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1 UVOD 
 

Nastanek in delovanje sodobne družbe sta v jedru povezana s spoprijemanjem z negotovostjo. 

Upravljanje negotovosti in vzpostavitev sodobnosti sta od 18. stoletja naprej povezana z nastopom 

politične ekonomije kot racionalnosti urejanja varnosti družbe, njenih podsistemov in življenja 

posameznikov. 

Čeprav je politična ekonomija proizvedla in proizvaja vrsto gotovosti, danes, ko se je uveljavila kot 

preveč »izključna in samozadostna«, trka ob meje in s tem sproža vrsto negotovosti. To je čas, v 

katerem se posameznice, posamezniki in institucije spoprijemamo s preizpraševanjem starih in z 

iskanjem novih načinov upravljanja ter vzpostavljanja gotovosti in varnosti sveta (prim. Beck 2001 in 

Bauman 2002). Razumevanje sodobnih izzivov, s katerimi se spoprijemamo, kliče po premisleku 

specifičnih pogojev, v katerih so nastali, načinov njihovega oblikovanja in njihovega vpričnega 

strukturiranja racionalnosti kot sistemov mišljena in praks, ki v delih še vedno produktivno urejajo 

delovanje sodobnosti. 

Pri tem se v pomembnem delu opiramo na Foucaulta, ki pokaže, kako racionalnosti in elementi, ki jih 

polnijo, v določnem trenutku v neki dani uskladitvi izstopijo kot strateški način urejanja razmerij moči. 

Sodobne družbe od 18. stoletja naprej delujejo na prepletu treh dispozitivov: suverenosti, nadzora in 

varnosti (prim. Foucault 2008a, 2008b, 2009). Delujoči dispozitiv varnosti kot niz regulativnih idej je 

genealoško izstopil na ozadju idej liberalne družbe, pomnožitve avtonomnih prostorov posameznikov, 

posameznic in sočasnih zamikov oblastnih odnosov. Upravljanje avtonomije predpostavlja pomnožitev 

vloge vednosti, ki posameznikom, posameznicam omogoča upravljanje omenjenih prostorov in lastnih 

življenj ter v pomembnem delu zapade racionalnosti politične ekonomije (prim. Weber 1978). Oblast se 

je v tem okviru zamikala v funkcijo omogočanja pogojev delovanja avtonomnih prostorov. Sočasno se je 

vzajemno na istem osišču vzpostavljala skrb oblasti za temeljno varnost in gotovost življenj pred 

pomanjkanjem. Na tej liniji se je kot osišče zagotavljanja gotovosti strukturirala tudi skrb oblasti za 

upravljanje svobodnega trga kot prostora produkcije obilja. Svobodni trg pa je ob tem sprožal vrsto 

negotovosti in neenakosti, ki jih je država upravljala z vrsto mehanizmov regulacije in prerazporejanja. 

Prav to produktivno uravnavanje liberalnega in socialnega omogoča vzpostavitev delujočega dispozitiva 

varnosti. V 70. letih prejšnjega stoletja pa so se prej delujoči regulativni mehanizmi liberalne družbe in 

politične ekonomije zamikali v regulativne mehanizme neoliberalne racionalnosti. Ta je ob poudarjanju 

stave na svobodni trg in skrajno individualizacijo razkrajala socialne elemente in vlogo države v družbi 

ter družbo samo, ki kot taka ni več obstajala. Regulativno idejo prerazporejanja je v političnih, 
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ekonomskih ter v družbenih diskurzih in praksah nadomestila ideja učinkovitosti družbenih subsistemov 

in posameznikov.  

S tem povezani vzpostavljajoči se novi načini upravljanja, ki so gradili na vzpostavljeni racionalnosti 

politične ekonomije, so tudi v polje edukacije vstopali skozi zamike notranje organizacije dela, na liniji 

avtonomije in odgovornosti za učinkovitost. Tako se je izoblikovala tudi specifična potreba po 

kakovostnem upravljanju edukacije kot poskus preurejanja obstoječih racionalnosti ob strateškem 

polnjenju z elementi regulativnih idej neoliberalizma. Nova razmerja moči pa se niso strukturirala 

linearno niti enosmerno. Foucaultovo pojmovanje oblasti kot razmerij moči na ozadju mikrofizike in 

kapilarnih operacij tudi v polju edukacije in pojmu kakovost v njej (prim. Bourdieu 1990 in 2002) razkriva 

dejavna razmerja produkcije in reprodukcije idej ter praks, ki se kontinuirano strukturirajo v razmerju z 

racionalnostjo regulativnih idej, ki v polje vstopajo. Tako se je tudi začetna ideja popolnega upravljanja 

kakovosti v polje edukacije na različnih ravneh vpela na različne načine. Ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti se v edukaciji tako strukturira na dveh vzajemnih linijah – na prvi, ki poskuša edukacijo 

upravljati z regulativnimi mehanizmi ekonomije (iztisniti iz vsega čim več za čim manjšo ceno), ter drugi, 

ki te mehanizme sprejema, preureja in zamika skladno z racionalnostjo edukacijskega polja ter tako 

poskuša oblikovati nove oblike varnosti in kakovosti. Medtem ko narašča število tistih, ki opozarjajo, da 

sodobne racionalnosti trkajo ob meje in povzročajo vse več negotovosti, preizpraševanje kakovosti kot 

gotovosti edukacije postaja vse pomembnejše osišče premisleka še mogoče varnosti edukacije in 

družbe.  

Metodološko besedilo privzema Bourdieujevo konceptualizacijo strukturiranja subjektivne objektivacije 

sveta in je poskus konstrukcije pogleda na svet skozi konstrukcijo teoretičnega okvira s ciljem razumeti 

pravila, v katerih je ta svet nastal in po katerih deluje, hkrati pa omogoča misliti še mogoče smeri 

razvoja (prim. Bourdieu 1998 in 2002). V tem je (dispozicijsko in pozicijsko) omejen na 

sociološkoedukacijski tip pameti, ki poskuša ohranjati liberalno varnost družbenih razmerij ter hibridnih, 

postopnih prehodov mimo preprostih in hitrih obratov ter se tako pozicionira nazaj v igro produktivnih 

oblastnih odnosov. Teoretični del besedila je torej poskus strukturiranja pogleda na družbo in edukacijo 

na ozadju Foucaultovega, Webrovega in Bourdieujevega konceptualnega aparata, ki nam v 

nadaljevanju omogoči tematiziranje specifičnih racionalnosti ter znotraj njih vpisanih možnosti in mej, ki 

omogočajo oblikovanje diskurzov sodobne družbe, predvsem diskurza kakovosti v edukaciji. Analiza je 

na teoretičnih ugotovitvah strukturirana mreža racionalnosti in elementov, ki na ozadju širših družbenih 

diskurzov poskušajo urejati polje edukacije, predvsem skozi mehanizme ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti (v nadaljevanju: UZK). Na primeru izbranih besedil o kakovosti edukacije po posameznih 

ravneh v Sloveniji poskuša pokazati, kako racionalnosti in elementi znotraj njih oblikujejo mehanizme 
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UZK, kako jih reproducirajo in kako zamikajo. Razumevanje pogojev delovanja nam bo omogočalo 

misliti še mogoče oblike kakovosti kot varnosti edukacije in širše družbe. 

 

Povzetek 

 

Doktorska disertacija je sociološki pogled na strukturiranje sodobne družbe in edukacije ter predvsem 

vpogled v logiko konceptualizacije ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v njej. Kakovost pri tem 

tematiziramo kot del mehanizmov zagotavljanja varnosti sodobne družbe, polja edukacije in 

posameznic, posameznikov. 

V nalogi skušamo pokazati, kako se v spoprijemih z negotovostjo sodobna družba strukturira v luči 

dispozitiva varnosti kot enega izmed sidrišč racionalnosti politične ekonomije, ki je v okviru liberalnih 

konceptualizacij vladanja postala tudi politična racionalnost upravljanja s populacijo. 

Omenjenemu sledimo kot premestitvam juridičnega in disciplinskega dispozitiva v dispozitiv varnosti na 

linji vzpostavljanja regulativnih mehanizmov usmerjanja in urejanja pogojev življenja populacije 

(biopolitike) (Foucault prim. 2009 in 2008b).  

Kljub produktivnosti politične ekonomije kot racionalnosti urejanja sodobne družbe Weber (prim. 1978 in 

2002) in Bourdieu (prim. 2005) opozorita na meje in negotovosti, ki jih omenjena racionalnost sproža, 

predvsem ob prehajanju racionalnosti ekonomskega polja v preostala polja družbe. Posledice te 

hegemonije Beck (prim. 2001) in Bauman (prim. 2002) popisujeta kot tveganja sodobne družbe. Pri tem 

nista osamljena. Tudi drugi avtorji svoje premisleke in kritike večinoma sidrajo v zamike regulativnih 

mehanizmov politične ekonomije in novega liberalizma. Pri tem gre za v naši razpravi posebej 

pomemben odmik od zagotavljanja varnosti v racionalnost varnosti nenehne rasti, napredka in 

predvsem kapitalske učinkovitosti ter s tem povezanih pogojev za vznik sodobnih tveganj pa tudi 

mehanizmov zagotavljanja varnosti, tudi v polju edukacije. 

V tem okviru tematiziramo ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti kot enega izmed tovrstnih poskusov 

urejanja in vzpostavljanja gotovosti sodobne edukacije. Na ozadju racionalnosti politične ekonomije in 

(novega) liberalizma se okrog koncepta kakovosti strukturira vrsta racionalnosti, ki v medsebojnih 

razmerjih bolj ali manj uspešno strukturira politike in prakse ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter 

oblikuje temu primerne diskurze. Analiza diskurzov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v edukaciji 

pokaže na vznik kakovosti kot popolnega upravljanja kakovosti (total quality management) kot dela 
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regulativnih mehanizmov novega liberalizma. Analiza pokaže tudi, da se je v polje edukacije zahteva po 

popolnem upravljanju kakovosti vpela različno.  

Ugotavljamo, da je na delu ohranjanje obstoječih racionalnosti in praks, na drugi strani pa je mogoče v 

določenih konceptualizacijah ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti zaznati tudi preizpraševanje in 

zamikanje prevladujočih racionalnosti v smer drugačnih (hibridnih) praks in elementov kakovosti ter 

ponekod že vzpostavljajočih se novih racionalnosti – v edukaciji in širše v družbi. 

 

Ključne besede: kakovost, racionalnost, varnost, politična ekonomija, biopolitika, vladnost, liberalizem, 

regulacija, hibridnost 

 

Abstract 

This PhD thesis is a sociological perspective on the structuring of modern society, education and above 

all an insight into the logics of conceptualising of discovering and maintaining its quality. The quality is 

thematised as part of mechanisms providing the security of the modern society, educational field and 

individuals. 

The thesis attempts to show, how in the process of tackling uncertainties, the modern society has been 

structured in the light of security dispositive as one of the anchorage points of the rationality in political 

economy which following liberal conceptualisations of governmentality has become a political rationality 

in managing populations. 

These may be followed as shifts from juridical and disciplinary dispositive to dispositive of security in 

establishing regulative mechanisms of directing and regulating the life conditions of the population 

(biopolitics) (Foucault comp. 2009 and 2008b).  

Even though political economy has been understood as a productive rationality regulating the modern 

society, Weber (comp. 1978 and 2002) and Bourdieu (comp. 2005) highlight the limitations and 

uncertainties which are caused by political rationality itself, in particular in the case when rationality of 

economic field interferes in other areas of society. The consequences of this hegemony are considered 

as risks of contemporary society by Beck (comp. 2001) in Bauman (comp. 2002) 

In addition, other authors commonly anchor their reflections and criticisms on the delays of regulative 

mechanisms of political economy and new liberalism. In our discussion, this is an important deviation 
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from assuring security into a rationality of security of continuous growth, development and above all 

capitalistic effectiveness and with this related conditions for emerging (springing up) of new modern 

risks as mechanisms of assuring security – including educational fields. 

In this way quality assurance and assessment is being thematised as attempt to regulate and 

(re)establish educational certainty. The rationality of political economy and (new) liberalism are the 

driving forces of structuring a range of rationalities in the conceptualisation of quality. These rationalities, 

in their inter-relationships, structure further policies and practices of establishing and assuring quality 

and consequently their appropriate discourses. 

Discourse analysis of quality assurance and assessment in education indicates emergence of quality as 

total quality management which constitutes regulative mechanisms of the new liberalism. The analysis 

also illustrates that the requirement for total quality management has been intertwined in the educational 

field in various ways. It may therefore be concluded that the existing rationalities and practices still do 

operate, however, in specific conceptualisations of quality assurance and assessment one may also 

notice re-considerations and shifts of dominant rationalities towards different (hybrid) practices and 

quality elements, as well in some cases already towards new emergent rationalities which are not only 

observed in education but also in the wider society.   

 

Key words: quality assurance and assessment, rationality, security, political economy, bio politics, 

governmentality, liberalism, regulation, hybridism 
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2 SPOPRIJEMI Z NEGOTOVOSTJO IN VZPOSTVALJANJE RACIONALNOSTI 
SODOBNE DRUŽBE 

 

»/…/ Teorija, ki nastaja, ni sistem, temveč inštrument, logika, specifična odnosom moči in bojev okrog 

njih /…/« (Foucault 1980: 145) . 

Za razumevanje nastanka sodobnosti in specifičnih izzivov, ki jih živimo, se bomo zaradi njihove 

produktivnosti oprli na Foucaultovo konceptualizacijo dispozitivov in znotraj njih oblastnih mehanizmov, 

ki so pomembno zaznamovali sodobnost od 18. stoletja naprej. Foucault (prim. 2009) nam genealoško 

pokaže, da so tveganja in negotovosti nekaj, s čimer se človeštvo spopada ves čas svojega obstoja. Kar 

se spreminja, so načini, s katerimi družbe poskušajo upravljati negotovosti in zagotavljati varnost. Ob 

tem, ko ustvarjajo pogoje reprodukcije in zamikanja lastnega obstoja, ustvarjajo nova tveganja, lastna 

mehanizmom reprodukcije, ki hkrati krepijo pogoje svojega obstoja in ustvarjajo pogoje lastnega 

izčrpavanja.  

Koncept dispozitiva varnosti, njegovo vzpostavljanje in ohranjanje nam bo tako služil kot instrument 

pojasnjevanja strukturiranja sodobnosti na osišču pojmovanja oblasti, vednosti in subjekta (prim. 

Foucault 2008a). Tako pojmovani mehanizmi varnosti so družbi zadnja tri stoletja omogočili 

vzpostavitev specifične racionalnosti upravljanja, ki se tudi danes kaže kot prevladujoča resnica 

razumevanja sveta, drugih in sebe. To racionalnost na sledi Foucaultu razumemo kot politično 

ekonomijo (prim. 2009 in 2008b).  

 

2.1 Dispozitiv varnosti in genealogija sodobnosti  

 

»Mehanizem varnosti deluje na osnovi te dejanskosti, na način, da jo uporablja kot oporo in ji tako 

omogoča delovanje, omogoča delovanje posameznih delov te dejanskosti v medsebojnih razmerjih. 

Povedano drugače: zakon prepoveduje in disciplina predpisuje, osrednja funkcija varnosti pa je – ne da 

bi prepovedovala ali predpisovala, morda le uporabila instrumente prepovedi in predpisa – odzivnost na 

dejanskosti na način, da odziv sam izniči dejanskost, na katero se odziva: jo izniči, omeji, preveri ali 

preuredi. Menim, da je tovrstna preureditev znotraj elementa dejanskosti v jedru mehanizmov varnosti« 

(Foucault 2009: 47).  
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Ko govorimo o dispozitivih, mislimo na mnoštvo heterogenih elementov in določen tip geneze, ki se 

kaže kot določen tip strukture (matrice) v smislu strateškosti prevladujočega načina urejanja 

(arrangement, disposer): racionalnosti oblasti, vednosti in subjekta. Dispozitivi so vseskozi heterogene 

zbirke, ki vsebujejo diskurze, institucije, arhitekturne rešitve, zakone, upravne ukrepe, moralne in 

humanitarne trditve …; so formacije, katerih glavna funkcija v določenem zgodovinskem trenutku 

ustreza določeni potrebi, in imajo strateško funkcijo. Kot taki predpostavljajo upravljanje razmerja sil, ki 

podpirajo tipe vednosti in so hkrati s temi tipi podprte (prim. Foucault 2008a: 194–196). Strateškost 

dispozitivov in njihovih elementov je vpisana v upravljanju razmerij ob nameri, da jih v določeni smeri 

razvijemo, blokiramo, utrdimo, uporabimo itn. Določen tip geneze (primer varnosti) pa meri na prevlado 

strateškega cilja (skozi korist, interese), ki je pogoj za vzpostavitev dispozitiva. Trajanje dispozitiva je 

vezano na funkcionalno točko naddoločenosti, kontinuirano ponovno vzpostavljanje (preureditev 

heterogenih elementov) ob sočasnem strateškem polnjenju, ki funkcionira kot potrjevanje v smislu 

produkcije učinkov, ki ga krepijo. Dispozitiv se vedno vpisuje v igro oblasti. Ob tem se vedno opira na 

enega ali več robov vednosti, ki iz dispozitiva nastanejo in ga hkrati pogojujejo (prim. Foucault 2008a: 

194–196). Gre torej za način, kako se neke velike strategije vpnejo, kako poiščejo možnost za svoje 

delovanje v mikroodnosih oblasti (prim. prav tam: 199). Foucault opozori, da je znotraj posameznega 

dispozitiva moč misliti tudi določene tipe racionalnosti, mišljenja, kalkulacij, praks (prim. 2009: 232). V 

razmerju s funkcijo svobodnega delovanja (posameznikov, skupin, institucij ...), ki jo dispozitiv varnosti 

proizvaja in se nanjo opira, pa isti mehanizem proizvaja tudi negotovosti. Oblastni mehanizmi, ki se 

reproducirajo skozi obljube varnosti, se lahko reproducirajo le ob sočasni opredelitvi nevarnosti. 

Racionalnost varnosti je tako sopostavljena z racionalnostjo tveganja. Oblastno razmerje ni eno, 

razmerij moči, oblasti in nadzora je več. Vsako se opira na različne sisteme razmerij med tehnikami, 

taktikami, manevri, delovanjem …, ki jih Foucault označi kot dispozitive (prim. Foucault 2009: 19–24). 

Dispozitiv varnosti je torej sočasno posledica liberalne racionalnosti ter hkrati pogoj za njen obstoj in 

reprodukcijo. Ko se vprašamo o pogojih, možnostih in modalnostih ter o konstrukciji objektov onstran 

konstitutivnega subjekta, lahko liberalizem kot racionalnost moderne družbe umestimo nazaj v razmerja 

moči. Foucault tega ne zanika; tudi sicer namen tega besedila ni v kritiki liberalne racionalnosti, temveč 

samo njeno privzemanje v točki, ki jo Foucault po našem mnenju na ravni liberalnih oblastnih odnosov 

in dispozitiva varnosti kot del teh konkretno pokaže ter nam omogoča produktivno razumeti dinamiko 

sodobne družbe (prim. Foucault 2008b in 2009). 

 



14 
 

Oblast mislimo torej na ravni odnosa s posamezniki, predvsem in tudi skozi prostore delovanja, ki jih 

o(ne)mogoča. Če torej privzamemo Foucaultovo konceptualizacijo odnosov oblasti, se oddaljimo od 

racionalnosti oblasti kot podrejene interesom samo enega polja (države, ekonomije) v preizpraševanje 

mehanizmov, ki to racionalnost omogočajo1.  

To vodi v razmislek o rabi teh odnosov v strategijah, kar pomeni, da postane pomembno vprašanje 

razmerje med moralnim telesom populacije in mikrotelesi individuumov (prim. Foucault 1980: 142 in 

2008a: 125–126). Obvladovanje mnogovrstne in razčlenjene dejanskosti predpostavlja oblastne 

tehnologije, ki segajo vse do teles posameznikov, njihovih dejanj, nagnjenj, načinov vsakdanjega 

obnašanja; med drugim segajo tudi v polje edukacije (prim. Foucault 2008a: 125–126). »V 17. in 18. 

stoletju pa se pojavi takšna forma oblasti, ki se začne izvajati z družbeno produkcijo in družbenimi 

storitvami. Gre za to, kako zagotoviti produktivne storitve posameznikov v njihovem konkretnem 

življenju. In zato je bila nujna dejanska in učinkovita inkorporacija oblasti, inkorporacija v tem smislu, da 

je morala biti oblast sposobna dobiti dostop do teles posameznikov, do njihovih dejanj, nagnjenj in 

načinov vsakdanjega obnašanja. Od tod pomen metod, kot je šolska disciplina /…/« (prav tam: 126). 

Foucaultova analiza oblasti in dispozitivov je za to delo zanimiva vsaj v dveh vidikih: odmika se od 

močno razširjenega pojmovanja oblasti kot samo represivne. Foucault tako zapiše: »Negativna 

koncepcija oblasti je povezana z reduciranjem oblasti na zakon« (prav tam: 1980: 139). Zakon kot 

principalni instrument vladanja, kot pokaže avtor, je bil v zahodnih družbah prevladujoč vse do 17./18. 

stoletja. V sodobni družbi pa naj bi se splošna ekonomija oblasti gibala v smer varnosti (prim. Foucault 

2009) in politične ekonomije. 

Foucault (prim. prav tam) na primeru tehnik upravljanja z mestom in načinom spopadanja z boleznimi2 

(gobavost, kuga, koze) pokaže zamike v koncipiranju oblastnih tehnologij in mehanizmov, in sicer kot 

zamike od juridičnega, disciplinskega dispozitiva v smer dispozitiva varnosti. Oblastna razmerja tako 

pridobijo na kompleksnosti in se odločilno odmaknejo od koncipiranja oblasti kot samo represivne in 

negativne.  

Kako torej razumeti oblast in varnost? Foucaultu pokaže, da je bistven distinktiven element, ki razločuje 

oblastne mehanizme, značilne za sodobno družbo, od racionalnosti predhodnih mehanizmov oblasti, 

racionalnost regulacije, preurejanja, prerazporeditve. Izhajajoč iz prepovedi, izpelje tri oblike modulacije 

oblasti (prim. Foucault 2009: 4–6).  

                                                      

1 Ostane pa vprašanje historičnih mentalnih in institucionalnih struktur, ki racionalnosti krepijo/zavirajo skozi vzpostavljanja 
razmerij moči, ki se med polji in v njih imanentno producirajo in reproducirajo. 
2 Prim. Foucault 2009: 9–11. 
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Juridična oblast deluje na binarnosti prepoved – izključitev. Posameznik, ki prekrši zakon, prestopi mejo 

prepovedanega, je izključen. V Nadzorovanju in kaznovanju (prim. 2004) pokaže, da je ta modulacija 

povezana s telesom posameznika. »Duša« je torej tista, ki se konceptu tovrstne tehnike izmika. Izmikajo 

se vprašanja vzrokov, ki bi bili mogoče povezani z določenim tipom prekrška. Posameznik je torej 

izločen – navadno je to telesna kazen: mučenje in smrt. Druga modulacija, ki iz tega izide, je 

(produktivna) disciplina. Ta vključuje enak sistem prepovedi in kazni, tako da uporablja koncept 

nadzora. S tem, ko poskuša vršiti nadzor nad posamezniki z namenom prevencije in korekcije 

posameznika (nastanek zapora), torej že deluje v smer preureditve (prim. prav tam). Niz točk nadzora, 

pregledov je torej usmerjen v prevencijo kršitve prepovedi, kazen pa se od spektakularnega trenutka 

mučenja in usmeritve kot definitivnega trenutka odmika v smer tehnik korekcije posameznika. 

Posameznika je skozi niz praks treba popraviti, moralizirati … Umestitev posameznika znotraj 

disciplinskih mehanizmov omogoči v razmerja oblasti vstop tehnik, ki spadajo v področje nadzora in 

diagnoze posameznika (psihologija, medicina, preiskovalno delo …). S tem nastopi tudi pomnožitev 

oblastnih mehanizmov, ki kaznujejo, in tudi pomnožitev razmerij moči med njimi (prim. Foucault 2009: 

4). Tretja modulacija oblastnih razmerij sledi enakemu zakonu, a s to razliko, da je aplikacija zakona 

usmerjena v razvoj ukrepov regulacije, preureditve pojava. Vprašanje upravljanja pojava vključuje 

vprašanja o povprečjih (npr. povprečje določenih vrst prestopništva) in stavi na statistično predvidljivost 

dogodkov. Temeljno vprašanje tako ni več to, kako pojav preprečiti, ampak postane cilj ohraniti določen 

pojav znotraj socialno in ekonomsko sprejemljivih meja, okrog povprečja, ki naj bi bilo optimalno za 

delovanje določene družbe (prim. prav tam: 5). Od disciplinske racionalnosti se torej oddalji tudi v točki, 

ko binarno distinkcijo prav – narobe nadomesti s (še) sprejemljivimi povprečji. Tretjo modulacijo avtor 

poimenuje dispozitiv varnosti, za katerega je ob zgoraj omenjenem temeljnem vprašanju značilno še, da 

pojav umesti v niz mogočih dogodkov, oblast pa se umešča v točko kalkulacije cene (kaj se splača: več 

represije ali več prekrškov) (prim. prav tam: 6). Foucault (prav tam) opozarja, da prva dva mehanizma v 

dispozitivu varnosti nista nadomeščena, ampak nasprotno vključena v dispozitiv varnosti, ki med tremi 

modulacijami vzpostavlja nova razmerja, da omogoči prostor modifikacij družbe, posameznika, skratka 

drugačni družbi primeren način regulacije – upravljanja družbenih razmerij. 

Foucault utemeljuje tudi razlikovanja med juridičnostjo, disciplino in varnostjo ter zapiše, da je distinkcijo 

mehanizmov mogoče zaznati skozi odnos treh omenjenih modulacij – v točkah odnosa do prostora, 

negotovosti in v vrsti normalizacije, ki iz posamezne modulacije izhaja (prim. Foucault 2009).  
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2.1.1 Prostor 

 

Na primeru organizacije mesta pokaže, da drugače kot disciplinski dispozitiv, ki deluje v umetnem, 

praznem prostoru (Richelieu), dispozitiv varnosti deluje na organizacijo cirkulacije v smeri eliminacije 

nevarnih elementov in maksimiranja količine dobrih. Ob tem se zanaša na naravne danosti (Nantes) in 

ne stremi k popolnosti: spopadanje s prenaseljenostjo, odpiranje prostorov za nove ekonomske in 

administrativne funkcije, upravljanje odnosov z okoliškim podeželjem ob sočasnem dovoljevanju rasti. V 

tej točki je morda smiselno dodati, da je na ozadju teh zamikov treba misliti tudi na širšo družbeno 

dinamiko časa med 16. in 18. stoletjem. Foucault pojasnjuje, da so se v tem obdobju mesta odpirala: 

mestna obzidja, ki so v srednjem veku služila kot ločnica med mestom in podeželjem, so ob porastu 

(mestnega) prebivalstva postala ne samo demografska, temveč predvsem ekonomska ovira3. 

Pomnožitev prebivalstva in cirkulacija ljudi ter blaga v mestih sta klicali po redefiniciji suverene oblasti, ki 

je bila tradicionalno vezana na določeno ozemlje. Če je oblast suvereno vezana na ozemeljske meje in 

disciplina deluje na telesa posameznikov, varnost deluje na celotno populacijo. Foucault s pojmom 

populacija poimenuje mnogoterost posameznikov, ki so povezani med seboj glede na materialnost, v 

kateri živijo. Materialnost pa je v nasprotju z umetnostjo prostora discipline vezana na upravljanje z 

naravnostjo, torej na odprte nepredvidljivosti, ki jih je mogoče spremljati in upravljati samo z oceno 

možnosti (prim. Foucault 2009: 18–20). Disciplina se tu kaže kot centripetalna: izolira prostor in določa 

posamezne segmente, se koncentrira in zapira. Za mehanizem varnosti pa velja tendenca nenehne 

širitve prostorov in deluje po načelu centrifugalnosti, konstantnosti vključevanja novih elementov: 

produkcije, psihologije, vedenja. Zanaša se na podrobnosti, ki niso same po sebi dobre/slabe, temveč 

so privzete kot nujne, neizbežne, naravne: »oprime se jih na ravni njim lastne učinkovite dejanskosti« 

(prim. prav tam: 46–47). 

 

2.1.2 Negotovost 

 

Povzeto postane predstavljivo, ko Foucault pojasni odnos oblasti do negotovosti skozi odnos vlade do 

dogodka. Za primer vzame primer pomanjkanja4. Disciplinski mehanizmi se s pomanjkanjem 

                                                      

3 V Franciji to sovpada s časom merkantilizma in prehoda v fiziokratizem. 
4 Na primeru pomanjkanja Foucault pokaže preplet ekonomije, politike in populacije. Pomanjkanje označuje kot stanje pred 
lakoto, potencialno nevarnost, ki prevzame oznako nevarnosti, še preden to dejansko postane. To omogoči genealoški 
vpogled v tehnologije oblasti – cilje, strategije in predviden politični program akcije. 
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spoprijemajo tako, da ga poskušajo preprečiti z nizom prohibicij, prepovedi in predpisov, še preden to 

postane realnost.  

Mehanizmi varnosti, ki jih Foucault postavi v odnos s pojavom liberalizma, pa stavijo na izničenje 

pomanjkanja na osnovi realnosti gibanja, ki do pomanjkanja pripelje. V omenjeno problematiko 

vključujejo širši pogled na problem, onstran racionalnosti trga, razmislek vse od kmeta, ki žito seje, do 

razmerja med trgi, na katerih se žito dokončno prodaja, torej vpotegnejo logiko in razumevanje dejanj 

vseh vključenih akterjev (racionalnost politične ekonomije) (prim. Foucault 2009: 30–36). Ekonomska 

teorija fiziokratizma je odnos do pomanjkanja uredila tako, da je »vzpostavila niz povezav med 

različnimi elementi dejanskosti; pojav je tako postopoma nadomeščen, preverjen, omejen in v zadnji fazi 

izničen, brez uporabe prepovedi in brez tega, da bi izgubil svojo dejanskost. Povedano drugače, 

delovanje znotraj dejanskosti nihanj med obiljem/pomanjkanjem /…/ in ne vnaprejšnjega preprečevanja, 

vzpostavlja mehanizem, ki je po mojem mnenju mehanizem varnosti in ne več juridično disciplinski 

mehanizem« (prav tam: 37). Kar bo za to delo pomembno, je teza, da pojav pomanjkanja obstaja samo 

znotraj kot posledica določenih umetno postavljenih ukrepov, ki so se izkazali kot neučinkoviti. Nova 

racionalnost je nastopila s konceptom »laissez-faire«: dovoliti pojavu, da se razvije in pokaže zmožnost 

samoregulacije kot nov pristop k vprašanju oblasti. Univerzalnost pojava s tem izgine, grožnja 

pomanjkanja pa se porazdeli med nizom trgov, skupin in posameznikov. Tovrsten pristop omogoča 

analizo na dveh ravneh: na ravni kolektivnega in individualnega. Ob tem se pojavi globoka zareza med 

tem, kar je primerno za ekonomsko-politično akcijo vlade, in tem, kar je primerno na ravni populacije. 

Pojem mnogoterost posameznikov nadomesti pojem populacije, ki deluje hkrati kot političen objekt in 

subjekt (prim. prav tam: 40–41).  

Populacija ustreza namenu: posamezniki znotraj populacije so vzvod, pogoj za doseganje ciljev na ravni 

populacije (prim. prav tam: 42). Je torej pojem, ki se pojavi in se lahko pojavi relativno s pojavom 

liberalizma. Nevmešavanje, dopuščanje svobode gibanja, naravnost procesov pomeni dovoliti realnosti, 

da se razvije skladno z zakoni, s principi in z mehanizmi, ki so njej lastni. Foucault ne zanika dejstva, da 

je prav ta ideologija eden izmed predpogojev za razvoj modernih, kapitalističnih oblik gospodarstva, a 

se odmika od ideološkega pogleda na liberalizem. Rekli bi lahko, da temu poskuša pristopiti s hrbtne 

strani. Ko podvomi, da so liberalni ukrepi (kot npr. tisti, povezani s pomanjkanjem) dejansko vezani na 

neki vnaprej zastavljen cilj, ampak jih umesti znotraj tehnologij moči, dejansko vrne igro liberalizma na 

raven mikrofizike oblasti – tiste, ki ni le represivna, ampak in predvsem produktivna.  

»Populacija kot politični subjekt je kot nov kolektivni subjekt popolnoma tuj juridični in politični misli 

prejšnjih stoletij; kaže se v vsej svoji kompleksnosti, skozi reze, diskontinuitete« (Foucault 2009: 42). 
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Njenemu pojavu je mogoče slediti v kontekstu objekta, proti kateremu in na katerega so usmerjeni 

mehanizmi z željo po specifičnih učinkih, in tudi subjekta v smislu samoregulacije (prim. prav tam: 42–

43). 

Foucault razlikuje pojem populacije od starejšega pojma ljudstva. Predvsem – kot poudarja – gre za 

redefinicijo pojma, ki stavi na vedenje ljudi, in sicer na način, da vsak posameznik deluje dobro kot član 

in hkrati kot element znotraj širšega pojava, ki naj bi ga uravnavali – populacije. Ljudstvo v odnosu do 

populacije pa ostaja tisto, ki se vede, kot da ni del kolektivnega subjekta – objekta populacije; postavlja 

se zunaj populacije in zavrača biti del nje. Juridično disciplinski mehanizmi posameznika, ki ne spoštuje 

zakona, postavijo zunaj kolektivnosti subjekta, ustvarjenega na osnovi družbene pogodbe (ga kaznujejo, 

izženejo, na tak ali drugačen način usmrtijo). Populacija pa ne deluje na liniji poslušnega 

subjekta/prestopnika; kolektivnost subjekta populacije temelji na drugačni družbeni pogodbi (prim. prav 

tam). 

 

2.1.3 Normalizacija 

 

Specifična oblika oblasti se kaže tudi v distinktivni vlogi normalizacije discipline in varnosti. Medtem ko 

se odnos norme in zakona kaže kot vzajemen – zakon teži h kodifikaciji norme –, se mu izmikajo 

tehnike normalizacije, ki se razvijajo pod sistemom zakona, na njegovih robovih, morda tudi v nasprotju 

z njim (prim. Foucault 2009: 56).  

Po avtorjevem mnenju je nesporno, da disciplina normalizira, in sicer tako, da normira: ločuje normalno 

in nenormalno. »Disciplina analizira in razčlenjuje; razčleni posameznike, prostore, čas, gibanje, dejanja 

in prakse. Razčleni jih v sestavne dele, tako da so ti lahko vidni in spremenjeni. /…/ disciplina nato 

sestavne dele klasificira in jih identificira skladno s končnim objektom. Kateri so najboljši ukrepi za 

doseg želenih rezultatov? /…./ kateri otroci so sposobni doseči določen rezultat? /…/ disciplina 

vzpostavi optimalno zaporedje, optimalno koordinacijo: kako je mogoče dejanja medsebojno povezati 

/…/ disciplina določi procese progresivnega urjenja in nenehnega nadzora in na koncu na osnovi prej 

naštetega oblikuje delitev med tistimi, ki so neprimerni, nesposobni, in drugimi« (prav tam: 56–57).  

Drugače od disciplinskega mehanizma mehanizem varnosti deluje onstran prepovedi, preprečevanja. 

Foucault se tu vrne na epidemijo koz v Evropi v 18. stoletju, pri čemer pokaže pojav nove racionalnosti 
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onstran izključevanja in karantene (prim. gobavost in kugo), ki temelji na priložnosti in verjetnosti.5 Na 

tej ravni se pojav strukturira relativno z racionalnostjo populacije. Disciplina na primeru epidemije ločuje 

med zdravimi in obolelimi, tako da jih izolira. Varnost pa upošteva obolele in zdrave kot celoto. »Ne gre 

za delitev med tistimi, ki so bolni, in tistimi, ki niso.  

Privzema vse – bolne in tiste, ki niso – kot celoto, kot populacijo in identificira stopnjo verjetnosti za smrt 

znotraj populacije, /…/ normalnost pričakovane okužbe in smrt zaradi bolezni« (prav tam: 62). Ob tem, 

ko statistika omogoči vpogled v različne verjetnosti smrtnosti, se bolezen, pojav distribuira. Gre za 

racionalnost upravljanja z vzajemnostjo normalnega in nenormalnega z različnimi krivuljami normalnosti; 

operacionalizacija normalnosti je prepletanje med različnimi distribucijami normalnosti s ciljem, da se 

kar se da zmanjša razlike med bolj in manj ugodnim. Tako se, ob tem kar Foucault pojmuje kot primer, 

pojavi pojem rizičnosti posameznikov, posameznih skupin in populacije, ki se na posameznih ravneh 

lahko kaže kot nevarnost (bolj ali manj nevarno za …) in ki se pod določenimi pogoji lahko sprevrže v 

krizo. Niz intervencij se tako oddalji od racionalnosti discipline, ki je obolele posameznike ločevala od 

zdravih (primer karantene ob pojavu kuge) in omogoči misliti dualnost zdrav/okužen v mnogoterosti 

funkcij. Iz tega izide »normalna« distribucija primerov in smrtnosti (za določeno starost, za določeno 

mesto, področje ...) – ob normalni krivulji se pojavijo specifične krivulje normalnosti za posamezne 

rizične skupine (prim. prav tam: 62). Normalnost se torej razprši v povprečne vrednosti, ki izhajajo iz 

naravnosti pojava in ki niso vnaprej določene, vnaprej normirane kot pri disciplini. Operacionalizacija 

normalnosti torej vključuje povezanost različnih normalnosti, različnih distribucij normalnosti, tako da 

usklajuje bolj zaželene z manj zaželenimi (prim. prav tam: 63 in 67).  

 

2.2 Politična ekonomija kot racionalnost varnosti sodobnih družb  

 

Sodobne liberalne družbe so se, kot pokaže Foucault, postopoma razvijale v smer upravljanja 

negotovosti, zato so bili v mehanizme varnosti integrirani na novo uporabljani juridični mehanizmi in 

mehanizmi discipliniranja. Tako strukturiran nabor mehanizmov je v 19. stoletju postopoma pripeljal do 

delujočega načina upravljanja ter racionalnosti politične ekonomije kot mehanizma zagotavljanja 

gotovosti in varnosti življenj, ki se, kot trdi Foucault, ohranjata vse do danes.  

                                                      

5 Statistični instrumenti, ki jih je imela takrat na voljo zahodna Evropa, razvoj cepiv in cepiva proti kozam, so omogočili tak 
način razmisleka (prim. Foucault 2009: 58–59). 
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Racionalnost oblasti, ki ureja mnogoterost odnosov, v politično vključuje etično. Institucije, postopki, 

analize, refleksije, kalkulacije in taktike, ki omogočajo izvajanje specifične in precej kompleksne oblasti, 

ki imajo za objekt/subjekt delovanja populacijo in hkrati stavijo na politično ekonomijo kot racionalnost 

vednosti ter ob tem uporabljajo mehanizme varnosti kot bistven tehnični instrument, zapadejo 

racionalnosti in oblasti, ki jo Foucault poimenuje »governmentality6« (govern – politično, mentality – 

etično).  

 

Prav ta racionalnost je na Zahodu manifestacija tendence, ki je stremela in stremi k premoči ene vrste 

moči nad vsemi drugimi in ki je vodila v razvoj specifičnih vladnih aparatov ob sočasnem razvoju 

specifičnih nizov vednosti. Vladnost je način upravljanja usmerjenih ravnanj, predvsem skozi formacijo 

prostorov svobode, v katerih so se posamezniki sposobni in primorani voditi sami. Za vzpostavljanje in 

ohranjanje tovrstnih prostorov se oblastni mehanizmi opirajo na specifične vednosti, ki omogočajo 

strukturiranje normalnosti ob sočasnem vzpostavljanju mehanizmov, ki posameznike vodijo k želenim 

ciljem in tako poskušajo zagotavljati varnost (sem umeščamo tudi edukacijo). Foucault povzame, da gre 

za rezultat procesa, s katerim je srednjeveška »država« zakona postala administrativna monarhija 15. in 

16. stoletja, ki je postopno zapadla upravljanju (prim. Foucault 2009: 108–109). Upravljanje populacije je 

specifično nadzorovan pojav, saj so problematika vladnosti in tehnike vladanja dejansko postale edini 

resnični prostor političnih bojev in izpodbijanja. Upravljanje populacije kot taktike vladnosti, s tem ko 

dovoljujejo kontinuirano redefiniranje tega, kar naj bi zapadlo domeni države (razmerje med javnim in 

zasebnim), tistega, ki naj se še ohranja v njeni pristojnosti, ohranjajo obstoj države7 (prim. prav tam: 

109). »To stanje vladanja, ki se osredotoča na populacijo in ob tem uporablja in se sklicuje na 

ekonomsko vednost kot instrument, sovpada z družbo, ki jo nadzirajo in urejajo mehanizmi varnosti« 

(prav tam: 110). 

Foucault zapiše, da ob koncu 17. stoletja in v začetku 18. stoletja vlada privzema odgovornost za 

usmerjanje8 ljudstva (prim. prav tam: 197–198). Pomen vodenja, kot poudarja avtor, je večplasten in 

vključuje vodenje posameznikov, vodenje kot odnos med posamezniki in upravljanje lastnega 

obnašanja (vedenje) (prim. prav tam: xix). Prvo zapade v domeno političnega, drugo v domeno 

                                                      

6 Termin bomo v tem besedilu prevajati kot vladnost (prim. Foucault 2007). 
7 Kot določenega tipa oziroma stanja politične oblasti. 
8 Conduct – upravljati/usmerjati/vesti. 
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ekonomije in tretje v področje morale. Ob tem se oblast odpre kontinuiteti procesov: kdor želi vladati, 

mora najprej obvladati sebe, svojo družino, premoženje, kar hkrati implicira, da dobra vladavina pomeni 

dobro vodenje in vedenje – upravljanje ravnanj posameznikov (prim. prav tam: 94). »Osrednji izziv 

upravljanja postane uvedba ekonomije v politične prakse.« Ko povzema La Perriereja, zapiše, da je 

»vladanje ustrezno razporejanje stvari na način, da vodijo k primernemu cilju« (prav tam: 96). Če je 

suverena oblast stremela k »skupnemu dobremu«, je to »skupno« predpostavljalo pokorščino zakonom. 

Primernost cilja pa kaže na pluralnost ciljev za vsako stvar, področje, ki naj bi mu vladali.  

Mehanizmi vladanja se tako odmikajo od zakonov k taktikam in strategijam, ki ne predpostavljajo, 

ampak urejajo (disposer) elemente med seboj, tako da dosegajo različne cilje (prim. prav tam: 99). 

Modrost tistega, ki vlada, ni več vezana (le) na tradicijo človeških in božjih zakonov, pravičnosti in 

enakosti, temveč postane modrost znanja ter poznavanja stvari in ciljev, ki jih je mogoče in potrebno 

doseči, ter dispozicij, ki morajo biti zagotovljene, da bi bilo cilje mogoče doseči. To je omogočeno tudi s 

sočasnostjo formiranja mehanizmov administrativne monarhije kot organizacije korelativnih vednosti, 

znanj, med njimi tudi statistike, ki postane »upravljavska znanost države« (prim. prav tam: 100–101). 

Oblast, kot jo pojmuje Foucault, je mnoštvo odnosov sil, ki so neenakomerni, lokalizirani in nestabilni ter 

omogočajo pojav oblasti, medtem pa modifikacija teh istih odnosov zamika in predrugači oblastne 

položaje (prim. prav tam: xxii). Sila, pojasnjuje avtor, je vedno prisotna v določenem odnosu; vse, kar 

vpliva na dejanja posameznika, je v tem smislu sila (prim. prav tam). 

Vladati ljudem je torej nekaj drugega kot vladati ozemlju (npr. kraljevanje). Pri prvem gre za že 

omenjeno vzajemnost odnosov in s tem posrednosti vladanja nad posamezniki. Ideja tovrstnega 

vladanja ima svoje korenine na predkrščanskem in krščanskem Vzhodu, zapiše Foucault, in sicer v 

obliki pastoralne oblasti ter v praksah skrbi za duše (prim. Foucault 2009: 123). Vladarji predkrščanskih 

držav (Asirci, Babilonci, Egipčani) imajo ob vlogi kralja tudi vlogo pastirja, ki svoje podanike vodi. 

Tovrstna oblast se torej izvaja nad ljudmi, tistimi, ki vladarju sledijo, mu zaupajo, se prepustijo vodstvu; 

izvaja se torej nad mnogoterostjo, ki je ves čas v gibanju. »Ideja pastoralne oblasti je ideja izvajanja 

oblasti nad mnogoterostjo namesto nad ozemljem. Je oblast, ki vodi proti cilju in deluje kot posrednik v 

procesu. Je torej oblast, namenjena tistim, nad katerimi se izvršuje, in ne nekakšnemu vzvišenem cilju, 

kot so ozemlje, država, suveren« (prav tam: 129). Pastoralna oblast je ob tem tudi dobrodelna: delati 

dobro kot dobro samo po sebi z namenom odrešitve. Pastoralna oblast je torej oblast skrbi in »pastir« je 

nekdo, ki nenehno spremlja mnogoterost v gibanju, ima moč, nalogo in odgovornost skrbi za svoje 

podanike. Ta skrb je pred njegovo skrbjo zase. Skrb za vsakogar znotraj skupine je sočasno skrb za 

celoto in definira njegovo uspešnost ter s tem lastno odrešitev. Pastoralna oblast je oblast z namenom: 

namenjena je tistim, nad katerimi se izvaja (prim. prav tam: 129). Krščanska pastoralna oblast pa se od 
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predkrščanske razlikuje predvsem v tem, da je uspela institucionalizirati pastoralnost in tako omogočila 

prostore umetnosti vodenja, usmerjanja, prilaščanja in upravljanja z ljudmi; umetnost nadzorovanja in 

prevzemanja ljudi v njihovi kolektivnosti in individualnosti skozi celotno obdobje življenja in v vsakem 

trenutku prebivanja. Tovrstna pastoralna oblast ne sovpada s politiko, pedagogiko niti z retoriko (prim. 

prav tam: 65); je sama po sebi umetnost vladanja ljudem in embrionična točka vladnosti (prim. prav 

tam).  

Foucault pokaže, da obstoji odnos med pastoralnim in vlado (in ne med Cerkvijo in državo), pri čemer 

pastoralno misli kot konstituiran niz tehnik in postopkov, katerih osnovne značilnosti smo navedli zgoraj, 

kot ekonomijo duš. Upravljanje (conduct) kot aktivnost vodenja, usmerjanja drugih, kot dovoliti si biti 

voden in voditi samega sebe (vedenje) je pojem s pripadajočim poljem aktivnosti, ki ga je zahodna 

družba privzela od krščanske pastoralnosti (prim. prav tam: 191–193). 

Ostajajoč znotraj lastnega pojmovnega aparata, ki označuje oblastne odnose moderne (zahodne) 

družbe, avtor vpelje pojem biopolitike kot racionalnosti politične ekonomije, ki upravlja pogoje življenja 

populacije (zdravja, prebivanja, okolja, dela in vzgoje in izobraževanja). Ta tip razuma vladanja 

subjektov ne ločuje po sferah, v katerih jim je svoboda v popolnosti podeljena, in na druge, v katerih jim 

je oblast delno vsiljena, delno pa se ji prostovoljno podredijo /…/. Dejansko ne ločuje na ravni 

posameznikov, skupin, državljanov, temveč skozi lastno prakso upravljanja, torej med praksami, ki jih 

omogoča, in tistimi, ki jih ne /…/« (Foucault 2008b: 11–12). Ne ločuje subjektov, temveč stvari, ki jih je 

treba urediti, in tiste, ki jih ni. Pri tem so vladajoči in vladani v konstantnem razmerju. Gre za 

preizpraševanje primernega razmerja moči, ki zamika racionalnost vlade k iskanju načinov, kako ne 

vladati preveč (prim. prav tam: 12–13) Intelektualni instrument, tip kalkulacije, pove Foucault, ki kot 

oblika racionalnosti omogoči omenjeno samoomejevanje vladanja, je politična ekonomija. V ožjem 

smislu označuje cirkulacijo premoženja, v širšem pa vsako metodo vladanja, ki lahko proizvede 

narodovo bogastvo, ter kot splošen princip organizacije, distribucije in omejevanja moči v družbi (prim. 

prav tam: 13). Politična ekonomija se tako vpne v racionalnost vladanja 16. in 17. stoletja ter tako 

zavzame bistveno drugačno pozicijo od zunanje pozicije, ki jo zavzema juridična misel. Racionalnost 

vlade se torej od preizpraševanja legitimnosti, ki je značilna za juridično racionalnost, pomika k refleksiji 

lastnih praks kot učinkovitih, uspešnih. To pa je v bistvu vprašanje ekonomije (prim. prav tam: 15). 

»Preudarni svetovalci, ki so v preteklosti omejevali modrost suverena, nimajo nič skupnega z 

ekonomskimi eksperti, katerih naloga je vladi pokazati, kateri so v resnici naravni mehanizmi, ki jih 

poskuša upravljati« (prav tam: 17). Gre za oblikovanje partikularnega režima resnice (kaj je prav in kaj 

narobe), ki artikulira specifične tipe diskurza in nize praks, ki jih med seboj povezuje (prim. prav tam:18). 

Tako se ustvarjajo pogoji, ki omogočajo nečemu, kar prej ni obstajajo, postati nekaj delujočega – to 
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velja za politiko in ekonomijo (prim. prav tam: 19–20). S tem Foucault pokaže na moč in oblastna 

razmerja, ki se vzpostavljajo skozi razmerje med vednostjo in oblastjo (prim. prav tam). Politična 

ekonomija kot racionalnost upravljanja (med samoomejevanjem vladanja in prostori »laissez-nous 

faire«) je od 18. stoletja naprej vse bolj postajala temeljna racionalnost zagotavljanja varnosti in 

gotovosti. 

Ekonomska teorija je torej na ozadju liberalizma; od 18. stoletja naprej postaja prostor in mehanizem 

formacije resnic; še več: prizorišče odkrivanja resnice je postal trg, ki začne služiti kot točka presoje 

praks vlade kot tistih, ki so pravilne, in onih, ki so škodljive (prim. prav tam: 32). Nevmešavanje oblasti 

postane absolutno potrebno, saj je pripeto na racionalnost oblasti, ki mora ob tem, ko se umeša, to tudi 

utemeljiti (prim. prav tam: 38–41). To dvojno sidrišče, ki je značilno za specifično liberalno racionalnost 

vladanja, katere formacijo pokaže Foucault, odkriva pomembno točko urejanja odnosov moči skozi 

interes: interes kot načelo ekonomske menjave in kot merilo koristi (prim. prav tam: 44). »Natančneje 

lahko povemo, da prav skozi interes vlada lahko prisvaja vse, kar obstoji: individuume, dejanja, besede, 

bogastvo, vire, lastnino, pravice itn.« (prim. prav tam: 45). Poznavanje, upravljanje in produkcija 

interesov, posameznikov, posameznih družbenih skupin in družbe kot celote postane osrednji vzvod 

upravljanja moderne oblasti in hkrati mehanizem zagotavljanja varnosti, predvsem kot delujoči 

kapitalizem. 

Liberalizacija ekonomije ob tem pokaže tudi matrico oblastnih odnosov med Oblastjo, posameznimi polji 

vednosti in subjektom, ki temelji na interesih, prvotno skozi zagotavljanje svobode delovanja kot del 

racionalnosti varnosti. Foucault se s tem odmika od koncepta svobode, ki izhaja iz pravic človeka 

(svoboda, ki jo je bilo mogoče misliti znotraj juridičnodisciplinskega mehanizma), v polje vzajemne 

koristi. Svoboda (delovanja), pravi, je dejanski odnos med vladajočimi in vladanimi. V tem kontekstu 

liberalno pomeni vladnost, ki vodi v vse več prostorov svobode – je dejansko uporabnik svobodnega 

delovanja. Tovrstna oblast lahko funkcionira, le če dejansko obstoji vrsta prostorov svobode (trga, 

lastnine, govora …) in da bi s svobodo lahko upravljala, jo mora torej tudi proizvajati. Racionalnost 

upravljanja je torej prvenstveno vezana na upravljanje s svobodo, svobodnim delovanjem, na 

organizacijo pogojev, v katerih posameznik lahko svobodno deluje. Liberalna praksa je torej vedno 

spreminjajoča se in »tekoča9« problematika, ki pa se, priznava Foucault, kontinuirano giblje med 

produktivno/destruktivnim10 odnosom s svobodo. Oblastne intervencije na ravni zakonov in discipline so 

dejansko zagotovila za produkcijo prostorov svobode, ki je potrebna za vladanje ob kalkulaciji cene te 

                                                      

9 Tu namenoma uporabljamo pojem na sledi Baumanu (prim. 2002). 
10 Svoboda, pove Foucault, dejansko proizvaja destruktivne učinke, ki lahko prevladajo nad natanko tisto svobodo, ki naj bi jo 
proizvajali. Sem umesti tudi sodobno krizo liberalizma (prim. Foucault 2008b: 69). 
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produkcije11, torej racionalnost, ki zapade polju delovanja mehanizmov varnosti (prim. prav tam: 63–64). 

Ekonomija oblasti, značilna za liberalizem, se torej giblje v prostorih in odnosih med nadzorom, svobodo 

in varnostjo, tako da poskuša določiti prostore nevarnosti in jih upravljati.  

Oblast je tako lahko hkrati represivna in produktivna (tudi skozi represijo) in posameznik, tako kot pri 

svobodi delovanja, nikoli ni zunaj nje ali nad njo, temveč je del nje same – prostori svobode so družbeno 

strukturirani, upravljani in kot taki na ozadju dispozitivov upravljajo in strukturirajo posameznika. Trdili bi 

lahko tudi, da je relativna svoboda dejansko učinek oblasti (prim. prav tam: 71). Okrog pojma 

(ne)varnosti se konstruirajo celotna polja vednosti in režimi resnic, ki služijo kot upravičevanje koristnosti 

oblastnih posegov v (posameznikove) prostore svobode (jih redefinirajo) z mehanizmi nadzora, 

omejevanja itn. Še več: svobodo delovanja, kot opozarja, je nujno treba razumeti v okviru transformacij 

tehnologij moči in kot taka ni nič drugega kot korelat vzpostavitvi mehanizmov varnosti (prim. prav tam: 

48, 49, 71). Je torej relacija med vladajočimi in vladanimi, ki se nenehno vzpostavlja. Liberalizem je s 

Foucaultovim kategorialnim aparatom treba razumeti kot mnoštvo svobod in ne kot njegov imperativ. Je 

igra svobode in varnosti, ki liberalizem sili v kalkulacije individualnih in skupinskih interesov (prim. 

Foucault 2008b: 63–65). Foucault povzame, da je prav nevarnost ena izmed implikacij liberalizma, torej 

brez politične kulture nevarnosti ni liberalizma (prim. prav tam: 66). 

 

2.2.1 Edukacija, varnost in racionalnost politične ekonomije 

 

Foucault (prim. 2009: 34 in 2008b) s pojmom politične tehnologije telesa ob poskusu vzpostavitve 

prostorov, znotraj katerih se posameznik lahko vodi sam (prim. 2008b: 227–229 in xx), pokaže na izzive 

upravljanja na prehodu iz 15. v 16. stoletje. Vprašanje, kakšna pravila naj si posameznik postavi, da se 

bo vedel pravilno v vsakdanjem življenju, v odnosu do drugih, do avtoritet, se znotraj diskurzov vodenja 

strukturira tudi kot pedagoški problem: kako voditi otroke, tako da bodo koristni za družbo in da se bodo 

v določeni točki znali sami voditi, vesti primerno (prim. prav tam: 231). Vprašanje upravljanja kot 

racionalnosti politične ekonomije se je tudi v edukaciji zamikalo v polje varnosti. Pomnožitev šolske 

populacije z juridično zahtevo po obveznem izobraževanju, ki se je pojavila s francosko revolucijo in z 

razsvetljenskimi idejami o avtonomnem posamezniku, je strukturirala eno izmed linij varnosti edukacije. 

Predpostavka o avtonomnem posamezniku, ki je sposoben spremljanja in regulacije različnih vidikov 

lastnega življenja, se sočasno strukturira skozi potrebe oblastnih mehanizmov administrativnih 

                                                      

11 Ta problematična postane šele, ko se kaže kot edini (še) razumni pristop. 
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(absolutističnih) monarhij po upravljanju delovanja in mišljenja posameznikov (prim. Dean 2010: 19). 

Disciplinskonadzorna funkcija šol je sicer skozi začetni represivnooblastni moment populacijo vodila k 

produktivnemu upravljanju juridično dodeljenih državljanskih in človekovih pravic.  

Druga linija se je strukturirala, kot pove Foucault (prim. 2004), okrog naraščanja produkcijskega 

aparata, ki je z razvojem industrijske družbe hkrati postajal vse kompleksnejši in vedno dražji.  

»Če se je gospodarski razpon Zahoda začel s postopki, ki so omogočili akumulacijo kapitala, lahko 

nemara rečemo, da so metode za upravljanje z akumulacijami ljudi omogočile političen vzpon v 

razmerju do tradicionalnih obrednih, dragih, nasilnih oblik oblasti, ki pa jih je, ker so kmalu zastarele, 

nadomestila cela pretanjena in preračunana tehnologija podrejanja« (Foucault 2004: 241). 

Razumevanje specifičnih vlog in nalog, s katerimi se edukacija v sodobnih družbah spoprijema, kliče po 

pregledu specifičnih okoliščin, v katerih se je formirala. Prej tematizirani koncepti zamikov oblastnih 

mehanizmov in racionalnost politične ekonomije v polju edukacije predpostavljajo in omogočajo vznik 

različnih problematik in izzivov, s katerimi se spoprijema edukacija. Dispozitiv varnosti torej razumemo 

na liniji razmerij med disciplino in varnostjo, ki se v polju edukacije strukturirajo po dveh vzajemnih 

linijah. Znotraj prve gre za premeščanje fokusa od eksplicitnega nadzora nad posameznikom k 

implicitnim oblikam nadzora skozi formiranje temu primernih prostorov in specifičnih praks. Znotraj 

druge je na delu krepitev posameznika v smeri avtonomnega, racionalnega delovanja v teh prostorih. 

Edukacija prispeva k obema. Izzivi upravljanja edukacije tako izhajajo iz pomnožitve in heterogenosti v 

edukacijo vključene populacije, oblike varnosti, ki naj bi jo edukacija zagotavljala posameznim skupinam 

ob sočasnem legitimnem selekcioniranju v razmerju do racionalnosti varnosti širše družbe ter definiranju 

učinkovitosti kot kalkulacije vložkov in donosnosti. 

Čas 18. stoletja in oblikovanje disciplinske družbe nam omogočata premisleke o zgodovinskih procesih, 

v okviru katerih se oblastni mehanizmi varnosti v edukacijo vpenjajo. Urejanje človeških mnogovrstnosti 

v tem obdobju postane vprašanje načina urejanja in upravljanja različnih družbenih institucij, med njimi 

tudi šole. Posebnost disciplin, opozori Foucault, je, da skušajo v povezavi z mnogovrstnostmi določiti 

oblastno taktiko, ki ustreza trem merilom: izvrševanje oblasti naj bo čim bolj poceni, učinki naj bodo kar 

najintenzivnejši in naj sežejo kar se da daleč, to ekonomsko naraščanje oblasti pa naj se poveže z 

učinkovitostjo aparatov, v katerih se izvršuje (prim. 2004: 238–239). Razvoj disciplin je torej povezan z 

drugačno ekonomijo oblasti; oblastni mehanizmi se od znotraj integrirajo v produktivno učinkovitost 

aparatov, ki uporabljajo to, kar ustvarjajo. »Discipline nadomestijo staro načelo jemanje – nasilje, ki je 

vodilo ekonomijo oblasti, z načelom blagost – produkcija – profit« (prim. prav tam: 240). Produkcijo je v 

tem kontekstu nujno razumeti širše od ozkega pomena besede, in sicer tudi kot produkcijo vednosti, 
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spretnosti v šoli, zdravja v bolnišnicah itn. (prim. prav tam). Disciplina se tu odmika od delovanja 

oblastnih razmerij »od zgoraj« v samo jedro mnogovrstnosti, ki jo urejajo, in je kar se da diskretno 

povezana z drugimi funkcijami in hkrati čim manj potratna.  

»Skratka, oblast, ki se kaže v blišču tistih, ki jo izvršujejo, se mora nadomestiti z oblastjo, ki zahrbtno 

objektivira tiste, na katerih jo uporabljajo, bolj mora ustvariti vednost o njih kakor pa razgrinjati razkošna 

znamenja suverenosti« (prav tam: 241).  

Opazovanje, nadziranje in upravljaje populacije postane vprašanje produktivnih oblastnih mehanizmov z 

idejo prevencije in sem se v modernih družbah umesti tudi edukacija. Edukacija je torej genealoško, 

vsaj od 18. stoletja naprej, mehanizem zagotavljanja gotovosti sodobnih družb in s tem del politične 

ekonomije v povezavi z racionalnostjo tveganja kot zagotavljanjem gotovosti specifičnih oblik oblasti, 

vednosti in subjekta (prim. Foucault 2008a). Še več – gre za specifičnost programov in tehnologij ter 

diskurzivnih načinov, kako povezati prej nepovezane nize praks, tako da služijo političnim, ekonomskim, 

družbenim ciljem. Edukacijo je torej mogoče misliti kot mehanizem gotovosti populacije in (svobodnega) 

posameznika, (nacionalne) države in ne nazadnje gotovosti institucij samih. Tveganja so torej tista, ki v 

edukacijo vdirajo od zunaj, in tista, ki jih edukacija sproža sama in ki jih je dejansko težko ločiti. Vračajoč 

se na vladnost kot racionalnost vladanja in politično ekonomijo kot režim resnice, katere cilj je formacija 

odgovornih posameznikov (državljanov in delavcev), so omenjena tveganja vedno vpeta nazaj v 

kalkulacijo stroška vložka v edukacijo kot zavarovanja pred socialnim in individualnim tveganjem (prim. 

Dean 2010: 214–215). 

 

2.3 Racionalizacija racionalnosti politične ekonomije in meje zadostnosti  

 

»/…/ od 16. in 17. stoletja dalje se kaže, da izvajanje oblasti ni več vezano na modrost, temveč na 

kalkulacijo; kalkulacijo sil, odnosov, premoženja in dejavnikov moči. Povedano drugače, vlada se ne 

povezuje več z resnico, temveč z racionalnostjo. Moderne oblike vladnih tehnologij bi lahko opisali kot 

nadzor nad racionalnostjo vlade« (Foucault 2008b: 311). 

Medtem ko Foucault genealoško popisuje pogoje, ki omogočajo izstop politične ekonomije kot 

racionalnosti varnosti upravljanja, ki se opira na naravnosti liberalnih družb in njenih podsistemov, se za 

pojasnjevanje tega, kako so ideje konstruirale znanost in izoblikovale racionalnosti ter s tem specifična 

družbena delovanja, opiramo na Webra (prim. 1978 in 2002) in Bourdieuja (prim. 1992). 
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Weber s konceptom racionalizacije pojasnjuje specifičen tip družbenega razvoja, na podlagi katerega so 

se oblikovale industrijske družbe, v katerega so vključene vse sfere družbe in je zahodno industrijsko 

družbo vodilo v progresivno rast (prim. Weber 1995 in Morrison 2006).  

V delu Economy and society pokaže, kako je kalkulacija v razmerju s procesom racionalizacije v 

zahodnih družbah odpirala vrata tipom racionalnosti, ki so lastni polju ekonomije, v preostale sfere 

družbenega in vsakdanjega življenja (prim. 1978). Kvantifikacija empirične realnosti je postala 

prevladujoči način nadzora zahodne družbe. Praksa kalkulacije, trdi Weber, se začne z ekonomskimi in 

monetarnimi mehanizmi ter se v popolnosti vzpostavi šele, ko dobrine in usluge začnemo upravljati 

(manipulirati) s standardi evalvacije in odgovornosti (v polju ekonomije skozi računovodstvo), ki so zunaj 

sfere prvotne funkcije ali uporabnosti. Denarne vrednote znotraj ekonomske aktivnosti povečajo 

možnost nadzora nad praktičnimi izidi materialnega sveta12. Weber verjame, da je skozi denar 

kvantitativna razumskost prenesena v sfero misli in človekovega družbenega dejanja, ter privzame 

nadzor nad metodičnostjo vedenja posameznikov (prim. prav tam: 63–100). Razvoj pojma racionalnega 

je torej konstruiran na osišču vednosti, oblasti in subjekta. Ključna načela, na katerih Weber utemeljuje 

proces racionalizacije kot oblike nadzora, Morrison povzema kot načelo razvoja (kar obeta varnost skozi 

proces nenehnega spreminjanja, novih načinov upravljanja z nevarnostjo), poudarek na racionalni 

vsebini vsakdanjega življenja z metodičnim upravljanjem (postopki, ki jih posamezniki in družbene 

skupine privzamejo, ter tiste, ki omogočajo maksimalizacijo interesov ob minimalizaciji tveganj), 

razširjena uporaba preračuna (kalkulacije) kot strategije družbenega delovanja (prim. Morrison 2006: 

280). Racionalno (najvišja stopnja racionalnosti) je torej tisto, kar je brez preostanka in popolnoma 

intelektualno razumljivo. V odnosu do zmot in nezavednosti poslednjih smotrov, vrednot, ki jih ne 

moremo podoživeto razumeti, umsko doumeti, te zapadejo kategoriji iracionalnega; znotraj hierarhije 

racionalnosti jih preprosto vzamemo kot danost in tako omogočimo tipizacijo delovanja. Ta idealna 

tipskost, pove tudi Weber, poskuša odstraniti vse iracionalne elemente (prim. Weber 1995: 57–59). 

Idealna tipska konstrukcija tipov racionalnosti13, ki izide na ozadju specifičnega tipa racionalizacije, 

pokaže, kako bi potekalo človeško delovanje, če bi strogo zasledovalo samo en smoter, to je 

gospodarstvo. Weber pove, da ekonomija ni edini smoter, ki usmerja človeško aktivnost, je pa eden 

najpomembnejših. Racionalni pojavi so torej tisti, ki niso dostopni subjektivnemu smislu; racionalni akter 

                                                      

12 Prim. tudi Weber (2002). 
13 Družbena dejanja se med seboj razlikujejo tudi in predvsem glede na potencial kalkulacije sredstev in ciljev v konstrukciji 
metodične orientacije k realnosti. Ta potencial je Weber definiral kot tip racionalnosti in kategoriziral štiri vrste racionalnosti, 
ki vodijo tipe ravnanj, in sicer: praktično racionalnost (kot metodično doseganje ciljev skozi natančen preračun sredstev), 
teoretsko racionalnost (ki vsiljuje red s konceptualnim sklepanjem ter poskuša razumeti in pojasniti svet s pomočjo 
abstraktnih konceptov), formalno racionalnost (na kalkulaciji, preračunu, na ekonomski osnovi vodena odločitev) in vrednotno 
racionalnost (na vrednotah utemeljeno delovanje, relativno neodvisno od ciljev in metod) (prim. Morrison 2006: 285–286). 
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jih obravnava kot nekaj, na kar velja računati, znotraj česar so nerazumljive pravilnosti neka posebna 

vrsta smiselnega obnašanja (prim. prav tam: 59–60). Interpretacija teh je od tu mogoča z urejanjem 

smiselnega delovanja v motivacijske sklope.  

Čeprav implicitno razvrščanje stopnje racionalnosti dejanja zasleduje logiko vzročne veljavnosti, 

sredstev in ciljev, dejansko skozi poskuse dojemanja smiselnega okvira ne izključuje, temveč pojasnjuje 

oziroma dojema pojave relativno z odklonom od najracionalnejšega, torej smotrno-racionalnega, kot 

tistega, ki poskuša racionalno nadzirati sredstva, smotre, vrednote in posledice (prim. prav tam: 60–61 

in 71–72) ter skozi to zagotavljati varnost.  

»Racionalno ekonomsko dejanje zahteva instrumentalno racionalnost, usmerjenost k namenskemu 

načrtovanju« (prav tam: 63). 

Ekonomsko orientirano dejanje, ki v opisanih družbenih pogojih izstopi kot najracionalnejše, je lahko 

vsak tip dejanja; kot prvotno orientirano k ekonomskemu cilju kot dejanje prvotno orientirano k 

drugačnemu cilju, ob čimer uporablja ekonomski razmislek. Weber opozori: »Vsak racionalna politična 

akcija je ekonomsko orientirana v skladu z zagotavljanjem potrebnih sredstev, zato je vedno mogoče, 

da politične prakse interesno sledijo ekonomskim ciljem« (Weber 1978: 65). Tisto, kar je za delovanje 

moderne ekonomije še posebej zanimivo, je, opozori avtor, da analiza socialnih odnosov v 

ekonomskem polju pokaže, da ekonomski ukrepi uhajajo konceptu vrednot in da ob tem ustvarjajo 

vrednote same na sebi (prim. prav tam: 63 in prim. Weber 2002). Gospodarstvo se skozi to kaže kot 

samozadostno in vrednotno neodvisno, vendar tudi ekonomski red, še opozori, v modernih družbah ne 

bi mogel nastati, če ne bi bil podkrepljen z zakonskimi možnostmi in ukrepi države (prim. prav tam: 65). 

Omenjeno nam omogoča razumeti razvoj politične ekonomije kot tipa racionalnosti moderne oblasti 

(prim. Foucault 2008b in 2009). Obljuba varnosti (liberalne) ekonomije je državi služila kot vzvod za 

ohranjanje lastne moči z nadzorom in obvladovanjem sveta kot specifičnega tipa varnosti moderne 

družbe. Ta ista se skozi Webrovo analizo gospodarstva in družbe kaže skozi specifičnost učinkov 

ekonomske (denarne) kalkulacije, ki je privzemala vlogo osrednjega mehanizma varnosti ne le države, 

temveč tudi populacije in posameznikov. Uspešnost trga postane verifikacija uspešnosti države, 

uspešnost na trgu pa strukturira posamezna polja, dejavnosti, skupine in posameznike. 
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Tudi državo14 Weber uvrsti med oblike ekonomskih organizacij kot ekonomsko aktivno skupino; sem 

spadajo tudi vse organizacije, ki na različne načine upravljajo svoje finance, čeprav prvotno niso 

ekonomske, npr. edukacija (prim. Weber 1978: 74). 

Ekonomsko dejanje, še pove Weber, samo po sebi ne implicira ciljno usmerjene racionalnosti in je lahko 

še vedno usmerjeno skozi izmenjavo, ki je mimo izbora racionalnih ciljev (npr. tradicionalno): menjava je 

lahko tako kompromis interesov, ki je širši od izmenjave v smislu racionalnega tekmovanja; to se pojavi 

šele ob izmenjavi tržnih dobrin oziroma tistega, s čimer se lahko trguje (prim. prav tam: 69–72). Za 

pojasnitev se vrnimo k tehniki dejanja, ki jo je Weber pojmoval kot izbiro sredstev, ki je zavestno in 

sistemsko orientirana k izkušnji in refleksiji akterja, sestavljena iz najvišje racionalnosti v znanstveni 

vednosti. Tehnika dejanja je torej osmišljanje in opomenjanje; vezana je na sredstva, ki so na voljo. 

Povedano drugače: vsak tip dejanja naj bi bil konstruiran na ozadju tehnik s sredstvi za doseganje 

nekega cilja. Avtor kot primer navede tehniko edukacije, molitve, vojne, misli … in pove, da ima vsaka 

izmed njih različno stopnjo racionalnosti. Tehnično vprašanje je torej tisto, ki kaže, da vedno obstoji 

dvom o stopnji racionalnosti kot izbiri najracionalnejših sredstev za določen cilj (prim. prav tam: 65–66) 

in je konstruirano mimo koncepta uporabnosti v smislu tega, da lahko realizira cilje, ki jih nihče ne 

potrebuje, kar je v razmerju z ekonomsko akcijo iracionalno in postane racionalno šele ob produkciji 

želje, potrebe skozi uporabnost (prim. prav tam: 67). Uporabnosti, v nadaljevanju pojasnjuje Weber, so 

specifične, konkretne, realne ali imaginarne prednosti ali priložnosti za uporabo v sedanjosti ali 

prihodnosti in so ovrednotene kot objekt specifične zagotovitve, oskrbe enega ali več ekonomskih 

akterjev (prim. prav tam: 68). To še ne predpostavlja stroge formalne racionalnosti akterjev; uporabno 

vrednost kot specifično vrsto gotovosti je tu mogoče misliti kot dobrine, usluge ali socialne odnose (prim. 

prav tam). Tudi Bourdieu opozarja, da je racionalnost kalkulacije skozi posameznikove potrebe, 

preference in obete temeljna dispozicija, notranja človeški naravi (npr. skozi družino in poroke). Obstoji 

torej mreža kalkulacij, ki je zunaj kalkulacije strogega finančnega dobička (prim. Bourdieu 2005: 6–7). 

Šele uporaba denarja je progresivno širila možnost monetarne kalkulacije – možnosti pripisovanja 

denarne vrednosti vedno večjemu številu dobrin – v smer, da je tudi dobrinam zunaj trenutne in 

partikularne uporabnosti omogočila možnost menjave in uporabe v prihodnosti (prim. Weber 1978: 81). 

Kljub temu sta šele vzpostavitev liberalnega gospodarstva, kot je pokazal Foucault, in odmik državne 

intervencije na trgu sicer omogočila sprostitev mehanizmov varnosti skozi specifičen tip gospodarstva, 

vendar je ob sočasnosti prevelike stave liberalne države na ozadju ohranjanja lastnih mehanizmov moči 

(predvsem s tem, ko je trg postal tudi prostor verifikacije in legitimnosti oblasti) omogočilo izstop 

                                                      

14 Če ta ni socialistična oziroma komunistična. 
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specifičnim tipom racionalnosti (prim. Morrison 2006). Še več: tisto, kar lahko pojasnjujemo z Webrovim 

kategorialnim aparatom in mejami specifičnega tipa univerzalne racionalnosti vseh, ki so se znašli na 

trgu, opozarja Bourdieu, je postalo prevladujoča racionalnost zagotavljanja varnosti, tudi tiste zunaj 

neposrednega polja ekonomije. Genealoško izide univerzalnost modela ekonomske racionalnosti kot 

posledica »zdravega razuma« specifičnega tipa racionalnosti, povezanega s partikularnimi kognitivnimi 

socialnimi strukturami in partikularno socialno realnostjo, kot točko pogleda na svet.  

Partikularna, tržna ekonomija torej proizvaja temeljne predstave, ki so potem formalizirane in 

racionalizirane (prim. Bourdieu 2005: 10). Bourdieu model utemelji na dveh postulatih, in sicer na 

ekonomiji kot ločeni domeni, ki ji vladajo naravni in univerzalni zakoni, v katere naj se oblast ne 

vmešava, in na trgu kot optimalnem sredstvu za organizacijo produkcije in tržne učinkovitosti ter 

enakosti v demokratičnih državah. Bourdieu ob Webrovi tezi Protestantske etike in duh kapitalizma 

pokaže, da je skozi poklic (Beruf) na ozadju kalvinizma izšel pojem individuuma in individualizma, na 

katerega se zatikata tudi sodobna neoliberalna racionalnost in tržna ekonomija. Ta pretirani zamik v 

individualnost, kot trdi Bourdieu, je slepo polje za strukturne danosti socialne ureditve (prim. 2005: 11). 

Ekonomska znanost, kot pove, je povezana z abstrakcijo in dislociranjem partikularnih kategorij praks 

oziroma partikularne dimenzije praks zunaj širše socialne ureditve, ki so ji zapisane vse druge človeške 

prakse (prim. prav tam: 1). Prepričanje, ki iz tega izide, je, da je rafinirana ekonomska misel 

najsplošnejši koncept zunaj preostalih polj in tipov racionalnosti (prim. prav tam: 2). Tradicionalno 

menjavo, ki ji je bila akutna skrb za pravičnost, nadomestita kalkulacija za profit in reprezentacija 

prihodnosti kot prizorišča odprtih možnosti za kalkulacijo. To predpostavlja univerzalnost v sposobnosti 

za racionalno ekonomsko akcijo. Ob tem postane pomembno vprašanje, katere prakse se kažejo kot 

nepogrešljive, če se omenjene pogoje univerzalizira (prim. prav tam: 5). 

Webrova analiza družbenih posledic ekonomskega delovanja sicer pokaže tisto, kar Bourdieu sodobni 

tržni ekonomiji očita kot amnezijo geneze ter se v zgodovinske procese vpisuje skozi kognitivne 

strukture in prakse posameznikov, agentov v obliki praktičnih vzorcev mišljenja, percepcij, akcije kot 

nabor dispozicij ekonomskih agentov z iluzijo ahistoričnosti in univerzalnosti. Šele geneza ekonomskih 

agentov in ekonomskega polja je omogočila, da je ekonomija postala kozmos, ki se podreja sebi lastnim 

zakonom, drugo pa ostajajo ločeni svetovi. Weber (prim. 1978) in Bourdieu (prim. 2005) tematizirata 

postopno ločitev sfere menjave ugodnosti od preostalih polj (poslovnost brez sentimentov). Zakoni, 

lastni interesom kalkulacije in tekmovanja za profit, so v polju ekonomije omogočili razvoj specifičnega 

tipa racionalnosti kot dispozicije, ki proizvaja prakse, ki se kažejo kot racionalne. Te v imenu sebi 

lastnega interesa reducirajo druge interese in hkrati tudi drugim poljem vsiljujejo distinktivnost sredstev 

in ciljev (prim. Bourdieu 2005: 7–9). To se v razmerju do države kaže skozi naslednje: ekonomiji je 
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pripet status državne (aplikativne) znanosti, okupirana je z zakoni in vpletena v politične odločitve ob 

sočasnem izmikanju politični vpletenosti (prim. prav tam: 10). Tisto, kar ekonomijo dejansko žene, pa so 

specifične dispozicije, ki generirajo vedenje in anticipacije (ekonomijo ekonomskih praks), učenje skozi 

načine upravljanja, ki skozi prakse in racionalnost polja postajajo vse bolj (zdravo)razumske, racionalne 

(prim. prav tam: 9–10).  

Če se nam je dobršni del razmisleka do zdaj zatikal za delovanje ekonomskega polja v razumevanju 

delovanja sodobnih družb in bojev za resnico, pa naj ne bi ušel za to analizo pomemben del razmisleka, 

ki v racionalnost liberalne ekonomije vpotegne razmerje objektivne znanosti in ekonomije. Ko Bourdieu 

(prim. 2002) povzema Webra, ki opozarja, da je razumsko dejanje »razsodno« usmerjeno skladno s 

tem, kar je »objektivno« veljavno, nam zastavi dvoje (prim. prav tam: 108) – prvič: skladno z 

racionalnostjo, kot jo pojmuje Weber, pove, da to, kar za pojmom stoji, kot umetnost ocenjevanja in 

izrabljanja priložnosti, zmožnosti predvidevanja prihodnosti z nekakšno praktično indukcijo ali celo s 

preračunanim tveganjem kot sposobnost staviti mogoče proti verjetnemu, sovpada z dispozicijami, ki jih 

je mogoče doseči ob določenih pogojih in v določenih družbenih okoliščinah (prim. prav tam: 109). Iz 

tega sledi verjetnost, da z zamikom dispozicij zamikamo tudi tisto, kar se kaže kot (generična) 

racionalnost; drugič: implicitno izpostavlja nevtralnost pojma »objektivne« veljavnosti kot racionalnosti 

znanstvenega spoznanja. 

V Homo academicusu (prim. Bourdieu: 2012) pokaže meje objektivizma v znanosti skozi prepoznavanje 

mehanizmov, ki vladajo intelektualnemu svetu (prim. prav tam: 14). Znanstveno spoznanje ni brez ovir; 

te Bourdieu konstruira skozi razdaljo med objektom in subjektom znanstvenega spoznanja in pove, da 

je znanstveno spoznanje ovirano s pretirano bližino pa tudi s pretirano oddaljenostjo – torej s tistim, 

česar ne moremo ali nočemo vedeti (prim. prav tam: 11). Obstaja torej specifična logika »normalne 

znanosti« kot posledica konstruiranja in njegovih učinkov. Znanstvena drža, ki teži k temu, da bi se 

izničila kot subjekt, angažiran v polju, kot subjekt brez lastne zorne točke položaja v preučevanem 

prostoru, uporablja kod analize, ki se opira na instrumente. Tisto, na kar avtor opozarja, je, da je 

potrebna objektivizacija neobjektiviziranega, torej načinov, ki proizvajajo učinke naturalizacije (prim. 

prav tam: 19). Objektiviranje objektivacije omogoča zamike koda znanstvene analize od instrumenta k 

predmetu; omogoča refleksiven pogled na operacije konstrukcije predmeta in koherentnega sistema 

kategorij zaznave, ki so proizvedle predmet znanstvene analize (prim. prav tam: 17). »Delo konstrukcije 

predmeta tako razmejuje sklenjen skupek pertinentnih lastnosti, ki jih hipoteza postavlja za učinkovite 

spremenljivke, katerih variacije se povezujejo z variacijami opazovanega fenomena, in obenem 

opredeljuje populacijo skonstruiranih individuumov, ki so sami zaznamovani skozi različne posesti teh 

lastnosti. Te logične operacije proizvajajo skupek učinkov, ki jih je treba jasno prikazati, če nočemo 



32 
 

tvegati, da bi jih nevede registrirali kot uradno ugotovitev (kar je glavna napaka objektivističnega 

pozitivizma)« (prav tam: 19).  

Status objektivnega, torej tistega, kar se nam kaže kot objektivno, in tistega, kar se iz pojma 

(samo)izloča, je na sledi Bourdieu, ni mogoče misliti mimo boja za določitev pogojev in meril legitimne 

pripadnosti in hierarhije niti mimo pripadajočih, učinkovitih lastnosti, ki so zmožne producirati različne 

profite, ki jih specifično polje zagotavlja in ki sočasno delujejo kot kapitali (prim. prav tam: 20). 

»Potemtakem v sami objektivnosti obstaja pluralnost tekmujočih načel hierarhizacije in vrednosti /…/« 

(prav tam: 21). 

Objektivno znanost je mogoče misliti kot tisti tip vednosti, ki je omogočen z instrumentalnim razumom 

moderne in je omogočil vzpon politične ekonomije ter v določenem obdobju tudi funkcionalno zagotavljal 

varnost družbe in posameznikov, je pa, opozarja Bourdieu, povezan s specifičnimi potrebami prostora in 

časa, ki se danes ponekod kaže kot nezadostna. Upoštevajoč Foucaulta, lahko povzamemo, da je 

objektivna znanost, torej tista, ki zagotavlja specifičen tip gotovosti, omogočila tisto, kar Bourdieu 

pojmuje »skupinski obrambni sistemi«, bolj ali manj institucionalizirane reprezentacije, ki agentom 

služijo kot sredstvo, da uidejo presurovim problematikam. Ob tem Bourdieu pove tudi, da prav 

mnogoterost evalvacijskih lestvic (ki jih ponuja znanost) ponuja mnogoterost rešitev in oblik odličnosti 

(prim. Bourdieu 2012: 28–29).  

Če povzamemo racionalnost varnosti v razmerju s specifičnim tveganjem, se ta kaže kot verjetnost 

določenega dogodka v določenem prostoru in času, skupaj z mogočimi posledicami, in se objektivno 

povečuje s soodvisnostjo tveganj. Druga stran zadeva percepcijo tveganja, ki je onkraj objektivno 

preračunljivih možnosti in ki uhaja sodobnim mehanizmom oblasti. Percepcija tveganja posameznikov, 

skupin, polja je povezana s pogostostjo dogodka(ov), stopnjo in z mehanizmi nadzora, za katere 

posameznik (skupina, polje) verjame, da jih ima, in s stopnjo konsenza v tveganju (prim. prav tam). 

Bourdieujev poskus objektivacije objektivnega ob tistem, kar je privzeto kot objektivno, ponuja 

perspektivističen pogled na znanosti skozi mehanizem izdelave teorije, učinka teorije in pogojev 

možnosti praks. Ko govori o univerzitetnem polju, priznava, da se omenjena potreba uveljavi zaradi 

razlogov, ki izhajajo iz teoretičnega, etičnega in iz političnega (prim. 2012: 27). Gre za nastanek neke 

resnice, ki je na sledi Foucaultu (prim. 2008a) konstruirana na osišču vednosti, subjekta in oblasti. 

Bourdieu pove: »Učena konstrukcija 'objektivnega' prostora agensov in delujočih lastnosti teži k 

zamenjavi globalne in zmedene percepcije populacije 'mogočnih' z analitično in refleksivno percepcijo 

ter tako uničuje nejasnosti in meglo nenatančnosti in negotovosti, ki sta konstitutivni za vsakdanje 

izkustvo« (2005: 27). Objektivno razumeti svet, še pove, brez tega, da bi razumeli pogoje tega 
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razumevanja, in tisto, kar jo ločuje od praktičnega razumevanja, pomeni nesposobnost razumeti tisto, 

zaradi česar je svet znosen in zmožen za življenje (prim. prav tam: 27–28).  

 

2.4 Ohranjanje racionalnosti politične ekonomije med liberalnim in socialnim 

 

»Hitrost spremembe pogosto ni nič manj pomembna od smeri spreminjanja, in medtem ko na smer 

velikokrat ne moremo vplivati, pa na hitrost spreminjanja prav gotovo lahko. Ker verjamemo v spontani 

napredek, smo slepi za to, kakšno vlogo ima država v gospodarskem življenju. Ta vloga je pogosto prav 

spreminjanje hitrosti spremembe, bodisi njeno pospeševanje ali upočasnjevanje« (Polany 2008: 94). 

Delujoči način urejanja sodobnih družb na ozadju dispozitiva varnosti v delu torej zapade sprostitvi 

mehanizmov politične ekonomije in vzpostavitvi politične ekonomije kot racionalnosti upravljanja in 

zagotavljanja varnosti in gotovosti s privzemanjem sistema »laissez-faire«. Ob tem v pomembnem delu 

delujoče upravljanje pomeni dograjevanje socialnih mehanizmov, s katerimi države z mehanizmi 

prerazporejanja v delu uravnavajo tveganja, ki jih proizvaja politična ekonomija, v delu pa omogočajo 

osvoboditev subjektov ter oblikovanje individualnih in kolektivnih sposobnosti, tako da urejajo prostore in 

pogoje življenja (biopolitika). Zadnje zapade liberalni racionalnosti. Delovanje dispozitiva varnosti na tem 

ozadju razumemo kot uravnavanje produktivnosti razmerij med obema. 

 

2.4.1  Distributivna pravičnost in osebna svoboda 

 

Ob definiranju dispozitiva varnosti je že Foucault opozarjal tudi na meje potencialnega izčrpavanja. 

Politična ekonomija znotraj sebe vsebuje zahtevo po samoomejevanju v razmerju do »vladati preveč« in 

v razmerju »vladati premalo«. S tem omogoči vznik nove racionalnosti umetnosti vladanja: vladati manj 

s skrbjo za maksimalno učinkovitost. Kritiko iracionalnosti pretiranega vladanja Foucault utemelji na 

primerjavi dveh šol: nemškega ordoliberalizma in ameriškega anarholiberalizma. Prva poudarja logiko 

čiste tekmovalnosti v polju ekonomskega ob omejevanju trga skozi vrsto intervencij (teorija družbene 

politike). Druga teži k širitvi racionalnosti trga v druga polja, ki niso samo ekonomska (teorija človeškega 

kapitala) (prim. 2009: 383–385). Diskurzivna realnost sodobnih družbenih kritik večinoma zapade kritiki 

racionalnosti zadnjega.  
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Gre za genealoški proces, v katerem se je razumevanje liberalne racionalnosti postopoma strukturiralo 

kot način mišljenja, ki izhaja iz pravic in svoboščin posameznikov15.  

V delu se za pojasnjevanje teh zamikov opiramo na Judta (prim. 2010) in R. in E. Skidelskyja16 (prim. 

2012) in povzemamo zgodovinske elemente, ki nam omogočajo razumevanje družbenih dogajanj. Ob 

tem privzemamo, da so v delih povzeti elementi del kompleksnejših problematik, ki presegajo doseg 

tega besedila. V ZDA in pozneje v zahodnoevropskih liberalnih državah se je nova liberalna misel 

gradila relativno s točkami odpora do povojne socialne politike, ki je pomenila tudi radikalen povratek k 

racionalnosti politične ekonomije in načrtovanja politik.17 Judt ta premik tematizira na ozadju 

generacijskega prepada v šestdesetih letih dvajsetega stoletja. Generacije, rojene po letu 1945, so 

pogoje, ki jim jih je zagotavljala socialna država, dojemale kot nekaj samoumevnega. Vse več je bilo 

tistih, ki so si optimistično obetali družbeno mobilnost navzgor, tudi s podaljševanjem izobraževanja. Del 

varnosti in materialnih ugodnosti je omogočil tudi napredek proizvodnje in industrije ter posledično 

zamajal volilno bazo stare levice, tradicionalne skupnosti delavskih razredov, ki se je ob spremenjenih 

pogojih produkcije postopoma krčila (prim. prav tam: 74–75). Ob tem je vse bolj izobražen del mladih 

krepil nastanek nove levice, ki je v pogojih socialne pravičnosti18 videla dušitev osebnega. Neomejena 

svoboda izražanja in individualizem pod sloganom Osebno je politično19 ter moteče javne omejitve, ki so 

strukturirale novo levico, so ironično zaznamovale tudi novo desnico (prim. prav tam: 77–78).  

Zgodovinsko tudi Skidelsky (prim. 2012) omenja dva razloga za odmik od varnosti socialne politike: 

Zahod je bil primoran pospeševati rast, da je lahko ostal v vojaški tekmi s Sovjetskim blokom, ki je na 
                                                      

15 Foucault tu primerja liberalno racionalnost Francije in ZDA ter pove, da so v Franciji razprave med posamezniki in državo 
problematizirane skozi probleme javnega sektorja, medtem ko se v ZDA iste razprave kažejo kot vprašanje svoboščin (prim. 
2008b: 218). 
16 Robert in Edward Skidelsky, oče in sin. V nadaljevanju Skidelsky. 
17 Obe svetovni vojni razumemo kot do zdaj najresnejši »grožnji« dispozitivu varnosti. Povojni socialni korektivi politik v 
zahodnem svetu so sicer produktivno omogočili ponovno vzpostavitev (ekonomske) varnosti, medtem ko se je v vzhodnem 
delu evropskih držav ta varnost strukturirala okrog socialističnih ekonomij, ki so v delu precej bolj disciplinsko (tudi z 
omejevanjem svobode trga in posameznikov) poskušale zagotavljati kolektivno varnost in stabilnost. Razprave o politikah v 
letih po vojni so bile obarvane moralno: brezposelnost, inflacija in nizke cene kmetijskih izdelkov so omogočale pogoje 
povratka k ekstremističnim in revolucionarnim idejam. Sicer ekonomska vprašanja so postala vprašanja etične povezanosti 
skupnosti, vse od New Deala do zahodnonemških teoretikov socialnega trga, britanske vladajoče laburistične stranke … 
(prim. Judt 2010: 44–45). Država socialne varnosti je pomenila vrsto pragmatičnih politik, namenjenih blaženju socialne 
prikrajšanosti in zmanjševanju vrzeli med bogatimi in revnimi. Večja enakost je prinesla tudi brezskrbno dobo premoženjske 
varnosti in strah pred vrnitvijo ekstremistične politike se je polegel. Država blaginje je hkrati uspela na liberalne institucije 
navezati tudi srednji sloj, ki je v preteklosti zaradi nezadovoljstva omogočil vzpon fašizma (prim. prav tam: 48–49).  
18 Ta je postajala tudi ekonomsko vse bolj nevzdržna: spremenjene razmere na kolonialnih ozemljih evropskih držav in 
države blaginje v Evropi so ob že obstoječi pomnožitvi prebivalstva pomenile vse večje breme za socialno državo in 
predvsem vse večje obdavčitve srednjega razreda. Socialna demokracija je bila vedno hibridna politika redistribucije in s tem 
povezana z vprašanjem virov za lastno delovanje (prim. Judt 2010: 65–66). Vprašanje virov pa je bilo vedno sporno ter je 
aktualno in sporno še danes; gre za vprašanje distribucije davkov po univerzalističnem oz. selektivističnem principu, ki je 
sicer prekompleksno vprašanje tega besedila in ga tu navajamo samo kot sidrišče – tudi sodobnih pogledov na urejanje 
ekonomije in družbe (prim. Stiglitz 2012 in Piketty 2014) 
19 Ki je produktivno omogočil pomnožitev cele vrste svoboščin – žensk, nebelcev, homoseksualcev … 
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račun zatiranja zasebne porabe lahko v šestdesetih vlagala več v oboroževanje. Zahod je moral tako 

pokazati, da lahko zagotovi oboje – orožje in dobrine. Hkrati je hitrejša ekonomska rast pomenila način 

obhajanja vprašanja moči.  

Nudila je način izboljšanja položaja revnih, ne da bi bilo treba zviševati davke bogatim. Zagovorniki rasti 

v šestdesetih so bili predvsem leve in levosredinske politične stranke ter ekonomisti, ki so se odmikali 

od ideje javnega lastništva in so iskali drugačne načine zagotavljanja socialnega ter idej družbene 

enakosti. Idealizaciji rasti se je v poznih sedemdesetih in v zgodnjih osemdesetih pridružila ideološka 

zaverovanost v tržni sistem (Thatcher-Regan). Rast ni bila več odvisna od načrtovanja, ampak od 

svobode, ki je bila zagotovljena trgu. Neenakosti so bile dopustne, saj naj bi bogatejši z ustvarjanjem 

bogastva izboljšali možnosti tudi tistim manj uspešnim (prim. prav tam: 182–183). Ekonomski sistem se 

je počasi podrejal maksimizaciji individualistične in individualne zadovoljitve interesov, ki jo je krepil trg s 

porabo. Posamezniki niso bili več del celote; celota je bila le še del individualnih celot. Omenjeno 

redukcijo avtorja umeščata v sedemdeseta leta; takrat je tudi očiten premik znotraj vednosti same: 

odmik od makroekonomije kot vednosti o ekonomiji, kot celoti k mikroekonomiji, kot vednosti o 

individualnih ekonomskih praksah (prim. prav tam). Tudi v politični misli se sočasno krepijo diskurzi 

pravic in dolžnosti posameznikov in izrinjajo diskurze skupnega (prim. prav tam).  

Problematizacija napetosti razmerja individualnega in skupnega pa ni nova. Če se vrnemo k 

Foucaultovemu pojmovnemu aparatu, vlogo posameznika ob prehodu v moderno družbo mislimo kot 

del produktivnega uravnavanja drsenja, kot del oblastne strategije in del dispozitiva, ki je delno 

zavestna, deloma pa zapade nezavednemu delovanju družbenih struktur, okolja in praks, ki 

posameznika produktivno strukturirajo. Le Goff (prim. 1985), podobno kot Durkheim (prim. 1997), 

pokaže pomen polja produkcije in z njim povezanega sistema vrednot, ki ju razumemo na ozadju 

Foucaultove mikrofizike oblastnih odnosov in zamikov dispozitivov. 

Individualnost, ki je hkrati imperativ in proizvod moderne družbe, genealoško torej izstopi kot specifični 

odgovor na izzive (produktivnega) upravljanja in delovanja sodobnih družb ter ob tem sproža tudi 

tveganja. Ta Durkheim (prim. 1997) vidi v dezintegraciji individualnega in skupnega. Pogoji za nastanek 

industrijske družbe, iz katere izhaja Durkheim (prim. 199720), so se strukturirali že, kot pokaže Le Goff 

(prim. 1985), v srednjem veku, in sicer kot del širšega procesa socializacije (prim. prav tam: 190).  

Slediti ga je mogoče skozi produktivno strukturiranje prostorov svobode v razmerju z religioznimi 

pogojenostmi, s spremembo stališč do dela. Družbeni proces individualizacije je na omenjenem ozadju, 

                                                      

20 Delitev dela v družbi je bila sicer tema Durkheimovega doktorskega dela leta 1873. 
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torej proces prelomov, premeščanj in dogodkov, ki skozi spremembe družbene hierarhije razkriva 

družbeno strukturo in pogojuje razvoj mentalitet (prim. prav tam: 101).  

Ob koncu 19. stoletja, kot dokazuje Durkheim (prim. 1997), se kažejo učinki in izzivi razvoja moderne 

družbe, predvsem skozi spremembe načina produkcije, ki sproža dezintegracijo individuuma in 

skupnosti. Durkheimovo vprašanje v času strukturnih zamikov postane iskanje razmerja med 

individualnim in družbenim, med avtonomijo posameznika in družbeno solidarnostjo, kako združiti 

avtonomijo posameznika z nujno regulacijo in disciplino, potrebno za vzdrževanje socialnih vezi, ne da 

bi jo podredili nareku posameznih institucij, ki jo zatirajo (prim. prav tam: xiii). Produktivnost 

individualizacije, opozarja Durkheim, je torej treba upravljati, da bi se izognili njenim negativnim 

posledicam. S tem opozori na nevarnost, ki jih sproža industrijska družba, predvsem kot potrebo po 

dograditvi mehanizmov varnosti v polju produkcije in polju edukacije.  

 

2.4.2 Edukacija kot oblika zavarovanja pred individualnim in socialnim tveganjem 

 

Upravljanje populacije, tudi z edukacijo, postane proces in cilj oblikovanja racionalnega vedenja, pri 

čemer je racionalno lahko katera koli oblika vedenja, ki teži k relativni jasnosti, sistematičnosti in 

eksplicitnosti, kaj je »notranje« in kaj »zunanje«. Bistvena lastnost vlade kot upravljanja ravnanj je 

podelitev svobode avtonomnega delovanja vladanim, ki imajo kapaciteto delovanja in mišljenja (prim. 

Dean 2010: 24). Upravljanje torej implicira obliko misli in načine, kako je ta vtkana v programe 

usmerjanja ravnanj ter podprta z instrumenti in mehanizmi na ravni posameznih polj in institucij. Gre 

torej za vrsto praks, skozi katere vladamo in prek katerih smo vladani. Na delu so torej režimi resnic, 

partikularne racionalnosti, ki formirajo diskurze in usmerjajo ravnanja. Analiza vladanja, vladnosti, pove 

Dean, se konstruira okrog vprašanja, kako, pri čemer je oblika avtoritete, ki jo liberalna vlada uporablja, 

vključevanje (opolnomočenje), namesto izključevanja (prim. prav tam: 38, 39). 

Porast vključenih v edukacijo in sočasna heterogenost populacije predpostavljata specifične načine 

upravljanja. Če se je dobršen del dvajsetega stoletja racionalnost vlade strukturirala okrog zagotavljanja 

gotovosti kot socialne varnosti in socialnega zavarovanja, smo danes priča refleksivnosti vladnih 

mehanizmov in transformaciji socialnega vladanja preteklega stoletja.  

Medtem ko je edukacija omogočala obliko socialne varnosti in enakih možnosti, se ta obljuba na 

prelomu tisočletja ne izčrpa, smo pa priča zamikom režimov resnic, ki se formirajo na zamikih izzivov 

sodobne edukacije (prim. Dean 2010: 203).  
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Edukacija je torej genealoško, vsaj od 18. stoletja naprej, mehanizem zagotavljanja gotovosti sodobnih 

družb in s tem del politične tehnologije v povezavi z racionalnostjo tveganja kot zagotavljanjem gotovosti 

specifičnih oblik oblasti, vednosti in subjekta (prim. Foucault 2008a).  

Še več: gre za specifičnost programov in tehnologij ter diskurzivnih načinov, kako povezati prej 

nepovezane nize praks, tako da služijo političnim, ekonomskim, družbenim ciljem. Edukacijo je torej 

mogoče misliti kot mehanizem gotovosti populacije, posameznika (učencev, učiteljev, staršev), 

(nacionalne) države in ne nazadnje institucij samih. Tveganja so torej tista, ki v edukacijo vdirajo od 

zunaj, in tista, ki jih edukacija sproža sama; dejansko jih je težko ločiti. Vračajoč se na vladnost in 

politično ekonomijo kot racionalnost s ciljem formacije odgovornih posameznikov, so omenjena tveganja 

vedno vpeta nazaj v kalkulacijo stroška vložka v edukacijo, relativno s specifično racionalnostjo varnosti, 

tudi do davkoplačevalcev, ki so vključeni v edukacijo, in tam zaposlenih. Tako pomnožena razmerja 

moči na osišču interesov edukacije kot mehanizma gotovosti sodobnih družb omogočijo 

problematizacijo tehnologij upravljanja tudi skozi koncept zagotavljanja kakovosti edukacije. Edukacija, 

pove Dean (prim. 2010), je oblika zavarovanja pred socialnim in individualnim tveganjem (prim. prav 

tam: 214–215). 

Da je racionalnost politične ekonomije kolonizirala in zamaknila razmerja v samem polju edukacije, 

Foucault pokaže, ko liberalizem zveže s homo economicusom in pove, da so na delu izmenjave, 

partnerstvo v procesih, pri čemer ob zamikih od varnosti države blaginje k varnosti posameznika v 

neoliberalizmu pojem partnerstva zamenja pojem podjetnost. Homo ecomomicus postane podjetnik, 

podjetnik sebe, sebe in svojega kapitala, kapitala, ki ga ustvari sam. Na tem mestu se pojavi teorija 

človeškega kapitala, ki odgovornost politične ekonomije za upravljanje pogojev življenja populacije 

zamika v odgovornost posameznika za upravljanje lastnih pogojev življenja; s tem omogoča ekonomsko 

analizo in upravljanje na povsem novih področjih (prim. 2008b: 227–228). Tveganje se tako prenese na 

raven posameznika. Človeški kapital je mogoče deliti na podedovani in pridobljeni kapital. Foucault 

poudarja, da je znotraj neoliberalizmu lastnih problematik večji interes za analizo pridobljenega 

človeškega kapitala – bolj ali manj prostovoljno pridobljenega v posameznikovem življenju. Formacija 

človeškega kapitala je pravzaprav oblikovanje sposobnosti – mehanizmov, ki bodo ustvarjali dobiček in 

bodo povrnjeni z dobičkom. Edukacija tako postane naložba, pri čemer je mogoče kalkulirati in meriti 

investicijo znotraj institucije ali skozi profesionalno usposabljanje. Investicija v edukacijo sega tudi in 

predvsem onkraj institucije; vpotegne tudi čas, ki ga starši namenijo svojim otrokom onstran strogo 

edukacijskih aktivnosti.  
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Ob tem uspevajo predvsem otroci, katerih starši sami posedujejo več človeškega kapitala. Investicija v 

edukacijo je tako investicija v prihodnji zaslužek in produkcijo. Več in dobro educiranih posameznikov 

pomeni večjo produktivnost, pri čemer produktivnost sega onstran ekonomske produkcije v produkcijo 

lastnih užitkov skozi porabo (prim. prav tam: 226 in 229). Ostajajoč na liniji ekonomske produkcije, 

politični problem postane zahteva po napredku in inovacijah, odkrivanju vedno novih tehnologij, virov in 

oblik produktivnosti ob sočasnem odkrivanju novih trgov in virov delovne sile (prim. prav tam: 231).  

Na tem osišču smo torej priča strukturiranju politike rasti, ki ne ostaja vezana samo na materialnost 

investicij in fizičnega kapitala, ampak tudi na simbolne investicije in simbolni kapital. Politika rasti, ki 

zajema ekonomske, socialne in edukacijske politike, pove Foucault, je v zahodnih družbah usmerjena 

predvsem na elemente, ki jih je najlažje modificirati – to je investicija v človeški kapital.  

Zamik v neoliberalno racionalnost je torej mogoče razumeti na ozadju specifičnih načinov 

problematizacije učinkov socialne države; birokracija, oblike odvisnosti posameznikov do države in 

dušenje osebnih svoboščin je nekaj osišč, ki sta jih problematizirali nova levica in desnica. Neoliberalne 

ideje, ki jih v delu razumemo kot poskus upravljanja negotovosti socialne države, v delu pa kot 

strukturiranje razmerij moči in interesov v smer svobodnega trga in ekonomskega kapitala, so se 

strukturirale okrog diskurzov (skrajnega) individualizma in mehanizmov usmerjanja praks posameznikov 

ter institucij v smer tekmovalnosti in učinkovitosti. Pri tem naj bi bila racionalnost svobodnega trga tista, 

ki lahko učinkovito upravlja vse družbene prostore in ob tem v ospredje postavlja avtonomijo in 

odgovornost v sfero posameznika in njegovih učinkovitih odločitev za upravljanje lastnega življenja. 

Kljub temu pa se socialni element ohranja, deloma kot vztrajajoči sediment racionalnosti varnosti od 

zibelke do groba, skozi vrsto vložkov države v javne storitve, kot so: vložki v edukacijo, socialno in 

zdravstveno varstvo ter v druge mehanizme »omogočujoče države«, deloma kot strukturirana 

racionalnost polj samih.  

 

2.5 Robovi vzdržnosti obstoječih načinov upravljanja  

 

Poskuse zagotavljanja varnosti sodobne družbe lahko razumemo kot poskuse vztrajanja racionalnosti 

politične ekonomije, ki na eni strani ohranja regulativne ideje svobodnega trga (dobička, kapitala) kot 

osišča gotovosti in na drugi išče še mogoče načine korekcije negotovosti, ki jih sama sproža skozi 

urejanje razmerja in mehanizmov individualne in socialne varnosti.  
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Racionalnost varnosti od zibelke do groba se je v sedemdesetih umikala diskurzom nedotakljivega 

samointeresa in samoregulirajočega se trga, ki ga je sodobna kriza »kapitalizma« sicer omajala, a – kot 

trdita avtorja – še ne obstoji zares artikulirana alternativa (prim. Skidelsky 2012: 191–192). Avtorja 

analizirata Keynsove ideje in pokažeta na meje teh idej na ravni strukturnih sprememb družbe (zmote 

glede rasti populacije in vojne) pa tudi na ravni vzpostavljanja racionalnosti, ki je strukturirala delo in 

dobiček kot vrednoto samo po sebi (prim. prav tam: 11–27). Poskusi uravnavanja trga, kot pokažeta 

avtorja, s premislekom največkrat zapadejo stari racionalnosti varnosti socialne države kot ohranjanje 

javne mreže institucij (šolstva, zdravstva, sociale), zagotavljanja zaposlitve in varnega življenja ter s tem 

povezanih elementov socialne varnosti.  

Tudi ti se spoprijemajo z izzivi, ki so jih v zadnjih desetletjih prinesli: naraščanje populacije, 

podaljševanje življenjske dobe in spremembe v polju produkcije, ob katerih z racionalnostjo politične 

ekonomije družba ne uspe več najti varnih sidrišč, vsaj ne tistih, ki so v preteklosti služila za 

uravnavanje tveganj. Sodobna družba se torej spoprijema z rezultati tistega, kar je Weber (prim. 1978) 

približno stoletje prej opisal kot proces racionalizacije, historične značilnosti modernih zahodnih družb. 

Danes smo priča, kot opozarja Dean, zamikom liberalne in socialne problematike varnosti, in sicer od 

varnosti socialno-ekonomskih procesov k varnosti mehanizmov vladnosti (prim. 2010: 206).  

Ob tem razglaševalci tveganja (prim. Beck 2001 in 2009; Bauman 2002) opozarjajo, da je potreben 

premislek vednosti (statistika, sociologija, ekonomija ...), ki tveganju omogoča materializacijo tehnik, ki 

želijo obvladovati in odkrivati tveganja (verjetnosti računi, intervjuji ...). in političnih programov, ki jih 

uveljavljajo (socialna, liberalna, neoliberalna država …). Webrova instrumentalna racionalnost in z njo 

obljuba nadzora nad tveganjem, ki se je strukturirala v samo logiko vladnosti in se manifestirala s 

tehnološko znanstveno racionalnostjo napredka s ciljem obvladovanja sekularne družbe in narave – kot 

kaže – ni več dovolj. Tveganje v sodobni družbi ostaja podrejeno produkciji bogastva; ob odsotnosti 

regulacije in redistribucije na ravni države povečuje neenakosti in iz njih naraščajoče negotovosti. Ob 

tem pa še vedno vztraja prepričanje, da je »stranske učinke« neoliberalne ekonomije in tehničnega 

znanstvenega napredka še vedno mogoče omejiti in predvideti (prim. prav tam: 207–210). Pa vendar s 

tem, ko je cena pripeta vsem dobrinam, storitvam, izguba ekonomske varnosti pomeni povečano 

tveganje za izgubo varnosti in kakovosti vseh drugih polj življenja. Od tu naprej utemeljujemo osišča 

naraščajočih tveganj21 kot drsenje lastne racionalnosti politične ekonomije, ki v poskusih upravljanja s 

tveganji išče nove načine urejanja starih mehanizmov gotovosti – tržnih in socialnih – ter se pri tem 

osredinjamo na tiste, ki so pomembni za razumevanje izzivov edukacije v sodobni družbi.  

                                                      

21 Pri tem puščamo ob strani okoljska tveganja, ki jih proizvaja kapitalizem s tehnološkim razvojem (prim. Beck 2001).   
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Tveganja, ki jih tematiziramo, razumemo kot elemente, ki se medsebojno omogočajo, krepijo in hkrati 

odpirajo nova polja razmislekov o drugačnih načinih urejanja in zagotavljanja varnosti.  

 

2.5.1 Tveganja političnosti ekonomsko-tehnološke racionalnosti 

 

»Sodobna družba, še posebej po zadnji finančno-ekonomski krizi, se ponovno spoprijema s strukturnimi 

izzivi. Prvi tovrstni premisleki nakazujejo, da radikalna kriza globalnega kapitalizma, ki se razpira od leta 

2008, ni samo ekonomska. Je strukturna in večdimenzionalna« (prim. Castells idr. 2012: 1).  

Pregled diskurzov, ki se strukturirajo okrog percepcij sodobnih družbenih tveganj, kažejo na to, da je 

racionalnost politične ekonomije v nezanemarljivem delu prešla v vse podsisteme družbe, ker proizvaja 

negotovosti, ki jih tudi z ostanki socialnih mehanizmov preteklosti ne uspeva več urejati. 

Kritiki sodobne družbe (prim. Beck 2001 in Bauman 2002) ne le opozarjajo na naraščajoča tveganja, 

temveč dvomijo tudi o zmožnostih upravljanja tveganj z mehanizmi obstoječe racionalnosti, še posebej 

tistih, ki družbo in njene podsisteme poskušajo urejati s tržnimi mehanizmi. Medtem pa so meje 

racionalnosti socialne države največkrat vpete samo implicitno in redko premišljeno artikulirane v 

razmerju z na novo nastalimi družbenimi izzivi pa tudi v razmerju s prostori, ki jih tržni mehanizmi 

produktivno omogočajo. »Nujneje kot kdaj koli potrebujemo pojmovnost, ki bi nam – brez narobe 

razumljenega obrata k večno staremu novemu /…/ – tisto novo, kar se zgrinja nad nas, omogočila misliti 

na novo, z njim živeti in delovati« (Beck 2001: 14). 

Taljenje trdnih teles, o katerih govori Bauman (prim. 2002: 8–9), je sicer tudi produktivno rahljalo 

tradicionalne vezi. Lojalnosti, pravice in dolžnosti so postajale hromeče zavezujoče, ovirale so gibanje in 

onemogočale podjetnost. »Taljenje trdih teles« je pomenilo predvsem to, da smo opustili 

»nepomembne« obveznosti, ki so stale na poti racionalnemu izračunavanju učinkov« (prav tam). 

Posledično se je rahljala mreža zapletenih družbenih razmerij, ki se po mnenju avtorja ni mogla upirati 

pravilom delovanja in merilom racionalnosti; še manj je bilo mogoče tekmovati z njimi. V to točko 

Bauman umesti temeljni odklon in vzpostavitev gotovosti instrumentalne racionalnosti. Ekonomija se je 

tako vse bolj odpenjala od drugih polj. Red, ki se je vzpostavil, je red, ki se večinoma izraža v 

ekonomskih pojmih in ki je imun na izzive neekonomskih dejavnosti (prim. prav tam), tudi tistih, ki jih je 

produktivno omogočil. Vse drugo, trdi Bauman, je relativno z vztrajnostjo in s kontinuirano reprodukcijo 

ekonomske racionalnosti postalo nepomembno, neučinkovito (prim. prav tam).  
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»Današnji položaj se je razvil iz radikalnega taljenja okovov in spon, za katere so upravičeno ali 

neupravičeno sumili, da omejujejo posameznikovo svobodo izbire delovanja« (prav tam: 10). Zamiki od 

sistema k družbi in od politike k življenjskim politikam, od makro- na mikroraven se v svoji skrajnosti 

kažejo kot zamiki iz polja možnosti v polje tveganj (prav tam in prim. Beck 2001: 18). Dean (prim. 2010), 

opirajoč se na Beckovo konceptualizacijo tveganja, kritično povzame, da je tudi Beckovo tveganje 

ontološko in da ne omogoča celostne analize tveganja. Tveganje, pove Dean, ni le ena izmed oblik 

instrumentalne racionalnosti, temveč je multiplo, heterogeno. Beckova konceptualizacija tveganja 

temelji na identifikaciji tveganja z instrumentalnimi oblikami kalkulacije in je s tem že sama po sebi 

oblika racionalnosti tveganja kot »upravljanja dogodka«, ne prepozna pa družbeno konstruirane in 

kulturno proizvedene narave tveganj (Dean 2010: 211, 212).  

Opirajoč se na Ewalda, izpostavi, da pri tveganju ne gre za naraven pojav, ampak je to bolj oblika 

kalkulacije realnosti. Medtem ko Beckova linija tveganja sledi logiki naraščajočih nevarnosti zaradi 

razvoja produktivnih sil, gre Ewald dlje in tveganje tematizira kot obliko racionalnosti, način mišljenja o 

dogodkih in njihovi prezentaciji (prim. prav tam: 212–213).  

Deanova teza je torej, da je tveganje nemogoče umestiti v kalkulativno ali nekalkulativno racionalnost, 

saj je samo multipla oblika kalkulacije. Ewald to pojasnjuje s tem, ko tveganju pripne status kapitala, 

proti izgubi katerega se je treba zavarovati; s tem kalkulacija simbolne izgube, tiste, ki ni kalkulabilna 

(npr. trpljenje), postane ekonomsko kalkulabilna (prim. prav tam). Tveganje je torej treba razumeti kot 

prostore med kvantitativnimi in kvalitativnimi kalkulacijami z različnostjo razumevanja in povezovanja 

tveganja skozi programe, tehnologije, kot niz praks, ki imajo ne le ekonomski, temveč tudi moralni, 

politični in socialni pomen (prim. prav tam: 217–218). Na tem ozadju Dean loči refleksivnost od 

refleksije, pri čemer prva zapade soočenju z učinki tveganja in lahko poteka tudi brez refleksije, druga 

pa vključuje premislek in boljšo multiplo informiranost o tveganju (prim. prav tam: 210). Problematika 

varnosti, s katero se spoprijema sodobna družba ob svojem refleksivnem obratu, torej ni samo v 

razmerju z zunanjimi procesi, ampak bolj kot kadar koli kliče po obratu navznoter, k notranjim procesom, 

ki jih sama na ravni različnih podsistemov sproža. Prav neobvladovanje vladnih mehanizmov, še pove 

avtor, omogoča vdor ekonomije v vsa subpolja (prim. prav tam: 223–224).  

»Ne neuspeh, temveč uspeh politike je pripeljal do izgube državne intervencijske moči in do 

izkoreninjanja politike. Lahko bi celo rekli: kolikor uspešneje so bile v tem stoletju izbojevane politične 

pravice, kolikor bolj so bile uveljavljene in izpolnjene z življenjem /…/« (Beck 2001: 287). Zahteva po 

koncentraciji odločanja v polju političnega postaja vse fiktivnejša, pojem izhodišča in instrumenti politike 
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in nepolitike so nejasni, odprti in terjajo določitev. Ne obstaja več niti ena sama niti »najboljša« rešitev, 

temveč vedno več rešitev (prim. Beck 2001: 288).  

Politične procese odločanja, opozarja, ne glede na to, na kateri ravni se odvijajo, ni več mogoče 

razumeti samo v kontekstu uveljavitve in aplikacije vnaprej določenega modela, katerega racionalnost ni 

predmet diskusije, in ga je treba uveljaviti tudi proti volji in »iracionalnim« odporom tako ali drugače 

»podrejenih« skupin. Z demokratizacijo nastanejo prečni (in ciklični) odnosi členjenja kompetenc, mreže 

dogovarjanja, soodločanja in pogajanja, interpretacije in anticipacije mogočega odpora (prav tam). 

Pomembno dejstvo je, da v nastalih pogojih nekatera polja, subpolja učinkoviteje uveljavljajo svojo 

racionalnost, interese in vrednote, ki se kažejo tudi kot moč definiranja problemov in prioritet ter ob tem 

tudi učinkoviteje izkoriščajo prizorišča (sub)političnega (prim. Beck 2001: 293, 294), tudi in predvsem z 

razglašanjem tveganja, negotovosti in nevarnosti. 

Ob razmisleku o predrugačeni funkciji političnega sistema Beck to dinamiko posebej izpostavi, ko trdi, 

da ima politika v odnosu do tehnično-ekonomskih sprememb omejene kapacitete upravljanja in 

intervencije, po drugi strani pa se še vedno – ponekod še glasneje – pojavlja očitna fiksacija na politični 

sistem kot na ekskluzivno središče politike (prim. Beck 2001: 283). Dodaja še, da tožbe o izgubi 

političnega ostajajo vezane na normativno veljavno pričakovanje, da naj bi bile odločitve, ki spreminjajo 

družbo, omejene v institucijah političnega sistema (prim. prav tam). Pa vendar ta logika ne obvelja, ko jo 

prenesemo v polje subpolitike, ki jo Beck poimenuje zasebnost. Vsa vprašanja oblikovanja življenjskih 

razmer posameznikov, Beck za primer navaja odnos moškega in ženske, imajo svojo politično stran, a 

so odločitve, ki se tu sprejemajo, zunaj dosega zunanjega vpliva političnega. Detradicionalizacija 

življenjskih svetov je v tem primeru omogočila nastanek prostorov svobode in s tem produktivne 

negotovosti v socialnih temeljih politike (prim. prav tam: 296). V tem smislu individualizacijski procesi 

omogočijo subpolitične manevrske prostore oblikovanja in odločanja, brez možnosti vplivanja države22 

(prim. prav tam: 297). Hkrati pa je tudi samo del družbeno tvornih kompetenc zbran v polju politike in 

podvržen parlamentarni demokraciji23. Vzporedno obstajajo polja nepolitičnega, ki vnašajo 

nedemokratične družbene spremembe; te legitimirajo z idejami napredka in racionalizacije. Dinamika, iz 

katere izhaja Beck, je odmiranje gotovosti socialnega državnega intervencionizma na eni strani in na 

drugi porast gotovosti, izhajajočih iz tehnoloških inovacij (prim. Beck 2001: 278–279).  

                                                      

22 Se pa ta lahko nanje opira, zatika in si jih prilašča (prim. Foucault 2004). 
23 Trenutno smo priča diskurzom, ki na ozadju grške dolžniške krize in predvsem julijskega referenduma (2015) artikulirajo 
težnje podreditve ekonomskih odločitev političnim sistemom in presegajo samo skrajne leve ali desne politične nazore.  
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Pričakovanja do politike pa vztrajajo, predvsem na ozadju razmišljanja, »da bi tako moralo biti, da so 

pogoji delovanja politike nespremenljivi, da morata biti moč in oblast v rokah politike in da bi 

nepreglednost (tekoče ali post) moderne morala imeti točko upravljanja prav v političnem sistemu«.  

Pa vendar Beck pravi, kar sovpada s premikom v razmerju dispozitivov, da je tako mišljenje samo po 

sebi napačno. Prvič zato, ker moderna družba nima nobenega ekskluzivnega upravljalnega središča 

več, drugič pa zato, ker avtonomija ne vodi nujno v neznano število slepih ulic brez alternativ, temveč v 

drugačne nove vmesne forme vzajemnega nadzora, ki se izognejo parlamentarnemu centralizmu in 

hkrati ustvarjajo primerljive prisile utemeljevanja (Beck 2001: 337–338). 

Hkrati tudi pričakovanja v razmerju do tehnološke racionalnosti ne popuščajo, se pa v delu zamikajo v 

prostore alternativnih, do človeka in okolja prijaznih tehnologij, ki vsaj deklarativno ne sprožajo odkritih 

spopadov (prim. Rifkin 2015), saj v izhodiščih ohranjajo obstoječo racionalnost in ponekod celo širijo 

tržno logiko (npr. zelena energija, bio- in eko izdelki …). 

Kaže se torej, da kot družba in kot posamezniki še vedno verjamemo, da je logika inovacij in 

tehnološkega napredka tista, ki nam omogoča varnost. Ob tem ostaja vprašanje načinov urejanja 

razmerij moči med tehnologijo tveganj in tehnologijo varnosti, ki pa v jedru ostaja vprašanje 

racionalnosti politične ekonomije.  

 

2.5.2 Tveganja individualizacije  

 

Tisto, kar izstopi, je kritika skrajne individualizacije družbe, strukturirane v razmerju z ekonomijo in 

»odsotno« državo ob privzemanju trga kot osrednjega prostora verifikacije praks in produkcije 

racionalnosti – tiste, ki proizvaja in reproducira specifična družbena in globalna tveganja. Ta se izrisujejo 

skozi opozorila o razkroju prostorov skupnega, disfunkcionalni vlogi politike in države pri upravljanju in 

spopadanju s tveganji tržne ekonomije, predvsem skozi zagotavljanje temeljne gotovosti in pravice do 

dela (tudi socialne varnosti).  

Individualnost kot mehanizem upravljanja se drži vsaj dveh vzajemno povezanih linij. Prva je vezana na 

tveganja, ki jih sproža dezintegracija prostorov skupnega z družbenimi posledicami na trenutke skrajne 

individualizacije. Sočasno s to gre za tveganja strukture sodobne osebnosti, ki prvo še krepi.  

Teza, ki jo postavlja Beck in delno tudi Bauman, posameznika postavlja v vlogo – navidezno popolne – 

odvisnosti od sistemskih pogojev, ki ga silijo v individualizirane eksistenčne oblike, onstran razredno-
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kulturnih eksistenčnih povezav, v individualizacijo družbenih neenakosti (prim. Beck 2002: 106, 107). 

Boudon pa ob pojasnjevanju razlogov za negotov pogled na družbo sedanjosti in prihodnosti ponuja 

idejo popolne ločenosti javne in zasebne sfere. Ta daje vtis odsotnosti skupnih vrednot in obstoj toliko 

vrednostnih sistemov, kolikor je javnih sfer (prim. 2005: 21). 

Beckov pogled na družbo izhaja iz pozicije tveganja, negotovosti in strahu, pri čemer je ravnanje z 

negotovostjo postalo biografsko in politično ključna kvalifikacija. Ob premagovanju materialne stiske, ki 

je bila značilna za industrijsko, razredno družbo, je v družbi tveganja postala še posebej pomembna 

sposobnost predvidevanja nevarnosti ter biografskega in političnega ravnanja z njimi (prim. Beck 2001: 

92). V času, ko tradicionalne in institucionalne oblike obvladovanja strahu in negotovosti izgubljajo 

pomen, navaja Beck, se zahteva za njihovo obvladovanje prenaša na subjekte (prim. prav tam: 93). 

Prav posameznik je tisti, ki po Baumanovem mnenju najbolj občuti najnadležnejšo posledico tekoče 

moderne, to je razkorak med individualno svobodo in varnostjo (prim. Bauman 2002: 215). Osvobajanje 

posameznika družbenih form industrijske družbe nakazujejo spremembe na ravni družbe; so hkrati 

vzrok in posledica.  

Družba svobodnih posameznikov s sklicevanjem na pomembne mislece, kot opozori Bauman (prim. 

2002: 31–32), trči ob nezmožnost, spremenljivo javno razpoloženje, zmanjšanje interesa po družbeni 

reformi, upadanje zanimanja za skupno dobro, za politično angažiranost … Vzroke za to avtor vidi v 

globoki preobrazbi javnega prostora (prim. prav tam: 34). Sennett (prim. 1992) v The fall of the public 

man genealoško pokaže zamike v delovanju javnega prostora in razmerja med javnim in zasebnim, ki je 

temeljito spremenilo dojemanje družbenih in socialnih odnosov. Tovrstni premiki strukturirajo in 

potiskajo posameznika v prostore samopreizpraševanja in krepijo polje vednosti o posamezniku (prim. 

psihoanaliza), ki ne nazadnje postanejo mehanizem upravljanja z njimi. Linija kritičnih diskurzov kaže na 

strukturo osebnosti patološkega narcisa. »Vase usmerjeni individuum je temeljni tip 19. stoletja in prvih 

desetletij 20. stoletja: individuum protestantske etike, katerega temeljno načelo sta individualna 

odgovornost in individualna iniciativa: Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. /…/ Tu imamo opraviti z 

ideologijo, ki ustreza liberalnemu kapitalizmu, družbi boja vseh proti vsem: družbo vodi nevidna roka 

trga, vsak naj sledi svojim interesom in tako bo največ prispeval k dobrobiti celotne družbe … Z 

razvojem birokratsko-korporativnega kapitalizma pa se zgubi ta individualna avtonomija, prevladujoča 

drža postane heteronomna /…/; pri heteronomnem individuumu ne gre zgolj za to, da je individualizem 

nadomeščen s konformizmom itn., marveč postane zmožnost prilagajanja zahtevam okolja, hitrega 

reagiranja na zmerom nove, spreminjajoče se zahteve okolja sama v sebi vrednota, celo vrhovna 

vrednota« (Žižek: 1985: 120). Patološki narcis (prim. Lasch 1991 in Sennett 1998) je produkt 

potrošniške družbe in omogoča njeno reprodukcijo ter ob tem krepi nezmožnost koncipiranja skupnega. 
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Sklenemo lahko torej, da so nova tehnološka paradigma, nova oblika globalizacije in nove kulture, ki so 

izšle iz socialnih gibanj šestdesetih in sedemdesetih let, omogočile vzpon kulture svobode. Kultura 

svobode in podjetništva, ki je črpala iz prve (prim. Judt 2010), je vse bolj zaobhajala državno birokracijo 

in organizirano skrb za skupno.  

Družbeni prostor je namesto tega polnila ideja gotovosti, ki naj bi jo prinesle deregulacija, privatizacija in 

liberalizacija, predvsem v spremembah strukture ekonomskih institucij in ekonomije svobodnega trga. 

Avtorji Aftermath (Castells in drugi) dokazujejo, da je iz kombinacije omenjenega izšla racionalnost, ki je 

implicirala kratkoročno korist kot vodilni pristop k vse bolj tveganim odločitvam. Gotovost so namesto v 

deležnikih in širši družbi iskali v matematičnih modelih kot sofisticirani obliki gotovosti lastnih negotovih 

odločitev (prim. prav tam: 2). Kultura, ki se je tako oblikovala (prim. Sennett 2006), je kultura »najprej 

jaz« (prim. Castells idr. 2012: 2).  

Krepitev varnosti in gotovosti skupnega se kaže kot eno izmed osišč diskurzov, ki sodobno družbo 

poskušajo misliti onstran starih, še vedno vztrajajočih racionalnosti. 

Rifkin (prim. 2015) omenjeno tematizira kot »social commons«, Castells idr. (prim. 2013) pa v popisu 

alternativnih življenjskih praks opozorijo na poskuse, ki obstoječe racionalnosti bolj ali manj uspešno 

zamikajo.  

 

2.5.3 Tveganja spremembe produkcije in poslavljajoče se navezave na poklic 

 

Oče in sin Skidelsky (prim. 2012) popisujeta medsebojno strukturiranje tržne produktivnosti in kulture 

potrošništva kot racionalnost varnosti pred pomanjkanjem in način, na katerega to poteka s kopičenjem 

materialnih dobrih ter z vpetostjo v mezdno delo. Delo v sodobni družbi ne zagotavlja le materialne 

varnosti zaslužka in družbenih pozicij, ki jih ta omogoča, temveč tudi gotovost, ki zapade samopodobi 

posameznikov sodobnih družb dela. Delo, pokažeta avtorja, ljudem zagotavlja socialno interakcijo, 

prosti čas pa lahko pomeni osamo (prim. prav tam: 28). Protestantska etika, ki je v družbo vnesla ideje 

samorealizacije skozi poklic (prim. Weber 2002), je ob racionalnosti trga, ki se je prenesla v preostala 

družbena polja, postala prevladujoč pogled na varnost in gotovost ter hkrati tudi prevladujoč način 

dobrega življenja. Ekonomska in kulturna gotovost posameznikov in skupin je pripisana (dobro) 

plačanemu delovnemu mestu in akumulaciji materialnih dobrin, ki krepi logiko potrošništva in prostega 

časa, in je – kot trdijo kritiki – skrajno individualizirana.  
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Omenjeno je kritično privzeto v povezavi s spremenjenimi pogoji dela (prim. Beck 2001 in Bauman 

2002) in procesom tehnološkega izrivanja (prim. Rifkin 2007). 

Bauman poudarja, da so predvsem spremenjeni pogoji dela tisti, ki posameznika navdajajo z občutkom 

(ne)varne svobode. Opozarja, da je način, kako ljudje razumejo svet, vedno praksomorfen. Oblikuje ga 

trenutno znanje – tisto, kar ljudje lahko naredijo, in to, kako se tega navadno lotijo (prim. 2002: 73). 

V sferi produkcije, predvsem skozi delitev dela, proces osvobajanja in individualizacije neposredno 

vpliva na poklic in identiteto – posebej v točki fleksibilizacije delovnega časa in decentralizacije kraja 

dela. Ob tem nastajajo nove forme fleksibilne, pluralne podzaposlenosti. Sočasna diferenciacija 

»individualnih položajev«, pojasnjuje Beck, pa gre v z roko v roki z visokostopenjsko standardizacijo, kar 

velja za trg dela, denar, pravo, mobilnost, izobrazbo …, in to na vedno drugačen način (prim. Beck 

2001: 191). Individualni položaji, ki nastanejo, so vseskozi odvisni od trga dela in v takšnih družbenih 

pogojih, ki manj kot kdaj koli dopuščajo individualno osamosvojitveno eksistenco (prim. prav tam: 191–

193).  

Delo in poklic sta torej izgubila pomen zaščitne funkcije, varnosti (prim. Bauman 2002: 176, 177 in Beck 

2001: 201–203) in v spremenjenjih družbenih razmerah ne uspeta vzpostaviti osi samoopredelitve, 

identitete, etike in življenjske perspektive posameznika24 (prim. prav tam). Namesto trdnih identitet je 

deregulacija, liberalizacija, »fleksibilizacija«, torej vse večja fluidnost kapitala v polje ekonomije in dela 

vnesla idejo nenehnega napredka. Tudi ta je, opozarja Bauman, kot veliko drugih parametrov življenja 

individualiziran, privatiziran (prim. Bauman 2002: 171–172). Tudi v prostorih, ki so tradicionalno veljali 

za določene, so pojmi izgubili svojo enoznačnost25 in s tem v prostore stvarnih, institucionalnih prisil 

vnesli duh negotovosti. Posameznikove odločitve, ki so bile prej »varne in gotove«, so vsaj delno 

postale predmet individualne interpretacije in s tem odgovornosti (prim. Beck 2001: 294). 

Kaže se, da se bo omenjena linija tveganj samo še krepila. »V vseh državah potekajo silne debate o 

prihodnosti dela. Pod težo visoke brezposelnosti, visokih davkov, obremenjujočih sistemov socialne 

varnosti in zapletenih regulativnih režimov, ki po mnenju nekaterih le ohranjajo ekonomsko stagnacijo, 

so vladni, industrijski in civilnodružbeni kritiki ujeti v oster ideološki boj o tem, ali je treba pravila, ki 

urejajo zaposlovanje, gospodarjenje in trgovanje spremeniti – in če, kako. /…./ o pravem vzroku 

svetovne brezposelnosti pa se v javni politični debati ne razpravlja (prim. Rifkin: 2007: 11). Rifkin svoj 

                                                      

24 O tem najdemo več na ravni posameznika v Bourdieujevi knjigi The weight of the world (prim. 1999:14–22). 
25 Enoznačnost je sama po sebi strukturiran pojem, ki jo je smiselno misliti na ravni mehanizmov v ozadju konstrukcije 
pojmov – kot bojev za resnico. Pomnožitev na tej ravni bi na sledi Foucaultu omogočila več gotovosti. Hkrati pa tudi velja, da 
skozi specifične tipe racionalnosti enoznačnost še nikoli ni bila tako enoznačna. 
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argument utemeljuje na tezi tehnološkega izrinjanja delavcev. Inteligentni stroji (robotika, 

nanotehnologija, biotehnologija) so ne le produktivnejši, temveč tudi cenejši od človeškega dela. 

Tehnološkemu ukinjanju, trdi, se ne bodo izognili niti visokokvalificirani posamezniki, sicer bodo ti še 

vedno potrebni, a bo število delovnih mest vse bolj omejeno. V prehodnem obdobju, ko 

nizkokvalificirana dela na ozadju globalne ekonomije uhajajo tja, kjer je delovna sila cenejša, se lahko v 

zahodni družbi ustvarjajo pogoji hibridnih ekonomij (vodikove itn.), ki bodo začasno omogočili zagon 

ekonomije in bodo temeljili predvsem na digitalnih tehnologijah (prim. Rifkin 2007 in 2015).  

V The zero marginal cost society Rifkin tematizira omenjeno linijo razvoja kot tretjo industrijsko 

revolucijo. Skupaj z diskurzi o skrajševanju delovnega časa in iz tega izhajajoči pravičnejši redistribuciji 

dela ter npr. uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka krepi linijo razprav, ki varnost in gotovost življenj 

vidijo v rahljanju vezi prebivanja s poljem mezdnega dela. Iz tega izidejo ponekod tudi »utopične« ideje 

o drugačni družbeni ureditvi, ki jo Rifkin (prim. 2015) gradi prav na robovih racionalnosti tržne 

ekonomije; racionalnost »vitke« ekonomije je lahko tudi produktivno sidrišče varnosti. 

 

2.5.4 Tveganja nenehnega hitenja k napredku  

 

»Zgodovina časa se je začela z moderno. Zares, moderna je -  poleg vsega drugega, morda bolj kakor 

vse drugo - zgodovina časa: moderna je čas, v katerem ima čas zgodovino« (Bauman 2002: 141). 

Že v srednjem veku, popisuje Le Goff (prim. 1985), je zahodna družba doživljala strukturne premike 

skozi zamikanje pojmovanja časa. Standardizacija časa je skozi pravila in predvidljivosti označevala 

začetek nove dobe, v kateri je čas trga postopoma strukturiral čas življenja. Sočasno pa je disperzija 

časa v življenju onstran dela posameznike silila v urejanje osebnega časa, v samonadzor nad njegovo 

učinkovito porabo. »Brezdelnež, ki zapravlja čas, ga ne meri, je podoben živalim, ne zasluži, da bi ga 

imeli za človeka« (prav tam: 87) – to je ideja, ki je bila prisotna v svetu, še pred pojavom protestantizma 

in tistega, kar je Weber pozneje povzel s pojmom etike in z duhom kapitalizma (prim. Weber 2002). 

Učinkovitost na tej liniji torej ni nova. Kljub temu pa je »čas, v katerem realiziramo postavljene cilje«, 

postal del racionalnosti modernih družb. Še več, Virilio (prim. 2006) opozarja, da je moderna svet v 

gibanju in da se odraža v strateški premestitvi prostora v logistiko časa (od topologije k dromologiji) 

(prim. prav tam: 7–8). Z analizo naraščajoče hitrosti transporta in komunikacij pokaže, kako mehanizmi 

upravljanja in nadzora sodobnih družb omogočajo in so omogočeni s pospeševanjem objektov in ljudi. 

Hitrost in tekmovanje sta prednosti, ki omogočata gibljivost vladanja (prim. prav tam). Čas v sodobnih 



48 
 

družbah omogoča upravljanje virtualnih prostorov in presega neobvladljivost ozemlja ter daje vtis 

administrativne upravljavske celote, ki temelji na kalkulaciji časa in hitrosti držav, vojske in ekonomije 

produkcije ter distribucije (prim. prav tam: 12–13). Hitrost, dokazuje Virilio, je nova oblika moči in oblasti 

pa tudi način korporativne discipline, ki obenem omogoča kolektivno singularizacijo (prim. prav tam: 14–

15). Hitrost zaznamuje tudi modernost dogodkov, tistega, kar Foucault pojmuje kot naključja, ki se 

premo sorazmerno s hitrostjo množijo.  

Prav tako se skladno z dogodki množijo hitre rešitve kot poskus nadzora, upravljanja in varnosti, ki pa 

so glede na okoliščine, ki jih pogojujejo (in so hkrati z njimi tudi pogojene), zapisane logiki in mejam 

webrovske instrumentalnosti (prim. prav tam: 22). 

Sennett (prim. 1998) opozarja na implikacije fleksibilnosti in prestrukturiranje časa (prim. prav tam: 47). 

Povzema Millovo tezo, da fleksibilno vedenje omogoča osebno svobodo, odprtost za spremembe, pri 

čemer prilagodljivost in sposobnost transformacije postaneta kakovost in vrlina značaja pa tudi institucij. 

Oboje pa je potrebno za svobodno delovanje. Človek je svoboden, ker je sposoben spremembe. Odpor 

do birokracije in rutine je ob tem tudi na ozadju ideje svobode omogočil nove oblike moči in nadzora 

(prim. prav tam).  

Sprememba je postala ena temeljnih oblik varnosti; povezuje se s subjektivnim in z institucionalnim 

občutkom za čas diskontinuiranih intervencij institucij in posameznikov (prav tam). Sennett, podobno kot 

Virilio, opozori, da je fleksibilnost časa politični in ekonomski način upravljanja, ki je hkrati produktiven in 

represiven. Spremembe nimajo kontinuitete s tistim, kar je bilo, prihodnost pa je ločena od preteklosti, 

kar omogoča sistem upravljanja, ki krepi in izpostavlja vsa zla, rutine ter stavi na produktivnost in 

strategije permanentne inovacije kot (edine mogoče) mehanizme upravljanja in gotovosti (prim. prav 

tam: 40–51). Hitre, fluidne situacije silijo ljudi, da se osredinijo na trenutnost danih zahtev, ki ob 

odsotnosti časa za premislek paradoksalno izničijo sedanjost. Ta ostaja zaznamovana z iskanjem 

priložnosti za spremembe, za novo (prim. prav tam: 79–80). Tveganja, ki so tovrstni racionalnosti 

imanentna, se, kot pove Sennett, poskušajo upravljati in nevtralizirati s pomočjo poročil – poročil o 

tveganju in mehanizmih iskanja najboljših in najhitrejših strategij gotovosti. Poročanje postane tolažba in 

oblika gotovosti, ki poskuša blažiti posledice tveganj, a hkrati udomači heroizem teh istih tveganj. 

Tveganje postaja nekaj običajnega in normalnega (prim. prav tam: 79–81). 

Koncepcija upravljanja z naključnimi dogodki in obvladovanji tveganj, opozarja Sennett, vse bolj stavi na 

Fibonaccijevo impersonalno kalkulacijo, ki v času hitrih sprememb vse bolj izrinja diskusijo in dialog 

(prim. prav tam). 
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Ustvarjanje racionalnosti časa je bilo stvar procesa, ki se je začel ob koncu devetnajstega stoletja kot 

inženirski pogled na svet in je nato postopoma prenesen v postopke, proces in mehanizme upravljanja z 

delavstvom in na procese upravljanja družbenega – še danes za tovrstne procese uporabljamo pojem 

mehanizem. Čeprav je bilo mogoče odmerjati prostor in meriti čas s pomočjo standardiziranih enot, je 

bila standardizacija proces, ki je v mnogočem označeval začetek obsesije modernih družb s sistemom 

in (impersonalno) kalkulacijo (prim. prav tam: 10–14), z webrovskim življenjem v železni kletki 

birokratske racionalnosti in prevlade racionalnega nad čustvi.  

Ne le da so bili tovrstni sistemi učinkoviti, privzeti so bili tudi kot pravični, demokratični in moralni, utrdili 

pa so tudi koncept iz znanja izhajajoče avtoritete (prim. Hartley 2012: 5). 

Vprašanje časa pa ni odprto samo s tehnološkim diskurzom. Skidelsky na primer opozarjata – in pri tem 

nista edina – na kulturni problem razmerja med časom dela in prostim časom. Medtem ko je npr. 

Keynes že v prvi polovici dvajsetega stoletja ekonomijo in ekonomsko rast povezoval z idejo 

osvoboditve od mezdnega dela in kakovostjo prostega časa (prim. Skidelsky 2012: 4–5), je še danes 

prevladujoča racionalnost tista, ki posameznika in družbo strukturira v relaciji do časa mezdnega dela in 

predstave o dobrem življenju.  

Čeprav tehnološke inovacije obljubljajo »prihranek časa« (vse od gospodinjskih aparatov do proizvodne 

tehnologije), se čas, ki ga namenimo (mezdnemu delu), povečuje (prim. prav tam: 24–25). Tako kot 

Keynsova ideja tudi sodobnejše ideje skrajševanja delovnega časa v korist prostega časa ostajajo 

teoretično sicer razmeroma artikulirane (prim. Schor 2010), a v političnem in ekonomskem prostoru 

ostajajo ob strani. Paradoksalno se krepijo diskurzi, ki s stavo na tehnološke inovacije in edukacijo 

obljubljajo nova delovna mesta, polno zaposlitev ali vsaj polno zaposlenost v iskanju zaposlitve skozi 

krepitev individualne podjetnosti in podjetništva (prim. EIPC). 

 

2.5.5 Personalizacija: poslednji poskus ohranitve obstoječe racionalnosti?  

 

»Naloga je poraba in poraba je skrajno in nepopravljivo individualno razvedrilo, niz občutkov, ki ga lahko 

izkusimo – doživimo – le subjektivno« (Bauman 2002: 125). 

Personalizacija se kot diskurz pojavi v pozni fazi ekonomskega vzpona med letoma 1973 in 2008 ter se 

lahkotno vpenja v racionalnost potrošništva; hkrati diskurz brez večjih težav privzame tudi javni sektor. 

Medtem ko smo bili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja priča izčrpavanju racionalnih diskurzov 
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upravljanja, industrijske in postindustrijske psihologije, se je v poznih devetdesetih oblikoval mehkejši 

diskurz, ki je nagovarjal socialno, sodelovalno in emocionalno, omogočil in krepil pa ga je razvoj 

digitalne tehnologije (prim. Hartley 2012: 107).  

Izhajajoč iz zgoraj popisanih kritičnih diskurzov in mej upravljanja, Hartley pokaže, kako so se 

genealoško elementi sodobne družbe postopoma oblikovali v tisto, kar sam pojmuje kot diskurz 

personalizacije, ki sočasno vključuje načine vladnosti, strukturira in afirmira tip sodobne osebnosti ter 

oblikuje kulturo. Osrednja kritika je še vedno kritika tržne ekonomije, ki skrbi za zadovoljstvo 

posameznika, uporabnika, ki je skupaj s trgom in skozi trg navidezno osvobojen vladne regulacije in je 

hkrati reguliran.  

Posameznikove potrebe, želje so na tej ravni pojmovane kot pravice, svoboščine v personalizirani izbiri 

tistega, kar je po meri posameznika (prim. prav tam: 4). Pojav personalizacije za to delo privzemamo kot 

poskus podaljševanja neoliberalne logike v navezavi edukacije in trga kot podaljšek tržnega diskurza, 

pri čemer ostajamo zavezani razmislekom v okviru dispozitivov varnosti ter personalizacijo privzemamo 

kot način regulacije in upravljanja. 

Hartley trdi, da smo priča kulturni kontradikciji kapitalizma, ki na eni strani krepi ekonomijo in 

instrumentalno tehnično racionalnost, na drugi pa spodkopava protestantsko etiko ter krepi hedonizem 

in narcizem (prim. 2012: 5).  

Medtem ko diskurz standardizacije v ospredje postavlja racionalno, diskurz personalizacije nagovarja 

emocije – dobrobit posameznika. »V sedanji, potrošniški obliki kapitalistični sistem krepi princip užitka 

za lastno ohranitev« (prim. Bauman 1988: 808). Bistveni mehanizem, ki omogoča premik, je 

soudeležba, deležništvo v procesih. Vedeti, česa si potrošnik želi, in si hkrati zagotoviti zadovoljstvo 

uporabnika ob čim manjših stroških, je hkrati linija varnosti in kakovosti storitev, ki se ponujajo na trgu. 

Avtor to pojasnjuje s premikom od potrošnika k protrošniku (prosumer), tj. kot nekomu, ki prispeva k 

izmenjavi vrednosti produkta, ne da bi v zameno dobil plačilo, npr. na uporabnika osredinjen produkt, ki 

predvideva sodelovanje (npr. Linux, e-Bay, Facebook, You Tube) za vzdrževanje in zagotavljanje 

infrastrukture (npr. spletne strani) (prim. prav tam: 62–64).  

Hartley premike pojasnjuje na ozadju petplastne tipologije industrijskega dela Victor in Boytona (prim. 

prav tam: 67). Posamezen tip dela je povezan s specifično obliko in z vsebino znanja. Prvi tip opredelita 

kot obrt, ki proizvaja znanje, pridobljeno z izkušnjo. Omogoča definirane postopke, ki jih lahko 

spremljamo. Naslednji tip je oblika masovne produkcije, pri čemer velja prej omenjeno, ki pa skozi 

krepitev proizvodnih procesov delavcev že vpotegne logiko potrošnika in se pretopi v tip krepitve 
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proizvodnih procesov. Četrti tip masovne potrošnje upošteva logiko in želje potrošnika. Cilj je zadržati 

kupca in oblikovati produkte za kupčeve spreminjajoče se potrebe ter tako krepiti soodvisnost 

trajajočega razmerja. Peti tip implicira skupno konfiguracijo, pri čemer se od pomembnosti produkta 

zamika v pomen identitete in izkustva protrošnika (prav tam). Pomemben je vtis o pomembnosti 

posameznika, čeprav gre, kot opozori Hartley, za sintetično personalizacijo (prim. prav tam: 67–68).  

Personalizacija kot oblika regulacije oblasti se kaže tudi skozi idejo uporabnikov javnih storitev, kot so 

oblikovalci javnih uslug. Nov način javnega upravljanja, ki izide iz tega, predpostavlja profesionalce, ki 

so sposobni samoupravljanja in fleksibilnosti. Javnim uslužbencem je naloženo lastništvo sredstev z 

namenom zagotavljanja vnaprej postavljenih ciljev.  

Ob tem se javnosti omogočajo transparentne primerjave delovanja institucij z namenom opolnomočenja 

uporabnikov, ne le v izbiri institucije, ampak tudi kot soustvarjalca rešitev. To predpostavlja, da je treba 

uporabnike tudi podučiti na način, ki omogoča združitev interesov posameznika z interesi oblasti (prim. 

prav tam: 71–72). 

Čeprav personalizacija sicer uporablja mehanizme, ki načelno ne sodijo v tržno ekonomijo (sodelovanje, 

razumevanje, sistematična kalkulativnost …), pa Hartley opozarja, da je prevladujoča racionalnost, ki 

koncept polni, še vedno instrumentalno potrošništvo. Personalizirane storitve in distribucija vodenja ter 

odgovornosti uporabljajo humanistični diskurz samo za akomodacijo ekonomske globalizacije in z njo 

povezanih političnih odločitev. 

Nenehno učenje o procesih delovanja, da bi zadovoljili uporabnike storitev, opozarja avtor, skozi idejo 

vseživljenjskega učenja poudarja skrb za horizontalne, mrežne relacije in se odmika od premislekov o 

vertikalnih izzivih med tistimi, ki upravljajo, in tistimi, ki so upravljani. Hkrati ni nujno, da gre pri tovrstni 

distribuciji dejansko za kakovostne odločitve – če te mislimo širše od trenutnega zadovoljstva 

uporabnikov na trgu (prim. prav tam: 104–106). 
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3  O NAMENIH EDUKACIJE TER UGOTAVLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU 
KAKOVOSTI KOT MEHANIZMU VARNOSTI26 

 

Dean pove, da je sodobna družba kot osišče vladanja in vladnosti privzela temeljne svoboščine in 

avtonomijo vladanih kot način vladanja svetu populacij in ob tem krepila dispozicije vladanih (možnosti 

delovanja in mišljenja). Na tem ozadju se je edukacija strukturirala kot eden izmed mehanizmov 

zagotavljanja sodobne vladnosti populacije in avtonomnega posameznika, sposobnega spremljanja in 

regulacije različnih vidikov lastnega življenja (prim. 2010: 19–24). Režim vladanja in vladnosti na tej liniji 

torej pomeni upravljanje in strukturiranje režimov praks, načrtovanja programov, tako da vodijo k 

primernemu cilju (prim. prav tam: 4). V samem polju edukacije se tako strukturirajo diskurzi, ki 

poskušajo na različne načine strateško upravljati polje in s tem zagotavljati oblike varnosti pred 

sodobnimi družbeno strukturiranimi tveganji. V tem okviru v nadaljevanju tematiziramo ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti, ki pa ni edini tovrstni poskus. Sem bi lahko umestili vsaj še diskurze, ki se 

strukturirajo okrog pojma ustvarjalnosti, podjetnosti, ki pa jih v tem besedilu ne tematiziramo.  

Strukturiranja edukacije v sodobni družbi, kot je opozarjal že Durkheim (prim. 2009), ne moremo misliti 

neodvisno od širšega sklopa družbenih okoliščin (prim. prav tam: 65–57). Zamiki v razmerju dispozitivov 

in vzpostavljanju politične ekonomije kot racionalnosti in praks upravljanja družb varnosti so v polje 

edukacije vnašali nove ideje in zahteve, tudi po ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti (v nadaljevanju: 

UZK). UZK se kot kompleksen mehanizem varnosti strukturira na vzajemno povezanih, ponekod tudi 

protislovnih osiščih racionalnosti politične ekonomije. UZK poskuša urejati niz regulatornih pristopov in 

praks; med njimi so tiste, ki so v polju edukacije že obstajale in niso bile eksplicitno formirane znotraj 

diskurza kakovosti, del praks pa se je v okviru UZK šele formiral, se formira, strukturira in zamika.  

V UZK tako lahko sledimo bolj ali manj uspešnemu prilaščanju in poskusom strateškega urejana 

pristopov in praks, ki razkrivajo različne racionalnosti kot sistematične načine mišljenja in reprezentacij o 

upravljanju tveganj. UZK na ozadju družbenih tveganj, ki smo jih popisali v prejšnjem poglavju, 

umeščamo med mehanizme, ki poskušajo strateško uravnavati elemente, ki se racionalnosti politične 

ekonomije izmikajo.  

Linijo, ki je omogočila vstop problematizacije kakovosti v polje edukacije kot ideje popolnega upravljanja 

kakovosti (TQM), lahko umestimo v niz racionalnosti in regulatornih mehanizmov novega liberalizma27. 

                                                      

26 V delih to besedilo povzema in se opira na že objavljen prispevek S. Gaber, Ž. Kos K. »Zagotavljanje kakovosti, kot del 
dispozitiva varnosti«, ki je objavljen v monografiji Kos K., Ž, Gaber, S. (2011): Kakovost v šolstvu v Sloveniji. 
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Morgan in Murtgatroyd (prim. 1994) vstop TQM v edukacijo umeščata na ozadje tveganj, ki so sicer del 

širše družbeno-ekonomske dinamike, a se v šolstvu kažejo kot vrsta prej nepovezanih problematik, kot 

so: izdatki za javno šolstvo, skrb za dosežke vseh starostnih skupin, z demografskimi spremembami in s 

staranjem prebivalstva, pravico staršev in otrok do izbire šole in predvsem z zagotavljanjem potrebnih 

izkušenj, ki že med šolanjem učencem, dijakom, študentom omogočajo doseganje potrebnih kompetenc 

za vstop na trg dela (prim. prav tam: 95–96). TQM je poskus celostnega upravljanja šol z zamikanjem 

obstoječih kulturnih vzorcev industrijske družbe in vzpostavljanjem nove kulture, ki krepi sposobnosti in 

odgovornosti institucij za kakovost, predvsem na liniji učinkovitosti vseh zaposlenih (prim. prav tam: 98–

102). »TQM ni le eden od poskusov menedžmenta, je nič manj kot zamik paradigme, je nov način 

menedžmenta (filozofija, niz konceptov in orodij), ki prihaja iz sveta proizvodnje in se zdaj uporablja v 

vseh tipih organizacij« (prav tam: ix). Aplicira spremembo kakovosti produkta z zmanjševanjem 

»odpadkov« in cene, spreminja način upravljanja na način, da vsi člani prispevajo k celostni 

učinkovitosti in pri tem dosega osupljivo stopnjo učinkovitosti in tekmovalnosti, to pa dokazuje z 

zadovoljstvom uporabnikov izdelkov in uslug (prim. prav tam). Omenjana linija strukturira UZK tako, da 

poskuša iz vseh posameznih elementov iztržiti čim več.  

Druga linija, ki se strukturira vzajemno s prvo, pa UZK v edukaciji strukturira v smer varnosti polja in 

praks tam, kjer država neučinkovito ureja prostore v razmerju s politično ekonomijo. Ta linija se v 

edukaciji strukturira na različnih ravneh, odvisno od namena. Ponekod privzema TQM, ponekod 

elemente pristopa uporablja, ponekod pa poskuša zamikati in preurejati. 

Zdi se, da se je od sedemdesetih let prejšnjega stoletja poudarek v kombinaciji dispozitivov tudi v polju 

edukacije premaknil v polje varnosti. Zamiki se kažejo predvsem kot zmanjševanje neposrednega 

poseganja v upravljanju edukacije šolskih oblasti (centralnih in lokalnih), ki so pred tem učitelju nalagale 

izvrševanje nalog ter ob tem nadzirale izvrševanje in doseganje oblastno določenih ciljev. 

 V ospredje se je pomikala ideja individualne in skupinske presoje racionalnosti, koristnosti in 

smiselnosti delovanja institucij edukacije, tam zaposlenih ter udeleženk in udeležencev edukacije. To 

sicer ne pomeni, da so povesem izginili ukazovalni in usmerjevalni trenutki nadzora. Zakoni, preverjanje 

ravnanj in rezultatov so vključeni v sistem zagotavljanja varnosti in kakovosti delovanja institucij kot 

trenutkov oblikovanja kakovosti, ki naj prispeva h gotovosti in varnosti življenja državljank in državljanov 

ter populacij v celoti (prim. Gaber, Kos 2011: 10–11). Navedeno se strukturira na ozadju sicer širše in 

                                                                                                                                            

27 Dean te mehanizme opredeli kot problematizacije socialne države in njenih lastnosti, kot so: birokracija, rigidnosti in 
formacija odvisnosti, s težnjo po reformiranju v smer individualnega, tekmovalnosti, učinkovitosti …(prim. 2010: 
267–268). 
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kompleksnejše družbene dinamike ter oblikuje racionalnosti, tako da kot specifične načine upravljanja 

obenem uporablja individualnost in idejo nenehne rasti, pri čemer stavi na znanost in inovacije v 

razmerju s tržno ekonomijo. Takšno upravljanje seveda proizvaja specifična tveganja (prim. Beck 2001; 

Bauman 2002; Dean 2010), ki pa jih spet poskuša upravljati z instrumenti in mehanizmi iste 

racionalnosti. Sebi in družbenim strukturam zagotavlja pogoje reprodukcije.  

Tveganje tudi v polju edukacije postane cilj upravljanja, ki zahteva in proizvaja specifične oblike 

vednosti, ki tveganje naredijo »misljivo« in vsaj ciljno tudi obvladljivo. Edukacija, pove Dean, je v 

sodobnih družbah sistem zavarovanja pred tveganji (družbenimi in individualnimi), kakovost edukacije 

pa je vprašanje programov in mehanizmov upravljanja kot dimenzije režima vladnosti, ki skozi 

razglašanje specifičnih tveganj in na tej liniji zagotavljanja varnosti, stvari, ki prej niso bile vidne, naredi 

vidne in s tem vladne. Tveganje je mogoče definirati šele, ko ga zapopademo; pri tem ni nepomembno, 

katere oblike vednosti za to uporabimo. V tem okviru je posebej pomemben tehnični vidik vladanja. 

Tehnična sredstva postanejo pogoj in način vladanja; določajo meje tega, kar je mogoče videti in misliti, 

ter tega, kar je mogoče narediti. Vladanje kot upravljanje tveganja postane premišljena, racionalna 

aktivnost vednosti, ki obvešča in oblikuje vladajoče in vladane. Tovrstne prakse ne nazadnje formirajo 

identitete, s tem ko določene atribute, statuse predpostavijo kot agentom lastne. To, da se ti bolj ali 

manj identificirajo z njimi, je že samo na sebi način vladanja (prim. Dean 2010: 41–44).  

Dean (prim. 2010) izhaja iz teze, ki sta ji blizu tudi Beck (prim. 2001) in Bauman (prim. 2002), da je prav 

neobvladovanje vladnih mehanizmov omogočilo vdor tržno ekonomske racionalnosti v edukacijo. 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti se je oblikovalo kot del »management« doktrine popolnega 

upravljanja kakovosti (Total Quality Management28), ki izhaja iz orientacije k potrošniku in teži k 

vzpostavitvi oblik samoupravljanja organizacij s ciljem preformativnosti kot sodobne oblike refleksivne 

vlade, ki upravlja v razmerju do tveganj davkoplačevalcev, delničarjev, javnih uslužbencev … (prim. 

prav tam: 224).  

Tudi MacBeath navaja, da so v zadnjih desetletjih, odkar je bila opravljena prva raziskava šolske 

učinkovitosti, opravili več sto študij, ki so posredno ali neposredno vplivale na različne vidike edukacije. 

»Raziskovanje učinkovitosti šol je temeljno spremenilo način mišljenja, vpeljalo novo terminologijo in 

zagotovilo, da v dobrem ali slabem šole nikoli več ne bodo enake« (MacBeath 2004: 19).  

                                                      

28 Danes ga strokovnjaki za upravljanje v edukaciji zagovarjajo kot enega izmed pristopov, ki v prakso uvaja načela 
Demingovega kroga PDCA (Plan-Do-Check-Act).  
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Zahtevo po popolnem upravljanju kakovosti je v šolstvu mogoče razumeti kot specifični neoliberalni 

primer oblikovanja mehanizma sicer starejšega in produktivnega dispozitiva varnosti. Gre za poskus 

upravljanja edukacije, ki naj bi v času nenehnega spreminjanja in negotovosti prispeval k varnosti 

populacije, posameznikov in družbe kot celote (prim. Gaber, Kos 2011: 11–12). Ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti se je tako umestilo v polje edukacije kot specifičen način upravljanja praks in 

institucij s ciljem zagotavljanja optimalnega in pravilnega delovanja ekonomskih ter socialnih 

podsistemov. S tem pa je UZK postalo eno izmed osišč spopada za konstrukcijo resnic in vednosti. 

Vpogled v navidezno samoumevnost praks, opozarja Dean, razkriva načine, ki režime resnic 

konstruirajo, in načine, kako ti relativno subjektivno urejajo stabilne oblike institucionalnih in individualnih 

praks (Dean 2010: 29–31).  

Danes, ko se edukacija spoprijema z mejami tveganj sodobne družbe, smo priča poskusom zamikov 

obstoječih racionalnosti in tudi surovemu vztrajanju starih. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

edukacije deluje reproduktivno in zagotavlja varnost tudi s tem, ko deluje v smeri reprodukcije obstoječih 

resnic in družbenih razmerij. Pokazali bomo, da je ta linija strukturirana predvsem okrog poskusov 

ohranjanja edukacije za potrebe obstoječega tipa ekonomije, ponekod skrajne individualizacije in 

personalizacije kot uspešnosti posameznic in posameznikov ob stavi na mezdno delo in dobiček kot 

osrednji element strukturiranja družbe in edukacije in da je kot takšna predvsem instrumentalna. 

Druga linija, ki se izrisuje, pa se strukturira okrog premišljanja o namenu edukacije, predvsem kot 

opozorila znotraj polja edukacije, ki na robovih produktivnosti prve poskuša vsaj del smisla prebivanja 

iskati še onstran mezdnega dela in večanja dobičkov ter poskuša ohranjati vrednotno racionalnost. 

Obe liniji pa ohranjata racionalnost politične ekonomije skozi sicer različna pojmovanja učinkovitosti 

porabe javnih financ, ohranjanja svobodnih prostorov delovanja ter različna pojmovanja uporabe 

mehanizmov socialne varnosti in pravičnosti. Gre torej za razmerja moči in poskuse zamikov 

racionalnosti z vnašanjem novih pojmovanj ter polnjenje starih pojmov z drugačnimi vsebinami. 

Medsebojno se produktivno omogočata, kar se kaže tudi v strukturiranju diskurzov in mehanizmov 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.  

Sodobna družbeno-ekonomska kriza razkriva meje obstoječih racionalnosti in nas ob tem opozarja, da 

se bo edukacija v prihodnosti verjetno oddaljevala od skoraj izključne navezave na polje tržne 

ekonomije in mezdnega dela. Smiseln – verjetno celo nujen – je premislek o tem, kaj sploh je 

kakovostna edukacija in kakšna je lahko njena obljuba posameznikom in družbi v obdobju tveganih, 

zahtevnih prehodov. Dileme, ki se ob idejah izbranih avtorjev (prim. Alvesson 2013 in Beista 2010) v 

razmislekih o edukaciji in pojmovanju UZK v njej izrisujejo, torej kažejo na zamike konceptualizacije 
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mehanizma varnosti in so hkrati tudi del širšega razmisleka o varnosti sodobnih družb (prim. Beck 2001 

in 2009; MacBeath 2004).  

Da so na delu zamiki oziroma da je kakovost kompleksen mehanizem uravnavanja, drsenja obstoječih 

in na novo nastajajočih racionalnosti, se naslanjamo na MacBeatha, ki tematizira konceptualizacijo 

kakovosti v razmerju s pojmovanjem narave socialne organizacije. MacBeath povzema Hofsteda, ki 

povzema štiri temeljne dimenzije nacionalnih in institucionalnih kultur na ozadju stopnje demokratičnosti 

– nedemokratičnosti. Sem sodi distanca do oblasti, pojmovana kot zahteva po egalitarizmu v nasprotju s 

sprejemanjem neenake distribucije moči. Druga dimenzija deluje na relaciji individualizem – 

kolektivizem v smeri medsebojne povezanosti vlog in nalog v skupini v nasprotju s samozadostnostjo. 

Tretja dimenzija, ki jo pojmuje kot moškost – ženskost, povzema privzemanje skromnosti, kompromisa 

in kooperativnega uspeha v nasprotju s tekmovalnostjo in z agresivnim uspehom. Četrta dimenzija je 

izogibanje negotovostim, ki vključuje dopuščanje dvoumnosti v nasprotju s poseganjem po pravilih in 

predpisanih postopkih (prim. MacBeath 2004: 20). Demokratična kultura kot sicer kompleksnejši pojem 

izstopi kot mentalna struktura mednarodnih, nacionalnih in institucionalnih okolij. 

Kljub temu Riley, sklicujoč se na Seashore Luis, opozori, da način pristopa k reformam edukacije temelji 

na eni izmed treh konkurenčnih teorij o demokraciji: liberalni demokraciji (demokraciji kot priložnosti 

posameznika); socialni demokraciji (demokraciji kot družbeni priložnosti skupin); participativni 

demokraciji (demokraciji kot lokalnem glasu in vplivu). Tri omenjene teorije, nadaljuje, so vtkane v 

nacionalne kulture in prepričanja ter porajajo različne odgovore (prim. Riley 2004: 56): v stopnji 

pričakovanj skrbi države za edukacijo, v točki vključevanja deležnikov (staršev, otrok, učiteljev ...), v 

točki pristopa k spremembam (z vrha – od spodaj navzgor) (prim. prav tam: 57–59). Oblast nima le 

izbire, kako pristopiti k spremembam, temveč tudi pogojuje, kaj naj bi bil predmet spremembe. 

Sistemske spremembe npr. povzema Riley; temeljijo na fragmentarnosti in pomanjkanju povezanosti 

med partikularnimi politikami; ene se npr. ukvarjajo s prestrukturiranjem in posodabljanjem organizacije 

šolstva in šol, spet druge razvijajo kontekste, npr. v povezavi s širitvijo (povečanjem vključenih v 

edukacijo itn.) (prim. prav tam: 60). 

Prvotno si tako prizadevamo za sociološki pogled na kakovost skozi razmerja moči racionalnosti, ki si 

kakovost edukacije prilaščajo, in sicer kot proizvod poskusov ohranjanja in zamikanja racionalnosti ter 

praks sodobnih družb. Pri tem se zavedamo, da sta nabor in oris diskurzov različnih racionalnosti, ki jih 

z namenom lažje tematizacije idealno tipsko povzemamo in poskušamo misliti, v delu lahko tudi 

drugačna. Brati ju je smiselno kot poskus strukturiranega pogleda na izzive sodobne družbe in v 

edukacije v njej, ki – čeprav ni edini in ne univerzalen – omogoča premisleke o možnostih in mejah 
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konceptualizacij ter praks UZK v edukaciji s strani posameznikov, posameznic, ki se tega podvzetja 

lotevajo. 

3.1 O kakovosti edukacije in racionalnosti družbe dela 

 

Sodobni zamiki v polju produkcije težijo k ponovnemu premisleku o namenu in kakovosti edukacije v 

družbi. Medtem ko je zaposljivost v smislu neposrednega prehoda s polja izobraževanja na trg dela 

eden izmed vztrajajočih načinov regulacije edukacije, strukturira mehanizme kakovosti. V delu so ti 

mehanizmi zapisani v vztrajanju iste racionalnosti s stavo na družbo znanja, ki ob podaljševanju 

izobrazbe verjame, da bodo posamezniki tako inovativnejši in podjetnejši. Vztrajanje na ozkem 

pojmovanju zaposlitve in zaposljivosti ter kritično vrednotenje edukacije, ki ne producira zaposljivih 

posameznikov, umeščamo v poskuse regulacije UZK z racionalnostjo trga.  

V delu so ti isti mehanizmi kakovosti v polju edukacije krepili konceptualizacijo prehodnosti in 

nadaljnjega izobraževanja, vseživljenjskega učenja ter vzpostavljanja širše dimenzije edukacije kot 

socialnega sistema, ki naj bi omogočal varnost in usposabljal posameznike za življenje v družbi. Sue 

(prim. 2011) pokaže, kako sodobna družba posameznika strukturira skozi mnogotere družbene vloge in 

prakse, ki segajo onstran dela (prakse komunikacije, socializacije, združevanja itn.). Z razvojem 

nematerialnega dela, vloge inovacij, človeškega faktorja in z globalnimi implikacijami mezdnega dela 

postajajo dejavnosti onstran dela vedno pomembnejše tudi pri opravljanju dela samega. Kratkost, 

produktivnost in intenzivnost kot regulative znotraj dela samega predpostavljajo mnogoterost kompetenc 

posameznika, ki so v osnovi pridobljene in razvite zunaj poklicne sfere. Delo na samem sebi kot 

produkcija sebstva zahteva kontinuirano produkcijo (kognitivnih, socialnih, psiholoških) kompetenc, ki 

zabrisujejo linije med poljem dela in poljem onstran. Sue to umesti v zamik od pojma usposabljanja za 

zaposlitev k usposabljanju za zaposljivost. Zaposljivost v veliki meri presega preprosto poklicno 

usposobljenost ali tehnično spretnost in naslavlja celotno osebnost, ki spravlja v obtok človeški kapital v 

širšem smislu. Poleg tega se dejavnosti onstran dela vedno bolj postavljajo v središče eksistence.  

Celostno gledano, postajajo te dejavnosti bistvene tudi za določitev poklicne poti, ki pa ni drugega kot 

eden izmed veliko izidov. Prevladujoči čas dela torej znotraj sebe omogoča relativizacijo, s tem ko 

poganja t. i. ekonomijo znanja in ko vedno več posameznikov ob naraščajoči brezposelnosti in 

negotovosti zaposlitve gotovost in smisel obstoja išče v vzporednih prostorih (prim. prav tam in Castells 

2012).  
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Za razmislek o mejah racionalnosti, ki v šolskem prostoru tudi v razmerju do kakovosti vztraja, se 

opiramo na Becka in Collinsa. 

Beck, ki na ozadju spremenjenih, negotovih razmer v polju ekonomije in dela izpostavlja tudi negotovost 

izobraževanja v povezavi s poklicem, šolam prida funkcijo ustanov za shranjevanje. Tam naj bi se 

shranjevali pod-, pre- in napačno kvalificirani posamezniki, ki čakajo na priložnost aktivnega vstopa na 

trg dela, v življenje (prim. Beck 2001: 216–220). Znotraj izobraževalnega sistema naj bi prišlo tudi do 

ločitve organizacije in smisla izobraževanja. S tem Beck povzema institucionalni okvir, ocene, certifikate 

…, s pomenom pa smisel, ki ga posamezniki povezujejo z izobraževanjem. Izobraževanje se ob 

odsotnosti navezave na poklic in skrajni birokratizaciji spreminja v sistem lastne vrednosti (prim. prav 

tam: 221, 222). Družba tveganja ob razmisleku o šolanju v ospredje potiska funkcijski premik povezave 

med izobraževanjem in zaposlitvijo (prim. Beck 2001: 220–222). Collins (prim. 2013) podaljševanje 

izobraževanja, ki smo mu priča v sodobnih družbah, umešča v enega izmed petih zasilnih izhodov, s 

katerimi se je kapitalizem v preteklosti izognil tehnološkemu izrivanju in krizi.  

Liberalne vlade, navaja, tudi danes s pridom uporabljajo širjenje izobraževalnih sistemov (podaljševanje 

šolanja in nove oblike izobraževanja) kot prikrito obliko socialne države. Izobraževanje v sodobnih 

družbah na tej liniji deluje kot varnostni ventil, saj omogoča vrsto transferjev, s katerimi kapitalisti in vse 

manjše število zaposlenih podpira nezaposlene. Ob tem ne smemo pozabiti tudi na velik delež 

zaposlenih v šolstvu (prim. prav tam: 68, 71). Diskurzi tveganja kažejo na vse šibkejše dispozicije moči 

polja edukacije v odnosu do polja ekonomije, pri čemer naj bi prvo izgubilo svojo učinkovitost in 

kakovost predvsem s tem, ko naj ne bi bilo zmožno učinkovito odgovoriti na potrebe ekonomije in polje 

mezdnega dela. Omenjene negotovosti implicirajo spremembe in napetosti tudi znotraj polja edukacije. 

Izguba dodelitvene funkcije, kot navaja Beck, vpliva na pedagoško situacijo v negotovem razmerju med 

različnimi ravnmi izobraževanja (predvsem s popularizacijo splošnega srednjega in visokega 

izobraževanja ob sočasnem upadu poklicnega in strokovnega izobraževanja ter ob skoraj popolnem 

razvrednotenju osnovnošolske izobrazbe), na ravni izobraževanja in dela učiteljstva, v pedagoškem 

delu z učenci … (prim. prav tam: 223). Šole postajajo čakalnice, institucije shranjevanja, vrednost 

izobrazbe pa ob imanentnem dvomu »učinkovitosti« razvrednotena.  

Collins prepoznava izobraževanje kot neskončen proces; z vzponom zahtev po izobrazbi pri dobivanju 

zaposlitve vse višji delež prebivalstva dosega višjo izobrazbo. Čeprav vrednost diplom na tej liniji pada, 

pa obratno sorazmerno motivacija za šolanje raste, posledično tudi izobraževalni trg (prim. 2013: 65). 

»Spričevala so menjalni posrednik družbenega ugleda, z njimi trgujemo za službe; kot vsako menjalno 

sredstvo napihujejo cene (ali nižajo kupno moč), kadar spodbujajo rast ponudbe, ki se žene za omejeno 
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zalogo dobrin, v našem primeru je to vse manjši bazen služb za zgornji del srednjega razreda« 29 (prim. 

prav tam: 65). Učinki tovrstne logike delodajalcem omogočajo, da postavljajo vse višje izobrazbene 

zahteve, ki vodijo k ponovnemu prizadevanju za višjo izobrazbo. Tovrstna tekmovalnost krepi linijo 

šolskega sistem, ki študentom obljublja pot do elitnih služb, dejansko pa se jih večina prelije v 

ekonomijo, kjer je hlapčevsko delo za vse, razen za najboljših 20 % (prim. prav tam: 66–67). Šolski 

prostor, opozarja Beck, ob zamikanju sodobne ekonomske logike v prid drugačni vrednotni koncepciji 

izobraževanja sočasno razkriva tudi meje pripisovanja monetarne, tržne vrednosti storitvam, ki tej logiki 

ostajajo tuje30.  

Ob »razvrednotenju« in neučinkovitosti poklicnega vidika edukacije na moči pridobivajo vsebine, ki so 

bližje posameznikovi potrebi po samoizpolnitvi in zadovoljitvi potrebe po znanju kot vrednoti (prav tam: 

2001: 226). 

Racionalnost, ki izčrpava vrednost izobraževanja, je vezana na učinke izobraževanja v relaciji z družbo 

dela. Collins pri tem pravi: »Čeprav se podaljševanje izobraževanja širi na lažnih predpostavkah – na 

ideologiji, ki pravi, da več izobrazbe proizvede več enakih možnosti, več visokotehnološko ekonomskih 

storitev in več dobrih služb, vendar le delno prispeva k reševanju problema tehnološkega izrivanja 

srednjega razreda. Podaljševanje izobraževanja prevzema del odvečnih delavcev /…/, in če študentje 

dobivajo subvencije /…/, gre dejansko za prikrite transferje. V krajih, v katerih je država blaginje 

ideološko neprivlačna, mitologija izobraževanja podpira prikrito državo blaginje. Prištejmo še milijone 

učiteljev /…/ ter vse administrativno osebje, pa lahko rečemo, da prikrito keynesijanstvo s podaljšanim 

izobraževanjem pravzaprav ohranja nad vodo kapitalistično ekonomijo« (prav tam: 2013: 68)  

S tem pokaže na dve resnici, ki v sodobnih družbah strukturirata polje edukacije: meritokracija ter vera v 

nenehno rast in tehnološki napredek (prav tam: 69). Medtem ko se druga, kot pokaže Collins, izčrpava, 

pa se prva izčrpava samo v navezavi na drugo. 

Kaže, da se ob postopnem izčrpavanju racionalnosti kakovosti kot navezave edukacije na poklic tudi 

pojem zaposljivosti in dela zamika v obstoječo racionalnost. Na tej liniji bo v prihodnje verjetno smiselno, 

                                                      

29 Čeprav se strinjamo s Collinsom, ne pozabimo, da je tovrsten pristop le eden izmed mogočih pogledov na izobraževanje. 
Kaže pa, da je precej pogost. 
30 Vsaj v točki zagotavljanja javnega in splošno dostopnega šolstva, zdravstva itn. Tudi Polanyi (prim. 2001) povzema Owna, 
ki je že v začetku 19. stoletja opozoril na nevarnosti, ki izhajajo iz slepega prepričanja, da delo lahko odpravi vse vzroke 
negotovosti in bede. Kar je ekonomski teoriji trga 19. stoletja uhajalo, je, da bilo tisto, kar se je kazalo kot ekonomski 
problem, dejansko družbeni problem. Država bi morala (z zakoni) urejati negotovosti, ki jih proizvaja tip produkcije (prav tam: 
183–185).  



60 
 

tudi na ravneh, ki so bile tradicionalno zapisane pojmu zaposljivosti, dograjevati v smer varnosti in 

realizacije posameznika ter družbe za življenje v prostorih mimo trga dela. 

 

3.2 Kakovost edukacije in racionalnost potrošniške kulture 

 

Alvesson (prim. 2013) tematizira dinamiko sodobnih družb kot racionalnost »zero – sum – games« in 

pokaže, kako na tem ozadju racionalnost posameznikovih možnosti, konstruiranih na osišču svoboščin 

ter skrajne individualizacije in personalizacije, v relaciji z obljubo varnega in lagodnega življenja kot 

gotovosti »dobro educiranih posameznikov« z dobro plačano zaposlitvijo prinaša vrsto resnih groženj za 

kakovosti edukacije (vsebinsko in procesno). Opozorila privzemamo kot del vpogleda v strukturiranje 

mehanizmov kakovosti edukacije, ki sledijo samo racionalnosti tržne logike in potrošniške kulture.  

Kritike sodobne družbe se v dobršnem delu navezujejo na problematiko potrošniške kulture (prim. 

Alvesson 2013; Sennett 2006; Bourdieu 2005) kot rezultata in sočasnega pogoja obstoja sodobne 

(neo)liberalne ekonomije.  

Alvessonovo analizo družbe »zero – sum – games« privzemamo kot prikaz racionalnosti varnosti skozi 

mehanizem kakovosti, ki se ob pretiranem polnjenju z racionalnostjo trga dejansko izčrpava. Želja kot 

mehanizem oblasti je skozi trg in porabo postala osišče osmišljanja specifičnih potreb posameznika, ki 

se vse bolj kažejo kot obče in očitne31. Skupaj s konceptualizacijami svobode in enakosti posameznika 

kot delov racionalnosti liberalnih družb je precej kompleksno strukturirala pozicijo edukacije v sodobni 

družbi. 

Alvesson na primer pokaže, kako je ideja edukacije kot mehanizma gotovosti in enakosti postala ena 

izmed sodobnih in samoumevnih resnic (prim. 2013: 72–74), ki pa se na ozadju tržne ekonomije izteka 

v potrošniški prostor praznosti. Stava na edukacijo kot mehanizem, ki omogoča uspešno življenje vsem, 

                                                      

31 Za razmislek povzemamo anekdoto:  
»Južnoameriški ribič je v skromnem čolniču pospravljal svoj dnevni ulov, ko se je mimo sprehodila skupina severnoameriških 
turistov. »Kako čudovite ribe ste ujeli. Jih ujamete toliko vsak dan?« »No, odpravim se na morje in morda ujamem toliko, 
morda manj,« jim odgovori. »Kaj pa počnete preostanek časa?« »Malce se igram z otroki, s prijatelji kartam, popoldne 
počivam, popijem kozarec, dva in razpravljam z ljudmi v baru.« »Čemu vendar tako nespametno zapravljate čas, ko bi lahko 
izpluli večkrat na dan, z denarjem, ki bi ga prislužili, bi lahko kupili še en čoln, zaposlili še koga in zaslužili še več?« »In kaj 
potem?« je vprašal ribič. »S pametnimi investicijami in trdim delom bi si lahko ustvarili manjšo ribiško floto in v desetletju ali 
dveh ustvarili pravi zaslužek. Potem bi lahko prodali floto in se upokojili ter počeli, kar vam je volja.« »Mislite, da bi potem 
lahko ribaril, se igral s svojimi vnuki, kartal s prijatelji, počival in se srečeval z ljudmi ob kozarčku?« (V: Alvesson 2013: 221–
222. Op. a.) 
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je, čeprav se ji preprosta enakost32 vseskozi izmika, ohranila predstavo (pri njenem širjenju in 

ohranjanju družno sodelujeta oba dela (novi in stari) srednjega razreda (prim. Bernstein 2015) o 

edukaciji kot razredno nevtralni – kot o nečem, kar vsem, ki vanjo vstopajo, omogoča več – kontinuiran 

napredek, rast, ugodno pozicijo v družbi. Prevladujoča samoumevnost zahodnih družb, ki izstopi, je 

prepričanje, da je vsak posameznik upravičen do vsega (prim. Alvesson 2013). Avtor opozarja, da ima 

edukacija v sodobni družbi močne, pozitivne konotacije. Kritični diskurzi, predvsem v širši javnosti, o 

vlogi edukacije skoraj ne prodrejo v polje slišanega. Sam ta pojav definira kot edukacijski 

fundamentalizem, kot ideologijo priložnosti in pozitivnih rezultatov, ki jih edukacija nudi (prim. 2013: 74). 

Sočasno ta resnica ustvarja fantazije in ambicije, ki navadno niso uresničljive (niti subjektivno niti 

družbeno) (prim. prav tam: 75). Značilnosti edukacijskih politik in prakse edukacijskega 

fundamentalizma so, kot povzema Alvesson, naslednje: edukacija je nekaj dobrega in pozitivnega, 

prinaša dobrobiti posameznikom, edukacije nikoli ni dovolj – več izobraženih ljudi pomeni boljšo družbo, 

posameznike je mogoče formirati in edukacija ustvarja pravo vrsto ljudi, edukacija je nujen pogoj za 

ekonomsko rast itn. (prim. 2013: 75).  

Že dolgo pa je jasno, da dostopna edukacija in s tem njena množičnost ni pripeljala do konca 

reprodukcije družbenih neenakosti, ampak je samo privzela drugačne, subtilnejše oblike (prim. vsaj 

Bourdieu 1990; Berenstein 1973).  

Stava na edukacijo kot omogočujočo silo pa kljub omenjenim razkritjem ni popustila. V tem okviru sta se 

prepletli (vsaj) dve logiki tudi v kakovosti edukacije: prva, ki še vedno privzema edukacijo kot 

samoumevno nujnost vseh (vsi se čutijo upravičeni), in druga, ki privzema, da ima edukacija tudi 

neizbežno vlogo selekcije in legitimacije. Na tem osišču se mehanizem kakovosti strukturira kot 

regulacija sicer kompleksnejšega pojma meritokracije, v delu kot juridično disciplinske regulacije 

dostopnosti do posameznih ravni edukacije ter s tem načinov in obsega selekcijske funkcije. V okviru 

tega Alvesson sicer pokaže na robove varnosti potrošniške kulture v edukaciji, a hkrati tudi drži, da ta 

isti mehanizem upravljanja kakovosti omogoča pomnožitev podpornih funkcij, ki izhajajo iz pomnožitve 

populacije in omogočajo njeno spremljanje glede na specifike posameznikov in skupin.  

Sem umeščamo spremljanje socialno-ekonomskih spremenljivk, vključenih v različne ravni edukacije, 

sisteme dodane vrednosti itn., skratka spekter instrumentov in mehanizmov, ki se (lahko) strukturirajo v 

kakovost ter omogočajo drugačno urejanje in upravljanje edukacije in družbe kot takšne, ki jo tematizira 

Alvesson.  

                                                      

32 Preprosto enakost tu pojmujemo po Senu (prim. 1992). 
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Avtorjevo sporočilo velja resno premisliti. Sodobna družba z delitvijo dobrin na nepozicijske dobrine, ki 

so vezane na posameznika, in na pozicijske, ki vrednost producirajo in reproducirajo v odnosu do 

drugih, edukacijo umesti v razmerje med obema (prim. 2013: 4–5). Ob tem, ko se skozi pojmovanje 

edukacije kot nepozicijske dobrine zatika za tisti del »edukacijskega fundamentalizma«, ki to pojmuje 

kot nekaj dobrega in pozitivnega, ki prinaša individualno dobrobit in posledično s porastom izobraženih 

posameznikov tudi dobrobit družbe, že privzema logiko pozicijske dobrine kot formacije »pravih« 

posameznikov. Še posebej sili v zadnje, ko privzema (ponekod čez meje smiselnega) in ji je hkrati 

sočasno naložena odgovornost za ekonomsko rast. Na ozadju ideje nenehne rasti in spreminjanja 

postaja vedno bolj potopljena v igro družbeno-ekonomskega pozicioniranja (prim. prav tam: 5). 

Pozicijske dobrine, kot pokaže Alvesson, zapadejo v kategorijo, ki jo sam pojmuje kot »zero – sum – 

games«. Racionalnost, ki temelji na atraktivnosti in tekmovalnosti za pozicijske dobrine, je sorazmerno v 

porastu z ekonomsko rastjo. Status socialne diferenciacije, ki iz tega izide, še pove, da postaja 

pomemben del življenja sodobnih družb, še posebej ob tem, ko se ljudje tega ne zavedajo in to 

doživljajo kot zadovoljevanje temeljnih potreb (prim. prav tam: 5–6). »Zero – sum – games« implicira 

dobiček nekoga na račun izgube drugega (včasih neposredno, večinoma posredno) – sem lahko 

uvrstimo mehanizme kakovosti, ki kakovost zagotavljajo skozi tekmovanje in hierarhično razvrščanje, 

npr. razvrščanje šol. Biti vedno boljši, najboljši tudi razvrednoti odnos do povprečja, povprečnosti in 

normalizacije (prim. Maguire idr. 2011). 

Čeprav se Alvesson v polju edukacije osredinja na visokošolske institucije, je pritiske tovrstne 

resničnosti zaznati tudi na nižjih stopnjah. Drugi element sodobnosti po Alvessonu zapade v 

manifestacije grandioznosti.  

Gre za poskus, da sebi, svoji organizaciji, družbi, narodu pridaš pozitiven, čeprav površinski in dobro 

zloščen ter s statusom podkrepljen zgled. Grandioznost je nalagajoč se fenomen, ki stremi k 

maksimizaciji atraktivnosti v okviru tistega, kar je še videti razumno in smiselno. Stimulira fantazije in 

kreira ter krepi želje, je prisotna, avtor pa jo uvršča v patologijo sodobne družbe, ki pogojuje in je 

pogojena sorazmerno z vzponom kreativne ekonomije (prim. prav tam: 8–14). Vse večji je interes po 

zgledu in idejah, ki dajejo vtis nečesa pozitivnega, naprednega odmika, razmisleke o vsebini.  

S tem je povezana tretja manifestacija sodobnosti, tj. zatekanje k trikom in iluzijam ter k produkciji 

dogodkov, psevdodejanj in psevdostruktur. Omenjene manifestacije izmikajo načine, na katere se 

aktivnosti in razvijajoče se strukture fokusirajo na vsebinske prakse in se osredinjajo na sporočanje 

tistega, kar je pozitivno, impresivno, fascinantno ali vsaj legitimno in pričakovano. Sem Alvesson umesti 

prakse presoje kakovosti kot simbolno ceremonialne, pri čemer postane pomembno prikazati pravilne 
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indikatorje, ki se jih odkljuka ob navzočnosti avtoritete (prim. prav tam: 15), ki v tej obliki sodijo na raven 

psevdostruktur, psevdodogodkov. Takim navadno umanjka povezanost z realnostjo, ki naj bi jo 

reflektirali, in sčasoma lahko zasenčijo prave dogodke, predvsem zato, ker jih »publika« lahkotno 

sprejeme (so preproste in razumljive) ter jih jemlje kot dejanske. Vrednotno orientacijo avtorja glede 

namenov kakovosti edukacije je zaslediti v poskusih zamikov v vsebinske dimenzije koncepta. Odpira 

torej vprašanja meja mehanizmov kakovosti zunanje evalvacije in akreditacije v razmerju do vsebine. 

Poleg tega je družbeni dejavnik, ki je tu po našem mnenju objektivne narave, povezan s pomanjkanjem 

časa; tako zahteve po pretirani preprostosti in razumljivosti onemogočajo resen vpogled v socialne 

strukture. Virilio to pojasnjuje s hitrostjo avtomatizma in digitalizacije, ki omogočata svojevrstno 

natančnost in s tem izrinjata možnost za človeško intervencijo v sistemske odločitve. Sedanjost na tej 

liniji torej ne obstaja; obstajata samo preteklost in prihodnost, sedanjost pa se izgubi v instantnosti 

odločitve (prim. Virilio 2006: 156–158). Hitrost je obenem tudi nasilna; nujnost takojšnjih informacij 

sproža takojšnje krize, sistemske in personalne (prim. prav tam: 167). Sporočanje nečesa definitivnega 

in enoznačnega navadno ubeži relaciji z vsebino (s praksami, z vedenjem, s kompetencami pred vtisom 

in stavo na preprosto oprijemljivost rezultatov) (prim. Alvesson 2013: 17–18). V tej smeri nenehne rasti 

in pomanjkanja časa skozi mehanizem kakovosti kot osrednje izstopi tveganje »zaostati«.  

Alvesson povzema institucionalne teorije, ki pokažejo, da se večina sodobnih institucij zateka k prav tem 

idejam, in to predvsem na ravni strukture (vpeljava novih tehnik, spremembe struktur, ustanovitev novih 

oddelkov, iniciacija projektov, uporaba novih poimenovanj), to pa ima učinek samo v zmanjševanju 

kognitivne negotovosti in usposabljanju legitimnosti, ne učinkuje pa na dejanske operacije in postopke. 

Cilj ostaja doseči vtis (specifične) racionalnosti, etičnosti … (prim. prav tam: 19).  

Če povzamemo, »zero – sum – games« implicirajo uporabo grandioznosti in s tem tekmovalnosti okrog 

specifične pozicije, ki jo lahko zasede le peščica. Za dosego vtisa grandioznosti se zateka k trikom in 

iluzijam. Tu je pomembno, da vse skupaj ni napačna predstava o svetu, ga pa bistveno spreminja in 

zamika v specifično smer.  

Ekonomija »zero – sum – games« na ozadju vrednot liberalne družbe (biti upravičen do vsega in 

pričakovanje, da boš to tudi dobil – tudi hitro in brez truda) in logike tržne ekonomije (skozi nenehno rast 

– od produkcije k ustvarjanju želja) v ospredje potiska pozicijske dobrine (tudi zunaj neposrednega polja 

ekonomije) in implicira ekonomsko rast kot samoevidenten, objektiven in pozitiven cilj ter edino mogočo 

obliko varnosti posameznikov in družbe (prim. prav tam: 30–33). 

Prepričanje, da je edukacija pomembna za individualni uspeh v življenju, je omogočilo razmah 

raznovrstnosti in mnoštvu institucij ter oblik izobraževanja. Grandiozna pričakovanja so v tej smeri 
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oblikovala specifične diskurze o družbi znanja in nacionalni uspešnosti, ki niso tuji mehanizmom 

kakovosti, uporabljajo mednarodne primerjave izobraževalnih sistemov za ugotavljanje in zagotavljanje 

učinkovitosti nacionalnih ekonomij. Zadnje je povezano s prepričanjem, da sodobna ekonomija 

potrebuje visoko raven univerzalnega in učinkovitega znanja ter sposobnosti, ki se kaže kot 

samoumevna (prim. prav tam: 72–73). Avtor sicer ne zanika, kar privzemamo kot smiselno, pomena in 

moči edukacije, vendar naj bi ta prvotno vodila h kakovostnejšemu znanju in intelektualnim 

sposobnostim. Collins (prim. 2013) ob tem opozarja, da se je »razlika v kakovosti dela med raznimi 

ravnmi izobraževalne hierarhije povečala« (prav tam: 66). Prenapihnjena spirala opozarja, da naj bi 

prinesla tudi več odtujenosti in površnosti pri študentih, ki so se prisiljeni šolati dlje, ne da bi bili s tem 

kaj bližje elitnim delovnim mestom; večina se jih prelije v ekonomijo, kjer jih čaka hlapčevsko delo za 

vse (prim. prav tam: 66–67). Avtor trdi, da je napihovanje izobraževalnih kvalifikacij poglavitni 

mehanizem podaljševanja izobraževanja; deluje kot »idealizirajoči in represivni dejavnik, nadjaz 

izobraževalnega sveta, tehnokratska ideologija« (prav tam: 67). Tehnološke spremembe, še trdi, niso 

gonilna sila naraščajočih zahtev po spričevalih, saj vsebine izobraževanja ne določajo tehnološke 

zahteve; teh se po njegovem mnenju učijo na delu in v neformalnih omrežjih. 

Tu se oddaljujemo od preprostega kriticizma in opozorila privzemamo kot mogoče točke razmisleka o že 

nakazanih zamikih, ki jih koncept kakovosti omogoča, in s tem drugačno manifestacijo realnosti (ne 

nujno edino in edino pravo), ki bi strukturirala prostore drugačnega vrednotenja družbe in položaja 

edukacije v njej pa tudi drugačen položaj posameznikov, s tem pa skozi zamaknjena razmerja moči tudi 

drugačno racionalnost varnosti, ki je ne moremo ločiti od vrednosti znanja. Znanje kot vrednota in 

vrednost, opozarja Alvesson, je vpeto v politični in socialni kontekst ter ima moč formiranja resničnosti. 

Izhajajoč iz racionalnosti in dispozicij potrošniške družbe, Alvesson izpostavlja samoumevnost in 

vplivnost ekonomskega diskurza. 

Pozicioniranje zadnjega v relaciji s potrošnjo in z idejo nenehnega napredka implicira več specifično 

diskurzivnih problemov, ki se kažejo kot skupni vsem sferam življenja. Pomembnost postati bolj 

organiziran, nenehno boljši, produktivnejši, uspešnejši zapade prevladi specifičnega tipa instrumentalne 

racionalnosti, ki v sodobnem svetu skoraj ni podvržena kritičnemu premisleku (prim. prav tam: 108–

109).  

Avtor upravičeno opozarja, da grandioznost ni nujno prava, še manj pa edina realnost sodobnih družb. 

Nesporno pa proizvaja diskurze in diskurzivne učinke, ki so bolj ali manj sistematično usmerjeni h 

kreaciji pozitivnega, enostranskega pogleda na družbo, ob strani pa nereflektirano puščajo problematiko 
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učinkov, ki jih sprožajo (prim. prav tam: 206–207). Ob tem poudari štiri pomembna področja skrbi, ki 

med drugim vplivajo tudi na konceptualizacije kakovosti v edukaciji.  

Prvo področje je skrb, povezana s kvantitativno rastjo, ki vodi v zniževanje kakovosti (prim. prav tam: 

207); ta pojav ni univerzalen, je pa pogost. Sem sodijo površinske spremembe, h katerim se institucije in 

prakse zatekajo zaradi različnih razlogov in ne vodijo v izboljšavo dejanskih procesov. Običajno je 

osrednji vzrok pomanjkanje časa, ki je impliciten konceptu nenehne rasti. Skozi to se kažejo tudi 

družbene meje rasti, ki kažejo na to, da rast spontano ne vodi v izboljšave. Procesi kakovosti na tej sledi 

sledijo homogenim, uniformiranim, jasnim in preprostim mehanizmom – v želji, da bi zadostili zahtevam, 

ki pa niso prepoznane kot pomembne in ki dajejo občutek minimalizacije tveganja – predvsem z 

legitimacijo, s pozicioniranjem in kognitivnimi učinki želenega. Ob tem poudarja, sklicujoč se na Ritzerja, 

da je mogoče prepoznati logiko specifične racionalizacije, ki operacionalizira standarde masovne 

produkcije in s tem vodi v izgubo distinktivnosti, kakovosti in pestrosti ter deluje centralistično in 

disciplinirajoče. Posledično omejuje temeljne elemente liberalne družbe, edukacije in produkcije, ki 

stavijo na kreativnost kot gibalo sodobnih družb, edukacije in z njo povezane ekonomske rasti (prim. 

prav tam: 209). 

Drugo področje je erozija zaupanja (prim. prav tam: 210), saj grandiozne obljube navadno ne vodijo v 

grandiozne učinke. Vložki v impresivno zunanjost zmanjšujejo vložke v procese. Akreditacije, dodeljene 

institucijam in programom, sledijo logiki zadovoljevanja določil meril. Tu se odpira prostor za 

manipulacije doseganja meril, ki na ravni homogenizacije in jasnosti (ponekod tudi pretirane 

preprostosti) skozi mehanizme »ticking boxes« to že sami po sebi omogočajo. Merila kakovosti, ki bi se 

oddaljila od grandioznosti, bi morala biti osredinjena okrog lastnosti (dispozicij) posameznikov kot 

posledice procesov (prim. prav tam: 211). Tu gre tudi za močne pritiske oblastnih struktur (pritiski od 

zgoraj), ki so močen, težko zanemarljiv dejavnik. Zadnje vpliva tudi na vrednotenje simbolnega kapitala 

kot oblike simbolnega onesnaževanja (prim. prav tam: 212).  

Na ravni institucij to vodi v inflacijo kakovosti kulturnega kapitala, na ravni posameznikov pa predvsem v 

devalvacijo stopnje dosežene izobrazbe in s tem potrebe po dodatni izobrazbi oziroma podaljševanju 

izobraževanja. 

Tretja skrb je, da grandioznost krepi že obstoječ družbeni pojav narcizma, ki kaže, da imajo ekonomske, 

socialne in kulturne implikacije grandioznosti tudi in predvsem psihološke učinke. Osrednji vidik tu je 

krepitev nestabilnega, ranljivega sebstva, kulturno orientiranega pretiravanja s subjektivnostjo, 

podkrepljeno s potrebo po konformizmu idealiziranih samopodob. Grandioznost dodatno krepi občutke 

dvoma, nezadostnosti in negotovosti ter posameznike, ki težijo h gotovosti, sili v kontinuirano 
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redefiniranje identitete (kot kontinuiran projekt) (prim. prav tam: 214–215); skladno z neuresničljivimi 

idejami ob sočasni nezmožnosti privzetja simbolne vrednosti želje (prim. Žižek 1985) vodi v tisto, kar 

Alvesson v knjigi vseskozi poudarja kot nezadovoljstvo, ki je imanentno potrošniški kulturi, ki jo 

kontinuirano krepi »zero – sum – games« logika (prim. 2013: 215).  

Četrta skrb, ki je morda najbolj neposredno povezana prav z edukacijo, je funkcionalna neumnost, ki jo 

grandioznost kultivira. Sodobna družba je zaznamovana s pomanjkanjem refleksivnosti, vsebinskega 

razumevanja in utemeljenosti. Uporaba intelektualnih sposobnosti je zamejena z ozkimi področji 

razmisleka in delovanja, ki tako ponujajo iluzijo trenutne varnosti. Funkcionalna neumnost zagotavlja 

občutek gotovosti in dovoljuje nemoteno družbeno delovanje, varno pred dvomom in samorefleksijo. 

»Sledi toku, izogiba se pretiranemu skepticizmu in kritičnemu mišljenju, refleksiji in postavljanju širših 

vprašanj o vrednotah, idejah in reprezentacijah realnosti«, je rdeča nit delovanja posameznikov v družbi 

in edukacije (prim. prav tam: 216–217). Kot vzroke za tovrstno delovanje navaja pomanjkanje znanja, 

informacij, časa, kognitivnih zmožnosti v tesni navezanosti na sodobno družbo ekonomije prepričevanja, 

ki funkcijsko neumnost potrebuje in proizvaja. Šibka motivacija (tudi za edukacijo in v polju samem) se 

kaže kot pomanjkanje intelektualne vedoželjnosti in orientacija k podreditvi prevladujočim socialnim 

strukturam. Ko vključitev v edukacijo postane nekaj samoumevnega, kot pozicijska dobrina, je tudi 

interes za vsebino šibek. Prepričanje, da so vsi upravičeni do izobrazbe ob sočasni množičnosti 

vključenih v procese, vodi v zniževanje praga standardov, ki je morda najbolj kritičen problem kakovosti 

edukacije. Ob sočasnem porastu (med seboj tekmujočih) institucij se te zatekajo k zadovoljevanju 

potreb uporabnikov, navadno brez kritičnega vpogleda v kakovost edukacijskih procesov. Učitelji se 

tako pod pritiskom zatekajo k manj zahtevnim vsebinam, manj doslednemu in manj strogemu 

ocenjevanju (prim. prav tam: 97–100). Nezanemarljiv je tudi emocionalni vidik funkcijske neumnosti, ki 

je povezan z anksioznostjo in s subjektivno negotovostjo. Lahkotnost, pokaže avtor, večino vodi v 

razočaranje, neuspeh in v socialne probleme (prim. prav tam: 217–218). 

Večina pojavov sodobne družbe je v dialektičnem razmerju – obenem problem in rešitev. Ob tem, ko 

grandioznost krepi narcizem, sočasno vzpostavlja potrebo po konformizmu. Edukacija, ki bi kakovost 

gradila na vsebinski zahtevnosti in intelektualnih standardih, bi lahko prispevala k dispozicijam, ki bi 

omogočale individualizem v smeri kritične refleksije, simbolne vrednosti, stabilne identitete in dialoga. 

Konceptom kakovosti edukacije (in širše), ki bi se oddaljili od grandioznosti, lahkotnosti in pritiska 

nenehne rasti, bi lahko omogočili formacijo drugačnega pogleda na svet. Čeprav Alvesson ne trdi (in to 

eksplicitno tudi navede), da omenjene skrbi niso edine in ponekod niti prevladujoče karakteristike 

sodobnosti, institucij in posameznikov (prim. prav tam: 220), pa skrb privzemamo kot vodilo, ki v 
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povezavi z racionalnostjo in razmerji moči v sodobni družbi nudi točke, ob katerih je mogoče premišljati 

in konceptualizirati prakse kakovosti edukacije kot mehanizma varnosti v družbi tveganja.  

 

3.3 Kakovost edukacije in racionalnost personalizacije 

 

Podobne kritike racionalnosti potrošniške družbe, na katere opozarja Alvesson (prim. 2013), Hartley 

(prim. 2012) utemeljuje skozi pojem personalizacije, ki z racionalnostjo ekonomije v edukaciji 

reproducira in krepi varnost potrošniške družbe, a hkrati bolj kot to uspe Alvesson pokazati na 

produktivne možnosti in obrate, ki jih racionalnost omogoča v polju edukacije. 

Personalizacijo lahko torej razumemo kot način regulacije, ki uporabnikom omogoča lastno izbiro in ne 

samo izbire tistega, kar je na voljo. Medtem ko individualizacija omogoča učiteljem definiranje kurikula, 

pri čemer upošteva samo kognitivno dimenzijo, personalizacija učečemu se omogoča aktivno 

participacijo v konstrukciji kurikula in ob kognitivni upošteva tudi emotivno in socialno dimenzijo ter se s 

tem dejansko odmakne od regulacije v smer personaliziranega učenja. To omogoča vznik pojma 

sodelovalne kulture med učiteljem in učencem, med različnimi vednostmi (prim. Hartley 2012: 71–75). 

Čeprav personalizacija kot način regulacije proizvaja vrsto tveganj za edukacijo in družbo, ki jih v 

nadaljevanju, opirajoč se na Hartleyja, tematiziramo, nakazuje na zamike hierarhične racionalnosti 

industrijske družbe. Sodelovalna kultura mimo potrošništva omogoča horizontalno povezovanje 

družbenih podsistemov (prim. Rifkin 2015). Hartley (prim. 2012) tudi sam opozori, da so na delu zamiki; 

če je prvotno personalizacija v polju edukacije pomenila regulacijo kot prilagajanje potrebam 

uporabnikov s tržno racionalnostjo, se s poskusi konceptualizacije personaliziranega učenja pokaže, da 

pojem ne nazadnje ni tako enoznačen, gotovo pa pomeni resne premisleke strukturiranju mehanizma 

kakovosti kot poskusa upravljanja ponovne pomnožitve mikrofizike oblastnih razmerij. 

 

Še vedno v okviru družbenih sistemov in podsistemov potrošniške družbe Hartley (prim. 2012) torej 

opozori na pojav novega edukacijskega koda, personalizacije in s tem na nov poskus strukturiranja 

javnega šolstva (prim. prav tam: 2–4). Šole naj bi pripravljale populacijo na tisto, kar je na voljo, in ne na 

tisto, kar je želeno. Javne institucije so, še pove, soočene z diskurzi personalnih aspiracij posameznika 

v okviru možnosti izbire. Čeprav edukacija ostaja del javnih institucij, pa je ponudnikov znotraj edukacije 

vedno več, posledično pa vedno več izbire za starše in njihove otroke, ki so vedno bolj, pa čeprav 
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implicitno, vpeti v izbiro najboljšega ponudnika (prim. prav tam). Kritika personalizacije, ki jo tematizira 

avtor, je torej kritika implicitne uveljavitve tržnih načel v javnem šolstvu.  

Hartley, ko povzema Abrahamsona, opredeli dva diskurza upravljanja, ki se pojavljata v soodvisnosti od 

sprememb v ekonomskem ciklusu. Prvi je racionalni diskurz, za katerega so značilni standardizacija, 

hierarhija, presoja, učinkovitost, čas, porabljen za posamezno nalogo, primeri dobre prakse, ki se je v 

času trde moderne pojavljal in se ob začetku ekonomskega upadanja krepil ter še vztrajal tudi ob 

začetnem delu ekonomske rasti. Povezujemo ga s pojavom novih tehnologij, TQM, presojo in s fiksacijo 

na izboljšave, v prihodnost (npr. tekoči trak). Za drugi, normativni diskurz je značilen psihološki klic 

delavcem v upanju in pričakovanju, da bo to dovolj za motivacijo in produktivnost; sem sodijo: teorija 

človeških virov, industrijska psihologija, krogi kakovosti, organizacijska kultura in učenje. Zadnji se 

pojavi, ko racionalni diskurz nima več zadostnega vpliva na produktivnost, v času, ko se produkcija 

umiri, ko ni v vzponu, ko pričakovanja splahnijo. Teorija človeških virov se je v navezavi na zadnje 

pojavila kot poskus ponovne motivacije delavcev (prim. prav tam: 13–14). 

Moderna doba skladno s strukturnimi spremembami kapitalizma, Hartley povzema Bowlesa in Gintisa, 

usklajeno implementira ekonomsko racionalnost tudi v polju edukacije. Šole postajajo institucije nadzora 

in produktivnosti, hierarhičnih odnosov, zunanjih nagrad za uspešnost (ocene kot plačilo) in 

izključevanja ob nezadovoljivih rezultatih. Hartley, ko povzema Haregravesa, dokazuje, da je še danes 

prisotna logika, ki razglaša »šole za podjetja jutrišnje ekonomije znanja« (prim. prav tam: 19), in trdi, da 

je kljub težnjam po spremembah logika ostala enaka. Edukacijska teorija kaže, da ostajamo med 

racionalnimi in normativnimi modalitetami regulacije ter z načelom instrumentalne racionalnosti 

moderne. Obstoječe strukture naj bi še vedno ostajale zavezane principom funkcionalne racionalnosti in 

znanstvene (objektivne) obvladljivosti, tehnokratskega odločanja in meritokratskih navad (prim. prav 

tam).  

Tržno logiko, ki si pot v edukacijo utira skozi personalizacijo, Hartley dokazuje z naslednjimi elementi: 

preverjanja znanja, ki naj bi operacionalizirala in zagotavljala standarde matematične racionalnosti, 

kurikul po meri in skladno z zahtevami preverjanj, ki omogočajo znanstveno utemeljene dokaze o 

potrebnosti edukacijske politike, ki sledi načelu Kar šteje, je primerljivo (prim. prav tam: 53). S tem so 

povezana tekmovanja med šolami, pri čemer neproduktivne šole postanejo sinonim za neproduktivne 

nacionalne sisteme in slabo ekonomsko rast. Edukacija postaja globalni mehanizem pozicioniranja in 

priložnosti nacije, predvsem v očeh OECD in Svetovne banke (prim. prav tam: 53–54) (prim. OECD 

PISA 2012, TIMSS, PIRLS). 
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»Performativnost je tehnologija, kultura in način regulacije, ki uporablja sodbe, primerjave in javno 

prikazovanje podatkov kot sredstva nadzora in sprememb. Pri tem temelji na nagrajevanju in 

kaznovanju – tako materialnem kot simbolnem« (prim. prav tam: 54). Iz zadnjega izide samodisciplina, 

ki proizvaja anksioznosti in strah, »nič ne more počakati, nič nikoli ni končano, nihče ne more biti 

pomirjen, letvica je lahko vedno višje ali cilj preložen. /…/ Odličnost je vedno korak pred nami« (prav 

tam). Hartley pove, da linija edukacijskih politik, ki stavi na »accountability« (predvsem značilna za ZDA, 

Anglijo in za Novo Zelandijo) dejansko ostaja zapisana nadzoru (po Foucaultu: disciplinskem 

dispozitivu), pri čemer pomembno ostaja, kakor dobro se edukacijski sistemi transformirajo, tako 

»dobra« bo njihova globalna pozicija (prim. prav tam: 54–55). Stronach (prim. 1999) v tem kontekstu 

opozarja, da je diskurz performativnosti v edukaciji treba razumeti v kontekstu kulture izvršljivosti in kot 

del širšega kulturnega diskurza. 

Hartley trdi, da diskurzi domnevne kavzalne povezanosti šole in ekonomske rasti paradoksalno 

pripravljajo šolsko populacijo na življenje v industrijski družbi. Manjkajo jim diskurzi »produktivne 

pedagogike« za ekonomijo znanja. Ob tem se kaže, da prav tako pripravljajo za ekonomijo masovne 

potrošnje; standardizirana ponudba šol se kaže kot premalo usklajena s porastom personalizirane 

produkcije trga, ki je vse bolj po meri personalnih aspiracij posameznika, podprtih predvsem s 

personaliziranimi digitalnimi tehnologijami (prim. 2012: 62–64). Kljub težnjam neoliberalne politike, da bi 

vzdržala vzajemnost edukacije in tržne ekonomije, trdi Hartley, so bili ti poskusi do pred kratkim tega 

pretežno neuspešni. Je pa v sodobni edukaciji mogoče zaslediti premike in učinke potrošniške družbe, 

predvsem v političnih diskurzih, ki operacionalizirajo in preferirajo personalizacijo (prim. prav tam).  

V polju edukacije se torej spoprijemamo s pojavom personalizacije in personaliziranega učenja, ki na 

robovih tržne racionalnosti pojem odmika od potreb uporabnika in ga tudi zamika. Hartley povzema 

Milibanda, ki opredeli pet elementov personaliziranega učenja (prim. prav tam: 72).  

Prvi element predstavlja »ocenjevanje za učenje33 ter uporabo podatkov in dialoga za diagnosticiranje 

potreb vsakega učenca. Drugi je potreba po razvoju strategij učenja in poučevanja, ki izhajajo iz 

individualnih potreb. Tretji je možnost izbire kurikula po meri posameznika, ki ob jasnih poteh skozi 

sistem omogoča obseg in personalni pomen za posameznika. Četrti element so radikalne posledice v 

organizaciji; izhodišče organizacije je vedno povezano z napredkom učencev, z možnostmi 

poglobljenega učenja in poučevanja v kombinaciji z različnimi oblikami podpore. Zadnji element 

                                                      

33 Assessement for learning. 
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predvideva vključevanje in vpetost skupnosti in drugih lokalnih institucij, tudi socialnih služb34 (prim. prav 

tam). 

Hartley povzame, da je implementacija personalizacije v edukaciji v javnem diskurzu postala predmet 

moralnega smotra in socialne pravičnosti. Ne le da naj bi poskrbela za najbolj deprivilegirane skupine –

obenem se tudi odziva na širše družbene spremembe, ki se bodo najverjetneje pospešeno nadaljevale 

(prim. prav tam). 

 

3.4 Kakovost edukacije in racionalnost merjenja  

 

Če je objektivna racionalnost znanosti zagotavljala varnost industrijske družbe, se ta v družbi (prim. 

Beck 2009) in edukaciji (prim. Biesta 2010) kaže kot nezadostna. Enoznačnost in gotovost, ki ju 

objektivna znanost zagotavlja, se v sodobni družbi ne poslavlja, se pa ob njej radikalno strukturira 

racionalnost »subjektivnega«, ki omogoča, kot je dokazoval Bourdieu (prim. 1999), razumevanje 

dodatnih pravil, po katerih deluje sodobni svet. V nadaljevanju povzemamo Biesto (prim. 2010), ki 

konstruktivno pokaže na meje strukturiranja (samo) objektivne racionalnosti in hkrati tudi na nevarnosti 

njenega izčrpavanja. Medtem ko statistični podatki v upravljanju sodobne družbe in kakovosti edukacije 

še vedno produktivno zagotavljajo del varnosti, pa gre verjetno za pomembno razliko v razumevanju 

podatkov kot meritornega kazalnika kakovosti ali pa kot enega izmed instrumentov mehanizma UZK, 

vsaj v točki normalizacije. V tem delu bo v prihodnosti, ob zamikih pojma personalizacije, objektivna 

dimenzija še vedno eno pomembnih sidrišč varnosti. 

Kaže, da Alvessonova (prim. 2013) opozorila o »praznosti konceptov« tudi v polju ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti niso osamljena. Biesta (prim. 2010) to pokaže na primeru odgovornosti 

(accoutability) v kakovosti in opozarja, da je ideja odgovornosti (accountability) nastala iz pojma z 

demokratičnim potencialom in se je prelevila v vrsto postopkov, ki dušijo edukacijsko prakso.  

Prvotno je izraz ozko označeval prakso finančnega dokumentiranja (prim. Weber 1978) – 

računovodstva, iz katere se je prenesel na druga polja (op. a. – avtor razlikuje med pojmoma 

accauntabilty in responsibliy, medtem ko v slovenskem jeziku oba pojma implicirata odgovornost, pa na 

sledi avtorju lahko za namene naše razprave predlagamo, da prvi implicira na dejstvih utemeljeno 

                                                      

34 Tu naletimo na podobnost s tezami, ki jih predstavlja Sue (prim. 2011), in na možnosti, ki jih razmestitve mnogoterih in 
singularnih lastnosti posameznika, pridobljene tudi zunaj šole, vnašajo v šolski prostor. 
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odgovornost, medtem ko drugi implicira skrb za). Zagotavljanje podatkov, ki jih je mogoče objektivno 

presojati, je postala privzeta resnica odgovornega vedenja (prim. prav tam: 50–51 in Foucault 2009). 

Biesta poudari, da vprašanja merjenja, dokazljivosti in dokazov na tej liniji niso sposobna generirati 

diskurzov o tem, kaj je edukacijsko želeno (prim. 2010: 50), in trdi, da se je kakovost v edukaciji 

pomaknila iz polja normativnega v polje menedžersko-tehničnega – torej od vsebine k obliki, od 

vprašanja, »čemu«, k vprašanju, »kako« (prim. prav tam: 2–3). Vse bolj kaže, da kultura merjenja 

privzema osrednje mesto zagotavljanja varnosti edukacijskih politik in praks, medtem ko obravnavani 

avtor opozarja, da merjenje izidov edukacije nikoli ne more nadomestiti odgovorov na vprašanje njenih 

namenov. Kar nam manjka, so torej racionalnost in mehanizmi, ki bi nam omogočali artikulacijo tovrstnih 

vprašanj in vzpostavljanje ustreznih praks (prim. prav tam: 4–5). Biesta pri tem povzema Charltona, ki 

pove, da je transparentne organizacije mogoče presojati, in ko jih lahko presojamo, jih lahko upravljamo 

– in nasprotno. Tradicija, ki je dajala prednost medsebojni odgovornosti kot skrbi za, je postala 

mehanizem vladanja na ozadju vzpona tehnično-menedžerskega pristopa, ki etos črpa iz orientacije k 

uporabnikom storitev, odločitve pa sprejema z utemeljevanjem učinkovitosti (tudi in morda predvsem 

cenovne) na ozadju logike tekmovanja na svobodnem trgu (prim. 2010: 52). Tudi na ravni države se 

odnos med oblastjo in populacijo (prim. Foucault 2009) po mnenju Bieste odmika iz polja političnega v 

polje ekonomskega razmerja. 

Če omenjene kritike poskušamo misliti z Webrovim konceptom racionalizacije, se ta morda prav 

najočitneje pokaže v orientaciji kakovosti. Kaže, da Bourdieujeva opozorila (prim. 1988 in 2005) o 

sholastičnem pogledu na svet kot tistem, ki ubeži univerzalnosti racionalne teorije akcije, še zdaleč niso 

odveč. Biesta opozarja na omejitve posameznega epistemološkega pristopa k razumevanju pomena in 

vloge znanja v družbi (prim. 2010: 37). Govori o metodološkem primežu validnosti meritev in na 

(tovrstnih) dejstvih utemeljenih odločitvah. Sprašuje se, ali dejansko merimo tisto, ker cenimo, ali samo 

cenimo tisto, kar merimo. Performativna kultura edukacije (gl. tudi Scheerens 2011), kultura, v kateri 

sredstva postanejo cilji na sebi, privzame indikatorje in kazalnike kakovosti kot kakovost na sebi (prim. 

Biesta 2010: 13).  

Tu se oddaljujemo od kritike tistega, kar Biesta deloma upravičeno označi kot vrednoto skozi specifično 

instrumentalno učinkovitost (prim. tudi Weber 1978) kot absolutne kritike in privzemamo samo opozorilo 

na omejitve tovrstnega pristopa kot edine prave logike utemeljevanja politike in praks edukacije.  

Učinkovitost kot instrumentalna vrednota, dodaja Biesta, nam dejansko razkrije specifičnost procesov 

kakovosti in še več: v njih vpisane zmožnosti produkcije specifičnih rezultatov na varen način skozi 

učinkovite postopke na poti k vnaprej določenim ciljem, ki jim uhaja razmislek, komu ali čemu je 
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učinkovitost namenjena in čemu je zapisana (prim. prav tam: 13–14). To bi po našem mnenju 

omogočalo presečišče prej omenjenih diskurzov merjenja izidov in namenov edukacije. Omenjena 

interesna partikularnost, ki poudarja akademske dosežke, se kaže tudi skozi ozek nabor znanstvenih 

področij matematike, naravoslovja in jezika, ki podpirajo razvoj raziskav o učinkovitosti (TIMMS, PISA, 

PIRLS). Dostop do tovrstnih akademskih znanj razvrednoti pomen drugih področij edukacije in prvim 

zagotavlja posebno pozicijo v družbi (ob tem producira tudi specifično neenakost in način reprodukcije), 

tudi kot pozicijska dobrina. Omenjeno se kaže kot stava vseh – tudi tistih bolj prikrajšanih – na edukacijo 

kot mehanizem, ki omogoča pridobiti družbeno želene pozicije (prim. tudi Alvesson 2013). Velika 

pričakovanja in manjši izplen se kažejo v poskusih povečevanja participacije v visokem šolstvu (prim. 

Biesta 2010: 16 in Alvesson 2013). 

Specifična konceptualizacija dokazov na ozadju znanstvene dokazljivosti skozi mnoštvo naključnih točk 

(zunanjega) nadzora krepi logiko in prakso merjenja kakovosti v edukaciji, predvsem z idejo 

omogočanja varnih političnih odločitev (prim. Biesta 2010: 28). Ko Scheerens in sodelavci opredelijo 

sistemski model edukacije (prim. 2011), v uvodnem delu poudarijo mnoštvo mogočih pogledov na 

kakovost v edukaciji (prim. prav tam: 4–9) in s tem neizbežen redukcionizem pristopov, odvisen od 

racionalnosti, ki strukturira vprašanja. Sistemski model je eden izmed primerov pristopov h kakovosti, ki 

zapade logiki tistega, kar je mogoče objektivno meriti in dejansko nadzorovati kot razmerje med vložki in 

izidi edukacije. Izbor pristopa je argumentiran z uporabo znanstvenih metod, ki se oddaljujejo od 

kvalitativnih pristopov, ki jih je težje zapopasti ter še težje zajeti in meriti (prim. prav tam: 4–5). S tem si 

pristop domnevno zagotovi varnost in legitimnost pozicije izboljšav kakovosti z metodo načrtovanih 

sprememb. Moč in legitimnost tovrstnih diskurzov, pokaže Biesta, ni neproblematična. Implicira namreč 

odsotnost jasnih vodil, fragmentiranost, metodološko nepopolnost in nezmožnost nadgraditve, in to ne 

samo od zunanjih deležnikov, ampak tudi v samem polju edukacije (prim. 2010: 29). Na dejstvih 

utemeljena edukacija se kaže tudi kot poskus centralnega usmerjanja raziskovanja v edukaciji, ki je 

produktivno orientirano k tistemu, kar se kaže kot učinkovito. »Tovrstna sistematičnost in progresivnost 

izboljšav je zaznamovala uspešna polja naše ekonomije in družbe tekom celotnega dvajsetega stoletja 

v poljih medicine, kmetijstva, transporta in tehnologije« (prav tam: 31).  

Zadnja pa se, trdi Biesta, v polju edukacije kaže kot ozka pozitivistična predpostavka, ki implicira 

linearen, z vrha upravljan pristop k izboljšavam v edukaciji, ki tako omogoča učinkovitost intervencije.  

Avtor omenjeno situacijo umesti v polje napetosti med znanstvenimi in demokratičnimi pristopi k 

raziskovanju (prim. prav tam: 31–32). Da gre za razmerja racionalnosti znotraj samega polja edukacije, 

se morda še očitneje pokaže v vprašanju, »do kod/katere stopnje edukacija izpolnjuje družbene 
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funkcije« (prim. Scheerens 2011: 8), oziroma v vprašanju o »smotrih edukacije v družbi« (prim. Biesta 

2010: 5). 

Ko Scheerens in sodelavci (prim. 2011) povzemajo Peschara, Wesselingha in Borghansa, poudarijo tri 

ključne funkcije, ki jih kakovostna edukacija zagotavlja: kvalifikacije, izbor, razvrščanje.35 Kvalifikacijska 

funkcija edukacije zajema doseganje kompetenc in veščin, ki so potrebne za uspešno nadaljevanje 

izobraževanja ali uspešen vstop na trg dela. Pri tem kot pomembno poudarjajo, da morajo biti te 

kompetence in veščine relevantne, in hkrati, da jih učenci/dijaki/študentje ob koncu šolanja dejansko 

dosežejo. Ta funkcija operacionalizira kakovost kot produktivnost in učinkovitost (prim. prav tam: 8). 

Funkcija izbora zagotavlja razporeditev študentov v primerne smeri in stopnje edukacije ter s tem tudi 

diferenciacijo s certificiranjem. Dodajajo, da je zadnje mogoče razumeti kot presojo kvalifikacijske 

funkcije z namenom razvrščanja učencev/dijakov/študentov v različne dele36 izobraževalnih programov 

na posameznih ravneh. Funkcija razvrščanja zagotavlja enako kot funkcija selekcije, vendar v razmerju 

z nadaljevanjem edukacije in zunanjimi socialnimi pozicijami (prim. prav tam: 8). 

Avtorji omenjeni pogled na kakovost edukacije ovrednotijo kot majhen izkupiček za kakovost in so 

kritični do racionalnosti pogleda, ki naj bi povezal edukacijo in družbo, kot pogleda, ki mu uhaja 

perspektiva odzivnosti edukacijskega sistema na družbene potrebe (prim. prav tam: 9). Zanimivo je, da 

ob tem privzemajo logiko edukacije kot instrumentalnega podsistema družbe, ki verjame, da je 

edukacija ekskluzivno središče dodeljevanja družbenih pozicij. Zadnje je problematično vsaj v razmerju 

do Bourdieujevega koncepta kapitalov in šolske reprodukcije pa tudi v luči Alvessonove ugotovitve o 

selektivnosti trga dela (kot vrhovnega razvrščevalca), ki za selekcijo in razvrščanje morda ne uporablja 

enakih meril kot edukacijski sistem. 

Zgoraj zapisano zapade logiki, ki jo Biesta označi kot kultura merjenja v edukacijskih praksah in politiki 

(prim. prav tam 2010: 5), ter implicira specifično vrsto napredka in s tem varnosti, izmikajo pa se ji 

prostori razmislekov o smotrih in možnostih drugačnih pristopov.  

To se zgodi že s tem, ko se o edukaciji govori samo skozi procese »učljivosti«37 (prim. prav tam). Avtor, 

ko se sprašuje o smotru edukacije, poudari tri različna področja, ki skrbijo za tri različne smotre. Tako 

kot v zgornjem primeru tudi ta področja vključujejo socialno dimenzijo, delno tudi ekonomsko, ob tem pa 

vključujejo tudi subjekt in edukacije ne postavijo v instrumentalen odnos z družbo (ki je v prvem primeru 

univerzalna v smislu indiferentnosti do različnih interesov, ki jih pojem vključuje); ta tri področja so: 

                                                      

35 Qualification, selection, allocation (prim. Schereens 2011: 8). 
36 Compartments. 
37 Learnification. 



74 
 

kvalifikacije, socializacija in subjektivacija, ki so medsebojno v posameznih okoljih v različnih razmerjih 

glede na zaželenost in upravičenost. 

Funkcija kvalifikacije, kot jo opredeli Biesta, je ena izmed osrednjih funkcij edukacijskih institucij, ki naj bi 

otrokom, mladini in odraslim omogočale pridobitev znanja, veščin in razumevanja, dispozicij in oblik 

sodbe. Skozi to jim omogoča »početi stvari«: »početi« pa lahko pomeni zelo različno – vse od 

specifičnega (prim. poklicne izobrazbe oziroma specifičnih veščin in tehnik) do bolj splošnega 

(spoznavanje z moderno kulturo, učenje veščin življenja ...). Ta funkcija je tudi pomemben del 

racionalnosti javnega izobraževalnega sistema. Delno, ne pa tudi popolnoma, je povezana z 

ekonomskimi argumenti – edukacija kot priprava na delovno življenje – ter prispeva k ekonomski rasti in 

razvoju, ob tem pa manj specifično skrbi še za razvoj politične in kulturne pismenosti (prim. 2010: 20). 

Pogled Bieste torej seže onkraj prostorov ekonomskega diskurza. Naslednja pomembna funkcija je 

funkcija socializacije, s katero edukacija producira in reproducira partikularne socialne, kulturne in 

politične resnice. Zadnja je prisotna neposredno, skozi socializacijo norm in vrednot, pa tudi posredno, 

skozi socializacijske učinke prikritega kurikula. Socializacijska funkcija umešča posameznike v 

obstoječe načine prebivanja in delovanja ter s tem produkcijo in reprodukcijo kulture (prim. prav tam: 

21). S tretjo funkcijo, funkcijo subjektivacije, edukacija prispeva k formaciji subjekta in ob socializacijski 

funkciji opravlja tudi emancipacijsko – formira prostore individualnosti. Funkcije, kot navaja Biesta, ki 

dejansko to niso, naj bi odpirale prostor novim diskusijam o namenih edukacije, predvsem skozi 

kakovost subjektivacije: skozi subjektivnosti, ki jih edukacija omogoča ter so mogoče skozi specifične 

ureditve in razporeditve edukacije (prim. prav tam: 21). Avtor ugotavlja, da je treba ohraniti razumevanje 

funkcij edukacije kot komplementarnih; vsaka predpostavlja določen tip racionalnosti, ki s 

komplementarnostjo omogočajo sinergijo ali pa sprožajo konflikte (prim. prav tam: 22). 

 

3.5 Kakovost edukacije in racionalnost refleksivnosti  

 

Racionalnost refleksivnosti v polju vednosti ni nova; koncipiral jo je že Dewey ob koncu 19. stoletja. V 

tem delu refleksivnost privzemamo kot drugačno racionalnost upravljanja z negotovostmi sodobne 

družbe, predvsem v razmerju do subjekta in subjektivnega. Sam pojem ne izključuje racionalnosti 

merjenja. Je racionalnost, ki se strukturira kot varnost premišljanja sveta, tudi tistega, ki se ga poskuša 

meriti, in tako pokaže na meje in možnosti privzetih reprezentacij. S tem se delno poskuša izmakniti 

»zunanjemu nadzoru«, ga uporabi, premesti, omeji, ob tem pa omogoči nove vzvode upravljanja 

subjektov in polj. V tem delu torej zapade racionalnosti biopolitike in predpostavlja določene pogoje, v 
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katerih se lahko produktivno strukturira – mehanizem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, predvsem 

v koncept samoevalvacije.  

Biesta (prim. 2010) opozarja na meje pogleda na svet, ki se formira skozi »na dejstvih utemeljene« 

prakse v edukaciji in implicira idejo učinkovite intervencije na liniji kavzalnega modela profesionalne 

akcije (prim. prav tam: 33), medtem ko ne preizprašuje smotrov tovrstne logike – učinkovitost za koga 

ali kaj (prim. prav tam: 34). Na dejstvih utemeljena praksa predpostavlja, da so cilji profesionalne akcije 

dani. Edino pomembno vprašanje, ki ostane, je vprašanje o načinih doseganja teh ciljev, kar 

profesionalno akcijo na tej ravni umešča v niz tehnoloških pristopov. Zadnje argumentira s tem, ko 

edukacijo postavi na raven simbolnega procesa in simbolno posredovane interakcije v primerjavi s 

fizično interakcijo kavzalnosti, ki je npr. prisotna v medicini. »Če naj bi edukacija imela vpliv na učenje, 

je to zato, ker učenci interpretirajo in poskušajo osmišljati, kar se učijo. Samo prek procesa 

medsebojnega razumevanja je edukacija sploh mogoča« (prim. 2010: 34). Edukacija je torej rekurzivno, 

dialektično razmerje (ne samo med učiteljem in učenci) in ne kavzalna tehnologija (prav tam). Druga 

implikacija na dejstvih temelječe prakse je ideja, da je edukacijo mogoče razumeti kot tehnološki proces 

(input – output, prim. Scheerens 2011), ki jasno ločuje med sredstvi in cilji, pri čemer so postavljeni cilji 

edino relevantni (profesionalni in raziskovalni) z vprašanji o najučinkovitejšem načinu njihovega 

doseganja. Ta logika se izčrpa, ko trči ob spoznanja, da je družina najvplivnejši dejavnik šolskega 

(ne)uspeha (prim. Bourdieu 1988 in 2002; Bernstein 1973 in 1990). Ob tem Biesta poudarja smiselnost 

premisleka o posledicah pedagoškega dejanja – edukacijska sredstva in cilji niso povezani s 

»tehnološko« zunanjimi dejavniki, so notranje povezani in konstitutivni ter vedno arbitrarni. Ideja o 

učinkovitosti edukacije, poudarja, ni dovolj in je ob tem najverjetneje napačno umeščena, predvsem 

zato, ker edukacija ni le vprašanje, »kaj je mogoče« (dejstvo), ampak kaj je »zaželeno« (vrednota) 

(prim. 2010: 37).  

Vprašanje edukacije se ob tem pokaže kot relacijsko povezano s konstitucijo vednosti. Biesta se 

sprašuje o epistemoloških in diskurzivnih možnostih, ki bi omogočile primernejše, drugačno 

razumevanje vloge znanja (prim. 2010: 15, 40–43), in bi ob tem vključevale tudi premisleke o 

subjektivaciji, medtem ko kultura odgovornosti krepi dispozicije, ki krepijo tovrsten sistem skozi vedenja, 

ki zadovoljijo pričakovanja in potrebe inšpekcije, agencij za kakovost itn. S tem se oddaljuje od spodbud 

za profesionalno akcijo in od skrbi zanjo (prim. prav tam: 58). Podobno kot ugotavlja Alvesson (prim. 

2013), tudi Biesta ugotavlja, da so tovrstni procesi predvsem formalni in ne vsebinski; kot taki 

redefinirajo pomembne odnose skladno z ekonomskimi pogoji. Posamezniki, institucije in sistemi se 

skladno s tem prilagodijo in podredijo logiki odgovornosti, ki namesto sredstva za doseganje ciljev 

postaja cilj sam po sebi (prim. prav tam: 59). 
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Racionalnost, ki konstruira subjekt kot objekt vednosti, na tej liniji sledi liniji misli, ki je del racionalnosti 

zahodne družbe. Deweyjeva praktična epistemologija nam lahko služi kot primer alternative 

instrumentalnosti. Ko Dewey razmišlja o tem, kaj je misel, zapiše, da so nekatere misli nezavedne, 

prihajajo iz nejasnih in nevidnih kanalov ter se postavijo kot sprejemljive in nezavedno postanejo del 

naše mentalne strukture. Tako nastala prepričanja so privzeta, ne da bi preizpraševali njihovo ozadje, 

obstojijo pa tudi takšna, ki so sprejeta na ozadju razumevanja narave in pogojev, ki jih omogočajo (prim. 

1910: 4–5). Refleksivna misel, kot jo povzema Dewey, pomeni iskati dodatne informacije, dokaze, 

preizpraševati »logične« odgovore in rešitve na način, da se začetne predpostavke pokažejo v svoji 

kompleksnosti in tudi iracionalnosti. Refleksija kot način mišljenja je vse prej kot preprosta; sproža 

stanje mentalne negotovosti, pri čemer je treba preseči inercijo, ki sili v sprejemanje dejstev, takšnih, kot 

se sprva kažejo. Vključuje pripravljenost podvreči se mentalni negotovosti in odlogu sodbe na račun 

ohranjanja dvoma (prim. prav tam: 10–13). Biesta pravi, da Deweyjev akcijsko teoretični okvir ni teorija 

znanja, ampak teorija vedenja, ki zajema spoprijem z odnosom med dejanjem in posledico ter njegovo 

razumevanje. Vedenje nam omogoča boljši nadzor nad dejanji in je po Deweyjevem mnenju edina 

mogoča realizacija nadzora. Refleksivno mišljenje vključuje tudi simbolne operacije, kot je miselno 

eksperimentiranje z različnimi linijami dejanja – na simbolni ravni. To ne pomeni, da si v procesu ne 

pridobivamo znanja, vendar si to znanje ne lasti sveta, ampak je predvsem znanje o odnosih med 

dejanji in posledicami v svetu. Tako se izognemo kreaciji univerzalnih resnic o svetu, ki jih zamenjajo 

utemeljene trditve o odnosih med tem, kaj smo naredili in kaj je temu sledilo. Raziskave nam tako 

ponujajo samo znanje o tem, kaj je v preteklosti v posameznem primeru delovalo, ne pa tudi, kaj bo 

delovalo.  

Vsako profesionalno dejanje zato postane cilj, ki je vsakič znova unikaten problem, ki ga je treba 

prepoznati tudi skozi materialne pogoje obstoja in evalvacijo smotrnosti cilja (prim. prav tam: 40–42). 

Odgovornost na tej liniji postane skrb za38, in sicer na ravni posameznika, institucij in sistema (skrb zase 

in za druge, onstran ozkih interesov posameznika, skupine ...); profesionalna skrb za pa je temeljna 

komponenta pedagoškega odnosa in nam kot mehanizem zagotavljanja kakovosti nudi možnost 

refleksivnega preizpraševanja in oblikovanja prostorov, ki sežejo onkraj instrumentalnega razuma in 

omogočajo redispozicioniranje samoumevnosti pozicij. 

V kakovosti tovrstno racionalnost sledimo v poskusih dograjevanja ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti s samoevalvacijo. Pri dokazovanju, da je samoevalvacija del mehanizmov varnosti, 

povzemamo raziskavo Sedikidesa in Strubea (prim. 1995). Koncept namreč privzema, da je subjekt 

                                                      

38 Responsibiliy (prim. Biesta, 2010) 
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(»the self«) predmet socialnih pogajanj in modifikacije. Pri tem nas opozarjata, da je motivacija za 

samoevalvacijo privzeta kot znanstvena in kulturna resnica. Avtorja poskušata definirati motive za 

samoevalvacijo ob različnih pogojih in pokazati, ob katerih pogojih samoevalvacija dejansko izide v 

modifikacijo subjektovih praks in mentalne strukture ter na kak način zmanjšuje negotovost 

posameznikov (prim. prav tam). Samoevalvacija je sestavljena iz štirih različnih motivov, ki so močno 

povezani z nameni, ter je kot taka tudi sama pojem notranjih razmerij moči in premeščanj. »Self-

enhancement« povzema namen pozitivnih predstav in izboljšav v smer krepitve obstoječega dobrega in 

zmanjševanja negotovosti. »Self-assessment« predpostavlja, da želijo imeti posamezniki objektivne 

informacije o sebi in tako zmanjšujejo lastna tveganja. »Self-verification« je usmerjena na potrjevanje že 

obstoječih predstav. Vse tri v različnih razmerjih vodijo posameznike k samoizboljšavam (prim. prav 

tam). Pri tem so pomembne družbene racionalnosti in racionalnosti polja, ki omogočijo vzpostavitev 

samoevalvacije kot mehanizma in znotraj tega načinov njenega upravljanja. 

Avtonomija in svoboda učiteljstva in polja edukacije, pove Bauman, sočasno vzpostavlja tudi prevzem 

odgovornosti na stran aktivnih, avtonomnih posameznikov (prim. 2002). Pristop kliče po zavestnem 

delovanju in oblikovanju prostorov svobode; s tem povečuje prostore samonadzora in samokritike (prim. 

Beck 2001). Klasičen pojem oblasti kot upravljanja s centralne točke suverene države (prim. Foucault 

2009) se tudi dejansko pokaže v svoji večplastnosti; vključuje vodenje posameznikov na način, ko sta 

jim podeljeni avtonomija in odgovornost; sočasno se vzpostavi specifičen odnos med posamezniki, ki 

skozi skrb za svoje obnašanje prispevajo h konstrukciji odnosov v posamezni skupini, polju. Pristopi k 

samoevalvaciji niso enotni. MacBeath (2011) tako trdi, da gre znotraj koncepta zagotavljanja kakovosti 

vsaj za dva med seboj različna pristopa k vodenju (prim. tudi Sedikides in Strube 1995).  

Prvi je tisti, ki je vodstvom šol in tam zaposlenim omogočal boriti se z napetostmi med smernicami 

politike in željo po ohranjanju zvestobe izobraževalnim vrednotam, ki so jih pripeljale v ta poklic. Zadnji 

tudi privzema povezave med vodenjem, učenjem in samoevalvacijo, medtem ko drugi pristop 

samoevalvacijo sicer privzema kot samostojno, a samo v kontekstu občasne kontrole in sistematičnega 

zbiranja podatkov, pretežno v namene zunanjega inšpektorata in revizijskih ekip (prim. prav tam: 347). 

Obstaja torej razlika med samoinšpekcijo in samoevalvacijo na ravni koncepcije vodenja in mehanizmov 

moči pa tudi na ravni vednosti, ki vanj vstopajo in oblikujejo subjekte. Samoinšpekcija prepričljivo 

prenaša odgovornost na šole, medtem ko jim določa cilje, merila in protokole na način, da šole začnejo 

obliko samoinšpekcije. MacBeath na podlagi raziskav (gl. prav tam) opozarja, da bolj ko vlade ponujajo 

predlogo, manj je postopek na ravni šole in razreda iznajdljiv in spontan. »Samoevalvacija« v tej luči 

tako hitro postane ritualni dogodek, oblika revizije, pri čemer višji vodje prevzemajo vlogo notranje 

inšpekcije ob uporabi zelo različnih predpostavk o naravi odgovornosti in izboljšanja. Gotovost 
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postopkov je torej v obratnem sorazmerju z negotovostjo posameznikov. Samoevalvacija pa nasprotno 

gradi na zmožnostih; razume interaktiven odnos med življenjem v razredu in šolskim življenjem ter med 

učenjem v šoli in učenjem zunaj šole; ob tem privzema, da sta oba celostno povezana in da učenje 

učiteljev izvira iz organizacijskega učenja in sega vanj (prim. prav tam: 360–361). »Ravno ta 

kompleksnost in dinamika sta sestavini, ki manjkata v ritualiziranih in »formulaičnih« pristopih k 

samoevalvaciji – kljukanje prostorčkov in vpisovanje v obrazce –, kar učiteljem in vodjem šol dela 

samoevalvacijo za tako zahteven in mučen postopek« (prim. prav tam: 361). Samoevalvacija, kot jo 

pojmuje avtor, pomembno uporablja negotovost v razmerju z refleksijo, gotovost pa je tu sekundarna.  

Elmore (prim. 2005) kot obliko samoevalvacije povzema notranjo odgovornost, s katero opisuje pogoje, 

ki oblikujejo odzive šole na pritisk, ki prihaja iz usmeritev zunaj organizacije. Pri tem stopnjo notranje 

odgovornosti meri s stopnjo konvergence med tem, za kar posamezniki pravijo, da so odgovorni 

(odgovornost), in tem, za kar pravijo, da je odgovorna organizacija (pričakovanja), ter notranjimi 

normami, postopki, s katerimi ljudje dobesedno odgovarjajo za svoje delo (strukturne odgovornosti). 

Elmore stavi na močno notranjo odgovornost, ki lahko opolnomoči šole v razmerju z zunanjimi pritiski k 

učinkovitosti (prim. prav tam).  

Na ozadju webrovske linije tipov racionalnosti se kažeta, vsaj tako kot MacBeath npr. povzema Jafaarja, 

dve racionalnosti, ki v polje upravljanja edukacije vstopata skozi koncept odgovornosti in 

samoevalvacije ter ob tem ustvarjata napetosti v šolskem polju. Prva je ekonomsko-birokratska 

odgovornost, druga pa etično-poklicna odgovornost (prim. 2011: 363).  

Vprašanje njune racionalnosti in združljivosti ciljev skozi družbene potrebe pa se kaže kot vprašanje 

mehanizmov, ki samoevalvacijo koncipirajo kot logiko razvoja »od spodaj navzgor« in tako oblikujejo 

prostore, v katerih se srečata vodenje in učenje. »Izboljšanje se odvija, ko je v središču učenje, ko je v 

šoli prisotna kultura učenja in ko so ravnatelji in višji vodje glavni učenci« (prim. prav tam: 364). 

Samoevalvacija, ugotavlja avtor, gradi prav na gradnji tovrstne kulture učenja, pri čemer zunanja revizija 

ali inšpekcija igra pomembno vlogo pri podpori in spodbujanju (prim. prav tam). 
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4 PREIZPRAŠEVANJE POGOJEV IN KONCEPTUALIZACIJ UZK NA OSIŠČIH 
RACIONALNOSTI SODOBNE DRUŽBE  

 

»Različni diskurzi povzročajo različne politične prioritete – politike, ki z ene strani krepijo tekmovalnost, 

z druge družbeno kohezijo« (Fairclough 2003: 128). 

Za poskus identifikacije diskurzov, ki si prilaščajo UZK, se opiramo na Fairclougha (prim. 2003), ki 

omenjeno identifikacijo zastavlja na dveh komplementarnih linijah. Za začetek je treba identificirati 

glavne dele sveta, področji družbenega življenja (polj), ki so reprezentirana, oziroma »glavne teme« in 

ob tem identificirati partikularne perspektive kot poglede na svet, ki jih te v diskurz vnašajo (prim. prav 

tam: 129). Racionalnosti, ki konstruirajo diskurze, so hkrati povezane z načinom urejanja praks v 

relativno stabilne oblike in se pri tem opirajo na različne oblike tehnik in instrumentov. Kljub temu pa, kot 

opozarja Dean (prim. 2010), te racionalnosti nikoli ne moremo enačiti s partikularno institucijo, celo s 

sistemom ne. Vpenjajo se namreč tudi v druge sisteme, se prepletajo, vzajemno podpirajo in izločajo, so 

fragmentirane. V posameznih poljih, subpoljih edukacije skozi UZK tako nastajajo relativno 

sistematizirani načini opredeljevanja problemov in upravljanja z njimi.  

V pojmovanjih kakovosti, ki se pojavljajo v različnih diskurzih, besedilih o UZK, kot so: učinkovitost, skrb 

za vseživljenjsko učenje, merjenje rezultatov, razvrščanje, poročila o kakovosti, refleksija, presoja, krogi 

kakovosti, primeri dobre prakse, certifikati, na podatkih utemeljene odločitve, standardizacija, 

mednarodna primerljivost in še bi lahko naštevali, se kaže tudi strateška namera urejanja prostorov 

edukacije z mehanizmi UZK. Zadnje bomo poskušali umestiti na ozadje izbranih racionalnosti sodobnih 

družb (po posameznih ravneh edukacije in skupno). Poskušali bomo pokazati, kako se na ozadju 

izbranih racionalnosti kot načinov vladanja in vladnosti strukturirajo različni elementi UZK, ki te 

racionalnosti v delu reproducirajo in krepijo, ponekod zamikajo in omogočajo prostore formacije novih 

racionalnosti, ki se sicer robov starih racionalnosti držijo, jo uporabljajo, a jo hkrati zamikajo s tem, ko 

poskušajo bolj ali manj uspešno artikulirati tudi drugačne diskurze in prakse. 

Privzemamo, da se izbrane racionalnosti med seboj strukturirajo v različnih razmerjih, se medsebojno 

omogočajo, krepijo, lahko pa tudi izčrpavajo ter ob tem razkrivajo specifična sidrišča varnosti in 

negotovosti. 

V okviru teoretične konceptualizacije delovanja sodobne liberalne družbe in politične ekonomije kot 

prevladujoče racionalnosti urejanja sodobne družbe edukacijo in kakovost zaznamujejo partikularne 

racionalnosti (racionalnost družbe dela, potrošniške kulture, merjenja, personalizacije in refleksije) in 

tveganja (ekonomske kalkulacije, individualizacije in razkroja prostorov skupnega, političnosti 
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ekonomsko-tehnične racionalnosti, nenehnega hitenja in personalizacije). Teh partikularnih racionalnosti 

in tveganj, ki se strukturirajo na ozadju politične ekonomije in socialnih mehanizmov, ne privzemamo kot 

edinih mogočih, še manj kot edinih pravih pogledov na sodobne izzive družb, so pa izstopajoči. UZK se 

na omenjenem ozadju pokaže kot eden izmed diskurzov in mehanizmov, ki poskuša uravnavati 

sodobne negotovosti in pri tem drsi med ponekod skrajnimi konceptualizacijami kakovosti. V grobem 

konceptualizacija pomeni deliti na tiste, ki poskušajo podaljševati racionalnost ekonomske učinkovitosti, 

in na one, ki poskušajo UZK strukturirati v smer še mogoče varnosti v razmerju do prostorov, v katere 

prva vdira.  

Na podlagi zgoraj tematiziranih konceptualizacij bomo v nadaljevanju izhajali iz diskurzov o UZK in 

strukturirali niz izstopajočih racionalnosti (liberalne in ekonomske racionalnosti, racionalnosti družbe 

znanja, vednosti, časa, normalizacije in racionalnosti sodobnih edukacijskih oblasti), ki omogočajo 

oblikovanje specifičnih elementov UZK v edukaciji. Pri tem bomo zaradi transparentnosti sledili idealni 

tipski zasnovi (prim. Weber 1995 in Morrison 2006) ter v nadaljevanju poizkusili nakazati preplet in 

vzajemno pogojevanje, omogočanje in zamike teh racionalnosti in elementov ob naslonitvi na 

Foucaultove konceptualizacije oblastnih razmerij in dispozitivov (prim. Foucault 2009, 2008a in 2008b).  

Tako strukturirana mreža nam bo služila kot metodološko izhodišče za analizo diskurzov in racionalnosti 

razprav o UZK v slovenskem edukacijskem prostoru. Zaradi obvladljivosti in specifičnega mesta izbranih 

besedil bomo analizirali štiri besedila, ki popisujejo stanje in izzive UZK na osnovnošolski in gimnazijski 

ravni, na ravni poklicnega in strokovnega izobraževanja in na ravni izobraževanja odraslih. Besedila so 

nastala v okviru projekta Šole za ravnatelje (KVIZ), zapisali pa so jih članice, člani Strokovne skupine za 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju.  

Besedila so v celoti objavljena v publikaciji Kakovost v šolstvu v Sloveniji (201139); referenčna besedila 

privzemamo kot del poskusa sistematičnega vpogleda v stanje na področju UZK z namenom oblikovati 

predlog nacionalnega okvira za UZK. Mreža racionalnosti in elementov kakovosti bo na ozadju izbranih 

besedil po ravneh predvidoma pokazala načine strukturiranja mehanizmov UZK. Pri tem nas bo 

zanimalo, del katerih racionalnosti so, kako jih reproducirajo, katere izmed racionalnosti eventualno 

zamikajo in poskušajo preseči. Analiza posameznih ravni bo tako predvidoma pokazala na strateškost 

mehanizma UZK na posameznih ravneh (poljih) ter v naslednjem koraku služila za poskus sinteze in 

refleksivnega pogleda na izbrane racionalnosti in elemente v slovenskem edukacijskem prostoru (kaj 

vztraja, se kaj poslavlja ali pojavlja), na ozadju katerih bomo poskušali v okviru dispozitiva varnosti in 

                                                      

39 Dostopna tudi na spletu, prim. http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-32-9.pdf. 
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sodobnih tveganj misliti še mogoča osišča varnosti, gotovosti in zmanjševanja tveganj v polju edukacije 

v Sloveniji.  

Analizo posameznih ravni privzemamo in utemeljujemo kot vpogled v racionalnost polj (prim. Bourdieu 

2002 in Durkheim 1997), ki na ozadju razmerij moči pomembno prispeva k strukturiranju pogleda na 

svet (prim. Bourdieu 1992 in 1999). Besedila se razlikujejo. Čeprav sledijo podobni strukturi zapisa, se 

vsebina razlikuje glede na stanje in izzive UZK v letu 2011 in še posebej glede na področje, na katerem 

opravljajo refleksijo in pripravljajo predloge mehanizmov UZK. Nekatera tematizirajo že razvite modele 

in pristope k UZK, druga pa poskušajo sintetizirati obstoječe prakse in modele v smeri poenotenega 

pogleda in predlaganega razvoja, ki se za posamezno raven zdi smiseln.  

Analiza se glede na zapisano spoprijema tudi z omejitvami. Namen analize ostaja začetno nakazati, 

kako različni pogoji in pogledi posameznih polj vplivajo na strukturiranje izbranih racionalnosti in 

elementov UZK ter kako te racionalnosti vplivajo na pogoje in poglede polj v oblikovanju UZK. Ponovno 

poudarjamo, da nam pri tem ne gre za oblikovanje resnic in »dejstev«. Na delu je prikaz mogoče 

sociološke imaginacije na primeru premisleka strateškosti, meja in možnosti UZK. Tu se bomo tudi 

ustavili. Zavedamo se, da bi analizo v pomembnem delu lahko dogradili in preverili vsaj z Bourdieujevim 

konceptom pozicij in dispozicij posameznic in posameznikov, ki so besedila zapisali. Omenjeno vsaj 

tokrat puščamo ob strani. Enako velja za pogoje prostora, časa in namena, s katerimi je bila skupina 

oblikovana, pa tudi strukture, ki so bile v okviru skupine oblikovane za namene poenotenja besedil. 

Ob mejah te analize, ki je v izhodišču sociološki pogled in pogled akterjev v polju edukacije, so na delu 

tudi meje, ki izhajajo iz avtoričinega pogleda na svet. Ta je ponekod manj, ponekod bolj ekspliciten; 

kaže se v izboru konceptov in avtorjev kot poskus pozicioniranja sociološkega in edukacijskega pogleda 

na svet (prim. Bourdieu 1992 in 1999). 

Kljub temu verjamemo, da je konceptualni pristop kot mogoč pogled na izbrano problematiko zadostno 

znanstveno utemeljen in s tem sociološko dovolj »objektiven« za namene te analize.  
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4.1 Racionalnosti in elementi kakovosti 

 

4.1.1 Liberalna racionalnost: avtonomija kot element kakovosti  

 

»Avtonomija in odgovornost sodita skupaj: večja avtonomija odločitev, povezanih s kurikulom, z 

ocenjevanjem in upravljanjem finančnih virov prispevajo k boljšim dosežkom, še posebej kadar šole 

delujejo v okviru kulture odgovornosti (accountability)« (prim. PISA in FOCUS 2009). 

 
Liberalno racionalnost je v strukturiranju koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti mogoče slediti 

skozi diskurze avtonomije in odgovornosti, ki so relativno povezani z vzpostavljanjem in ohranjanjem 

avtonomije v razmerju z odgovornostjo za porabo javnih financ, učljivostjo posameznikov in institucij ter 

skrbjo zase. Avtonomijo na ozadju dispozitiva varnosti privzemamo kot osišče upravljanja sodobne 

družbe in edukacije v njej. Pripeta je na specifične pogoje, ki jo omogočajo, in teži k njihovi reprodukciji. 

Prostori avtonomije se v delu strukturirajo v relaciji do racionalnosti oblastnih mehanizmov kot 

pomnožitve prostorov avtonomnega delovanja. UZK pa je ob tem v strukturiranju avtonomije vpeta 

večplastno, izhajajoč iz relativnosti prostorov, ki jih subjektivira in poskuša vpenjati v UZK, ter praks kot 

mehanizmov, ki omogočajo in krepijo odgovornosti za avtonomijo v teh prostorih. Zadnje predpostavljajo 

učljivost, posameznika in institucije, ki naj bi bile sposobne delovati in prispevati h kakovosti. Oblastni 

mehanizmi se tu premikajo od Oblasti, ki predpisuje in nalaga, k oblastnim mehanizmom biopolitike, ki 

usmerjajo (od predpisov k smernicam), vključujejo in strukturirajo, niso pa nevtralni (prim. tudi SABER, 

World Bank).  

 

4.1.2 Ekonomska racionalnosti kot tip upravljanja sodobnih družb 

 

»Evropa 2020 je strategija EU za prihodnje desetletje. Svet se spreminja, zato potrebujemo pametno, 

trajnostno in vključujoče gospodarstvo EU. Ti trije medsebojno povezani gospodarski vidiki bi morali EU 

in državam članicam omogočiti visoko zaposlenost, produktivnost in socialno kohezijo« (prim. Evropa 

2020). 

Kritika, da racionalnost tržne ekonomije sproža specifičen način upravljanja sodobnih družb in 

edukacije, kliče po premisleku, skozi katere elemente, kje in do kod to strukturira UZK. Ob tem se bomo 

opirali na načine financiranja edukacije ter ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, stopnjo navezave na 
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trg dela in zaposlitev – neposredno skozi zaposljivost ali posredno skozi prehodnost. Tu se kaže dvojna 

odgovornost šol za oblikovanje posameznikov, ki imajo kompetence in veščine ne le za opravljanje 

poklica, temveč tudi za upravljanje z lastnimi življenji v prostorih tržne ekonomije in potrošniške družbe 

kot vseobdajajoče realnosti. Tržna logika se reproducira tudi skozi elemente individualizacije in 

personalizacije ter potrošniške kulture. Pokazali bomo, kako so omenjeni elementi omogočeni in 

strukturirajo diskurz učinkovitosti. Ekonomska racionalnost v edukacijo sili kot ponekod skrajno 

neoliberalno pojmovanje kakovosti in na ozadju politične ekonomije kot mehanizma upravljanja razkriva 

razmerja racionalnosti politične oblasti in edukacije, ki je lahko tudi produktivna (prim. Lizbonska 

strategija 2010, OP 2007–2013, SGP, Strategija razvoja Slovenije 2014–2020). 

 

Financiranje kot element kakovosti 

»V letu 2008 se je v evropskem povprečju 5-odstotni delež bruto domačega prihodka namenil edukaciji. 

/…/ Stabilnost skupnih povprečij v obdobju 2001–2008 hkrati zakriva nesorazmerja med vložki v  

različne ravni edukacije« (Key data on Education 2012: 87). 

 
Na ozadju diskurza avtonomije in odgovornosti se oblikuje odgovornost (accountability) za porabo javnih 

financ in pričakovanih učinkov edukacije. S financami so na različne načine podprte tudi aktivnosti in 

prakse kakovosti skozi delovanje javnih institucij, zadolženih za procese UZK, skozi razvoj specifičnih 

projektov, načinov projektnega financiranja upravljanja projektov z različnih področij UZK, vključevanja v 

mednarodne raziskave pa tudi skozi nagrajevanje in sankcioniranje. 

Misliti jih moramo relativno s konceptualizacijo svobode/avtonomije in mehanizmi odgovornosti, ki 

kličejo po specifičnem načinu odgovornosti skozi kalkulacijo stroškov in predpostavljajo na podatkih 

utemeljene odločitve ter ob tem uporabljajo specifično metodologijo.  

Finance kot mehanizem upravljanja prostorov skozi UZK razkriva tudi racionalnost oblasti. Kateri 

mehanizmi UZK so financirani z javnimi sredstvi in kateri s projektnimi, delno pokaže na hierarhičnost 

prioritet, ponekod tudi vrednot, predvsem pa razkriva s tem povezano legitimnost praks UZK in način 

pojmovanja ter predvsem nevarnost instrumentalne racionalnosti projektnega financiranja. Regulativno 

pomembni so tudi mednarodne primerjave različnih vložkov v edukacijo v primerjavi z učinki, razmerja 

učiteljev in učencev, delovni čas in obveznosti učiteljstva, pri čemer ti ostajajo na ravni zunanjih 

dejavnikov UZK, čeprav pomembno strukturirajo pomen, možnosti in meje UZK (prim. Eurostat 2013). 
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Trg dela, prehodnost in zaposlitev kot elementi kakovosti, ki v UZK vnašajo zahteve … 

… po zaposljivosti, prehodnosti ob določeni stopnji tekmovalnosti in po hierarhičnem principu 

razvrščanja. »Poročilo uporablja sodobne ekonomske modele z namenom povezovanja kognitivnih 

veščin – kot jih meri PISA in podobni mednarodni instrumenti –  z ekonomsko rastjo. V tem odnosu se 

pokažejo sorazmerno majhne izboljšave na ravni veščin nacionalne delovne sile, ki pa imajo lahko 

velike posledice na prihodnost blagostanja« (prim. HCLEP 2010). Tržni mehanizmi se kažejo tudi skozi 

vključevanje in upoštevanje pričakovanj deležnikov in učinkovite ekonomije pa skozi metodološke 

pristope. Skozi to linijo se edukacija strukturira v smer ekonomije znanja, stavi na nenehno rast in 

izboljšave, vse do linije mednarodnih primerjav uspešnih in manj uspešnih ekonomij (prim. OECD). Biti 

vedno boljši, uspešnejši sledi logiki »zero – sum – games« in se lahko zateka h grandioznim 

manifestacijam kakovosti tudi skozi certificiranje, razglašanje odličnosti idr. inovacije.  

 

Potrošniška kultura: personalizacija, individualizacija kot elementa kakovosti 

»Vzgojno-izobraževalni sistemi naj bi zagotavljali, da vsi učeči – vključno s tistimi iz depriviligiranih 

okolij, tistih s posebnimi potrebami in migranti – končajo izobraževanje, in tam, kjer je to primerno, tudi s 

ponovnim vstopom v izobraževanje in z omogočanjem bolj personailizranega učenja« (Council of EU 

2009: C119/4, v: Hartley 2012: 76). 

Personalizacija je privzeta skupaj z linijo individualizacije, ki se skozi razvoj specifičnega razumevanja 

svobode zatika za elemente potrošniške kulture. V edukacijo vnaša zahteve po transparentnosti, 

možnosti izbire. Implicira primerjave in javnost podatkov o uspešnosti šol, njihovi performativnosti kot 

temeljni pravici svobodne odločitve. Posamezniki so povabljeni k oblikovanju edukacije skozi lastništvo 

sredstev, deležništvo, sodelovanje, ob tem pa se morajo kot uporabniki tudi podučiti. To predpostavlja 

tudi prenos in razpršitev odgovornosti na posameznika in njegove odločitve.  

S personalizacijo je povezana vrsta pomnožitev prostorov in praks UZK. V povezavi s prehodnostjo in z 

zaposljivostjo se zatika za merjenje in razumevanje osipa in lahko izide v ozko pojmovanje učinkovitosti 

edukacije vse do ravni posameznega učitelja in udeleženca. Personalizacija skozi UZK torej omogoča 

način strukturiranja posameznika v potrošniški kulturi, omogoča pa tudi pomnožitev mehanizmov, skrbi 

za vključenost posameznikov, za šibkejše in nadarjene (prim. PL). 
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4.1.3 Racionalnost družbe znanja: kakovost kot element pozicioniranja edukacije v družbi  

 

»Vznik ekonomije znanja, delno kot posledica globalizacije in tehnološkega napredka, je sprožil širok 

spekter razprav o zahtevah po višjih ravneh kompetenc. Medtem ko se vse bolj kaže privzemanje 

potrebe po veščinah, ki poganjajo ekonomsko rast in razširitve družbe znanja, je konsenz o tem, katere 

kompetence in veščine naj bi to bile, še treba doseči« (prim. Competences for the knowledge economy 

2001: 2). 

Namen edukacije (tudi kot posamezne ravni) v družbi se strukturira okrog diskurzov na znanju temelječe 

družbe, ki so v delu vezani na znanje kot pogoj inovativnosti in ekonomske konkurenčnosti, torej 

edukacije za kvalifikacijo. V delu so vezani na socializacijsko funkcijo, edukacijo kot mehanizem 

zagotavljanja svobode in racionalnega delovanja posameznika (subjekta) v družbi, kar predpostavlja in 

omogoča podaljševanje izobraževanja, popularizacijo kot vključevanje vse večjega števila 

posameznikov v izobraževanje, v vseživljenjsko izobraževanje in učenje. Del tega zapade liniji 

ohranjanja aktivnosti ob tem, ko edukacija ne uspeva več zagotavljati neposrednega prehoda v mezdno 

delo. Pomen edukacije v družbi se kaže tudi kot širok nabor polj in deležnikov, ki se v procese UZK 

vključujejo, jih strukturirajo. Ob ekonomski funkciji kot skrbi za učinkovitost lahko govorimo še o širši 

socialni funkciji, ki stavi na učinkovitost, sopostavlja skrb za posameznika, posamezne skupine, za 

pravičnost itn. Edukacija se strukturira skozi obe (prim. Štraus 2008; TEKS 2008; EAS 2013; EQE 

2011).  

 

Populacija kot element kakovosti  

Pozicioniranje posamezne ravni edukacije, legitimnosti namenov in smotrov lahko pojasnjujemo tudi v 

razmerju s prepoznavanjem specifičnih naravnosti populacije, ki je vključena v posamezno raven 

izobraževanja, in na drugi strani z upravljanjem oblastnih mehanizmov s to isto populacijo v smeri 

zagotavljanja varnosti posameznikov, skupin(e) in družbe.  

V tem delu je še posebej pomembna povezava z obstoječimi vidnimi in nevidnimi mehanizmi izbire ter 

razvrščanja, v katere oblast legitimno posega in jih uporablja tudi pri pozicioniranju namenov in oblik 

edukacije (na posamezni ravni) v širšem družbenem prostoru, tudi z razvrščanjem posameznic, 

posameznikov.  
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Populacija skozi UZK omogoča producirati in reproducirati družbeno-ekonomske namene ter strukturira 

in legitimira specifične prakse kakovosti na posamezni ravni.  

 

Selekcija in legitimacija kot elementa kakovosti 

Mehanizmi in prakse UZK delujejo hkrati selekcijsko in legitimacijsko v razmerju s predpostavljenimi 

nameni (znanje, veščine, kompetence …) ter z ravnmi selekcije in legitimacije institucij in izvajalcev. V 

povezavi z nameni se UZK strukturira na osišču dveh (protislovnih) logik. Ob povečevanju vključenih v 

edukacijo se je sočasno oblikovalo spoznanje o različnosti populacij; s tem se je ob sočasni liniji 

pravičnosti formirala mreža podpornih točk kot skrb za enakost. Tako se skozi UZK spremlja 

prehodnost, zaposljivost in dosežke, da bi zmanjšali delež tistih, ki izpadejo iz sistema na nižjih stopnjah 

izobraževanja. Ob tem velja upoštevati širše družbene spremembe, tudi skozi podaljševanje 

izobraževanja, vseživljenjsko učenje itn. Medtem ko edukacijo družbeno uvrščamo v mehanizem 

selekcije in legitimnega razvrščanja, se je skozi tržno racionalnost oblikovala linija prepričanja, da so vsi 

upravičeni do vsega, zato je razumno, da vsi izobraževanje tudi končajo, čeprav ta ista tržna logika 

skozi tekmovanje (za boljše ocene, šole, službe) podpira selekcijo in selektivno edukacijo. Navzkrižni se 

kažeta liniji kakovosti, med katerimi prva pripisuje kakovost edukacije tistim sistemom, šolam, v katerih 

šolanje na določeni stopnji konča čim več posameznikov, posameznic, in tisti, ki dokazuje upad 

kakovosti standardov znanja, dosežkov. 

Na ravni selekcije in legitimacije institucij in izvajalcev je UZK povezano z zagotavljanjem standardov 

posamezne institucije in izvajalcev. Te se v večji meri strukturirajo kot del zunanje odgovornosti, 

minimalnih pogojev in so navadno juridično regulirani skozi akreditacijske postopke.  

Tu je selekcija, ohranjanje standardov pa je glede na raven in posamezne nacionalne sisteme 

porazdeljeno med mehanizme zunanje in notranje odgovornosti.  

 

4.1.4 Racionalnost vednosti: pristopi k UZK  

 

»Evalvacija šol je namreč samo ena od možnih metod zagotavljanja kakovosti, ki pogosto obstaja hkrati 

z drugimi načini, kot sta spremljanje celotnega izobraževalnega sistema ali evalvacija učiteljev« 

(Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju. Politike in načini evalvacije šol v Evropi 2015: 

7). 
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Pristopi k UZK kot razmerja med zunanjo in notranjo odgovornostjo v povezavi z metodologijo razkrivajo 

oblastne mehanizme skozi produkcijo specifičnih vednosti, ki strukturirajo razmerja zunanje in notranje 

odgovornosti. Ta o(ne)mogočajo oblikovanje določenih problemov skozi UZK in njim pripisano stopnjo 

pomembnosti. Za to analizo sem uvrščamo diskurz odgovornosti (accountability) in skrbi za, pri čemer 

gre pri prvem za operacionalizacijo instrumentalne racionalnosti, juridičnosti, kalkulacije in 

znanstvenega univerzalnega merjenja, pri drugem pa za vprašanje vrednot, refleksije in specifičnih 

kontekstualnih pogojev. Pristopa kot dve skrajnosti upravljanja politike in ekonomije kažeta na različne 

pozicije in namene edukacije v družbi, različne načine subjektifikacije in normalizacije. V praksah UZK 

gre večinoma za kombinacijo obeh pristopov, ki pa glede na različna razmerja med njima proizvajata 

različne učinke, različne politične prioritete in s tem povezano pojmovanje kakovosti edukacije.  

 

 
Zunanja odgovornost kot element kakovosti 

Zunanja odgovornost je v UZK pojmovana različno. V delu je zapisana spoštovanju zakonov, širše pa 

predstavlja nabor referenčnih točk, ki omogočajo primerljivost (odvisno od normalizacije) in dopolnjujejo 

notranjo odgovornost. Sem sodijo: nacionalna in mednarodna preverjanja dosežkov, inšpekcijski 

pregledi šol, zunanje evalvacije in akreditacije. Omenjena linija sledi racionalnosti objektivnosti 

znanstvene racionalnosti, k natančnosti meritev in podatkov, naravnanih tako, da omogočajo 

preverjanje in vpoglede skozi univerzalne, poenotene pristope. Omogoča hitro in učinkovito zbiranje 

podatkov in hitre, na podatkih utemeljene odločitve (edukacijske politike in varnost). Povezana je z 

zunanjim sistemom odgovornosti kot pojasnjevanja in odgovarjanja za rezultate. Omogoča specifično 

ciljno usmerjeno delovanje ter transparentne primerjave in standardizacijo postopkov in rezultatov. V ta 

namen se ustvarjajo različne baze podatkov (nacionalne in mednarodne), statistična obdelava 

objektivnih podatkov pa omogoča delovanje oblastnih mehanizmov, ki so blizu ekonomski (trg in 

finance) racionalnosti upravljanja. Omogoča tudi hierarhično razvrščanje, nagrajevanje in kaznovanje. 

Hkrati omogoča tudi krepitev notranje odgovornosti, razumevanje partikularnih, kontekstualnih pogojev, 

predvsem skozi sekundarne, kontekstualne študije.  

Zunanja odgovornost je lahko represivna in produktivna; odvisno od tega, kako je vpeta v notranjo 

odgovornost, lahko produktivno krepi avtonomijo in odgovornost, učinkovitost in pravičnost 

posameznikov in institucij. 
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Notranja odgovornost kot element kakovosti 

Na ozadju avtonomije in (profesionalne) odgovornosti se strukturira linija notranje odgovornosti, ki stavi 

na partikularnost, subjektivnost, refleksijo in na skrb za. Prevladujoč pristop je samoevalvacija, ki 

predpostavlja avtonomijo in razmislek o tistem delu kakovosti, ki se ga ne da instrumentalno meriti, 

oziroma tam, kjer se ta instrumentalnost kaže kot preveč univerzalna in nezadostna. Odmika se od 

racionalnosti rezultatov; lahko jih uporablja ter tako omogoča upravljanje procesnih in vsebinskih vidikov 

kakovosti, ki so navadno povzeti, zapisani v obliki poročil o kakovosti, samoevalvacijskih poročil, ki 

služijo kot dokument za načrte izboljšav, krogov kakovosti. Hierarhični princip zamenja horizontalna 

porazdelitev odgovornosti med vključene deležnike. Profesionalno odgovornost in skrb za to lahko 

umestimo, kot zapiše Hartley (prim. 2012), v normativni diskurz kot produktivnost, povezano z 

motivacijo; ob tem se nalaga vse več dela v obliki UZK, ki se kaže kot samo sebi umevno (prim. 

Deming). 

 

4.1.5 Racionalnost časa sodobne družbe: kakovost kot element (nenehnega) napredka  

 

Koncept časa je implicitno vpet v strukturiranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti prek diskurza 

učinkovitosti, odzivnosti, nenehnih sprememb, ki izhajajo predvsem iz časa ekonomije in gotovosti 

nenehnih sprememb. Časovni element je zajet v potrebo po hitri agregaciji podatkov, odzivnosti, 

metodoloških pristopih in instrumentih, ki omogočajo takojšnji odziv, in kot kritiki opozarjajo na 

instrumentalne odločitve ob odsotnosti pogojev za dialog in razmislek, pogojev za intervencijo človeka. 

Nasilnost časa se manifestira v nujnosti takojšnjih, hitrih informacij in s tem učinka takojšnje »krize«. 

Čas je tako skozi ekonomijo – čas trga – postal upravljavski element populacije. V UZK je navadno 

eksplicitno zajet v krogih kakovosti, (letne) načrte dela, finančne načrte, (letna) poročila o kakovosti. 

Vednost, vsaj v tistem delu znanosti, ki resnice formira mimo pozitivistične logike, ni zmožna formirati 

hitrih diskurzov, ki bi omogočali učinkovito vstopati v oblastna razmerja. To se skozi UZK kaže v 

»psevdodogodkih«, pogosto tudi tam, kjer je pristop sicer zapisan refleksiji in skrbi za. Ob pritisku 

trenutnih zahtev in odsotnosti časa za premislek pisanje poročil postane način uravnavanja in blaženja 

tveganj ter omejitve odgovornosti zanje (prim. Sennett 2006).  
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4.1.6 Racionalnost normalizacije: kakovost kot element uravnavanja normalnosti  

 

»Primerjanje (benchmarking) je aktivnost, pri kateri ljudje in organizacije vstopajo v samoopazovanje in 

primerjajo prakse lastne organizacije s primerljivo najboljšo prakso z namenom identifikacije, 

prilagoditve in implementacije boljših praks« (prim. European Education Qualiy Benchmarking System). 

Normalizacija se v UZK kaže skozi povprečja ob primerjavah (benchmarking), primerih dobre prakse. 

Čeprav bi – sledeč Foucaultu – normalizacija pomenila niz različnih normalnosti, se skozi UZK v tistem 

delu, ki zapade tržni logiki, podkrepljeni s specifičnimi standardiziranimi metodološkimi instrumenti, ob 

odsotnosti navezave na specifičen kontekst kaže kot prevladujoča racionalnost – biti vedno boljši, 

najboljši, kot obljuba grandioznosti, »zero – sum – games«, in kjer je biti povprečen stigma. Tu se kaže 

pomemben razmislek o kontekstualnih, sistemskih elementih, ki UZK omogočajo. Skozi (minimalne) 

standarde se zagotavlja enakost pogojev v navezavi na dosežke, prehodnost, zaposljivost, ob sočasni 

učinkovitosti sistema pa obstaja nevarnost nerealne predstave o kakovosti. Normalna povprečja niso 

univerzalna; največkrat so kontekstualno pogojena, zato sta pomembna jasen namen primerjav in izbor 

referenčnih točk tudi skozi pomnožitev baz podatkov, referenčnih točk primerjave (prim. ERQE 2000). 

 

4.1.7 Racionalnost sodobne politične oblasti v polju edukacije: kakovost kot element upravljanja 

edukacije in edukacijskih politik  

 

UZK javnega šolstva zapade upravljanju nacionalnih sistemov in s tem politični oblasti v edukaciji. 

Stopnja in načini upravljanja se kažejo v zakonodajni funkciji v povezavi s financiranjem; skozi zakone in 

finančne mehanizme se kaže strateška namera oblasti po upravljanju področij kakovosti, ki hkrati 

predpostavlja tudi odgovornost. 

Način upravljanja sodobne države zapade racionalnosti avtonomije z zagotavljanjem prostorov 

delovanja prek mehanizmov učljivosti kot odgovornosti in zagotavljanja finančnih sredstev za našteto. 

Konceptualizacija in mehanizmi kakovosti pa ne nastajajo samo v političnem niti samo v edukacijskem 

prostoru. Vednost o UZK nastaja v razmerjih družbene in ekonomske racionalnosti, v razmerju z 

mednarodnimi smernicami in nacionalnimi interesi. Politična oblast se v polju edukacije opira na 

produkcijo različne vednosti, ki jo uporablja za legitimacijo posegov v edukacijske politike. Ponekod 

skrajno neoliberalna pojmovanja in pričakovanja kakovosti nudijo izhodišče premisleka racionalnosti 

edukacijske politične oblasti – načini in upravljaje kakovosti s finančnimi mehanizmi, uravnavanje zahtev 
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trga dela znotraj posamezne ravni in med ravnmi, načini in elementi uravnavanja potrošniške kulture v 

edukaciji, načini privzemanja in normalizacija mednarodnih zahtev ter omogočanje pogojev nastanka 

specifičnih diskurzov o UZK je le nekaj elementov, ki omogočajo vpogled v strateško namero vednosti in 

UZK (prim. ORPD). 

 

4.2 Osnovne šole40 

 

4.2.1 Liberalna racionalnost: avtonomija kot element kakovosti v osnovnih šolah  

 

»/…/ izbira področij samoevalvacije je prepuščena šolam s priporočilom, da je najprej potreben vpogled v celoto, 

na podlagi katerega se nato izberejo področja za samoevalvacijo« (Milekšič, Kos 2011: 10741). 

»Različni projekti posegajo tudi na različne ravni osnovnih šol« (prav tam: 107). 

»Če odmislimo dogajanje, povezano z reformo osnovne šole (Bela knjiga (1995), ZOFVI, ZOŠ, nov program in 

učni načrti osnovne šole itn.), se je posebej z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti /…/« (prav tam: 105–

106). 

» /…/ oblikuje sodelovalna kultura, tako da bi šola postala »učeča se organizacija« (prim. 110). 

Avtonomija je v koncept samoevalvacije na več ravneh vključena vsebinsko in organizacijsko. Šole se 

same odločajo – prostovoljno – za vključevanje v projekte. Hkrati šole tudi same izbirajo, v katere 

projekte se bodo vključile. 

Notranji pristop k UZK temelji na samoevalvaciji, projekti pa se med seboj razlikujejo v uporabi 

instrumentov, pri vključevanju različnih ravni, pri konceptualnih in metodoloških pristopih ter kažejo na 

stopnjo in obliko avtonomije, ki se krepi relativno s področji, z ravnmi in s praksami, ki jih izbran projekt 

skozi samoevalvacijo zajema. Ob tem se kaže tudi avtonomija javnih institucij, ki projekte razvijajo in ob 

tem avtonomno vključujejo različne oblike vednosti, pri čemer nekateri elementi in prakse kakovosti v 

UZK niso vključeni oziroma delujejo ločeno, kot da ne bi bili del kakovosti. 

                                                      

40 Vladimir Milekšič, Živa Kos K.: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v osnovnih šolah. V: Kos K.,Ž, Gaber, S. (2011): 
Kakovost v šolstvu v Sloveniji (105–137). 

41 Navedbe avtorjev v celotni analizi služijo kot izhodišča strukturiranja posameznih racionalnosti in iz tega izhajajočih 
premišljanj še mogočih zamikov racionalnosti. Več navedb avtorjev, na katerih temeljijo analiza posamezne racionalnosti in 
iz nje izhajajoči razmisleki, je zapisanih v dodatku.  
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Odgovornost za kakovost pa ni nova; poznamo jo že dlje časa in je tudi danes zajeta v analizi letnega 

delovnega načrta. Izkazuje se tudi kot objava samoevalvacijskega poročila oziroma drugih oblik zapisa, 

ki popisujejo načrtovanje in izvajanje različnih praks kakovosti in izboljšav. To je odvisno od ciljev 

posameznega projekta, npr. poslovnik kakovosti (ISQ).  

V vseh projektih je odgovornost razumljena kot odgovornost do udeležencev (zadovoljstvo, 

zadovoljevanje potreb in želja deležnikov) in hkrati kot odgovornost do ciljev – projektnih ali sistemsko 

normativnih. Odgovornost za kakovost se strukturira predvsem v procesu sodelovanja in učenja, kar 

lahko zasledimo tudi kot dejstvo, da prakse samoevalvacije v različnem obsegu, elementih kljub 

zaključku projektov še živijo v praksi. Zadnje kaže tudi na to, da bi ob primernih pogojih kakovost kot 

kultura na šolah lahko zaživela tudi celostno. 

Avtonomija se v praksi UZK v OŠ strukturira na ravni posamezne šole; ob uporabi različnih projektov te 

prakse navadno vključujejo zaposlene ter skozi sodelovanje in skupna prizadevanja poskušajo 

vzpostaviti kulturo učenja in odgovornosti za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na posamezni 

instituciji. Avtonomija, ki je predpostavljena v različnih projektih, se opira na odgovornost posameznikov 

in institucij za učenje. Prav učljivost lahko umestimo med elemente varnosti, ki se krepijo skupaj s 

predpostavljeno motivacijo posameznikov in institucij za skrb – skrb za šolo, skrb za učence, skrb za 

starše in okolje ter skrb zase. Odgovornost do deležnikov (predvsem staršev) je zajeta tudi mimo UZK 

(svet staršev, svet šole …). Na področju UZK OŠ se kaže pestrost, avtonomnih procesov in praks javnih 

institucij, katerih rezultat so različni projekti. Vsem je ob tem skupno, da poskušajo odgovornost sidrati v 

oblikah vednosti, znanj o primernih, varnih načinih upravljanja avtonomnih prostorov. Ti se v razmerju 

do UZK ponekod kažejo kot pretirano ločeni; letni delovni načrt, zakonodajni učinki in Bela knjiga tako 

uhajajo praksam UZK. Tako je iz samoevalvacije šol izvzet sistemski dejavnik, ki do določene mere 

naddoloča UZK. 

Povedano drugače: normativne spremembe, razvoj posameznih strok strukturirajo odgovornost šol in 

tako strukturirajo tudi pogoje mogočega delovanja, tudi v razmerju s (pričakovano) kakovostjo. 

Nevarnost, ki iz tega izhaja, je pretirana stava na avtonomijo in odgovornost šol ter na njihovo zmožnost 

doseganja različnih segmentov kakovosti, tudi kulture kakovosti, ne da bi bil v refleksijo vključen 

kontekstualni premislek, npr. razmislek o tem, kaj je v trenutnih razmerah kot UZK sploh mogoče. 

Najočitneje se je to pokazalo s finančnimi posegi v šolstvo, pri čemer so pričakovanja do kakovosti kot 

odgovornosti za profesionalni razvoj učiteljev, skrbi za učence (za dosežke – NPZ, mednarodne 

primerjave, varnost …) ostala nespremenjena (prim. Kos, Marjanovič, Šušterič, Šimenc, Tašner 2012). 
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4.2.2 Ekonomska racionalnost kot tip upravljanja sodobnih družb  

 

Financiranje kot element kakovosti v osnovnih šolah 

»/…/ različna modela šolske politike: model Škotske je model »vzgajanja enega cveta« z vsemi potrebnimi pogoji, 

v našem osnovnošolskem prostoru pa gre za model »naj rastejo vsi cvetovi, najodpornejši bodo preživeli« (prav 

tam: 132). 

UZK je na ravni osnovnih šol financirano projektno. Država sicer izbere projekte, v katerih institucijah se 

bodo financirali, in ob tem finančno omogoča delovanje javnih institucij, ki za projekte skrbijo. V 

projektnem financiranju se kaže tržni princip kot mnoštvo projektov, ki so šolam na voljo in ki jih v okviru 

ponudbe svobodno izbirajo. Projekti vsebinsko živijo v času, ko so na voljo finančna sredstva, aktivnosti 

pa po zaključku projekta ponekod počasneje, ponekod hitreje usahnejo. 

Projektno financiranje notranjih mehanizmov UZK razkriva instrumentalno pojmovanje UZK. 

Razpršenost projektnih aktivnosti pa ne zagotavlja kontinuitete in potrebnih pogojev za vzpostavitev 

praks kulture kakovosti. Ob tem je projektni pristop navezan na predpostavko, da je UZK hkrati 

mehanizem odgovornosti za porabo javnih financ, problematičen vsaj v razmerju s pričakovanji do 

kakovosti ob odsotnosti mehanizmov, ki bi šolam in edukacijskim oblastem omogočali sistematično 

razvijanje pričakovanj glede kakovosti šol in racionalne rabe projektnih sredstev. Drugačna pa je seveda 

slika glede javnih institucij, ki skrbijo za preizkušanje različnih pristopov k UZK. Te se v delu financirajo 

in pozicionirajo tudi skozi projekte UZK in v nasprotju z edukacijskimi oblasti nekatere precej 

produktivno izrabljajo projektna sredstva za razvoj (različnih pristopov) k UZK in tudi za razvoj lastnih 

strokovnih potencialov.  

Zunanji mehanizmi UZK: NPZ, mednarodne primerjave so stabilno in kontinuirano financirane iz javnih 

sredstev ali pa so zanje projektna sredstva načrtneje in bolj sistematično zagotovljena. Kaže se, da je 

financiranje kakovosti notranjega UZK skozi projekte blizu načinu urejanja, ki velja za tržne mehanizme, 

medtem ko je zunanje spremljanje kakovosti bližje finančni stabilnosti paradržavnih mehanizmov. 

Finančni mehanizmi se v razmerju s kakovostjo pojavljajo kot pomemben regulatorni mehanizem tudi v 

upravljanju učinkovitosti razmerja med učenci in učiteljem, razmerju vložkov v edukacijo in rezultati v 

mednarodnih primerjavah dosežkov. Pri tem prihaja do razhajanj v pogledih na kakovost med 

ekonomskim poljem in edukacijsko stroko (prim. Kos, Marjanovič, Šušterič, Šimenc, Tašner 2012). 
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Trg dela, prehodnost in zaposlitev kot elementi kakovosti v osnovnih šolah  

»Ugotavljanje potreb in pričakovanj pa ima še en cilj: spodbuditi (motivirati) vse uporabnike storitev šole za 

spremembe /…/« (prav tam: 109). 

»Uporabljati model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je tako dvakrat predpisana nuja, kaj izbrati od ponudb 

na trgu« (prav tam: 134). 

Mehanizmi UZK v osnovnih šolah zaradi temeljne ravni edukacije, s katero imamo opravka, ne zapadejo 

logiki zaposljivosti. Je pa racionalnost nenehnega napredka, ki se kaže v konceptualnih pristopih, 

implicitno vpeta v osnovne šole, npr. s samoevalvacijo, z Demingovim krogom, akcijskim raziskovanjem, 

in v razumevanje kakovosti kot zadovoljevanja potreb in želja udeležencev ter hkrati spremljanje 

kakovosti kot učinkovitosti dela na šoli. Različni projekti različno privzemajo elemente tržnih 

mehanizmov kot zadovoljevanje potreb posameznikov in nenehno izboljševanje kakovosti. Predvsem pa 

se tržni princip kaže skozi številne projekte, ki so šolam ponujeni, in lahko same izberejo tisto, kar je na 

»trgu« ponujeno. 

 

»Cilji osnovnošolskega izobraževanja so: /…/ zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu 

prebivalstvu ...« (ZOŠ, 2. člen). Zaposljivost je skladno z družbenimi nameni osnovne šole puščena ob 

strani (prim. ZOŠ 1. in 2. člen). To kaže na specifično pozicijo, ki jo osnovna šola zaseda v družbah 

znanja in ob potrebah na trgu dela. Osnovnošolska izobrazba za kakovostno življenje v družbi in 

sodobni ekonomiji ni več dovolj, je pa nujen pogoj za vstop v srednje šole. Bolj kot zaposljivost je 

pomembna prehodnost, pri čemer je učinkovita osnovna šola tista, ki omogoča različnim družbenim 

skupinam in posameznikom vstop v različne oblike sekundarnega izobraževanja skladno z dosežki 

(NPZ) (prim. ZOŠ, 2. člen), zato se na ravni kurikula skozi diferenciacijo in pomnožitev podpornih točk 

(prim. ZOŠ 11., 12. člen) zagotavljajo pogoji za uspešno dokončanje osnovne šole, ki je obvezna (ZOŠ, 

3., 4. člen). 

UZK je v zunanjih pristopih, kot sta šolska inšpekcija (prim. ZSolI) in nacionalno preverjanje dosežkov 

(prim. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja), od tržne racionalnosti ločena z opredelitvijo 

pristojnosti, zagotavljanjem sredstev in proračuna ter sistemsko tudi s prepovedjo razvrščanja šol (prim. 

ZOŠ, 64. člen) in z varovanjem podatkov. Zadnje onemogoča hierarhično razvrščanje osnovnih šol in 

tudi sistematično javno ločevanje med »učinkovitimi« in »manj učinkovitimi« šolami. V delu notranjega 

UZK pa je slika drugačna. Kaže se, da so tržni in instrumentalni princip projektnega financiranja, 

odsotnost jasnih namenov in ciljev ter odgovornosti in pristojnosti javnih institucij za elemente kakovosti 
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v osnovnih šolah neproduktivni. Razpršenost, nepovezanost ne le finančno, ampak tudi vsebinsko kliče 

po premisleku, skrbi za UZK na tem področju.  

 

Potrošniška kultura: personalizacija, individualizacija kot elementa kakovosti osnovnih šol 

»Mednarodni certifikat odličnosti ISSA si lahko pridobi vsak vzgojitelj/učitelj, ki v vzgojno-izobraževalni proces 

vključuje na otroka osredinjene pristope in pri tem uporablja metode, prilagojene razvojni stopnji otrok, njihovim 

individualnim potrebam, interesom in različnim učnim stilom, v svojem oddelku oblikuje spodbudno učno okolje, 

spodbuja sodelovanje s starši ter pri tem doseže predpisano stopnjo kakovosti, ki jo opredeljujejo standardi in 

drugi kriteriji za pridobitev certifikata odličnosti« (prav tam: 110–111). 

Projekt kakovosti Korak za korakom, ki ga je vodil Pedagoški inštitut, s pojmovanjem kakovosti kot na 

otroka osredinjene pristope vsebuje elemente personalizacije. Personalizira odnos učitelja in učenca, pri 

čemer prvi uporablja metode, ki so prilagojene razvojni stopnji in individualnim potrebam otroka, 

njegovim učnim stilom, in ob tem sodeluje s starši.  

Čeprav je individualizacija že zajeta v racionalnost osnovne šole (prim. ZOŠ, člen 11 in 12) skozi UZK, 

ni dodatnih poskusov, da bi se sistematično upravljajo s pomnožitvijo. Prav tako se iz popisanih 

projektov, ki jih uporabljajo tudi na sekundarni ravni, kaže, da je skrb za oblike individualizacije 

predvidena že v sami racionalnosti šol in delu odločitev, ali bodo to skrb prepoznali kot element 

kakovosti. Personalizacija pa se implicitno strukturira v kakovosti učiteljevega dela, ki sicer ni ekspliciten 

element samoevalvacije in kakovosti na splošno, je pa vpeta vsaj v relacijo sodelovanja učiteljev s starši 

(prim. Vzvodi uspešnega sodelovanja med šolo in domom 2008). Skozi to razmerje se pozicionirajo 

specifične potrebe (»našega«) otroka, pri čemer se posredno lahko vrednoti tudi kakovost učiteljevega 

dela.  

 

Starši so na različne načine produktivno vpeti v sodelovanje s šolo, kljub temu pa se v primerih staršev 

z višjo izobrazbo in boljšim ekonomskim položajem odpirajo prostori, ki omogočajo zamikanje odnosa 

med starši, njihovimi otroki in učitelji. Kaže pa, da je varnost tega odnosa vzajemna, ponekod do mere, 

ki bi lahko pomembno predrugačila odnose: »Zanimiva se zdi ideja staršev in učiteljev, da bi se starši 

več vključevali v razreševanje oddelčnih problemov. Ta ideja je po eni strani dobra, po drugi pa lahko 

tudi sila problematična. Problem je, kdaj in na kakšen način bi lahko starši sodelovali. Če bi se poskusili 

tega lotiti »eksperimentalno«, bi strokovno vodenje morali prevzeti člani šolske svetovalne službe« (prav 

tam: 139). 
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4.2.3 Racionalnost družbe znanja: kakovost kot mehanizem pozicioniranja osnovnih šol v družbi  

 

»/…/ oblikuje sodelovalna kultura, tako da bi šola postala »učeča se organizacija« (prav tam: 110). 

»Vsem projektom je skupno tudi to, da število podatkov, ki se zbirajo v procesu samoevalvacije, presega 

zmožnosti povprečne šole« (prav tam: 133). 

UZK proizvaja tudi specifično vednost. Znotraj projektov pa tudi zunaj njih nastaja strokovna in praktična 

literatura v obliki priročnikov (prim. Modro oko, Ogledalo ...) in podpore za izvajanje (javne institucije). 

Koncept kakovosti na tej liniji predpostavlja učljivost, sposobnost za učenje in motivacijo za učenje. ISQ 

tudi izrecno govori o učečih se organizacijah; drugod je to implicitno vpeljano v pojem avtonomije in 

odgovornosti, pri čemer je vednost hkrati pogoj za avtonomijo in tudi mehanizem njene dejanskosti ter 

oblika varnosti v upravljanju z avtonomijo. Analiza stanja na področju UZK v osnovnih šolah, ki je bila 

opravljena za namene referenčnega besedila, je iskala specifične kazalnike ovir in prednosti pri UZK. 

Skozi kazalnike oziroma izpostavljene ovire se že kaže predviden namen pomembnih elementov, 

strateških namer UZK. Gre za potrebo po specifični obliki nadzora v šolah samih skozi razvoj 

partikularne vednosti, ki je povezana s potrebo po razvoju, predvsem razvojno-raziskovalnega in 

svetovalnega dela šol (npr. težave pri interpretaciji podatkov, težave pri obdelavi podatkov, pomanjkanje 

instrumentov za analizo, pomanjkanje časa za področje, odpor zaposlenih) in sistematičnega uvajanja 

UZK v šole.  

Našteto kaže potrebo po točkah vednosti, ki bi šolam pomagale pri samoevalvaciji in pri UZK v celoti. 

Do posameznih institucij imajo šole delno precej podobna pričakovanja, v delu pa so ta povezana s 

področjem delovanja teh institucij, tudi v projektih UZK, ki so jih vodile. Vednost o notranjih pristopih k 

UZK se tudi skozi referenčno besedilo strukturira na ozadju modelov, ki so bili na ravni različnih javnih 

institucij pripravljeni za projekte in v projektih, na mednarodnih primerjavah sistemov in nacionalni 

zakonodaji.  

Pestrost projektov, ki so sicer skozi diskurze poskušali na različne (ponekod podobne) načine krepiti 

racionalnost samoevalvacije, delno lahko pripišemo zakonski regulaciji (ZOFVI, 49. člen), ki nalaga 

samoevalvacijo kot dolžnost ravnatelja. Razpršenost pa ne prispeva k produkciji sistematičnega 

diskurza UZK na ravni osnovnih šol niti šolam ne omogoča, da kakovost kot samoevalvacijo uporabljajo 

kot element pozicioniranja, kot mehanizem zagotavljanja varnosti posamezne institucije. Element 

pozicioniranja je tako prej povezan z zunanjo evalvacijo predvsem v točki spremljanja dosežkov 

učencev na NPZ in delno prek preverb šolske inšpekcije.  
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Pri notranjih pristopih UZK pa je področje kakovosti kot element pozicioniranja institucij prej blizu javnim 

zavodom, ki si prizadevajo (z lansiranjem specifičnih pristopov k UZK, z vodenjem projektov (trajanje, 

kontinuiteta), s produkcijo diskurzov s področja UZK (priročniki, razvojno delo, svetovanje in podpora 

šolam) zagotoviti lastno prepoznavnost in s tem element potrebnosti, varnosti v polju skrbi za delovanje 

sistema edukacije. Pregled projektov s področja samoevalvacije (prim. prav tam: 105–107) pokaže na 

poskuse uvajanja samoevalvacije kot različnih modelov, ki so prevzemali skrb za UZK osnovnih šol oz. 

so se skušali uveljaviti kot pristojni za področje. Ob tem verjetno ni zanemarljivo tudi dejstvo, da je 

sredina devetdesetih tudi čas obsežne reforme šolstva, ki pa v procese UZK, vsaj prevedeno skozi 

kakovost, ni umeščena, je pa v času samoevalvacijskega zanosa pomembno zaposlovala nekatere 

javne zavode pa tudi velik del stroke in praktikov, ki so se v polje samoevalvacije aktivneje vključevali 

šele v začetku novega tisočletja.  

 

Populacija kot element kakovosti v osnovnih šolah  

»Mednarodni certifikat odličnosti ISSA si lahko pridobi vsak vzgojitelj/učitelj, ki v vzgojno-izobraževalni proces 

vključuje na otroka osredinjene pristope /…/« (prav tam: 110–111). 

»Slika je podobna tudi pri šolah, ki imajo v svoji sestavi tudi vrtce, drugo« (prav tam: 116). 

Skozi predstavljene modele notranjih pristopov k UZK značilnosti osnovnošolske populacije niso 

posebej izpostavljene, z izjemo projekta Korak za korakom, v katerem je izpostavljena populacija otrok, 

učencev s predpostavljenimi lastnostmi.  

V nekaterih modelih kot notranjih pristopih k UZK populacija osnovnošolcev ne izstopi kot element 

kakovosti. Delno je to mogoče pojasniti skozi področja kakovosti, ki izhajajo iz kakovosti kot vodenja, in 

predpostavko, da na ravni tistih, ki izvajajo samoevalvacijo, že obstaja racionalnost potreb in lastnosti 

osnovnošolske populacije. Delno pa zapade racionalnosti vednosti, s katero so bili projekti nastavljeni, 

tako da jih je mogoče uporabljati na različnih ravneh edukacije.  

Čeprav stava na obstoj specifične racionalnosti polja skozi naravnosti populacije zagotavlja sidrišče 

varnosti, pa se na primeru osnovnih šol z vrtci kaže nevarnost nasprotnega. Podobni odgovori lahko 

kažejo na notranje omejitve uporabljenega projekta, ki ne prepoznava populacije kot elementa 

kakovosti, ali racionalnost osnovnošolskega polja, ki pri izvajanju samoevalvacije predpostavi podobno. 

Posebnosti populacije kot element kakovosti pa so upoštevane skozi predpostavljene standarde znanja 

osnovnošolcev in zunanji pristop k UZK, torej skozi nacionalno preverjanje znanja. 
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Neupoštevanje naravnosti populacije pri notranjih pristopih razkriva tudi racionalnost upravljanja skozi 

UZK, ki ji lahko ubeži vsebinska raven kakovosti v razmerju do učencev, nasprotno pa tak pristop k 

samoevalvaciji strukturira raven upravljanja šole in tam zaposlenih. Pri tem dodajamo, da je omenjena 

interpretacija vezana na referenčno besedilo in delno na dostopno vsebino projektov (prim. Modro oko, 

Mreže, SIQ), ki jih to povzema. 

 

Selekcija in legitimacija kot elementa kakovosti v osnovnih šolah.  

»/…/ pri tem doseže predpisano stopnjo kakovosti, ki jo opredeljujejo standardi in drugi kriteriji za pridobitev 

certifikata odličnosti. Ob rednih preverjanjih, ki potekajo dvakrat na leto, dokazujejo doseganje mednarodno 

predpisane stopnje zanesljivosti (85-odstotna zanesljivost) ocenjevanja po pedagoških standardih ISSA« (prav 

tam: 110–111). 

Selekcijske mehanizme zasledimo samo implicitno kot selekcijo tistih učiteljev ali organizacij, ki so glede 

na cilje projekta kakovostni (prim. ISQ in Korak za korakom). V obeh primerih gre ob tem za 

certificiranje. Selekcijo v povezavi z legitimacijo lahko zaznamo tudi v projektu Modro oko, v katerem gre 

za legitimno izključevanje področji kakovosti, ki so dobra, in konkretizacijo izboljšav samo na tistih, ki so 

šibka.  

Selekcija in legitimacija kot elementa kakovosti sta v referenčnem besedilu zajeta različno – pri opisu 

različnih projektov notranjega UZK. V delu zapadeta certificiranju institucije in učitelja. UZK notranji in 

zunanji pristopi tudi v razmerju z zakonsko prepovedjo razvrščanja in javne objave podatkov ne morejo 

zapasti funkciji selekcije in prav tako ne učitelja. UZK na raven učitelja posega samo posredno, 

neposredno pa ni vključena ne v samoevalvacijo in ne v elemente zunanjega nadzora nad delom 

učitelja (z izjemo elementov, ki so zajeti v Zakonu o šolski inšpekciji). Legitimacijo je mogoče zaslediti v 

razmerju z doseganjem standardov znanja na področjih, ki so zajeta v NPZ in mednarodne primerjave 

(TIMSS).  

Tega se, če sklepamo na osnovi podatkov analize stanja v referenčnem besedilu, zavedajo tudi šole, ki 

po podatkih večinoma ne zaznavajo strahu pred zlorabo podatkov, ki so bili pridobljeni v procesu 

samoevalvacije.  

Tudi na ravni praks UZK posameznih šol in tam zaposlenih je o selekciji in legitimaciji težko govoriti, saj 

ni dovolj podatkov o tem, katere modele notranjega UZK šole uporabljajo in kaj to prinese v razmerju z 

izbiro tistih praks, ki prispevajo h kakovosti v razmerju z izbranimi področji. Delno sta elementa zajeta 

pri izbiri področij, za katere se šole odločajo. 
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Omenjena elementa sta v referenčnem besedilu sledljiva skozi področja prednosti in slabosti, ki jih šole 

zaznavajo glede na projekt in razkrivajo namen UZK skozi elemente, prakse, ki naj bi jih UZK 

zagotavljala. 

 

4.2.4 Racionalnost vednosti: metodologija in pristopi k UZK  

 

Zunanja odgovornost kot element kakovosti v osnovnih šolah  

»Na Škotskem različne institucije, tako nacionalne kot lokalne, podpirajo šole s podatki, ki jih potrebujejo za 

samoevalvacijo (tudi o osipu, odsotnosti od pouka, finančnem poslovanju itn.), slovenskim osnovnim šolam pa 

samo RIC posreduje povratne informacije o rezultatih nacionalnih preizkusov znanja, drugih primerjalnih 

podatkov (npr. o odsotnosti od pouka, kazalnikih finančnega poslovanja, številu učencev na učitelja, primerjalno s 

šolami v lokalni skupnosti, regiji ali na nacionalni ravni itn.) pa ne dobijo« (prav tam: 131). 

Zunanja odgovornost je v projektih, ki so na različne načine razvijali samoevalvacijo v osnovnih šolah, 

usmerjena predvsem v cilje projekta in s tem k zunanjim institucijam, ki zagotavljajo podporo pri 

izvajanju samoevalvacije. K temu priča tudi popis potreb oziroma pričakovanj šol do posameznih 

institucij, npr. od Državnega izpitnega centra šole pričakujejo smernice za nadaljnje delo na podlagi 

analize rezultatov. 

Produktivnost zunanjih mehanizmov je tudi v agregiranju podatkov, ki naj jih šole same ne bi mogle 

povezati, a bi na ravni samoevalvacije omogočile šolam primerjave z lokalnim, nacionalnim okoljem 

(npr. kazalniki finančnega poslovanja, odsotnost od pouka, razmerje med učitelji in učenci na 

posamezni šoli …). 

Zunanja odgovornost pa lahko pod določenimi pogoji vodi v formalizem postopkov in praks ter se 

oddaljuje od koncepta samoevalvacije. Del zunanje odgovornosti je tudi javna objava 

samoevalvacijskega poročila. 

Sem se umešča tudi celostni pregled šole, ki so ga kot zunanjo evalvacijo nekoč izvajali Zavod RS za 

šolstvo in redni pregledi šolske inšpekcije.  

Analiza stanja kaže na željo in potrebo šol po večjem vključevanju tudi pedagoških fakultet. Določitev in 

oblikovanje kazalnikov, torej raziskovalno in razvojno delo, povezano s kakovostjo, je del zunanje 

odgovornosti v razmerju s šolami kot del vednosti in mehanizmov, ki jih same ne proizvedejo.  
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Podatki, ki jih šole pridobijo v procesu samoevalvacije, kažejo, da ti presegajo zmožnosti povprečne 

šole za analizo.  

 

Notranje odgovornosti kot element kakovosti v osnovnošolskem izobraževanju 

»Vsi projekti slonijo predvsem na samoevalvaciji, pri čemer uporabljajo podatke, pridobljene iz različnih, tudi 

zunanjih virov. Projekta Modro oko in Ogledalo s predlaganimi področji, podpodročji in kazalniki že predvidevata 

uporabo podatkov zunanjih evalvacij oziroma podatkov zunanjih virov (npr. podatki eksternih preverjanj, 

tekmovanj, osipa)« (prim. prav tam: 107). 

Projekti, kot so: Modro oko, ISQ, Korak za korakom, Ogledalo, Mreže, izhajajo iz krepitve notranje 

odgovornosti s samoevalvacijo. Skupna izhodišča projektov so: prostovoljna udeležba, nenehna 

izboljšava dela, podatki, pridobljeni v projektu, so last udeležencev procesa … Pri tem se v različni meri 

naslanjajo na zunanje vire in zunanjo odgovornost. Samoevalvacija ni neobvezno izražanje stališč, 

ampak je metoda, ki ponuja priložnosti pri ocenjevanju lastne kakovosti. Projekt Mreže tako poudarja 

krepitev povezave med osebnim in profesionalnim razvojem posameznika, od merjenja pa je 

pomembnejša pripravljenost vseh zaposlenih na izboljšave. V sodelovanju za kakovost se tako oblikuje 

kakovost kot vrednota, kot sodelovalno učenje skozi izmenjavo izkušenj in kritičen pristop k uvajanju 

sprememb. Pri tem je cilj tudi zunanja spodbuda za notranje oblikovanje sodelovalne kulture. Tudi 

Modro oko temelji na samoevalvaciji na podlagi standardov in primerjav, ki delujejo kot zunanji dejavnik. 

Ogledalo kombinira dve metodologiji, subjektivno (samoevalvacijo) in objektivno (objektivacija rezultatov 

samoevalvacije). Tudi analiza letnega delovnega načrta je del notranje odgovornosti za kakovost.  

Pregled zunanjih in notranjih pristopov v osnovnih šolah kaže na odsotnost skupnega pojmovanja 

elementov zunanje in notranje odgovornosti. Najbolj vzpostavljeni linji tistega, kar razumemo kot 

elementa zunanje odgovornosti, NPZ in šolska inšpekcija, dejansko nista tematizirani, iz česar 

sklepamo, da sta privzeti. Prepoznana je potreba po podatkih, ki naj bi jih zagotavljale različne institucije 

in ki naj bi bili vpeti v samoevalvacijo, hkrati pa tudi meje zunanje odgovornosti kot prisile.  

Pri notranji odgovornosti je precej nejasnosti glede na različne projekte, ki jih šole z različno obliko 

podpore uporabljajo za samoevalvacijo, ki pa je tudi prevladujoče privzemanje notranje odgovornosti.  

Kaže torej, da sta oba elementa nezadostno utemeljena in nepovezana. Jasno pa je izraženo, da 

potrebujemo oba pa tudi definirana razmerja med njima. Povedno je tudi, da se šole več ukvarjajo z 

ugotavljanjem kakovosti (pridobivanje podatkov) kot z zagotavljanjem. Pri obeh procesih je izpostavljena 

pomembna vloga javnih institucij za razvojno in svetovalno delo v UZK.  
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Tudi na tem področju se kaže smiseln dogovor o razmerjih med javnimi zavodi ter med javnimi zavodi in 

šolami, predvsem pa je pred tem verjetno potreben tudi celostni vpogled v prakse šol.  

Vednost o kakovosti in za kakovost, na ozadju katere se strukturira referenčno besedilo, zajema 

zakonodajni okvir, primerljive mednarodne sisteme in modele nekaterih projektov samoevalvacije 

(Ogledalo, Modro oko in Mreže učečih se šol). Širše teorije, ki bi tematizirale kakovost in edukacijo v 

družbeno-ekonomskem kontekstu, niso vključene.  

 

4.2.5 Racionalnost časa sodobne družbe: kakovost kot element (nenehnega) napredka v osnovnih 

šolah  

 

»Četrti problem je »trajnost« posameznih projektov. Odgovor na zgoraj navedene težave bi bil verjetno v 

nadaljevanju projekta, ki je oblikovan do stopnje izvedbe (npr. Modro oko), hkrati pa bi morali na podlagi analiz 

rezultatov instrumentarija v daljšem časovnem obdobju opredeliti kazalnike kakovosti, ki so temelj za nadaljnje 

delo na tem področju« (prav tam: 134). 

Pojmovanje časa v notranjih pristopih h kakovosti je implicitno vpeto z logiko nenehnega napredka v 

procesih samoevalvacije in ciklov (letnih) merjenja oziroma zbiranja statističnih podatkov na nacionalni 

in mednarodni ravni. Navadno časovna logika kakovosti sovpada z (letnimi) ciklusi samoevalvacije in s 

pisanjem ter z objavo poročil. 

Vprašanje časa v povezavi s kakovostjo kot notranjo odgovornostjo v osnovnih šolah, ki se zastavlja, je 

vezano na čas vzpostavljanja pogojev za samoevalvacijo kakovosti. To je povezano s časom, ki je 

potreben za privzemanje praks samoevalvacije, za sam proces samoevalvacije (letni ciklus je lahko 

prekratek za vpogled v elemente in refleksijo ugotovitev) in skrbi za kulturo kakovosti kot del vrednotne 

racionalnosti osnovne šole. 

 

4.2.6 Racionalnost normalizacije: kakovost kot element uravnavanja normalnosti v osnovnih šolah 

  

»V slovenskih osnovnih šolah pa poznamo posebne, ločene projekte, denimo »vzgojni načrt«, »razvojno 

načrtovanje« in množico drugih, ki so tekli in tečejo vsak posebej, kot da ne bi bili del procesa UZK. Ob tem je 

smiselno poudariti tudi, da so nekateri projekti zasnovani na teoretičnih konceptih, ki niso vedno skladni s 

konceptom kakovosti« (prav tam: 132). 
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O normalizaciji UZK lahko govorimo s privzemanjem samoevalvacije kot mehanizma notranjega UZK in 

s privzemanjem NPZ kot merjenja in spremljana dosežkov v osnovnih šolah, oba elementa sta tudi 

normativno podprta (prim. ZOFVI in ZOŠ).  

Baza podatkov, ki bi lahko omogočala primerjave med šolami, ostaja samo na ravni dosežkov. 

Podatkov o tem, koliko šol to bazo uporablja za namene samoevalvacije in načrtovanja lastnega dela, 

nimamo. Primerjave so mogoče tudi na podlagi mednarodne primerjave bralne pismenosti (npr. TIMSS). 

Element primerjav je zajet skozi primerjave z izbranimi tujimi sistemi (škotski, švedski in nizozemski), pri 

čemer je izpostavljena primerjava s škotskim modelom. Nekateri projekti predvidevajo tudi certificiranje 

kot skladnost s predpisanimi cilji.  

Analiza stanja na področju UZK v osnovnih šolah, ki je bila opravljena z namenom referenčnega 

besedila, kaže, da sistematičnega in celovitega vpogleda v prakse nimamo. Verjetno je to prvi in nujni 

korak k poskusom normalizacije UZK v osnovnih šolah. Prav tako je ob tem mogoče ugotoviti, kateri 

javni zavodi so bili pri produkciji diskurza o UZK uspešnejši od drugih in katere ravni UZK so uspeli 

zajeti. To bi omogočilo vpogled v to, katere prakse so se na šolah prijele in katere ne, kar bi bilo lahko 

izhodišče dogovora o tem, kaj razvijati naprej, kaj opustiti, kaj in kje okrepiti ali vzpostaviti in tako 

opredeliti tudi razmerja in polja skrbi posameznih javnih zavodov za UZK. 

Ob tem je skozi analizo v referenčnem besedilu že mogoče tudi zaznati, k čemu naj bi UZK prispeval, v 

katero smer naj bi se razvijal: »uporabnost ugotovitev za načrtovanje dela v prihodnosti, motiviranje 

zaposlenih za uvajanje izboljšav, sistematičen vpogled v dogajanje v šoli, večanje učinkovitosti vzgojno-

izobraževalnega dela, ustvarjanje kulture samoevalvacije v organizaciji, sodelovanje s kolektivom pri teh 

nalogah, drugo« (prim. prav tam: 116).  

V delih so vidne tudi meje juridičnosti. Ob tem, ko je zakon (prim. NPZ) v polju zunanjega UZK naložil 

ugotavljanje dosežkov in dodelil odgovornost izbranemu javnemu zavodu (RIC) ter mu s stabilnimi 

proračunskimi sredstvi omogočil avtonomno razvojno, strokovno delovanje, so bili in so zagotovljeni 

produktivni pogoji za prakse UZK na tej ravni. Nasprotno pa je samoevalvacija sicer normativno 

naložena, a v polju osnovnih šol brez stabilnih finančnih sredstev, brez jasno urejene odgovornosti ne 

uspe zagotavljati podatkov niti produktivnih pogojev za prakse UZK.  

Kaže se tudi, da na ravni osnovnih šol tako ostaja mnoštvo praks, povezanih s kakovostjo, ki se v 

koncept UZK ne zajemajo oziroma niso pojmovane kot kakovost.  

To ne pomeni, da šole niso kakovostne, odpira pa razmislek o racionalnosti polja in praksah, ki bi sicer 

lahko zapadle konceptu kakovosti, pripisane pa so drugim mehanizmom, praksam npr. profesionalnega 
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usposabljanja učiteljev (skozi stroke, pedagogiko, psihologijo, didaktiko) (prim. Pravilnik o nadaljnjem 

strokovnem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju) in druga 

edukacijska polja, ki se strukturirajo znotraj osnovnih šol (npr. socialne in specialne, rehabilitacijske 

pedagogike itn.), tudi skozi strukturiranje osebnosti pedagoških delavcev. Sem lahko uvrstimo tudi 

sodelovanje s starši.  

 

4.2.7 Racionalnost sodobne politične oblasti: kakovost kot mehanizem upravljanja edukacije in 

edukacijskih politik v osnovnih šolah  

 

»Z vidika prakse osnovnih šol bi bilo verjetno nujno oblikovati teoretično utemeljen nacionalni koncept 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti z vsemi potrebnimi pogoji za njegovo izvedbo in ustreznim usposabljanjem 

osnovnih šol – če je ta dejavnost že »naložena«. Menimo, da je najslabša možnost predpisati zagotavljanje 

kakovosti, šole pa prepustiti »trgu«, naj »kupujejo« tisto, kar se trenutno »prodaja« (prav tam: 135). 

»Tretji problem je razmejitev pristojnosti in odgovornosti posameznih institucij na področju kakovosti. Podobna 

pričakovanja šol do različnih institucij, med katerimi vsaka razvija svoj model kakovosti, kažejo na dodatno zmedo 

na tem področju« (prav tam: 134). 

Kot nujni se kažejo teoretično utemeljen nacionalni koncept UZK ter potrebni pogoji za izvedbo in 

ustrezno usposabljanje. To naj bi uredila država, ki UZK sicer z zakonom predpiše, do zdaj pa dopušča 

izbiro projektov in dejavnosti po tržnem principu. Hkrati sta pomembna tudi nacionalni pregled stanja na 

področju UZK v osnovnem šolstvu in razmejitev pristojnosti za UZK med javnimi zavodi in državo. Javni 

zavodi in šole od ministrstva pričakujejo večjo finančno podporo pri razvoju projektov, sredstva za 

vrednotenje in sistemsko ureditev merjenja kakovosti, usposobljen kader, določitev meril in enoten 

pristop k samoevalvaciji ter enotno metodologijo. 

Tu prihaja do različnosti načel vključevanja oblasti, in sicer tiste, ki samoevalvacijo pojmujejo kot 

prostovoljno dejavnost UZK, ki pa je dejansko predpisana vsaj dvakrat: z 49. členom ZOFVI in z 

vrednotenjem ravnateljevega dela. To sicer samo po sebi ni problematično, je pa problematična 

odgovornost države za elemente in prakse, ki jih predpisuje.  

Racionalnost politične oblasti je mogoče tematizirati tudi v kontekstu razpršenosti UZK med različne 

aktivnosti, kot so: vzgojni načrt, razvojno načrtovanje, kot da bi bilo ločeno od UZK. Tako tudi reforme 

šolstva, Bela knjiga (1995), novi učni programi, zakonodaja niso neposredno vključeni v koncept 

kakovosti. 
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Racionalnost politične oblasti je tako mogoče tematizirati kot hierarhijo prioritet za oblikovanje 

edukacijskih politik in s tem povezanega pojmovanja, »kaj šteje«. Zahteve po objektivnih podatkih o 

dosežkih na posameznih področjih razkriva del tega pojmovanja. Pojmovanje politične oblasti se v delu 

UZK, ki je zakonsko naložen in nato izvedbeno (s finančnimi viri) podprt, kaže kot produktivno. Tržni 

princip ter s tem kritiko neproduktivnosti in neupravljanja pa zasledimo na področju samoevalvacije kot 

zakonsko predpisane aktivnosti in nato prepuščene proste ponudbe projektov šolam. Delno bi interes 

države lahko sledili skozi vsebino projektov, ki jih je financirala.  

Vsekakor pa projektno financiranje razkriva elemente instrumentalne racionalnosti in bi ga veljalo 

dodatno premisliti ter urediti tako, da bi omogočalo stabilnejši vsebinski in finančni razvoj. Domneven 

tržni princip na področju projektnih aktivnosti notranjih pristopov k UZK pa bi lahko razumeli tudi v 

kontekstu pojmovanja podatkov in ugotovitev samoevalvacije kot (ne)učinkovitih za oblikovanje 

edukacijskih politik. V okviru družbeno-ekonomskih zahtev sodobnosti sta pridobivanje in interpretacija 

tovrstnih podatkov lahko razumljena kot neobjektivna, nezmožna ustreznih posplošitev in hitrih odzivov 

na spremembe itn. Hkrati pa se skozi produkcijo edukacijskih diskurzov o UZK kaže kot edini zares 

učinkovit pristop k »nepovršinskim« in trajnejšim spremembam.  

Hkrati je to domnevanje mogoče razumeti v kontekstu časa in racionalnosti polja osnovnih šol; v sredini 

devetdesetih let se je edukacijska oblast ukvarjala z obsežnejšo reformo in kaže, da ni bilo prostora in 

časa za zanos, ki ga je koncept kakovosti doživel drugod po svetu. Diskurza kakovosti pa šolske oblasti 

na področju osnovnega šolstva morda tudi niso pripoznale kot potrebe po oblikovanju dodatnega 

mehanizma upravljanja, saj se je kakovost kot pojem ugotavljala in zagotavljala skozi druge, privzete 

mehanizme v šolah (prim. 2.6 Normalizacija). Ob prehodu v drugo tisočletje pa so se diskurzi kakovosti 

v mednarodnem prostoru že dodobra pozicionirali, oblikovali različne (nacionalne in mednarodne) 

mehanizme UZK in tako izoblikovali potrebo po UZK tudi v slovenskih osnovnih šolah (in v celotnem 

sistemu). V tem delu lahko poskuse vzpostavljanja UZK v Sloveniji tematiziramo skozi racionalnost 

normalizacije, skozi primerjave v mednarodnem prostoru.  

Ob tem je pomemben razmislek o izboru pristopov in praks, ki naj se vključijo v UZK osnovnih šol, o 

namenih in primernih načinih upravljanja, ki v razmerju med šolami in državo lahko tudi skozi UZK 

vzpostavijo delujoča oblastna razmerja. To bi šolam omogočilo pozicioniranje v razmerju do staršev, 

zahtev družbe in ekonomije, do šolskih oblasti in s tem širše razumevanje, kaj je (ne)mogoče pričakovati 

glede na objektivne pogoje.  
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4.2.8 Racionalnost UZK na osnovnošolski ravni: poskus sinteze 

 

Poskus sinteze racionalnosti UZK v osnovnih šolah v okviru izbranih racionalnosti sodobnih družb in 

elementov kakovosti znotraj njih bi bilo mogoče povzeti kot poskus urejanja med ohranjanjem 

avtonomije in odgovornosti polja, javnih institucij, skozi izvajanje različnih projektov in vednosti o UZK in 

edukacijskimi oblastmi. Glede na število projektov, ki poskušajo uokviriti notranjo odgovornost skozi 

samoevalvacijo, se na tej liniji ponujajo redka oprijemališča mogočih smeri razvoja, zapisana razmerjem 

moči med javnimi institucijami, državo, šolami. Starši so sicer prepoznani kot deležnik v procesu, a 

njihova vloga ni eksplicitno tematizirana.  

Na liniji izbranih in analiziranih racionalnosti v referenčnem besedilu se kaže prevladujoče vztrajanje 

liberalne racionalnosti v elementih avtonomije in odgovornosti šol. Učljivost kot element gotovosti znotraj 

liberalne racionalnosti je zapisana formaciji prostorov skupnega. Šole naj bi bile motivirane, ustvarila naj 

bi se kultura kakovosti in sistematičen vpogled v dogajanje na šoli, kar razkriva strateško namero 

samoevalvacije skozi krepitev elementov in procesov, ki se kažejo kot negotovi.  

V tem delu kot problematično izstopi razmerje polj. Podobni rezultati analize stanja na osnovnih šolah in 

osnovnih šolah z vrtci kažejo na vprašljivost razmerij moči in hkrati na enako strateško namero v 

razmerju do notranjega delovanja šol in vrtcev. Čeprav na ozadju analize stanja to ne izstopi kot izrazito 

problematično, pa lahko kaže na različno pojmovanje avtonomije v razmerju osnovnih šol s polji, ki na 

liniji UZK v prostor vstopajo. Poleg vrtcev to izstopi tudi v razmerju do izobraževanja odraslih. Med 

institucijami, s katerimi osnovne šole pri UZK sodelujejo, tako ne najdemo ACS. Medtem ko sta 

elementa avtonomije in odgovornosti sicer produktivno privzeta, se v prostorih pozicioniranja modelov in 

pristopov k samoevalvaciji kažeta kot nezadostna. Gotovost vednosti kot opredelitev strateških namer 

edukacije v polju osnovnih šol, tudi juridično dograjeno, kot element skupnega, bi dejansko dolgoročno 

produktivno prispevala h gotovosti procesov samoevalvacije. 

V okviru ekonomske racionalnosti se avtonomija in odgovornost dodatno krepita v razumevanju 

financiranja UZK. Zunanji mehanizmi UZK v razmerju z avtonomijo in odgovornostjo šol niso posebej 

tematizirani. Načini financiranja notranjega UZK, torej samoevalvacije, razkrivajo meje dozdajšnjega 

načina financiranja projektov ter kličejo po vsebinski povezanosti in jasnih namenih. Pri tem ne gre 

dejansko za problematičnost vira financiranja, temveč za upravljanje, torej zagotavljanje stabilnosti in 

kontinuitete teh virov. Na tej liniji naj bi se krepila predvsem odgovornost na ravni države kot 

odgovornosti za upravljanje in financiranje tistega, kar država predpisuje oziroma kar poskuša urejati. 

Financiranje je eden izmed elementov, ki je v razmerju z avtonomijo privzet kot produktiven mehanizem 



105 
 

upravljanja, ni pa tematiziran neposredno v razmerju s kakovostjo kot element, ki vpliva na cilje, ki si jih 

skozi UZK še lahko zastavimo. V okviru ekonomske racionalnosti se osnovne šole glede na namen in 

pozicijo, ki jo v družbi zavzemajo, ognejo neposredni povezanosti z zaposljivostjo. V ospredju je 

prehodnost in ob tem skrb za posamezne skupine, tudi posameznike. Na ravni osnovnih šol obstoji 

vrsta procesov in praks, ki se UZK izmikajo zato, ker so vpete v druge mehanizme ali pa se kažejo kot 

varne. V delu gre verjetno tudi za racionalnosti posameznih projektov, pristopov, ki nekatere elemente 

(npr. profesionalno usposabljanje učiteljev, uspeh v nadaljnjem šolanju dijakov, skrb za učence s 

posebnimi potrebami itn.) zajemajo v UZK ali puščajo ob strani. Tržni element, ki je pripet izbiri 

določenega modela samoevalvacije in s tem javne institucije, se v UZK v osnovnih šolah ne kaže kot 

produktiven način upravljanja.  

V tem okviru niso tematizirane niti negotovosti niti priložnosti, ki jih omogoča element potrošniške 

kulture skozi individualizacijo in personalizacijo, ki se v osnovnih šolah sicer pojavlja (predvsem v 

odnosu s starši), ni pa premišljen niti umeščen v UZK. 

Da je učljivost in skrb zase, za institucijo in posameznika del varnosti, ki se strukturira v razmerju z 

avtonomijo in s pojmovanjem odgovornosti, se pokaže tudi v okviru racionalnosti družbe znanja. 

Samoevalvacija je na tej liniji produktivno privzeta kot način UZK in temelji na formiranju znanja o sebi, 

instituciji in o lastnih praksah. Podobno velja za razvojno in raziskovalno delo javnih institucij kot 

formaciji vednosti za UZK. Tudi zunanji pristopi, npr. NPZ kot kakovost dosežkov, so elementi, ki 

produktivno krepijo omenjeno racionalnost. Najbolj povedno oprijemališče poskusa sinteze racionalnosti 

družbe znanja je poskus analize stanja, ki je bil opravljen z namenom referenčnega besedila. Ta 

pokaže, da podatkov o (raznovrstnih) praksah samoevalvacije na šolah sicer nimamo, hkrati pa, da te 

kljub pomanjkanju finančnih sredstev in sistematičnega pristopa k samoevalvaciji obstajajo. 

Izpostavljene prednosti, težave in sodelovanja osnovnih šol na področju UZK z različnimi zavodi (RIC, 

MIZŠ, SIQ, ZRSŠ, CPI, ŠR) (prim. prav tam: 114–118) razkrivajo strateško namero po urejanju 

samoevalvacije. Ta naj bi torej prispevala k uporabnosti ugotovitev za načrtovanje dela v prihodnosti, 

motiviranju zaposlenih za uvajanje izboljšav, sistematičnem vpogledu v dogajanje na šoli, večanju 

učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega dela, ustvarjanju kulture samoevalvacije in k sodelovanju 

kolektiva pri teh nalogah. Težave, s katerimi se šole pri tem srečujejo, so sintetizirane kot strah pred 

zlorabo podatkov, pomanjkanje klime za samoevalvacijo, težave pri interpretaciji in obdelavi podatkov, 

pomanjkanje instrumentov za analizo stanja in pomanjkanje časa za to področje.  

Prednosti in težave samoevalvacije so torej strukturirane v smer krepitve notranje odgovornosti šol in 

potrebe po podpori v procesih. Namen samoevalvacije se tako strukturira v smer zamikanja notranjega 
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delovanja šol in ob tem javnih institucij kot točk pomoči pri tovrstnih procesih. Na tej liniji ni zaznati 

možnosti samoevalvacije kot procesa pozicioniranja šol v razmerju do različnih družbenih zahtev. 

Gotovost izhaja iz oblike notranje organizacije dela in procesov skladno s pričakovanji, ki pa ponekod 

niso reflektirana. Družba znanja se v okviru UZK v osnovnih šolah tako strukturira v znanje za UZK in ne 

tudi kot znanje o UZK. Populacija, selekcija in legitimacija v referenčnem besedilu niso tematizirani kot 

del notranjega zagotavljanja kakovosti. To lahko pripisujemo vpetosti vednosti o osnovnošolski 

populaciji v znanstvena polja (npr. pedagogika, tudi specialna in rehabilitacijska, psihologija), ki 

strukturirajo osnovnošolski prostor tudi skozi izobraževanje učiteljev in se kažejo kot gotova. Predvsem 

to velja tudi v razmerju z nameni osnovne šole, v kateri sta pred selektivnostjo v ospredju prehodnost in 

skrb za družbeno strukturirano razumevanje minimalnih »standardov« (kot pravice in dolžnosti), ki naj bi 

jih posamezniki imeli za delovanje v širšem družbenem prostoru.  

Na ravni UZK smo v razmerju selekcije in legitimacije torej soočeni z izborom praks, ki jih kaže kot 

potrebno (dodatno) upravljati, in tistih, ki jih ni.  

V okviru tega je mogoče tematizirati tudi prevzetost zunanje odgovornosti, predvsem merjenja dosežkov 

znanja in poskuse urejanja notranjih pristopov k UZK. Merjenje, standardizirani postopki in tovrstne 

baze podatkov se pri tem kažejo kot še vedno privzeta oblika varnosti, ki pa s kontekstualnimi študijami 

in z notranjimi oblikami UZK lahko upravljajo tudi tiste elemente kakovosti, ki niso merljivi. Na ravni 

osnovnih šol je torej privzeta komplementarnost obeh pristopov.  

Racionalnost normalizacije je problematizirana predvsem v razmerju s samoevalvacijo. Ta je sicer 

juridično naložena, a ob odsotnosti upravljanja kot dodatnega urejanja tudi normativnega (pristojnosti in 

odgovornosti javnih zavodov za samoevalvacijo, sistematični nacionalni pristop in zagotovljena finančna 

sredstva) kaže na meje juridično disciplinskega načina upravljanja. Zunanja linija odgovornosti tam, kjer 

je UZK zakonsko prepisana (sem sodi tudi inšpekcija) ali pa obstajajo baze podatkov, sledi liniji 

minimalnih standardov in primerljivosti. Popisano stanje na področju samoevalvacije tega trenutno ne 

omogoča.  

Edukacijske oblasti naj bi bile torej tiste, ki bi omogočile pogoje za razvoj UZK, predvsem skozi dodatno 

juridično urejanje in stabilno financiranje. Ob tem naj bi se opirale na javne institucije, ponekod tudi 

urejale njihovo delovanje, in na znanost ter ne posegale v avtonomijo šol.  

Povzamemo lahko, da je racionalnost UZK v osnovnih šolah strukturirana v razmerju do vseh izbranih 

racionalnosti in večino elementov kakovosti. Elementi, ki UZK uhajajo (npr. personalizacija, spremljanje 

populacije), pa lahko sporočajo točke gotovosti, torej vpetost teh elementov v druge mehanizme, ki ne 
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prevzemajo racionalnosti kakovosti kot mehanizma upravljanja, ali »slepoto« kot odsotnost pogojev 

zaznavanja in problematizacije ali pa kot točke odpora. Ob odsotnosti sistemskega pristopa h kakovosti 

je težko tematizirati, katere racionalnosti poskuša zamikati. Jasno pa je, da je tržni pristop k poskusom 

implementacije praks samoevalvacije neproduktiven. Šolam dejansko ne omogoča privzemanja UZK, še 

manj pa omogoča uporabo na ravni oblikovanja edukacijskih politik. Če privzamemo analizo stanja, ki je 

bila opravljena za namene referenčnega besedila kot strateško urejanje namenov samoevalvacije, se 

nam ta zdi preozka in pretirano usmerjena v zamikanje organizacijske kulture. Ta je sicer pomemben 

del, ki lahko produktivno prinese h kakovosti tudi na drugih področjih, ni pa edini element, ki bi 

omogočal gotovost osnovnih šol.  

Pri premišljanju sistematičnega pristopa k samoevalvaciji bi bilo torej treba paziti, da v delu ta zajame 

tudi zavezo edukacijskih oblasti za uporabo tako pridobljenih podatkov, premisliti nabor področij, ki ob 

organizacijski kulturi omogočajo premišljanje področij delovanja osnovnih šol, ki so družbeno 

pomembna, pa tudi tistih, ki bodo pomembna v prihodnosti.                                                                                                                                                                                

Sočasno je treba pustiti tudi prostore, v katerih se lahko UZK strukturira tudi glede na potrebe šol, in 

tako omogočiti zaznavo tistih izzivov, ki edukacijskim oblastem uhajajo. Tako urejanje polja UZK bi 

lahko postal produktiven mehanizem pozicioniranja šol v razmerju z oblastjo in nasprotno. Urejenost 

polja osnovnih šol ponekod kaže na sorazmerno varnost tudi mimo mehanizmov UZK (npr. dispozicije 

učiteljev skozi izobraževalne programe, kakovost osnovnošolskega programa in kurikula ...), hkrati pa 

na naraščajoče potrebe, zunanje in notranje, po vzpostavitvi tovrstnega mehanizma (prim. 

personalizacija, razmerje učiteljev in učencev, sodelovalna kultura, samoevalvacija rezultatov NPZ ...). 

Verjetno je, da bodo izzivi, s katerimi se bodo osnovne šole v prihodnosti srečevale, delno povezani z 

razvojem strok (predvsem pedagogike, psihologije in deloma sociologije) ter s pojmovanjem otroka in 

otroštva, ki se že danes kažejo znotraj posameznih elementov kakovosti (npr. NPZ, ocenjevanje in 

razmerja med vzgojo in izobraževanjem, prim. Bela knjiga 2011: 168, 169) – predvsem v odnosu med 

učenci, starši in šolo. 
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4.3 Gimnazije42 

 

4.3.1 Liberalna racionalnost: avtonomija kot element kakovosti v gimnazijah 

 

»V slovenski šolski zakonodaji se je v zadnjih letih spreminjala sestava svetov šol, bistveno se je spremenil način 

financiranja na področju srednjega šolstva, /…/, kar je povezano z decentralizacijo in deregulacijo šolstva ter z 

drugačnim razumevanjem avtonomije /…/« (prav tam: 139).43 

»Za slovenski gimnazijski prostor je mogoče trditi, da je proces ugotavljanja kakovosti prepuščen zgolj šolam. Te 

pa nimajo enotno izdelanih nacionalnih kazalnikov kakovosti, na podlagi katerih bi lahko spremljale in evalvirale 

vzgojno-izobraževalni proces in rezultate vzgojno-izobraževalnega procesa. Šole sicer razpolagajo s podatki o 

uspešnosti dijakov. Podatke o uspehu dijakov na maturi zbira Državni izpitni center in jih ob koncu mature, 

agregirane na ravni celotne Slovenije in za posamezno šolo, posreduje šolam. Dejstvo, da je z analizo podatkov 

omogočeno ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti tako na ravni šole kot na ravni učiteljev, pa še ne pomeni, da 

so ravnatelji gimnazij in učitelji za to usposobljeni. Na ravni države ni zbranih informacij, ali in kako šole 

pridobljene podatke uporabljajo« (prav tam: 145). 

V UZK gimnazij je upravljanje prostorov delovanja vpeto v razmerja avtonomije in odgovornosti – delno 

z načinom financiranja gimnazij (lump sum), delno kot družbeno in kulturno privzeto demokratično 

razumevanje odnosov v polju edukacije. Avtonomija pri upravljanju financ tako predpostavlja 

odgovornost za porabo, tudi kot kakovost učinkov, rezultatov in pogojev gimnazijskega izobraževanja. 

Nacionalni in mednarodni podatki o dosežkih omogočajo konceptualizacijo kakovosti na liniji 

primerljivosti standardov (prim. ZMat). Prostori avtonomije kot odgovornosti za samoevalvacijo so manj 

urejeni. Zakonsko je samoevalvacija sicer naložena (prim. ZOFVI, 49. člen), a se kaže kot nezadostno 

urejena z vidika izvedbe in z vidika finančnega urejanja praks samoevalvacije. Pomemben element pri 

vzpostavljanju in ohranjanju avtonomije v razmerju s procesi UZK je vednost. Izvajalce samoevalvacije 

je treba najprej usposobiti, podučiti o pristopih in praksah, ki jih nato lahko avtonomno izvajajo.  

Prav učljivost lahko umestimo v element varnosti, ki se krepi skupaj s predpostavljeno motivacijo 

posameznikov in institucij za skrb – skrb za šolo, skrb za dijake, skrb za starše in okolje ter skrb zase. 

                                                      

42 Vinko Logaj: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v gimnazijskem izobraževanju. V: Kos, Ž., Gaber, S. (2011): Kakovost 
v šolstvu v Sloveniji (138–160). 

43 Navedbe avtorja v celotni analizi služijo kot izhodišča strukturiranja posameznih racionalnosti in iz tega izhajajočih 
premišljanj še mogočih zamikov racionalnosti. Več navedb avtorja, na katerih temelji analiza posamezne racionalnosti in iz 
nje izhajajoči razmisleki, je zapisanih v dodatku.  
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Odgovornost do deležnikov (predvsem staršev) je v UZK vpeta v procese decentralizacije in 

deregulacije (spremenjena sestava sveta šole, prim. ZOFVI, 46 člen).  

Podatkov o načinih in kakovosti izvedbe samoevalvacije v gimnazijah nimamo. Urejanje različnih 

procesov bo v tem delu v prihodnosti verjetno povezano z dodatno zakonsko opredelitvijo 

samoevalvacije in domišljanjem načinov finančnega urejanja, ki bi zagotavljali stabilna sredstva. Ob tem 

se kaže kot prevladujoča ideja pripenjanje procesov in odgovornosti za samoevalvacijo šolam in tam 

zaposlenim na ozadju že obstoječih funkcij in nalog, brez dodatne sistematizacije delovnih mest ali 

predpostavljenih oblik nagrajevanja (finančnega ali drugačnega). 

 

4.3.2 Ekonomska racionalnost kot tip upravljanja sodobnih družb 

 

Financiranje kot element kakovosti gimnazij 

»/…/ dejstvo, da države lahko decentralizirajo izobraževalne sisteme na enem področju, npr. pri upravljanju 

financ, obenem pa centralizirajo druga področja, denimo kurikul« (prav tam: 139). 

»Razlogi za decentralizacijo /…/: ekonomski razlogi (racionalizacija sistema) /…/« (prav tam: 140). 

Med elemente strukturiranja kakovosti gimnazij lahko uvrstimo tudi načine financiranja. Predvsem je 

sprejeta logika kakovosti kot učinkovite porabe javnih sredstev. Trg in tržne zakonitosti izobraževanje 

predstavljajo kot zasebno dobrino. Ob uvedbi tržnega načina financiranja, per capita, lump sum (med 

letoma 2005 in 2008), je bila institucijam pripuščena večja avtonomija pri porazdelitvi denarja ter s tem 

upravičena zahteva po transparentnosti porabe in učinkovitosti porabe v razmerju z rezultati 

(doseženimi standardi) vzgoje in izobraževanja.  

Država omogoča izvajanje praks UZK v gimnazijah tudi tako, da skrbi za delovanje javnih institucij, 

zavodov na različnih področjih kakovosti: tako so za maturo vsakoletno zagotovljena sredstva, prav tako 

za mednarodne raziskave, medtem ko je dejavnost notranjega ugotavljanja kakovosti financirana 

projektno (mednarodni in nacionalni projekti), kar je povezano z razvojem aktivnosti v času projektnih 

sredstev ter zamiranjem in opuščanjem aktivnosti, ko se projekt konča. Omenjeno se približuje 

instrumentalnemu pojmovanju projektnega financiranja kot odgovornosti za porabo sredstev in manj kot 

odgovornost do vsebine.  

Poraba javnih financ se skozi obstoječe elemente UZK v gimnazijah pretežno kaže kot odgovornost za 

dosežke in s tem povezano kakovost kot objektivno vednost (merjenje rezultatov in učinkov 
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gimnazijskega izobraževanja) in zunanjo odgovornost. V delu so finančni mehanizmi povezani s 

številom vpisanih dijakov in s tem z mehanizmi ohranjanja gimnazij samih ter varnostjo tam zaposlenih 

učiteljev (prim. Bela knjiga 2011: 192). Omenjena linja kakovosti se dodatno in ponekod protislovno 

izrisuje tudi skozi primerjave učinkovitosti gimnazij na ozadju razmerja med učiteljem in številom dijakov 

(prim. World Bank, data: Pupil-Teacher ratio in secondary education). Decentralizacija pri upravljanju 

financ torej implicira odgovornost in upravičuje centralizacijo na drugih področjih.  

 

Trg dela, prehodnost in zaposlitev kot element kakovosti gimnazij  

» /…/ podatki o dosežkih na eksternem preverjanju znanja, standardi, normativi in različni podatki, od stroškov na 

udeleženca izobraževanja do statističnih podatkov o osipu ipd. Tovrstni podatki so uporabni tudi za primerjave in 

analize na ravni šole oziroma posameznika, kjer kakovost pogosto povezujemo tudi z zadovoljstvom, ki ga lahko 

v različnih kontekstih označimo kot čustveni odziv« (prav tam: 138). 

UZK v gimnazijah ni eksplicitno povezano s trgom dela, stavi pa na prehodnost. Pri tem so pomembni 

predvsem zunanji podatki o dosežkih. Kot element tržne racionalnosti je mogoče tematizirati 

zadovoljstvo uporabnikov, ki je povezano s pozicioniranjem posameznih gimnazij v širšem 

gimnazijskem prostoru v razmerju s številom vpisanih dijakov. Tu sta pomembni odzivnost na potrebe, 

želje dijakov in njihovih staršev ter »iznajdljivost« posameznih šol za »drugačno« ponudbo ob sicer 

nacionalno postavljenem kurikulu.44 Pri tem so nekatere šole uspešnejše od drugih. Tržni element je 

mogoče zaznati tudi skozi prakse kakovosti, ki omogočajo pridobitev certifikata.  

Vprašanje standardov, dosežkov in prehodnosti delno strukturira gimnazijski prostor z racionalnostjo 

trga dela. Merjenje rezultatov, predvsem skozi zunanja preverjanja znanja, maturo in mednarodne 

raziskave (TIMSS, PISA), implicira logiko hierarhičnega razvrščanja, tekmovanja za pozicije institucij, 

gimnazij in dijakov. V Sloveniji je javno razvrščanje gimnazij na podlagi rezultatov mature (prim. ZMat 

18. a-člen) zakonsko prepovedano. V praksi pa v gimnazijskem prostoru ne moremo zaobiti 

pozicioniranja gimnazij samih, ki je vidno vsaj s točkami in z uspehom, ki je potreben za vpis na 

določeno gimnazijo in v gimnazijski program na splošno. Kaže se, da je kljub enotnim standardom na 

ravni kurikula in mature v gimnazijskem prostoru mogoče govoriti o tendenci pozicioniranja, ki je 

povezana tudi z racionalnostjo potrošniške kulture: tako so omogočeni pogoji, da kot kakovostna 

gimnazija izide tista, ki vpisuje stabilno populacijo dijakov.  

                                                      

44 Prim. Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, šola za ponosne, samozavestne, uspešne mlade ljudi; dostopno na: 
http://www.24ur.com/novice/svet/gimnazija-franceta-preserna-kranj-sola-za-ponosne-samozavestne-uspesne-mlade-
ljudi.html (februar 2016). 

http://www.24ur.com/novice/svet/gimnazija-franceta-preserna-kranj-sola-za-ponosne-samozavestne-uspesne-mlade-ljudi.html
http://www.24ur.com/novice/svet/gimnazija-franceta-preserna-kranj-sola-za-ponosne-samozavestne-uspesne-mlade-ljudi.html
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Dejanska zaposljivost in prehod na trg dela nista eksplicitno izpostavljena, kar se da pojasniti s tem, da 

matura ne zagotavlja specifičnih veščin v razmerju do trga dela, omogoča in pogojuje pa prehod na 

univerzitetno raven izobraževanja. »Splošna in strokovna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimnazija) 

ima nalogo, da: na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, potrebno za nadaljevanje 

izobraževanja v visokem šolstvu, /…/ omogoča izbiro poklica« (prim. ZGim, 2. člen). Skladno z nameni 

gimnazijskega izobraževanja tako lahko izide kakovost kot element prehodnosti in dosežkov, pri čemer 

se privzema, da boljši rezultati omogočajo več izbire, več možnosti tudi na trgu dela (prim. Bela knjiga: 

2011: 191). 

 

 
Potrošniška kultura: personalizacija, individualizacija kot elementa kakovosti gimnazij 

 
»Šole se v zadnjem času »borijo« za učence in želijo s tem nekako čim bolj ugoditi ciljnim javnostim. Zato 

spremljajo njihovo zadovoljstvo /…/ (prav tam: 141). 

Potrošniško kulturo lahko tematiziramo v povezavi z že povzetim, torej skozi implicitne tržne principe v 

gimnazijskem prostoru, v katerem je izobrazba, tudi tista, pridobljena na določeni gimnaziji, pozicijska 

dobrina. Elemente personalizacije je mogoče tematizirati v povezavi z 10. členom ZGim, ki omogoča, 

določa pogoje gimnazijskega izobraževanja dijakov s posebnimi potrebami. Kljub temu bi bilo ponekod 

omenjeno težko pripisati potrošniški kulturi, saj elementi personalizacije tu strukturirajo bolj v smer 

pravičnosti.  

Prostore mogoče personalizacije pa je skozi kakovost gimnazij mogoče tematizirati v razmerju z 

načinom in s stopnjo vključevanja deležnikov (staršev) v proces UZK. V enem delu to zapade logiki 

TQM (total quality management), ki stavi na celovito vključevanje vseh udeleženih, kot kaže, tudi mimo 

trenutnih praks UZK. Tudi samoevalvacija na tej liniji lahko krepi logiko individualnih, personaliziranih 

pogledov na kakovost institucije, če bi se rezultati UZK uporabljali za namene pozicioniranja gimnazij v 

širšem gimnazijskem prostoru, npr. pretirane orientacije k zadovoljstvu uporabnikov. Tudi vključevanje 

staršev je mogoče uvrstiti v tovrstno logiko. Sicer v slovenskem prostoru eksplicitno dijaki in starši 

nimajo možnosti izbire najboljše (javne) gimnazije; sistem razvrščanja skozi zunanje merjenje dosežkov 

tovrstno izbiro zamakne v produktivno varnost objektivne razvrstitve glede na uspeh posameznika.  

To pa je v povezavi z racionalnostjo polja osnovnega šolstva in elementov mogoče personalizacije, 

skozi razmerje učiteljev in staršev ob »pretirani« skrbi za »našega otroka« treba dodatno premisliti, vsaj 

skozi prepričanost posameznih družbenih skupin o tem, da naj bi bili njihovi otroci upravičeni do vsega, 

do najboljšega. Na tej liniji izstopi kot tehten razmislek o obstoječem vplivu staršev na rezultate NPZ 
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(prim. Bela knjiga 2011: 210 in Nacionalno preverjanje znanja, informacije za starše in učence 

2015/2016). Stroka in zaposleni na gimnazijah z vidika pravičnosti podpirajo uporabo rezultatov na NPZ 

kot eno izmed meril za vpis na gimnazijo in hkrati kot enega izmed produktivnih mehanizmov za 

ohranjanje standardov znanja, ki so potrebni za uspešno izobraževanje v gimnaziji (prim. Bela knjiga 

2011: 210). 

 

4.3.3 Racionalnost družbe znanja: kakovost kot mehanizem pozicioniranja gimnazij v družbi  

 

»Ob spremenjeni demografski podobi in upadanju števila otrok v šolah ter ob pričakovanju, da bomo postali – 

oziroma že smo – družba znanja« (prav tam: 138). 

»/…/ družba znanja, je pred šole postavljena nova zahteva: biti učinkovit, odziven, fleksibilen in drugačen od 

istovrstnih šol« (prav tam). 

V gimnazijskem prostoru se v navezavi na tržne pristope kaže izpostavljena potreba po kakovostnem 

znanju in dosežkih. Izobraževanje v družbi znanja je mogoče skozi referenčno besedilo povezati s 

tematiziranjem kakovosti kot interese in zanimanje različnih deležnikov – učiteljev, zaposlenih na 

gimnazijah, dijakov in njihovih staršev, strokovnjakov in države, tudi skozi različne poglede na kakovost. 

Pri tem so znanje in učinki izobraževanja, ki je družbeno privzeto kot nekaj dobrega, nujnega v 

gimnazijskem prostoru, delno tudi pozicijska dobrina. Standardi znanja, tudi skozi določene predmete, 

predmetna področja, kažejo na to, kar v družbi šteje. Še več: mednarodno (npr. skozi raziskave OECD) 

so standardi znanja kazalnik gotovosti in pogoj za uspeh nacionalnih ekonomij. Skozi UZK v razmerju z 

dosežki se gimnazije pozicionirajo večplastno: skozi zunanje oblike UZK se kaže interes sodobne 

družbe po upravljanju edukacije kot pomembnega polja družbe, notranje pa naj bi gimnazije 

zagotavljale, da so zmožne in odgovorne proizvesti družbene in personalne učinke – zagotoviti 

specifične lastnosti populacije in možnosti posameznikom, predvsem kot nadaljevanje izobraževanja.  

O pozicioniranju gimnazij v družbi tako lahko govorimo predvsem skozi dosežke in v navezavi na 

prehodnost, manj skozi notranje mehanizme UZK. V tem delu se sicer kaže potreba po izobraženem, 

učljivem posamezniku, učitelju, ki skrbi za lasten razvoj in razvoj »svoje« gimnazije tudi s privzemanjem 

samoevalvacije.  

Prav učljivost kot racionalnost družbe znanja je tisti element, ki naj bi omogočal privzemanje praks 

samoevalvacije ter ob tem strukturiranje osebnosti in delovanja institucij v smeri odgovornosti in skrbi za 

kakovost. 
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Pestrost projektov, ki so sicer skozi diskurze poskušali na različne (ponekod podobne) načine krepiti 

racionalnost samoevalvacije, delno lahko pripišemo zakonski regulaciji (ZOFVI, 49. člen), ki nalaga 

samoevalvacijo kot dolžnost ravnatelja. Razpršenost pa ne prispeva k produkciji sistematičnega 

diskurza UZK na ravni gimnazij niti ne omogoči, da kakovost skozi samoevalvacijo uporabljajo kot 

element pozicioniranja v razmerju s produktivno varnostjo posamezne institucije.  

To pozicioniranje se prej strukturira kot element tržnih mehanizmov, ki jih gimnazije različno uporabljajo. 

Pri tem so nekatere gimnazije že tradicionalno pozicionirane kot »boljše«, kamor se vpisujejo dijaki z 

boljšim uspehom. 

V katere študijske programe se maturantje teh gimnazij vpisujejo in kakšna je njihova uspešnost v 

terciarnem izobraževanju, bi bil zanimiv podatek, ki bi gimnazijam omogočal bolj strukturirano 

samoevalvacijo v povezavi s konceptom dodane vrednosti (prim. Cankar 2011). Verjamemo pa, da bi 

vsaka gimnazija v procesu samoevalvacije nekaj teh podatkov lahko zbrala in tematizirala v povezavi s 

kakovostjo, npr. vsaj na ravni spremljanja populacije in selekcije.  

Pri notranjih pristopih UZK bi kakovost kot element pozicioniranja lahko tematizirali tudi v okviru javnih 

zavodov – kot soudeležbo pri nastanku specifičnih pristopov, kot vodenje projektov (trajanje, 

kontinuiteta), produkcijo diskurzov s področja UZK (priročniki, razvojno delo, svetovanje in podpora 

šolam).  

Vednost o notranjih pristopih k UZK se tudi skozi referenčno besedilo strukturira na ozadju mode lov, ki 

so bili na ravni različnih javnih institucij pripravljeni za in skozi projekte na mednarodnih primerjavah 

sistemov in nacionalni zakonodaji.  

 

Populacija kot element kakovosti v gimnazijah 

»Šole se v zadnjem času »borijo« za učence in želijo s tem nekako čim bolj ugoditi ciljnim javnostim. Zato 

spremljajo njihovo zadovoljstvo /…/ (prav tam: 141). 

Pomemben del pozicioniranja gimnazij zapade javnoveljavni izobrazbi in maturi, ki omogoča prehod 

gimnazijski populaciji v terciarno izobraževanje in krepi logiko na znanju temelječe družbe. Dosežen 

uspeh in ponekod točke na NPZ zagotavljajo minimalne standarde znanja ob vstopu v gimnazijsko 

izobraževanje, uspešno končana matura pa zagotavljanje standardov ob zaključku. Posebnega 

elementa, ki bi skozi UZK poskušal upravljati gimnazijsko populacijo, ne najdemo.  
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Zakon sicer vsaj za učence s posebnimi potrebami predvideva oblike pomoči in diferenciacije, kaže pa, 

da se kakovost kot element spremljanja gimnazijske populacije in populacije na posameznih gimnazijah 

mimo mature in NPZ izmika. Privzemanje gimnazijcev kot homogene skupine, ki naj bi ob vstopu na 

gimnazijo izpolnjevala vsaj minimalne standarde in bi med izobraževanjem dosegla stopnjo znanja, 

potrebno za uspešen zaključek šolanja in mature, sproža vrsto mogočih nevarnosti, ki v kontekstu UZK 

niso tematizirane, so pa strokovno pripoznane (prim. Bela knjiga 2011: 191–192). 

Oblike podpore, ki bi je bili dijaki (tisti s težavami ali tisti uspešnejši) lahko deležni, bi omogočile tudi bolj 

informirano izbiro in pravičnejšo dostopnost do študijskih programov – izbiro primernejše oblike 

izobraževanja. Pri tem verjetno ni zanemarljiv socialno-ekonomski kapital družin, ki svoje otroke 

spodbuja k vpisu na gimnazije in jim ob tem lahko že med osnovnošolskim izobraževanjem omogočijo 

boljše pozicioniranje v prostoru in uspešnejše obvladovanje izzivov. Ne nazadnje so verjetno v prednosti 

tudi otroci tistih družin, ki ekonomsko lahko zagotavljajo podporo npr. v obliki inštrukcij. Vpogledi v 

kakovost visokošolskega izobraževanja kažejo, da v nekaterih študijskih programih ugotavljajo številne 

in kompleksne izzive, povezane s prehodnostjo, o katerih bi veljajo razpravljati tudi v razmerju z 

gimnazijskim izobraževanjem in maturo (prim. Gaber, Kos 2015), predvsem pa v razmerju z obljubami 

edukacije v sodobni družbi. 

 

Selekcija in legitimacija kot elementa kakovosti v gimnazijah  

»Kajti konec gimnazijskega izobraževanja je povezan s pridobitvijo javnoveljavne izobrazbe in javne listine na 

podlagi kombinacije internega in eksternega preverjanja znanja – mature« (prav tam: 146). 

Selekcijski mehanizem je v gimnazijskem prostoru hkrati (edini) sistemsko urejen del UZK. Dosežki v 

osnovni šoli in delno na NPZ ter na koncu matura zagotavljajo legitimnost dostopa na gimnazije in na 

posamezne fakultete. Mehanizmi UZK za gimnazijski prostor ne zajemajo UZK v delu, ki bi omogočal 

refleksijo dejanskih dosežkov posamezne šole v razmerju z različnimi skupinami dijakov, in splošneje ne 

vključujejo spremljanja populacije. 
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4.3.4 Racionalnost vednosti: metodologija in pristopi k UZK  

 

Zunanja odgovornost kot element kakovosti v gimnazijah 

»Ogromno dokazov je, da pritiski s preverjanjem znanja povzročijo izobraževalno kulturo, ki poudarja poučevanje 

za teste oziroma vrsto površinske odgovornosti. Točke SAT45 določajo sloves šole, zato se učitelji poglobljeno in 

čezmerno ukvarjajo s pripravo učencev na te teste. To ima številne učinke, med drugim instrumentalen in 

neresničen pogled na izobraževanje« (prav tam: 142). 

»Slovenija sodeluje tudi v mednarodni raziskavi trendov znanja matematike in naravoslovja za maturante 

TIMSS46 – Advanced. To je projekt mednarodne organizacije za merjenje učinkov izobraževanja, ki potekajo pod 

okriljem IEA.47 Namen raziskave je na mednarodni ravni izmeriti znanje in trende znanja matematike ter 

naravoslovja,48 v mednarodni raziskavi PISA49 pa so ciljna populacija dijaki 1. letnika50« (prav tam: 144). 

 

Na ravni razmisleka o UZK v gimnazijskem prostoru se pokaže, da je z vidika metodologije UZK preplet 

dveh metodoloških linij, kvantitativne in kvalitativne, pri čemer instrumenti in mehanizmi prve posegajo 

na raven sistema na nacionalni (skozi spremljanje značilnosti populacije, npr. številčnosti vpisne 

populacije) in mednarodni ravni – tam se celo kažejo kot (edini) smiselni in nujni – pa tudi na ravni šol, 

učiteljstva in učencev skozi dosežke na maturi in v mednarodnih primerjavah. Zbiranje podatkov 

implicira specifičen način odgovornosti, doseganja ali nedoseganja standardov. Standardi delujejo kot 

normativni pristop k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Testi, zunanja preverjanja znanja, 

kvantifikacija in merljivost dosežkov, rezultatov tako zagotavljajo pogoje za krepitev »na dokazih 

temelječih politik« in hkrati formalizacijo odgovornosti. Podatki, ki to omogočajo, morajo biti taki, da 

univerzalistično zajemajo, da so uporabni za nenehno poizvedovanje, ne le da odgovorijo na vprašanje 

dneva.  

Sem lahko uvrstimo ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na liniji mednarodnih primerjav in 

nacionalnih zunanjih preverjanj znanja. Logika primerjav izhaja na ozadju OECD in merjenja dosežkov 

                                                      

45 Testi doseganja standardov. 
46TIMSS – Advanced (Trends in International Mathematics and Science Study – projekti Mednarodne organizacije za 
merjenje učinkov izobraževanja, ki potekajo pod okriljem IEA – International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement). 
47 IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
48 http://kemija.pohorje.net/timss: vpogled 18. 2. 2010. 
49 PISA – Programme for International Student Assessment. 
50 http://www.pei.si/, vpogled 18. 2. 2010. 

http://timss.bc.edu/
http://www.iea.nl/
http://www.iea.nl/
http://www.iea.nl/
http://kemija.pohorje.net/timss
http://www.pei.si/
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posameznih področij edukacije. Predvsem sta odmevni raziskavi TIMSS (IEA)51, ki meri dosežke 

matematične in znanstvene pismenosti, ter PISA (OECD52), ki meri dosežke bralne pismenosti.  

Manj odmevna se zdi primerjava dosežkov državljanske vzgoje (ICCS, IEA). Mednarodne primerjave 

povezujejo dosežke nacionalnih vzgojno-izobraževalnih sistemov z ekonomskim razvojem posameznih 

držav (npr. delitev na zahodne države in države v razvoju).  

Na nacionalni ravni je zunanje ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti gimnazij omogočeno z maturo 

(prim. ZMat). Podatki o nacionalnih dosežkih gimnazij se zbirajo in analizirajo na Državnem izpitnem 

centru Republike Slovenije, ta pa jih nato posreduje šolam ter omogoča uporabo podatkov na ravni šol 

pa tudi na ravni posameznih učiteljev. Kaže se, da ravnatelji teh podatkov ne uporabljajo ali pa se za 

uporabo ne čutijo usposobljene. 

K zunanji evalvaciji lahko uvrstimo tudi ISO-standarde, SIQ kot standarde vodenja kakovosti vzgojno- 

izobraževalnih institucij. 

 

Notranja odgovornost kot element kakovosti gimnazij  

»Vsekakor je ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti zelo kompleksen in večdimenzionalen proces. Ena dimenzija 

kakovosti je operacionalizirana s kazalniki, ki so jim določeni standardi in s tem dana možnost, da kakovost lahko 

merimo, druga pa je zaznana kakovost, ki jo pogosto izražamo kot »subjektivno« zaznano zadovoljstvo 

posameznika – odjemalca (prav tam: 138). 

Notranja odgovornost se v gimnazijskem prostoru UZK strukturira na ozadju procesov samoevalvacije 

kot odgovornosti ravnatelja, šole. Ti procesi se odmikajo od objektivne presoje kakovosti k subjektivnim 

dejavnikom na ravni šol. Ob zunanji evalvaciji je procese samoevalvacije mogoče umestiti v funkcijo 

protiuteži decentralizaciji sistema, ki ob mednarodni primerljivosti omogoča prenos odgovornosti 

neposredno na šolo in s tem hkrati omogoča vpotegnitev lokalnega, regionalnega pa tudi nacionalnega 

konteksta. V Sloveniji je samoevalvacija tudi zakonsko predpisana (prim. ZOFVI, 49. člen), razvoj 

pristopov, mehanizmov in instrumentov pa je se je do zdaj zagotavljal predvsem skozi različne projekte, 

katerih nosilci so bile javne institucije (npr. Šola za ravnatelje, Zavod RS za šolstvo, Center za poklicno 

in strokovno izobraževanje in Andragoški center Slovenije).  

                                                      

51 International Association for the evaluation of Educational Achievement. 
52 Organization for Economic Co-operation and Development. 
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Skozi projektne aktivnosti so se razvili različni instrumenti, kazalniki in metodološki pristopi k 

samoevalvaciji šol. Večina temelji na krogih kakovosti (TQM; Demingov krog), ki stremijo k nenehnemu 

cikličnemu izboljševanju kakovosti in odgovornosti šol za iskanje rešitev za svoje probleme. Različni 

projekti so obenem omogočili razvoj pristopov in metodologij, ki so primerni za posamezno raven vzgoje 

in izobraževanja, hkrati pa so jih gimnazije uporabljale interesno selektivno. Ob odsotnosti nacionalnih 

ciljev in kazalnikov za UZK skozi samoevalvacijo uhaja preglednost dejanskega ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti gimnazij.  

Skozi idejo kombinacije metodologij, urejanje predvsem samoevalvacijskega dela pa tudi nacionalnih 

kazalnikov, ki bi urejali procese, ter na podatke naslonjena samoevalvacija ob sočasni opredelitvi 

uporabe in namena obstoječih podatkov bi v gimnazijskem prostoru omogočili omejevanje neformalne 

moči in obliko racionalnega nadzora. Prav tako v tej liniji gimnazijskemu prostoru manjkajo načrtnost in 

metodološka zasnovanost, premislek o pomenu dosežkov kot rezultatov. Primerljivost zadnjih naj ne bi 

zmanjšala vpetosti šol v regionalni, lokalni in v nacionalni kontekst, predvsem ne v razmerju do socialne 

kohezije in blaginje.  

Pregled zunanjih in notranjih pristopov kot elementov kakovosti v gimnazijah, podobno kot v osnovnih 

šolah, kaže na odsotnost skupnega pojmovanja elementov zunanje in notranje odgovornosti. Najbolj 

vzpostavljenih linij tistega, kar razumemo kot elementa zunanje odgovornosti, maturo in šolsko 

inšpekcijo, naj se ne bi pretirano zamikalo, bi pa maturo kazalo tematizirati v povezavi z notranjo 

odgovornostjo vsaj v razmerju s populacijo, selekcijo in z legitimacijo kot elementov kakovosti, o katerih 

smo pisali zgoraj.  

Prepoznana je potreba po podatkih, ki naj bi jih zagotavljale različne institucije in naj bi bili vpeti v 

samoevalvacijo, hkrati pa tudi meje zunanje odgovornosti kot prisile. Pri notranji odgovornosti ostaja 

precej nejasnosti glede na različne projekte, ki jih šole z različno obliko podpore uporabljajo za 

samoevalvacijo. Ta je tudi prevladujoča oblika pojmovanja notranje odgovornosti. Privzeto je, da 

potrebujemo obe liniji pa tudi definirana razmerja med njima, ki bi omogočila boljši vpogled v prakse, 

povezane z UZK na gimnazijah. Referenčno besedilo upošteva zakonodajni okvir in primerljivo 

evropsko dimenzijo, predvsem pa širok nabor mednarodnih in nacionalnih virov z različnih segmentov 

UZK. 
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4.3.5 Racionalnost časa sodobne družbe: kakovost kot element (nenehnega) napredka v gimnazijah 

 

»Pri tem pa je treba upoštevati, kaj pomenijo dosežki v rezultatih, časovno lestvico za dosežek in vire za 

doseganje rezultatov« (prav tam: 157). 

Čas je v konceptualizacijo kakovosti gimnazij zajet v metodoloških implikacijah kvantifikacije in 

univerzalnosti ter primerljivosti podatkov. Skozi sistemske (nacionalne in mednarodne) zahteve po 

upravljanju kakovosti se kaže potreba po zbiranju podatkov za usmerjanje in utemeljevanje političnih 

odločitev in potreb selekcije (skozi NPZ in maturo). V temu delu UZK zapade letnemu zbiranju in 

spremljavi podatkov.  

Prav tako je čas zajet skozi privzeto ciklično načrtovanje sprememb UZK kot elementa gotovosti 

sodobnih družb. Predvsem na sledi zadnjemu se kaže, da je za dejansko UZK na ravni šol zaželena 

daljša časovna spremljava, hkrati pa tudi premislek o časovni lestvici za specifičen dosežek. 

Vprašanje časa v povezavi s kakovostjo kot notranjo odgovornostjo v gimnazijah, ki se zastavlja, je 

vezano na čas vzpostavljanja pogojev za samoevalvacijo in čas, ki je potreben za kakovostno izvajanje 

samoevalvacije. 

 

4.3.6 Racionalnost normalizacije: kakovost kot element uravnavanja normalnosti v gimnazijah 

 

»V šolah, ki izvajajo gimnazijski program, je od leta 1995 vpeljan in utečen sistem eksternega preverjanja znanja 

z maturo, ki ga določa Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/2007); za tehnično izvajanje na institucionalni ravni skrbi 

Državni izpitni center Republike Slovenije, za vsebinski del pa so imenovane komisije: državna in predmetne 

maturitetne komisije« (prav tam: 144). 

 

Normalizacija kakovosti se privzeto strukturira skozi mednarodne dokumente, zakonodajo, primerjave 

šolskih sistemov in dosežkov, minimalnih standardov znanja ob vstopu na gimnazijo in na koncu ob 

dosežkih na maturi, pri čemer to linijo kakovosti produktivno uravnava in normalizira prepoved 

razvrščanja. 

Vzporedna linija je linija normalizacije »skozi smernice in vodila«, npr. pri samoevalvaciji. Pri gimnazijah 

se kaže potreba po ureditvi postopkov, procesov in praks samoevalvacije – v delu, ki bi skozi 

opredelitev enotnih kazalnikov urejal in normaliziral, ter skozi mehanizme usposabljanja in podpore pri 

samoevalvaciji. V tem delu je pomembno dejstvo, da se je samoevalvacija razvijala in krepila skozi 
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delovanje različnih javnih institucij (Zavoda RS za šolstvo, Šole za ravnatelje, SIQ ...) v okviru različnih 

projektov. Gimnazijam pa sta bili prepuščeni izbira vključevanja v projekte in izbira uporabe 

mehanizmov ter instrumentov za sicer zakonsko predpisano samoevalvacijo. 

Ker nimamo podatkov o številu gimnazij, ki so v določenih projektih sodelovale, gre razmislek v smer 

normalizacije samoevalvacije, ki je sicer normirana z že obstoječimi procesi in s praksami, povezanimi s 

kakovostjo na gimnazijah. Normalizacija pa je kot element primerljivosti zajeta tudi v mednarodni 

primerjavi slovenskega sistema s švedskim, češkim in z nizozemskim.  

Kaže se, da je matura v gimnazijskem prostoru privzeta oblika normalizacije kakovosti; zakon jo določa 

in omogoča sredstva, javna institucija (RIC) in strokovnjaki pa so zadolženi za izvedbo in interpretacijo 

rezultatov. Gimnazije so tovrstno linijo kakovosti privzele in jo še krepijo, samoevalvacije pa – kot kaže – 

niso prepoznale kot mehanizma kakovosti. Skozi omenjeno se kažejo tudi meje zakonodaje, ki deluje 

samo normativno in ob tem ne omogoča finančnih pogojev in tudi ne različne racionalnosti ravni 

edukacije.  

 

4.3.7 Racionalnost sodobne politične oblasti: kakovost kot mehanizem upravljanja edukacije in 

edukacijskih politik v gimnazijah 

 

»Za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, zlasti na nacionalni ravni, so pogosto uporabljeni podatki v korelaciji z 

mednarodnimi raziskavami, podatki o dosežkih na eksternem preverjanju znanja, standardi, normativi in različni 

podatki, od stroškov na udeleženca izobraževanja do statističnih podatkov o osipu ipd« (prav tam: 138). 

 » /…/ na nekatere skupne značilnosti pa jih lahko združimo v dve kategoriji: ekonomski razlogi (racionalizacija 

sistema) in politični razlogi (demokratičnost in participacija v vodenju šol)« (prav tam: 140). 

 

Edukacijska oblast je v konceptualizacijo kakovosti vpeta skozi financiranje, zbiranje in analizo 

statističnih podatkov ter juridično urejanje UZK. Zunanja evalvacija je zakonsko urejena z Zakonom o 

maturi; za maturo so od leta 1995 naprej zagotovljena redna in stabilna finančna sredstva.  

Sem lahko umestimo tudi Zakon o šolski inšpekciji, ki ima funkcijo nadzora nad zakonsko reguliranim 

delom delovanja šol in zagotavlja kakovost na liniji skladnosti opravljanja poslanstva gimnazij v okviru z 

zakonom predpisanih ciljev in dolžnosti. Tudi v tem delu je delovanje regulirano in financirano od leta 

1995.  
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Interes po vključevanju v mednarodno skupnost je omogočil tudi sodelovanje v mednarodnih raziskavah 

trendov znanja matematike in naravoslovja (TIMSS – Advanced), ki vključuje maturante kot projekta pod 

okriljem mednarodne organizacije za merjenje učinkov izobraževanja (IEA), in v mednarodni raziskavi 

PISA, katere ciljna populacija so dijaki 1. letnika.  

Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja kot odgovornost ravnatelja v 49. členu določi 

ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole, ki mora biti 

po 48. členu istega zakona sprejeto na svetu šole. Samoevalvacija ni zakonsko dovolj natančno 

opredeljena niti ni ustrezno finančno podprta. Prav tako neurejeno ostaja vprašanje poročila o 

samoevalvaciji, predvsem v delu, katere podatke naj šola objavi in katerih podatkov ne.  

Ideja urejanja samoevalvacije v gimnazijah temelji na postavitvi enotnih kazalnikov za samoevalvacijo, 

enotnega pristopa usposabljanja in podpore vodstvom gimnazij, opredeliti nosilce pristojnosti in 

odgovornosti za samoevalvacijo, definirati nosilce in možnosti za vpogled v proces UZK, vzpostaviti 

varovala pri zbiranju podatkov, ki bi preprečila razvrščanje šol. Ob tem je treba opredeliti tudi izhodišče, 

ali naj bodo kazalniki zasnovani na ravni delovanja procesa ali rezultatov in možnosti za uporabo 

podatkov v samoevalvacijske namene. Šole vsako leto dobijo agregirane podatke o dosežkih na maturi, 

ki sicer omogočajo UZK s samoevalvacijo, a se v praksi na šolah spoprijemajo s problemi 

usposobljenosti ali z motivacijo za interpretacijo in refleksijo podatkov. Procese UZK je treba v gimnazije 

integrirati postopno.  

Racionalnost politične oblasti pa je mogoče tematizirati kot hierarhijo tudi družbeno strukturiranih 

prioritet za oblikovanje edukacijskih politik in s tem povezanega pojmovanja, »kaj šteje«. Zahteve po 

objektivnih podatkih o dosežkih na posameznih področjih razkriva del tega pojmovanja, ki je – kot kaže 

– blizu tudi gimnazijskemu polju in je zato toliko produktivnejši.  

Pojmovanje politične oblasti se v delu UZK, ki je zakonsko naložen in nato izvedbeno (s finančnimi viri) 

podprt, kaže kot produktivno, tudi v delu prepovedi razvrščanja gimnazij.  

Tržni princip je posledica nezadostnega urejanja države, ki ga podobno kot pri osnovnih šolah 

zasledimo na področju samoevalvacije kot zakonski predpis aktivnosti in nato proste izbire med 

ponudbo projektov.  

Delno bi interes države lahko sledili skozi vsebino projektov, ki jih je financirala. Vsekakor pa projektno 

financiranje razkriva elemente instrumentalne racionalnosti in bi ga veljalo dodatno premisliti ter urediti 

tako, da bi omogočalo stabilnejši vsebinski in finančni razvoj. Neurejenost na področju projektnih 

aktivnosti, povezanih z notranjimi pristopi k UZK, pa bi lahko razumeli tudi v kontekstu pojmovanja 
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(ne)uporabnosti podatkov in ugotovitev samoevalvacije za oblikovanje edukacijskih politik in hkrati 

reprodukcije racionalnosti, merljivosti kot tistega, kar definira »podatek«.  

V okviru družbeno-ekonomskih zahtev sodobnosti sta pridobivanje in interpretacija nemerljivih podatkov 

lahko razumljena kot neobjektivna, neprimerna in zamudna za potrebne in ustrezne posplošitve, ki ne 

omogočajo hitrih odzivov na spremembe … 

 

4.3.8 Racionalnost UZK v gimnazijah: poskus sinteze 

 

Poskus sinteze UZK v gimnazijah v okviru izbranih racionalnosti sodobnih družb in elementov kakovosti 

znotraj njih bi bilo mogoče povzeti kot poskus urejanja izzivov deregulacije in decentralizacije, torej 

izzivov avtonomije in odgovornosti v sicer tradicionalno varnem polju gimnazijskega izobraževanja 

(prim. Bela knjiga 2011: 188–189). Podobno kot na ravni osnovnih šol tudi v gimnazijskem prostoru 

obstajajo številni projekti, ki (so) na različne, ponekod tudi podobne načine poskušali oblikovati pristope 

in prakse samoevalvacije kot notranjo odgovornost gimnazij. Podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili, v 

kolikšni meri in na katere načine so se te prakse vpele v gimnazijski prostor, nimamo. Samoevalvacija 

na ravni predpisa in na ravni same ideje sicer ni problematizirana, kljub temu pa na osnovi referenčnega 

besedila sklepamo, da v gimnazijskem prostoru (še) ni prepoznana kot produktiven mehanizem 

upravljanja. Nasprotno pa je privzeta zunanja linija UZK, predvsem skozi dosežke na maturi. Ko 

poskušamo misliti racionalnost UZK kakovosti v gimnazijah, ne moremo zaobiti družbeno strukturiranih 

namenov polja, tudi zgodovinsko (prim. Bela knjiga 2011: 188). Ta razmislek še posebej velja v 

razmerju s področji in kazalniki, ki bodo sistemsko urejali samoevalvacijo v gimnazijah. Sodoben namen 

gimnazijskega izobraževanja ostaja zapisan dosežkom in specifični populaciji, ki se na gimnazije 

vpisuje, ker želi nadaljevati izobrazbeno pot v terciarnem izobraževanju (prav tam: 191). 

Liberalna racionalnost se skozi elementa avtonomije in odgovornosti v UZK reproducira kot odziv na 

decentralizacijo in deregulacijo sistema. Odgovornost ravnatelja, ki jo zakon tudi v razmerju s 

samoevalvacijo določa, je v tem okviru mogoče tematizirati kot zamik od zunanjega nadzora v 

samonadzor. Odgovornost postane regulativni mehanizem, ki predpostavlja skrb za urejanje 

avtonomnih prostorov in se pri tem opira na določene vednosti.  

V tem okviru so gimnazije privzele odgovornost za dosežke, medtem ko na ravni samoevalvacije dlje od 

formalnega opravljanja naloženega ne moremo govoriti. O avtonomiji in odgovornosti pa je mogoče 
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govoriti tudi v elementu financ, ki zapade ekonomski racionalnosti, a je relativno omogočen z liberalno 

racionalnostjo in jo hkrati tudi krepi. 

Privzeta odgovornost na tej liniji je odgovornost za rezultate, dosežke gimnazij kot merilo učinkovite 

porabe javnih financ v dereguliranem in decentraliziranem sistemu. V delih, v katerih so zagotovljeni 

stabilni finančni pogoji, omenjeni mehanizem deluje produktivno. Nasprotno se pokaže na ravni 

samoevalvacije, ki je – podobno kot v osnovnih šolah – projektno nestabilno financirana. Kljub temu to 

ni edini pogoj za delujoče UZK (prim. IO), je pa – vsaj v določenih fazah – pomemben. Gimnazije v 

okviru ekonomske racionalnosti sicer niso neposredno vezane na trg dela in zaposljivost. Nekaterih 

elementov, ki jih danes povezujemo s tržnim principom urejanja, kot je hierarhičen princip urejanja, zajet 

skozi populacijo, tisto, ki dosega višje standarde znanja in se zato lahko šola na gimnazijah, ne moremo 

pripisati samo tržnim mehanizmom. Deloma je tovrstna selekcija v gimnazijskem prostoru del 

tradicionalno družbeno strukturirane racionalnosti polja (prim. Bela knjiga 2011: 188–189). O tržnem 

principu pa lahko govorimo v različnih poskusih, ki jih gimnazije uporabljajo v »boju za dijake«, zadosten 

vpis, za vpis najuspešnejših. Gimnazija ostaja zapisana prehodnosti in tako zamika razmerje s trgom 

dela v druga polja srednješolskega in terciarnega izobraževanja. Boj za dijake se ponekod približuje 

potrošniški kulturi in personalizaciji, predvsem kadar gredo prakse v smer zadovoljevanja pričakovanj 

posameznikov in skupin, predvsem staršev. Personalizacija kot element sicer ni tematizirana in ni 

prepoznana v kontekstu UZK.  

Podobno se strukturira tudi racionalnost družbe znanja, ki ji je gimnazijski prostor zapisan že s 

pričakovano prehodnostjo in kompetencami za uspešen prehod v terciarno izobraževanje, z vpisom v 

»dobro« gimnazijo. Ker gimnazija ni neposredno povezana s trgom dela oziroma so gimnazijski 

maturanti in maturantke navadno nezaposljivi, so poudarki, povezani s trgom dela, bolj robni, a kljub 

temu so53. Hkrati se racionalnost družbe znanja še dodatno krepi ob vpisu vse večjega števila dijakov 

na gimnazije, ki je navadno privlačnejša izbira v razmerju s podaljševanjem izobraževanja in z 

odlaganjem prehoda v negotov trg dela in odraslost ter z navadno manj privlačnimi življenjskimi potmi, ki 

jih ponujajo druge oblike srednješolskega izobraževanja (prav tam: 198–199). Populacija in selekcija se 

na tej ravni kot elementa kakovosti spremljata skozi standarde znanja ob vstopu v gimnazije in na 

maturi; tako delujeta kot elementa legitimacije. Racionalnost vednosti za UZK kot razmerje notranje in 

zunanje odgovornosti je tako vezana predvsem na zadnjo.  

                                                      

53 Prim, Gimnazija Novo Mesto, Podjetniški krožek. Dostopno na: http://www.gimnm.org/starsi/obvestila/podjetniski-krozek/ 
(januar 2016). 
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O notranji odgovornosti lahko govorimo le ob implicitnem upoštevanju racionalnosti polja skozi 

pričakovanja učiteljev, dijakov, staršev in širše družbe, o učinkih samoevalvacije na tej ravni pa nimamo 

podatkov.  

Zunanja linija odgovornosti se kaže skozi dosežke na maturi in v delu, ki zapade inšpekciji v 

gimnazijskem prostoru. Časovna racionalnost je privzeta z vsakoletnim zbiranjem podatkov o dosežkih. 

Tako se krepijo pogoji instrumentalne logike UZK. Zamiki racionalnosti časa so potrebni predvsem za 

implementacijo samoevalvacije, ki sega dlje od formalističnih praks. Očitna postaja potreba po času za 

razmislek in načrtovanje izboljšav, povezanih z različnimi vidiki delovanja gimnazij.  

Racionalnost normalizacije UZK v gimnazijah v delu sledi juridičnemu urejanju na področju dosežkov in 

na področju samoevalvacije. Pokaže se, da podobno kot v osnovnih šolah zakon, ki finančno in 

sistemsko ni podkrepljen, ne zadostuje za urejanje praks, vsaj ne dlje od formalizma. Na ravni UZK 

dosežkov v zunanjem preverjanju znanja se rezultati strukturirajo kot primerjave, sprejemljiva povprečja, 

minimalni standardi. Kljub temu pa omenjeni podatki sami po sebi še ne razkrijejo vsebine bolj ali manj 

uspešnih praks, ki so povezane z dosežki. Zunanje preverjanje dosežkov, nacionalno in mednarodno, je 

tako edina delujoča linija, ki omogoča na podatkih utemeljene odločitve edukacijskih oblasti. 

Samoevalvacijo bi na tej ravni veljalo tudi sistemsko in finančno urediti ter tako omogočiti dostop do 

vsebinskih, kontekstualnih podatkov, ki edukacijskim oblastem ob obstoječi liniji uhajajo. Edukacijske 

oblasti naj bi bile tudi na ravni gimnazij tiste, ki bi omogočile pogoje za razvoj UZK, predvsem v 

dograjeni juridični ureditvi in stabilizaciji financiranja. Ob tem naj bi se opirala na javne institucije, 

ponekod tudi urejala njihovo delovanje, predvsem pa naj ne bi posegala v avtonomijo šol.  

Povzamemo lahko, da je racionalnost UZK v gimnazijah – podobno kot v osnovnih šolah – strukturirana 

v razmerju do izbranih racionalnosti sodobne družbe in znotraj teh privzema večino elementov 

kakovosti. Elementi, ki UZK uhajajo (npr. personalizacija, spremljanje populacije dlje od dosežkov), pa 

lahko sporočajo točke gotovosti, torej vpetost teh elementov v druge mehanizme, ki ne prevzemajo 

racionalnosti kakovosti kot mehanizma upravljanja, ali »slepote« kot odsotnosti pogojev zaznavanja in 

problematizacije, lahko pa izrisujejo točke odpora, pri čemer medsebojno niso izključujoči. Ob 

odsotnosti sistemskega pristopa h kakovosti je težko tematizirati, katere racionalnosti poskuša zamikati. 

Jasno pa je, da sta nesistemskost in nesistematičnost poskusov implementacije praks samoevalvacije 

neproduktivni. Pri premišljanju sistematičnega pristopa k samoevalvaciji bi bilo torej treba paziti, da v 

delu ta zajame tudi zavezo edukacijskih oblasti za uporabo tako pridobljenih podatkov. Ob tem gre 

premisliti nabor področij, ki ob delujoči liniji standardov in dosežkov v samoevalvacijo skladno z 
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družbenimi nameni gimnazij omogočajo premišljanje področij delovanja, vsaj tistih, ki vsebinsko 

pojasnjujejo dosežke, in tistih, ki bodo v prihodnosti pomembno strukturirali polje gimnazij.  

Glede na pomnožitve števila dijakov, dijakinj, ki se vpisujejo in se bodo vpisovali na gimnazije, 

pomnožitve števila gimnazij in raznovrstnosti populacije bo vprašanje standardov za vstop v gimnazije 

(tudi tistih za vpis v terciarno izobraževanje) verjetno eno izmed pomembnih osišč razmislekov o 

kakovosti.  

Sočasno je treba pustiti tudi prostore, v katerih se lahko UZK strukturira tudi glede na potrebe šol, in 

tako omogočiti zaznavo tistih izzivov, ki edukacijskim oblastem uhajajo. S tem bi UZK lahko postalo 

produktiven mehanizem pozicioniranja šol v razmerju z oblastjo in nasprotno.  

Odprto pa ostaja vprašanje družbeno strukturiranih namenov gimnazij v prihodnosti ter s tem 

produktivnih možnosti in smiselnosti UZK. Družbena pričakovanja do gimnazij, podkrepljena vsaj z 

racionalnostjo liberalne družbe in družbe znanja, hkrati ustrezajo tudi tistemu delu ekonomske 

racionalnosti, ki stavi na ekonomijo znanja in inovativnost ter nadaljevanje izobraževanja na terciarni 

ravni. Na tej linij se krepi potreba po standardih in dosežkih. Tako urejen prostor omogoča gimnazijam 

relativno varnost v polju edukacije ter s tem zmanjšuje interes za dodatne pristope in mehanizme k 

UZK. 

 

4.4 Poklicno in strokovno izobraževanje54 

 

4.4.1 Liberalna racionalnost: avtonomija kot element kakovosti v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju 

 

»K aktualizaciji vprašanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju je prispevalo več med seboj 

povezanih dejavnikov: družbeno-ekonomske razmere, manjšanje vpisnih generacij, preoblikovanje mreže šol, 

                                                      

54 Darko Mali: Sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. V: Kos K.,Ž, Gaber, 
S. (2011): Kakovost v šolstvu v Sloveniji (161–175). 



125 
 

večanje avtonomije šol, nov način upravljanja in financiranja šol in predvsem številne možnosti, ki so jih ponudili 

(večinoma) evropski projekti« (prav tam: 161).55 

V UZK poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) je upravljanje institucij vpeto v razmerje 

avtonomije in odgovornosti na ravni šol in na ravni nacionalnega sistema. Avtonomija je povezana z 

načinom financiranja PSI kot financiranje lump sum, ki omogoča avtonomijo upravljanja financ, a 

predpostavlja odgovornost za porabo skozi kakovosti učinkov, rezultatov in pogojev PSI-izobraževanja, 

ki jo lahko umestimo v racionalnosti politične ekonomije.  

Prostori odgovornosti za samoevalvacijo so urejeni z zakonom (ZOFVI, 49. člen) in dodatno normativno 

okrepljeni skozi polje PSI (ZPSI, III. odstavek), ki ureja delovanje (npr. Strokovni svet za PSI), notranje 

organizacije šol (npr. komisije za kakovost) vse do področij in kazalnikov. UZK v PSI je normativno 

predpisano kot celovito vodenje kakovosti, ki upošteva evropski referenčni okvir.  

Pri tem je odgovornost za kakovost pripisana javnemu zavodu, ki skrbi za področje PSI, torej Centru za 

poklicno izobraževanje. Ta na podlagi podatkov šol in drugih statističnih podatkov ugotavlja kakovost 

PSI. Projektno financiranje, predvsem evropski projekti, in smernice ter njihove ugotovitve so tudi ob 

dokumentih, kot so Stockholmsko poročilo (2001) in Kopenhagenska deklaracija (2002), strukturirale in 

urejale delovanje kakovosti tudi na nacionalni ravni. Enako velja za usposabljanje in uvajanje procesov 

samoevalvacije v poklicne in strokovne šole, pri čemer je Center za poklicno in strokovno izobraževanje 

(CPI) izdelal tudi smernice in področja s kazalniki za samoevalvacijo, šole pa so lahko uporabljale tudi 

modele, ki so bili prvenstveno razviti za samoevalvacijo drugih ravni. Razmerje avtonomije in 

odgovornosti se v UZK PSI strukturira na ravni nacionalnega sistema in mednarodnega prostora, na 

ravni šol in na ravni javnih zavodov, ki razvijajo in implementirajo modele UZK. 

V polju PSI je odgovornost za UZK zakonsko regulirana dlje kot v drugih poljih douniverzitetne 

edukacije. Mednarodne smernice in priporočila urejajo avtonomne prostore in na tej liniji strukturirajo 

odgovornost. Šolam je sicer prepuščena izbira modela samoevalvacije, a z zakonom določena skrb za 

UZK PSI, ki je dodeljena CPI, strukturira UZK na šolah v razmerju s privzetimi interesi in potrebami polja 

PSI – nacionalno in mednarodno. CPI sicer avtonomno ureja prostor UZK v PSI ob privzeti odgovornosti 

do mednarodnih smernic.  

 

                                                      

55 Navedbe avtorja v celotni analizi služijo kot izhodišča strukturiranja posameznih racionalnosti in iz tega izhajajočih 
premišljanj še mogočih zamikov racionalnosti. Več navedb avtorja, na katerih temelji analiza posamezne racionalnosti in iz 
nje izhajajoči razmisleki, je zapisanih v dodatku.  
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4.4.2 Ekonomska racionalnost kot tip upravljanja sodobnih družb 

 

Financiranje kot element kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 

»K aktualizaciji vprašanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju je prispevalo več med seboj 

povezanih dejavnikov: družbeno-ekonomske razmere, manjšanje vpisnih generacij, preoblikovanje mreže šol, 

večanje avtonomije šol, nov način upravljanja in financiranja šol in predvsem številne možnosti, ki so jih ponudili 

(večinoma) evropski projekti« (prav tam: 161). 

Nov način financiranja je eden izmed dejavnikov, ki je prispeval k aktualizaciji in vzpostavitvi vprašanja 

kakovosti (ob družbeno-ekonomskih razmerah, manjšanju vpisnih generacij, preoblikovanju mrež šol in 

večanju njihove avtonomije). Večji del pa je (bil) finančno podprt s projektnimi sredstvi, večinoma z 

evropskimi.  

Finančni vložki se v razmerju z rezultati spremljajo tudi na ravni samoevalvacije kot del področja 

vodenja šol. Tudi Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje, ki je v letu 2007 sprejel sedem 

kazalnikov kot dolgoročen okvir UZK, skozi tretji kazalnik spremlja vložke v izpopolnjevanje učiteljev 

(podobno tudi skupna evropska poročila med kazalniki za ocenjevanje sistema in izvajalcev umeščajo 

vlaganja v usposabljanje učiteljev – EQAVET 2009) in v sedmem kazalniku nalaga spremljanje 

sredstev, ustvarjenih s pripravo in z izvedbo seminarjev glede na potrebe gospodarstva. 

Kazalniki kakovosti, ki so na nacionalni ravni usklajeni z mednarodnimi, pa kažejo na strateški interes 

po usposabljanju učiteljev in usklajevanje potreb polja PSI s potrebami gospodarstva. 

  

Trg dela, prehodnost in zaposlitev kot element kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 

»V podporo ocenjevanju sistema in izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja predlagajo tudi referenčni 

nabor 10 kazalnikov (prim. EQAVET 2009: prilogi 1 in 2) /…/ na kazalnike, ki podpirajo cilje poklicnega in 

strokovnega izobraževanja (stopnja udeleženosti, stopnja dokončanja, stopnja zaposljivosti, uporaba 

pridobljenega znanja) /…/« (prav tam: 167). 

Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) je trg dela dejavno vključen v strukturiranje 

pojma kakovosti, pri čemer je zaposlitev temeljno vodilo pa tudi kazalnik kakovosti. Tako na primer med 

področji, ki so zajeta v Priporočilih šolam za izvajanje samoevalvacije (prim. Mali 2007), ki jih je pripravil 

CPI, najdemo področje doseganja ciljev, pri čemer je eden izmed kazalnikov zaposljivost in nadaljnje 

izobraževanje. Tu je tudi področje praktičnega usposabljanja, ki predpostavlja sodelovanje in 
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usposabljanje mentorjev. Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje s šestim kazalnikom 

naloži spremljanje učinkov izobraževanja v obliki nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve. Element trga 

dela je vpet in podkrepljen tudi skozi evropske dokumente: s smernicami Lizbonske strategije, 

Stockholmskim poročilom (2001) in s Kopenhagensko deklaracijo (2002). Evropska priporočila med 

kazalnike podpore ocenjevanja ciljev PSI vključujejo tudi stopnjo zaposljivosti, brezposelnosti in uporabo 

doseženega znanja. Na sistemski ravni UZK so kot pomemben deležnik vključena združenja 

delodajalcev (Obrtna in Gospodarska zbornica itn.). Referenčni nabor evropskih kazalnikov (prim. 

kazalnik 5, Mali 2011: 172) vključuje merjenje, stopnjo zaposljivosti v programih PSI, in sicer kot 

zaposlitveni položaj udeležencev v določenem času po končanem usposabljanju, kot delež zaposlenih 

udeležencev v določenem času po končanem izobraževanju – glede na vrsto programa in posamezna 

merila.  

Med področja, ki naj bi tvorila skupni nacionalni okvir UZK, je vključeno tudi področje zaposljivosti in 

nadaljnje izobraževanje, med predlaganimi kazalniki pa so tudi uporabnost znanj z vidika potreb trga 

dela, stopnja zadovoljstva delodajalcev in zaposlenih pa tudi mehanizmi prepoznavanja potreb po 

usposabljanju na trgu dela.  

Trg dela je v PSI torej vpet neposredno. Implicitne logike hierarhičnega razvrščanja in tekmovalnosti 

skozi UZK ni zaznati, poudarjena pa je logika stalnega uvajanja izboljšav na različnih področjih dela in 

življenja šole. Gre za eksplicitno strukturiranje kakovosti v smer zaposljivosti in potreb trga dela, pri 

katerem je logika prilagajanja skozi elemente kakovosti vidna tudi skozi sisteme certificiranja neformalno 

pridobljenih znanj (NPK – nacionalne poklicne kvalifikacije) ter kot stalen izziv po prepoznavanju potreb 

trga dela, spretnosti in kvalifikacij, ki so in bodo potrebne za učinkovito gospodarstvo in gotovost 

zaposlitve. Sodelovanje s trgom dela pa omogoča tudi zamike v ne le polju PSI, ampak tudi na trgu 

dela. Delodajalce, ki izvajajo praktično izobraževanje v delovnem procesu, naj bi poleg postopkov 

obstoječe akreditacije vzpostavili še dodaten okvir transparentnega uvajanja izboljšav tudi na tem 

področju. 

UZK PSI je torej v večjem delu mogoče tematizirati v razmerju z odzivnostjo na potrebe trga dela, pri 

čemer je kakovostno PSI tisto, ki omogoča čimprejšnjo zaposlitev ob minimalnem vložku (časa in 

denarja) delodajalca za usposabljanje posameznika (med izobraževanjem) in po končanem 

izobraževanju. Logika nenehnih izboljšav je vzvod, ki naj bi omogočil tudi tovrstno prilagajanje. Pri tem 

ostaja odprto vprašanje oziroma dogovor o možnostih tovrstnih predpostavk v razmerju z negotovimi, 

spreminjajočimi se potrebami na trgu dela, naraščajoči brezposelnosti, ki je v delu zapisana tudi 

napredku tehnologije (robotizacije in mehanizacije delovnih procesov) (prim. Zühlke 2015). Odzivnost 
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šolskega prostora kot nekaj, kar je privzeto v polju PSI in polju gospodarstva, se v tem delu kaže kot 

nezadostno tematizirana. Predvsem je manjkajoča, sicer normativno določena delitev odgovornosti 

praktična skrb gospodarstva za PSI, predvsem v delu učinkovitega usposabljanja na delovnem mestu. 

Vpogled v sisteme, ki imajo delujoče sisteme PSI, kot je npr. Nemčija (tega referenčno besedilo ne 

tematizira), pokaže, da so delodajalci aktivno vpeti in s tem odgovorni za različne segmente PSI 

(usposabljanje na delovnem mestu, spremljanje potreb na trgu dela, finančna odgovornost za PSI) 

(prim. Bundesinstitut für Berufsbildung). Tovrstna vpetost omogoča strukturiranje vzajemnih razmerij 

med šolskim prostorom in gospodarstvom, v slovenskem prostoru pa potrebe gospodarstva delujejo kot 

del zunanje odgovornosti, kar povečuje pritisk na šole in PSI v skrbi za kakovost tudi tam, kjer te meje 

presegajo zmožnosti posamezne šole in sistema.  

 

Potrošniška kultura: personalizacija, individualizacija kot elementa kakovosti poklicnega in strokovnega 

izobraževanja 

Personalizacija in individualizacija v referenčnem besedilu nista tematizirani kot elementa kakovosti.  

Kljub temu elemente lahko zasledimo vsaj v delu določenih prilagoditev za dijake s posebnimi potrebami 

(prim. ZPSI, 8 člen) in za izredne dijake (prim. ZPSI: 64. člen). Pregled diskurzov kaže pomembne 

premike v polje personaliziranih pristopov v PSI, ki po našem mnenju pomembno strukturirajo UZK v 

PSI. Ta v prihodnosti ostaja zapisan pretežno trgu dela (prim. ET 2020), ob tem pa se poslavlja od 

izobraževanja in usposabljanja za zaposlitev ter se pomika k učenju in usposabljanju za zaposljivost 

(prim. CEDEFOP Achievements and plans 2012/2013). Eden izmed tovrstnih poskusov je osebni 

izobraževalni načrt. Ta naj bi dijakom omogočal privzemanje odgovornosti in zavzetost za lastno 

izobraževanje (prim. Osebni izobraževalni načrt). »Osebni izobraževalni načrt (OIN) lahko torej 

definiramo kot pripomoček, s katerim posameznik načrtuje svojo pot izobraževanja do poklica ob 

pomoči mentorja, izbira vsebine, raven zahtevnosti in načrtuje čas doseganja vmesnih ciljev ter 

končnega cilja, evalvira vmesne dosežke in ugotavlja, kje na poti k cilju trenutno je, po potrebi spreminja 

oziroma prilagaja svoj načrt glede na zastavljen cilj, razvija odgovornost za svojo poklicno in osebnostno 

rast. OIN je posamezniku lasten. Takšen OIN, da si ga bo prizadeval tudi uresničevati, si lahko načrtuje 

le sam v skladu s svojimi potrebami, interesi, cilji in zmožnostmi« (prav tam: 9). Odgovornost za 

kakovost lastnega izobraževanja in lastno zaposljivost v omenjenem delu že zapade tudi na raven 

dijaka. 
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V enem delu elementa zapade TQM (total quality management), ki stavi na celovito vključevanje vseh 

udeleženih in je na področju PSI celo zakonsko določena in ima potrebo po stalnem odzivanju na 

potrebe udeležencev, tudi skozi kazalnike, kot je npr. podpora dijakom pri učenju (prim. Mali 2011: 164). 

Tudi samoevalvacija na tej liniji krepi logiko individualnih, personaliziranih pogledov na kakovost 

institucije. V koncept personalizacije lahko umestimo tudi kakovost skozi certificiranje neformalno 

pridobljenih spretnosti na delovnem mestu (prim. nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK). Prehajanje 

med izobraževanjem in zaposlitvijo, tudi skozi koncept vseživljenjskega učenja, implicira določeno 

stopnjo personalizacije kot odzivnosti na potrebe posameznikov v razmerju s kompetencami, ki so 

povezane z zaposljivostjo in širše s trgom dela. Šole v okviru vseživljenjskega učenja (VŽU) nudijo 

programe usposabljanja, programe za pridobitev izobrazbe za odrasle, prej omenjeno vrednotenje 

neformalno pridobljenih znanj in ob tem tudi ponudbo za prosti čas. 

Kaže se, da staršem in dijakom svoboda izbire (najboljše) šole skozi mehanizme kakovosti ni 

vpotegnjena, saj poklicne in strokovne šole med seboj ne tekmujejo za dijake kot npr. gimnazije, ki vse 

izvajajo enak izobraževalni program. Tudi starši kot deležniki v procese UZK niso eksplicitno vpeti.  

 

4.4.3 Racionalnost družbe znanja: kakovost kot mehanizem pozicioniranja poklicnega in strokovnega 

izobraževanja v družbi 

 

»S poudarjanjem smernic Lizbonske strategije tudi v vzgoji in izobraževanju, s Stockholmskim poročilom o 

Konkretnih ciljih sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s strateškim ciljem Evropskega sveta leta 

2001 o izboljšanju kakovosti in učinkovitosti sistema in ne nazadnje s Kopenhagensko deklaracijo (2002) postaja 

zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju v zadnjem desetletju tudi v Sloveniji čedalje bolj 

vprašanje na ravni EU« (prav tam: 166). 

Center za poklicno in strokovno izobraževanje se v prihodnosti vidi v vlogi stičišča za UZK med 

različnimi deležniki. Referenčno besedilo izpostavlja predvsem pomen evropske dimenzije v upravljanju 

UZK PSI. Omenjeni diskurzi na evropski ravni krepijo vlogo kakovostnega PSI v razmerju s 

konkurenčnostjo, z mobilnostjo in s trgom dela. Kljub temu pa s priporočili za samoevalvacijo CPI kot 

eno izmed področij predlaga šolo kot središče vseživljenjskega učenja, ki šole spodbuja k delovanju tudi 

mimo formalnega kurikula k odpiranju prostorov vseživljenjskega učenja, ki sicer ostajajo zapisani delu, 

odpirajo pa tudi širšo družbeno dimenzijo šol. 
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Kaže, da linija konkurenčnosti in na znanju temelječe družbe, ki naj bi omogočala zaposljivost, tudi v 

prihodnosti ne bo popuščala; primerljiva evropska stopnja zaposljivosti med mladimi med 20. in 34. 

letom naj bi bila 82-odstotna (prim. ET 2020 in Added value of VET 2015). Pri tem je za Slovenijo 

zanimivo, da je stopnja nezaposlenih diplomantov PSI v primerjavi z drugimi ravnmi približno enaka 

(prav tam). Na področju UZK PSI nam manjka vpogled oziroma produkcija znanja, ki bi omogočala 

razumevanje (nacionalnih) kontekstualnih dejavnikov, povezanih s kakovostjo PSI, predvsem tistih, 

povezanih s potrebami na trgu dela, o položaju in pogojih delovanja šol, strukturi PSI in o populaciji, ki 

se v PSI vpisuje. Pridruževanje evropskim smernicam in iniciativam na nacionalni ravni najprej terja 

odgovornost za poznavanje pogojev in praks, da bi bilo uresničevanje ciljev mogoče.  

 

Populacija kot element kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

»/…/ vključenost populacije v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Možni kazalniki: število 

udeležencev v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja,  pri vključevanju v poklicno in strokovno 

izobraževanje, programi za spodbujanje boljšega dostopa do poklicnega in strokovnega izobraževanja in 

usposabljanja, razporeditev učnih zmogljivosti po posameznih programih in stopnjah, razvoj mreže poklicnih in 

strokovnih šol, mreže programov, povpraševanje na trgu dela /…/; učni dosežki, rezultati, uspešnost. 

 

Možni kazalniki: uspešnost učencev pri vpisu (uspešnost v OŠ), uspešnost posameznih razredov, tečajev (ob 

koncu leta po opravljenih izpitih – uspešnost razredne generacije), ocene dijakov, poprečne ocene in porazdelitev 

(distribucija) ocen na ravni šole, razreda, oddelka (po predmetih) in na učitelja, ukrepi za višjo kakovost znanja ter 

za večjo usklajenost standardov na šolah pri preverjanju znanja (baze nalog in vprašanj), ocene zaključnih izpitov 

(analizirane tako, da bodo analize primerljive z analizo uspešnosti pri poklicni maturi). Dodatno pa tudi: 

distribucija ocen na razred (po predmetih) in na šolo (po predmetih), delež prekinitev izobraževanja zaradi 

neuspešnosti, uspešnost dokončanja izobraževanja, generacijska uspešnost, analiza uspešnosti v dokončanju 

izobraževanja (opravljeni zaključni izpit, poklicna matura, generacijski osip, stopnja uspešnosti prikrajšanih skupin 

glede na starost in spol, ukrepi za izboljšanje učne uspešnosti, ukrepi za uspešen zaključek, ukrepi za izboljšanje 

učne uspešnosti prikrajšanih skupin (velikost učnih skupin, kakovost učiteljev in mentorjev, vlaganja v sredstva 

pomoči …), ukrepi za prilagojeno izvajanje izobraževanja, uspešnost prikrajšanih skupin, izobraževanje učiteljev 

za dvig uspešnosti (prav tam: 173). 

Podatki o populaciji kot element kakovosti so vključeni delno kot predlog dograjevanja nacionalnih 

kazalnikov ob obstoječih evropskih.  
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Podatki opravljenih raziskav kažejo, da se v poklicno in strokovno izobraževanje vpisuje specifična 

populacija (prim. Flere 2008). V Beli knjigi avtorice in avtorji zapišejo »/…/ ne bo mogoče preprosto 

odpraviti dejstva, da se v poklicno izobraževanje vključujejo pretežno dijaki z manjšim kulturnim 

kapitalom, manj motivirani za učenje, s slabšimi učnimi navadami in dosežki v osnovni šoli« (prav tam 

2011: 241) in s tem povzamejo nekaj značilnosti populacije PSI, ki bi jo kazalo tematizirati v povezavi z 

UZK. Pri tem naj ne bi pozabili mladih, ki v to izobraževanje vstopajo iz socialno deprivilegiranih 

segmentov družbe in pogosto sodijo v skupino otrok z učnimi težavami (primer nižje poklicno 

izobraževanje) in s primanjkljajem na področju znanja slovenskega jezika (prim. Strategija vključevanja 

otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v republiki Sloveniji 2007) itn. Na 

podoben način je treba misliti tudi na tiste, ki so sposobni doseči več. Podobna zgodba je v delu 

izobraževanja odraslih v PSI.  

Omenjeno bi se lahko vpelo v prej tematiziran osebni izobraževalni načrt oziroma vsaj individualni 

izobraževalni načrt. Skozi doseganje ciljev izobraževanja se spremlja delež dijakov, ki so uspešno 

končali izobraževanje v predvidenem času, uspešnost na zaključnih izpitih, poklicni maturi, vključenost v 

nadaljnje izobraževanje. Pomembno je tudi svetovanje skozi poklicno usmerjanje in svetovanje ter skrb 

za neuspešne dijake. Kaže pa se tudi potreba po spremljanju učne uspešnosti dijakov pri vpisu v PSI, 

prav tako uspešnost po posameznih razredih, tečajih in uspešnost razredne generacije. Podatke o 

populaciji, vključeni v PSI, sicer imamo; ti so delno tematizirani na ravni področij samoevalvacije, niso 

pa vpeti v sistemski okvir UZK PSI. 

 

Selekcija in legitimacija kot elementa kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

Selekcija in legitimacija kot elementa kakovosti v PSI v referenčnem besedilu nista tematizirani. 

Selekcija je na ravni PSI skozi kakovost zajeta predvsem skozi skrb za prehodnost in različne poti skozi 

izobraževalno raven, legitimacija pa v povezavi z zaposljivostjo. Z objektivno selekcijo standardov 

znanja skozi NPZ in uspehom v OŠ so vstopni pogoji v PSI med nižjimi v sistemu. Skozi mehanizme 

kakovosti se nakazuje pomembnost zaključka PSI-izobraževanja oziroma pridobitev zadostne stopnje 

kvalificiranosti za še uspešen vstop na trg dela. Ob koncu izobraževanja se postopek selekcije formalno 

deli na zaključni izpit, ki omogoča formalno pravno izobrazbo in vstop na trg dela, ter pristop k poklicni 

maturi, ki omogoča nadaljevanje šolanja na višjih ravneh edukacije. Medtem ko so rezultati poklicne 

mature sistemsko zagotovljeni, so ocene zaključnih izpitov manj transparente in naj bi bile v prihodnje 

urejene tako, da bi bili rezultati primerljivi z rezultati poklicne mature. Druga linija, ki je manj v funkciji 
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selekcije in deluje s točke PSI bolj vključevalno, je vidna skozi neformalno priznavanje znanj (prim. 

NPK). 

Omenjena elementa sta v povezavi z obstoječimi podatki o populaciji na ravni sistema lahko 

produktivno umeščena vsaj v kontekstualne pogoje PSI in v razmislek o notranji strukturiranosti sistema 

(prim. Bela knjiga 2011: 232–245).  

 

4.4.4 Racionalnost vednosti: metodologija in pristopi k UZK 

 

Zunanja odgovornost kot element kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 

»Priporočila na ravni EU ločijo dve ravni ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Prva je raven sistema, ki temelji 

na sistemskem pristopu h kakovosti; ta pokriva in medsebojno povezuje pomembne akterje poklicnega in 

strokovnega izobraževanja ter opredeljuje načine spremljanja in izboljševanja kakovosti s kombinacijo notranjega 

in zunanjega ocenjevanja, ki naj bi ju definirala posamezna država članica.« Druga raven izvajalcev poklicnega in 

strokovnega izobraževanja (šol in drugih, predvsem delodajalcev) temelji na uvedbi celovitega sistema kakovosti 

in samoevalvaciji (prim. EQAVET 2009: 9–11). Priporočila povzemajo tudi model t. i. kroga kakovosti (kroga 

PDCA) in pri tem podajajo merila in okvirne deskriptorje tako na ravni sistema kot na ravni izvajalcev.  

 

V podporo ocenjevanju sistema in izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja predlagajo tudi referenčni 

nabor 10 kazalnikov (prim. EQAVET 2009: prilogi 1 in 2), ki se delijo na glavna kazalnika (ustreznost sistemov 

zagotavljanja kakovosti in obseg vlaganja v usposabljanje učiteljev), na kazalnike, ki podpirajo cilje poklicnega in 

strokovnega izobraževanja (stopnja udeleženosti, stopnja dokončanja, stopnja zaposljivosti, uporaba 

pridobljenega znanja), ter na kazalnike, ki se nanašajo na kontekst (stopnja brezposelnosti, vključenost ranljivih 

skupin, mehanizmi prepoznavanja potreb po izobraževanju, programi spodbujanja boljšega dostopa). Priporočila 

države članice spodbujajo, da /…/ (prav tam: 167). 

Izhajajoč iz referenčnega besedila, zunanja odgovornost kot element kakovosti ni posebej tematizirana. 

Misliti jo je mogoče v razmerju do javnih financ, zaposljivosti, podatkov o dosežkih vsaj na ravni poklicne 

mature in odgovornosti za usklajevanje s širšim evropskim prostorom. V predlogu dograditve sistema je 

predlagana tudi dograditev akreditacije kot elementa varnosti (minimalnih) standardov izvajalcev PSI. 

Kot zunanjo odgovornost, ki sicer ni eksplicitno izpostavljena, bi lahko umestili evropske smernice in 

priporočila, ki na ravni primerljivih kazalnikov poskušajo primerljivo usmerjati nacionalne sisteme PSI. 
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Pregled področji UZK in kazalnikov pa kaže na mogoče prostore učinkovitejše uporabe in povezanosti 

zunanje in notranje odgovornosti, v delih tudi mimo trga dela in zaposljivosti. Vzpostavitev in predvsem 

povezanost baz podatkov v povezavi s Statističnim uradom Slovenije, z Zavodom RS za zaposlovanje 

ter podatkov združenj delodajalcev in sindikatov bi omogočala učinkovitejše upravljanje notranje 

odgovornosti kot elementa kakovosti in s tem smiselno vpetost deležnikov v načrtovanje PSI.  

Tako pridobljeni podatki bi ob vzajemnem sodelovanju omogočili kontekstualno osmišljene točke 

primerjav in področij ter morebitnih kazalnikov in s tem krepili ter širše umestili tudi element notranje 

odgovornosti.  

Okrepljena je linija zunanje odgovornosti, ki pa je – kot se kaže – bolj kot s podatki povezana s sistemi 

akreditacije in certificiranja, npr. NPK, krepitev akreditacijskih mehanizmov na ravni vrednotenja dela 

učiteljev in delodajalcev. Med drugim tudi Priporočila o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij 

predvidevajo zunanji nadzorni organ, agencijo, ki bi redno vrednotila izvajalce, programe, sisteme 

zagotavljanja kakovosti.  

 

Notranja odgovornost kot element kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 »/…/ ozadju dejavnosti je bila težnja, da bi šolam ponudili izdelane inštrumente in smernice, ki bi jim pomagali 

izvajati evalvacijske aktivnosti. Različni modeli šolam ponujajo nabore inštrumentov, s katerimi bi bilo podprto 

predvsem stalno uvajanje izboljšav na različnih področjih dela in življenja šole. Večina modelov, tudi in predvsem 

tistih, ki se uporabljajo v poklicnem in strokovnem izobraževanju, temelji na samoevalvaciji« /…/ (prav tam: 162). 

Večina mehanizmov UZK v PSI zapade kvalitativnim podatkom in samoevalvaciji na ozadju popolnega 

upravljanja kakovosti (TQM), ki je normativno naloženo in v prakso uvaja načela kroga PDCA (Plan-do-

check-act), ki dejansko pomeni aplikacijo standarda ISO 9001 (projekt SIQ) ter v polju PSI pomeni 

pomemben prispevek k sistematičnemu in celovitemu zagotavljanju kakovosti na šolah. Za namene 

UZK, ki sicer temelji na samoevalvaciji, so bila na nacionalni in evropski ravni oblikovana področja in 

kazalniki s priporočili za izvajanje samoevalvacije.  

Nejasnost elementov zunanje in notranje odgovornosti ter njune vzajemne povezanosti notranjo 

odgovornost kot samoevalvacijo podreja smernicam gospodarstva, predvsem evropskim. Za delujoč 

sistem bi verjetno potrebovali niz referenčnih točk, baz podatkov kot elementov zunanje odgovornosti, ki 

bi krepili notranjo odgovornost in samoevalvacijo v delih tudi mimo trenutnih zahtev gospodarstva 

(nacionalnega in mednarodnega). 
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Vednost o kakovosti in za kakovost, ki jo referenčno besedilo vključuje, strukturira nacionalne modele 

samoevalvacije (Ogledalo, Modro oko in Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije, CPI), 

zakonodajni okvir in priporočila ter interese evropske dimenzije PSI pa tudi poročila o kakovosti PSI, ki 

jih je izvedel CPI. Širši družbeno-ekonomski kontekst in razvojno-raziskovalni element v referenčno 

besedilo nista vključena.  

 

4.4.5 Racionalnost časa sodobne družbe: kakovost kot element (nenehnega) napredka v poklicnem 

in strokovnem izobraževanju 

 

»Vsebina poročila, ki se pripravi po koncu samoevalvacije (predvidoma na dve do tri leta) /…/.«  

»Predlagamo še, da se pripravi večletni načrt spremljanja« (prav tam: 170). 

Skozi UZK PSI se zamikanje časa, ki je potreben za kakovostno UZK, kaže v predlogu objave poročila o 

kakovosti na dve do tri leta. Ob tem naj bi se pripravil tudi večletni načrt spremljanja kakovosti.  

Implicitno je čas zajet skozi poskuse spremljave potreb na trgu dela, za katerega (še) ne obstajajo 

sistematični pristopi in mehanizmi. Sicer je kakovost kot nenehni napredek privzeta skozi prakse 

samoevalvacije na ozadju TQM. 

Vprašanje časa v povezavi s kakovostjo kot notranjo odgovornostjo se tudi v PSI zastavlja kot čas, 

vezan na vzpostavljanje pogojev za samoevalvacijo, še posebej na področjih, ki tja (še) niso vključena. 

Čas bo verjetno pomemben element vzpostavljanja delujoče mreže deležnikov na nacionalni ravni in 

tudi kot čas, potreben za zamike PSI, ki naj bi prispevali k izzivom sodobne družbe in gospodarstva.  

 

4.4.6 Racionalnost normalizacije: kakovost kot element uravnavanja normalnosti v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju  

 

»Leta 2006 so s sprejetjem novega Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 79/2006) in s 

tem tudi Zakona na področju UZK poklicnega in strokovnega izobraževanja vpeljana nekatera načela in pravila, ki 

so postavila temelje celovitosti tega sistema. V 15. členu Zakon postavlja sistem zagotavljanja kakovosti v skladu 

z načeli celovitega vodenja kakovosti (TQM) in v skladu s EQAVET, skupnim evropskim referenčnim okvirjem 

zagotavljanja kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja« (prav tam: 162). 
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Normalizacija UZK PSI sledi liniji evropske primerljivosti sistemov PSI, ki je prenesena tudi na raven 

nacionalnega sistema. Normalizacija se v veliki meri strukturira skozi normiranje. Tako imamo ob 

ZOFVI, ki med odgovornost ravnatelja v 49. členu določi ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in 

pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole, ki mora biti po 48. členu istega zakona sprejeto na 

svetu šol, še Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in s tem omenjeni Zakon na področju 

UZK poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki vpeljuje pravila in načela celovitosti tega sistema.  

V 15. členu postavlja sistem UZK skladno z načeli celovitega vodenja kakovosti (TQM) in skladno s 

EQAVET, skupnim evropskim referenčnim okvirom. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno 

izobraževanje je določil kazalnike, ki omenjeno pojmovanje dopolnjujejo s pojmovanjem kakovosti na 

ravni doseganja odgovornih ciljev in kakovosti kot nenehnega napredka. Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju nadalje ureja tudi področja delovanja javnih zavodov in drugih aktivnosti, ki 

jih na tem področju lahko določi minister (17. člen). Šolam v 16. členu določi oblikovanje partnerske 

komisije za kakovost in letno obveznost, letne predstavitve poročila o kakovosti. Evropska priporočila 

gredo skozi implementacijo evropskega ogrodja tu dlje in predvidevajo široko dostopne rezultate 

evalvacije in koordinacijo iniciativ UZK na mednarodni, nacionalni in na regionalni ravni.  

Kažejo se tudi potrebe po dodatni krepitvi ob že obstoječem elementu, certificiranja in akreditacije, 

predvsem dela učiteljev, izvajalcev PSI-izobraževanja pa tudi delodajalcev.  

Poročila o kakovosti in njihova javna objava naj bi bili povezani tudi s promocijo najboljših šol, za katere 

naj bi obstajala tudi nagrada za kakovost, ki bi se podeljevala na podlagi uspešnosti ukrepov. Analiza 

UZK naj bi bila tudi del nacionalnega poročila.  

Čeprav je normativni okvir UZK med izbranimi ravnmi edukacije urejen najdlje, izstopijo podobni izzivi, 

povezani s procesi notranje odgovornosti. Družbeni dogovor o namenu in z njim povezanimi razvojnimi 

cilji PSI bi ob uporabi baze podatkov kot referenčnih točk omogočal jasnejše namene samoevalvacije in 

različne elemente primerjav. Primerjalni moment umanjka tudi na ravni mednarodnih primerjav. To je 

delno mogoče pripisati temu, da so te zajete že skozi evropski referenčni okvir, kljub temu pa bi bil lahko 

v elementih mogočega dograjevanja sistema UZK PSI tej liniji produktivno sidrišče možnosti in izzivov. 

Te naj bi glede na referenčno besedilo še vedno preveč povzemali rezultate samoevalvacije in premalo 

upoštevali načrtovanje izboljšav. Bolj strukturirano poročilo bi omogočalo vodenje v to smer, verjetno pa 

je potreben vložek (finančni in časovni) tudi v usposabljanje predpisanih jeder, komisij za kakovost.  
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4.4.7 Racionalnost sodobne politične oblasti: kakovost kot mehanizem upravljanja edukacije in 

edukacijskih politik v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

 

»S poudarjanjem smernic lizbonske strategije tudi v vzgoji in izobraževanju, s Stockholmskim poročilom o 

Konkretnih ciljih sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s strateškim ciljem Evropskega sveta leta 

2001 o izboljšanju kakovosti in učinkovitosti sistema in ne nazadnje s Kopenhagensko deklaracijo (2002) postaja 

zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju v zadnjem desetletju tudi v Sloveniji čedalje bolj 

vprašanje na ravni EU« (prav tam: 166–167). 

 

Kaže se, da dobršen del UZK zapade urejanju na ravni evropske skupnosti, ki je v delu tudi povezan z 

nacionalno zakonodajo. Kopenhagenski proces med temeljnimi cilji poudarja sodelovanje držav članic 

pri zagotavljanju kakovosti PSI. Nacionalna zakonodaja ureja delovanje sistema UZK dlje, kot je to npr. 

vidno pri gimnazijah, osnovnih šolah. Kljub močni »skupni« evropski dimenziji se kaže potreba po 

dodatnem urejanju na ravni nacionalnega sistema. Dopolnilo naj bi se Zakon o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju, ki bi upošteval certifikatni sistem in vlogo delodajalcev kot izvajalcev izobraževalnega 

sistema.  

Nadgraditi bi bilo treba tudi državne kazalnike kakovosti, obvezna in občasna področja in jih operativno 

opredeliti, zagotoviti delovanje potrebnih baz ter oblikovati merila za vzpostavitev celovitega sistema 

vodenja kakovosti. Kot potrebna se kaže tudi vzpostavitev nacionalnega telesa, ki bi zagotavljalo razvoj 

metodologije in indikatorjev spremljanja procesov ter aktivnosti zagotavljanja kakovosti v sodelovanju z 

javnimi zavodi.  

Edukacijska oblast področje UZK sicer normativno ureja, a vsebinsko privzema vodila in interese 

širšega mednarodnega prostora. Ob tem, ko ni vzpostavljene vzajemne baze podatkov, ki bi omogočala 

spremljanje UZK in krepila notranjo odgovornost, se kaže, da so politične odločitve v polju PSI vezane 

na nadnacionalno raven. Različne baze podatkov bi v notranjem sistemu UZK pa tudi na nacionalnem 

omogočale na podatkih utemeljene odločitve ter poglobljeno razumevanje konteksta in izzivov PSI v 

Sloveniji. Upravljanje bi bilo produktivno tudi na ravni omogočanja pogojev za delovanje partnerske 

odgovornosti za PSI tudi v praksi. Deležnike, predvsem zbornice, sindikate in CPI, bi bilo smiselno 

okrepiti v razvojno-raziskovalni funkciji ter ob tem tudi finančno (vsaj v začetku) podpreti za razvoj jeder, 

ki bi na posameznih institucijah v gospodarstvu in šolstvu posamezno in skupaj načrtovala razvoj PSI, in 

sicer po vzoru držav, ki imajo delujoče sisteme PSI (npr. Nemčija, Avstrija, Finska, Danska …). 
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4.4.8 Racionalnost UZK v poklicnem in strokovnem izobraževanju: poskus sinteze 

 

Za UZK v poklicnem izobraževanju bi v okviru izbranih racionalnosti sodobnih družb in elementov 

kakovosti znotraj njih lahko povzeli kot strukturirano pretežno na ekonomski racionalnosti skozi element 

zaposljivosti. Zaposljivost kot oblika varnosti stavi predvsem na varnosti skupnega evropskega prostora 

ter v njih trende gibanja gospodarstva in spreminjajočih se potreb na trgu dela. 

V okviru liberalne racionalnosti se element avtonomije kaže podrejen v razmerju z odgovornostjo. 

Prakse in nameni UZK so razmeroma podrejeni racionalnosti evropske mreže PSI in trendov na trgu 

dela. O avtonomiji bi sicer lahko govorili na ravni nacionalne zakonodaje, a je skladnost nacionalnih 

predpisov in kazalnikov v dobršnem delu skladna z evropskimi smernicami in se kaže tudi kot varnost 

nacionalnega sistema. Ob tem so prepoznani tudi avtonomija trga dela in nedelujoči mehanizmi 

odgovornosti delodajalcev za PSI. Odgovornost delodajalcev in združenj delodajalcev se kaže kot 

pomemben in potreben element dograjevanja varnosti PSI. Liberalna racionalnost je tako v precejšnji 

meri povezana z ekonomsko, z definiranjem učinkovitosti kot zaposljivosti (prim. kazalniki v Mali 2007). 

Finančni mehanizmi na evropski ravni so glede na trende trga dela element kakovosti in hkrati tudi 

regulatorni mehanizem, s katerim se skozi financiranje projektov krepi strateški interes razvoja PSI v 

smer zaposljivosti. Šolam je ob tem pripisana odgovornost za usposabljanje delovne sile dlje kot v 

primerljivih delujočih sistemih v Evropi. Nezanimanje delodajalcev za prevzemanje odgovornosti in 

države za podporo vzpostavitvi socialnega partnerstva ob naraščajoči stopnji brezposelnosti dajejo vtis 

nekakovostnih programov PSI v razmerju s pričakovanji trga dela. Na tej liniji se povečujejo 

pričakovanja do šol, predvsem kot zamikov k več in bolj praktičnim oblikam izobraževanja (prim. Riga 

Conclusions 2015 in Cedefop’s latest skills supply and demand forecast).  

 

Več praktičnega izobraževanja naj bi torej prispevalo k večji zaposljivosti (prim. 7 EU VET 2013 in 

CEDEFOP 2015a). Čeprav je v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (prav tam: 2. člen) pa 

tudi v Beli knjigi (prim. prav tam 2011: 223) ob izobraževanju za trg dela definirana tudi družbena linija 

PSI, se tudi skozi UZK PSI zamika k poudarkom na praktično usposabljanje (prim. prav tam). Na tej liniji 

se kaže tudi element personalizacije, ki v UZK ni eksplicitno tematiziran, je pa zajet v kazalnike (prim. 

Mali 2007 in EQVET) kot podpora dijakom in krepitev vseživljenjskega učenja, v delu kot vrednotenja 

neformalno pridobljenega znanja in NPK ter vsaj z osebnim izobraževalnim načrtom. Racionalnost 

družbe znanja se na evropski ravni strukturira okrog diskurzov naraščajočih potreb po poklicnem in 

strokovnem izobraževanju na eni strani ter na drugi okrog pričakovanj do visokega šolstva (prim. 

Rethinking education: investing in skills for better socio-economic outcomes 2012 in OECD: 
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Competences for the knowledge economy 2001). Poklicno in strokovno izobraževanje naj bi na tej liniji 

prispevalo k ekonomski rasti z veščinami za trg dela. Pri tem je večina raziskav o napovedih potreb do 

nacionalnih sistemov PSI evropska (prim. CEDEFOP 2015a). Podatki o populaciji kot elementu 

kakovosti se v kazalnikih (prim. Mali 2007 in EQVET) kažejo kot podatki o uspešnosti zaključevanja PSI 

in zaposljivosti. V samoevalvacijo tako niso zajeti podatki o uspešnosti na poklicni maturi, strokovnem 

izpitu. Značilnosti populacije, ki se vpisuje v PSI, so zajete v strukturiranost sistema (prim. Bela knjiga 

2011: 222, 232–245) skozi prehode med različnimi oblikami in ravnmi znotraj njih, pri čemer kljub 

obstoječim študijam (prim. Flere 2008) v UZK niso tematizirani. Selekcija in legitimacija sta kot elementa 

kakovosti na ravni izobraževalne strukture zajeta kot vpis in vertikalno prehajanje v bolj ali manj 

zahtevne stopnje PSI ter v delu praktičnega usposabljanja (prim. NPK, mojstrski izpit). Med selekcijske 

mehanizme v UZK sodita še poklicna matura in zaključni izpit, pri čemer prva legitimno zagotavlja vstop 

v terciarne oblike izobraževanja, druga pa na trg dela. Mehanizmom UZK kot elementu zunanje 

odgovornosti lahko sledimo na omenjeni liniji, čeprav se – kot kaže dejanska zunanja odgovornost – 

skozi element zaposljivosti (kot pričakovanega učinka PSI) strukturira v notranjo odgovornost, v 

samoevalvacijo. Racionalnost časa je v UZK PSI zajeta v načelu nenehnega napredka, kljub temu pa se 

v letnih ciklih samoevalvacije kaže, da so ti za kakovostno izvedbo procesov prekratki; kot taki ostajajo 

formativna oblika povzemanja rezultatov. Racionalnost normalizacije je v večjem delu presečišče 

juridičnega urejanja; to naj bi se s predlaganimi akreditacijskimi postopki v delu celo okrepilo, in 

ponekod disciplinskega urejanja ekonomske racionalnosti, ki ob uporabi primerjav na evropski ravni 

(prim. CEDEFOP) poskuša uravnavati sprejemljiva povprečja. Nacionalne kontekstualne študije (kot jih 

npr. v primeru PISE in TIMSSA izvaja Pedagoški inštitut) na področju PSI nimamo. Načini normalizacije 

se kažejo tudi v edukacijskih politikah, pri čemer umanjka politika države, ki bi tudi finančno omogočila 

delujoče socialno partnerstvo ter povezovanje nacionalnih baz podatkov in institucij.  

 

Povzeli bi lahko, da so izbrane racionalnosti in elementi kakovosti v UZK PSI podrejeni ekonomski 

racionalnosti. Varnost izhaja predvsem iz mednarodne ekonomske vednosti, ki kljub zamikom 

produkcije in trga dela verjame, da se bo potreba po poklicni in strokovni izobrazbi v prihodnosti sicer 

spreminjala, a kljub temu stopnjevala.  
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4.5 Izobraževanje odraslih56 

 

4.5.1 Liberalna racionalnost: avtonomija kot element kakovosti izobraževanja odraslih  

 

»Odločitev za uporabo modela POKI je prostovoljna.«  

»Če ta sklep temelji na samostojni odločitvi, je mogoče pričakovati zadostno zavzetost in zavezanost, ki sta 

potrebni, da se presojanje in razvijanje tudi izpeljeta« (Klemenčič, Možina 2011: 180–181).57 

»Kakovost izobraževanja odraslih v gimnazijah se ne presoja po nobenih posebnih pristopih; če se, se 

uporabljajo enaki pristopi kot pri izobraževanju mladine.«  

Avtonomija je v UZK izobraževanja odraslih vpeta na več ravneh. Notranji pristop k UZK s 

samoevalvacijo, kot je strukturiran skozi model samoevalvacije POKI (Ponudimo odraslim kakovostno 

izobraževanje), izhaja iz predpostavke, da je prav samostojna, avtonomna odločitev za samoevalvacijo 

edina, ki lahko prinese zadostno zavzetost izobraževalnih organizacij in posameznikov ter s tem pogoje, 

možnosti, da se kakovost razvija. Še več: tako se lahko razvije kultura kakovosti.  

Odgovornost za kakovost (skrb za) in kultura kakovosti nastajata skozi participacijo, sodelovanje in 

lastništvo nad rezultati samoevalvacije, torej vse od določitve organizacije za samoevalvacijo, skozi 

proces do rezultatov in do odločitve za javno objavo rezultatov samoevalvacije. Tudi izbira 

metodološkega pristopa je odvisna od avtonomne odločitve uporabnikov modela POKI kot izbira 

področja, kazalnikov, ki so lahko – odvisno od izbire – kvalitativni ali kvantitativni ali pa gre za 

kombinacijo.  

Zadnje je povezano tudi z znanjem posameznikov in izobraževalne organizacije za obvladovanje 

posameznih pristopov v kombinaciji z različnim podpornimi mehanizmi, ki jih model nudi. Nosilci 

samoevalvacije se tudi avtonomno odločajo o procesih in rezultatih ter o tem, kdaj in kako pogosto bo 

kdo sodeloval. 

Izobraževalne organizacije so odgovorne za zadovoljstvo notranjih in zunanjih skupin, za blaginjo 

zaposlenih in širše družbe. POKI ponuja model kakovosti, ki vključuje širšo družbeno odgovornost, tudi 

                                                      

56 Sonja Klemenčič, Tanja Možina: Presojanja in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih. V: Kos, Ž., Gaber, S. (2011): 
Kakovost v šolstvu v Sloveniji (176–225). 

57 Navedbe avtoric v celotni analizi služijo kot izhodišča strukturiranja posameznih racionalnosti in iz tega izhajajočih 
premišljanj še mogočih zamikov racionalnosti. Več navedb avtoric, na katerih temelji analiza posamezne racionalnosti in iz 
nje izhajajoči razmisleki, je zapisanih v dodatku.  
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s tem, ko izobraževalnim organizacijam ponuja jasno in kombinirano metodologijo, upravljanje in 

načrtovanje na podlagi dejstev in ugotovitev. Odgovornost na tej liniji je strukturirana kot kultura učenja 

in sodelovanja, etično, družbeno tudi z upoštevanjem razmerij moči (interesnih skupin). 

Model upošteva tudi avtonomijo učiteljev v razmerju z doseganjem ciljev kurikula in implicira 

odgovornost učiteljev za stalno strokovno usposabljanje. Upošteva tudi avtonomijo udeležencev in s 

tem specifike populacije odraslih, ki jih skozi privzemanje andragoških pristopov pri učenju in 

poučevanju tudi skozi spekter podpornih izobraževalnih dejavnosti, npr. središč samostojnega učenj, 

vključuje tudi v UZK. 

Izobraževanje odraslih se delno izvaja v javnih izobraževalnih organizacijah, delno pa v zasebnih. 

Zasebni del neformalnega izobraževanja je torej avtonomen glede kakovosti; to pomeni, da se lahko 

preverja kakovost, ni pa nujno. Nekatere zasebne organizacije, kamor umeščamo tudi izobraževanja v 

podjetjih, jezikovne šole, nevladne organizacije in javne institucije, uporabljajo enake pristope h 

kakovosti, kot jih sicer uporabljajo za druge aktivnosti na ravni organizacije, nekatere se poslužujejo 

mednarodnih certifikatov itn.  

Drugače pa velja za javni del izobraževanja odraslih (IO), ki zagotavlja javnoveljavno izobrazbo. Ta v 

delih upošteva avtonomijo ravni, na kateri se posamezne izobraževalne dejavnosti izvajajo. Tako je 

osnovnošolsko izobraževanje ter srednješolsko, poklicno in strokovno izobraževanje podrejeno 

racionalnosti in mehanizmom UZK, ki se uporabljajo na teh ravneh. Gre torej za avtonomijo institucij v 

razmerju s posamezno ravnjo.  

Na drugi strani pa smo priča poskusom vzpostavljanja avtonomije izobraževanja odraslih v razmerju z 

izobraževanjem mladine znotraj teh ravni – skozi poskuse pozicioniranja in krepitve polja izobraževanja 

odraslih. 

Podobno velja za avtonomijo vzpostavljanja polja kakovosti znotraj obstoječih struktur izobraževanja 

odraslih, ki sicer privzemajo specifiko populacije. Čeprav se je na nacionalni ravni pod okriljem 

Andragoškega centra razvil relativno samostojen pristop h kakovosti, pa se ob odsotnosti finančnih in 

nekaterih normativnih pogojev ta dejavnost ne razvija celovito. 

Omenjeno je še posebej vidno na ravni posameznih organizacij, v katerih so skozi pilotni projekt že 

poskušali vzpostaviti omrežja svetovalcev za kakovost, ki pa niso zaživela zaradi pomanjkanja finančnih 

sredstev. 
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Ovire pa so tudi na ravni racionalnosti organizacij samih, v katerih je notranja presoja sicer vzpostavila 

jedra, skupine za kakovost, a sta se obseg dela in zahtevnost procesa izkazala kot pretirana glede na 

to, da so te skupine za kakovost skrbele sekundarno, ob siceršnji prvotni dejavnosti. Sem lahko 

umestimo tudi odpor zaposlenih in vodstva do sprememb obstoječih procesov in utečenih načinov dela. 

Ne glede na omenjeno upoštevanje različnih racionalnosti kakovosti znotraj izobraževanja odraslih ne 

predvideva konceptualnega poenotenja izhodišč.  

Avtonomija je skozi prakse UZK v IO zajeta na ravni posameznikov, ki so vključeni v izobraževanje 

odraslih, izvajalcev izobraževanja odraslih, organizacij izobraževanja odraslih in javnih institucij, ki 

izvajajo izobraževanje odraslih. Vzpostavlja se v razmerju z odgovornostjo na vseh prej omenjenih 

ravneh in jo je mogoče uvrstiti med mehanizme strukturiranja skrbi zase, skrbi za organizacijo, skrbi za 

družbo pa tudi odgovornost za uresničevanje ciljev in namenov različnih segmentov izobraževanja 

odraslih. Ob tem je pomemben element strukturiranja posameznika, skupnosti – organizacije in polja 

izobraževanja odraslih tudi vednost, ki strukturira UZK, pa tudi vednost, ki strukturira racionalnost 

organizacij in posameznikov, ki so vključeni v procese UZK. Vednost o UZK se tu povezuje z 

racionalnostjo učljive družbe oziroma družbe znanja. Znanje za upravljanje z avtonomijo je ob tem, ko 

implicira odgovornost, hkrati tudi oblika varnosti. Avtonomija izvajalcev izobraževanja odraslih je 

omogočena in hkrati povezana s stalnim strokovnim izobraževanjem, tudi skozi UZK in za zagotavljanje 

kakovosti. Odgovornost se vzpostavlja tudi v razmerju do zadovoljstva uporabnikov, kar lahko sicer 

pripišemo mehanizmom potrošniške kulture, vendar se v UZK javnega dela IO zatika za odgovornost 

deležništva; UZK, ki se strukturira skozi sodelovanje in lastništvo procesov ter rezultatov in s tem 

omogoča prostor in čas za razumevanje in vzpostavljanje praks, ki naj bi se izšle v relativno stabilno 

obliko odgovornosti kot kulturo kakovosti. To je mogoče razumeti kot odmik od instrumentalnega 

pojmovanja kakovosti, ki je sprejemljiva v procesu vzpostavljanja novih pristopov, mehanizmov UZK. 

Lahko pa pričakujemo, da se bo pod že omenjenimi pogoji zamaknila v vrednoto posameznikov in 

izobraževalnih organizacij. Zadnje pa ni brez težav; notranje odpore organizacij lahko pripišemo 

drugačnemu razumevanju avtonomije, pomanjkanju časa za opravljanje dela, ki je povezano z UZK, ki 

ni posebej nagrajeno, financirano.  

V zasebnem delu izobraževanja odraslih lahko pripišemo popolno avtonomijo v razmerju do 

mehanizmov UZK. Različna pojmovanja kakovosti so tam, kjer obstajajo kot pojem, ali tam, kjer so 

samo implicitno strukturirana kot instrumentalna v razmerju s potrebami posameznikov, uporabnikov in 

organizacije, ki izobraževanje izvaja. Kakovost je povezana z uspešnostjo programa, organizacije na 

trgu dela.  



142 
 

To ponuja pomembno izhodišče za razmislek o upravljanju prostorov avtonomije v javnem delu 

izobraževanja. Tam je relacija avtonomije in odgovornosti povezana z odgovornostjo do porabe javnih 

financ, ki jih država zagotavlja za posamezne oblike IO, odgovornosti v relaciji z družbeno-ekonomskimi 

nameni in cilji IO, ki so delno zajeti v regulacijske mehanizme države kot predpisi, zakoni in smernice. 

Meje teh mehanizmov so morda v izobraževanju odraslih vidne skozi opozorila, da se kljub 

prilagoditvam za izobraževanje odraslih, ki so vključeni v javnoveljavne oblike izobraževanja (OŠ in SŠ), 

postopki in mehanizmi tudi v delu UZK še vedno preveč podrejajo racionalnosti teh ravni in v delu ne 

podredijo racionalnosti specifične populacije.  

V okviru avtonomije izobraževanja odraslih in UZK IO lahko umestimo tudi položaj in vlogo 

Andragoškega centra, ki mu normativni in finančni pogoji, ki jih zagotavlja država, omogočajo delovanje 

in strukturiranje UZK IO kot specifične vednosti o kakovosti v polju IO. 

 

4.5.2 Ekonomska racionalnost kot tip upravljanja sodobnih  

 

Financiranje kot element kakovosti izobraževanja odraslih 

»Izvedbo programa je na začetku izvajanja programa financiralo Ministrstvo za šolstvo in šport, zdaj pa se 

financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Izobraževalnim organizacijam so omogočeni brezplačno 

usposabljanje in brezplačna učna gradiva ter različna vodila in drugi pripomočki« (prav tam: 192). 

Finance kot mehanizem upravljanja prostorov skozi UZK razkriva tudi racionalnost oblasti. Kateri 

mehanizmi UZK so financirani z javnimi sredstvi in kateri s projektnimi, delno pokaže na hierarhičnost 

prioritet, predvsem pa razkriva s tem povezano legitimnost praks UZK in način pojmovanja ter predvsem 

nevarnost instrumentalne racionalnosti projektnega financiranja.  

»Sredstva za delovanje sistema kakovosti izobraževanja odraslih: Opisani sistem lahko deluje le, če so zanj 

zagotovljene vse potrebne razmere – nekatere smo opisali že v drugih poglavjih« (prav tam: 128).  

Razvoj kakovosti je odvisen od finančne podpore MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) 

in Andragoškega centra za razvojno delo na področju kakovosti. V začetku so bile finance zagotovljene 

tudi za POKI, pozneje pa se je finančna sredstva zagotavljalo prek ESS-projektov. 

Stabilna finančna sredstva, čeprav minimalna, so pogoj za razvoj aktivnosti in širše privzemanje praks 

kakovosti, kot se je pokazalo na primeru projekta za vzpostavitev omrežja svetovalcev.  
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Finančna podpora za kakovost je hkrati tudi podlaga za legitimnost procesov in praks kakovosti. V 

javnem delu izobraževanja del racionalnosti mehanizmov kakovosti, kar se kaže tudi skozi avtonomnost 

v razmerju do UZK v izobraževanja odraslih, zapade zasebnim organizacijam, pri čemer nimamo 

podatkov o mehanizmih kakovosti.  

Finančni mehanizmi so lahko sami po sebi element krepitve kakovosti prek države. Če bi bila prva 

samoevalvacija po modelu POKI, ki je bil odobren kot ustrezen tudi na Strokovnem svetu za 

izobraževanje odraslih in tako dobil finančno podporo za razvoj, finančno podprta z nacionalnimi 

sredstvi, bi tako ohranjala racionalnost avtonomije pri izbiri modela UZK, a hkrati krepila odgovornost v 

smislu izbire modela, ki je konceptualno in metodološko utemeljen.  

Politična ekonomija v prostor edukacije skozi UZK vstopa kot mehanizem, ki omogoča in pogojuje 

avtonomijo ter hkrati implicira odgovornost do porabe (javnih) financ. Da so finance mehanizem 

upravljanja UZK in skozi UZK, kaže interes države, da financira določene aktivnosti iz sredstev 

proračuna ali iz projektnih sredstev, pri čemer je ob aktivnosti področja financiranja pomemben dejavnik 

tudi stabilnost financ. V UZK IO se pokaže, da je razvoj kakovosti v delu odvisen prav od finančnih 

možnosti – razvojno-raziskovalnega dela ACS (človeških virov), uspešnosti implementacije projektov v 

času trajanja in finančne podpore. Ob tem, ko je skozi financiranje izkazan interes za procese in prakse 

UZK, tem istim praksam dodeli legitimnost. Tako je na primer v IO-projektu UZK, POKI, ob tem, ko ga je 

financiral in tudi potrdil Strokovni svet za IO, omogočena legitimnost pozicije modela v IO. Financiranje 

deluje na tej ravni kot mehanizem selekcije in legitimacije upravičenih praks ter hkrati mehanizem 

pozicioniranja racionalnosti UZK IO, ki ob mnoštvu pristopov k UZK od države legitimno lahko pričakuje, 

da bi s tem, ko je omogočila razvoj modela in skozi racionalnost vednosti strokovnega sveta potrdila 

ustreznost, lahko produktivno krepila njegovo uporabo, s tem ko bi finančno podprla izvajanje 

samoevalvacije prav po tem modelu, ob tem pa ne bi represivno posegla v racionalnost avtonomije 

institucij, ki se lahko odločajo za uporabo drugih modelov.  

Racionalnost upravljanja skozi finance se lahko sledi tudi skozi družbeno-ekonomske namene in smotre 

kot financiranje tistih programov, ki so v družbenem in ekonomskem interesu. Brezplačni programi, torej 

tisti, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so tisti, ki so zagotovljeni z zakonom (OŠ za odrasle) in z 

letnim programom (izobraževanje brezposelnih oseb, izobraževanje po programih »Usposabljanje za 

življenjsko uspešnost« in »Projektno učenje mladih«) (prim. Vpis in načini financiranja izobraževanja).  

V preostalem delu je v uporabi tretjinsko načelo, ki strošek porazdeli v tretjinskih deležih med 

udeleženca, lokalno skupnost in državni proračun (prim. prav tam). Porazdelitev finančnega bremena 

kaže tudi na racionalnost delitve odgovornosti za IO in s tem za skrb za kakovost.  
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Finančni mehanizmi se kažejo kot produktiven način upravljanja avtonomnih prostorov, represivno pa 

delujejo takrat, ko ob pomanjkanju oziroma popolnem umiku finančnih sredstev skozi normativne in 

druge regulacijske mehanizme še vedno pričakujejo UZK. To kaže na dvoje: da kultura kakovosti, ki se 

skozi finančno podporo UZK vzpostavlja in žene razvoj ter prakse kakovosti, tudi ko sredstev ni več, in 

hkrati tudi na pričakovanje, da vzpostavitev kulture kakovosti pomeni krepitev racionalnosti politične 

ekonomije na liniji minimalizacije stroškov in maksimalni učinek, ki omogoča zamik od instrumentalne 

racionalnosti k vrednotni.  

 

Trga dela, prehodnost in zaposlitev kot elementi kakovosti izobraževanja odraslih 

»Ena večjih nevarnosti, ki se lahko pojavi v izobraževanju (tudi kadar gre za uveljavljanje načinov skrbi za 

kakovost), je, da bi pogledi neke interesne skupine ali interesnih koalicij prevladali nad vsemi drugimi« (Apple 

2003; Laval 2005) (prav tam: 182). 

Prehodnost in zaposljivost skozi model kakovosti POKI nista posebej izpostavljeni. 

Tržna logika je verjetno najočitnejša v zasebnem delu izobraževanja odraslih, v delu javnega 

izobraževanja pa je umeščena v razmerja z drugimi racionalnostmi; delodajalci so le eni izmed 

deležnikov, ki so vključeni v samoevalvacijo. POKI sicer kot model upošteva interesne skupine in 

razmerja moči, zato elementov podrejanja edukacije tržnim elementom znotraj tega ni zaznati.  

Kljub temu je zaznati opozorila, da je racionalnost trga tista, ki v razmerjih moči lahko prevlada kot 

merilo za presojo kakovosti, predvsem s sklicevanjem na avtorje, kot sta M. Apple in C. Laval.  

Tu lahko dodamo tudi certificiranja in nagrade za kakovost, ki lahko ob začetnem promocijskem namenu 

kakovosti izidejo v racionalnost pozicioniranja institucij na izobraževalnem trgu in so hkrati tudi element 

razvrščanja. 

V povezavi s finančnimi mehanizmi lahko sledimo tudi zavezanosti kakovosti zaposlovanju, prehodnosti 

znotraj izobraževanja in na trg dela. V delu javnega IO je to povezano z ravnjo in namenom posameznih 

programov (npr. OŠ, SŠ – PSI). V modelu POKI pa prehodnost in zaposljivost nista posebej 

izpostavljeni.  

Delno sta zajeti v spremljanju splošne uspešnosti izobraževanja odraslih kot napredovanje odraslih med 

izobraževanjem, osip pri izobraževanju in kot spremljanje števila odraslih, ki uspešno dokončajo 

izobraževanje, ter delno skozi spremljanje dosežkov v znanju kot doseganju ciljev izobraževanja, razvoj 

temeljnih in poklicnih možnosti (prim. Možina idr. 2013: 339 in 355). 



145 
 

V modelu POKI so potrebe trga dela kot enega izmed elementov kakovosti IO upoštevane skozi 

vključevanje delodajalcev v proces UZK. Tako je zagotovljena varnost v razmerju s potrebami trga dela 

in tudi IO. Sodelovanje v procesu UZK namreč predpostavlja razumevanje različnih interesov in 

vzpostavljanja (varnih) medsebojnih razmerij. Da je logika zaposljivosti in tržne racionalnosti lahko 

preprosto privzeta kot edina racionalnost kakovosti, kaže na to, da model upošteva družbeno 

strukturirana razmerja moči ter jih skozi procese poskuša nevtralizirati. Opozorila so prezentna tudi pri 

nekaterih avtorjih, kot sta M. Apple in C. Laval, ki sta v svojih delih kritična do vdora potrošniške in tržne 

racionalnosti v šolski prostor.  

Ob odsotnosti kvantitativnih podatkov posebej za IO ter heterogenosti programov in praks se 

učinkovitost IO izmika tržni racionalnosti, a hkrati ne omogoča celovitega vpogleda v prakse kakovosti. 

 

Potrošniška kultura: personalizacija, individualizacija kot elementa kakovosti izobraževanja odraslih 

»/…/promovirati dobitnike znaka in priznanj pri financerjih, ustanoviteljih, uporabnikih /…/«(prav tam: 221). 

Personalizacija in individualizacija nista posebej tematizirani, sta pa zajeti normativno, torej regulirani na 

ravni OŠ s predmetnikom in z organizacijskimi oblikami (prim. Program osnovne šole za odrasle) ter z 

Navodili o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja in osebnim izobraževalnim 

načrtom (prim. prav tam).  

Potrošniške elemente lahko sledimo skozi spremljanje zadovoljstva uporabnikov, predvsem v delu 

programov IO, ki je plačljiv, bolj izraženo v zasebnem delu IO, delno tudi v javnem. 

Personalizacija kot koncept v UZK IO ni posebej omenjena. Je pa zajeta že na juridični ravni kot 

normativno pogojevanje prilagoditev za IO na ravneh, ki so sicer racionalnosti izobraževanja mladine. 

Sem zakon umešča časovne prilagoditve v razmerju do zaposlitve in drugih obveznosti, ki izhajajo iz 

predpostavljenih lastnosti specifične populacije, prilagoditve v didaktičnih, andragoških pristopih, oblikah 

dela, ki so prilagojeni populaciji, pri čemer je upoštevana avtonomija udeležencev.  

Osebni izobraževalni načrt je del te logike (Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, 13., 14. člen in Predmetnik OŠ za odrasle).  

Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih posebno pozornost namenjajo podpori posamezniku pri 

izobraževanju in učenju (svetovalno in učno podporo, podporo pri samostojnem učenju in pri 

odpravljanju ovir pri izobraževanju) (prim. Možina idr. 2013: 271–329). 
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4.5.3 Racionalnost družbe znanja: kakovost kot mehanizem pozicioniranja izobraževanja odraslih v 

družbi  

 

»Andragoški center Slovenije že vse od začetka snovanja modela POKI načrtno skrbi za pripravo in izdajo 

strokovne literature v podporo modelu, kar izhaja iz prepričanja, da je mogoče dosegati načrtno in dobro delo za 

razvoj kakovosti le, če bodo imeli nosilci samoevalvacije dovolj znanja in podpore. Strokovna literatura vsekakor 

sodi v ta sklop. Tako je ACS izdal nekaj temeljne strokovne literature o presojanju in razvijanju kakovosti 

izobraževanja odraslih« (prav tam: 191). 

Skozi UZK lahko sledimo tudi načinom pozicioniranja izobraževanja odraslih v družbi. Heterogenost, 

pestrost programov izobraževanja odraslih vse od programov za pridobivanje javnoveljavne izobrazbe 

odraslih do posebnih programov za odrasle, formalnih in neformalnih, ter izobraževanja v zasebnih 

izobraževalnih institucijah. Številne javne in zasebne institucije ter različni izobraževalni programi kažejo 

na pomembno pozicijo, ki jo ima izobraževanje v družbi.  

Skozi mehanizme UZK se izobraževanje odraslih še dodatno pozicionira, predvsem na račun 

razvojnega in strokovnega dela, ki ga ACS opravlja tudi kot produkcija specifičnega diskurza. Tu je 

pomemben del tudi v spremljavi in zagotavljanju standardov kakovosti za odrasle in v poskusih 

zagotavljanja transparentnosti. POKI (prim. POKI) tako skozi področja in podpodročja upošteva cilje in 

potrebe odraslih ter individualne in skupinske potrebe tistih, ki se z izobraževanjem ukvarjajo.  

V POKI se kaže tudi edukacijska logika kakovosti; pozornost na načrtne, procesne in dinamične prijeme 

se oddaljuje od statičnih modelov kakovosti in s tem nevarnosti, da bi se kakovost podredila samo 

specifičnim interesom, npr. tržni logiki. Sočasno z močno zavzetostjo za avtonomijo vključuje tudi 

elemente eksternosti skozi krepitev sodelovanja različnih interesnih skupin; tako strukturira odgovornost 

v razmerju do izobraževalnega polja in skrbi za andragoško delo (prim. Klemenčič 2009).  

Racionalnost družbe znanja kaže na specifično obliko varnosti, ki je privzeta skozi edukacijo. Varnost se 

strukturira kot vednost o skrbi zase v avtonomno dodeljenih in omogočenih prostorih delovanja, ki jih 

liberalna družba proizvaja.  

Več kot je pomnožitev avtonomnih prostorov, več znanja posameznik potrebuje, da se v družbi počuti 

varnega. Ob procesih individualizacije je tudi skrb za izobraževanje postala skrb posameznika zase, a 

hkrati tudi družbe. Skrb družbe se na tej liniji strukturira med liberalno racionalnostjo in mehanizmi 

socialne enakosti. Država v določenem delu omogoča tudi brezplačno izobraževanje za odrasle s ciljem 

krepitve avtonomije in odgovornosti za upravljaje lastnega življenja. Različni izobraževani programi v 
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zasebni sferi kažejo tudi na interes posameznikov po izobraževanju. V delu je to zapisano družbenim 

ciljem, strukturiranju sodobne osebnosti, v delu tudi trgu dela. Skupno izhodišče je potreba po 

vseživljenjskem učenju, ki predpostavlja učljivost družbe, organizacij in posameznika ter je tako tudi 

mehanizem normalizacije. 

Pregled javnega dela izobraževanja odraslih kaže na družbeno-ekonomske interese in privzete potrebe 

sodobne družbe.  

Programi pridobivanja javnoveljavne izobrazbe kažejo na interese družbe znanja kot produktivnega 

dejavnika, kot družbene in ekonomske nujnosti, preostali programi javnega izobraževanja58 odraslih pa 

so namenjeni »zviševanju splošno izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva, funkcionalnemu 

opismenjevanju, spopolnjevanju znanja za delo in poklic, izobraževanju in usposabljanju brezposelnih, 

izobraževanju za demokracijo, učenju tujih jezikov, učenju slovenskega jezika za tujce, izobraževanju za 

kvaliteto življenja, izobraževanju za uveljavljanje posebnih pravic manjšin in odraslih s posebnimi 

potrebami in posebnih skupin ter drugemu splošnemu izobraževanju odraslih« (ZIO, 7. člen).  

Na ozadju zapisanega se kakovost v izobraževanju odraslih kaže kot mehanizem zagotavljanja varnosti 

izvajanja teh programov in temelji na enakih izhodiščih, učljivosti kot mehanizem izboljšav. Spremljanje 

kakovosti na tej liniji hkrati kaže interes za upravljaje polja IO, tudi kot spremljanje učinkov OI (udeležbe 

v vseživljenjskem učenju, krepitve položaja odraslih na trgu dela in krepitvi socialnih vezi ter aktivnega 

sodelovanja v skupnosti) (prim. Možina idr. 2013: 373–399). 

 

Populacija kot element kakovosti izobraževanja odraslih  

»Postopno naj bi z uporabo modela POKI v izobraževalni organizaciji dosegali naslednje temeljne cilje: ponudili 

odraslim kakovostno izobraževanje, ustrezno njihovim značilnostim in izobraževalnim potrebam« (prav tam: 181). 

                                                      

58 Programi splošnega opismenjevanja (usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj; usposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe; usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja; usposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Moj korak; usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto, Računalniška 
pismenost za odrasle), programi za integracijo priseljencev (Slovenščina za tujce, Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture 
in ustavne ureditve v Republiki Sloveniji, Začetna integracija priseljencev), programi za mlajše odrasle (Projektno učenje za 
mlajše odrasle) in  Jezikovni programi (Madžarščina za odrasle, Angleščina za odrasle, Francoščina za odrasle, Italijanščina 
za odrasle, Nemščina za odrasle). 
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V UZK IO izstopa specifika populacije odraslih. Programi so prilagojeni skladno z načeli izobraževanja 

odraslih in na ravni organizacije. V javnem delu POKI opozarja na marginalnost izobraževanja odraslih v 

srednješolskem izobraževanju. 

V UZK IO so prepoznane posebne lastnosti populacije odraslih, ki so normativno zagotovljene skozi 

Zakon o izobraževanju odraslih ter kot prilagoditve oblik in procesov pa tudi vsebine programov 

izobraževanja odraslih.  

Avtonomija, ki je odraslim pripoznana tudi kot deležnikom v modelu POKI, ob elementih individualizacije 

in personalizacije izobraževalnih programov kaže tudi na drugačno strukturo časa odraslih, ki se 

razlikuje od časa mladine; tako so privzete naravnosti populacije, za katero se predpostavlja, da 

potrebuje drugačne (andragoške) pristope v izobraževanju, drugačne mehanizme učenja in poučevanja, 

da je izobraževanje le eden izmed prostorov, ki strukturira čas odraslih (izvajanje programov v 

popoldanskem času, ob koncih tedna …) in se razlikuje od izobraževanja mladine, za katero se 

predpostavlja, da je čas za izobraževanje prvoten in približek temu, kar je pri odraslih predpostavljeno 

za čas pridobitnega, mezdnega dela. V delu programa za odrasle upoštevajo heterogenost populacije, 

ko ločujejo mlajše odrasle, programe za tretje življenjsko obdobje. Skozi UZK se kaže potreba po 

dodatni diferenciaciji in upravljanju populacije odraslih v delu izobraževanja za pridobitev javnoveljavne 

izobrazbe: odrasli so v tem delu vključeni v ravni, ki so prvotno namenjene izobraževanju mladine. Tu 

se v referenčnem besedilu kaže, da populacija ne izstopi na ravni nacionalnih oblik preverjanja znanja 

(NPZ, matura in poklicna matura). 

 

Selekcije in legitimacije kot elementa kakovosti izobraževanja odraslih  

»Predlagamo, da bi v prihodnje razvijali:institucionalno in programsko akreditacijo: številne strokovne evalvacije 

kažejo, da sedanja ureditev ni dobra, saj omogoča, da ustanove izvajajo javno izobraževanje odraslih ne glede 

na to, ali imajo za izvajanje dejavnosti izpolnjene vsaj minimalne pogoje, ki jih tudi vzdržujejo; s tem dovolj 

pogosto ogrožajo interes udeležencev in javni interes. Zato kaže uvesti institucionalno akreditacijo z minimalnimi 

standardi kakovosti za izvajalce dejavnosti in z zahtevo po periodičnem preverjanju ohranjanja teh standardov. 

Programska akreditacija je po svoje uveljavljena že zdaj v postopku vpisa v razvid izobraževalnih organizacij, 

zato je treba ob pripravi strokovnih rešitev za uvedbo akreditacije razmisliti, ali programsko akreditacijo uvesti v 

povezavi z institucionalno ali pa ohraniti sedanji način vpisa v razvid za programsko akreditacijo« (prav tam: 212). 

Selekcijski mehanizmi so v delu, ki sodi pod javnoveljavno izobrazbo, normativno določeni in usklajeni s 

posamezno ravnjo. Drugod izobraževanje odraslih nima izpostavljene selekcijske funkcije, je pa zato 

pomembnejša inkluzijska v razmerju s krepitvijo državljanske, družbene in ekonomske avtonomije 
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posameznikov (npr. programi splošnega opismenjevanja). Ker je vključitev v izobraževanje odraslih 

najprej povezana z avtonomno odločitvijo posameznika in nato z edukacijskimi procesi, ki krepijo 

različne elemente avtonomije, se legitimnost te ravni strukturira med potrebami posameznikov in 

posameznimi družbenimi skupinami ter državo, ki skrbi za varnost odraslih, s tem ko omogoča 

vključevanje v različne izobraževalne programe.  

Mehanizmi selekcije in legitimacije pa so v kakovost vpeti na ravni izobraževalnih organizacij in z 

njihovo odgovornostjo za samopreverjanje, samoevalvacijo kot zavezanost izboljšavam. Kljub temu se – 

kar se tiče zagotavljanja minimalnih standardov – kaže dodatna potreba po selekciji in regulaciji 

izobraževalnih organizacij kot predlog za institucionalno in programsko akreditacijo po vzoru visokega 

šolstva.  

UZK v izobraževanju odraslih zagotavlja varnost na ravni izvajalcev, organizacij izobraževanja odraslih. 

Med selekcijske mehanizme na juridični ravni uvršamo vpis v razvid in izobrazbene pogoje za izvajalce, 

učitelje izobraževanja odraslih. UZK skozi model POKI (enako velja tudi za ISO-standarde) implicitno 

selekcionira institucije, medtem ko podeljuje znake kakovosti, certifikate tistim institucijam, ki uporabljajo 

določeno metodologijo oziroma zagotavljajo standarde skladno s cilji določenega modela. Pri tem ne 

gre za eksplicitno selekcijo; ta se bolj kot na zunanje dejavnike obrača navznoter in organizacije ter tam 

zaposlene spodbuja k selekciji tistih praks, ki so v razmerju s kakovostjo šibke, in jih tako poskuša 

krepiti ter ob tem legitimira prakse kakovosti kot kakovost izobraževalnih praks institucije. To lahko 

pripišemo tudi racionalnosti odgovornosti kot skrbi zase in odgovornosti do uporabnikov storitev. Kaže 

pa, da se ob pestri ponudbi in povpraševanju ter nezadostni regulaciji oblasti te prakse niso dovolj. V 

tem kontekstu je mogoče razumeti tudi predlog ACS za dodatne akreditacijske postopke po vzoru 

visokošolske institucionalne in programske akreditacije. 

Skozi izobraževalne programe za odrasle v delu, ki ne zapade pridobivanju javnoveljavne izobrazbe, o 

selekciji kot mehanizmu kakovosti dosežkov ne moremo govoriti. Ti programi so zasnovani predvsem 

inkluzivno; krepijo dispozicije odraslih v razmerju z različnimi družbenimi in ekonomskimi cilji. V 

povezavi z javnoveljavno izobrazbo pa se podatki o dosežkih, posebej za populacijo odraslih v 

osnovnošolskem, srednješolskem izobraževanju, ne zbirajo.  
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4.5.4 Racionalnost vednosti: pristopi k UZK  

 

Zunanje odgovornosti kot element kakovosti v izobraževanju odraslih  

»Možna dopolnitev sedanjega načina presojanja rezultatov samoevalvacij je vzpostavljanje anonimnih 

nacionalnih baz rezultatov merjenja določenih kazalnikov, ki bi jih izvajalci samoevalvacije (samo oni) uporabljali 

kot referenčne točke za presojo svojih rezultatov (v določenem času se npr. izvede merjenje določenega pojava v 

vseh organizacijah, ki to želijo; prikažejo se skupni rezultati vseh sodelujočih).« 

 

Zunanji mehanizmi kakovosti so v izobraževanju odraslih, modelu POKI, koncipirani kot zunanje 

referenčne točke primerjav v procesu samoevalvacije. V tem delu se kaže potreba po primerljivih bazah, 

ki bi omogočale več tovrstnih primerjav. Tudi na ravni nacionalnih preverjanj znanja (NPZ, matura) je 

želja, da bi se podatki znotraj sistemov agregirali tako, da bi omogočili spremljanje populacije odraslih 

znotraj preostalih ravni edukacije. 

Zunanji pristopi so v model POKI vpeti komplementarno z notranjimi in so pojmovani širše od zunanjega 

nadzora ter upravljanja s statističnimi podatki. Kvantifikacija se kaže kot produktivno vpeta v kvalitativne 

metode. Specifičnega diskurza učinkovitosti v modelu POKI ni zaznati.  

Zunanji pristopi so tako pojmovani široko; zajemajo zunanje spremljave kot spremljanje procesov in 

rezultatov posameznih javnih izobraževalnih programov ter nacionalnih projektov in uvajanja novosti. 

Spremljave naj bi izvajali pristojni javni zavodi na podlagi načrtov spremljanja v dogovoru z 

ministrstvom. Del zunanjih pristopov je tudi zunanje preverjanje znanja ter izidov na ravni 

osnovnošolskih in srednješolskih programov, ki je namenjeno posamezniku in sistemu. V tem delu je 

pristop tudi za izobraževanje odraslih ustrezen, le izidi naj bi bili transparentnejši za populacijo odraslih.  

Zunanje evalvacije, nacionalne in mednarodne, ki bi bile namenjene presoji procesov, rezultatov in 

učinkov izobraževanja odraslih, naj bi se izvajale kot nacionalne sistemske in strokovne evalvacije na 

podlagi dolgoročnega načrta. Ta naj bi bil usklajen in potrjen na Strokovnem svetu za izobraževanje 

odraslih, izvajale pa naj bi ga raziskovalne skupine, ki bi morale imeti na voljo ustrezne razvojno-

raziskovalne zmogljivosti. S tem bi lahko omogočili celovito presojo kakovosti, ki trenutno manjka, skozi 

spremljanje in evalvacijo nacionalnih interesov. Pri tem je pomembno, da zunanja evalvacija ostane 

zapisana presoji na sistemski ravni ter da ne posega na raven izvajalcev, učiteljev in udeležencev. 

Občasno je smiselno in nujno sodelovanje v mednarodnih presojah rezultatov in učinkov izobraževanja 

odraslih z namenom ugotavljanja doseganja mednarodno postavljenih standardov.  
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Del zunanjih elementov kakovosti je zajet tudi v vključevanju različnih subjektov, interesnih skupin v 

samoevalvacijo – v načrtovanje, izvedbo, evalvacijo rezultatov in v načrt izboljšav. 

 

Notranja odgovornost kot element kakovosti v izobraževanju odraslih  

»Nadaljnji razvoj kaže usmerjati tako, da se uveljavljajo tako notranji kot zunanji pristopi za presojanje in 

razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih, ki se med seboj sicer jasno razmejujejo, a komplementarno 

dopolnjujejo.« 

»Notranji pristopi naj temeljijo na samoevalvaciji kakovosti, katere temeljni nosilci so izobraževalne organizacije in 

osebje, ki dela v njih. Glede na dobre rezultate, ki jih daje uporaba modela samoevalvacije« (prav tam: 211). 

V modelu POKI je samoevalvacija privzeta kot osnovno izhodišče UZK, v katerega so vključeni tudi 

različni zunanji elementi kakovosti. Samoevalvacija je podprta z različnimi podpornimi mehanizmi, kot 

so: spletne zbirke podatkov, vprašalniki, strokovna literatura. Produkcija vednosti je na tej liniji sprejeta 

kot pomemben element krepitve samoevalvacije, ki je podprta tudi s svetovalno in z izobraževalno 

dejavnostjo. Model POKI temelji na filozofiji celostnega upravljanja in je zasnovan dinamično. Zajema 

vse ravni – od organizacije, programa, enote do učitelja, čeprav se na ravni učitelja pretežno ne 

uporablja. Zasnovan je tako, da spodbuja dialog in participacijo v vseh fazah.  

Pri razvoju, spremljanju in pri implementaciji se pokaže pomen razvojno-raziskovalnega dela ACS, ki 

enako filozofijo celostnega upravljanja upošteva za evalvacijo kakovosti lastnih aktivnosti na 

omenjenem področju.  

UZK v IO uporablja racionalnost komplementarnega zagotavljanja podatkov in produktivno vključuje 

statistično pridobljene podatke v proces samoevalvacije.  

Zunanja odgovornost je v model samoevalvacije vpeta in osmišljena kot zunanja spodbuda za notranje 

zagotavljanje kakovosti; zagotavlja varnost skozi primerjave. Vednosti, ki strukturirajo kakovost 

izobraževanja odraslih, in razmerja moči na tej liniji so v modelu POKI prepoznana in vpeta tako, da 

poskušajo zagotavljati uravnoteženost interesov in tipov vednosti. Problematizacija kakovosti je 

podrejena racionalnosti samoevalvacije in notranje odgovornosti za spremembe; pri tem produktivno 

uporablja zunanje spodbude, ugotovitve pa uporablja za legitimacijo izboljšav in predlogov dograditve, 

izboljšav na ravni samih mehanizmov kakovosti, tudi kot predloge za juridično dograjevanje pogojev.  

Vednost za kakovost in o kakovosti IO se oblikuje skozi razvojno-raziskovalno delo ACS in je prikazana 

skozi razvit model UZK IO POKI. Produkcija vednosti o kakovosti v IO omogoča konceptu in polju 
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pozicioniranja do oblasti, drugih ravni edukacije, do izobraževalnih institucij. Nabor virov in literature, ki 

so vključeni v analizirano besedilo, je rezultat razvojno-raziskovalnega dela ACS in izbranih vidikov 

razvojno-raziskovalnega dela o kakovosti v mednarodnem prostoru ter normativnih pogojev nacionalne 

zakonodaje, ki uravnava izobraževanje odraslih. Del literature pa lahko uvrstimo v širši kontekst 

družbenih, edukacijskih študij. 

 

4.5.5 Racionalnost časa sodobne družbe: kakovost kot element (nenehnega) napredka v 

izobraževanju odraslih 

 

»Samoevalvacijsko poročilo je podlaga za oblikovanje povsem konkretnih ukrepov (akcijski načrt za razvoj 

kakovosti), ki jih izobraževalna organizacija (na podlagi konsenza vseh zaposlenih) sprejme za izboljšanje 

kakovosti v nekem časovnem obdobju. V glavnem gre za obdobje enega leta« (prav tam: 190). 

Čas je v model POKI zajet skozi privzemanje racionalnosti dinamičnega modela in nenehnih izboljšav v 

iskanju čedalje višjih ravni kakovosti. Hkrati pa predvideva, da nosilec samoevalvacije v celoti odloči o 

vseh procesih in rezultatih ter o tem, kdaj in kako pogosto bo izvajal samoevalvacijo. Akcijski načrt, ki v 

procesu samoevalvacije nastane, pa je naravnan na obdobje enega leta. 

Čas je prepoznan kot pomemben delavnik pri nastajanju kulture kakovosti; sodelovanje v samoevalvaciji 

skozi daljše obdobje omogoča prepoznavanje kakovosti kot del procesov in praks, zato so tudi omejeni 

učinki projektov, ki sicer vzpostavijo določene prakse, ki pa v nadaljevanju ustrezno nepodprte zamrejo.  

Vprašanje časa v povezavi s kakovostjo IO, ki se zastavlja, je vezano na čas vzpostavljanja kulture 

kakovosti. To je povezano s časom, ki je potreben za privzemanje praks samoevalvacije in skrbi za 

kakovost kot del vrednotne racionalnosti IO. 

 

4.5.6 Racionalnost normalizacije: kakovost kot element uravnavanja normalnosti v izobraževanju 

odraslih 

 

»V sodelujočih kolektivih se je bistveno povečala pozornost na vprašanja kakovosti izobraževanja odraslih, 

marsikje se o teh vprašanjih pogovarjajo prvič, kljub dolgoletni tradiciji v izobraževanju odraslih. Položaj in pomen 

izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo tudi drugo izobraževanje, je pridobil več veljave. 

Pojavlja se cela vrsta strokovnih pobud za izboljšanje stanja izobraževanja odraslih na različnih področjih. 
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Povečuje se odgovornost za učne rezultate, ne samo v šolskem smislu (ocene), temveč tudi odgovornost za 

učinke v delovnem procesu. Sprožajo se razmišljanja o andragoških standardih kakovosti. V procese 

izobraževanja odraslih se uvajajo številne izboljšave. Povečuje se potreba po dodatnem izobraževanju za 

andragoško delo; povečini na podlagi uporabe modela POKI poteka cela vrsta izobraževanj. Pojavljajo se pobude 

po organizaciji strokovnih srečanj med učitelji različnih izobraževalnih organizacij za izmenjavo strokovnih 

rešitev« (prav tam: 195). 

Kakovost v izobraževanju odraslih deluje tudi kot mehanizem upravljanja heterogenosti: heterogenost 

vrst izobraževanja med javnim in zasebnim v razmerju do populacije mladih znotraj drugih ravni 

izobraževanja. Različna povprečja (interesna, statistična …) so privzeta kot mehanizem normalizacije. 

Filozofija celostnega upravljanja v modelu POKI upošteva interesno naravo in družbeno moč skupin, ki 

se vključujejo v samoevalvacijo. Ob tem je vključevanje in sodelovanje v določenem časovnem obdobju 

tisto, kar naj bi prispevalo k enakomernejši porazdelitvi različnih interesov, ki naj bi na koncu izstopili kot 

skupni interesi organizacije, polja kot kultura kakovosti in odgovornosti.  

V delu to zapade tudi produkciji specifične vednosti kakovosti v polju izobraževanja odraslih; skupna 

terminologija, izobraževanja, literatura omogočajo približevanje razumevanja kakovosti. Ob tem se 

kaže, da izstopa logika kakovosti kot kakovosti vodenja; sodobni modeli vodenja so modeli vodenja za 

kakovost strateških odločitev.  

V delu javnega izobraževanja odraslih pa se kaže prevladujoča moč normalizacije s poljem 

izobraževanja mladine. Predvsem v srednješolskem izobraževanju, kot se pokaže skozi kakovost, 

povprečja populacije odraslih niso dovolj transparentna v razmerju z izobraževanjem mladine.  

Pomemben del racionalnosti normalizacije se zatika tudi za zunanje dejavnike. Stabilnost finančnih in 

človeških virov je temeljni mehanizem, ki naj bi omogočal kakovost socialnega mreženja in avtonomije. 

Produktivnost se na tej ravni pokaže v času projektov, ko so različne aktivnosti finančno in strokovno 

podprte.  

Hkrati je del znanja logike zajet skozi potrebo po različnih bazah (nacionalnih in mednarodnih, 

podatkovnih in vsebinskih, npr. primeri dobrih praks), ki bi omogočile referenčne primerjave in tako 

zaokrožile proces samoevalvacije.  

Javno prikazovanje kakovosti kot prestavitev pristopa k UZK ter certificiranje in javno nagrajevanje za 

kakovost zapade omenjenem mehanizmu. V tem delu naj bi normalizacijo na liniji povprečij zagotavljala 

tudi juridičnost, in sicer na način, da bi predpisali, da mora vsaka izobraževalna organizacija, ki si želi 

opravljati del javnega izobraževanja, imeti in javno predstaviti pristop k samoevalvaciji, ki mora biti 
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kontinuiran, zajemati mora celotno dejavnost, imeti jasno metodologijo in načrtovane ukrepe izboljšav. 

Dodatno naj bi se to krepilo s finančnimi mehanizmi, ki bi podpirali proces (vsaj prve) samoevalvacije po 

modelu POKI (javno potrjen kot ustrezen na ravni Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih). 

Juridično naj bi se uredilo tudi zagotavljanje minimalnih standardov skozi predlog institucionalne in 

programske akreditacije v delu, ki zapade javnemu izobraževanju in javnim interesom.  

UZK v izobraževanju odraslih za uravnavanje kakovosti uporablja mehanizme primerjanja povprečnih 

podatkov, dobrih praks (tudi mednarodnih – Nemčija, Anglija in Irska), ki jih vpenja v proces 

samoevalvacije. Razvita je tudi metoda zgledovanja pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja 

(prim. Možina idr. 2007). Normalizacija je tu povezana z racionalnostjo vednosti skozi produkcijo znanja 

o kakovosti in za kakovost IO.  

Produkcija specifičnih diskurzov, ki vstopajo v model POKI, in tistih, ki jih model omogoča, kaže na 

mehanizem normalizacije, pri čemer je logika pozicioniranja okrog diskurza, ki je tudi na relaciji oblast – 

vednost, varna. Model je bil potrjen na Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih, razvojno-

raziskovalna funkcija ACS pa je bila pri tem tudi finančno, kadrovsko in normativno podprta prek MIZŠ. 

Kakovost pa se znotraj IO vse bolj razume kot mehanizem vodenja in upravljanja, vodenja za kakovost.  

K normalizaciji praks kakovosti na liniji vodenja pa prispevata tudi zakonska opredelitev in odgovornost 

za kakovost skozi samoevalvacijo, ki je odgovornost ravnatelja (prim. ZOFVI, 49. člen). Pri tem 

samoevalvacija privzema logiko izboljševanja dela.  

Zakonsko sta določena tudi nacionalno preverjanje dosežkov znanja ob koncu osnovne in srednje šole 

ter vloga šolske inšpekcije (prim. Zakon o maturi in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v 

osnovnih šolah).  

Logika izboljšav, ki bi vodila v hierarhično razvrščanje in tekmovanje na liniji »zero – sum – games«, je 

zakonsko regulirana kot prepoved razvrščanja vzgojno-izobraževalnih institucij z javnim prikazovanjem 

podatkov (npr. o dosežkih) (prim. ZOŠ, 64. člen, in ZMat, 18. a-člen).  

Ob tem pa logiko javnega prikazovanja kot mehanizma normalizacije kakovost uporablja skozi 

objavljanje samoevalvacijskih poročil. 

Juridični element zaveze in normalizacije praks izboljšav UZK je delno povzet tudi z zapisom akcijskih 

poročil, samoevalvacijskih poročil, poslovnikov kakovosti … 

Na drugi strani pa je normalizacija kakovosti kot kultura kakovosti povezana s časom ter finančnimi in 

človeškimi viri. 
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4.5.7 Racionalnost sodobne politične oblasti: kakovost kot mehanizem upravljanja edukacije in 

edukacijskih politik v izobraževanju odraslih 

 

»Normativna ureditev sistema kakovosti izobraževanja odraslih: sistem kakovosti izobraževanja odraslih, razen v 

delu, ki posega na srednješolsko in višješolsko izobraževanja, ni normativno urejen. Dejstvo je tudi, da ni 

zaželena podrobna normativna ureditev, saj bi s tem lahko kaj hitro po nepotrebnem posegli v strokovno 

avtonomijo izvajalcev izobraževanja odraslih ali kako drugače administrativno omejili področje. Normativno pa bi 

bilo treba podpreti: minimalne zahteve za izvajanje samoevalvacij, akreditacijo, vlogo Strokovnega sveta za 

izobraževanje odraslih pri načrtovanju zunanjih evalvacij, vlogo javnih zavodov pri izvajanju spremljanj, denarne 

vire za delovanje sistema kakovosti« (prav tam: 217–218). 

Interes države za izobraževanje odraslih je mogoče slediti skozi regulacijo na ravni različnih 

dokumentov, predpisov, zakonov, ki na tak način postane tudi predmet odgovornosti države. Legitimno 

opredeljen interes države je izražen tudi z namero ali zavezo, da zagotovi standarde; v ta namen lahko 

opredeli tudi koncepte, načela in pristope h kakovosti.  

Mehanizmi kakovosti izobraževanja odraslih kažejo področja, ki jih država v razmerju do UZK lahko še 

dogradi, oziroma na pogoje (finančne in normativne), ki naj bi omogočili celovito delovanje UZK. 

Normativno kaže omogočiti akreditacijske postopke. Vpis v razvid se kaže kot nezadosten za 

zagotavljanje minimalnih standardov kakovosti izvajalcev javnega izobraževanja. Opredeliti je treba 

vlogo Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih pri načrtovanju zunanje evalvacije in vlogo javnih 

zavodov pri spremljanju kakovosti. Zagotoviti je treba tudi finančne vire za delovanje sistema kakovosti, 

ki naj bodo stabilni, čeprav minimalni. Normativno bi bilo treba opredeliti tudi izobraževanje odraslih, ki 

je trenutno urejeno le v delu osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja.  

Podrobnejša normativna ureditev pa ni zaželena, saj bi lahko po nepotrebnem posegla v strokovno 

avtonomijo izvajalcev in povečala administrativno obremenitev.  

Normativne opredelitve bi omogočile načrtni razvoj, brez katerega ni ustreznih učinkov v omrežju 

izvajalcev. Pogoji za nadaljnji razvoj sistema kakovosti izobraževanja odraslih je resno razvojno in 

raziskovalno delo, za kar potrebujemo delujoča razvojna jedra, vsaj minimalno strokovno literaturo v 

slovenskem jeziku, združitev maloštevilnih strokovnjakov v Sloveniji v delujočo organizacijski obliko, ki 

je lahko tudi del NAKVISA. Po eni izmed zadnjih linij naj bi se vzpostavila tudi zunanja evalvacija, ki pa 

mora biti usklajena z drugimi ukrepi, da bi konceptu kakovosti omogočila celovito delovanje.  
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Juridično je UZK definirana z odgovornostjo ravnatelja in nacionalnim preverjanem dosežkov, delno z 

vključitvijo v mednarodne primerjave. Definicija kakovosti kot vsebine in praks na tej ravni ne obstoji; 

elementi kakovosti so zajeti v različne samoevalvacijske modele in pristope, ki razvijajo področja in 

kazalnike glede na avtonomno postavljene cilje, kar se na ravni UZK kaže kot pomnožitev praks in pri 

čemer država ne usmerja oziroma usmerja samo skozi razpisovanje in izbor projektov, ki jih bo finančno 

podpirala. Elementi, ki so za UZK in kakovost šolstva pomembni, pa so juridično in praktično razpršeni.  

Oblast upravlja prostore edukacije skozi avtonomijo, ki ob pomanjkanju finančnih in človeških virov ter 

normativnih smernic in določil meji na pretirano avtonomijo in odgovornost javnih institucij in organizacij 

izobraževanja za kakovost, država pa pri tem (še) ne privzema svojega dela skrbi.  

UZK je del mehanizmov, ki že danes skrbijo za legitimnost edukacijskih politik, npr. skozi mednarodne 

primerjave, nacionalna preverjanja dosežkov, pri čemer pa izgublja oziroma ne prepoznava pomena 

podatkov in ugotovitev, ki nastanejo v procesih samoevalvacije. ACS tako legitimno na osnovi podatkov 

in ugotovitev skozi UZK državi predlaga dograditve sistema UZK. Skozi predloge se kaže produktivno 

pričakovanje do oblasti v urejanju kakovosti v polju potrebnih normativnih dograditev in finančnih virov 

kot pogojev, ki omogočajo delovanje in razvoj kakovosti. Dlje od tu pa naj država ne bi posegala.  

Mednarodni vidik politik in praks kakovosti ni tematiziran. 

 

4.5.8 Racionalnost UZK v izobraževanju odraslih: poskus sinteze 

 

UZK v izobraževanju odraslih se v okviru izbranih racionalnosti sodobnih družb in elementov kakovosti 

znotraj kaže kot najdlje premišljen diskurz in model UZK v primerjavi z drugimi ravnmi. Gre za poskus 

upravljanja negotovosti pomnožitve in pestrosti različnih namenov, populacije, tipov organizacij, 

deležnikov, ki IO strukturirajo. Kar izstopi, je pogled na UZK IO skozi domišljen model (POKI), ki bi ga 

lahko opisali kot poskus vzpostavitve skupnega in ob tem ohranjanja individualno specifičnega – na 

ravni različnih organizacij, tam zaposlenih, programov, namenov, populacije itn.  

Liberalna racionalnost izhaja iz avtonomije omenjenih pomnoženih prostorov in se v okviru UZK kaže 

kot upravljanje odgovornosti izoblikovanih pristopov in praks UZK.  

Pri tem se med zasebnim in javnim delom izobraževanja kažejo izstopajoče razlike v regulativnih 

mehanizmih na ozadju razmerja avtonomije in odgovornosti. Medtem ko javni del skrb za kakovost 



157 
 

upravlja na ravni organizacij v razmerju z nameni in s cilji programov IO ter se ob varnosti vzpostavlja 

skozi učljivost za kulturo kakovosti, zasebni del kakovost upravlja izključno kot tržni princip zadovoljstva 

uporabnikov za storitve. Varnost javnega dela je v delu učljivosti za kakovost strukturirana v razmerju z 

odgovornostjo do porabe javnih financ in zakonov. Pri tem avtonomija posameznih ravni, ki vključuje 

izobraževanje odraslih (prim. OŠ in PSI), izstopi regulativno tudi v delih, ki so sicer del polja UZK IO. 

Produktivno izstopi avtonomija polja na ravni javne institucije (ASC), ki skrbi za UZK in produkcijo 

diskurza kakovosti IO. Ta deluje produktivno tudi v razmerju z ekonomsko racionalnostjo. Skozi 

financiranje kot element kakovosti se UZK hkrati razkriva kot mehanizem varnosti v delih, ki so finančno 

podprti (tam se pokaže, do kod lahko seže, kadar obstoji tudi tovrstna podpora), in tudi v času, ko so 

finance negotove, predvsem z relativno uspešnimi poskusi produkcije vednosti o UZK. Ta pokaže 

legitimnost finančne podpore in zamik od instrumentalne uporabe kakovosti k vrednosti tudi v razmerju 

do edukacijskih oblasti.  

Kakovost v polju IO tako deluje kot produktiven mehanizem varnosti: izdelan model UZK, ki ga je potrdil 

Strokovni svet za izobraževanje odraslih, omogoča legitimno pozicioniranje tudi v razmerju s finančno 

podporo za UZK IO. Glede na praktično razpršenost polja IO je trg dela vključen skupaj s skrbjo za 

pravičnost in enakost. Brezplačni programi kažejo na interes države ter konceptualizacijo varnosti 

družbe in državljanstva ter sočasnost krepitve dispozicij za uspešno obvladovanje izzivov trga dela.  

Učinki izobraževanja odraslih se tudi skozi podpodročja kažejo kot presečišča udeležbe v VŽU, krepitve 

položaja na trgu dela, socialnih vezi in aktivnega sodelovanja v skupnosti (prim. Možina idr. 2013). 

Elemente potrošniške kulture lahko sledimo v zasebnem delu izobraževanja, v katerem se ob pestri sliki 

različnih izobraževalnih programov na trgu kaže, da je izobrazba postala pozicijska dobrina. V javnem 

delu je o potrošniškem elementu mogoče govoriti v okviru promocije izobraževanja odraslih in razvijanja 

kakovosti (zeleni znak, priznanja ACS) (prim. Možina idr. 2013 in Možina idr. 2012: 30). Podobno kot v 

PSI o personalizaciji lahko govorimo v okviru osebnega izobraževalnega načrta in različnih oblik 

podpore posamezniku pri izobraževanju in učenju (prim. prav tam). Racionalnost družbe znanja se v 

polju IO kaže v omenjenih pomnožitvah in s tem v pomenu znanja v sodobnih družbah. Genealoško bi 

bilo mogoče slediti tudi načinom vzpostavljanja polja izobraževanja odraslih kot presečišču naraščajočih 

potreb ekonomske racionalnosti in racionalnosti družbe znanja ter s tem potreb po upravljanju vse širših 

segmentov populacije. Sodobni diskurzi o izobraževanju odraslih kažejo, da se bo trend družbeno-

ekonomskih interesov za kakovostno izobraževanje odraslih verjetno v prihodnosti še stopnjeval.  

»Delovna skupina naj bi na ozadju obstoječih kvalitativnih podatkov in politik oblikovala učinkovite 

načine implementacije politik in praks, ki bi prispevale k oblikovanju osnovnih veščin in ključnih 
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kompetenc vseh z zagotavljanjem koherentnosti sistemov v dograjevanju veščin in v prekvalifikaciji« 

(prim. ET 2020, Delovna skupina Evropske komisije za izobraževanje odraslih: 2). V okviru evropske 

agende izobraževanja odraslih in Evropske strategije 2020 naj bi se realizirali cilji vseživljenjskega 

učenja in mobilnosti, izboljšala kakovost in učinkovitost učenja ter poučevanja odraslih, promovirala 

enakost, socialna vključenost in aktivno državljanstvo ter spodbujala kreativnost, inovativnost, vključno s 

podjetništvom (prim. ECEA). Vstop vse bolj heterogene populacije je na tej liniji smiseln premislek v 

razmerju z UZK tudi na izobraževalnih ravneh, kamor se IO vključuje. Populacija pa se kaže kot 

pomemben element razmejitve načina izobraževanja in definiranja polja IO in s tem UZK. Pojmovanje 

odraslosti je v tem delu vezano na predpostavki o avtonomnem subjektu (self), ki se prostovoljno odloča 

za vključitev v izobraževanje, z andragogiko kot znanostjo, ki oblikuje primerne načine učenja in 

poučevanja odraslih, ter s časom, ki je prilagojen izobraževanju odraslih v razmerju s časom dela. Izzivi, 

ki se tu izrisujejo, so pomnožitve, ki se bodo ob naraščajoči brezposelnosti ter dolgoživi družbi in 

privzemanju edukacije kot polja varnosti znotraj populacije še stopnjevale. 

Pomen spremljanja populacije narašča tudi skozi elemente selekcije in legitimacije IO v delu 

javnoveljavnih izobraževalnih programov, ki se končajo z nacionalnim merjenjem dosežkov.  

V preostalih delih se element kakovosti kot selekcije zamika v element legitimacije kakovosti IO na liniji 

inkluzivnosti in krepitve različnih dispozicij vključenih v IO. Kljub temu se za kakovostno IO kaže potreba 

po juridični zagotovitvi minimalnih standardov organizacij IO in tam zaposlenih. Racionalnost vednosti 

se razkriva skozi zaokroženo UZK ter opredeljena razmerja med zunanjo in notranjo odgovornostjo. 

Zunanji elementi delujejo produktivno vpeti v notranje pristope in so ob heterogenosti institucij, 

programov in praks strukturirani mimo baz podatkov, ki posebej za IO ne obstajajo, v delih pa so 

nepovezane. Gre torej za horizontalni pristop med zunanjo in notranjo odgovornostjo ter odmik od 

instrumentalnega pojmovanja UZK h kulturi kakovosti, kar pomembno zamika tudi racionalnost časa, 

vpetega v UZK. Horizontalni pristop odgovornosti kot način vključevanja deležnikov in primerov dobrih 

praks se v modelu UZK kaže kot produktivna oblika normalizacije različnih interesov za kakovost IO. Pri 

tem pomembno sodeluje produkcija diskurza za in o UZK IO skozi delujoč pristop k UZK. Kljub temu je 

normalizacija odvisna od dograjevanja normativnega urejanja, povezanega z racionalnostjo edukacijskih 

oblasti in zagotavljanja stabilnih finančnih virov za UZK. Hkrati se UZK IO na tej ravni kaže kot najdlje 

razdelan mehanizem pozicioniranja potreb in izzivov IO v razmerju do edukacijskih politik. 

Povzeli bi lahko, da UZK IO deluje kot produktiven mehanizem zagotavljanja varnosti urejanja 

heterogenih prostorov izobraževanja odraslih, prilagajanja skupnega in individualnega ter zajema 

povezane ravni strukturiranja oblasti, vednosti in subjekta v polju. Glede na izbrane racionalnosti in 
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elemente kakovosti se strukturira v relaciji z naštetimi momenti. Kljub temu ostajajo izzivi dograjevanja 

predvsem v točki populacije: načini spremljanja heterogene populacije (tudi skozi oblikovanje delujočih 

baz podatkov), ki se vključuje v IO, ter s tem povezanih interesov in namenov obstoječih programov, pa 

tudi tistih, ki bodo še nastali, bodo v družbeno-ekonomskih izzivih prihodnosti verjetno še pridobivali na 

pomenu opredeljevanja mogočih oblik varnosti populacije.  

 

4.6 Možnosti in meje dograjevanja UZK kot mehanizma varnosti 

 

Ugotavljanje in zagotavljaje kakovosti se skozi to analizo kaže kot mehanizem upravljanja namena, 

pristopov, metod, vsebine in praks v polju edukacije. Pri tem, kot kaže analiza posameznih ravni, deluje 

kot mehanizem razmerij moči in oblastnih razmerij – v delu kot reprodukcija obstoječih racionalnosti 

polja (skozi sprejemanje UZK za iskanje lastne gotovosti pred elementi, ki polje, raven poskušajo 

zamikati (tudi skozi elemente odpora) in v delu kot racionalnost politične ekonomije.  

Oblikovanje diskurzov UZK na posameznih ravneh se strukturira glede na obstoječe in nastajajoče 

namene polja (prim. Bourdieu 2002) skladno z interesom, ki ga privzemajo in oblikujejo posamezne 

institucije ter tam zaposleni. Institucionalna osnova v okviru posamezne ravni, polja nam razkriva 

izhodišča presoj »resnic«, tega, o čemer poteka legitimno problematiziranje UZK v izbranih poljih. 

Strukturiranje vednosti in praks UZK tako razumemo kot načine družbeno strukturiranih oblik nadzora in 

varnosti, ki jih omogoča politična ekonomija. Oblast pri tem nastopa kot prečna; razumeti oblast pomeni 

razumeti kapilarne operacije, razumeti posamezne točke, skozi katere se pretaka, in kot aktivno 

konstrukcijo sveta, h kateri te točke prispevajo (prim. Foucault 2008a in Walshaw 2007). V edukaciji po 

posameznih ravneh lahko sledimo načinom podaljševanja in transformacije različnih pristopov k UZK. 

Posamezne racionalnosti, opirajoč se na druge, proizvajajo regulativne ideje, režime resnic, ki vplivajo 

na mogoče poglede in prakse ter tako oblikujejo poglede na svet. 

Vpogled v racionalnosti UZK po posameznih ravneh razkriva produktivnost liberalnih oblastnih razmerij 

vladnosti (governmentality) kot načina upravljanja s subjekti in možnosti, da ti subjekti upravljajo sebe 

ter s tem aktivno reproducirajo, zamikajo in prilagajajo delovanje racionalnosti politične ekonomije. UZK 

na tej liniji deluje kot mehanizem učljivosti in skrbi za odgovornost (polja, institucije in posameznika). 

Liberalno racionalnost podvzetja UZK pri tem razkriva tudi racionalnost politične oblasti. Analiza 

referenčnih besedil o UZK na posameznih ravneh edukacije tako v izhodišču pokaže razmeroma 

podobna pričakovanja do političnega dela oblasti. Oblast naj skrbi za urejanje prostorov UZK, in sicer 
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normativno in finančno. Pri tem naj bi bila predvsem finančno odgovorna za tisto, kar skuša juridično 

urejati. Še več: finančno omogočene prakse se v primerjavi s tistimi, ki niso (vsaj stabilno) finančno 

podprte, kažejo kot legitimne. Ob tem je na različnih ravneh privzeto tudi, da naj oblast juridično ne 

poskuša urejati preveč. Ureja naj torej tako, da ne posega v avtonomijo in racionalnost polja, 

posamezne ravni, urediti pa je dolžna formalni in finančni okvir – torej niti preveč niti premalo. S tem se 

v pomembnem delu ohranja liberalna racionalnost in racionalnost politične ekonomije kot avtonomija in 

odgovornost polj za porabo javnih financ ob avtonomiji in odgovornosti za produkcijo znanj, ki 

legitimirajo družbeno in ekonomsko pričakovane namene polja, tudi z UZK.  

Hkrati po posameznih ravneh izstopi racionalnost polja v razmerju z mehanizmi UZK in racionalnostjo 

vednosti, ki jih strukturirajo tudi kot različno pojmovanje in privzemanje elementov zunanje in notranje 

odgovornosti, normalizacije, časa in ekonomije. Po ravneh se pokaže, da ti niso vezani samo na 

določen metodološki pristop (npr. merjenje, statistične podatke), temveč na načine, kako se omenjeni 

liniji medsebojno povezujeta in omogočata. Da je varnostni moment UZK pojmovan kot razmerje obeh, 

se kaže ponekod tudi kot poskus poudarjanja enega ali drugega pristopa, in sicer tam, kjer je ena izmed 

linij šibkejša.  

Tako na primer v IO obstaja linija zunanje odgovornosti, ki je izoblikovana mimo podatkov o dosežkih, 

mimo delujočih baz mednarodne primerljivosti itn. UZK je glede na podatke o načinih in praksah torej 

osišče nastanka specifične vednosti o UZK, ki posamezni ravni omogoča tudi pozicioniranje v razmerju 

s politično oblastjo o smiselnem urejanju teh prostorov. Teoretični pristopi in prakse UZK na posamezni 

ravni govorijo tudi o razmerju oblasti do politik (policy). S tem se po posameznih ravneh razkrivajo tudi 

družbeno strukturirana pričakovanja glede posamičnih ravni edukacije. V tem delu gre za vstop širše 

vednosti, ki večinoma ni zajeta v UZK, predvsem skozi pedagoška, andragoška, psihološka, ekonomska 

in sociološka dognanja, ki so del refleksije posameznih ravni edukacije. UZK kot mehanizem 

edukacijskih politik torej razkriva tako meje tistega, kar je na ravni države mogoče artikulirati v bolj ali 

manj sistematične diskurze in s tem v bolj ali manj artikulirane elemente problematizacije na eni strani 

ter na drugi strani meje, ki izhajajo iz reprodukcije racionalnosti polja in v njem potekajočih praks ter 

gotovosti/negotovosti posamezne ravni v razmerju do hegemonih družbeno-ekonomskih interesov 

(prim. Bourdieu 2002 in 1992). 
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V razmerju polja edukacije, (sub)polj kot posameznih ravni, polja politike in ekonomije se kažejo varne 

možnosti zamikov, ki bi jih lahko prinesla smiselno urejana samoevalvacija59. Tako pridobljeni podatki bi 

omogočali kontekstualne vpoglede v problematiko kakovosti v razmerju z racionalnostjo ravni in s 

praksami, umestitev teh podatkov na raven sistema pa bi omogočala drugačno normalizacijo tudi v 

razmerju s hitrostjo odločitev na ravni edukacijskih politik. V UZK se varnost tako koncipira na 

uravnavanju razmerij mednarodnih diskurzov, ki ustvarjajo globalno percepcijo tveganj, nacionalnih 

diskurzov, pri čemer naj bi država produktivno uravnavala prve, predvsem s produkcijo nacionalnih 

kontekstualnih vpogledov na eni strani in vzpostavljala produktivne povezave s posameznimi ravnmi, 

tudi z uporabo smiselno urejene samoevalvacije. 

Izhajajoč iz analize posameznih ravni, se kažejo bolj ali manj uspešni poskusi strukturiranja polja 

kakovosti na ravni javnih zavodov in na ravni posameznih vzgojno-izobraževalnih institucij. Uspešnost 

tovrstnega strukturiranja je zapisana dometu praks UZK posameznih projektov v vzgojno- 

izobraževalnih institucijah (prim. Bourdieu 2002), ki ni neodvisna od racionalnosti posameznih (sub)polj 

in racionalnosti edukacijskih oblasti.  

Potreben se zdi dogovor o možnosti in mejah strukturiranja polja kakovosti, ki bi na eni strani zagotavljal 

produkcijo vednosti o kakovosti60 (možnostih in mejah mehanizmov) ter na drugi ponujal povezan nabor 

različnih mehanizmov in instrumentov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Za to bi kakovost kot 

vednost o UZK kazalo smiselno vpeti v izobraževanje učiteljev (prim. Klemenčič, Možina 2011: 219), v 

obstoječi sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, oblikovati delujoča jedra za upravljanje (namenov in ciljev) kakovosti na nacionalni ravni, 

na ravni javnih zavodov ter na ravni posameznih institucij vzgoje in izobraževanja.  

Vračajoč se na regulativno idejo vladnosti (governmentality), ta v pomembnem delu zapade upravljanju 

individualnih prostorov in individualnega. Prav tu se kaže največ izzivov v razmerju s tveganji, ki jih 

producira sodobna družba, in racionalnostmi, ki v UZK vstopajo na liniji upravljanja varnosti drsenja 

individualnega in skupnega. Pomnožitve, ki izhajajo iz individualizacije in vstopajočih elementov 

personalizacije, UZK v večini še ne regulira.  

                                                      

59 Finančne možnosti (sistema, javnih zavodov, šol), nacionalni dogovor o obveznih in izbirnih področjih, jasna delitev 
odgovornosti javnih zavodov za produkcijo pristopov, kazalnikov, instrumentov in točk podpore pri samoevalvaciji ter jasne 
delitve odgovornosti na ravni šol. Pri tem bi bilo treba izhajati iz obstoječega stanja, torej tistega, kar se je v zadnjem 
desetletju na področju samoevalvacije v okviru javnih zavodov že oblikovalo (prim. Kos, Brejc, Grašič, Možina, Zavašnik - 
Arčnik 2015). 
60 Predvsem ta linija izstopi kot razmeroma nereflektirana. Kakovost se na različnih ravneh (mednarodno, nacionalno, na 
ravni šol) pojavi kot strukturiran mehanizem namenov in interesov (s kazalniki in z instrumenti, s smernicami za izvajanje). 
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Kaže pa, da se bodo ti elementi na ozadju vztrajajoče liberalne racionalnosti in ponekod skrajnih 

regulativnih idej neoliberalizma še stopnjevali. Zadnje je mogoče tematizirati v upravljanju delujočih 

razmerjih individualnega in skupnega.  

Po ravneh bi tako lahko v iskanju produktivnega razmerja na tej liniji iskali prostore dograjevanja 

varnosti skozi UZK, predvsem tistih, ki se v okviru tveganj sodobnih družb in edukacije v njih na 

izčrpavanju obstoječih racionalnosti že kažejo. Zamiki liberalne racionalnosti se po ravneh kažejo 

predvsem v razmerju avtonomije in odgovornosti, povezane z elementom ekonomske racionalnosti 

financiranja, trga dela in juridičnega urejanja države. Čeprav je avtonomija s pripadajočo odgovornostjo 

privzet način regulacije, pa se kaže kot pretirana, kadar nalaga skrb za kakovost juridično, finančno pa 

ne zagotovi pogojev, ki bi to omogočali, ter tam, kjer politike prepuščajo preveč ali premalo skrbi v 

razmerju z racionalnostjo ravni. Tržna izbira projektov brez skupnih izhodišč in namenov samoevalvacije 

kot dogovora na ravni države se kaže kot eden izmed tovrstnih elementov. Delno to UZK sili v 

oblikovanje motivacijskega diskurza, kulture kakovosti, ki naj bi zamikala instrumentalno pojmovanje 

UZK v vrednoto.  

Ob sicer produktivnih vsebinskih in časovnih zamikih, ki bi jih kultura kakovosti omogočala, tudi na liniji 

tistega, na kar opozarjata Biesta (prim. 2010) in Alvesson (prim. 2013), pa se tveganja kažejo, ko 

kultura kakovosti zapade pojmovanju učinkovitosti neoliberalne regulacije, proizvesti čim več za čim 

manjšo ceno in s tem pripenjanje odgovornosti za UZK brez finančnih pogojev za delovanje, a hkrati kot 

del profesionalne odgovornosti, etike posameznikov in institucije. Omenjeno kliče po premisleku o 

načinih financiranja praks UZK v razmerju z nameni in s pričakovanji do posamezne ravni. V tem delu 

se neproduktivno kaže predvsem projektno financiranje na ravni države in zagotavljanja stabilnih virov 

za UZK in smiselno vsebinsko upravljanje porabe teh virov, predvsem v razmerju z interesi 

mednarodnega in nacionalnega prostora. Negotovosti, ki izhajajo iz nejasne delitve odgovornosti 

posameznih javnih zavodov, so naslednji element, ki se kaže kot neproduktivna zahteva po avtonomiji 

in bolj ali manj uspešnem pozicioniranju javnih zavodov skozi pristope za UZK, kar velja predvsem za 

raven osnovnih šol in gimnazij. Na ravni poklicnega in strokovnega izobraževanja in izobraževanja 

odraslih pa se kažeta dva različna načina iskanja varnosti skozi UZK. Medtem ko PSI varnost pretežno 

strukturira z zahtevami mednarodnega prostora, se kaže potreba po oblikovanju nacionalnih vpogledov 

v kontekstualne pogoje PSI, predvsem v razmerju s trgom dela in z odgovornostjo delodajalcev ter 

delodajalskih združenj za (še) pričakovano kakovost. IO kaže drugačen pristop k strukturiranju UZK. Ob 

odsotnosti mednarodnih interesov, nacionalnih baz, ki bi omogočale primerjave, in hkrati ob 

heterogenosti samega polja UZK postaja mehanizem varnosti in regulacije ter formacije točk skupnega 

tam, kjer to v praksi prej ni obstajalo.  
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Izzivi, ki že zaznamujejo UZK v edukaciji in bodo v prihodnosti, tudi na ravni samoevalvacije, še posebej 

pomembna osišča razmisleka, se strukturirajo na ozadju ekonomske racionalnosti ter elementa trga 

dela in personalizacije. Lahko bi trdili, da ekonomska racionalnost kot poskus urejanja edukacije v 

razmerju s potrebami trga dela trka ob meje. Na mednarodni ravni vztrajajoči diskurzi, ki na eni strani 

krepijo stavo na specifične poklicne veščine, predvsem v polju poklicnega in strokovnega izobraževanja, 

podaljšujejo racionalnost trga dela kot osišča varnosti in gotovosti (prim. Riga Conclusions 2015). »V 

času, ko je v Evropi gospodarska rast najpomembnejši politično zastavljen cilj /…/, izboljšanje kakovosti 

izobraževanja, je v središču naših prizadevanj za vzpostavitev dolgotrajne gospodarske rasti in 

ustvarjanja delovnih mest v Evropi. Izboljšati kakovost in učinek investiranja v izobraževanje v EU je 

eden od najpomembnejših ciljev Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in 

usposabljanju /…/« (Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju 2015). Nič manj vztrajajoča 

ni linija, ki stavi na podaljševanje izobraževanja in splošne kompetence, ki naj bi prispevale k ekonomiji 

znanja kot temelju za inovativnost in s tem poganjale trg dela (prim. Competences for the knowledge 

economy 2001).  

Omenjeni liniji poskušata šolstvo ob produkcijskih zamikih in porastu brezposelnosti vpenjati v 

ohranjanje obstoječega tipa kapitalistične ekonomije. Edukacija, ki se tako strukturira kot vse bolj 

pozicijska dobrina (prim. Alvesson 2013) in sočasno kot socialni sistem za shranjevanje brezposelnih 

(prim. Beck 2001 in Collins 2013), hkrati kliče po premislekih lastnih namenov in možnosti v družbi 

tveganja. Podatki o populaciji so začetno v razmerju z dosežki in s kontekstualnimi študijami omogočili 

razmisleke o še mogočih pogojih in namenih posamezne ravni v razmerju z družbo in ekonomijo ter 

omogočili kakovost tudi v razmerju z družbeno pravičnostjo. Omenjena linija je omogočila pomnožitev 

elementov varnosti pa tudi učinkovitega strukturiranja ravni šolskih sistemov in notranjih oblik 

diferenciacije. Ob naraščanju negotovih možnosti prehajanja iz šole na trg dela se na ozadju elementov 

personalizacije kažejo poskusi strukturiranja šolskega prostora v razmerju krepitev individualnih, 

personalnih dispozicij in odgovornosti posameznikov (in družin) za upravljanje omenjenih prehodov, tudi 

kot vseživljenjsko učenje (npr. osebni izobraževalni načrt, točke podpore in svetovanja, sodelovanje s 

starši itn.). 

Ob tem, ko je edukacija tudi skozi kakovost usmerjana v krepitev tistih kompetenc, ki bi prispevale k 

(takojšnji ali odloženi) zaposljivosti, to na liniji vzpostavljanja koncepta vseživljenjskega učenja omogoča 

horizontalno linijo edukacije, ki bi lahko smiselno v delih razbremenila tudi stavo na vertikalno udeležbo. 

Šolam v družbah znanja to ponuja možnosti za oblikovanje praks in programov, ki bi krepili elemente 

gotovosti in varnosti posameznikov ter skupnega tudi mimo trga dela in kulture potrošništva.  



164 
 

Del te logike je že danes zajet v univerzah za tretje življenjsko obdobje kot spodbujanje in omogočanje 

povezovanja, medsebojne pomoči, svetovanja in vključevanja v različne oblike javnega življenja ter 

življenja skupnosti (prim. Univerza za tretje življenjsko obdobje). Skladno z izzivi posamezne populacije, 

šole in lokalne skupnosti, v kateri šole delujejo, je omenjeno del prostora še mogočih premislekov 

kakovosti in varnosti edukacije, ki bi zmanjševala tveganja individualizacije in tveganja, ki izhajajo iz 

produkcijskih zamikov in trga dela.  

Glede na vse pogostejša tveganja, ki se v sodobni družbi strukturirajo v povezavi s krepitvijo 

demokracije kot participacije v oblikovanju javnih prostorov ter kulture liberalnega sobivanja, predvsem 

na ozadju izzivov kulturne pestrosti sodobnih družb in varnosti v njih (npr. naraščajoči migracijski tokovi, 

teroristični napadi), opozarjajo na pomembnost »tradicionalno« prvotne skrbi šole (prim. FPE). 

Ponavljajoči se teroristični napadi v Evropi so bili vzrok za neformalno srečanje ministrov za vzgojo in 

izobraževanje, izplen srečanja pa je Deklaracija o promociji državljanstva in skupnih vrednot svobode, 

tolerance in nediskriminacije skozi edukacijo (prim. DPC 2015). V tej luči se kaže smiselno premisliti tudi 

zamikanje prostorov kakovosti edukacije.  
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5 ZAKLJUČEK: TVEGANJA IN ISKANJE NOVIH OSIŠČ VARNOSTI61 
 

Sodobna (liberalna) družba se spoprijema z izzivi uravnavanj družbenih, ekonomskih in kulturnih 

tveganj. Na ozadju izčrpavajočih se načinov upravljanja se kažejo ponekod bolj, ponekod manj 

artikulirani diskurzi in prakse kot poskusi zamikov obstoječih načinov racionalnosti, ki poskušajo na 

različne načine strukturirati, dograjevati polja varnosti na ozadju pojavljajočih se tveganj. V tem delu se 

odmikamo od pojmovanja kakovosti edukacije nazaj v polje širših družbenih kontekstov, za katere 

verjamemo, da bodo v premišljanju izzivov ob zamikih, ki so ponekod že na delu, pomembna osišča 

zagotavljanja varnosti sodobne družbe in v njej tudi kakovosti edukacije.  

Nabor diskurzov v tem delu ne posega v radikalne (preproste in hitre) družbene prelome, temveč 

ohranja racionalnosti dispozitiva varnosti postopnih zamikov in hibridnih prehodov. Zavedamo se, da se 

ob tveganjih definira tudi vrsta različnih totalnosti s pripadajočimi disciplinskimi mehanizmi, ki pa jih ne 

tematiziramo, ampak samo privzemamo kot enega izmed mogočih družbenih obratov.  

V nadaljevanju poskušamo zajeti poglede v razmerju z oblikami varnosti, na katere lahko družba še 

razumno upa. Razmerje biopolitike in liberalizma je krožno: liberalizem je hkrati kritika in racionalnost 

oblasti. Kot racionalnost vladavine je omogočila upravljanje mnogoterosti populacije, kot imperativ pa 

sproža stalno napetost na ravni upravljanja (prim. Dean 2010: 133–134). Pri tem Dean poudari 

pomembno razliko med liberalizmom in socialno demokracijo, ki je po njegovem mnenju v koncepciji 

družbe; medtem ko liberalizem sidra vladanje v družbo samo, socialna demokracija tega ne uspe (prim. 

prav tam). Ta razlika bo pomembna v nadaljnjih premislekih oblikovanja prostorov družbenega, ki jih je 

neoliberalna racionalnost razglašala in razglasila za neobstoječe, sodobna družba tveganja pa varnost 

išče predvsem v prostorih skupnega.  

Vznik liberalne racionalnosti kot odvisnosti od procesov vladanja populaciji hkrati omogoči liberalno 

problematiko varnosti in varnosti nepolitičnih procesov, od katerih je vladanje odvisno; od tu pa sledi tudi 

zamik funkcije zakona, ki postane del tehnologije vladanja in ni element suverenosti (prim. Dean 2010). 

Tehnologija vladanja, ki se je genealoško vzpostavila ob prehodu iz merkantilizma v fiziokratizem, je za 

                                                      

61 Znotraj Foucaultovega pojmovanja mehanizmov v zaključku vztrajamo pri orisu nekaterih mogočih zamikov sodobnih 
družb, ki bi lahko sčasoma zamikali tudi pojmovanje edukacije in kakovosti v njej. Razumevanje strukturiranja načinov, kako 
različne lokalnosti postanejo avtoritativne in pridobivajo na družbeni moči, načinov, kako se različni agenti združujejo v 
razmerju z različnimi oblikami moči in kako se konstruirajo mehanizmi vladljivosti različnih polj in podsistemov družbe  (prim. 
Dean 2010: 40), tudi v zaključku ohranjamo kot privzet pogled (z možnostmi in mejami) na delovanje sodobnih družb.  
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obvladovanja pomanjkanja v jedro strukturiranja oblasti postavila upravljanje ekonomskih procesov. 

Liberalna problematika varnosti je bila v izhodišču vezana na zagotavljanje gotovosti čim večjemu 

številu ljudi kot urejanje pogojev življenja in varovalo pred pomanjkanjem. Mehanizmi zagotavljanja 

tovrstne varnosti so bili strukturirani tako, da niso bili v navzkrižju z mehanizmi produkcije obilja in ne 

tistimi, ki so posameznikovo konceptualizacijo varnosti pred pomanjkanjem usmerjali stran od socialnih 

korektivov države k mezdnemu delu kot tistemu, kar v nastajajoči industrijski družbi zagotavlja varnost 

in gotovost eksistence. V razmerju s tem so bile regulativne funkcije zastavljene v smer posameznikove 

izbire ter privzemanja odgovornosti zase in svojo družino (prim. prav tam: 138).  

»Problem laissez-faire torej ni v odmiku od regulacije, temveč v postavitvi mehanizmov varnosti. 

Temeljni cilj vlade bo tako državna intervencija z osnovno funkcijo zagotavljanja varnosti naravnih 

pojavov ekonomskih procesov in procesov lastnih populaciji« (Foucault 2009: 353). Dean pojasnjuje 

zamike liberalizma, ki zaznamujejo sedanjost, in pove, da je vsaj v delu (neo)liberalizem po dveh 

stoletjih vlado v temelju odmaknil od vladanja družbi; naloge vladanja niso več zastavljene v razmerju 

med državo in družbo ali med zasebnim in javnim sektorjem.  

Namesto tega so premostitve med prejšnjimi delitvami pripeljale do tega, da so tržne vrednote in 

strukture potisnjene nazaj v prej distinktivno polje javnih odločitev. Te so restrukturirane tako, da 

delujejo kot niz nepopolnih trgov uslug in ekspertiz (prim. prav tam: 200). Tako naj bi bila zagotovljena 

varnost pred pretiranim vladanjem, ki pa ga je nadomestila tehnologija učinkovite porabe. Ta je hkrati 

tudi spremenila institucionalno in individualno vodenje na način, da sta obe ravni privzeli vrednotno 

orientacijo k trgu skozi podjetnost in potrošništvo (prim. prav tam). 

Prej delujoči mehanizmi socialne države, ki so uravnavali to drsenje, so postali neproduktivni pod težo 

kulturnih zamikov neoliberalnih kritik do socialne politike. »Če je bilo v preteklosti dovolj zagotavljanje 

mehanizmov, ki so nezaposlenim omogočali upravljati svobodo na trgu dela, mora zdaj dostop do teh 

mehanizmov in uslug privzeti tržno obliko; tako se tudi nezaposleni priučijo obvladovati svobodo na tem 

istem tržišču kot potrošniki« (prav tam: 201). To je tudi sodobna oblika refleksivne vlade, ki vodi stran od 

refleksije in se seseda nazaj vase, v instrumente lastnega vladanja. Tako Dean povzame obliko 

sodobne racionalnosti (prim. prav tam).  

Sodobni liberalni režim vladanja na opisanem ozadju uporablja dve distinktivni in med seboj povezani 

tehnologiji, tehnologijo »agency«, ki stremi k izboljšanju sposobnosti participacije, dogovora in 

storilnosti, ter tehnologijo performativnosti, ki omenjene sposobnosti naredi kalkulabilne in primerljive s 

ciljem optimizacije. Sočasno ti tehnologiji vladanja delujeta na šibke in razpršene oblike identifikacije in 

zavezanosti k oblikam vzdržnih entitet, kot so: socialne skupnosti, gospodinjstva, lokalne skupnosti itn. 
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(prim. prav tam: 202). Tveganja so torej zapisana vdoru tržne racionalnosti v prej avtonomne prostore, 

ki so zdaj upravljani, normalizirani in optimizirani z drugačnimi mehanizmi in razmerji moči.  

Linija kritičnih premislekov sodobne ekonomije, ki je najbolj artikulirana, kliče po »povratku države« kot 

središča upravljanja in ostaja v okvirih racionalnosti politične ekonomije. Varnost »od zibelke do groba« 

na ozadju idej »keynesianskega kapitalizma«, predvsem kot povratek socialne države (obvezno 

socialno zavarovanje, gotovost upokojitve, varnost med nezaposlenostjo in ob nezmožnosti za delo ...), 

se ponuja kot smiselna rešitev (prim. Skidelsky 2012: 189 in Castells 2012: 1). Tudi ekonomsko polje 

krepi linijo, ki mehanizme upravljanja z negotovostmi (na ozadju disfunkcionalne neenakosti kot 

proizvoda neoliberalnega kapitalizma) umešča v polje države. Stiglitz (prim. 2012) tematizira 

ekonomsko in socialno disfunkcionalnost neenakosti in odgovornost zanjo pripiše politiki ter prek nje 

državi. Ta bi namreč morala biti tista, ki uravnava ekonomijo, predvsem skozi davčni sistem. Prav 

racionalnost samoregulirajočega kapitalizma, trdi Stiglitz, je tista, ki je sodobno ekonomijo pripeljala v 

krizo. Mit, da bogati ustvarjajo delovna mesta, je razvrednotil vložke v človeški kapital in delovna mesta, 

ker so se vložki v kapital pokazali donosnejši (prim. prav tam: xiv–xvii).  

Neenakost, ki nastaja, je dosegla točko, ki zavira rast. Povečanje ekonomske neenakosti in s tem 

pomanjkanje priložnosti sta trenda, ki sta dodobra spremenila ekonomijo ter demokratično politiko in 

družbo. Tudi Piketty (prim. 2014) davčno politiko prepoznava kot temeljni mehanizem upravljanja trga in 

širše ekonomije. Dokazuje, da je bila distribucija bogastva in prihodkov vedno močno politično pogojena 

in da je nikakor ne gre enačiti z izključno ekonomskimi mehanizmi. Odvisna je predvsem od relativne 

moči akterjev znotraj posameznih polj. Ko kapitalski dobički rastejo hitreje od družbenega produkta, kar 

pomeni, da se ustvarjeni dobički hitreje prenašajo na lastnike kapitala, narašča tudi družbena 

neenakost, ki zmanjšuje efektivno povpraševanje in zadolževanje. Tak kapitalizem je po njegovem 

mnenju samouničujoč in ga je treba spremeniti, če hočemo, da bo preživel kot oblika tržne ekonomije. 

Kar je potrebno, je torej državna regulacija v smeri večje enakosti (prim. prav tam). Ekonomski 

argumenti nam torej nedvomno sporočajo neracionalnost »laisser-faire« in opozarjajo na 

disfunkcionalnost družbene neenakosti, ki jo proizvaja neoliberalna ekonomija. Obravnavani avtorji pa 

še vedno stavijo na liberalno racionalnost, ki je oblikovala t. i. funkcionalni kapitalizem.  

Ob tem, ko ne oporekamo produktivnosti predlaganih ekonomskih mehanizmov, ki bi zagotavljali več 

enakosti, pa se zdi, da stare stave ne rešujejo posledic, ki so nepovratno nastale z napredkom 

tehnologije ter spremembe ponudbe in povpraševanja na trgu dela, v procesu tehnološkega izrivanja, 

posledic ponekod skrajne individualizirane družbe, ki še vedno v dobršnem delu ostane zapisana 

potrošništvu. 
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V našem – samo – začetnem razmisleku, da je mogoče misliti in prakticirati zamik racionalnosti onstran 

dometa politične ekonomije, se opiramo na Rifkina. Pri tem izpostavljamo, da ga v tem delu 

uporabljamo samo kot primer in ne kot privzeto smer zamikov. Rifkin gre v svojem delu The Zero 

Marginal Cost Society daleč. Pri tem so določeni obrati bolj premišljeni kot drugi, kljub temu pa vsi 

pokažejo, da je na ozadju starega mogoče misliti tudi ponekod »utopično« drugačno družbo. Sam to 

pojmuje kot premik od tržnega kapitalizma k sodelovalnim skupnostim (prim. prav tam 2015). Ta premik, 

kot napoveduje, ne bo takojšen, ampak naj bi trajal vsaj še pol stoletja. Kar Rifkin demonstrira, je, da 

kapitalizem, kot ga poznamo danes, kot vseobdajajoči in samoregulirajoči tržni princip sam proizvaja 

pogoje za lasten zaton. Podobno kot Hartley (prim. prav tam 2012) izhaja iz potrošniške družbe in 

sodobnega potrošnika kot protrošnika (prosumer)62, ki pa ob tem, ko privzema tržno racionalnost, sam 

tudi zamika tržno ekonomijo. Pri tem uporablja iste tehnike vladanja »agency« in učinkovitosti, ki so 

značilne za tržno ekonomijo (prim. Dean 2010). Rifkin namreč trdi, da je prav predpostavka nizkih cen 

izdelkov, ki jo poganjata in omogočata tehnologija in produktivnost, tista, ki ustvari tekmovanje na trgu 

samem. Tekmovanje za pozicijo na trgu omogoča začasne monopole, kar poganja idejo nenehne rasti 

in inovacij. Te izničujejo vrednost dela in ga ob tem tudi izrivajo na račun produktivnosti in nizkih cen. 

Takšna vitka tehnologija dvigne produktivnost do točke, na kateri lahko vsaka enota, izdelek doseže 

skoraj nično točko vložka, s tem pa je tak izdelek lahko skoraj brezplačen. Sem avtor uvršča že 

obstoječe možnosti, ki jih ponuja internet, kot so: e-knjige, glasba, filmi brez posrednikov (prim. prav 

tam: 3–5). Potrošniki tudi sami postajajo proizvajalci, npr. elektrike, internetnih vsebin itn. Nova 

tehnološka platforma – internet –, ki nastaja na osišču novih komunikacijskih in logističnih teorij ob 

uporabi do okolja prijaznih, novih energetskih virov, je po avtorjevem mnenju začetek tretje industrijske 

revolucije (prim. prav tam: 11 in Rifkin 2007). »Do velikih ključnih sprememb v svetovni zgodovini 

prihaja, kadar novi energetski režimi sovpadejo z novimi komunikacijskimi režimi. Takrat se družba 

prestrukturira na popolnoma nove načine« (Rifkin 2007: 30). Internet stvari bo omogočal in že omogoča, 

da je vse in povsod povezano v globalno mrežo. Globalne baze podatkov in tehnologija 3 D-tiskanja 

omogočajo dostopnost dobrin za skoraj nično ceno.  

Ob tem logistični razvoj omogoča dostopno distribucijo teh dobrin, kot opozarja avtor. V nasprotju z 

drugimi industrijskimi revolucijami, ki so temeljile na hierarhični distribuciji dela in dobrin, tretja deluje 

horizontalno. Protrošniki že danes proizvajajo svoje izdelke, usluge, zeleno energijo in zamikajo logiko 

lastništva v logiko dostopa. Internet stvari tako proizvaja in je proizvod sodelovalnih skupnosti. 

Sodelovalna vrednost, ki je ekonomski logiki vedno uhajala, je vedno obstajala. Ideji skrbi za skupno, 

                                                      

62 Pri poskusu ustreznega prevoda v tvorjenki »protrošnik« združujemo dele besed proizvajalec in potrošnik.  
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trdi Rifkin, je mogoče slediti že med razvojem meščanske družbe kot dobrodelnost meščanov v 

bolnišnicah, sindikatih, v šolah. To se je v sodobnosti oblikovalo v neprofitne organizacije, ki po 

avtorjevih podatkih prispevajo več kot pet odstotkov BDP (prim. Rifkin 2015: 18–24). Rifkinova teza je, 

da se bo kapitalizem v naslednjih desetletjih umikal v prostore računalniške tehnologije; vztrajal bo tudi 

skozi dokončno gradnjo nove logistične in komunikacijske mreže ter tam celo zaposloval, preostale, prej 

tržne prostore pa bodo ob sočasnem izrinjanju dela v stari produkciji polnile prakse sodelovalnih 

skupnosti, ki bodo omogočale nove zaposlitve in drugačno racionalnost od sodobne, ki je orientirana na 

dobiček in lastništvo (prim. prav tam).  

Nova razmerja na trgu dela bodo tudi v prihodnje zamikala razmerja moči. Nova tehnologija in 

racionalnost tržnega kapitalizma, zmanjševanja vhodnih stroškov in stroškov dela ter rast dobička že 

danes temeljno zamikajo pozicijo dela (prim. Rifkin: 2007). »Industrijska doba je končala suženjsko 

delo. Doba dostopa bo končala množično mezdno delo« (prav tam: 27). Varnost, ki jo je zagotavljalo 

mezdno delo, se tako v sodobni družbi počasi, a z gotovostjo poslavlja.  

Trenutno smo v dobi, ki jo zaznamujejo zmanjšane potrebe po človeškem delu, pri čemer bo 

sposobnost oblikovanja fleksibilne delavske politike, ki ustreza potrebam delodajalca in delavca, 

bistvenega pomena za ohranjanje varnosti posameznikov, družbe in ekonomije.  

Eden izmed mogočih mehanizmov je skrajševanje delovnega časa in redistribucija mezdnega dela. Ne 

le da bi posameznikom prinesla pravičnejšo delitev varnosti skozi delo, omogočila bi tudi več prostega 

časa (prim. prav tam: 32–35). Schor (prim. prav tam 2010) pokaže, kako tovrstno zmanjševanje 

delovnega časa omogoči povečanje produktivnosti dela, samooskrbe in s tem regulacijo pretiranega 

potrošništva, vse do ekoloških učinkov in časa za medsebojne odnose. Tisto, kar sodobna ekonomija 

nenehne rasti in produktivnosti onemogoča, sta namreč tudi čas in prostor za skupno. Skupnostne 

storitve so zelo drugačne od tržnih. Tretji sektor, trdi Rifkin, omogoča prostor, v katerem človeške 

spretnosti pridejo do izraza, in vključuje formalne pa tudi neformalne neprofitne dejavnosti, ki tvorijo 

kulturno življenje družbe (prim. prav tam 2007: 38). Skupnostna prizadevanja tako vključujejo različne 

dejavnosti – od socialnih storitev, zdravstvene oskrbe, izobraževanja in raziskovanja do umetnosti in 

športa. 

Čeprav delež tega sektorja po podatkih, ki jih navaja avtor, raste ter je vse manj odvisen od 

filantropskega in javnega sektorja, je pomembnejša trditev, da imajo tovrstne dejavnosti kljub 

ekonomskim doprinosom drugačno racionalnost od profitne, ki je drugotnega pomena – avtor trdi, da je 

v njem pomembnejša socialna izmenjava (prim. prav tam: 39). Individualni interesi se tu umikajo skrbi 

za skupno. Čeprav avtor na videz ubeži Deanovim (prim. prav tam 2010) opozorilom o vdoru tržne 
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racionalnosti v vse oblike dejavnosti, pa opozori na pomembno racionalnost polj, ki ni nujno enaka niti v 

popolnosti zamaknjena, ko v polje vdre tržna logika. Povedno pri tem je, da je med strukturno krizo 

kapitalizma ob predrugačenih socialnih in ekonomskih pogojih posameznikom, ki so izgubili jedrno 

varnost mezdnega dela, varnost zagotavljala prav racionalnost sodelovalne skupnosti in socialnih 

izmenjav (prim. Castells 2012). Ta je obstajala že pred zadnjo krizo kapitalizma; posamezniki so se že 

prej prostovoljno umikali iz kapitalističnega načina življenja. Dovolj jim je bilo destruktivnega tempa 

življenja, nesmiselnosti neprestanega dela za mizerno plačilo in nesmiselno potrošnjo, dovolj jim je bilo 

kemične hrane in farmacevtskih proizvodov, tekmovanja v naraščajoče agresivnem svetu. Smisel* 

življenja so iskali v medsebojnih odnosih, solidarnostnih mrežah vzajemne pomoči in podpore itn. Druge 

je v to prisilila izguba varnosti, ob izgubi zaposlitve in nedelujočih mehanizmih socialne države so 

varnost iskali v krogu bližnjih in družine. Oboji pa so ob prostovoljnem ali prisilnem umiku iz potrošništva 

življenje restrukturirali okrog avtonomnih ekonomskih praks z drugačnim ekonomskim vzorcem 

preživetja, ki sledi logiki izmenjav in ne dobička, implicira pa globoko kulturno transformacijo (prim. prav 

tam: 210–212).  

Po podatkih raziskave, ki je poskušala popisati vzpon alternativnih ekonomskih praks v Kataloniji, se te 

raztezajo prečno skozi različne sektorje in dejavnosti ter v njih – od produkcije, potrošnje, izmenjav, 

socialnih valut, financ, nastanitve, komunikacij, edukacije do umetnosti in kulture (prim. prav tam: 215). 

Zaključki sicer obsežnejše raziskave pokažejo dve ključni ugotovitvi. Prva je obstoj široke mreže 

nekapitalističnih praks, v katere se posamezniki vključujejo, da bi znižali stroške življenja, da bi se 

zbližali z lokalnimi in drugimi skupnostmi, da bi pomagali drugim ali da bi samo izpolnili sebe. Druga 

ugotovitev pa kaže na veliko nezadovoljstvo s kapitalizmom in z njemu lastnimi omejitvami ter na 

iskanje alternativnih načinov varnosti in vzpostavitve nadzora nad lastnimi življenji in časom (prim. prav 

tam: 243). 

»Eden izmed velikih ugovorov modernemu kapitalizmu je, da prekomerno proizvaja delo in premalo 

prosti čas in stvari, ki izhajajo iz zadnjega – prijateljstvo, hobiji, prostovoljno delo« (Skidelsky 2012: 

203). Avtorja kritiko razmerja časa dela in prostega časa strukturirata na vrednotnem izhodišču sodobne 

družbe in zamikov strukture osebnosti, ki nam tudi na družbeni ravni preprečujejo, da ločujemo med 

potrebami in željami ter tako venomer stremimo po več (prim. prav tam: 3).  

Nevarnost pomanjkanja, na ozadju katere se je strukturiral mehanizem varnosti, je svoje sidrišče, kot 

kaže, našla v skrajni potrošnji kot prevladujoči obliki varnosti. Želje kot gibalo upravljanja družbe so bile 

sicer produktiven mehanizem, so pa ob dosledni stavi na trg postale del lastnega nasprotja – 

racionalnost pogoltnosti in kopičenja (prim. prav tam). Avtorja sicer preizprašujeta širši spekter 
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dejavnikov, ki krepijo racionalnost kopičenja, ki jih tu puščamo ob strani. Privzemamo pa, da se ideje 

produkcije, ki bi ljudem omogočale boljše življenje, predvsem z zagotavljanjem pogojev za »nedelo« 

(avtorja se opirata na Keynsa), niso uresničile tudi zaradi zamikov v pojmovanju dela. To se je od 

mehanizma zagotavljanja instrumentalne vrednosti zamikalo v prostor izvora stimulacij, identitete, 

samovrednosti in družbenosti. Zato, kot povesta, opirajoč se na Schor, ljudje delajo dlje in več, kot je 

potrebno (prim. prav tam: 27–28). Ekonomska neenakost pa pri tem ustvarja neenakost moči na 

delovnem mestu med tistimi, ki se z delom identificirajo ter delajo dlje in več z namenom kopičenja 

(prim. tudi Alvesson 2013), in tistimi z bolj negotovim ekonomskim položajem, ki delajo več in dlje, da bi 

obdržali negotova delovna mesta in ob nizkih dohodkih zaslužili dovolj za temeljno varnost. Tu se 

ponovno pojavi tudi produktivnost regulacije trga dela in delovnega časa (prim. Skidelsky 2012: 195).  

Čeprav ne moremo napovedati, kam se bodo sodobne ekonomije in družbe dejansko zamikale, se na 

orisanih ozadjih izpostavljajo tudi osišča premislekov obstoječih racionalnosti in kakovosti edukacije. 

Preizprašati je tako treba meje racionalnosti, ki se kažejo kot strukturirajoče in še vztrajajoče ob tem, ko 

jim uhaja zagotavljanje varnosti posameznikom in družbi.  

Skidelsky (prim. prav tam 2012) mogoče zamike edukacije vidita v izobraževanju ljudi za družbo onstran 

dela. Sodobna edukacija kot mehanizem zagotavljanja kompetenc in veščin v razmerju do trga dela naj 

bi se zamikala v polje hibridnosti življenj in drugačnega pojmovanja dela v družbi; delo bo določilo le del 

posameznikovega življenja, zato bo morala edukacija posvetiti več časa pripravi na življenje zunaj 

mezdnega dela. Nekatere elitne šole, kot izpostavita, že danes razumejo pomen formiranja za prosti čas 

in ponujajo zaokrožen kurikul, medtem ko večina šol še vedno sledi racionalnosti produktivnosti. Tudi 

Sue (prim. prav tam 2011) dokazuje, da se posameznik vse bolj vzpostavlja prek mnogoterih družbenih 

vlog.  

Šola lahko tako v času negotovosti prispeva h gotovosti tudi v smeri (prim. Castells 2012) središč 

alternativnih ekonomskih in socialnih praks ter se vzpostavlja kot prostor izmenjav uslug in nakopičenih 

dobrin ter predvsem kot prostor učenja za življenje v okoljih sodelovanja v skupnostih naraščajočih 

generacijskih in kulturnih razlik.  

Verjetno pa je, da se bo pomen edukacije kot produkcije znanja povečeval tudi v smer obvladovanja in 

kritičnega vrednotenja mnogoterih virov informacij; svobodne univerze in MOOC63 že danes delujejo kot 

stičišče vednosti, ki je dostopna vsem, tudi brezplačno (prim. prav tam).  

                                                      

63 Massive Open Online Course je oblika brezplačnih predavanj, dostopnih na spletu (prim. MOOC).  
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6 DODATEK  
 

6.1 Osnovne šole  

 

Vladimir Milekšič, Živa Kos K.: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v osnovnih šolah. V: Kos K.,Ž, 

Gaber, S. (2011): Kakovost v šolstvu v Sloveniji (105–137). 

 

6.1.1 Liberalna racionalnost: avtonomija kot element kakovosti v osnovnih šolah  

 

»Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK) ima, v širšem pomenu in v različnih oblikah v osnovnem šolstvu, 

dolgo tradicijo« (prim. 105). 

»/…/ izhodišče je prostovoljno vključevanje udeležencev v projekt« (prav tam: 106). 

 

»Namen projekta je oblikovanje nacionalnega modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ne v smislu 

ugotavljanja kakovosti celotnega sistema, temveč modela, ki bo tistim, ki to želijo, omogočil preverjanje kakovosti 

lastnega dela in jim zagotovil oporo za ohranjanje oz. izboljševanje kakovosti dela na ravni šole, razredov /.../ 

(prav tam: 111). 

»Izobraževanje udeležencev v projektu temelji na konceptu »razširjenega profesionalizma učiteljev« na ravni 

razvojnih timov, ki sodelujejo v izobraževanju, in skladno s tem nato na ravni šole (celotnega učiteljskega zbora) 

implementirajo teorijo v prakso« (prav tam: 110). 

»Projekt Korak za korakom je usmerjen na učitelja, področja (standardi) pa so opredeljena glede na njegovo delo, 

ki se hkrati tudi certificira. Projekt Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja je usmerjen na šolo kot celoto 

(tudi certificira se šola, ki ima vzpostavljen sistem kakovosti), Modro oko in Ogledalo pa se usmerjata na raven 

skupine (oddelka, razreda) in na raven šole kot celote (znotraj tega posebej na organizacijo, zaposlene, zunanje 

uporabnike itn.), delno pa tudi nacionalno raven (z uradnimi dokumenti in eksternimi preverjanji ter mednarodnimi 

tekmovanji) (prav tam: 107). 

»Glede na navedene razlike in podobnosti so pričakovane tudi razlike v izbiri in uporabi mehanizmov ter 

pripomočkov« (prav tam: 107). 
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» /…/ predpostavki nenehnega spreminjanja, ki ob normativnih pogojih vsaki šoli omogoča konkretizacijo lastnih 

ciljev, odvisno od spreminjajočih se razmer in pričakovanj okolja, v katerem deluje, pa tudi glede na lastne 

možnosti in kompetence, ki jih določajo kadrovske, materialne, prostorske in druge razmere« (prav tam: 108). 

»Najpestrejši nabor instrumentov za zbiranje podatkov je najti v projektu Modro oko, delno tudi v projektu 

Ogledalo. Vsi projekti ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti so sorazmerno dobro podprti s priročniki oz. nasveti. 

Izjema je le projekt Ogledalo, ki priročnika (vsaj javno objavljenega) nima. Slika je podobna tudi pri sodelovanju s 

svetovalnimi službami in z drugimi oblikami podpore: projektu Korak za korakom podporo zagotavlja Pedagoški 

institut, projektu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 

Mrežam učečih se šol Šola za ravnatelje, Modro oko in Ogledalo pa sta že dlje časa brez podpore oziroma 

nosilca« (prav tam: 108).  

»/…/ zajeta so vsa pomembna področja dela osnovne šole (če zanemarimo različno strukturiranost in 

poimenovanje področij, kar je posledica kompleksnosti in različne strukturiranosti šolskih sistemov« (prim. prav 

tam: 132). 

»…/ pripravljenost vseh zaposlenih za izboljševanje šole, sodelovanje za kakovostnejše delo in kultura, v kateri je 

kakovost vrednota« (prim. prav tam 110). 

 

6.1.2 Ekonomska racionalnost kot tip upravljanja sodobnih družb  

 

Financiranje kot element kakovosti v osnovnih šolah 

»Ob pestri sliki opisanega na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti se postavlja vprašanje, kaj od tega 

se je »prijelo« v šolski praksi in zakaj /…/ (prav tam: 113). 

»/…/vsi ti projekti ne glede na to, kdaj so se začeli ali končali, na različne načine še vedno živijo v praksi. 

Nekatere še naprej vodijo in usmerjajo različne institucije« (prav tam: 113). 

Trg dela, prehodnost in zaposlitev kot elementi kakovosti v osnovnih šol.  

»/…/ izhodišče je logika nenehnega izboljševanja lastnega dela, ne glede na to, ali se to poimenuje v projektih kot 

samoevalvacija, Demingov krog PDCA (Plan-Do-Check-Act oziroma načrtuj, izvedi, preveri, ukrepaj), akcijsko 

raziskovanje ali kako drugače« (pav tam: 106). 

»Kakovost je opredeljena kot stopnja, s katero določeni izdelki oziroma storitve zadovoljujejo človekove potrebe, 

pri čemer se osredotoča na vse deležnike – uporabnike storitev (učence, starše, delavce šole, širše okolje …)« 

(pav tam: 108). 
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»Projekt /…/ temelji na konceptu samoevalvacije šole /…/ohranitev kakovosti na področjih, o katerih lahko na 

podlagi primerjav trdimo, da so visoko na lestvici mednarodnih standardov in dvig kakovosti na šibkih področjih« 

(prav tam: 111). 

»/…/ je eden od možnih modelov nenehnega izboljševanja dela šole /…/. Ugotavljanje stanja je samo prvi korak v 

nenehnem krogu načrtovanja, izvajanja in ponovne evalvacije« (prav tam: 108–109). 

»Projekt izhaja iz prepričanja, da kakovost vzgoje in izobraževanja pomeni sposobnost izpolnjevanja potreb in 

pričakovanj udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja« (prav tam: 112). 

»Različnost projektov ustvarja kar nekaj zmede v praksi osnovnih šol. To je razvidno iz sočasnega sodelovanja 

osnovnih šol v različnih projektih kakovosti (tudi v štirih projektih hkrati) ter iz prepričanja, da je največja prednost 

zagotavljanja kakovosti ustvarjanje kulture samoevalvacije in načrtovanje lastnega dela v prihodnosti« (prav tam: 

134). 

 

 Potrošniška kultura: personalizacija, individualizacija kot elementa kakovosti osnovnih šol 

»/…/ projekt Pedagoškega instituta (natančneje Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za 

Korakom znotraj Pedagoškega instituta), ki uvaja na otroka/učenca osredotočeno vzgojo in izobraževanje. 

Temeljni poudarki in teoretična izhodišča so: demokratizacija odnosov, pravice otrok/udeležencev, avtonomija 

strokovnih delavcev, refleksivna edukacija /…/. 

Področja kakovosti, ki jih opredeljuje projekt, so: interakcija, partnerstvo z družinami in skupnostjo, inkluzija, 

raznolikost in demokratične vrednote, ocenjevanje/evalvacija, načrtovanje in strategije (metode in oblike učenja 

ter poučevanja, učno okolje in profesionalni razvoj)« (prav tam: 110). 

 

6.1.3 Racionalnost družbe znanja: kakovost kot mehanizem pozicioniranja osnovnih šol družbi  

 

»Z opredelitvijo področij izboljšav, akcijskim načrtom in evalvacijo naj bi se krepila povezava med osebnim in 

strokovnim razvojem posameznika, spodbujali bi sodelovalno učenje in sistematično izmenjavo izkušenj ter se 

usposabljali za kritično ocenjevanje situacij in za prevzemanje pobud za spremembe« (prav tam).  

»Prednosti, ki jih prepoznavajo šole pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti, glede na projekt, ki ga uporabljajo: 

uporabnost ugotovitev za načrtovanje dela v prihodnosti, motiviranje zaposlenih za uvajanje izboljšav, 

sistematičen vpogled v dogajanje v šoli, večanje učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega dela, ustvarjanje kulture 

samoevalvacije v organizaciji, sodelovanje s kolektivom pri teh nalogah« (povzeto prav tam: 116). »Slika je 

podobna tudi pri šolah, ki imajo v svoji sestavi tudi vrtce, drugo« (prav tam). 
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»Pri prepoznavanju težav je slika podobna: vse šole se srečujejo s podobnimi težavami, ne glede na to, katere 

izsledke projektov uporabljajo. Strah pred zlorabo tako pridobljenih podatkov, pomanjkanje klime za 

samoevalvacijo, težave pri interpretaciji podatkov, težave pri obdelavi podatkov, pomanjkanje instrumentov za 

analizo stanja, pomanjkanje časa za to področje, odpor zaposlenih(povzeto). Pri osnovnih šolah z vrtci ni 

bistvenih razlik (prav tam: 117). 

»Sodelovanje osnovnih šol z različnimi institucijami na področju šolstva je odvisno od razpršenosti in kombinacije 

projektov« (prav tam: 115). 

»/…/ kaj šole pričakujejo od posameznih institucij. Od Šole za ravnatelje pričakujejo (po pogostosti odgovorov) 

predvsem usposabljanje, izobraževanje na področju kakovosti, oblikovanje preprostega in uporabnega 

instrumentarija (tudi računalniško podprt program za obdelavo podatkov), pomoč in svetovanje za načrtovanje in 

uvajanje sprememb oziroma pomoč pri vključevanju izsledkov evalvacije v načrt dela zavoda. /…/ Od Zavoda RS 

za šolstvo prav tako pričakujejo strokovno pomoč in svetovanje na tem področju, instrumentarij za ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti, celovito podobo kakovosti, pomoč pri izbiri modela in svetovanje pri izbiri ustreznega 

instrumentarija za samoevalvacijo, pomoč pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti, pomoč pri obdelavi in interpretaciji 

podatkov, predstavitev primerov dobre prakse, predstavitve za kolektiv in razvojne time ter motivacijska 

predavanja ob uvajanju sprememb, usposabljanje učiteljev na študijskih skupinah, ustvarjanje kulture 

samoevalvacije, spremljanje uvajanja sprememb pri pedagoškem procesu, pogled od zunaj in uravnavanje 

pričakovanj (previsoka, prenizka).  

Od Ministrstva za šolstvo pričakujejo večjo finančno podporo pri razvijanju projektov na področju kakovosti dela 

šole, dodatna sredstva za vrednotenje dela tima, sistemsko ureditev merjenja kakovosti in za to usposobljenega 

kadra, določitev meril za ugotavljanje kakovosti, enoten pristop k sistemu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

in samoevalvacije ter enotno metodologijo.  

Od Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje pričakujejo instrumentarij, sistem opazovanja (merjenja), 

prilagojen za delo v šoli, obdelavo podatkov, pomoč pri izvedbi zunanje presoje ter usposabljanje vodstvenih 

delavcev za uporabo merilnih instrumentov in interpretacijo. Od Državnega izpitnega centra pričakujejo analizo 

NPZ, smernice za delo na podlagi analize rezultatov NPZ, izdelavo merjenja tudi za tretje razrede ter 

izobraževanje za NPZ. Pojavijo se tudi pričakovanja do Centra za poklicno izobraževanje, in sicer na področju 

predstavitve poklicev (ne le v tiskanem gradivu), ter želje po pogostejšem vključevanju pedagoških fakultet« (prav 

tam: 119). 
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6.1.4 Racionalnost vednosti: metodologija in pristopi k UZK  

 

Zunanja odgovornost kot element kakovosti v osnovnih šolah  

»Prav tako lahko različne ukrepe inšpekcije (npr. celostni pregledi osnovnih šol, ki ga je izvajal Zavod RS za 

šolstvo, ko je še opravljal naloge inšpekcije) razumemo kot zunanjo evalvacijo dela šole« (prav tam: 105). 

»Projekt Korak za korakom temelji na predpostavki, da je kakovost dosežena z uveljavljanjem pedagoških 

standardov ISSA (in si to zastavlja tudi za cilj na področju kakovosti ter pri tem predpostavlja, da so s tem 

kakovostno uresničeni tudi cilji v uradnih dokumentih), projekt Prihodnost za kakovost vzgoje in izobraževanja pa 

za cilj postavlja vzpostavitev sistema kakovosti ISO 9001, (vzdrževanje tega naj bi omogočalo kakovostno 

doseganje ciljev, zapisanih v uradnih dokumentih)« (prav tam: 106–107). 

»S strokovno pomočjo naj bi šola pripravila načrt aktivnosti, s katerimi bi ugotovila kakovost dela oziroma 

relativne celote svojega učnega procesa, in o tem pripravila poročilo, ki bi bilo dostopno uporabnikom šole« (prav 

tam: 111–112). 

»Možni so tudi drugi pristopi, kot so neposredna zakonska prisila, posredna prisila z ugotavljanjem uspešnosti ali 

z inšpekcijo, kot imajo to urejeno na Škotskem. Pri tem pa ne bi smelo presenečati, če bi se odziv šol sprevrgel v 

obliko formalnega opravljanja »naloženih« zahtev. Drugi pristop je certificiranje, podelitev certifikata šoli, ko 

zadosti določenim pogojem. Pri tem pa se postavlja vprašanje, ali obstaja kakršna koli povezava med prejetim 

certifikatom kakovosti in dejansko kakovostjo šole« (prav tam: 133). 

Notranje odgovornosti kot element kakovosti v osnovnošolskem izobraževanju  

»/…/ primerjanih modelih kakovosti obstaja relativno visoko soglasje o področjih, ki prispevajo h kakovosti šole, o 

kombinaciji objektivnih in subjektivnih podatkov pri ugotavljanju stanja (evalvacija in samoevalvacija), o načinu, 

kako se lotevati kakovosti (analiziraj, načrtuj, izvedi, preveri, ukrepaj), je temeljno prav vprašanje opredelitve 

kazalnikov kakovosti. Vsem projektom je skupno tudi to, da število podatkov, ki se zbirajo v procesu 

samoevalvacije, presega zmožnosti povprečne šole« (prav tam: 133). 

»Glede na navedene razlike in podobnosti so pričakovane tudi razlike v izbiri in uporabi mehanizmov ter 

pripomočkov« (prim. prav tam: 107). 

»Pri osnovnih šolah v Sloveniji pa vsaka institucija razvija svoj model kakovosti, šole jih prevzemajo po lastni 

presoji, inšpekcija pa ima ob tem svojo metodo pregleda šol. Pristojnosti posameznih institucij so nejasne, 

predvsem z vidika osnovnih šol, kar je razvidno iz relativno podobnih pričakovanj osnovnih šol do vseh institucij, 

ki se trenutno ukvarjajo ali so se v preteklosti ukvarjale s tem področjem« (prav tam: 131–132). 
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6.1.5 Racionalnost normalizacije: kakovost kot element uravnavanja normalnosti v osnovnih šolah  

 

»Med omenjenimi projekti dva predvidevata zunanje certificiranje (Korak za korakom in Kakovost za prihodnost 

vzgoje in izobraževanja)« (prav tam: 107). 

»Primerjava konceptov kakovosti pokaže, da sta škotskemu modelu najbližje projekta Modro oko in Ogledalo, v 

nekaterih elementih tudi Mreže šol« (prav tam: 132). 

»/…/ problem je motivacija šol za samoevalvacijo oziroma dela šol na področju ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti. Verjetno je prvi pogoj za slednje nesorazmerje med vloženim delom in učinki tega dela« (prav tam: 

133). 

»Različnost projektov ustvarja kar nekaj zmede v praksi osnovnih šol. To je razvidno iz sočasnega sodelovanja 

osnovnih šol v različnih projektih kakovosti (tudi v štirih projektih hkrati) ter iz prepričanja, da je največja prednost 

zagotavljanja kakovosti ustvarjanje kulture samoevalvacije in načrtovanje lastnega dela v prihodnosti« (prav tam: 

135). 

 

6.1.6 Racionalnost sodobne politične oblasti: kakovost kot mehanizem upravljanja edukacije in 

edukacijskih politik v osnovnih šolah  

 

»Če odmislimo dogajanje, povezano z reformo osnovne šole (Bela knjiga (1995), ZOFVI, ZOŠ, nov program in 

učni načrti osnovne šole itn.), se je posebej z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti /…/« (prav tam: 106). 

»/…/ da teza o prostovoljnosti vključevanja osnovnih šol v različne projekte kakovosti ni popolnoma točna, 

temveč so v to osnovne šole prisiljene dvakrat: prvič na ravni zakona in drugič na ravni stimulacije ravnatelja. 

Uporabljati model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je tako dvakrat predpisana nuja, kaj izbrati od ponudb 

na 'trgu'« (prav tam: 135). 
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6.2 Gimnazije 

 

Vinko Logaj: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v gimnazijskem izobraževanju. V: Kos, Ž., Gaber, 

S. (2011): Kakovost v šolstvu v Sloveniji (138–60). 

 

6.2.1 Liberalna racionalnost: avtonomija kot element kakovosti v gimnazijah 

 

»/.../ evalvacije kot protiuteži zagotavljanju večje avtonomije pri vodenju šole /…/, po drugi strani pa s 

spodbujanjem evalvacije v šolah kot del decentraliziranja »skrbi za kakovost« na ravni šole /…/« (prav tam).  

 

»Šola je zato prisiljena na poti h kakovosti nenehno iskati nove načine ter presojati, kaj in katera področja je treba 

izboljšati, kako to storiti in kaj je treba ohraniti. Pri tem gre hkrati za odgovornost posameznikov, ki z različnimi 

nameni vstopajo v šolski prostor, za odgovornost ustanovitelja oziroma države, ki odgovarja za delovanje sistema 

in za javno službo ter za odgovornost drugih javnosti, ki v družbi ustvarjajo podobo šole« (prav tam: 140). 

 

»Odgovornost pa je neposredno povezana z uvajanjem avtonomije kot virom fleksibilnosti ter sredstvom 

deregulacije in decentralizacije« (prav tam). 

 

»Razlogi za decentralizacijo šolskih sistemov so po svetu različni, glede na nekatere skupne značilnosti pa jih 

lahko združimo v dve kategoriji: ekonomski razlogi (racionalizacija sistema) in politični razlogi (demokratičnost in 

participacija v vodenju šol)« (prav tam). 

 

»Vsekakor pa je kljub odgovornosti na različnih ravneh šola tista, ki mora biti tesno vpeta v proces ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti, ki mora odgovarjati (accounting) in imeti odgovornost (accountability)« (prav tam). 

 

»Samoevalvacija šol postaja »eden od ključnih dejavnikov pri zagotavljanju kakovosti izobraževalnega procesa« 

/…/. Priložnost sodelovanja v samoevalvaciji šole ponuja način pridobivanja poglobljenega razumevanja, kaj se 

dogaja v šolah in zakaj, ter omogoča skupno refleksijo o kompleksnosti medsebojnega delovanja/vpliva učenja in 

poučevanja /…/. Odgovornost za rezultate ostaja neposredno na organizaciji sami in se izraža v odnosu z njenimi 

uporabniki. Standardi v osnovni strukturi pa »prihajajo« od zunaj (prav tam: 141). 

 
»Različna področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v gimnazijah izhajajo iz različnih projektov, v katere so 

se slovenske gimnazije vključevale na podlagi lastnega interesa in ambicij po vpeljevanju sistema ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti« (prav tam: 146). 
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»/…/ vzpostaviti program usposabljanja ter drugo podporo vodstvom gimnazij ter strokovnim delavcem za 

izvajanje procesa samoevalvacije« (prav tam: 156). 

»/…/ celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v slovenskih gimnazijah. Temelji naj na načelih 

strokovne avtonomije pri odločanju o uporabi notranjih pristopov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, 

nenehnega sodelovanja šol z javnimi zavodi za podporo in razvoj ter drugimi institucijami in posamezniki, ki 

izvajajo programe usposabljanja ravnateljev in strokovnih delavcev, vključevanja zaposlenih, dijakov, staršev in 

drugih javnosti v procese ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, načrtnosti, metodološke zasnovanosti in 

procesnega pristopa k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Pri tem pa ne gre prezreti prepovedi rangiranja 

šol« (prav tam: 157). 

»V ta namen je treba /…/ opredeliti nosilce pristojnosti in odgovornosti za samoevalvacijo v gimnazijah /…/ (prav 

tam: 156). 

 

6.2.2 Ekonomska racionalnost kot tip upravljanja sodobnih družb 

 

Financiranje, kot element kakovosti gimnazij 

»Različna področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v gimnazijah izhajajo iz različnih projektov, v katere so 

se slovenske gimnazije vključevale na podlagi lastnega interesa in ambicij po vpeljevanju sistema ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti« (prav tam: 146). 

» /…/ podatki o dosežkih na eksternem preverjanju znanja, standardi, normativi in različni podatki, od stroškov na 

udeleženca izobraževanja do statističnih podatkov o osipu ipd. Tovrstni podatki so uporabni tudi za primerjave in 

analize na ravni šole oziroma posameznika, kjer kakovost pogosto povezujemo tudi z zadovoljstvom, ki ga lahko 

v različnih kontekstih označimo kot čustveni odziv« (prav tam: 138). 

»V omenjene programe in projekte so se slovenske gimnazije vključevale, ni pa podatkov, koliko in katere šole so 

bile oziroma so vključene. Glede na vsebino in koncept projektov tudi ni podatkov, ali šole s procesom 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti samoevalvacijo nadaljujejo, ko nimajo več stika z javnim zavodom oziroma 

podjetjem, ki je nosilec oziroma izvajalec projekta ali programa ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti« (prav tam: 

146–147). 
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Trga dela, prehodnost in zaposlitev kot element kakovosti gimnazij  

»/…/ družba znanja, je pred šole postavljena nova zahteva: biti učinkovit, odziven, fleksibilen in drugačen od 

istovrstnih šol« (prav tam). 

»Šole se v zadnjem času »borijo« za učence in želijo s tem nekako čim bolj ugoditi ciljnim javnostim. Zato 

spremljajo njihovo zadovoljstvo /…/ (prav tam: 141). 

 
»V nekaterih gimnazijah so ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (quality assurance and assessment) povezali s 

standardi, kot so ISO, QS ipd., kjer prihajajo standardi »od zunaj«, vendar so notranje prilagojeni, rezultati pa so 

na neki način javni. Tovrstno ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je povezano s pridobitvijo certifikata, kar pa 

na nacionalni ravni za javni sistem vzgoje in izobraževanja terja poseben razmislek« (prav tam: 140). 

 
»Ker je porazdelitev t. i. javnih dobrin neenakomerna, navadno povezana z močjo in oblastjo, so kazalniki uvod v 

racionalni nadzor in omejevanje neformalne moči. Pri splošnih dobrinah, ki niso redke, gre za dolgoročni dogovor 

med »ljudstvom« in »državo«, zato je v kratkem času težko oceniti kakovost splošne dobrine in potrebujemo 

dolgoletno spremljanje« (prav tam: 157). 

 

6.2.3 Racionalnost družbe znanja: kakovost kot mehanizem pozicioniranja gimnazij v družbi 

 

»Na ravni zaposlenih ugotavljamo načrtovanje poklicne kariere in profesionalnega razvoja ter s tem povezanega 

izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Profesionalni razvoj je povezan s spremljanjem pouka (hospitacijami), 

država pa ga spodbuja z napredovanjem v nazive« (prav tam: 142). 

»/…/ vzpostaviti program usposabljanja ter drugo podporo vodstvom gimnazij ter strokovnim delavcem za 

izvajanje procesa samoevalvacije« (prav tam: 156). 

»V omenjene programe in projekte so se slovenske gimnazije vključevale, ni pa podatkov, koliko in katere šole so 

bile oziroma so vključene. Glede na vsebino in koncept projektov tudi ni podatkov, ali šole s procesom 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti samoevalvacijo nadaljujejo, ko nimajo več stika z javnim zavodom oziroma 

podjetjem, ki je nosilec oziroma izvajalec projekta ali programa ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti« (prav tam: 

146–147). 
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Selekcija in legitimacija, kot elementa kakovosti v gimnazijah  

»Ogromno dokazov je, da pritiski s preverjanjem znanja povzročijo izobraževalno kulturo, ki poudarja poučevanje 

za teste oziroma vrsto površinske odgovornosti. Točke SAT64 določajo sloves šole, zato se učitelji poglobljeno in 

čezmerno ukvarjajo s pripravo učencev na te teste. To ima številne učinke, med drugim instrumentalen in 

neresničen pogled na izobraževanje« (prav tam: 142). 

»Pri tem pa je treba upoštevati, kaj pomenijo dosežki v rezultatih, časovno lestvico za dosežek in vire za 

doseganje rezultatov« (prav tam: 157). 

 

6.2.4 Racionalnost vednosti: metodologija in pristopi k UZK  

 

Zunanja odgovornost kot element kakovosti v gimnazijah 

»Pri rezultatih na eksternem preverjanju znanja, ki jih države zbirajo na nacionalni ravni, le redke države poznajo 

ureditev, v kateri osrednji organi objavljajo rezultate po posameznih šolah ali priporočajo objavo lokalnim 

skupnostim (Slavec Gornik 2010, 50). Sistem zbiranja podatkov namreč omogoča rangiranje šol po uspešnosti na 

eksternem preverjanju znanja oziroma na rezultatih mednarodnih preizkusov znanja, kar pa ni nujno relevantno 

za sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Z vidika različnega kulturnega okolja, razlik med populacijo 

posameznih šol, socialnega kapitala okolja ter drugih dejavnikov rangiranje ne omogoča sprejemanja kakovostnih 

odločitev v izobraževalnem sistemu. Nasprotno, rangiranje lahko povzroči »škodo« šolam in šolskemu sistemu« 

(prav tam: 141). 

»Za ugotavljanje kakovosti izobraževalnih sistemov so dosežki učencev, učinkovitost šol in odgovornost za 

doseganje zastavljenih ciljev postali eni najpomembnejših kriterijev za ugotavljanje kakovosti izobraževalnih 

sistemov« (prav tam: 142). 

 

»Ob predpostavki, da šolska inšpekcija nastopa kot organ nadzora, ni zunanje evalvacije, tako da ni mogoče 

iskati sinergije med notranjo in zunanjo evalvacijo, kar bi posledično vzpostavljalo odgovornost za kakovost med 

različnimi déležniki izobraževanja (učenci, starši, učitelji, šolami, državnimi zavodi s področja izobraževanja, 

ministrstvom). Šolska inšpekcija nima nalog oziroma pristojnosti s področja ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti, saj presoja oziroma nadzira le formalnosti v zvezi z obstojem predpisanih dokumentov (sestavine 

letnega delovnega načrta ipd.), ne pa njihove vsebine« (prav tam: 144). 

 

 

                                                      

64 Testi doseganja standardov. 
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»V šolah, ki izvajajo gimnazijski program, je od leta 1995 vpeljan in utečen sistem eksternega preverjanja znanja 

z maturo, ki ga določa Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/2007); za tehnično izvajanje na institucionalni ravni skrbi 

Državni izpitni center Republike Slovenije, za vsebinski del pa so imenovane komisije: državna in predmetne 

maturitetne komisije« (prav tam: 144). 

 

»/…/ na nacionalni ravni vzpostaviti varovala pri zbiranju podatkov, ki bodo preprečila rangiranje šol, definirati 

vlogo in vsebino kazalnikov delovanja (performance indicator) in drugih kazalnikov, ki bodo uravnoteženi in bodo 

tvorili sistem informiranja politik na nacionalni ravni in podporo vodenju na šolski ravni« (prav tam: 156–157). 

 

Notranja odgovornost, kot element kakovosti gimnazij  

»Standardi (kontrola in zagotavljanje kakovosti) tako pomenijo normativni pristop h kakovosti, Murgatroyd in 

Morgan (1993) pa celovito obvladovanje kakovosti (TQM) definirata kot konceptualni pristop, kot notranjo pobudo 

izboljševanja kakovosti in kot filozofijo organizacije. Za ta pristop je temeljnega pomena, da so vsi zaposleni 

vključeni v vse procese. Za šole to pomeni, da se mora vsaka med njimi zavedati svojega poslanstva in ciljev. 

Zavedati pa se mora tudi vpliva standardov, zakonodajnega okvira, dejavnosti »konkurenčnih« šol, interesov in 

pričakovanj staršev, učencev in drugih zainteresiranih udeležencev« (prav tam: 139–140).  

»Število šol, ki so se vključile v omenjene projekte, ni znano, vsekakor pa gre le za manjšino šol, ki izvajajo 

gimnazijski program« (prav tam: 146). 

»Postavlja se vprašanje o potrebi po kombinaciji zunanjega in notranjega spremljanja, presojanja, vrednotenja in 

ocenjevanja kakovosti. Samoevalvacija šol postaja »eden od ključnih dejavnikov pri zagotavljanju kakovosti 

izobraževalnega procesa /…/. 

Priložnost sodelovanja v samoevalvaciji šole ponuja način pridobivanja poglobljenega razumevanja, kaj se dogaja 

v šolah in zakaj, ter omogoča skupno refleksijo o kompleksnosti medsebojnega delovanja/vpliva učenja in 

poučevanja« (prav tam: 141). 

»Pregled zakonodaje in trenutnega stanja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v slovenskem šolskem sistemu 

kaže, da kljub eksternemu preverjanju znanja v gimnazijah in mednarodnim raziskavam ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti temelji na samoevalvaciji./../ Pregled aktivnosti odkriva parcialne pristope, ki so, z izjemo 

šolske inšpekcije, eksternega preverjanja znanja ter mednarodnih raziskav, prepuščeni odločitvam posameznih 

institucij in šol. V slovenskem šolskem sistemu torej obstajajo različni elementi ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti, ki med seboj niso sistematično povezani, ne izhajajo iz enotnih ciljev in ne omogočajo preglednosti pri 

ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti ter delovanja gimnazij (prav tam: 145). 
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6.2.5 Racionalnost normalizacije: kakovost kot element uravnavanja normalnosti v gimnazijah 

 

»V zadnjih desetletjih so se v več zahodnih državah in državah v razvoju (OECD 1998) spremenili vzorci 

centralizacije in decentralizacije« (prav tam: 139). 

»Pri dokazovanju s podatki je na ravni šolskega sistema potrebna previdnost. Ne smemo zanikati, da 

evidentiranje in transparentno predstavljanje podatkov vedno pomeni neko rangiranje« (prav tam: 141–142). 

»Posredno v Sloveniji lahko najdemo potrebo po zagotavljanju kakovosti v vzgoji in izobraževanju v nacionalnih 

dokumentih: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995), Strategija vseživljenjskosti 

učenja v Sloveniji,65 Strategija razvoja Slovenije,66 Nacionalni program reform za doseganje ciljev 

Lizbonske strategije67 in Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.68 V zakonodaji 

na področju šolstva pa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 in 

36/08) med odgovornostmi ravnatelja v 49. členu določa ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo 

letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca. Letno poročilo o samoevalvaciji mora šola oziroma vrtec na 

podlagi 48. člena ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 in 36/08) sprejeti na svetu šole oziroma vrtca.«  

»Po letu 1995 se je uveljavil t. i. tradicionalni pristop k evalvaciji vzgojno-izobraževalnih institucij. Temelji na šolski 

inšpekciji in mu lahko pripišemo nadzorno funkcijo. Ta na podlagi Zakona o šolski inšpekciji (Ur. l. RS, št. 

114/2005) obsega nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in 

opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo opravljajo šole« (prav tam: 144). 

 
»V nekaterih gimnazijah so ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (quality assurance and assessment) povezali s 

standardi, kot so ISO, QS ipd. /…/. Tovrstno ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je povezano s pridobitvijo 

certifikata, kar pa na nacionalni ravni za javni sistem vzgoje in izobraževanja terja poseben razmislek. Kajti konec 

gimnazijskega izobraževanja je povezan s pridobitvijo javnoveljavne izobrazbe in javne listine na podlagi 

kombinacije internega in eksternega preverjanja znanja – mature« (prav tam: 146). 

 
»/.../ upoštevati obstoječe stanje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v slovenskih gimnazijah« (prav tam: 156). 
 
 
 

                                                      

65 http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_ucenja.pdf. 
 
66 http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/strategija_razvoja_slovenije.pdf . 
 
67 http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/program_reform_izvajanje_lizbonske.pdf. 
 
68 http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-
150207_koncno.pdf. 

http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_ucenja.pdf
http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/strategija_razvoja_slovenije.pdf
http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/program_reform_izvajanje_lizbonske.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf
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»Končni in hkrati začetni mejnik kontinuiranega procesa ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na gimnazijah naj 

bo poročilo o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti posamezne gimnazije, ki naj bo predstavljeno na spletni 

strani in bo hkrati sestavni del poročila o realizaciji razvojnega načrta. Sistem ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti naj bo integriran v delovanje gimnazij in naj pomeni eno temeljnih dejavnosti« (prav tam: 157). 

»Pri tem pa ne gre prezreti prepovedi rangiranja šol« (prav tam: 157). 

 

6.2.6 Racionalnost sodobne politične oblasti: kakovost kot mehanizem upravljanja edukacije in 

edukacijskih politik v gimnazijah 

 

»/…/ družba znanja, je pred šole postavljena nova zahteva: biti učinkovit, odziven, fleksibilen in drugačen od 

istovrstnih šol. To terja drugačen način vodenja in upravljanja šol /…/bistveno se je spremenil način financiranja 

na področju srednjega šolstva, v poklicnem in strokovnem izobraževanju pa so povsem spremenjeni 

izobraževalni programi, kar je povezano z decentralizacijo in deregulacijo šolstva ter z drugačnim razumevanjem 

avtonomije /…/ (prav tam: 139). 

»Posredno v Sloveniji lahko najdemo potrebo po zagotavljanju kakovosti v vzgoji in izobraževanju v nacionalnih 

dokumentih: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995), Strategija vseživljenjskosti 

učenja v Sloveniji,69 Strategija razvoja Slovenije.70  

Nacionalni program reform za doseganje ciljev Lizbonske strategije71 in Operativni program razvoja 

človeških virov za obdobje 2007–2013.72 V zakonodaji na področju šolstva pa Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 in 36/08) med odgovornostmi ravnatelja v 49. členu 

določa ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca. 

Letno poročilo o samoevalvaciji mora šola oziroma vrtec na podlagi 48. člena ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 in 

36/08) sprejeti na svetu šole oziroma vrtca (prav tam: 144). 

»Za slovenski gimnazijski prostor je mogoče trditi, da je proces ugotavljanja kakovosti prepuščen zgolj šolam. Te 

pa nimajo enotno izdelanih nacionalnih kazalnikov kakovosti, na podlagi katerih bi lahko spremljale in evalvirale 

vzgojno-izobraževalni proces in rezultate vzgojno-izobraževalnega procesa« (prav tam: 145). 

                                                      

69 http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_ucenja.pdf. 
 
70 http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/strategija_razvoja_slovenije.pdf. 
 
71 http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/program_reform_izvajanje_lizbonske.pdf. 
 
72http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-
150207_koncno.pdf.  

http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_ucenja.pdf
http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/strategija_razvoja_slovenije.pdf
http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/program_reform_izvajanje_lizbonske.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf
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»Osnovo za samoevalvacijo ter ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti gimnazij lahko zagotovijo na nacionalni 

ravni razviti in sprejeti kazalniki kakovosti. V ta namen je treba: upoštevati obstoječe stanje ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti v slovenskih gimnazijah, vzpostaviti enoten pristop k (samo)evalvaciji gimnazijskega 

izobraževanja, upoštevati obstoječe procese in postopke na področju dela strokovnih organov v gimnazijah, jih 

posodobiti in konceptualno prirediti procesu samoevalvacije, vzpostaviti program usposabljanja ter drugo podporo 

vodstvom gimnazij ter strokovnim delavcem za izvajanje procesa samoevalvacije, oblikovati sistemske ravni, ki 

omogočajo celovit pristop k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti ter preprečujejo formalizme v procesih, 

postopkih in poročilih, opredeliti nosilce pristojnosti in odgovornosti za samoevalvacijo v gimnazijah, opredeliti 

vrsto, pomen in namen obstoječih podatkov, katerih zbiranje že poteka na nacionalni ravni, definirati nosilce in 

možnosti za vpogled v proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na posamezni šoli, na nacionalni ravni 

vzpostaviti varovala pri zbiranju podatkov, ki bodo preprečila rangiranje šol, definirati vlogo in vsebino kazalnikov 

delovanja (performance indicator) in drugih kazalnikov, ki bodo uravnoteženi in bodo tvorili sistem informiranja 

politik na nacionalni ravni in podporo vodenju na šolski ravni (prim. 165–157). 

 

6.3 Poklicno in strokovno izobraževanje 

 

Darko Mali: Sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. V: 

Kos K.,Ž., Gaber, S. (2011): Kakovost v šolstvu v Sloveniji (161–175). 

 

6.3.1 Liberalna racionalnost: avtonomija kot element kakovosti v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju 

 

»Poklicne in strokovne šole v procesih ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti posegajo po različnih pristopih, 

med njimi je veliko takih, ki so bili prvenstveno razviti za uporabo v srednjih in osnovnih šolah, npr. Ogledalo 

(Zavod RS Za šolstvo, 1996–2001), Mreže učečih se šol (Šola za ravnatelje, 1998–), Modro oko (različne 

institucije73, 2001/02), POKI (Andragoški center Slovenije, 1999–), QUTE (Center RS za poklicno izobraževanje, 

2007–2008). Našteti, pa tudi različni drugi pristopi so se razvijali v okviru različnih projektov, marsikdaj pa 

pomenijo kombinacijo omenjenih projektov« (prav tam: 161). 

                                                      

73 Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; Zavod Republike Slovenije za šolstvo; 
Šola za ravnatelje; Center RS za poklicno izobraževanje; Andragoški center Slovenije; Državni izpitni center; Osnovna šola 
Vojke Šmuc, Izola; Šolski center Novo mesto, Poklicna in tehniška strojna šola; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 



187 
 

»Večino pristopov so zasnovali v javnih zavodih, odgovornih za razvoj različnih segmentov na različnih ravneh 

vzgoje in izobraževanja, saj so se povečale aktivnosti na področju evalvacij, merjenja, ocenjevanja stanja v 

šolstvu in predvsem uvajanja novosti« (prav tam: 162). 

»/…/ načela evropskega okvira za kakovost, ki so »neobvezna in prostovoljna«, zapišejo v izhodišča 

implementacije evropskega ogrodja:74 »Pri izvajanju evropskega ogrodja kvalifikacij bi bilo treba zagotavljanje 

kakovosti, ki je potrebno za zagotovitev odgovornosti in izboljšanja visokošolskega izobraževanja ter poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja, izvajati v skladu z naslednjimi načeli /.../. V nadaljevanju je zapisano tudi, da naj 

bodo iniciative za UZK koordinirane na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni, tako da se zagotovijo pregled, 

koherentnost, sinergija in sistemska analiza« (prav tam: 167–168). 

 

6.3.2 Ekonomska racionalnost kot tip upravljanja sodobnih družbe 

 

Financiranje kot element kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 

»Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje je v letu 2007 sprejel sedem kazalnikov kot dolgoročno 

usmerjen okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju na državni 

ravni. Kazalniki po vsebini zajemajo večino vsebine kazalnikov, pripravljenih na evropski ravni /…/ (prav tam: 

165). 

 

Trga dela, prehodnost in zaposlitev kot element kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 

»Trdili bi lahko, da je za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji značilna predvsem 

pestrost mnogoterih iniciativ, ki izhajajo iz pojmovanja kakovosti kot izpolnjevanja potreb in pričakovanj 

udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu in v drugih procesih znotraj šole« (prav tam: 163). 

»Obe pojmovanji bi lahko nadgradili s pojmom kakovosti kot nenehnega izboljševanja, v katerem se celoten 

sistem pa tudi posamezni izvajalci z ustreznimi modeli stalno in ustrezno odzivajo na potrebe udeležencev in 

usmerjajo razvoj v zastavljene cilje. Uspešno uvajanje izboljšav je torej tisti končni cilj, ki nam ob prepoznavanju 

pomena enotnih in razumljivih ciljev vseh udeleženih pove, kako kakovostna je šola« (prav tam: 163). 

 

 

                                                      

74 Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za 
vseživljenjsko učenje (2008). Ur. l. EU 2008/C 111/01. 
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»Za poklicno in strokovno izobraževanje je značilna velika pestrost deležnikov in s tem različnost prepričanj in 

interesov. Na ravni države je vključenih več ministrstev (Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, pa tudi druga ministrstva, ki imajo v pristojnosti določene kvalifikacije: Ministrstvo za 

zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve idr.), pomembno vlogo imajo združenja delodajalcev in delojemalcev 

(Obrtna zbornica, Gospodarska zbornica ter druge reprezentativne zbornice), različni javni zavodi pa na tem 

področju izvajajo različne projekte (npr. CPI, ACS). Tudi izvajalcev je več: različni izvajalci javne mreže, zasebni 

izvajalci, izvajalci, ki izvajajo zasebne programe). Prav zato potrebujemo enoten dogovor o sistemu ugotavljanja 

in zagotavljanja kakovosti« (prav tam: 169). 

 

6.3.3 Racionalnost družbe znanja: kakovost kot mehanizem pozicioniranja poklicnega in strokovnega 

izobraževanja v družbi 

 

»Oblikovanje Evropske mreže za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ENQA-VET) 

v letu 2005 in mreže EQAVET v letu 2010 pomeni predvsem konkreten prispevek Evropske komisije in držav 

članic k razvoju sistemskih pristopov in orodij za zagotavljanje kakovosti /…/ (prav tam: 166–167).  

»Zakon na ravni šole določa komisijo za kakovost, ki skrbi za razvoj orodij in koordinacijo aktivnosti pri 

zagotavljanju kakovosti. Na državni ravni bi moralo delovati podobno telo (komisija), ki bi zagotavljalo razvoj 

metodologije in indikatorjev za spremljanje procesov in aktivnosti zagotavljanja kakovosti, razvoj instrumentarija 

za pridobivanje podatkov in informacij v sklopu kakovosti, trajno skrb za razvoj baz podatkov, ki bi bile šolam v 

oporo pri lastnih analizah in primerjavah, spodbujanje sodelovanja med šolami in širjenje primerov dobrih praks, 

analize kakovosti na posameznih področjih, pripravo državnih poročil o kakovosti in stalno koordinacijo aktivnosti 

na ravni institucij. Center za poklicno izobraževanje bi kot državna referenčna točka za ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti opravljal strokovno delo za državno komisijo, vodil ustrezne baze podatkov in pripravljal 

bienalno poročilo o kakovosti« (prav tam: 171). 

»Šola kot središče vseživljenjskega učenja (kazalniki: programi usposabljanja, izvajanje programov za pridobitev 

izobrazbe za odrasle, vrednotenje neformalno pridobljenega znanj, udeleženci, ponudba za prosti čas) /…/« (prav 

tam: 163–164). 
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6.3.4 Racionalnost vednosti: metodologija in pristopi k UZK 

 

6.3.4.1 Zunanja odgovornost kot element kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 

»Razmislek je potreben tudi o ustreznosti akreditacije izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja za vpis 

v razvid. Menimo, da je sedanji postopek neenoten in nepregleden, ob tem pa tudi standardi niso zadovoljivo 

dogovorjeni. Smiselno bi bilo tudi znova uvesti periodično akreditacijo, s katero bi izvajalec dokazoval stalno 

doseganje standardov. To se nam ob povečevanju avtonomije šol zdi še posebno pomembno« (prav tam: 169–

170). 

 

6.3.4.2 Notranja odgovornost kot element kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 

»Poklicne in strokovne šole v procesih ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti posegajo po različnih pristopih, 

med njimi je veliko takih, ki so bili prvenstveno razviti za uporabo v srednjih in osnovnih šolah, npr. Ogledalo 

(Zavod RS Za šolstvo, 1996–2001), Mreže učečih se šol (Šola za ravnatelje, 1998–), Modro oko (različne 

institucije75, 2001/02), POKI (Andragoški center Slovenije, 1999–), QUTE (Center RS za poklicno izobraževanje, 

2007–2008). Našteti, pa tudi različni drugi pristopi so se razvijali v okviru različnih projektov, marsikdaj pa 

pomenijo kombinacijo omenjenih projektov« (prav tam: 161). 

Ob tem je treba omeniti še projekt Slovenskega inštituta za kakovost, Kakovost za prihodnost vzgoje in 

izobraževanja, ki temelji na popolnem upravljanju kakovosti (Total quality management, TQM). Ta pristop stavi na 

nenehno izboljševanje kakovosti in gradi na celovitem vključevanju vseh zaposlenih, vedno in v vseh procesih 

(prim. Brejc idr. 2008: 11). V prakso uvaja načela Demingovega kroga – kroga PDCA, prvenstveno pa pomeni 

aplikacijo standarda ISO 9001. Po našem mnenju pomeni pomemben prispevek k sistematičnemu in celovitemu 

zagotavljanju kakovosti na šolah« (prav tam: 162). 

 

 

6.3.5 Racionalnost normalizacije: kakovost kot element uravnavanja normalnosti v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju  

 

                                                      

75 Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; Zavod Republike Slovenije za šolstvo; 
Šola za ravnatelje; Center RS za poklicno izobraževanje; Andragoški center Slovenije; Državni izpitni center; Osnovna šola 
Vojke Šmuc, Izola; Šolski center Novo mesto, Poklicna in tehniška strojna šola; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 
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»Pri tem ne smemo pozabiti, da je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje določil kazalnike, ki 

omenjeno pojmovanje dopolnjujejo s pojmovanjem kakovosti na ravni doseganja dogovorjenih ciljev« (prav tam: 

163). 

»Zdi se, da na šolah, pa tudi znotraj omenjenih modelov, v praksi manjka predvsem jasna povezava z razvojnimi 

cilji« (prav tam). 

»Enoten sistem UZK sestavljajo: kazalniki kakovosti, ki jih določi pristojni strokovni svet (15. člen), ugotavljanje 

kakovosti, ki ga izvaja pristojni javni zavod, druge aktivnosti, ki jih po potrebi določi minister (17. člen). Za raven 

šol oziroma izvajalcev Zakon v 16. členu določa, da šola: oblikuje partnersko sestavljeno komisijo za kakovost in 

na spletni strani letno predstavi poročilo o kakovosti. 

»Za potrebe šol je Center RS za poklicno izobraževanje oblikoval Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije 

(2007), ki shematsko predstavijo vlogo in potek samoevalvacije ter področja samoevalvacije s kazalniki. Področja 

usmerjajo šole pri načrtovanju razvojnih ciljev in evalvaciji /…/« (prav tam: 163–164).  

»S priporočili za izvajanje samoevalvacije smo šole poskušali usmeriti na področja, znotraj katerih je 

samoevalvacija še posebno smiselna. V prihodnje bi bilo smiselno znotraj tega nabora določiti obvezna področja, 

na katerih bi šole periodično izvajale samoevalvacijo in to predstavile v poročilu« (prav tam: 170). 

»Razmislek je potreben tudi o ustreznosti akreditacije izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja za vpis 

v razvid. Menimo, da je sedanji postopek neenoten in nepregleden, ob tem pa tudi standardi niso zadovoljivo 

dogovorjeni. Smiselno bi bilo tudi znova uvesti periodično akreditacijo, s katero bi izvajalec dokazoval stalno 

doseganje standardov /…/« (prav tam: 169–170). 

»V poročilu o kakovosti bi morali bolj poudarjati načrtovanje in uvajanje izboljšav ter manj predstavitev rezultatov 

samoevalvacije« (prav tam: 170). 

»Pomemben element bi bila analiza poročil in tam predstavljenih ukrepov, pa tudi promocija (naj)boljših šol. Za 

promocijo bi veljalo oblikovati posebno nagrado za kakovost, ki bi se podeljevala na podlagi uspešnosti ukrepov, 

ki bi bili predstavljeni pod posebnim kazalnikom. Analiza bi bila zajeta v nacionalnem poročilu« (prav tam: 170). 

 

6.3.6 Racionalnost sodobne politične oblasti: kakovost kot mehanizem upravljanja edukacije ter 

edukacijskih politik v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

 

»Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju sicer daje osnovo, a je pomanjkljiv zaradi: neupoštevanja 

certifikatnega sistema, ki danes dopolnjuje sistem izobraževanja, in neupoštevanja vloge delodajalcev kot 

izvajalcev dela izobraževalnega programa (prav tam: 169). 



191 
 

»/…/ ustreznost sistemov zagotavljanja kakovosti za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje. Možni 

kazalniki so: skladnost sistema kakovosti z merili, sestava komisije za kakovost, stalnost in načrtnost delovanja 

komisije, vključevanje interesnih skupin in vrsta ukrepov izboljšav, obravnava poročila /…/« (prav tam: 173). 

»Povezovanje ravni v enoten sistem – državna komisija: Zakon na ravni šole določa komisijo za kakovost, ki skrbi 

za razvoj orodij in koordinacijo aktivnosti pri zagotavljanju kakovosti. Na državni ravni bi moralo delovati podobno 

telo (komisija), ki bi zagotavljalo razvoj metodologije in indikatorjev za spremljanje procesov in aktivnosti 

zagotavljanja kakovosti, razvoj instrumentarija za pridobivanje podatkov in informacij v sklopu kakovosti, trajno 

skrb za razvoj baz podatkov, ki bi bile šolam v oporo pri lastnih analizah in primerjavah, spodbujanje sodelovanja 

med šolami in širjenje primerov dobrih praks, analize kakovosti na posameznih področjih, pripravo državnih 

poročil o kakovosti in stalno koordinacijo aktivnosti na ravni institucij. Center za poklicno izobraževanje bi kot 

državna referenčna točka za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti opravljal strokovno delo za državno komisijo, 

vodil ustrezne baze podatkov in pripravljal bienalno poročilo o kakovosti« (prav tam: 171). 

 

6.4 Izobraževanje odraslih 

 

Sonja Klemenčič, Tanja Možina: Presojanja in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih. V: Kos, Ž., 

Gaber, S. (2011): Kakovost v šolstvu v Sloveniji (176–225). 

 

6.4.1 Liberalna racionalnost: avtonomija kot element kakovosti izobraževanja odraslih  

 

»Temeljna izhodišče modela /POKI/ je izhajajo iz strokovnih spoznanj, da je samoevalvacija dopolnjena z 

ustreznimi sistemi zunanjega presojanja kakovosti, eden najprimernejših pristopov za doseganje želenih 

standardov kakovosti v izobraževanju.«  

»Tako kot večina v Evropi za zdaj najbolj uveljavljenih modelov za presojanje kakovosti tudi model POKI v 

svojem izhodišču temelji na filozofiji celostnega upravljanja kakovosti. Osredotoča se na kakovost, zasnovani na 

participaciji (sodelovanju) vseh zaposlenih v organizaciji in ustvarjanju omrežij z zunanjimi interesnimi 

skupinami.«  

»S posameznimi prijemi v modelu POKI želimo spodbujati miselnost, da je skrb za kakovost odgovornost 

vsakega posameznika v organizaciji in ne zgolj specialistov ali oseb, odgovornih za kakovost« (prav tam: 180–

181). 
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»Model POKI je grajen kot model samoevalvacije, ki predvideva, da je nosilec samoevalvacije (izobraževalna 

organizacija, učitelj) tisti, ki v celoti odloča o vseh procesih, povezanih z njo, in o njenih rezultatih.«  

»Model pa ob taki zavezanosti avtonomnosti nosilca samoevalvacije vključuje nekatere elemente, ki imajo značaj 

eksternosti, čeprav ne gre za eksterno presojanje v klasičnem pomenu. V mislih imamo predvsem različne 

subjekte, vključene v procese presojanja« (prav tam: 186). 

»Različne interesne skupine kakovost izobraževanja odraslih pojmujejo v skladu s cilji, interesi, ki jih imajo v zvezi 

z izobraževanjem. Pri tem je treba upoštevati tako notranje kot zunanje interesne skupine (učitelje, vodstvo 

izobraževalne organizacije, udeležence izobraževanja, šolske oblasti, podjetja itd.) »Gre za ozaveščanje različnih 

interesnih skupin in priznavanje pravice, da imajo različne perspektive ter v skladu z njimi oblikujejo definicije 

kakovosti (prav tam: 182). 

»Razvojno delo Andragoškega centra Slovenije je namreč v devetdesetih letih prejšnjega stoletja spodbudilo 

nastanek omrežja središč za samostojno učenje, omrežja izvajalcev študijskih krožkov in bralnih študijskih 

krožkov, omrežja borz znanja in omrežja svetovalnih središč ISIO. Značilnost teh omrežij, razen omrežja 

študijskih krožkov, ni izvajanje kakšnih posebnih programov za odrasle, temveč pomenijo pomemben del t. i. 

infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih – podpirajo odrasle pri njihovem izobraževanju oz. učenju« 

(prav tam: 179). 

»Tovrstne dejavnike podrobneje opredeljujejo tri podpodročja: stalno strokovno izobraževanje, razvojno-

svetovalno delo v izobraževanju odraslih, zadovoljstvo učiteljev v izobraževanju odraslih« (prav tam: 188). 

»Med zasebnimi izobraževalnimi organizacijami, ki izvajajo formalno poklicno in strokovno izobraževanje 

odraslih, jih okrog 10 % uporablja model POKI, podoben pa je obseg tistih, ki uporabljajo tudi standard ISO 9001–

2000.«  

»Kadar gre za neformalno izobraževanje odraslih, /.../ ne obstaja celovit pregled, kako na tem področju poteka 

presojanje in razvijanje kakovosti, če sploh obstaja.«  

»Na splošno si upamo trditi, da v velikem delu tega izobraževanja (še) ne moremo govoriti o sistematičnem 

spremljanju kakovosti /…/« (prav tam: 177–178).  

»Osnovne šole za odrasle niso samostojne ustanove, temveč delujejo v okviru drugih izobraževalnih organizacij 

za odrasle, pretežno ljudskih univerz« »V njih po javno dostopnih podatkih ne uporabljajo posebnih pristopov za 

presojanje in razvijanje kakovosti; samo v nekaterih primerih uporabljajo model POKI«.  

»Del srednjih poklicnih ali strokovnih šol za izobraževanje odraslih uporablja enake pristope kot za izobraževanje 

mladine. /…/ Petina srednjih in poklicnih šol, ki izvaja izobraževanje odraslih uporablja model POKI« (prav tam: 

176–177). 
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»Andragoški center Slovenije je razvil poseben izobraževalno-svetovalni pristop v podporo uvajanju 

samoevalvacije v izobraževalne organizacije. Gre za prepletanje izobraževanja, skupnega iskanja primernih 

rešitev za posamezno izobraževalno organizacijo, samostojnega dela in svetovanja, ki je v prvem letu 

intenzivnejši (okrog 100 ur), v drugem pa je obseg za polovico manjši« (prav tam: 192). 

»Eden izmed ukrepov, ki ga je predlagal ACS, je vzpostavitev svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v 

izobraževalnih organizacijah, ki bi to delo opravljali profesionalno, bili zanj strokovno usposobljeni in bi tako v 

izobraževalni organizaciji pomenili kraj, kjer se načrtujejo in koordinirajo različne aktivnosti, povezane z razvojem 

kakovosti. Izpeljan je bil pilotni projekt, v katerem je delovalo 18 svetovalcev za kakovost v različnih 

izobraževalnih organizacijah v Sloveniji – projekt je dal zelo dobre rezultate, a po pilotni fazi (še) ni prišlo do 

ponovne izpeljave, ker ni bilo zagotovljenih sredstev za izvedbo« (prav tam: 194). 

»Dejstvo je tudi, da ni zaželena podrobna normativna ureditev, saj bi s tem lahko kaj hitro po nepotrebnem 

posegli v strokovno avtonomijo izvajalcev izobraževanja odraslih ali kako drugače administrativno omejili 

področje« (prav tam: 217–218). 

 

6.4.2 Ekonomska racionalnost kot tip upravljanja sodobnih  

 

Financiranje kot element kakovosti izobraževanja odraslih 

»Eden izmed ukrepov, ki ga je predlagal ACS, je vzpostavitev svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v 

izobraževalnih organizacijah, ki bi to delo opravljali profesionalno, bili zanj strokovno usposobljeni in bi tako v 

izobraževalni organizaciji pomenili kraj, kjer se načrtujejo in koordinirajo različne aktivnosti, povezane z razvojem 

kakovosti. Izpeljan je bil pilotni projekt, v katerem je delovalo 18 svetovalcev za kakovost v različnih 

izobraževalnih organizacijah v Sloveniji – projekt je dal zelo dobre rezultate, a po pilotni fazi (še) ni prišlo do 

ponovne izpeljave, ker ni bilo zagotovljenih sredstev za izvedbo« (prav tam: 194). 

Enako pomembno je tudi, da so za njegovo delovanje zagotovljeni vsaj minimalni, a stabilni viri denarja. Gre za 

sredstva za: razvojno delo na področju kakovosti izobraževanja odraslih na nacionalni ravni, vzpostavitev in 

delovanje akreditacijskega sistema, izvajanje spremljanja na nacionalni ravni, izpeljevanje nacionalnih in 

mednarodnih zunanjih evalvacij, zunanje preverjanje znanja, vključitev študijskih vsebin o kakovosti 

izobraževanja v dodiplomske in podiplomske študijske programe, izvajanje usposabljanja izvajalcev s področja 

kakovosti, promocijo kakovosti izobraževanja odraslih, spodbujanje izvajanja samoevalvaciji in delovanja 

svetovalcev za kakovost. 

V preteklosti se je kot zelo dobra izkazala rešitev, da je država, tudi zato, da bi izobraževalne organizacije 

motivirala za sistematično delo na področju kakovosti, izobraževalnim organizacijam, ki so prvič izvajale 
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samoevalvacijo po nacionalno priznanem modelu, zagotovila nekaj sredstev, namenjenih za usposabljanje in 

vzpostavitev sistema. Predlagamo, da se ta način ohrani tudi po letu 2013, ko se konča v te namene predvideno 

sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada – da se torej zagotavljajo denarne spodbude 

izobraževalnim organizacijam, ki bodo prvič izvajale samoevalvacijo po nacionalno priznanem modelu. Druga 

denarna podpora pa naj bo namenjena delovanju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki bi sicer 

prihajali iz vrst učiteljev in drugih strokovnih delavcev – njihovo usposabljanje in delovanje v določenem 

časovnem obsegu letno pa naj bosta namensko denarno podprti« (prav tam: 218). 

Trg dela, prehodnost in zaposlitev kot elementi kakovosti izobraževanja odraslih 

»Zeleni znak POKI lahko pridobi izobraževalna organizacija, ki sodeluje pri projektu POKI in dve leti po natančno 

določeni metodologiji presoja svojo kakovost v izobraževanju odraslih ter na podlagi ugotovitev vpeljuje 

izboljšave. Znak pomeni, da izobraževalna organizacija sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih 

storitev v izobraževanju odraslih. Nosilci znaka so objavljeni na strani http://poki.acs.si/znak/pregled/. Po dveh 

letih lahko izobraževalna organizacija prosi za obnovitev pravice do uporabe znaka, pri čemer mora dokazati, da 

še vedno sistematično izpeljuje samoevalvacijo. Priznanja za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti v 

izobraževanju odraslih lahko prejme izobraževalna organizacija ali posameznik/ca, ki dokaže, da dosega 

standarde, ki smo jih v ACS opredelili kot kazalnike sistematične skrbi za razvijanje kakovosti izobraževanja 

odraslih« (prav tam: 193–194). 

 

6.4.3 Racionalnost družbe znanja: kakovost kot mehanizem pozicioniranja izobraževanja odraslih v 

družbi  

 

»Da bi bil model za samoevalvacijo izobraževalni organizaciji koristen in predvsem učinkovit pripomoček, je treba 

v njej ustvariti ustrezno ozračje, ki spodbuja kulturo učenja iz lastne prakse in nenehen razvoj. Spodbujati želimo 

rast izobraževalne organizacije kot učeče se organizacije, ki se razvija s sproščanjem svojih razvojnih zmožnosti« 

(prav tam: 185).  

Populacija kot element kakovosti izobraževanja odraslih 

»Udeleženci: usmerjenost k posameznemu odraslemu udeležencu in kakovost dela s posameznikom je naslednji 

pomemben element v modelu kakovosti. Z različnimi, predvsem kvalitativnimi kazalniki tretje področje nadgrajuje 

postopke načrtovanja izpeljave, tako da se usmeri na obravnavo odraslega udeleženca med samim 

izobraževalnim procesom. Področje je razdeljeno na dve temeljni področji, in sicer: udeleženci v izobraževalnem 

procesu, razmere za izobraževanje« (prav tam: 188). 

http://poki.acs.si/znak/pregled/
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»Vodenje in upravljanje: raziskovanje sodobnih modelov kakovosti pokaže, da se modeli kakovosti čedalje bolj 

enačijo s sistemi vodenja ali povedano drugače: sodobni modeli vodenja so modeli vodenja za kakovost! 

Področje vodenja in upravljanja se v modelu še posebno navezuje na kakovost tistih strateških odločitev in 

dejavnikov, ki so povezani z urejenostjo področja izobraževanja odraslih. Področje je razdeljeno na pet 

podpodročij: položaj oz. organiziranost izobraževanja odraslih na srednji šoli,76 nenehni strokovni razvoj, vodenja 

izobraževanja odraslih, organizacijska kultura, ravnanja z viri« (prav tam: 189). 

Selekcija in legitimacije kot elementa kakovosti izobraževanja odraslih  

»Poleg programov formalnega izobraževanja pa je treba omeniti še tiste javnoveljavne programe, ki so bili 

pripravljeni posebej za izobraževanje odraslih« 77 (prav tam: 178). 

 

6.4.4 Racionalnost vednosti: pristopi k UZK  

 

Zunanje odgovornosti kot element kakovosti v izobraževanju odraslih  

»Zunanji pristopi k presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih so v sedanji praksi manj razviti, zato 

kaže v prihodnosti več pozornosti nameniti prav njim, da bi tako dosegli celovitost sistema kakovosti na tem 

področju. Nedvomno obstajajo področja, ki jih je zaradi njihovega posebnega pomena ali posebne narave 

smiselno presojati tudi od zunaj, pa naj gre za vitalne nacionalne interese, interese nadaljnjega razvoja v stroki, 

interese financerjev itd. Kadar govorimo o zunanjem presojanju kakovosti izobraževanja odraslih, imamo v mislih 

različne pristope, ki izhajajo iz različnih ciljev in interesov.«  

»Zunanje spremljanje: to naj bi zajemalo spremljanje procesov in rezultatov posameznih javnih izobraževalnih 

programov, nacionalnih projektov, uvajanje novosti ipd. Večinoma naj bi ga izvajali nacionalni javni zavodi na 

podlagi srednjeročnih načrtov spremljanja, dogovorjenih s pristojnimi ministrstvi, ki bi v ta namen zagotavljala tudi 

potrebna sredstva. 

                                                      

76 To je podpodročje, posebej namenjeno le srednjim šolam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. 
77 Računalniška pismenost za odrasle, Izobraževalni program policist, Projektno učenje za mlajše odrasle, Angleščina za 
odrasle, Francoščina za odrasle, Italijanščina za odrasle, Nemščina za odrasle, Madžarščina za odrasle, Slovenščina za 
tujce, usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS), usposabljanje za življenjsko 
uspešnost – Most do izobrazbe, usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU – IP), usposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK), usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto (UŽU – 
MDM), Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v Republiki Sloveniji (vir: Programoteka ACS, 
http://programoteka.acs.si/). 



196 
 

Zunanje preverjanje znanja/izidov: pri izobraževanju odraslih je tako kot v drugih delih sistema zagotovljeno 

zunanje preverjanje rezultatov/izidov na ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ki je 

namenjeno presoji dosežene ravni znanja tako posamezniku kot sistemu.  

Sedanji način je v tem trenutku videti ustrezen tudi z vidika izobraževanja odraslih, zato ga kaže ohraniti toliko 

časa, dokler morebiti ne nastanejo razlogi za ponovni razmislek o tem. Sistem zunanjega preverjanja znanja je z 

vidika izobraževanja odraslih priporočljivo operativno dopolniti le toliko, da bi bili izidi za izobraževanje odraslih na 

nacionalni ravni bolj transparentni. /…/ Zunanje evalvacije: te naj bi bile nacionalne in mednarodne« (prav tam: 

212–213). 

»Jasna metodologija omogoča upravljanje na podlagi dejstev in utemeljitev. Odločitve o vpeljevanju izboljšav in 

potrebnih sprememb morajo temeljiti na objektivnih in relevantnih podatkih, dejstvih in utemeljitvah. Uporaba 

ustreznih sredstev in metod nam omogoča ugotavljanje prednosti in šibkih točk, odkrivanje bistvenih problemov, 

iskanje izhoda iz težav ter mogočih razvojnih poti (prav tam: 185). 

 

Notranja odgovornost kot element kakovosti v izobraževanju odraslih  

»/…/ izobraževalna organizacija, ki želi izvajati javno izobraževanje odraslih, mora imeti vpeljan vsaj en pristop k 

samoevalvaciji kakovosti, ki je kontinuiran in zajema celotno dejavnost izobraževanja odraslih, ne glede na model 

samoevalvacije, ki ga organizacija uporablja, mora biti razvidno, da model vsebuje naslednje: načrtovanje 

samoevalvacije, ki temelji na jasni metodologiji tako pridobivanja podatkov kot njihovega presojanja, izpeljavo 

samoevalvacije, presojo pridobljenih rezultatov samoevalvacije, načrtovanje ukrepanja na podlagi rezultatov 

samoevalvacije, evalvacijo rezultatov ukrepanja, izobraževalna organizacija je dolžna javno predstavljati, katere 

pristope k samoevalvaciji uporablja, katere so značilnosti tega pristopa in katere izboljšave je že uvedla na 

podlagi rezultatov samoevalvacije.« 

»Temeljno izhodišče modela je izhajalo iz strokovnih spoznaj, da je samoevalvacija, dopolnjena z ustreznimi 

sistemi zunanjega presojanja kakovosti, eden najprimernejših pristopov za doseganje želenih standardov 

kakovosti v izobraževanju.« 

»/…./ model POKI v svojem izhodišču temelji na filozofiji celostnega upravljanja kakovosti (prav tam: 180–181). 

»Metode za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih. Na splošno je treba ugotoviti, da kaže v procesih 

presojanja kakovosti izobraževanja odraslih podpirati uporabo tako mnenjskih kot podatkovnih kazalnikov. 

Seveda so metode močno odvisne od pristopa k presojanju kakovosti (zunanja evalvacija, samoevalvacija) in od 

ciljev, ki pogosto določajo tudi metode. Na splošno je mogoče reči le, da kaže podpirati uporabo tako 

kvantitativnih kot kvalitativnih metod« (prav tam: 216). 
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6.4.5 Racionalnost časa sodobne družbe: kakovost kot element (nenehnega) napredka v 

izobraževanju odraslih 

 

»Čeprav je del zanimanja za izvajanje samoevalvacije po modelu POKI nedvomno mogoče pripisati dejstvu, da 

njegovo uvajanje denarno podpirata tudi MŠŠ in ESS, si upamo trditi, da vsaj v zadnjih letih, ko je model bolj 

poznan v omrežju, to ni odločujoč vzrok. Denarna sredstva so bolj simbolična, za temeljno spodbudo, prav gotovo 

pa zanimanje sprožajo drugi, vsebinski vzroki. Očitno je, da je nujnost po načrtnejših pristopih k razvijanju 

kakovosti že vsesplošna« (prav tam: 194). 
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