, komentar: »Moje ime 

je Liam O'Kelly. Prihajam iz Irske 

in imam irsko državljanstvo. 

Čeprav že tri leta živim v Sloveniji 

in govorim slovensko, sem Irec…« 

 

 

 

 

Pravica, ime, 

državljanstvo, dokumenti, 

Slovenci, slovensko 

državljanstvo 

 

 

 

 

Razlika med 

državljanstvom, 

narodnostjo, pripadnost, 

identiteta 

 

 

Znanje o tem, da državljani 

Slovenije imajo slovensko 

državljanstvo, priseljencih, kako 

pridobimo državljanstvo, narodnost 

 

 

Identiteta v povezavi z državo 

izvora in jezikom, empatija  

Tema Nekaterim so pravice kršene,   



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Dejana Omerza, magistrsko delo 

 

125 
 

str. 48: 

Plakat (pomanjšan): »Vsi drugačni, 

vsi enakopravni« 

 

Žid, brezdomec, begunec 

 

Znanje, empatija 

 

 

PRILOGA 16: Analiza učbenika za družbo (5. razred) z vidika prisotnosti vsebin, ki lahko 

krepijo medkulturne kompetence 

 

Tabela 16: Prikaz analize vsebine učbenika za družbo v 5. razredu 

Vsebina učbenika (besedilo) Koda Kategorija: medkulturna 

kompetenca, ki jo razvija: 

- Empatija 

- Podobnosti med 

kulturami 

- Znanje o različnih 

kulturah 

- Identiteta (slovenska, 

neslovenska) 

Tema Ljudje v družbi, podnaslov 

Prebivalstvo, 

str. 7: 

 

»…Prebivalstvo pokrajin se 

razlikuje po številu ter starostni, 

narodnostni in verski sestavi…«  

 

 

 

Prebivalstvo, razlikovanje, 

starost, narodnost, vera 

 

 

 

Znanje o razlikah v prebivalstvu 

Podnaslov Premagajmo 

predsodke, str. 8, 9: 

  

»Zaradi selitev v sedanjosti in 

preteklosti ter spreminjanja meja 

med državami živimo skupaj 

ljudje različnih narodov. V 

Sloveniji živimo Slovenci skupaj 

Selitev, sedanjost, preteklost, 

spreminjanje mej, skupno 

življenje različnih narodov, 

Slovenci, Italijani, Madžari, 

Romi, Srbi, Hrvati, Albanci 

Znanje o sestavi prebivalstva, 

zgodovini, narodih, ki živijo v 

Sloveniji. 

Empatija (odvisno od učitelja) 

Identiteta (odvisno od učitelja) 
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z Italijani, Madžari, Romi, Srbi, 

Hrvati, Albanci in tudi 

posamezniki drugih narodov. 

Seveda živi tudi veliko 

Slovencev v sosednjih in bolj 

oddaljenih državah.« 

,posamezniki drugih narodov. 

 

 

 

Slovenci, življenje v sosednjih in 

oddaljenih državah. 

 

 

 

 

Podobnosti (enaka situacija za 

druge narode v Sloveniji in 

Slovence v tujini) povezava z 

empatijo 

»Ljudje različnih narodnosti pa 

tudi iz različnih pokrajin se bolj 

ali manj razlikujemo. To se kaže 

v naši govorici, imamo bolj ali 

manj različne navade, nekatere 

igre se igramo drugače, kuhamo 

nekoliko drugače, praznujemo 

različne praznike, lahko smo 

različnih veroizpovedi, 

pomembne so nam različne 

stvari. Pravimo, da pripadamo 

različnim kulturam.« 

Različne narodnosti, govorice, 

navade, igre, kuhe, prazniki, 

veroizpovedi, pripadnost 

različnim kulturam 

Iskanje razlik (morali bi iskati 

podobnosti, ker nas zbližajo) 

»… Zaradi različnosti so ljudje 

drugih kultur zanimivi. Včasih, 

če so zelo drugačni od nas, se jih 

tudi bojimo. Čeprav nimamo 

nobenih slabih izkušenj z njimi, 

smo pripravljeni verjeti o njih 

vse slabo. Seveda tudi oni o nas 

mislijo podobno. To so 

predsodki. Treba je kar nekaj 

poguma, da preženemo 

predsodke in se začnemo 

prijateljsko pogovarjati.« 

Druge kulture, zanimivost le-teh, 

drugačni, strah, odsotnost slabih 

izkušenj, predsodki, prijateljska 

komunikacija, interakcija 

Znanje o drugih kulturah 

prežene predsodke, 

Empatija (če se z nekom 

pogovarjamo, se vanj moramo 

vživeti, ga razumeti) 
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(str.9) » Vsi imamo pravico do 

ohranjanja lastne kulture in 

prepričanj ter dolžnost, da smo 

strpni do drugih.«  

 

Pravica, lastna kultura in 

prepričanje, dolžnost biti strpen 

do drugih. 

Cilj integracijske politike RS14 

Tema Naša država, Republika 

Slovenija 

Podnaslov: V Sloveniji živijo 

tudi drugi narodi, str. 107 

  

Iz povzetka: » V RS živita dve 

avtohtoni narodni manjšini. To 

so Madžari v Prekmurju in 

Italijani v slovenskem delu Istre. 

Oboji imajo urejeno šolanje v 

svojem jeziku in pravico do 

uporabe maternega jezika v 

javnosti. Imajo tudi svoje 

organizacije in društva. V 

Sloveniji živijo tudi priseljenci 

iz nekdanje Jugoslavije in 

Romi.« 

Avtohtoni manjšini, Italijani, 

Madžari, urejeno šolanje v 

svojem jeziku, pravica uporabe 

materinščine v javnosti, 

organizacije, društva, priseljenci 

iz Jugoslavije, Romi 

Znanje o manjšinah, priseljencih 

in Romih 

 

Empatija (kot odnos do pravice 

uporabe materinščine v javnosti, 

ponotranjanje pravic drugih 

narodov) 

 str 108:  

» V nekaterih delih Slovenije 

živijo Romi. Običajno prebivajo 

v svojih naseljih, imajo svoj 

jezik in običaje. Romski otroci 

hodijo v slovenske šole. V 

občinah, kjer živijo, imajo svoje 

Romi, svoja naselja in jezik, 

običaje, obiskujejo slovenske 

šole, imajo občinske svetnike. 

Znanje o Romih 

Empatija: Mogoče izpostaviti in 

kritično ovrednotiti, da nimajo 

svojih šol ali pa vsaj možnosti 

spremljanja pouka v romščini. 

                                                 
14 Zanimivo je, da se v učbeniku družbe  za 5. razred pojavlja cilj integracijske politike, ki je zapisan v Resoluciji o 

imigracijski politiki RS (1999), in sicer: »…svoboda kot pravica do izražanja kulturne identitete ob zagotovitvi 

spoštovanja integritete in dostojanstva vsakega posameznika in gojitve lastne kulture v skladu z zakoni in temeljnimi 

vrednotami Republike Slovenije.« 
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občinske svetnike.«  

» V Sloveniji živi precej 

priseljencev iz nekdanje 

Jugoslavije. To so Srbi, Hrvati, 

Bošnjaki, Črnogorci, Makedonci 

in Albanci. Večina so državljani 

Slovenije. Mnogim med njimi, 

predvsem njihovim otrokom, ki 

so tukaj rojeni, je Slovenija 

postala domovina. Kakor vsi 

ljudje imajo priseljenci pravico 

ohranjati svoj jezik, kulturo in 

vero.« 

Priseljenci, Jugoslavija, Srbi, 

Hrvati, Bošnjaki, Črnogorci, 

Makedonci in Albanci, 

državljani Slovenije,  Slovenija 

kot domovina priseljencev, 

pravica do ohranjanja svojega 

jezika, kulture in vere. 

Znanje o priseljencih,  

Empatija - seznaniti učence s 

pravicami priseljencev. To lahko 

povežemo s snovjo Slovenci 

zunaj slovenske državne meje.  

Identiteta vseh učencev 

 

 


