
 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

PAVLINA OŠLAK 

 

 

 

SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRI UČENJU SLOVENSKEGA JEZIKA 

UČENCEV PRISELJENCEV NA OSNOVNI ŠOLI 

 

 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 

  



 

 

 

  



 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

  

 

 

 

PAVLINA OŠLAK 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRI UČENJU SLOVENSKEGA JEZIKA 

UČENCEV PRISELJENCEV NA OSNOVNI ŠOLI 

 

 

 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: doc. dr. Špela Razpotnik 

 

 

 

Ljubljana, 2016  



 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                      ZAHVALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala mentorici doc. dr. Špeli Razpotnik za podporo in nasvete. 

Najlepša hvala Jasmini Vajda Vrhunec za lektoriranje in 

Leji Jecelj Habič za prevod povzetka. 

Iskrena hvala vsem anonimno sodelujočim  

strokovnim delavcem in učencem v tej raziskavi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POVZETEK 

Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev na osnovni 

šoli 

Magistrsko delo obravnava sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev 

priseljencev prve generacije za enakopravnejše sprejemanje pouka v večkulturnem razredu osnovne 

šole. V teoretičnem delu je izpostavljeno uresničevanje načela medkulturnosti na osnovni šoli, ki bi 

moralo biti ob podpori države sistematično in strokovno urejeno, da je enakopravno do različnih 

kultur. V komunikaciji med različnimi kulturami pride v osnovnošolskem prostoru večkrat do 

nesporazumov, kar vpliva na kulturno identiteto posameznika. K medkulturnemu sožitju pripomore 

učinkovitost pedagoškega dela, reflektirana na treh področjih, in sicer pri pripravi na pouk, samem 

pouku in sodelovanju s  kolegi. Akcijsko raziskovanje pouka spodbuja strokovne delavce, da 

postajajo spodbujevalci sprememb, s čimer se povečuje medsebojno sodelovanje.  

V empiričnem delu so bili raziskani občutek sprejetosti učencev priseljencev prve generacije iz 

območij nekdanje Jugoslavije v šolski sistem in učinki nepoznavanja učnega jezika. Raziskava je 

potekala na osnovi kvalitativne metodologije v dveh vzporednih akcijskih krogih. V prvem 

akcijskem krogu sta se preverjala obstoječe stanje počutja teh učencev pri sprejemanju pouka in 

sodelovanje strokovnih delavcev. V drugem akcijskem krogu pa so se uvajale spremembe pri 

individualnem poučevanju slovenščine kot tujega jezika ob sodelovanju strokovnih delavcev z 

namenom izboljšanja učnega uspeha učenca priseljenca prve generacije. Oba raziskovalna pristopa 

sta potrdila, da se učenci priseljenci počutijo sprejete in povezane s svojimi vrstniki ter da se ob 

strokovnem vodenju različnih učiteljev hitreje učijo slovenskega jezika. Analiza je razkrila 

pomembne podrobnosti, kako med individualnim poukom slovenskega jezika poteka dialog med 

učiteljem in učencem priseljencem, ter pomen stalnega sodelovanja strokovnih delavcev pri 

izmenjavi izkušenj o poteku in izvedbi vzgojno-izobraževalnih ciljev. Teorija, zgrajena na obeh 

krogih, odkrije vrzel, da se v četrtem in petem razredu slovenščina za tujce ni poučevala 

sistematično, učenci priseljenci pa so z napačnim razumevanjem učnih pojmov v tujem jeziku težje 

sledili učnemu procesu. Potrdi tudi smiselnost vsakodnevnega vzgojno-izobraževalnega 

sodelovanja učiteljev in učiteljic za dodatno strokovno pomoč, učiteljev in učiteljic razrednega 

pouka ter učiteljev in učiteljic predmetnega pouka pri učenju slovenskega jezika učencev 

priseljencev prve generacije za lažje razumevanje učnih vsebin v slovenskem jeziku. 

KLJUČNE BESEDE: medkulturnost, osnovna šola, učenci priseljenci, učitelji na osnovni šoli, 

sodelovanje, učenje slovenščine, medkulturni dialog. 

  



 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Educators’ Collaboration in Teaching Slovenian Language to Immigrant Learners at Primary 

School 

The thesis discusses educators’ collaboration in teaching Slovenian language to first-generation 

immigrant learners in order to provide a more equal learning environment in an intercultural 

primary school classroom. The theoretical part of the thesis focuses on the implementation of the 

principle of primary school interculturality, which should be supported by the state in terms of 

systemic and professional solutions for the purpose of ensuring equality to all different cultures. 

Communication among different cultures in primary school environment often leads to 

misunderstandings, which effect the cultural identity of an individual. Intercultural co-existence is 

supported by efficient pedagogical work in three areas: lesson planning, conduction of lessons and 

cooperation with colleagues. Action research of lessons encourages educators to become change 

agents, which then promotes their collaboration.  

The empirical part of the thesis researched the extent to which first-generation immigrant learners 

from the regions of former Yugoslavia felt accepted in the school system and the effect of their lack 

of knowledge of the language used in classroom. The research was conducted on the basis of 

qualitative methodology in two parallel action rounds. The first action round researched the existing 

state of mind of the learners when attending classes and cooperation of certain educators. The 

second action round introduced changes to one-to-one lessons of Slovenian as a foreign language 

with cooperation of educators in order to improve the learning outcome of the first-generation 

immigrant learners. Both research approaches confirmed that the immigrant learners felt accepted 

and connected to their peers and that they learned Slovenian faster with professional support of 

different teachers. An analysis has revealed significant details on the nature of the dialogue between 

the teacher and the immigrant learner in one-to-one lessons of Slovenian language as well as the 

importance of continuous collaboration of educators in the sharing of their experience in the 

processing and implementation of educational goals. The theory based on both rounds has revealed 

a gap: the lessons of Slovenian for immigrant learners in the 4th and 5th grades were not conducted 

systematically, consequently the immigrant learners misunderstood learning terminology in the 

foreign language and thus found it harder to follow the learning process. The latter confirms the 

importance of daily cooperation of special education teachers with class teachers and individual 

subject teachers in the teaching of Slovenian language to first-generation immigrant learners in 

order to assist them in understanding the learning contents in Slovenian.  

KEY WORDS: interculturality, primary school, immigrant learners, teachers in primary school, 

collaboration, teaching Slovenian language, intercultural dialogue 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. UVOD 

 

Slovenci smo majhen narod na geografsko zelo raznolikem področju, ki predstavlja nekakšen 

most med narodi, zato smo podvrženi številnim migracijskim tokovom. Temu pritrjuje tudi 

Kovač (2003, v Grobelšek, 2010), ki napoveduje, da Slovenija naslednjih petdeset let migracije 

potrebuje za ekonomsko, socialno in politično preživetje. Ko se srečujemo z drugimi kulturami, 

se med posamezniki sprožajo razmisleki o tem, kdo so in od kod prihajajo. Sporočilno zadrego 

identitete občutimo ob izgubi varnega doma, ki nam je zagotavljal pripadnost in vizijo o varni 

prihodnosti, zato ob ponovnem iskanju le-tega ne smemo drugim preprečevati enakih hotenj 

(Razpotnik, 2004). Vse to ima v današnjem času v Sloveniji odmev v osnovnošolskem 

izobraževanju, ki je tako rekoč  devet let drugi dom otrokom, ki prihajajo iz različnih družin 

oziroma okolij. Učencem priseljencem pa je na slovenskih šolah ovira še učni jezik slovenščina. 

Iz evidence Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (Evidence, b. d.) lahko razberemo, da kar 

precej slovenskih osnovnih šol nosi ime po slovenskih književnikih, ki so s svojimi deli vplivali 

na trenutna družbena dogajanja. Nacionalna identiteta dobi svoj smisel, ko začnemo o dotedanjih 

merilih dvomiti, kar so v svojem času počeli določeni slovenski književniki (Dolar, 2000, v 

Razpotnik, 2004). Danes bi to pričakovali od učiteljev, pa raziskava, ki sta jo izvedla Kralj in 

Pučko (2013), odkriva, da je ta poklic na področju razrednega pouka na osnovni šoli feminiziran 

in da so učiteljice razrednega pouka v javnosti bolj cenjenje, kot pa se cenijo same. Slovenske 

strokovne delavce primerjamo s Samorastniki, kakor jih je v svojem istoimenskem delu 

imenoval koroški pisatelj s področja socialnega realizma Prežihov Voranc (Prežihov, 1979). V 

tem delu je poudaril ženski pomen neuklonljivosti, kljub strašnim krivicam, ki jih je doživela in 

pretrpela mati samohranilka. S svojim pravičnim vedenjem je vplivala na svoje otroke, da so se 

kot odrasli znali postaviti zase in preživeti v krutem svetu brez varnega zavetja doma, ko jim je 

med drugim govorila: »Ne dajte se teptati od drugih, ne prenašajte ponižno krivic, ali tudi vi ne 

prizadevajte nikomur, nobenemu bližnjemu kakih krivic.« (ibid.: 231) Na tej osnovi naj se gradi 

sodelovanje strokovnih delavcev, ki bo znalo povezati večkulturni razred v pravičen medkulturni 

dialog. Slovenska osnovna šola potrebuje takšno sodelovanje med strokovnimi delavci na 

osnovni šoli, ki učiteljem dviga samozavest, javnosti pa razkriva  strokovnost, odgovornost in 

zapletenost poklicnega delovanja. Zato v tem delu magistrskega dela raziskujemo tista teoretična 

področja, ki pripomorejo k sodelovanju strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika 
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učencev priseljencev prve generacije na osnovni šoli v medkulturnem dialogu za enakopravnost 

med različnimi učenci pri vsakodnevnem osnovnošolskem pouku. 

 

2. MEDKULTURNOST V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

 

Eden izmed pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je poleg kakovostne izobrazbe 

predvsem »vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega 

zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih 

generacij« (5. alineja 2. člena Zakona o osnovni šoli, 2013). 

To zavedanje je za strokovne delavce osnovne šole v današnjem času preseljevanja ljudi in  

posledično tudi otrok še posebej pomembno. Mednarodne raziskave (npr. Izrael, ZDA; Phiney, 

idr., 2001 v Razpotnik, 2004) ugotavljajo, da učitelji sprejemajo kulturni pluralizem, na žalost pa 

se pri konkretnih izobraževalnih procesih nagibajo k asimilaciji, zato se vidi rešitev v tem, da se 

odločitev prepusti priseljencem, tako da sami uravnavajo, koliko svoje identitete bodo ohranili in 

v kolikšni meri bodo razvili kulturo okolja, v katerega so se v sodobnem času preselili z družino 

in s tem izgubili status začasnosti. Živimo v času verižnih selitev prebivalstva. 

Zaradi takšnih selitev se koncentrirajo etnične skupine, regionalne in mešane priseljenske četrti, 

zlasti v evropskih državah, politika in mediji pa še podpihujejo domačine v njihovi ksenofobiji, 

zato večetnične strukture domačim prebivalcem povzročajo procese negativne integracije, ki se 

kažejo celo kot apokaliptičen strah Evropejcev pred novim preseljevanjem ljudstev, čeprav se 

ljudje selijo zato, da bi imeli več svobode in možnosti za razvoj (Bade, 2005). 

Kako zaposleni v izobraževalnih procesih sprejemajo večkulturnost? Kakšna so njihova stališča 

do vključevanja migrantov v družbo?  

V zvezi s tem po Lukšič - Hacin (1999) govorimo o premikajoči se identiteti, ker se tekom 

življenja  človek spreminja, zlasti če se združuje z drugo kulturo okolja, v katerem je preživel 

svoje otroštvo. Pri tem pa moramo slediti določenemu predpisanemu redu izobraževanja kot 

sekundarne socializacije in pri tem spoštovati še različnost, kjer trčimo na socialne in osebne 

pravice. Čeprav se državni režimi zavzemajo za enakost med ljudmi, je to praktično nemogoče 

ustvariti pravično za vse. 
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V šolskem prostoru je množica učencev z različnimi kulturnimi ozadji, ki se morajo prilagajati 

šolskemu sistemu, ki temelji na kulturnem obnašanju, z določenim redom (60.e člen, Zakona o 

osnovni šoli, 2013). Najbolj ga občutijo učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki se po 

Kobolt in sodelavcih (2008, v Brenčič, 2011) kažejo kot motnji čustvovanja (žalost, umik, stiska 

itd.) in vedenja (npr. kot neobvladano vedenje) ter kot socialno nezrelo vedenje ali celo kot 

socializirano-delinkventno vedenje, ki se kaže tudi kot nesposobnost navezovanja stikov. Takšne 

težave bi lahko imeli tudi nekateri učenci priseljenci. Naša raziskava v empiričnem delu potrjuje, 

da se učenci priseljenci vsaj na začetku na slovenski osnovni šoli ne počutijo dobro, učitelji pa to 

opazimo skozi njihov način vedenja. 

Takšno stanje lahko povzročijo prepogoste selitve, zaradi katerih otrok izgublja možnost 

navezovanja trajnih stikov s sosedi in posredno tudi s kulturo tega okolja. Prepogoste selitve 

povzročajo, da je otrok v vsakem novem okolju prišlek in s tem lahko tudi nekaj posebnega. 

Učenci priseljenci se morajo znati vključiti v novo okolje v skladu s socialnimi normami. Prav to 

pa jim povzroča čustvene težave, ker še žalujejo za svojim starim domom in se težje prilagodijo 

novemu okolju. Praper (1995) pojmuje prilagojenost osebnosti glede na to, kako odstopa od teh 

socialnih norm. Po njegovem so pokazatelji dobrega psihičnega funkcioniranja naslednji: »dobro 

zaznavanje in kontrola realnosti, samopoznavanje, zmožnost uporabiti samokontrolo vedenja, 

samoocenjevanje in sprejemanje, zmožnost ustvarjati prisrčne odnose in produktivnost« (Praper, 

1995: 104). Preobčutljivi otroci razvijejo poteze bojazni pred življenjem, saj se izogibajo vsemu 

novemu, zato se tudi težje prilagajajo. Prav tako ni dobra premajhna občutljivost, ker se potem 

tak otrok odzove le na izjemne dražljaje iz okolja (Cimbale, 1927, v Praper, 1995). Prav občutek 

zaželenosti za te učence v šolskem prostoru predstavlja temelj za sprejemanje pouka. Zato  je 

smiselno, da učencem  priseljencem  zagotovimo  zadovoljitev osnovnih potreb po varnosti, 

ugledu in sprejetosti, kot jih zagovarja Maslow (1982), saj meni, da smo ljudje bitja, ki bi morala 

živeti za to, da pomagamo drug drugemu. 

V zvezi s tem smo se kot država v preteklosti že izkazali. Slovenija ima namreč izkušnje z 

migracijami v času razpada Jugoslavije, ki so bile za priseljence – begunce povezane s stigmo in 

travmo, ker si je bilo treba v novem okolju ustvarjati nove socialne mreže. O tem nas seznanja 

evalvacija o psihosocialni pomoči žrtvam vojn, kjer se je izkazalo, da je bilo navezovanje stikov 

pomembnejše od vsebine, ker so se v medsebojnem razumevanju (v tem primeru med ženskami) 

zmanjšale skrbi v zvezi z begunsko krizo zaradi vojne (Agger, Mimica, 1996). Svetovalni center 

za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani je bil učinkovit v izkušnji z begunskimi otroki iz 

Bosne in Hercegovine na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ker je zaradi njihovega 

psihičnega stanja organiziral takojšnjo vključitev teh otrok v šole, kjer se jim je življenje 
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stabiliziralo (Mikuš - Kos, 1993). Praktične izkušnje dokazujejo, da je lahko šolsko okolje 

spodbuda za lažje sprejemanje drugačnosti. Udeleženci, ki se odločijo, da bodo nekaj naredili v 

tej smeri, morajo izbrati ustrezne strategije za takšno akcijo. Iniciativni tim naj bi izdelal načrt 

akcije, kjer bi bilo jasno določeno, kdo in kako bo vanj vključen. 

To so storili na Norveškem na majhni osnovni šoli, kjer so ustanovili materinsko skupino kot 

pridruženo skupino skupaj z učitelji, ker so ugotovili, da osebje ni poznalo kulture priseljencev 

in njihovih zdajšnjih domačih razmer, enako pa je bilo tudi s priseljenci, ki so namerno ščitili 

svoje otroke pred norveško kulturo. Strokovnjaki so na osnovi ustreznih raziskav organizirali 

družinske programe, v katere so bili vključeni tudi učitelji. Z evalvacijo so ugotovili boljše 

razumevanje različnih kultur (Daatland, 2005). S tega vidika je pomembno, da se učni načrti 

posameznih šol prilagajajo kulturnim ozadjem določenega šolskega okolja po načelu enakih 

možnosti za vse kulture, kar podpira Grobelšek (2010). 

Šole bi morale načrtovati kurikule v skladu s kulturami svojih učencev tako, da bi se okvirno 

naslanjale na nacionalni koncept, pri tem pa bi upoštevale še  lokalne in šolske posebnosti s 

socialnega in kulturnega področja ter bi jih vnesle v vsa področja dela šole (Resman, 2003 v 

Grobelšek, 2010). Na ta način bi se v medkulturnem vzdušju zaščitila tudi  kultura pripadnikov 

manjšin. 

Zato je po Rawlsu (Kodelja, 2002 v Skubic Ermenc, 2003a v Grobelšek, 2010: 159) pravično, da 

se pomoč v šoli nudi deprivilegiranim, »pa čeprav bodo uspehi manjši v primerjavi z uspehi 

učencev, ki prihajajo iz privilegiranih skupin – kar v praksi pogosto tudi so«. 

V pedagogiki je treba poskrbeti, da imajo vsi enake možnosti za učni uspeh, ne samo večinski 

narod v državi, in če etnične manjšine potrebujejo posebno pomoč, »potem je treba odgovoriti na 

vprašanje, kakšna mora ta pomoč biti« (Skubic Ermenc, 2003a, v Grobelšek, 2010: 159). S tem 

problemom se ukvarjamo v empiričnem delu raziskave. 

Taki pogledi na medkulturnost v izobraževalnih procesih so svojstven preobrat v tradicionalni 

logiki, zato nas skrbi, če sta ločevanje in različna obravnava upravičena, da ne bi povzročali 

negativnih učinkov na stigmatizacijo priseljenih učencev. Temu potrjuje tudi Grobelšek (2010), 

ker vsak otrok prinaša v šolski prostor drugačno količino splošnih in kulturnih znanj, ki se v 

medsebojni interakciji različno razlagajo, kar privede do določenih konfliktov, ki temeljijo na 

vrednotah (Skubic Ermenc, 2003a,v ibid.). Te vrednote pa je treba spoštovati, četudi so drugačne 

od naših. Prav medkulturni pogled pa nam omogoča biti del te množice kultur. Tega izraza se 

poslužujemo prav zaradi povezovalnega druženja med različnimi, kar je ob selitvah neizogibno 

(Lukšič - Hacin, 2011b, v Vižintin, 2013). Uporablja se za opis akcije, ki izhaja iz stanja 
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večkulturnosti (Zidarić, 1994 v Lukšič Hacin, 1999 v Grobelšek, 2010), zato da kulturno 

različnost na prostoru, kjer se k matični kulturi doseljujejo priseljenci, povezujemo v nove 

skupne interese in cilje. V nasprotju z multikulturalizmom različnih kultur ne ločujemo, temveč z 

njimi enakopravno sodelujemo (Shaughnessy, Cord, Mohammed, Kang, 1998 v Mujkanović, 

2010). To pojmovanje smiselno navezujemo na pričujoče magistrsko delo, ker je tako 

združevanje možno prav v  šolskem prostoru. 

Zaradi enakopravnosti med narodi mora medkulturnost postajati samoumevni del 

izobraževalnega procesa v osnovnošolskem prostoru. Zanj je značilno, da med strokovnimi 

delavci in učenci neprestano potekata komunikacija in interakcija, ki omogočata seznanjanje z 

različnimi kulturami, in ne glede na to, ali gre za manjšinsko, morajo biti vse enako cenjene. 

Pojem medkulturnost označujemo kot pozitivno povezovanje različnih kultur in je značilen za 

tisti šolski prostor, kjer so poleg učencev iz domačega okolja prisotni še učenci priseljenci. Da bi 

bilo tako okolje v resnici enakopravno do različnih kultur, mora šolsko okolje skrbeti za 

primeren medkulturni dialog. Vižintin (2013: 470) je v svoji obsežni raziskavi, kjer je primerjala 

tri anonimne slovenske šole, potrdila, da je medkulturni dialog možen in ga predlaga skozi svoj 

model medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki ga širi na sedem področij, kot so: »1. razvoj 

medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega načela; 2. sistemska podpora za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev; 3. vključevanje učiteljev z razvijajočo se medkulturno 

zmožnostjo; 4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih; 5. razvoj 

medkulturnega dialoga na šoli; 6. sodelovanje s (starši) priseljenci; 7. sodelovanje z lokalno 

skupnostjo.« Skozi analizo zakonodaje je Vižintin (2013) ugotovila, da tečaj slovenščine in pouk 

maternega jezika nista podrobneje opredeljena, kar pomeni, da je izvedba prepuščena 

posameznim šolam in učiteljem, ki bi znotraj te svobode vseeno potrebovali določene usmeritve, 

medtem ko so smernice za vključevanje otrok priseljencev konkretnejše in razumejo vključitev v 

vse pore vzgojno-izobraževalnega procesa – tudi v lokalno skupnost, prav tako pa spodbujajo 

medkulturni dialog na šoli in obravnavo predsodkov, stereotipov ter povezavo učne snovi z 

večkulturnostjo v razredu. 

Učitelj mora biti pravičen posrednik medkulturnega dialoga med učenci, straši in učitelji. S 

pomočjo permanentnega izobraževanja se razbremenjuje predsodkov, zato konfliktne situacije 

med učenci različnih kultur rešuje strpno, ker se zaveda, da priseljenci prinašajo v novo okolje 

drugačno razumevanje vrednot kot vladajo državi, v katero so se priselili (Ošlak, 2013b). 

Pri tem jih ovira še jezik kulturnega območja, kamor so se preselili. 

 



Ošlak, P. (2016). Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. 

6 

 

3. JEZIK KOT MEDKULTURNA OVIRA  

 

V osnovnošolskem prostoru se izkaže, da jezik predstavlja medkulturno oviro, ker se jezik 

učencev priseljencev razlikuje od učnega jezika šole, kar otežuje jezikovno sporazumevanje. 

»Vključevanje priseljencev v družbo je v veliki meri odvisno od jezikovnega sporazumevanja. 

Učenje jezika ni le učenje slovničnih in pravopisnih pravil, je tudi razvijanje sporazumevalnih 

zmožnosti, to pa je naloga vseh učiteljev šole ne le učiteljev slovenščine. Ne kaže zanemariti, da 

je opismenjevanje povezano z otrokovim razvojem in odvisno tudi od njegovega predznanja, 

motivacije, čustev, socialne vključenosti in drugih dejavnikov.« (Hanuš, 2010: 123). 

Raziskava, ki jo je izvedla Knez (2009), razkriva, da imajo več težav z razumevanjem učne snovi 

zaradi neznanja jezika prav učenci priseljenci prve generacije in da jim učitelji pomagajo pri 

pouku. 

Medkulturnosti torej postavlja oviro jezik, ki je za vsako kulturo različen in je povezan z našo 

identiteto. Kulturna identiteta je odvisna od procesa nastajanja jezikovnih, zgodovinskih in 

kulturnih izvorov. V šolskem prostoru se učenci priseljenci vsakodnevno srečujejo in si 

izmenjujejo svoje poglede, prepričanja in želje, ki med seboj niso vedno ubrani.  

Kadar se takšna medkulturna nesoglasja kopičijo v neki skupnosti, se izoblikujejo v etnične 

stereotipe zaradi pripisovanja, da ustvarijo soglasje v interpretaciji pod vplivom dominantne 

skupine, in tako kljub kognitivnim procesom pride do napačnih predstav o določenem 

družbenem okolju (Ule, 2004). Gre za tako imenovane implicitne teorije, ki med učitelji zavirajo 

razvoj kakovostne šole in jih bomo skozi mentalne modele, ki jih je v tej zvezi raziskovala 

Bizjak (2006), podrobneje opredelili v poglavju 5. 

Učitelj takšna dogajanja v šolskem okolju zazna, še posebej pri samem pouku. Učenci priseljenci 

se slovenščine šele učijo in marsikateri učni pojem razumejo narobe, kar nam odkriva empirični 

del tega dela. Če učitelj pri sami učni uri ne opazi, da je učenec nek pojem usvojil po svojih 

merilih, nastanejo v učenčevem znanju vrzeli.  

Preoblikovane objektivne informacije vodijo do napačnih kognitivnih shem in s tem povzročajo 

miselne in čustvene motnje, ki se izražajo v takem ravnanju, katerega kontekst ni v skladu z 

našimi normami ali resnično situacijo (Kobolt, 1997). Poleg tega so učenci v šolskem prostoru 

obremenjeni z maternim jezikom in jezikom šole gostiteljice. S preklopom na enega in drugega 

se samostojno odločajo, v katerem jezikovnem kanalu bodo prišli do želenega cilja (Razpotnik, 

2004). Gre za medkulturno komuniciranje, kjer večkrat prav zaradi nepopolnega poznavanja 

jezika druge kulture pride do nesporazumov (Klinar, 2010).  
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Motnje v medsebojnem komuniciranju povzročajo nesoglasja v medkulturnih dialogih, zato se 

jih morajo strokovni delavci v šolskem prostoru zavedati in pri svojem ravnanju z učenci 

upoštevati razlike med njimi pri razumevanju uradnega jezika na slovenski šoli za lažje bivanje v 

določenem okolju.  

To poudarjata Maturana in Varela (2005), ko obravnavata jezik kot predpogoj za mrežo socialnih 

stikov, ki predstavlja posebno človekovo vedenjsko koreografijo, zato njegov pomen opišeta 

takole: »In kot del človeške socialne dinamike um in zavest delujeta kot selektorja poti, po kateri 

gre naš ontogenetski strukturni tok. In ker obstajamo v jeziku, postanejo področja diskurza, ki jih 

ustvarjamo, del našega območja bivanja in sestavljajo del okolja, v katerem ohranjamo identiteto 

in prilagojenost.« (ibid.: 196). 

Pri tem smo odvisni od nenehnega pretoka informacij, sploh ko se selimo. Ule (2004) šteje 

predelavo informacij za našo osrednjo regulativno in adaptivno sposobnost, saj vsak izmed nas 

gleda na svet skozi svoje oči, pri tem pa se duševne sposobnosti (zaznavanje, kategoriziranje, 

mišljenje, pomnjenje) med seboj povezujejo v obliki sodelovanja, kar pa da najvišji kognitivni 

rezultat.  

Ta rezultat je znanje, ki ga v šolskem prostoru preverjamo prav prek govorjenja in pisanja. Zato 

se strinjamo z Ule (ibid.) in v tem odstavku povzemamo njeno videnje predelave informacij. S 

tem ko informacije predelujemo, prihajamo v stik z različnimi socialnimi dejavniki, s katerimi 

vstopamo v socialni kontekst. S pomočjo socialne predelave informacij dobimo smernice za 

akcijo in iz okolij utrdimo tiste informacije, ki so skladne z našimi nameni. Stvarnost si vsak sam 

po svoje skonstruira. Ko našo stvarnost predstavimo drugim, pa jo ti objektivizirajo in se nanjo 

odzivajo podobno kot mi. Zato lahko rečemo, da so vse naše predelave informacij na kognitivni 

ravni podvržene določenim sociokulturnim vplivom, ki presegajo socialne odnose s tem, ko 

poudarjajo ali slabijo socialni kontekst odnosov.  

Kako pomembno je razumevanje informacij in kako zgubljeno se počutimo, ko jih ne razumemo, 

izvemo iz naslednje zgodbe. 

Izobražena ženska iz Bosne se spominja časov, ko je z družino zbežala na Švedsko kot begunka 

zaradi vojne v matični domovini. Izjavi, da je bil zanjo najhujši trenutek v življenju, ko je morala 

peljati otroke v švedsko šolo, pa se ni znala orientirati zaradi nepoznavanja švedščine. Pravi: »In 

ta občutek brezizhodnosti, hujši kot v vojni, ko so nas vrgli na cesto in ko nisem vedela, kam naj 

grem z otroci, s soprogom in taščo, ta občutek je bil hujši. Ker imamo vsi neko močnejšo stran – 

zame je komunikacija, pogovor nekaj, kar je najvažnejše.« (Baltić, 2009: 47)   

So različni jeziki kulturna ovira ali pa v našem primeru izziv?  
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Za to izobraženko so bili izziv, saj se je naučila švedščine in se pri oseminštiridesetih letih v tej 

državi vpisala na fakulteto ter s tem presegla bosanski stereotip, da se ženska po tridesetem spet 

vpiše na fakulteto in študira. Vseeno pa so njeni otroci na Švedskem imeli možnost učenja 

maternega jezika v javnih državnih šolah (Baltić, 2009). V zvezi z delovanjem slovenskega 

osnovnošolskega sistema pa vse prevečkrat prihajamo do spoznanj, ki jih ugotavlja tudi Klinar 

(2010). Do šolske politike je kritična, ker »za manjšinske etnične skupnosti šolska politika v  

Sloveniji ne predvideva možnosti spoznavanja lastne kulture in jezika, temveč predpostavlja, da 

se bodo čim prej asimilirali v večinsko kulturo, obenem pa sprejeli jezik okolja, kar je v 

nasprotju s splošno deklaracijo o človekovih pravicah, konvencijo o boju proti diskriminaciji na 

področju izobraževanja, konvencijo o otrokovih pravicah …« (Klinar, 2010: 223). 

Slovenci smo se skozi zgodovinska obdobja ves čas borili za ohranitev svojega jezika, pa čeprav 

dolgo nismo imeli lastne države in tudi zdaj v samostojni državi znamo balansirati med 

različnimi kulturami s širjenjem slovenske in sprejemanjem tuje kulture, kar med drugim 

dokazujeta instituta za Slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2009) ter Medkulturni inštitut (2015) za vključujoče 

izobraževanje, raziskovanje in sodelovanje. Prvi raziskuje migracijske procese interdisciplinarno 

v slovenskem in mednarodnem okolju skozi različne študije, med drugim tudi migracijsko-

integracijske. Drugi pa prek raziskovanja življenjskih zgodb ljudi priseljencev in izseljencev iz 

Slovenije in od drugod skuša ustvariti pogoje za razvoj vključujoče družbe za vsakega 

posameznika, ne glede na pripadnost in status.   

Večkulturnost v tem kontekstu spet vidimo kot izziv za povezovanje različnosti po volji 

posameznika, podobno kot o tem razmišlja Razpotnik (2004). Zato ker »nihče ni pripadnik le ene 

skupine. Vedno obstaja več skupin, ki jim posameznik pripada in ki so del njegove identitete. 

Različne skupine v nekaterih situacijah zahtevajo od njega različne oblike lojalnosti. Pogojujejo 

notranje konflikte, ko v različnih situacijah zahtevajo različne oblike vedenja, v zameno pa 

obljubljajo v različnih situacijah pomoč ter varnost.« (Razpotnik, 2004: 5). Mnogi avtorji take 

identitete imenujejo kar hibridne, iz njih pa nastajajo oblike novih kultur in identitet (ibid.). Na 

vse to vpliva še globalizacija sveta, ki nam omogoča stik s celim svetom. 

V današnjem času prav razvoj komunikacijskih in transportnih sredstev omogoča stike in vezi 

med emigracijsko in migracijsko državo. To podpira tudi Pezdir (2008) in poudarja, da so 

najpomembnejši osebni stiki, ki jih oblikujejo in vzdržujejo družbene oziroma migracijske 

mreže. Migranti in nemigranti se na ta način povezujejo časovno, prostorsko in kontinuirano 

(Boyd, 1989 v ibid.). 
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Tehnološki razvoj, predvsem telekomunikacij, je treba jemati kot samoumevni napredek, ki 

počasi briše ostre kulturne razlike in nas zbližuje po komunikacijskih kanalih, ki si jih sami 

izberemo. V šolskem prostoru pa ohranjajmo varno ozračje za odprt in zaželen dialog v jeziku, ki 

bo pri učencu omogočal učni napredek na poti k samostojnosti.  

S sproščenim kramljanjem o različnih kulturah krepimo strpnost in drugačnost, ki jih skozi 

interaktivne in socialne igre kot socialni pedagogi vnašamo v šolske predmete in s tem krepimo 

medkulturno pedagogiko, saj je vse manj pripadnikov čistih kultur (Mujkanović, 2010). Pri tem 

pa ne pozabimo, da morajo imeti otroci poleg enakih možnosti za učni napredek tudi možnost za 

ohranjanje jezika svoje kulture, ne da bi se pri tem počutili diskriminirane (Medvešek, 2006 v 

ibid.).  

Pri tem uvidimo občutljivost pedagoškega dela v šolskem prostoru. S tega vidika se naslednje 

poglavje ukvarja z delovanjem učnega sistema pri samem pouku v razredu med različnimi 

učenci. 

 

4. SPREMLJANJE POUKA V VEČKULTURNIH RAZREDIH  

4.1 UVOD 

V tem poglavju se osredotočamo na to, kako učenci priseljenci v osnovnošolskem razredu 

sprejemajo pouk in kako jih lahko strokovni delavci pri tem spremljajo in motivirajo. Opiramo se 

na teorije o načinih poučevanja, ki veljajo za vse učence. Strokovni delavci v večkulturnih 

razredih se morajo zavedati, da imajo v razredu učence, ki informacije prek učnega jezika ne 

sprejemajo in dojemajo enako kot domači učenci. Empirični del to konkretno odkriva skozi 

sprejemanje pouka v drugi triadi osnovne šole pri učencu priseljencu. Zato izhajamo iz 

predpostavke, da delovanje poučevanja temelji na razumevanju učnega jezika. V tem poglavju 

teoretično, po posameznih segmentih poučevanja, to dokazujemo. Na slovenski osnovni šoli se 

vsi učenci skozi različne učne situacije učijo slovenščine pri vsakem predmetu, ker vsak učni 

predmet bogati besedni zaklad. Strokovni delavec pa je odgovoren, da ga skozi poučevanje z 

ustreznimi metodami in oblikami dela enakopravno širi med vse učence. Kako pomembno je 

sodelovanje strokovnih delavcev na prehodu iz razredne na predmetno stopnjo, odkriva Ošlak 

(1995) v raziskavi o pouku in sprejemanju glasbene vzgoje v tretjem, četrtem in petem razredu 

takratne še osemletne osnovne šole glede na vrsto učiteljeve izobrazbe. Skozi raziskavo se med 

drugim ugotovi, da imajo učenci v petem razredu bolj radi ta predmet, če jih je v tretjem in 

četrtem razredu poučeval razredni učitelj, ki ima v razredu manj disciplinskih problemov kot 
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predmetni, kljub temu pa so učenci bolj glasbeno izobraženi, če jih poučuje predmetni učitelj 

glasbe. Vsak strokovni delavec po svoje doživlja poučevanje, ki je preplet mnogih dejavnosti, na 

katere moramo biti pozorni pri poučevanju in sprejemanju vsakega učenca. Učenci priseljenci 

prve generacije imajo zaradi nepoznavanja uradnega jezika šole neenakopraven položaj pri 

sprejemanju pouka v primerjavi s slovenskimi učenci. Učiteljevo poslanstvo je ustvarjanje 

medkulturnega sožitja v večkulturnem razredu, kjer je različnost med učenci večja. Na kaj 

moramo biti pri tem pozorni? Učenci, ki ne razumejo dobro učnega jezika, imajo težave pri 

sprejemanju pouka, zato »brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo 

standarde znanja« (12.a člen, Zakona o osnovni šoli, 2013). Tem učencem se omogoči ustrezna 

pomoč, da ostajajo enakopravni člani razredne skupnosti.  

To pa je mogoče samo s sodelovanjem strokovnih delavcev, ker brez tega ni kakovostnega 

poučevanja. Poučevanje in sodelovanje sta vzajemno in odvisno povezana. Brez sodelovanja 

strokovnih delavcev ne bi odkrili primanjkljajev posameznih učencev v učnem razredu in jih 

ustrezno reševali. 

 Zato v tem poglavju podrobno, po pomembnih odsekih predstavimo, na kaj vse morajo biti 

strokovni delavci pri poučevanju pozorni in kaj morajo pri svojem delu upoštevati, da se bodo 

učenci glede na svoje možnosti naučili učiti se za »vseživljenjsko učenje« (slednje je zapisano 

tudi v 2. členu Zakona o osnovni šoli, 2013).  

V zadnjem poglavju pa na na pouk pogledamo še z vidika trenutne politične oblasti v zvezi s 

preverjanjem strokovnosti pedagoškega osebja na osnovnih šolah. 

4.2 RAZREDNA SKUPNOST 

Pouk na osnovnih šolah poteka v razredu, ki ga sestavljajo učenci iste starosti in različnega 

spola. Razredna skupnost je formalna skupina, ki pa se lahko spremeni v primarno, če učitelj v 

njej izvaja take dejavnosti (npr. socialne igre), s katerimi učencem omogoči zavedanje njihove 

vloge v skupini, ki jim krepi pripadnost in izboljšuje skupinske odnose (Bozovičar, Mancini, 

1998; Levstik, 1998; Lončarič, 2006, v Pravne, 2011). 

Skupnost je izziv osamljenosti (Jeriček, 2004: 228) in »tisti socialni sistem, ki sam sebe definira 

kot skupnost, ki se samoustvarja in samoohranja«, ter je neodvisna od nas, čeprav od zunaj 

opazimo, kako se posamezniki med seboj povezujejo. Zato je pomembno, da vemo, kaj jo 

povezuje, pri tem pa se moramo zavedati lastnih predsodkov, da je ne spreminjamo zaradi svojih 

interesov, ko se sprašujemo, zakaj usmerjati skupnost in kaj želimo s tem doseči (ibid.). 

Organizacija, v tem primeru razredna skupnost (v nadaljevanju RS), že ima svojo dinamiko, in 

ko vanjo pride prišlek, ga vidi po svoje, ne glede na njegove resnične lastnosti. Podobno 
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razmišljata tudi Maturana in Varela (2005), ko poudarita, da gre v tem primeru za odločitev 

organizacije (v našem primeru RS), katere smisel je njen nastanek (v našem primeru, da se 

družijo v razrednem okolju). Pri tem izhajata iz epistemološkega pogleda nereprezentativne 

doktrine, kjer se sklene krog med organizacijami živih in neživih mehanizmov (v našem primeru 

RS) brez hierarhije z našim izkustvom (v našem primeru učiteljem). Med učenci v skupnosti se z 

medsebojnimi vzgledi prepletajo vezi in skozi učiteljevo vodenje naj bi se čim bolj krepile prav 

prijateljske. Glavni cilj RS v osnovni šoli je učenje. Zato učitelj poleg vzgojnega vidika učence 

usmerja k učenju, da se v RS posamezniki v skladu s svojimi učnimi stili in medsebojno 

interakcijo opremijo z znanjem za samostojno življenje, kar podpira tudi Tomič (1999). 

Bluestein (2001) pa se zavzema za ustvarjanje takih medosebnih odnosov, ki temeljijo na 

sposobnosti zadovoljevanja potreb, ne da bi pri tem omejevali druge, zato je učiteljeva dolžnost 

ustvarjanje čustveno varnega ozračja. Učitelj je torej sposoben pomagati vsem učencem v 

razredni skupnosti do uspeha tako, da daje jasna navodila, možnost izbire, zahteva starosti 

primerno vedenje in je v svojem ravnanju dosleden in kooperativen. 

Da smo kos vsem izzivom, ki se pojavljajo v razredni skupnosti, moramo vzeti konflikt kot 

sestavni del življenja zaradi različnih potreb med različnimi ljudmi. Spore obvladamo, kadar se 

vanje empatično vživimo. V skupinski komunikaciji učitelji konkretno sodelujemo, poslušamo in 

preverjamo različnost interesov. Pri tem je pomembno, da sogovornika razumemo in dopuščamo 

soodločanje, s čimer povečujemo strpnost, učence pa navajamo, da so za isti problem možne 

različne rešitve (Borovinšek, 1997; Ošlak, 2004).  

V razredni skupnosti je torej glavna dejavnost učenje, zato mora učitelj  pri svojem delu  

poskrbeti še za vzgojno – izobraževalne  cilje, pri tem se za vodenje učne ure ustrezno pripravi. 

4.3 UČITELJEVA PRIPRAVA NA POUK IN NAČIN POUČEVANJA 

Učiteljeva dolžnost je, da se pri pripravi na pouk vpraša, kako bo v razredu razumljena neka 

vsebina. 

Najbolje je, da se na to pripravi s pomočjo refleksije o tem, kako bo učenec razumel enotno 

didaktično razsežnost abstraktno in konkretno. Pri tem je pozoren, da učenci dojemajo 

objektivno stvarnost kot celostno čutno doživljanje (akustično, vizualno in taktilno) pod ustrezno 

kodirano vsebino z upoštevanjem kognitivnih, afektivnih in psihomotoričnih učinkov (Blažič, 

1993).  

Hkrati pa je obremenjen še z doseganji vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki morajo biti jasni 

(operativni). Zato mora že pri sami pripravi na pouk pomisliti, kako bo v večkulturnem razredu 

to dosegel. To mu bo uspevalo, če bo svoje bogate strokovne izkušnje povezal s svojim načinom 
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poučevanja in pri tem opazoval, kako to vpliva na učenčeve dejavnosti, pri tem pa v razredu 

ohranjal kulturno sožitje. 

Pri tem nam Marentič - Požarnik (1991) ponuja Bloomovo taksonomijo kot metodološki 

pripomoček, s katerim so hoteli urediti sistem klasifikacije na področju učno-vzgojnih ciljev in 

so jo razdelili na tri glavna področja: kognitivno, afektivno in psihomotorično. To taksonomijo je 

v drugi polovici prejšnjega stoletja izdelala skupina strokovnjakov pod vodstvom psihologa 

Benjamina S. Blooma (1956, v Marentič - Požarnik, 1991) in se stalno razvija in nadgrajuje 

skozi različne avtorje ( Marentič - Požarnik, 2015). 

Pri učenju tujega jezika se prepletata kognitivno in psihomotorično področje. Učenje pa je 

povezano z vzgojo, zato bi se morali večkrat spomniti na uporabo etičnih vidikov pri pouku, na 

kar ima vpliv prav afektivno (čustveno – moralno) področje, ki ga je najtežje preveriti z vidika 

skladnosti med izjavami, stališči in resničnim delovanjem, zato ga uporabimo kot orodje, v 

katerega bomo vnašali naše specifične vrednote in vzgojne cilje.  Pri učencu namreč dosti lažje 

preverimo odgovor, kakšen je naslov določene skladbe, kot pa to, katere melodije ga pritegnejo. 

Vse to ugotavlja tudi Marentič - Požarnik (1991).  

Za našo raziskavo je torej zanimivo konativno (afektivno, vzgojno) področje, ki ga povzemamo 

po Marentič - Požarnik (1991), od koder ponazarjamo stopnje ponotranjenosti določenih 

interesov, stališč, vrednost in čustev, ki so osnova za klasifikacijo teh ciljev. Na začetni stopnji 

posameznik posveča pozornost določeni dražljajski situaciji, v naslednji pa je zmožen aktivnega 

odnosa (interakcije). Pri tem se zunanja kontrola seli v notranjo (ker si ob tem že oblikuje 

določena čustva do raznih pojavov), v tretji fazi so v ospredju čustva v konfliktnih situacijah, 

zadnja stopnja pa predstavlja oblikovanje vrednot in s tem stabiliziranje osebnih prepričanj. 

Trajanje faz je odvisno od težavnosti moralnih dilem. Pri tem se bije boj posameznika med 

konformnostjo in nekonformnostjo družbe in njegovimi osebno izoblikovanimi vrednotami 

(Marentič - Požarnik, 1991).  

Tak način poučevanja je možen pri glasbeni umetnosti »v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, kjer gre za medpredmetno povezovanje na ravni procesov in ciljev učenja (sposobnosti, 

spretnosti in znanja)« (Holcar, 2011: 27), kjer so za prevladujoče afektivno področje razvoja 

značilni: »sprejemanje, opazovanje, sodelovanje, upoštevanje, udeleževanje, zagovarjanje, 

zavzemanje, primerjanje, opredeljevanje, usklajevanje, medosebno komuniciranje, pozorno 

poslušanje, sodelovalno učenje, samozaupanje, pozornost, vrednotenje, samostojno učenje, 

samoiniciativnost, samospoštovanje idr.« (ibid.).  
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Pri medpredmetnem povezovanju na ravni vsebin in pojmov pa glasbena umetnost pomaga pri 

učenju slovenščine in tujih jezikov, ko krepi:« jasno, ritmično izreko, petje ljudskih in umetnih 

pesmi, onomatopoijo, zvočno slikanje, rimo, uči: ritem, hitrost izvedbe, idr.« (ibid.: 28). 

V naslednjem odstavku predstavljamo praktičen primer ponotranjenja določenih čustev, ki so 

osnova za klasifikacijo določenih vzgojno-izobraževalnih ciljev pri predmetu glasbena umetnost 

v 4. in 5. razredu osnovne šole, kakor jih  uporablja avtorica. 

  Učenec je pozoren na novo melodijo (začetna stopnja dražljaja), nato uživa ob njenem 

ponavljanju, ko jo poje skupaj s svojimi sošolci (aktiven odnos – interakcija). Ob petju ali 

poslušanju skladbe začne uživati, postane notranje motiviran ob prijetnih čustvih, ki ga ob tem 

prevzamejo. Ob koncu šolskega leta, ko pozna več skladb, postane kritičen do izbire. Ena 

skladba mu je bolj všeč kot druga. To se dogaja v razredu, kjer ima vsak svoj okus, kar sproža 

napetost. V tej fazi je vloga učitelja odločilna za ubrano počutje med učenci, ki ga ustvari s 

skupinskim muziciranjem. Učencem obrazloži, da ima vsak izmed njih pravico občutiti prijetnost 

ob določeni skladbi in da moramo dati vsem možnost, da izrazijo svoj glasbeni okus. Ob tem jih 

uči vrednote biti strpen do drugačnega mnenja. 

Do današnjih dni se je razvilo mnogo pripomočkov, ki nam pomagajo pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja učencev. Najpomembneje pa je, da ne ocenjujemo samo rezultatov učenja, 

ampak tudi, kako se učenci učijo in da smo pri tem pozorni tudi na konativno, čustveno-moralno 

področje (Marentič-Požarnik, 2015). 

4.4 POMEN FORMATIVNEGA PREVERJANJA 

Ugotavlja se, da je pri učencih priseljencih tudi  prisoten čustveni dejavnik, s katerim se ti učenci  

trudijo učiti slovenski jezik, pa čeprav jih vleče v svojega, ker v njihovih etničnih skupnostih 

oziroma družinah še vedno govorijo materni jezik (Prebeg Vilke, 1995 v Klinar, 2010). Učitelj 

med učno uro preverja, kako učenci usvajajo nova znanja. To je pri učenju drugega jezika še 

kako pomembno, kot bomo videli v empiričnem delu. Učenje uradnega jezika šole poteka pri 

učencih priseljencih različno, čemur pritrjuje tudi Klinar (2010). Pri tem nam pomaga 

formativno preverjanje, ki vključuje povratno informacijo v samem učnem procesu. Podskupina 

formativnega preverjanja je diagnostično preverjanje, kjer gre za specialistično aktivnost in bi jo 

moral obvladati vsak učitelj, ki svoje delo opravlja profesionalno (Gipps, 1994b). S tem je 

omogočeno prepoznavanje problemov posameznih učencev pri usvajanju novih učnih vsebin. 

Kakovostno diagnostiko v formativnem spremljanju podpira Komljanc (2013), ki se sprašuje še 

o vrstah samostojnih izkušenj, ki jih med šolanjem potrebujejo učenci, učitelji in starši, da bi bili 

v tem času avtonomni in srečni. To nam omogoča prav formativno preverjanje, ki ni 
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ocenjevanje. Učenci niso pod pritiskom ter se počutijo varne in odprte, kar je spet v prid 

kulturnemu sožitju v razredu. Učitelj opazuje učence med poukom. Pozoren je na učenčevo 

povratno informacijo, s katero se zapolni praznina med dejanskim in želenim učenčevim 

napredkom.  

Učitelju koristi učenčeva povratna informacija zato, da izve, kako učenec spoznava in popravlja 

svoje znanje ter si pri tem prizadeva. Učencu pa koristijo učiteljeve povratne informacije, da 

lahko kontrolira svoje moči in slabosti pri svojem delu, da lahko uravnava svoj uspeh ali neuspeh 

in ga ustrezno izboljšuje (Sadler, 1989 po Gipps, 1994a). Dogajanje v razredu je dinamično. Med 

učiteljem in učenci se izmenjujejo informacije, ki kažejo na to, kako učenci razumevajo in 

povezujejo učno-vzgojne cilje. Skozi uravnotežen dialog med učiteljem in učenci se da takoj 

izluščiti primanjkljaje, zato je pomembna tudi obojestranska povratna informacija, ki jo da 

učenec učitelju in učitelj učencu, če misli, da česa ni pravilno razumel. Slednje je pri učencih 

priseljencih pogost pojav (Pertot, 2004 v Klinar, 2010). 

4.5 UČNI POGOVOR 

Med učno uro smo torej pozorni na učni pogovor, za katerega je zaželeno, da je posreden ter ima 

demokratični in socialno-integrativni odnos do učencev. Pri tem pa se opaža, da določeni učenci 

in učitelji niso pripravljeni na odprt pogovor. Za Brajšo (1996) je razgovor umetnost, pri kateri v 

dialogu z drugim odkrivamo tudi sebe, in če se bojimo odkritosti, ker bi s tem razgalili tudi naše 

negativne plati, se rajši skrivamo pod masko površinskih razgovorov, kar ne rešuje 

obojestranskih problemov. Pogovor kot oblika interakcije potrjuje, da smo ljudje družbeno-

socialna bitja, zato je v tem oziru uporaben kot učna metoda (Lačen, 2011). Pri tej metodi pa se 

mora poskrbeti za varno klimo, kjer se nihče ne počuti ogroženo. Učitelj mora biti tega vešč, 

čeprav so trenutki, ko se v razredu ne počuti sprejeto, zato mora to tesnobo razrešiti z odkritim 

pogovorom. Včasih pomaga tudi ustvarjalni gib. Sploh če te v razredu čakajo glasni učenci, ki bi 

jih moral z vpitjem preglasiti. Odprt, vesel in samozavesten učitelj stopi pred učence in jih z gibi 

pozdravi. Na njihove ustne pripombe odgovarja z gibi ter jih tako pomiri in nasmeji. 

 Kroflič (1995: 116) navaja:« Ustvarjalne kooperativne igre so metoda vzgoje za mir in 

nenasilje.«  

V nas vzbudijo igrivost in voljo do življenja ter nas spontano vodijo do gibanja, ki postaja v 

ritmu urejeno in ga vsi prepoznamo kot ples, ki nas združuje in nam vzbuja veselje. Na tej osnovi 

postopoma gradimo učni pogovor in vodimo učence skozi novo učno uro pripravljene na 

sodelovanje v varnem in prijetnem okolju. 
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V Angliji imajo veliko izkušenj z učenci priseljenci. Pomen sodelovanja otrok v skupinah na 

način, kjer razvijajo in krepijo medsebojni dialog ob vodenju izkušenega učitelja, sta s 

konkretnimi praktičnimi preizkusi raziskovala in preizkušala tudi Mercer in Littleton (2007). 

Ugotavljata (ibid.), da je za nekatere učence šola edini prostor za razvijanje jezika okolja in 

veščin razmišljanja, učitelj pa mora skrbeti, da se v diskusijo učencev med poukom vključuje 

ravno toliko, da vsem otrokom omogoča, da postajajo odgovorni za svoje učenje in za to, kar 

bodo v življenju znali.  

Takšne dialoge v razredu Marentič - Požarnik (2009) imenuje dialoški pouk, »pri katerem se 

pogovor oblikuje tako, da učitelj in učenec v sosledju korakov družno soustvarjata (za učenca 

novo) znanje. Pomembno je, da je učenec v ta proces aktivno vpleten in da čuti, kako je tudi to, 

kar pove sam, dobrodošlo in pomembno. Smisel nastaja, se ustvarja in spreminja v procesu 

pristnega dialoga – kadar si ljudje zastavljajo in odgovarjajo na zanje pomembna vprašanja. To 

je odločilnega pomena zlasti takrat, kadar naj bi se dokopali do globljega razumevanja različnih 

pojavov.« (Marentič - Požarnik, 2009: 262) Podobno razmišlja tudi Komljanc (2013: 29), ko 

trdi: »Iz medsebojnega dialoga bomo izvedeli, kateri elementi nas osvobajajo ali spodbujajo 

samostojnost in nas osrečujejo. Pri tem se zavedamo, da bomo prejeli raznotere oz. različne 

odgovore, pa vendar jih bomo lahko smiselno združili in posplošili.«  

Učitelj bo vse to zaznal, če bo pri tem pozorni opazovalec, ki si zapažanja beleži, kar imenujemo 

analitično opazovanje. 

4.6 ANALITIČNO OPAZOVANJE UČENCEV MED POUKOM IN IZBIRA UČNIH 

MODELOV 

Kadar učitelj preverja, kaj učenci znajo, tako, da jih sprašuje, opazuje njihove aktivnosti in 

evalvira  učenčevo delo, s tem izpolnjuje svojo dejavnost neformalno. A če učence na tak način 

spremlja določeno časovno obdobje in si pri tem ustvarja zapiske, lažje razume, zakaj so tako 

napredovali. Pri tem se povezuje s svojimi kolegi, ki so te učence že poučevali, da spozna, kako 

so jih preverjali in ocenjevali prejšnji učitelji. Na takšno analitično opazovanje opozarjata tudi 

Black in Wiliam (1998). Šele potem, ko učenec razume določeno vsebino in jo utrdi, učitelj širi 

učne vsebine (Pučko, 1992). Tak način dela vnaša red v učenčevo shemo učenja v smislu 

preglednosti in jasnosti pojmov, ki jih smiselno povezuje. Ko vemo, kakšno je učenčevo 

predznanje, se poslužujemo konstruktivističnega modela učenja, s pomočjo katerega ga 

usmerjamo k učenju novih učnih vsebin. Pomaga nam tam, kjer moramo pri učencu vedeti, kako 

novo znanje artikulira z namenom, da ga razume in še naprej razvija (Gipps, 1994a). Pri tej 

metodi učitelj učence vodi tako, da sami pri sebi poskušajo rešiti problem, nato pa o tem 
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prediskutirajo s sošolci in primerjajo svoje rezultate. Tako pridejo do novih spoznanj aktivno, 

prek svojega dela (Pregelj, 2008; Marentič - Požarnik, 2004).  

Konstruktivistični model poučevanja je podoben izkustvenemu učenju, ker si učenec nova znanja 

pridobiva prek dejavnosti, pri tem pa ima učitelj pomembno vlogo, da ustvarja pogoje za tako 

učno okolje, kjer med učenci potekajo individualne in socialne aktivnosti, pri katerih učenec 

konstruira nova znanja in jih uporablja v novih situacijah, ob tem pa sodeluje s sošolci (Budnar, 

2005). Vse te aktivnosti na osnovi izkustvenega in konstruktivističnega pristopa v razredu 

učence povezujejo, zato so tesno povezane s sodelovalnim učenjem, kar razkrivajo avtorji, 

omenjeni v nadaljevanju. 

Sodelovalno učenje prepleta medosebne odnose v razredu, ob njem si učenci utrjujejo pozitivno 

samopodobo in se s tem zavedajo pomena izobraževanja. Z učenjem socialnih spretnosti se veča 

socialna interakcija v razredu, ki odpira zaupanje in odprte odnose med učenci in učiteljem, zato 

je v tem oziru učiteljevo opazovanje učencev ključnega pomena. Zakaj? Učitelj mora znati v 

pravem trenutku pozitivna vedenja med posamezniki v skupnosti podkrepiti, da je vzdušje še 

naprej usmerjeno v doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in da se vztraja pri delu, dokler 

naloga ni opravljena (Peklaj, 1998; Plot, 2010).  

Če učenci večino učne ure spremljajo pouk sede in po navodilu učitelja rešujejo naloge v 

delovnem zvezku, ne razvijajo svojih učnih možnosti in se med poukom povezujejo s sošolci 

kvečjemu tako, da si od njih izposojajo določene pripomočke ali pa pregledujejo rezultate. Take 

metode so transmisijske in onemogočajo povečevanje medkulturnosti. Učitelji se pri takem 

načinu dela osredotočajo na to, kako tiho, spretno in samostojno učenci rešujejo naloge, ne vedo 

pa, kako jih sprejemajo.  

Nacionalna preverjanja v tretji triadi preverjajo točno to, zato Marentič - Požarnik (2015) 

opozarja, da zaradi njih učitelji pri pouku ne uporabljajo različnih metodičnih postopov, ki bi pri 

učencih razvijali kreativnost, ostane jim zgolj vloga izvajalcev predpisanih učnih vsebin. 

Zato podpiramo Strmčnik (2006) ter Peček, Čuk in Lesar (2006), ki se zavzemajo za pravičnost 

med različnimi učenci – ker določena učna metoda ni za vse učence, je še kako pomembno, da 

pouk vodi senzibilen in ozaveščen učitelj, ki zna konstruktivno reagirati v nenačrtovanih 

situacijah konkretnega učnega procesa. Pri tem mu je v pomoč analitično opazovanje, ki ga 

izpostavlja praktična raziskava, ki jo je izvedla Ošlak (2004), ko se med konkretnim 

opazovanjem razredne interakcije opazi, da učenci različno sprejemajo spremembe in da svoje 

znanje prilagodijo po svoje, če naenkrat sprejmejo preveč informacij. Zato smo kot učitelji 

pozorni, kako so učenci motivirani za učenje. 
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4.7 MOTIVIRANJE UČENCEV 

Rezultati, ki jih učitelj zbere s pomočjo opazovanja razredne interakcije in različnih modelov 

poučevanja, mu pomagajo pri izbiri prave motivacije za usvajanje novih učnih vsebin in 

utrjevanje že naučenega. V razredu smo torej pozorni, kako motivirati različne učence, ker je 

motivacija osnovna gibalka vseh vzgojnih procesov (Ošlak, 1995). Zunanjo motivacijo 

uporabimo, da učence pripravimo za zbrano in postopno usvajanje novih učnih vsebin, ki bodo 

učence polagoma notranje motivirale. To pa bomo občutili, ker bodo takrat zares zavzeti za delo.  

Učitelj krepi notranjo motivacijo učencev s pomočjo modeliranja (socialnega učenja), vodenja v 

smislu navduševanja za posamezne učne vsebine in usmerjanja k postopnemu ugotavljanju, 

kateri učni stil jim najbolj ustreza za njihov napredek v znanju, na katerega bodo ponosni 

(Brophy, 1999 v Juriševič, 2006). Učitelji praktično ugotavljamo, da vsak posamezni učenec v 

razredu potrebuje drugačno učno motivacijo.  

To v svoji raziskavi dokazuje tudi Juriševič (2006), ko v sklepu raziskave o učni motivaciji 

ugotavlja, da je učna motivacija mediatorska spremenljivka, ki do sedmega razreda osnovne šole 

ni neposredno povezana z učno uspešnostjo. S pomočjo opazovanja učenčevega vedenja učitelji 

ugotovijo, da so učne motivacije pri učencih različne, in jih v skladu s tem vrednotijo. V svoji 

raziskavi pa je poleg znane notranje in zunanje motivacije potrdila še tretjo motivacijsko 

usmerjenost, in sicer nemoč in izogibanje, za katero so značilne: izogibanje učenju, učni 

neuspešnosti in pomanjkanje nadzora nad učenjem. Identificirala je pet skupin učencev, ki imajo 

izražene vse tri kombinacije motivacijskih usmerjenosti. To so: učno tekmovalni učenci, pri 

katerih prevladuje zunanja motivacija, učno aktivni učenci, ki so predvsem notranje motivirani, 

pri učno nesamozavestnih prevladujeta nemoč in izogibanje, prav tako pri učno pasivnih, zadnja, 

peta skupina pa so učno nemotivirani učenci (prepoznana samo pri starejših učencih) (ibid.). 

Učenec, ki ne razume učnega jezika, ni motiviran za šolsko učenje in je motivacijsko usmerjen 

podobno kot učenci v tretji in četrti skupini, kar izkazuje raziskava v empiričnem delu.  

4.8. UČNO OKOLJE IN ORGANIZACIJSKI UKREPI 

Učitelj mora v razredu ustvariti tako učno okolje, da učenci pretežno ne dominirajo, in obratno, 

da drugi niso preveč pasivni. Učenci se razlikujejo glede na količino in kakovost njihovih potreb, 

zato se jih med poukom temu primerno obremenjuje. 

Šola je demokratična, kadar so v njej enakopravno vključeni vsi učenci. Humanost šole se meri 

po tem, da posebne potrebe otrok niso odvisne od integracijske pripravljenosti običajnih učnih 

skupin. Za to pa potrebujemo pravšnje prostorske razmere in ustrezne učitelje. Učence je skozi 

šolsko delo treba postopno prilagajati na potrebe okolja, v katerem bodo živeli (Strmčnik, 2006). 
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Smisel osnovnošolskega poučevanja je v tem, da učence pripravi na to, kako se bodo v življenju 

znašli, in da ga bodo znali polno živeti. Strokovni delavci morajo skrbeti, da je sprejemanje 

pouka učencev ciljno naravnano na njihovo prihodnje samostojno življenje. Te cilje 

osnovnošolski učenci najbolj utrjujejo v podaljšanem bivanju, v okviru interesnih dejavnosti in 

pri izbirnih vsebinah. Pri teh dejavnostih sta v ospredju učenec posameznik in njegovo praktično 

delo. 

Učitelj poskrbi za tako imenovane avtentične naloge, ki so čim bolj podobne realističnim 

problemskim situacijam, in jih pripravi tako, da so za učenca vabljive in smiselne – uvrščamo jih 

med praktično preverjanje (Rutar - Ilc, 2004). Nuttall (1987) in Tolley (1989) podpirata tako 

praktično preverjanje, kjer so v ospredju osebne kakovosti posameznika, ki najbolje ve, kakšno 

zaposlitev si v življenju želi, česar s pisnimi testi, ki niso zasnovani problemsko, pri učencih ne 

odkrijemo. Pisni testi so enaki za vse učence kljub njihovi različnosti. To spet najbolj občutijo 

priseljenci, ki se morajo izražati skozi jezik, ki jim je tuj. 

Zato je koristno, da učence vsaj občasno usmerjamo glede na njihove določene razlike. Strmčnik 

(1991: 83) v tem pogledu predlaga diferenciacijo kot organizacijski ukrep, s katerim bi »šola z 

bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela bolje 

uresničevala socialne in individualne vzgojno-izobraževalne namene«, pri tem pa podpira tudi 

individualizacijo pouka, ki jo obravnava kot doslednejšo obliko diferenciacije.  

V drugem akcijskem krogu empiričnega dela te raziskave prikazujemo prav to obliko 

diferenciacije, ki učencu priseljencu pomaga pri lažji vključitvi v učno okolje.  

Če učno okolje učence pritegne, se vanj vživijo in skozi izbrane dejavnosti ustvarjajo stvari, pri 

katerih uživajo. Iz mivke oblikujejo različne arhitekturne projekte, s sošolci se igrajo, da so 

raziskovalci, detektivi itd. Tak način dela poteka v šolah v podaljšanem bivanju in ga Ošlak 

(2012b) primerja z doživljajsko pedagogiko, ki se izvaja v naravnem okolju z naravnimi 

materiali, kjer učenci konkretno preizkusijo izzive, do učiteljev/vzgojiteljev pa izoblikujejo bolj 

oseben odnos, kar spet koristi učencem priseljencem, ki si pred razredom pri redni učni uri ne 

upajo sproščeno govoriti. V skupini se razrešijo mnogi nesporazumi, ki so ostali nerešeni v času 

rednega pouka, ker je razredni učitelj bolj obremenjen z učnimi vsebinami kot učitelj 

podaljšanega bivanja, ki se lažje posveti reševanju sporov med različnimi učenci v časovno manj 

obremenjenem učnem okolju (Ošlak, 2011).  

Tollev (1989) trdi, da se posameznik skozi učenje, ki ni odvisno od urnika, vsebine pa niso 

ločene po predmetih, uči celostno. Pri tem svoje znanje samopreverja in demonstrira ter se pri 

tem navaja na pravo življenje.   



Ošlak, P. (2016). Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. 

19 

 

Prednosti učitelja, ki poučuje iste učence določen predmet v dopoldanskem času in jih hkrati 

vodi še v podaljšanem bivanju, so prav v tem, da v obeh vzgojno-izobraževalnih situacijah 

pridobi različne vrste informacij, ki jih smiselno povezuje in kreira v alternativne oblike dela, ki 

mu pomagajo uvajati spremembe pri svojem načinu poučevanja. Kombinacija dela učiteljev na 

obeh področjih da učitelju poglobljen vpogled v obe področji (Ošlak, 2011). 

Tudi za Airasian (1994) je pomembno, da dobi učitelj različne vrste informacij, ki mu pomagajo 

razumeti učence, njihov način učenja in celotno razredno kulturo, ki vključuje vse možne 

učiteljeve načine, kako je prišel do določenih informacij v svojem razredu, in pri učitelju podpira 

evidentno zbrane strategije, kot so opazovanje, intervjuji in projekti, razred pa je v takem 

vzdušju prostor za preverjanje. 

Raziskava sprejemanja pouka glasbene umetnosti, kjer učitelj uvede metodo, ki učence v razredu 

kulturno združuje skozi celoletni projekt, ki ga ob koncu šolskega leta v obliki koncerta 

predstavijo staršem kot združen pevski zbor, to praktično potrjuje. Pri skupnem muziciranju pa 

so v ospredju otrokova čustva, kjer so zaradi univerzalnosti glasbenega jezika vsi učenci 

enakopravni, kar je v prid medkulturnosti (Ošlak, 2012a, 2013a). Ta metoda pri učencih 

priseljencih krepi učenje drugega jezika in ohranjanje maternega, če učitelj gradi letno delovno 

pripravo tako, da v repertoar vokalnih skladb vnaša tudi gradivo iz kulturnih območij, od koder 

prihajajo učenci priseljenci.  

Uvajanje v učno uro začnemo s problemskim vprašanjem, kjer se morajo učenci spomniti 

dogajanja iz prejšnje ure. Pri tem si pomagajo z lastnimi zapisi v zvezku, s pogovori v paru in s 

poročanjem pred celotnim razredom. Pri tej metodi so umirjeni, a vseeno učno aktivni, si več 

zapomnijo, učitelj pa lahko dobi odgovore določenih učencev tudi, ko pogleda ustvarjanje v 

njihovih zvezkih (Ošlak, 2013a). Učitelj na ta način spremlja razvoj pismenosti in izražanja v 

slovenskem jeziku. Tudi Aase (2009) podpira izmenjavo povratne informacije od učencev na ta 

način, zabeležke učencev pa vidi kot neke vrste portfolio učenca za fazo samopreverjanja, kar pri 

učencu omogoča razvoj lastnih kompetenc – učitelj tako vidi tudi pisni napredek, ne samo 

slušnega. Podobne zabeležke nastajajo tudi pri uri samostojnega učenja v podaljšanem bivanju, 

kjer učenci skozi vse leto nadgrajujejo svoje zamisli s pomočjo znanja, ki so si ga pridobili pri 

rednem pouku (Ošlak, 2011). 

Učitelj mora za kakovostno učno okolje izbrati ustrezne organizacijske ukrepe. Kako pa ga pri 

tem nadzoruje trenutna politična oblast? 
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4.9. STROKOVNO NADZOROVANJE UČITELJEVEGA DELA IN IDEOLOŠKI 

APARAT DRŽAVE 

Učitelj lahko navzven skozi svoje obnašanje predstavlja drugačno podobo o sebi, zato da se 

prilagodi družbenim potrebam. Pomembna pa je njegova osebna ideologija, ki se kaže prav v 

razmerju med njegovo notranjo motivacijo in uravnoteženostjo z zunanjim svetom. Človekova 

zgodovina nam pritrjuje, da je preživel le v sobivanju z drugimi. V bitki za nadzor in s tem 

prevlado pa so se skozi čas rojevale različne družbene ureditve. V današnjem času ima oblast 

skozi vodstva šol učitelje najbolj na očeh.  

Tudi Althusser (1980) trdi, da je v kapitalističnih družbenih formacijah šolski aparat dejansko 

vladajoči ideološki aparat države, za šolo pa velja, da uči spretnosti, toda v oblikah, ki 

zagotavljajo podrejanje vladajoči ideologiji ali pa obvladovanje njene prakse. 

Šola posredno vpliva tudi na starše in njihove otroke. Bolj ko je družba razvita, pomembnejše je 

izobraževanje. To razumemo kot tipično vzgojno metodo države, da svoje državljane na zunaj 

čim prej ukalupi v svoj politični sistem. Znotraj sebe pa nam je omogočen razvoj osebne 

orientiranosti v različne ideološke sisteme, za katere se na osnovi svoje samozavesti, 

neodvisnosti in samostojnosti lahko svobodno odločamo. Če pa kot osebnost nismo dovolj 

močni, da preživimo, česar ne moremo spremeniti, in pogumni, da spremenimo to, kar se da, 

zapademo v različne kroge rutine, namesto zdravi ustvarjalnosti pa se predamo trenutnim 

užitkom.  

Michael Apple (1992: 80), ameriški kritični pedagog  nas  prepričuje, da je: »Strateški pomen 

logike tehničnega nadzora v šolah v njeni sposobnosti integriranja ideoloških gibanj, ki večkrat 

veljajo za konkurenčna, v en diskurz, v sposobnost pridobivanja soglasja vseh.«  

Že sama integracija ideoloških gibanj pomeni, da se bodo podredile skozi tehnični nadzor. Ko 

bodo javno legitimirane, se jim posamezniki ne bodo več upirali. To se je zdaj zgodilo s pomočjo 

e-asistenta, ki omogoča staršem in vodstvu stalni pregled nad izvedbo in vsebino učnih ur ter 

komunikacijo prek elektronskih sporočil neodvisno od časa. 

Trenutna šolska politika pa ne nadzoruje učiteljevega strokovnega dela tako, da bi ga 

sistematično povezovala z znanstvenimi izsledki različnih študij s tega področja in uvajala 

smiselne spremembe, ki jih nakazujejo konkretni problemi v zvezi z organizacijo vzgojno-

izobraževalnega dela na šoli.  

Juriševič (2015) nam razkriva, kako se je Medresorska strateška skupina za pripravo nacionalne 

strategije za delo z nadarjenimi znašla brez podpore Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport prav v trenutku, ko bi morali strokovnjaki predstavili izsledke svojega dela za nadaljnje, 
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bolj operacionalne rešitve, kar kaže na to, da trenutne politike ne zanimajo izsledki slovenske 

stroke in jo bodo raje zameglili z novimi razpisi, da ohranijo svojo veljavo. 

Pričujoči primer izkazuje probleme izobraževanja nadarjenih učencev na osnovni šoli. Trenutno 

pa so pereči problemi tudi v zvezi z uvajanjem izbirnih tujih jezikov v prvo triado osnovne šole, 

ki se tičejo predvsem preobremenjenosti učencev s številom ur določenih predmetov (primerjaj 

predmetnik devetletne osnovne šole, 2014), medtem ko je učenje različnih jezikov na šoli 

dobrodošlo, če je le pedagoško uravnano. Številne predloge v tej zvezi najdemo v doktorski 

disertaciji avtorice Vižintin (2013). 

S takim odnosom trenutne politične oblasti je delo v razredu še bolj odvisno od tega, kako bo 

učitelj določeno učno uro izvedel s pomočjo predpisanih učbenikov in delovnih zvezkov, ne 

glede na to, kako to sprejemajo učenci.  

Na tak način je po Appleu (1992: 43) načrtovanje učne ure ločeno od  izvedbe, za kar krivi 

trenutno oblast: »Šole učijo posebne vrste znanja – diferencialno razporejene s svojo nevidno 

organizacijo kot prikriti kurikulum zaradi vzdrževanja ideološke hegemonije najmočnejših 

razredov, saj kot pravijo teoretiki reprodukcije, temeljita ideološka in družbena stabilnost na 

ponotranjenju načel in pravil zdravega razuma, globoko v naših možganih, ki obvladujejo 

obstoječi družbeni red.« 

 Zato le redki ne podlegajo valu množic, ki sledi določeni politični oblasti, in mislijo s svojo 

glavo za napredek vsega človeštva. V tem oziru se sprašujemo o smiselnosti sedanjih strokovnih 

izpitov učiteljev in o tem, ali jih ne bi bilo bolje nadgraditi z licenco, ki bi se na primer vsakih 

pet let obnavljala pred strokovno komisijo v obliki vzornega nastopa. Diplomirani učitelji ne 

opravljajo več vzornih nastopov (102. člen, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, 2015; Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja, 2015) tako, da bi učno uro vodili pred posebno strokovno komisijo, temveč jim 

potrdilo o opravljenih nastopih izdajo ravnatelji na osnovi mnenja učitelja – mentorja. Tu 

pridemo do presenetljivega spoznanja, da so učitelji pred tem obdobjem opravljali izpit pred 

strokovno komisijo (med njimi tudi avtorica pričujočega dela) in da bo takih učiteljev v 

prihodnosti vse manj, ker bodo končali s svojo kariero. Tako bodo mentorji prihodnjim učiteljem 

le še učitelji, ki so jim bili mentorji učitelji iz določene osnovne šole in ne več iz strokovne 

institucije. Brez učiteljeve iniciative ali izrednega nadzora zaradi kršitev, na katere običajno 

opozorijo starši, učiteljevega aktivnega dela v razredu nihče več strokovno ne opazuje, kaj šele 

vrednoti.  
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Tako inšpekcijo kot šolsko oblast tudi bolj zanima urejenost dokumentacije kot pa dogajanje v 

razredu, čeprav tretja in četrta alineja 2. člena Zakona o osnovni šoli narekujeta naslednje cilje 

izobraževanja: » – omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi 

in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe; – pridobivanje zmožnosti za 

nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko 

učenje« (Zakon o osnovni šoli, 2013). 

Da bi lažje potrdili, kako je ideologija izobraževanja vzgojno pogojena z nadzorom oblasti, bi 

bile potrebne raziskave. S tem se strinja tudi Apple (1992: 36), ki skozi analiziranje dinamike 

ideologije ugotavlja, da bo to področje »napredovalo z uporabo teorij pri analizi konkretnih 

praks v konkretnih institucijah, kjer se bodo proučevali konkretni stratifikacijski procesi kulture 

in ljudi v šolah«. 

V tem oziru pa ima v Sloveniji pomembno funkcijo Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

(ZRSŠ), ki podpira inovacijske in razvojne projekte šol s pomočjo akcijskega raziskovanja. 

Izobraževalna središča (kot so univerze, visoke šole, ZRSŠ, različna zasebna izobraževalna 

podjetja idr.) omogočajo vključitve v različne (tudi mednarodne) projekte in sodelovanje šol z 

drugimi državami v raznih oblikah (projekti, raziskovalne naloge, sodelovanje med šolami itd.). 

Tako imajo pri nas samoiniciativni učitelji mnogo možnosti za samoizobraževanje in širše 

sodelovanje s svojimi kolegi.  

Učitelji morajo biti kompetentni in avtonomni na svojem področju v korist vzgoje in 

izobraževanja učencev ter se izogibati administrativnim delom, ki niso povezana s strokovnostjo. 

S tem mislimo razno štetje delovnih in pedagoških ur izven obveznega urnika, kar nam jemlje 

prepotrebno energijo in čas, ki bi ga lahko izrabili za izmenjavo primerov dobre prakse (Ošlak, 

2008). Vodstva šol (kot vezni člen med notranjim in zunanjim okoljem šole) imajo možnost 

vplivanja na to, da se administrativna dela vpletajo v pedagoško delo tako, da strokovne delavce 

v tej zvezi razbremenjujejo. Kompetenten učitelj pa s svojim delom izkazuje, katera dela so 

smiselna za učinkovitejše pedagoško delo. To po Pučko – Razdevšek (2005) pomeni, da se 

znajde v nepredvidljivih situacijah, ker s permanentnim izobraževanjem skrbi za svoj 

profesionalni razvoj v okviru razvijanja splošnih (komunikacija, timsko delo, spretnosti 

pridobivanja znanja itd.) in specifičnih (različne vrste pismenosti kot na primer jezikovna, 

informacijska itd.) kompetenc. 

4.10 ZAKLJUČEK 

S tem zaključujemo poglavje o spremljanju pouka v večkulturnih razredih. V tem poglavju smo 

se ukvarjali z dogajanjem pri pouku na način, da smo izpostavili pomembne segmente 

poučevanja, kot so: počutje otrok v razredu, učiteljeva priprava na pouk in način poučevanja. 
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Nato smo podrobneje predstavili prepoznavanje in reševanje problemov posameznih učencev ter 

pri tem opozorili na pomen formativnega preverjanja in dialoškega sprejemanja pouka. Ustrezno 

učno okolje in temu primerni organizacijski ukrepi pa omogočajo, da vsak učenec pri pouku 

razvija svoj način učenja in se pri tem ustrezno povezuje s svojimi sošolci ter tudi praktično 

pripravlja na to, kaj bo v življenju počel. Pri tem pa ga vodijo in mu stojijo ob strani strokovni 

delavci, ki z medsebojnim sodelovanjem večajo kakovost poučevanja. Učitelji v večkulturnih 

razredih se morajo pri spremljanju pouka smiselno usklajevati s svojimi strokovnimi vrednotami 

in z zahtevami sistema. Sodelovanje strokovnih delavcev bo preglednejše in bolj sistematično, če 

bo načrtovano, sam potek pa analitično spremljan in prepleten s teorijo. 

Učitelj je tako moralno, strokovno in etično zadolžen za dvig standardov v večkulturnih razredih, 

ki jih lahko izvede le z neposrednimi spremembami v razredu, kar podpirata tudi Black in 

Wiliam (1998). Pri tem nam pomaga metoda akcijskega raziskovanja. 

 

5. AKCIJSKO RAZISKOVANJE V PEDAGOŠKEM DELU 

 

Na področju osnovnošolskega izobraževanja je vsaka generacija učencev nekaj posebnega, ne 

glede na to, ali je v prvi, drugi ali tretji triadi, če jo kot učitelj na njihovi izobraževalni poti 

spremljaš strokovno predano. Spremembe v načinu poučevanja so samoumevne tako kot 

permanentno izobraževanje. Zdaj na teh šolah ne prevladujejo samo razredni in predmetni 

učitelji. Zaradi razvoja znanosti so prepoznane posebne potrebe (12. člen Zakona o osnovi šoli, 

2013) in učne težave (12a. člen istega zakona) učencev, zato so na osnovnih šolah neobhodno 

potrebni tudi učitelji za dodatno strokovno pomoč. 

 V empiričnem delu bo s pomočjo akcijskega raziskovanja predstavljeno sodelovanje med 

učitelji različnih profilov, zato v tem poglavju iščemo teoretične izsledke takih sodelovanj in 

pomen akcijskega raziskovanja za uvajanje sprememb. Strokovni delavci s pomočjo tega 

raziskovanja pri učencih izboljšujejo možnosti za uspešnejše učenje. 

Z metodo akcijskega raziskovanja pri učencu spodbujamo samorazvoj (avtonomijo), ko skozi 

odprti pouk rešujemo učne težave, ponujamo nove priložnosti in izzive ter jih vnašamo v učne 

načrte oziroma v celoten kurikul. S tem ko si učenec izboljšuje predstave o naučenem, si zvišuje 

tudi svojo kompetentnost, pri tem pa je medsebojna podpora med učenci, učitelji in starši ključna 

za »razvoj avtonomije, svobode in sreče oz. samoizkušenosti« (Komljanc, 2013: 32). Zato 

strokovne delavce v današnjem času za ohranjanje integritete rešujeta le še medsebojno 

sodelovanje in permanentno izobraževanje. Tolley (1998) pa k temu priključuje še delo, ki 
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temelji na učenju ter nam omogoča kompetentno preverjanje in izboljšuje razumevanje učnih 

procesov, vse to pa vodi k izboljšanju učnega okolja. Zdravo učno okolje bo zmožno prepleta 

kultur, učitelj pa bo v tem okolju v vlogi multiplikatorja za akcijsko raziskovanje, ki ga je ZRSŠ 

leta 2005 pod vodstvom dr. Natalije Komljanc začel sistematično povezovati z inovacijskimi 

projekti (v nadaljevanju IP). V tem okviru je bilo tudi kakovostno poskrbljeno za načrtno 

izobraževanje vodij IP, konzulentov in operativnih praktikov – multiplikatorjev akcijskega 

raziskovanja (Kramer, 2005).  

Avtorica pričujočega dela je bila izbrana za pridobitev licence multiplikator ZRSŠ v okviru 

projekta  Evropskih socialnih skladov za leto 2005, in sicer za splošno področje strokovnega 

sodelovanja, katerega nosilka je bila Mojca Pušnik. Splošno področje strokovnega sodelovanja je 

zajemalo pet področij, avtorica pa je izbrala področje: Akcijsko raziskovanje kot strategija 

spodbujanja strokovnega razvoja. Po končanem strokovnem usposabljanju je multiplikator 

akcijskega raziskovanja kot konzulent pomagal vodji inovacijskega projekta na določeni šoli s 

pomočjo akcijskega raziskovanja uvajati spremembe. Vodje inovacijskih projektov so poznali 

šolsko okolje in probleme, ki bi jih radi rešili, multiplikator kot konzulent pa je poznal strategije, 

kako se tega lotiti (po spominu avtorice, 13. 6. 2016). 

Strokovni delavci šole so ves čas zaposleni kot učitelji, ki vodijo pouk, sogovorniki staršev, 

izpolnjevalci predpisov, ki jim jih posreduje vodstvo šole, in reševalci trenutnih problemov z 

učenci med odmori in v razredu. Za vse to so odgovorni v okviru svojih kompetenc in 

avtonomije. To dokazuje tudi raziskava, ki jo je izvedla Zukanovič (2008), ki ugotavlja, da se 

morajo strokovni delavci na osnovni šoli pri reševanju problemov samoiniciativno organizirati. 

Čeprav dobijo veliko teoretičnih znanj od pristojnih institucij, jih v prakso vnašajo sami. Pri tem 

so uspešni, če so med seboj povezani in če nad njim bdi vodstvo, ki jim nudi ustrezne pogoje in 

spodbudo za razvijanje idej ob uvajanju sprememb, kakršna je bila pred leti uvajanje 

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. Strokovni delavci so na svojem konkretnem 

primeru priznali, da sta jim sodelovanje in medsebojna komunikacija pomagala pri strokovni 

rasti in sprejetosti v kolektivu, ker so imeli na začetku zaradi preobsežnih priprav, ki so 

obremenjevale njihovo pedagoško delo, pomisleke o uspešnem končanju projekta (Zukanovič, 

2008). 

Ljudje imamo različne ideje za spremembo, zato je pomembno usklajevanje. 

 Marsh (2005) vidi prednost v tem, da smo drugačni od skupine, ker lahko nanjo vplivamo kot 

spodbujevalci sprememb tako, da situacijo razumemo, in se šele nato spopademo s 

spremembami na celotni šoli. Poudarja (ibid.), da šolski kurikul kreativno gradijo in spreminjajo 

vsi delujoči v tem sistemu. Pri tem raziskovanju naj bo sprememba pot, problemi naši prijatelji, 

nato pa sledi strateško načrtovanje (Fullan, 1993 v Marsh, 2005). 
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  Podobno razmišlja tudi Marentič - Požarnik (1990), ko nas opozarja, da se pri načrtovanju 

akcijske raziskave zavedamo, katere dejavnike bomo spreminjali, da bi izboljšali situacijo, zato 

moramo razmisliti, kako se bomo s kom pogajali, ko bomo hoteli nekaj spremeniti, kako se 

bomo odločali  za ustrezna sredstva in jih časovno uskladiti, kako bomo skrbeli za zaupnost 

(etični okvir) in kako bomo spremljali učinke. 

 

Na pedagoškem področju je učitelj v stalni akciji, kjer mora vsakodnevno prenašati predpisane 

vzgojno-izobraževalne vsebine v prakso. V razredni interakciji je nenehno izpostavljen 

nepričakovanim situacijam, ki se ne skladajo z načrtovanim delom. Učitelj stalno usklajuje potek 

učne ure z obvezno izvedbo vzgojno-izobraževalnih ciljev in dane razredne situacije. 

Tako uvidimo pomen profesionalnega delovanja, ki ga po Altrichter in Posch (1991) razdelimo 

na več tipov delovanja. 

 Pri prvem tipu delovanja je pomembna rutina, s pomočjo katere lahko paralelno opazujemo več 

ciljev. Tega so zmožni ekspertni učitelji, ki uporabljajo manj besed za določitev in rešitev 

problema, ker imajo dovolj izkušenj in znanja, ki je pomembno za nalogo. Samo izkušeni učitelji 

z mnogo prakse lahko hkrati razlagajo učne vsebine, opazujejo interakcijo med učenci in 

zaznavajo probleme. Ker imajo nad vsem pregled, hitro pridejo do rešitev za trenutno sporno 

situacijo, zato je njihovo reagiranje akcijsko ali takojšnje (ibid.).  

Drugi tip delovanja je razmišljanje v delovanju. Postanemo raziskovalci v praksi, zato sredstva in 

cilje določamo interaktivno in ni nujno, da jih ubesedimo (v glavi ostanejo kot slika, ki je lahko 

le delno verbalizirana). Zelo pomembno pa je, da se zavedamo, da ta tip delovanja nastane takrat, 

ko nam dejanska situacija pokaže drugačno sliko, kot smo jo mi od nje pričakovali, in je ne 

moremo rešiti rutinsko. To imenuje Elliot (1988 v ibid.) temeljno znanje, ki ga praktiki uporabijo 

v dejanju.  

Tretji tip delovanja je razmišljanje o delovanju (Schön, 1983 v ibid.), ki se pojavi ob obsežnejših 

problemih, s katerimi se praktik sreča. To je tudi osnova za obdelavo  kompleksnih akcijskih 

nalog in za reševanje posebnih akcijskih problemov, ki v nas prebudijo naše nezavedno znanje, 

ki smo ga doslej samodejno uporabljali v rutinskih nalogah. Zdaj ga lahko eksplicitno preverimo 

in razvijamo. Nova dognanja ubesedimo in z njimi uvedemo novince v prakso. S tem smo 

posredovali profesionalne izkušnje naslednji generaciji. Sami pa moramo znati svoja dognanja 

prediskutirati s svojimi stanovskimi kolegi in sprejeti kritično presojanje. Rezultati akcijskega 

raziskovanja se vedno bolj preverjajo na isti način kot izdelki drugih raziskovalnih smeri, to je 

predvsem s pomočjo kvalitativnih kriterijev in s kritično diskusijo zainteresirane javnosti (ibid., 

1991). 
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Izobraževanja multiplikatorjev v okviru inovacijskih projektov pod okriljem Zavoda za šolstvo v 

letu 2005 predstavljajo oporo strokovnim delavcem, da lažje spremljajo in raziskujejo svoje delo, 

če se pri tem poslužujejo metode akcijskega raziskovanja. Izbrani zainteresirani strokovni 

delavci različnih profilov iz vse Slovenije smo bili pod strokovnim vodstvom deležni 

kakovostnega usposabljanja za multiplikatorje akcijskega raziskovanja v okviru inovacijskih 

projektov na osnovnih in srednjih šolah. V spletnem zvezku so zbrane aktivnosti s tega področja, 

ki sta jih urednika namenila kot operativni pripomoček, ki bo spodbujal k širjenju akcijskega 

raziskovanja  med pedagoškimi strokovnjaki z namenom spodbujanja k dopolnitvam, nadgradnji 

prek lastnih avtorskih del in s tem utrjevanju pomena vseživljenjskega učenja za kakovostno in 

učinkovito pedagoško delo (Kramar, 2005). 

Strokovni delavci vsak dan opravljamo različne učno-vzgojne akcije, ki nas izčrpavajo, zato so 

tisti, ki vestno beležijo in strokovno preverjajo svojo izvedbo strokovnega dela, res »prinašalci 

sprememb«, kakor jih imenuje Marsh (2005). 

 Do teh sprememb pa pride z ustrezno komunikacijo, pri kateri moramo biti kot strokovni delavci 

vešči v razgovoru s kolegi, učenci in starši.  

Za Brajšo (1996) je spretnost razgovora umetnost, pri kateri se moramo zavedati tudi svojih 

preteklih neugodnih situacij, ki se sprožajo skozi pogovorno sodelovanje z drugimi, in če se 

bojimo z njimi soočiti, potem smo v pogovoru površinski in delujemo nedostopno. 

 Prav akcijsko raziskovanje zahteva iskren, odprt dialog, če želimo, da se situacije spremenijo. 

Ponavljanje starih vzorcev komunikacije nas vrti v krogu domačnosti, a onemogoča spiralno 

približevanje in s tem spreminjanje medsebojne interakcije. Za ta podvig bi morali stopiti v 

neznan svet, kar nam na primer omogoča šokiranje z novo informacijo.  

Kordeš in Jeriček (2001) v svoji študiji komunikacije kot spiralno približevanje poudarjata prav 

to s pogleda kognitivne znanosti, komunikacija pa je pri tem vrsta spoznavanja, kjer gre za 

soustvarjanje, pri katerem je dovolj, da eden izmed sogovornikov začne komunicirati v smeri 

pozitivnih sprememb, kar ugodno vpliva na oba sogovornika. Na ta način se prek take 

komunikacije začno spreminjati stvari na bolje izven utečenih pogledov, ki nas vrtijo v vedno 

istem krogu. Pri tem izhajata iz krožnosti spoznavnih procesov, ki sta jih uveljavila Maturana in 

Varela (2005). Takšna komunikacija mora potekati v varnem okolju. 

 Z akcijskim raziskovanjem podpiramo ideje trajnostnega razvoja kot procesa samoobnavljanja, 

ko pride do zunanjih sprememb (v našem primeru vključenost učencev priseljencev na slovensko 

osnovno šolo), zato v tem poglavju omenjamo citat, ki poudarja pomen pomoči ljudem (pod tem 

mislimo predvsem strokovne delavce) v novih priložnostih: »Avtonomna družba, šola z vsemi 

dejavniki vzgoje in izobraževanja za samoobnavljanje potrebujeta osebno in družbeno varnost; 

čas za raziskovanje, odkrivanje in refleksijo, tehnično in tehnološko podporo ter priložnost za 
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prenos idej in spoznanj. […] Šolska organizacija zato odpira možnosti za povezovanje med 

učečimi se in podpira strokovnjake, ki zmorejo utirati pot procesu samoobnavljanja.« (Komljanc 

2011: 33) Pri tem Komljanc opozarja na pomen medsebojne (povratne) informacije. 

Akcijsko raziskovanje to omogoča po vsaki izvedbi ideje v praksi. Strokovni delavci se na 

svojem delovnem mestu vsak dan srečujejo s konkretnimi primeri, zato iz teorije iščejo 

primerjave za rešitve njihove situacije.  

Tako je Ošlak (2006) pri raziskovanju pouka opredelila izraz POT: P kot praksa, ki pomeni 

izhajanje iz resničnih šolskih situacij, O kot strokovno opazovanje učno-vzgojne problematike, 

ki se beleži v obliki refleksije, in T kot teorija, ki se razvije ob primerjavi refleksije in podobnimi 

ugotovitvami drugih avtorjev. To je vodilo avtorici pričujočega dela tudi v tej raziskavi, ki 

temelji na izkušnjah usposabljanja za multiplikatorja akcijskega raziskovanja. 

Znanstvene ugotovitve so vredne le toliko, kolikor so uresničljive v praksi. Nosilec te prakse je 

učiteljevo vsakodnevno delo v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki s pomočjo akcijskega 

raziskovanja povezuje teorijo in prakso, ker je le od njega odvisno, kako se bodo novosti v 

razredu zares udejanjile. Težavne situacije se rešujejo s pomočjo sodelovanja, kjer se sprožajo 

nove  motivacije, ki dajejo novo energijo za nove spremembe. Dogajanje v šolskem prostoru je 

kompleksno in sledi svoji samoorganizaciji, na katero od zunaj ne moremo vplivati. V tem 

prepletu avtonomnih in emancipiranih sodelovanj strokovni delavci postanejo vplivni in 

razmišljujoči  praktiki. To vplivnost lahko kažejo tudi kot konzulenti inovacijskih projektov, kjer 

v določenem šolskem prostoru pomagajo preverjati izhodiščno stanje in svetujejo pri uvajanju 

sprememb, predvsem pri preseganju starih načinov razmišljanja (Kramar, 2005).  

Tu pa trčimo na pomen zavedanja mentalnih modelov ali naših implicitnih teorij, ki za 

kognitivno znanost pomenijo vmesnik med nami in svetom. Učitelji si večkrat ustvarimo neko 

teorijo na osnovi naših videnj trenutnih situacij in jih prehitro posplošimo, še preden bi jih 

preverili z drugimi in s teoretičnimi dognanji. Čeprav ima vsak posameznik drugačen mentalni 

model, jih na osnovi določenih vzorcev posplošujemo. Predvsem na osnovi pogovorov z 

drugimi, ker gre pri tem procesu za medsebojno interakcijo.  

Verdonik (2011) je opravila zanimivo teoretično raziskavo o celostni analizi pogovora z vidika 

jezikovnega, sociološkega in kognitivnega vidika diskurza, temelječi na delu van Dijka in 

Kintscha (1983 v ibid.), in prišla do spoznanja, da uporaba modela ni možna brez predelave, ker 

je že zastarela. Njena ugotovitev (ibid.), da bi pri procesnem modelu upoštevala interakcijskega, 

kjer bi združila tvorjenje in razumevanje, je smiselna tudi za učni pogovor. Kot strokovni 

delavec si namreč med pogovorom z učenci (učencem) odvisen od časa in je vse bolj prepleteno, 

kot če je pogovor napisan. Mentalne modele (ibid.) pa je razdelila na vedenje (predstave o čem), 
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socialno kognicijo (obnašanje sogovorcev) in model situacije oziroma konteksta. Tako 

imenovane delovne hipoteze se ves čas pogovora spreminjajo, zato se pri vsakem sogovorcu 

aktivirajo drugačni mentalni modeli in predstave, vse pa je odvisno od uporabe strategij, ki so 

neke vrste pravila. V našem primeru bi bil ovira za drugačne predstave že različen jezik med 

sogovorcema (primerjaj s prilogo 2: zapisani intervjuji učencev priseljencev). 

Raziskava, ki jo je opravila Bizjak (2006) o mentalnih modelih, nam razkriva, kako jih s 

pomočjo akcijskega raziskovanja lahko spreminjamo, in opozarja na temeljne procese v 

akcijskem raziskovanju, ki so zajeti prav v analizi podatkov ter se navezujejo na sistematičnost 

in znanstvenost pri izbiri podatkov. Njena študija se povezuje z našim empiričnim delom, zato 

tukaj predstavljamo njen daljši povzetek. 

Realnosti ne moremo ponoviti, zato je pomembno, da v dani situaciji dobimo čim več dejstev, 

ker je treba osebna dejstva ločiti od interpretacij. Zato je pomembno, da šele po temeljitem 

opazovanju napravimo vprašalnik. Kjer se spreminja ravnanje, se mora spreminjati tudi način 

razumevanja. Vsaj tri perspektive so izhodišče za poglabljanje razumevanja, ki mu rečemo 

triangulacija. To so: z zornega kota različnih ljudi, z uporabo različnih metod zbiranja podatkov 

in z zbiranjem podatkov iz različnih primerljivih situacij. Kvalitativno nestrukturirani podatki 

vsebujejo predvsem vprašanja odprtega tipa, kot na primer, kako se počuti učenec med 

pogovorom z učiteljem. Pomembno je, da se držimo strategije do konca. V bistvu se dotaknemo 

skritega kurikula. Izvemo, kaj se dogaja v razredu med štirimi stenami. Večkrat pridemo do 

razkoraka med učiteljevimi javnimi in skritimi metodami. Ker gre za dogajanja med učnim 

procesom, se najbolj obnese metoda vzorcev, ki osvetli prav konsistentnost učitelja, če govori to, 

kar dela. Za to metodo potrebujemo napisan posnetek poteka učne ure med učiteljem in učenci. 

Vzorce obdelamo po naslednjih korakih: opis vzorca, kakšen pomen ima vzorec, kakšen je 

učinek vzorca, ali so učinki vzorca skladni z učiteljevimi nameni in oblikovanje novih strategij. 

Pomembno je testiranje skozi akcijo, kjer na temelju zbranih podatkov razvijemo aktivnosti za 

rešitev problema. Učinkovitost teh aktivnosti pa je test veljavnosti podatkov in iz njih izhajajočih 

interpretacij. Na ta način pridemo v nov spiralni potek akcijskega reševanja problema. Učitelj v 

bistvu ustvarja študijo primera o učencu. Zapisane rezultate najprej sam analizira, nato pa jih 

lahko da še v primerjavo svojim kolegom. Na ta način išče najugodnejše rešitve za svoj problem 

(ibid.). 

Zaradi vseh teh razlogov sloni empirična raziskava na tovrstni kvalitativni metodologiji, ki jo 

avtorica pričujočega magistrskega dela stalno vnaša v svojo dolgoletno vzgojno-izobraževalno 

prakso in primerja z aktualno teorijo s tega področja ter s tem povzroča nastanek novih teorij.  
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6. TEORETIČNI MODEL  

Teoretični del magistrskega dela zaključujemo v obliki teoretičnega modela. 

Tukaj bomo v rdečo nit strnili pomembne poudarke iz teoretičnega dela kot možen teoretični 

model. Teh izsledkov ne bomo primerjali z avtorji, ker smo to pred tem že podrobno uredili po 

posameznih poglavjih. Ta model je opora empiričnemu delu. 

Na osnovni šoli predstavlja jezik oviro za razvoj medkulturne skupnosti, ki jo razumemo kot 

enakopravno sprejemanje različnih kultur. Strokovni delavci opazijo, da imajo učenci priseljenci 

prve generacije pri tem največje težave, zato ukrepajo. 

 Pri tem gre za preplet sodelovanj med različnimi strokovnimi delavci in učenci priseljenci v 

okviru individualnega in razrednega poučevanja, kar v slikovnem gradivu (slika 1) predstavljajo 

puščice. 

Večina dogajanj na osnovni šoli poteka v okviru razredne skupnosti. Razumemo jo kot 

organizacijo, ki temelji na spoznavnih procesih, v kateri vsi vplivajo na njeno dinamiko. Da je 

učitelj v taki skupnosti dobrodošel, se mora na pouk strokovno pripraviti, da bo znal prepoznati 

probleme posameznih učencev pri usvajanju novih učnih vsebin. Probleme rešuje skozi učni 

pogovor, pri tem pa je vešč opazovanja situacije, da prek analize s pomočjo refleksije izbere 

ustrezne učne modele.  

Takšno beleženje pri učitelju je že podobno akcijskemu raziskovanju. Pri tem mu koristi, da 

pozna učenčevo predznanje. Potem ga aktivira za nadaljnje učenje s pomočjo 

konstruktivističnega modela, kjer učenec najprej pri sebi raziskuje problem, nato pa ga primerja 

z ostalimi v skupini. Od tu naprej se pri učencu razvija sodelovalno učenje, kjer se uporabljajo 

izkustvene metode. Učitelj učence formativno preverja s pomočjo dialoškega pouka, pri tem pa 

je pozoren na motivacijo, s katero učence usmeri v taka učna dogajanja, da ga pritegnejo in se ob 

tem sproži notranja motivacija. 

Ustrezna organizacija mu pomaga ustvariti tako učno ozračje, da bo učenec priseljenec pri 

svojem delu napredoval. Pri tem se poslužuje avtentičnih nalog, ki jih učenci rešujejo skozi svoje 

videnje problemov. Vse te dejavnosti zna profesionalni učitelj speljati tako, da so v skladu s 

trenutnimi zakoni, vseeno pa ostaja kritičen do nepreverjenih sprememb, zato kot ideološki del 

države bije stalni boj s trenutno politično oblastjo. Pri tem mu pomaga akcijsko raziskovanje, s 

pomočjo katerega dokazuje resnično dogajanje v šolskem prostoru in ga strokovno spreminja na 

boljše. To pa mu uspeva le s stalnim sodelovanjem s svojimi kolegi – strokovnimi delavci šole, 

na kateri poučuje. 
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Slika 1: Teoretični model sodelovanja strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učenca priseljenca  

 

Obrazložitev puščic 

 

Vse puščice predstavljajo obojestransko povezanost, ki temelji na odprti komunikaciji. Puščica A 

predstavlja sodelovanje med učencem priseljencem (UP) in učiteljem za dodatno strokovno 

pomoč (UDSP) pri učenju slovenskega jezika (SJ). Puščica B ponazarja vključenost učenca 

priseljenca v razredno skupnost, kjer mu individualno učenje nudi oporo, da se v razredu počuti 

čim bolj enakopravno. Puščica C pa predstavlja obojestransko (medkulturno) vez med različnimi 

strokovnimi delavci osnovne šole in učenci pri spremljanju pouka v večkulturnih razredih 
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II. EMPIRIČNI DEL  

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Prepletenost dela strokovnih delavcev na veliki šoli in povečanje števila učencev priseljencev sta 

sprožila zamisel o raziskovanju sodelovanja strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika 

učencev priseljencev. Šole z velikim številom učencev zahtevajo tudi več strokovnega osebja in 

več učnega prostora, hkrati pa se vsak šolski dan med strokovnimi delavci in učenci tekom 

pouka ustvarjajo različne vezi. Raziskava se ukvarja z dogajanjem v samem učnem procesu, 

konkretno med strokovnimi delavci in učenci priseljenci prve generacije. Vsak otrok ima pravico 

do kakovostnega izobraževanja, zato je pomembno, da se tega zavedajo tudi tisti, ki otroke učijo 

učiti se. S primeri dobre prakse jih spodbujamo k pozitivnim spremembam na tem področju, zato 

v tej raziskavi anonimno sodelujemo z veliko osnovno šolo iz osrednje Slovenije, ki ima vpisan 

precejšen delež priseljenih učencev.  

Šole se avtonomno odločajo, kako bodo organizirale urnik in program za učence priseljence. Pri 

tem so ji v pomoč smernice z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Novak et al., 2012) 

in Zavoda za šolstvo (Barle - Lakota et al., 2007). 

V raziskavi se odkriva, ali in kako je neznanje slovenskega jezika učencev priseljencev povezano 

z njihovim počutjem v razredu. Izhajamo iz smernice za celostno vključevanje priseljencev 

(otrok, učencev in dijakov) iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem, ki jo je maja 2012 objavil ZRSŠ in se glasi: 

»Strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju pogosto lahko zavede pomanjkljivo znanje učnega 

jezika v izobraževanje vključenih otrok v tem, da so vzgojitelji/učitelji pogosto premalo zahtevni 

in neznanje jezika pripisujejo splošnemu neznanju. Zato od njih zahtevajo preveč poenostavljeno 

znanje. V tem primeru je odločilno stalno preverjanje razumevanja naučenega, ki mora biti 

podprto z različnimi otrokom/učencem/dijakom razumljivimi jezikovnimi in slikovnimi 

pripomočki in didaktičnimi pomagali.« (Novak et al., 2012: 4). 

Raziskovali smo, kakšno je trenutno stanje glede počutja učencev priseljencev prve generacije na 

šoli in kako sodelovanje strokovnih delavcev pomaga pri učenju slovenskega jezika teh učencev. 
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2. CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji raziskave so s pomočjo poglabljanja razumevanja problema odkriti počutje učencev 

priseljencev in spremljati učinke uvajanja spremembe na področju individualnega poučevanja 

slovenskega jezika učenca priseljenca in sodelovanja strokovnih delavcev. 

Prvi akcijski krog raziskuje, kako se počutijo učenci priseljenci na veliki šoli ter kako učitelji 

opazijo njihovo sprejemanje pouka in vključenost na šoli. Zanima nas, če sodelovanje med 

strokovnimi delavci pripomore k učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. Ta akcijski 

krog poglablja razumevanje problema.  

V drugem akcijskem krogu pa se spremljajo učinki ob raziskovanju individualiziranega pouka  

učenca priseljenca, ki je v tistem trenutku izkazoval največ težav pri sprejemanju pouka zaradi 

pomanjkljivega znanja slovenskega jezika. V tej fazi se raziskuje uvajanje sprememb na tej šoli 

skozi poglobljeno analizo, kjer opazujemo medkulturni dialog med učiteljico in učencem 

priseljencem pri učenju slovenskega jezika ter sodelovanje strokovnih delavcev v tem primeru z 

namenom, da ugotovimo, kako je ta dodatna oblika vzgojno-izobraževalnega dela doprinesla k 

uspešnejšemu sprejemanju pouka učenca priseljenca in vplivala na sodelovanje strokovnih 

delavcev. 

Oba akcijska kroga potekata časovno vzporedno (slika 2). Ob koncu šolskega leta 2014/2015 so 

izvedeni zaključni polstrukturirani intervjuji z učencema priseljencema, razredno in predmetno 

učiteljico ter učiteljicama dodatne strokovne pomoči. Ti zaključni intervjuji (priloga 5)   

pojasnijo, kako poteka medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega 

jezika učencev priseljencev. 
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 Slika 2: Diagram akcijskih krogov
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 METODOLOGIJA 3.

 

V tej raziskavi se uporablja kvalitativna metodologija, ki temelji na akcijskem raziskovanju, 

ki je zasnovano po Stenhousu (1975 v Altrichter, Posch, 1991), kjer naj bi bili praktiki 

sodelavci v razvojnem procesu tudi po obveznem izobraževanju, saj prav njihova praksa 

omogoča nastanek novega znanja in s tem zmanjša razkorak med raziskovanjem in prakso, 

kar je še posebej pomembno za vzgojno-izobraževalno delo. 

Akcijsko raziskovanje smo sprejeli kot kreativno igro na poti do raziskovalnega cilja in pri 

tem upoštevali, da je pri raziskovanju medosebnih odnosov subjekt (ki je v našem primeru 

avtorica magistrskega dela) aktivno zastopan (Rankelj, 2006). 

Pri poimenovanju posameznih faz akcijskega kroga smo se zgledovali po Adamu (1984 v 

Macura - Milovanović, 2006: 61), ki pred uvedbo spremembe analizira dano situacijo, kar je 

značilnost akcijsko-praktičnih konstitutivnih elementov, ki so zaradi kontroliranja in 

evalviranja učinka akcije znanstvenoraziskovalni, udeleženci pa so aktivno vključeni v 

proces raziskovanja. 

Metodologija te raziskave vsebuje vse to: sistematični študij izhodiščnega problema počutja 

učencev priseljencev skozi polstrukturirane intervjuje, učenje slovenskega jezika učenca 

priseljenca v obliki vodenja raziskovalnega dnevnika in študije dela drugih strokovnih 

delavcev skozi zaključne intervjuje o medsebojnem sodelovanju. Raziskovalec je pri tem oprt 

na spoznanja s teoretičnega dela te raziskave. Svoje pedagoške ideje pa raziskuje še skozi 

neposredno opazovanje učnega dialoga med učiteljem in učencem priseljencem pri učenju 

slovenskega jezika. 

Pri akcijskem raziskovanju izhajamo iz praktičnih vprašanj, razmišljamo strateško, zato si 

učinke beležimo, da situacije bolje razumemo in jih vodimo v smeri izboljšav brez časovnih 

pritiskov. S primerno komunikacijo s kolegi in učenci lažje utemeljimo novo prakso, ki se 

izoblikuje v skupni projekt, ki olajša refleksijo, ki že predstavlja načrtovanje nove akcije, 

katere cilj sta izboljšanje prakse in poglobitev njenega razumevanja (Kemmis, McTaggart, 

1991). 

Ta raziskava vključuje triangulacijo med strokovnimi delavci (učitelji in učiteljicami za 

dodatno strokovno pomoč, učitelji in učiteljicami razrednega pouka ter učitelji in učiteljicami 

predmetnega pouka) in učenci priseljenci prve generacije ter opazovalcem (avtorico), ki je  
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dokumentirala gradivo iz polstrukturiranih intervjujev in iz zapisov iz svojega raziskovalnega 

dnevnika.  

 

Slika 3: Krožno prepletanje ideje, akcije, razmišljanja in praktične teorije (Altrichter, Posch, 

1991) 

 

V tej raziskavi je priloga resnični del mozaika šolskega življenja, kjer lahko vsak bralec 

kadarkoli preveri resničnost podatkov konkretne situacije, ki se je zgodila v določenem času, kar 

pri kvantitativni metodologiji ni možno. 

 

3.1 NABOR OSEB 

UČENCI 

Slika 4 prikazuje razvrstitev učencev priseljencev, ki so sodelovali v intervjujih po razredih in 

domovinah. Ker gre za zelo veliko šolo, so organizacijsko v drugo triado všteti samo četrti in 

peti razredi. Šesti, sedmi, osmi in deveti razred te osnovne šole predstavljajo čisto predmetno 

stopnjo, kjer poučujejo samo predmetni učitelji. Ti razredi so obravnavani kot tretja triada.  

V raziskavi je v šolskem letu 2014/2015 sodelovalo osem učencev priseljencev prve generacije. 

Dve učenki iz prve triade sta obiskovali tretji razred in sta prišli iz Bosne. Trije učenci so bili iz 

druge triade: dva iz petega razreda (eden iz Bosne, drugi s srbskega kantona Bosne) in eden iz 

četrtega razreda (tudi iz Bosne). Iz tretje triade sta bila dva učenca: eden iz Makedonije, ki je 

hodil v osmi razred, drugi s Kosova, ki je obiskoval šesti razred. Učenka pa je bila iz Srbije in je 
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obiskovala deveti razred. Učenec intervjuja 5 je bil izbran za poglobljeno analizo spremljanja 

individualiziranega učenja slovenskega jezika. 

 

 

Slika 4: Tabela intervjuvanih učencev priseljencev 

 

STROKOVNI DELAVCI 

V tej raziskavi je sodelovalo pet strokovnih delavk, vključno z avtorico magistrskega dela. Štiri so 

Slovenke, ena pa je priseljenka iz Srbije. Glede na vrsto izobrazbe so bile: predmetna učiteljica 

slovenskega jezika, ki v tretji triadi poučuje slovenščino za tujce (učence priseljence), dve učiteljici 

razrednega pouka (od tega je bila ena intervjuvana, druga pa je avtorica te raziskave, ki je hkrati še 

predmetna učiteljica glasbene umetnosti) in dve učiteljici za dodatno strokovno pomoč.  

  

 

TABELA 

 UČENCEV PRISELJENCEV 

 

 

 

 

DOMOVINE UČENCEV PRISELJENCEV 

UČENCI PO RAZREDIH ŠOLE 

GOSTITELJICE v šolskem letu 

2014/2015 

 

BOSNA 

 

SRBIJA 

 

MAKEDONIJA 

 

KOSOVO 

 

SRBSKI 

KANTON 

BOSNE 

3. triada 9. razred  UČENKA 

I8 

   

8. razred   UČENEC 

I6 

  

6. razred    UČENEC 

I7 

 

2. triada 5. razred UČENEC 

I4 

   UČENEC 

I5 

4. razred UČENEC 

I3 

    

1. triada 3. razred UČENKA  

I2 

UČENKA  

I1 

    

 

LEGENDA: I + številka = označba intervjujev, ki so v prilogi 2 
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3.2 VIRI IN NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 

 

 

ČAS 

ZBIRANJA 

PODATKOV 

 

 

 

TEHNIKA 

ZBIRANJA 

PODATKOV 

 

 

TEMA 

 

 

NABOR OSEB 

 

KRAJ 

ZBIRANJA 

PODATKOV 

OD 

DECEMBRA 

2014 

DO APRILA 

2015 

 

 

 

 

INTERVJUJI 

 

POČUTJE NA 

OSNOVNI ŠOLI 

 

8 UČENCEV 

PRISELJENCEV 

 

UČILNICA ALI 

KABINET NA 

OSNOVNI ŠOLI 

 

OD 

OKTOBRA 

2014 

 DO JUNIJA 

2015 

 

 

 

 

VODENJE 

RAZISKOVAL – 

NEGA 

DNEVNIKA 

 

MEDKULTURNI 

DIALOG PRI 

UČENJU 

SLOVENSKEGA 

JEZIKA 

 

1 UČENEC IN  

 1 UČITELJICA 

(gre za avtorico 

raziskave)  

 

UČILNICA IN 

KABINET NA 

OSNOVNI ŠOLI 

 

 

 

 

ZADNJI 

TEDEN 

JUNIJA 2015 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI 

INTERVJUJI 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

STROKOVNIH 

DELAVCEV 

 

1 PREDMETNA 

UČITELJICA 

SLOVENSKEGA 

JEZIKA, 

1 RAZREDNI- 

ČARKA, 

2 UČITELJICI 

ZA DODATNO 

STROKOVNO 

POMOČ, 

AVTORICA 

RAZISKAVE 

 

 

 

 

 

 

UČILNICA ALI 

KABINET NA 

OSNOVNI ŠOLI 

 

 

ZADNJI DAN 

POUKA 2015 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI 

INTERVJU 

 

 

POČUTJE NA 

OSNOVNI ŠOLI 

 

 

UČENCA 

PRISELJENCA  

I4 IN I5 

 

 

UČILNICA NA 

OSNOVNI ŠOLI 

Slika 5: Tabela virov in način pridobivanja podatkov 
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Viri podatkov vključujejo raziskovalni dnevnik avtorice, ki ga najdemo v prilogi 4. Intervjuji 

učencev priseljencev iz  prvega akcijskega kroga so zbrani v prilogi 2, kratki povzetki pa v prilogi 

3. Vsi zaključni intervjuji  so  v prilogi 5.  

Slika 5 prikazuje tabelo virov in načina zbiranja podatkov. Iz nje razberemo podatke o času, 

raziskovalni tehniki, temi in številu intervjuvanih oseb med akcijskim raziskovanjem. 

Oba akcijska kroga sta potekala sinhrono. V prvem smo poglabljali razumevanje problema o 

počutju učencev priseljencev, v drugem pa smo spremljali učinke ob uvajanju spremembe 

dodatnega individualnega poučevanja slovenskega jezika učenca priseljenca prve generacije, kar je 

bilo potrebno za njegov učni napredek. Te učinke smo spremljali metodološko podobno kot Ošlak 

(2005), zato smo opredelili indikatorje  doseganja ciljev. Izbrane strokovne delavce smo spodbudili 

k sodelovanju, kjer so s pomočjo polstrukturiranih intervjujev opisali svoje videnje problema in 

način, kako so ga reševali. Za naš način raziskovanja nas niso zanimali kvantitativni podatki. 

ZBIRANJE PODATKOV S POMOČJO POLSTRUKTURIRANIH INTERVJUJEV UČENCEV 

PRISELJENCEV 

Od decembra 2014 do aprila 2015 je potekalo zbiranje intervjujev učencev priseljencev. Pri 

izvajanju smo izhajali iz izhodiščnih vprašanj: česa se spomniš iz domače šole, kdaj ti je bilo tam 

prijetno, kako se počutiš na šoli gostiteljici, kaj pogrešaš v novem šolskem okolju, v kakšnem 

jeziku se sporazumevaš doma, v šoli ipd. Vprašanja so se smiselno prilagajala situaciji in zgodbi 

vsakega učenca. Štirje učenci (intervjuji 3, 4, 5, 7) od osmih so intervjuvanko poznali, ker jih je 

poučevala glasbeno umetnost. Ostale je prvič srečala, ko jih je intervjuvala. Za te učence se je 

potrudila, da jih je v odmoru poiskala in nagovorila. Za to je potrebovala nekaj komunikacijske 

spretnosti, da jim je predstavila svoj cilj in vzbudila njihovo pripravljenost. Pri tem je sodelovala s 

šolsko svetovalno službo, predmetnimi učitelji in učiteljicami za dodatno strokovno pomoč, ki tem 

učencem pomagajo premostiti prve jezikovne težave pri pouku na novi šoli.  

Intervjuji so bili povprečno dolgi okrog sedem minut, le en je bil polurni. Dva intervjuja sta bila 

opravljena med odmorom, ostali pa po pouku ali v času podaljšanega bivanja. Intervjuji so zapisani 

dobesedno, da je iz njih razvidno, kakšne težave imajo učenci priseljenci s slovenskim jezikom, in 

so posneti pod naslednjimi šiframi: I1 in I2 predstavljata prvo triado, I3, I4 in I5 drugo ter I6, I7 in 

I8 tretjo triado. Nastalo je osem polstrukturiranih intervjujev učencev priseljencev prve generacije, 

kjer se je preverjalo, kako so se počutili na domači šoli in kako se počutijo na šoli gostiteljici. 

Zbrani so v prilogi 2. 
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ZBIRANJE PODATKOV O POTEKU DODATNE UČNE POMOČI UČENCU PRISELJENCU 

PRVE GENERACIJE PRI UČENJU SLOVENSKEGA JEZIKA 

Zbiranje teh podatkov se je začelo 8. oktobra 2015 s prvo individualno učno uro učenja slovenskega 

jezika učenca priseljenca ob sodelovanju strokovnih delavcev in končalo z zadnjo učno uro, ki je 

potekala 10. junija 2015. Opravilo se je štiriindvajset pedagoških ur, ki so evidentirane v prilogi 4 

kot raziskovalni dnevnik učiteljice. 

ZBIRANJE ZAKLJUČNIH PODATKOV S POMOČJO POLSTRUKTURIRANIH INTERVJ 

UJEV STROKOVNIH DELAVCEV (PREDMETNE IN RAZREDNE UČITELJICE, DVEH 

UČITELJIC ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ) TER DVEH UČENCEV PRISELJENCEV 

Intervjuji strokovnih delavcev so bili opravljeni prvi teden počitnic učencev v šolskem letu 

2014/2015, in sicer s tistimi strokovnimi delavci, ki so bili pripravljeni sodelovati in so bili 

posredno ali neposredno povezani z učenjem slovenskega jezika učencev priseljencev. To je čas, ko 

so učitelji razbremenjeni neposrednega pedagoškega dela ter se lahko posvečajo analizam in 

timskemu sodelovanju. Učitelji so polni celoletnih izkušenj, ki jih radi delijo s svojimi kolegi 

strokovnjaki, da se razbremenijo pred obveznim letnim dopustom. Ti intervjuji so nastali v takem 

vzdušju. Intervjuvanci so bili odprti in željni sodelovati. 

Zaključni intervju dveh učencev priseljencev je bil opravljen zadnji dan pouka v šolskem letu 

2014/2015. Vsi ti intervjuji so zbrani v prilogi 5. Imena učiteljic in učencev so anonimna, zato so 

označena z določeno veliko tiskano črko. Pri učencih, ki so sodelovali že v intervjuju v prvem 

akcijskem krogu, pa se je uporabila ista okrajšava. To sta bila učenca I4 in I5. 

 

3.3    OBDELAVA PODATKOV 

Raziskava ima za cilj, da čim konkretneje prikaže realno stanje počutja učencev priseljencev na šoli 

in kako k temu pripomore sodelovanje strokovnih delavcev. Rdeča nit se išče iz vseh zbranih 

rezultatov, ki so povezani s problemom te raziskave. 

OBDELAVA INTERVJUJEV UČENCEV PRISELJENCEV IZ PRVEGA AKCIJSKEGA  

KROGA 

Dobesedne intervjuje, ki so v prilogi 2, smo zapisali v kratke povzetke, ki jih prikazuje priloga 3. Iz 

teh kratkih povzetkov intervjujev smo izbrali tiste povzete izjave, ki so se nanašale na posamezna 

področja vprašanj v zvezi s počutjem učencev priseljencev, in sicer tako da smo jih združili v 

skladu s temo. 
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OBDELAVA RAZISKOVALNEGA DNEVNIKA AVTORICE 

Iz raziskovalnega dnevnika smo izbrali tiste povzete izjave, ki so nakazovale probleme učenca 

priseljenca pri učenju slovenskega jezika in sodelovanje strokovnih delavcev. Pri tem se je 

upošteval časovni razvoj dogodkov. 

OBDELAVA ZAKLJUČNIH INTERVJUJEV 

Zaključni intervjuji so razdeljeni v dva sklopa.  

Intervjuja predmetne in razredne učiteljice sta se nanašala na poglabljanje razumevanja problema o 

počutju učencev priseljencev, zato smo iz njih izbrali tiste povzete izjave, ki so se nanašale na ta 

problem.  

Iz intervjujev učiteljic strokovne pomoči in dveh učencev priseljencev pa smo izluščili povzetke 

izjav, ki se nanašajo na vsebine, nastale ob spremljanju učinkov, ko so se uvajale spremembe v 

vzgojno-izobraževalni proces, ki je obravnaval individualno poučevanje slovenskega jezika učenca 

priseljenca zaradi učno-vzgojnih težav. 
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4. PRVI  AKCIJSKI KROG 

POČUTJE UČENCEV PRISELJENCEV IN SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV KOT 

POGLABLJANJE RAZUMEVANJA PROBLEMA 

 

Prikazujemo ključne odlomke intervjujev učencev priseljencev, iz katerih razberemo, kako so se 

počutili na šoli, ker niso poznali uradnega jezika. 

Podrobnost iz intervjuja z učenko priseljenko (I1) iz prve triade, ki kaže na to, da se slovenskega 

jezika ne uči s tako lahkoto kot materinega : 

»Pa je razlika med učenjem bosanščine in slovenščine?« 

»Velika razlika.« 

»V čem pa? Kako jo ti občutiš?« 

»V Bosni je bolj lažij izgovort besede kot tu.« 

 

Podrobnosti iz intervjuja z učencem priseljencem (I4) iz druge triade, kjer izvemo za njegovo 

začetno stisko, ko je prišel v tuje okolje, ki pa ga zdaj sprejema tako kot domačega: 

»Kaj se pa spomniš iz tretjega razreda? Ti je bilo hudo, ko si prišel naenkrat v naš tretji razred?« 

»Ja, pa tko nisem vedu jezika in je blo težko. Nisem razumel. Svoje prijatle nisem razumel, pa su mi 

eni pomagali s srbohrvaščino, pa sem se potem nauči jezik, pa sem potem razumel. Doma govorimo 

bosanščino.« 

»V glavnem sem razumela, da se v redu počutiš na tej šoli. Te pa vseeno vleče, da bi šel nazaj na 

ono šolo?« 

»V Bosni je dobro in tut tukij. Na obeh straneh mi je lepo.« 

 

Podrobnost iz intervjuja z učenko priseljenko (I8) iz tretje triade, ko nam opiše svojo nemoč ob prvi 

vključenosti v razred šole gostiteljice, ker ni razumela jezika, a s pomočjo vrstnikov, ki so poznali 

njen jezik, je premagala nelagodje in se vključila v novo skupnost: 

»Lahko opišeš, kako si se počutila, ko si prišla na našo šolo, v primerjavi s prej? Kaj je bil glavni 

problem?« 

»Bilo mi je težko zbog jezika ... Nisam poznavala i malo sam se povukla v sebe … I onda sam 

upoznavala par drugarica … Jedna isto priča srbski i me je upoznavala sa više njih. I sad sam 

dobra sa svima …« 
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4.1  NAČRT AKCIJE  

Vodilna tema tega kroga je bila navezovanje stikov s tistimi udeleženci, ki so bili odprti za idejo o 

tem, da se raziskuje, kako se počutijo učenci priseljenci na šoli in kako pri tem sodelujejo strokovni 

delavci. Ker gre za veliko šolo, ki je prostorsko razdeljena na tri lokacije, se je bilo treba časovno 

uskladiti z avtoričinim urnikom dela na tej šoli. Težko pa je bilo najti miren kotiček takrat, ko so 

bili učenci – intervjuvanci na voljo. Svetovalna služba je posredovala podatke o priseljenih učencih 

prve generacije. Avtorica raziskave se je odločila, da naveže stike z določenim številom učencev 

priseljencev iz vsake triade. Ob sodelovanju svetovalne službe in podpori ravnateljice so se izbrali 

primerni intervjuvanci, ki so dobili obvestila staršem za podpis soglasja za intervju (priloga 1). 

Razdeljena soglasja niso bila vrnjena pravočasno. Učenec iz Kitajske je sodelovanje zavrnil, tako da 

v raziskavi sodelujejo samo učenci priseljenci prve generacije iz držav bivše Jugoslavije.  

Decembra 2014 so se začeli izvajati posamezni intervjuji učencev priseljencev iz vsake triade. Ta 

akcijski krog se je zaključil z zaključnimi intervjuji predmetne in razredne učiteljice za potrditev 

triangulacije med učenci, učitelji in opazovalko (avtorico). 

Razredna učiteljica učenca I5 je zavrnila sodelovanje v intervjuju, drugače pa je ves čas trajanja 

drugega akcijskega kroga aktivno sodelovala z avtorico, ki je njenega učenca individualno učila 

slovenski jezik. 

Podrobnosti so zabeležene v poglavju o virih in načinu zbiranja podatkov. 

4.2  REZULTATI IN EVALVACIJA  

Rezultati predstavljajo evalvacijo prvega akcijskega kroga. Gre za izbrane povzete izjave 

posameznih intervjujev, ki so se nanašale na temo tega raziskovalnega kroga.   

POVZETE IZJAVE UČENCEV PRISELJENCEV, UREJENE PO VSEBINSKIH TEMAH  

Iz vseh osmih kratkih povzetkov intervjujev (priloga 3) smo izbrali tiste povzete izjave, ki se 

nanašajo na določena tematska področja. Vsebine teh področij smo naslovili: Počutje na domači 

šoli, Počutje na šoli gostiteljici, Učenje slovenskega jezika in Ohranjanje maternega jezika. Velika 

črka I je okrajšava za besedo intervju, številka za njo pa pomeni številko intervjuja učenca 

priseljenca. Podrobnosti so na voljo na sliki 4 (v poglavju nabor oseb) ter v prilogah 2 in 3. 

Počutje na domači šoli 

I1: Ima še kar lepe spomine na domačo šolo. Malico so sami kupovati v glavnem odmoru. Učitelji 

jih v odmoru niso nadzorovali, zato jo je motilo lovljenje sošolcev. 

I2: Prejšnje šole se ne spomni. 

I3: Pogrešal je Bosno, ker mu je bilo tam všeč. V glavnem odmoru so si šli malico kupit v bližnjo 

pekarno. 
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I4: Obe šoli sta mu všeč. Na domači šoli so morali malico kupovati. 

I5: Malico so morali prinesti od doma ali jo med odmorom kupiti v bližnji trgovini. Pravi, da sta si 

šoli po opremi in načinu poučevanja podobni ter da se v obeh počuti dobro. 

I6: Še vedno ima stike s sošolci iz manjše šole v Makedoniji, kjer mu je šlo v šoli kar v redu. 

I7: Ko so prišli v Slovenijo, je bil star štiri leta. Spomni se, da so šli, ko je bil star osem let, za 

praznike na Kosovo in da je ponovno videl psa, ki so ga tam pustili. Veseli se, da bo kmalu konec 

šolskega leta in da bodo med počitnicami šli na Kosovo, kjer ima za početi mnogo več zanimivega 

kot tukaj. 

I8: Na domači šoli je bila priljubljena, zato je bil zanjo odhod šokanten. S svojimi prijatelji iz Srbije 

je v stiku prek Facebooka in Skypa. 

 

Počutje na šoli gostiteljici 

I8: Tudi na tej šoli se je sprva zaradi nepoznavanja slovenščine počutila neugodno in se je najprej 

zaprla vase. Potem ji je pomagala sošolka, ki tudi zna srbsko, in jo je povezala z razredno 

skupnostjo, tako da se zdaj pozna z vsemi sošolci.   

I7: Učenec prihaja s Kosova in se sedaj na tej šoli počuti dobro, sploh ker je zaradi ponavljanja 

prišel v drug razred, kjer so ga lepo sprejeli. Na tej šoli ima dobrega prijatelja, ki mu zdaj, ko je 

bolan, nosi zvezke. 

I6: Ko je bil star enajst let, so prišli v Slovenijo in mu je bilo sprva zelo težko. Tri mesece ni 

razumel nič, ko je obiskoval pouk. Doma so govorili samo v maternem jeziku, zato je imel v šoli 

zaradi nerazumevanja jezika velike težave in je šesti razred ponavljal. Zdaj na tej šoli ponavlja osmi 

razred in mu je še zmeraj težko. 

I5: Pravi, da sta si šoli po opremi in načinu poučevanja podobni ter da se v obeh počuti dobro. 

I4: Ko je prišel na našo šolo, je imel težave z besedami, ne pa s pisanjem. Tu mu je bilo na začetku 

težko, ker ni znal slovenskega jezika. 

I3: Na slovenski šoli mu je bilo težko, ker ni bil tako sprejet, kot si je želel. 

I2: Na tej šoli so jo lepo sprejeli. Všeč ji je telovadnica. 

I1: Tu ji je bolj všeč, ker je večji nadzor učiteljev. Na tej šoli ji je vse všeč. Ima prijateljice in včasih 

se s kakšno skrega. Na koncu pove, da jo je prijateljica »cukala za lase«, čeprav ji to ni bilo všeč. 

 

Učenje slovenskega jezika 

I1: Pravi, da je velika razlika med učenjem slovenščine in bosanščine, ker je v bosanščini besede 

lažje izgovoriti. 

I2: Slovenski jezik se uči doma in v podaljšanem bivanju. Pogovor se zaključi z vsebino pravljice, 

ki jo je prebrala v slovenskem jeziku.  
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I3: Sporoča, da ima letos manj težav z jezikom kot lani, da več bere, nekaj jezika pa se je naučil tudi 

od slovenskih otrok. Ima več prijateljev iz različnih razredov, s katerimi se videva na nogometu. 

I4: Ko je prišel na našo šolo, je imel težave z besedami, ne pa s pisanjem. Tu mu je bilo na začetku 

težko, ker ni znal slovenskega jezika. Doma govorijo bosansko. 

I6: Ko je bil star enajst let, so prišli v Slovenijo in mu je bilo sprva zelo težko. Tri mesece ni 

razumel nič, ko je obiskoval pouk. Doma so govorili samo v maternem jeziku, zato je imel v šoli 

zaradi nerazumevanja jezika velike težave in je šesti razred ponavljal. Zdaj na tej šoli ponavlja osmi 

razred in mu je še zmeraj težko. Veliko se jezika uči sam ali pa mu pomaga kakšna učiteljica. Če 

česa ne razume, lahko gre k učiteljici na pogovor. Težave mu povzročajo predmeti, kot so 

slovenščina, angleščina, nemščina, fizika. 

I7: Na predmetni stopnji ga moti, ker ocen ne more popravljati, tako kot je bil vajen na razredni 

stopnji. Učitelj zdaj oceno takoj vpiše. Zdaj ima največ težav pri slovenščini in matematiki. Dvakrat 

na teden mu pomaga še učiteljica za individualno strokovno pomoč. Pri urah je bolj tiho in ne 

vpraša, če česa ne razume. Ima sestre, ki tudi hodijo na to šolo, a si medsebojno ne pomagajo. 

I8: Slovenskega jezika se uči tako, da veliko bere in gleda filme s slovenskimi podnapisi. Ima še 

dodatno strokovno pomoč učiteljice, ki ji pomaga pri razumevanju jezika. 

 

Ohranjanje maternega jezika 

I8: Vmes se jo je začelo spraševati v njenem jeziku, ker slovenskega ni razumela dobro. 

I7: V domačem jeziku ne zna pisati, samo govoriti, pa še to zmeraj manj, ker se sedaj otroci tudi 

doma pogovarjajo v slovenskem jeziku, kar očeta moti. (Star je bil štiri leta, ko so prišli v 

Slovenijo.) 

I6: Tri mesece ni razumel nič, ko je obiskoval pouk. Doma so govorili samo v maternem jeziku. 

Dopisuje si s prijatelji iz domače šole. 

I4: Pri bosanščini so se učili tudi cirilico, pri ostalih predmetih so uporabljali latinico. V tretjem 

razredu so že imeli tuji jezik. On je izbral nemščino. Ko je prišel na našo šolo, je imel težave z 

besedami, ne pa s pisanjem. Tu mu je bilo na začetku težko, ker ni znal slovenskega jezika. Doma 

govorijo bosansko. 

I3: Učenec ima stike s sošolci iz Bosne preko Facebooka. 

I2: Učila se je cirilice in latinice. Doma govori bosansko. 

I1: Doma govorijo bosansko, kdaj tudi slovensko. Velika razlika je med učenjem slovenščine in 

bosanščine, ker je v bosanščini besede lažje izgovoriti. 
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POVZETE IZJAVE UČITELJICE, KI POUČUJE SLOVENSKI JEZIK NA PREDMETNI 

STOPNJI   

Na predmetni stopnji že peto leto izvaja dodatno strokovno pomoč (DSP), in sicer učenje 

slovenščine za učence priseljence v tečajni obliki, in nanjo povabi vse učence priseljence, ki so se v 

Slovenijo priselili v tekočem in lanskem šolskem letu. Seznam dobi pri svetovalni delavki.  

S temi učenci se pogovarja o pomenu učenja slovenščine (kot jezika okolja), o pomenu negovanja 

maternega jezika (ugotavlja, da ga pozabljajo), o njihovih krajih, šoli, šolskem sistemu itd. 

Včasih se več pogovarjajo, drugič poslušajo posnetke in rešujejo naloge (ustno ali pisno), potem 

glasno ali tiho berejo, o prebranem govorijo ali pišejo, igrajo igre vlog itd. 

Sproti preverja, ali razumejo, kako se to reče v njihovem jeziku. 

Učenci iz bivših jugoslovanskih republik pri učenju seveda napredujejo hitreje, vendar so tudi med 

njimi razlike – sposobnejši učenci se slovenščino učijo hitreje kot učenci, ki imajo težave. 

Na njihovih srečanjih vseskozi poudarja, kako pomembno je, da tudi pri pouku pri vseh predmetih 

vprašajo učitelje ali sošolce (če to dopušča učna oblika), če česa ne razumejo.  

Veliko se pogovarjajo o tem, kako se počutijo. Do sedaj se ni še nihče potožil, da se 

slabo/neprijetno počuti na šoli gostiteljici. 

Učenci priseljenci pravijo, da se ne bi več vrnili v svoje prejšnje šole – čeprav imajo tukaj nižji učni 

uspeh. 

 

POVZETE IZJAVE RAZREDNE UČITELJICE O POČUTJU UČENCA PRISELJENCA I4 

 

Učiteljica dvomi, če je imel učenec v prejšnjih razredih dodatno strokovno pomoč pri učenju 

slovenščine za tujce. 

Pri učencu se pojavljajo težave z razumevanjem in tehniko branja. 

Pri učencu se kažejo znaki pubertete in ima konflikte s tremi sošolci. 

Med odmori se druži še z dvema svojima sošolcema, ki sta priseljena iz istega okolja – govorijo v 

svojem maternem jeziku.  

Ostali sošolci pogovore svojih sošolcev priseljencev v maternem jeziku sprejemajo brez opazk. 

Učenci priseljenci se z učenci šole gostiteljice pogovarjajo v slovenskem jeziku. 

Kadar je bil ta učenec priseljenec ustno vprašan pred tablo, je utihnil, ko ni znal odgovoriti v 

slovenskem jeziku. 
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Njegovi govorni nastopi so bili skromni. 

Pojavljajo se disciplinski problemi zaradi opazk o narodnosti: mujo, bosanc, ki so jih učenci šole 

gostiteljice med odmori izrekali učencu priseljencu. 

Kasneje je ta učenec priseljenec postal občutljiv tudi na brezzvezne opazke, kot so: »tenstan fižol« 

ipd. 

Učiteljica je čutila nacionalnost, ki prihaja od staršev, ker domači učenci Bosancev ne poznajo v 

kontekstu delavcev iz Bosne za časa Jugoslavije, kjer se je izraz »Bosanci« v Sloveniji uporabljal 

slabšalno. 

Starši (učencev priseljencev) govorijo z njo na govorilnih urah v svojem jeziku, ona pa jim 

odgovarja v slovenskem. 

Ti učenci v znanju zaostajajo zaradi pomanjkanja razumevanja učne snovi, ki ni predstavljena v 

njihovem domačem jeziku.  

V naravoslovju je že toliko strokovnih izrazov, da se v učbeniku ne znajdejo. 

Kakšen pojem tudi čisto po svoje razumejo in imajo o njem čisto svoje predstave, ona pa pričakuje, 

da jih razumejo. 

Ugotavlja, da je na splošno prijetno vzdušje v razredu, da pa je kar nekaj prikritega med učenci. 

Vsi učenci v razredu so opravili program o prepoznavanju in preprečevanju vrstniškega nasilja. 

Načelno vedo vsi, kako se morajo obnašati, a še vedno je v tem razredu veliko besednega nasilja in 

zafrkavanja, sploh zaradi treh priseljencev. 

Razume stisko učencev priseljencev in je že bila kos izobraževanju dveh albanskih otrok. Pomagala 

jim je slikovno, nabavila pa si je tudi slovar. Zaveda se njihove situacije, kako se počutiš, če nič ne 

razumeš, zato skrbi za varno počutje v razredu.  

Pri učencu priseljencu je poudarek na vsebini zapisanega, slovničnih napak pa lahko ima več kot 

učenci, ki jim je slovenščina materni jezik. 

Veliko začetnico in ločila, spol in sklon pridevnikov obvlada. 

Učenec priseljenec se je naučil potrebne pojme za govorni nastop in si je upal nastopati pred 

sošolci, ki so mu po nastopu zaploskali. Pri naravoslovju veliko ve in sklepa. Določeno snov 

pojasni tudi v svojem jeziku.   

Veliko je odvisno od učitelja, kako tujce sprejme. Med nami so tudi taki učenci, ki ne sprejemajo 

drugih kultur in jih zasmehujejo. To so še predsodki staršev do Bosancev, ki pa jih do drugih kultur, 

recimo Kitajcev, nimajo. 

V družbi je treba težave premagovati. 
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4.3 ANALIZA IN RAZLAGA REZULTATOV  

V analizi smo združili izjave učencev priseljencev in obeh strokovnih delavk (učiteljic) ter jih 

razlagamo po štirih področjih: počutje na domači šoli in šoli gostiteljici, učenje slovenskega ter 

ohranjanje maternega jezika. 

 

POČUTJE NA DOMAČI ŠOLI 

Učenci priseljenci se spominjajo domače šole. Pogrešajo jo vsi, razen ene učenke s konca prve 

triade. Večina še ohranja stike s sošolci iz domače šole. Kar nekaj učencev se spominja, da je 

moralo malico med odmorom kupovati izven šole. 

 

Predmetna učiteljica slovenščine pritrjuje, da se nobeden izmed učencev priseljencev ne bi več vrnil 

v domačo šolo. 

 

POČUTJE NA ŠOLI GOSTITELJICI 

Večina se je na začetku počutila neugodno, a čez čas so se vsi počutili sprejete. Najtežje so se na 

novo šolo navadili učenci iz tretje triade, a so si našli prijatelje, ki so jim v oporo. Nekateri učenci 

so imeli težave z besednim izražanjem, s pisanjem pa ne. Tisti, ki so se na domači šoli učili cirilice, 

so imeli težave tudi s pisanjem. Učenki iz prve triade je všeč, da so učitelji z njimi tudi v odmoru. 

 

Predmetna učiteljica slovenščine ugotavlja, da se še nobeden učenec priseljenec ni pritožil, da bi se 

na šoli gostiteljici počutil slabo. 

 

Razredna učiteljica ima razvite občutke empatije glede počutja učencev priseljencev in jim ustvarja 

varno počutje v razredu, čeprav občasno zaznava ksenofobijo do Bosancev. Šola je poskrbela za 

program o vrstniškem nasilju. 

 

UČENJE SLOVENSKEGA JEZIKA 

Učenci priseljenci slovenski jezik poznajo predvsem pogovorno. Tisti, ki so se v slovensko šolo 

vključili šele v tretji triadi, pa tega jezika ne obvladajo niti pogovorno (na primer I8). Učenci 

priseljenci krepijo znanje slovenskega jezika z branjem različnih vsebin, tudi podnapisov v filmu. 

Ugotavljajo, da je slovenski jezik težji od njihovega. Učenci na razredni pravijo, da slovenske 

besede težje izgovorijo kot v svojem jeziku. Novega jezika se učijo tudi prek svojih slovenskih 

prijateljev in pri samem pouku. V veliko pomoč so jim učiteljice za dodatno strokovno pomoč in 

učitelji pri samem pouku, če jim zaupajo, da česa ne razumejo.  
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Na pomembnost tega opozarja tudi predmetna učiteljica slovenščine, ki na predmetni stopnji uči 

tečajno obliko slovenščine za tuje učence. Pri tem pouku, ki poteka poleg rednega pouka skozi 

različne metode (kot so pogovor, poslušanje posnetkov, branje, pisanje), izvaja učenje slovenščine. 

Ugotavlja, da se je učenci učijo v skladu s svojimi zmožnostmi. Učiteljica sproti preverja 

razumevanje. 

Razredna učiteljica ves dopoldan poučuje vse predmete svoj razred, zato učence priseljence dobro 

pozna in opozarja na včasih nepravilno razumevanje določenih pojmov, zlasti pri naravoslovju, ker 

jih v slovenščini ne razumejo in si jih priredijo po svoje. Težave imajo s tehniko branja, skromen pa 

je tudi njihov besednjak slovenščine. Razredna učiteljica opaža, da se učenci priseljenci  s 

slovenskimi učenci pogovarjajo v slovenskem jeziku. 

 

OHRANJANJE MATERNEGA JEZIKA 

Iz dobesednih zapisov intervjujev (priloga 2) se razbere, kako posamezne učence še vleče v njihov 

materni jezik. Učenci priseljenci materni jezik govorijo med seboj v odmoru, kar je opazila razredna 

učiteljica. Govorijo pa ga tudi doma s svojimi starši. Skoraj nobeden več ne piše v svojem jeziku 

(sploh Albanci s Kosova in Makedonci ne). Učenci priseljenci, ki so šele prišli na šolo, odgovarjajo 

v svojem jeziku, s čimer dokazujejo, da razumejo vprašanje. Tisti učenci, ki doma govorijo samo 

materni jezik, ga ohranjajo, a se potem pojavljajo težave z razumevanjem učne snovi. 

 

Učiteljica slovenščine goji medkulturni dialog, ko poudarja, da morajo ti učenci ohranjati znanje 

maternega jezika, zato jih tudi sprašuje, kako se določen pojem imenuje v njihovem jeziku. 

 

Razredna učiteljica se starši otrok priseljencev pogovarja v slovenskem jeziku, oni pa ji odgovarjajo 

v svojem. Na ta način krepijo medkulturni dialog. 

4.4 REFLEKSIJE NA REZULTATE 

POČUTJE NA DOMAČI ŠOLI IN ŠOLI GOSTITELJICI 

Učenci priseljenci se spominjajo svoje domače šole in jo imajo v lepem spominu, kar je pomembno 

za ohranjanje njihove pozitivne identitete. V šoli učenci preživijo veliko časa, zato jim je v spominu 

tudi kot drugi dom, zlasti tisti, ki so vanjo hodili že več let. Razpotnikova (2004) nas pri tem 

opozarja, da je dom za vse ljudi oaza miru, kamor radi pridemo, in če se priseljenec želi vrniti v 

domače okolje, je to kot mit, ki ga dopolnimo: »Ljubo doma, kdor ga ima.« Več intervjuvancev je  

potrdilo, da so morali biti glede malice samostojni in si jo v odmoru sami kupovati v trgovini, na 

šoli gostiteljici pa jim za to ni treba skrbeti. To razlagamo kot ugodno izkušnjo v novem okolju, ker 

se izognejo komunikaciji v tujem jeziku, ko bi morali nakupovati v trgovini, sploh prve dni bivanja 
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na šoli. Tako so se lahko med odmorom sprostili. Maslow (1982) ne priporoča prepogostih selitev, 

ker lahko otroci izgubijo občutek za prilagodljivost. Raziskava s strani učencev in učiteljev pa je 

pokazala, da so se učenci na šolo kmalu po vstopu prilagodili. Izjavljajo, da jim je na šoli gostiteljici 

na splošno dobro, kar potrjujeta tudi učiteljici. Od intervjuvancev sta dva učenca iz tretje triade, ki 

sta zamenjala že več šol, a ohranjata stike s sošolci iz domače šole, navezala pa sta jih tudi z učenci 

šole gostiteljice. 

Razredna učiteljica opaža občasno ksenofobijo do Bosancev. To si lahko razlagamo s pomočjo 

socialne psihologije, ki se ukvarja z mikrosocialnimi pogoji nastanka predsodkov. Socializacija v 

prvih letih življenja razvije primarne kategorizacije. Otroci pridobijo predsodke v družini, šoli. 

Pomembno je, da so šolske vsebine naravnane tudi na obrambo pred predsodki (Bergler, 1984 v  

Ule, 2004). V našem primeru je šola poskrbela za program o vrstniškem nasilju, morda bi morali še 

bolj poglobiti teme o različnosti narodov. V tem primeru gre za etnične stereotipe, pri katerih so 

raziskave (Buchanan, Cantril, 1953 v Ule, 2004) pokazale, da bolje ocenjujemo narod, ki mu 

pripadamo, kot pa tuj narod, sploh če gre za versko in kulturno različnost. Na splošno se učenci 

priseljenci na šoli dobro počutijo in so povezani z novimi učenci, hkrati pa ohranjajo stik tudi s 

prejšnjim okoljem v obliki obiskov ali pa s pomočjo socialnih omrežij. Na šoli se počutijo varne. 

Strokovni delavci s pomočjo opazovanja vzdušja v skupini prepoznavajo težave v medsebojni 

interakciji učencev, zlasti na razredni stopnji, ker jih bolje poznajo in predvidevajo, kje so možni 

konflikti. Na splošno lahko pritrdimo Strmčniku (2006), da gre za demokratično šolo, saj so 

rezultati pokazali, da so vanjo enakopravno vključeni vsi učenci, na kar ima vpliv sodelovanje 

strokovnih delavcev različnih profilov.  

UČENJE SLOVENSKEGA IN OHRANJANJE MATERNEGA JEZIKA 

Učenci priseljenci imajo težave, ker slovenski in materni jezik obvladajo predvsem pogovorno. Ves 

čas so vpeti v več jezikovnih kanalov. Doma in s sošolci iz istega okolja govorijo materni jezik, v 

šoli pa z učitelji in sošolci Slovenci slovenskega. To ugotavlja tudi Razpotnik (2004: 194), ko nam 

to značilnost tako obrazloži: »Katera jezikovna identiteta se bo v dani situaciji izrazila, je odvisno 

od tega, katera domena ali aktivnost je povezana z vsakim od jezikov, s kakšnimi kulturnimi in 

subjektivnimi pomeni je vsak od jezikov zasičen. «  

Do teh jezikovnih preklopov pride tudi v šolskem okolju, zato je pomembno, da strokovni delavci 

opazujejo srečevanja različnih skupin, zlasti med odmori, o čemer nas informira razredna učiteljica, 

ukrepajo pa tako, kot je predstavljeno v teoretičnem delu te raziskave, in sicer v poglavju o 

sprejemanju pouka v večkulturnih razredih, zlasti podpoglavje razredna skupnost, kjer govorimo o 

konfliktu kot o sestavnemu delu življenja po Borovinšek ( 1999) in Ošlak ( 2014). Pri samem pouku 
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se poslužujejo kakovostne diagnostike v formativnem spremljanju (Komljanc, 2013; Gipps, 1994b), 

o čemer govori podpoglavje o pomenu formativnega preverjanja zgoraj omenjenega istega 

teoretičnega poglavja. 

Predmetna stopnja (šesti, sedmi, osmi in deveti razred) 

Analiza razkriva, kako neznanje slovenskega jezika učencev priseljencev na predmetni stopnji 

vpliva na vključenost v razredu. Učenci odkrivajo, da imajo na začetku težave s spoznavanjem 

vrstnikov, a je na šoli toliko priseljencev iz njihovih okolij, da hitro premostijo nelagodje 

izključenosti, poleg tega strokovni delavci učencem omogočajo, da jih vprašajo, če česa ne 

razumejo, na voljo pa imajo še dodatno učenje slovenskega jezika, kjer učiteljica stalno preverja 

njihovo razumevanje.  

Razredna stopnja (četrti in peti razred) 

Na razredni stopnji učiteljica opozarja na napačno razumevanje pojmov v slovenskem jeziku, zato 

podpira dodatno učenje slovenskega jezika za učence priseljence, da se izpopolnijo tehnike branja 

in utrdi besedni zaklad. Primanjkljaj v zvezi z razumevanjem učnega jezika (slovenščine) priznava 

tudi Hanuš (2010), ki ugotavlja, podobno kot naša raziskava, da ti učenci v šolo radi hodijo, da pa 

imajo težave z identiteto, ker so razpeti med dve kulturi, zato predlaga takšne učne načrte za 

poučevanje slovenščine kot drugega jezika, s katerimi bi lahko učitelji po primernih standardih 

znanja pravično ocenjevali. V našem primeru razredna učiteljica to počne (glej intervju z razredno 

učiteljico, priloga 5.2). Glede ocenjevanja napredka pri učenju slovenskega jezika zagovarjamo 

takšne metode, kot smo jih predstavili v teoretičnem delu, natančneje v poglavju o sprejemanju 

pouka v večkulturnem razredu, in sicer formativno preverjanje, kjer učenec in učitelj v dialogu 

prejemata informacije o razumevanju trenutnega problema pri učni uri. 

Odkrije se, da sta učenca priseljenca prve generacije (eden v četrtem in drugi v petem razredu) 

razred ponavljala, ker sta imela težave s sporazumevanjem v uradnem jeziku šole. Ta ugotovitev je 

sprožila uvajanje spremembe, in sicer individualnega poučevanja slovenskega jezika za učence 

priseljence prve generacije, ki imajo težave pri sprejemanju pouka zaradi pomanjkljivega znanja 

uradnega jezika šole. 
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5. DRUGI  AKCIJSKI KROG 

INDIVIDUALNO POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA UČENCA PRISELJENCA IN 

SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV KOT SPREMLJANJE UČINKOV PRI 

UVAJANJU SPREMEMB 

 

Odlomek iz zaključnega intervjuja učenca priseljenca I5, ki nakazuje na to, da mu je individualno 

učenje slovenskega jezika koristilo pri učnem napredku. 

»Kdaj ti je bolje? Kdaj se več naučiš? 

»Tko, ko sem z vami. Kaj takega …« 

»Ker morda med (redno učno) uro česa ne razumeš, pa ne vprašaš takoj učiteljice, potem pa …« 

»Sej razumem ful stvari. Če nekatere besede ne razumem, pol jih vsem razlaga.« 

 

5.1 NAČRT AKCIJE  

Tema tega kroga sta spremljanje učinkov učenja slovenskega jezika učenca priseljenca (I5) prve 

generacije ter redno timsko sodelovanje z razredničarko in po potrebi še s svetovalno delavko.  

Avtorica raziskave je tega učenca poznala, ker ga je poučevala glasbeno umetnost v četrtem in 

petem razredu. V času izvajanja tega akcijskega kroga je ta učenec drugič ponavljal peti razred. 

Opazila je, da je pri pouku odsoten in se ne angažira za aktivno sodelovanje. V timski izmenjavi 

mnenj med razredničarko in svetovalno delavko se potrdi glavni problem, da učenec ne razume 

dobro slovenskega jezika na tej stopnji poučevanja. Učenec ima še specifične učne težave, zato je 

bil tudi v fazi usmerjanja, ki traja nekaj mesecev, preden se izda ustrezna odločba. Ravnateljica je 

odločila, da je treba ukrepati takoj, zato je avtorici omogočila individualno poučevanje slovenščine 

za tujce.  

5.2 REZULTATI IN EVALVACIJA  

 

POVZETE IZJAVE IZ RAZISKOVALNEGA DNEVNIKA 

Pojasnilo 

Celotni raziskovalni dnevnik avtorice je v prilogi 4. Povzete izjave so zbrane tako, da kažejo na to, 

kako je učenec pri učenju napredoval od začetka do konca individualne strokovne pomoči. 

 

Stanje pred individualnim učenjem slovenskega jezika 

Učenec je prišel iz Srbije, kjer se je učil pisati v cirilici.  
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Starši niso hoteli, da bi v Sloveniji še enkrat obiskoval isti razred, zato je v razredu težko sledil 

pouku.  

V šolskem letu 2013/2014 je prvič obiskoval peti razred.  

Težave s sporazumevanjem se kopičijo.  

Besedni zaklad ima zelo skromen, določenih besed ne zna pravilno izgovoriti.  

Besede prireja in maliči s tujimi, uporablja kratke povedi z neprimerno strukturo, ker ne obvlada 

sklonov.  

Ne vpraša za pomen nerazumljene besede.  

Grafomotorika je okorna, zato je pisava slabo čitljiva, z napakami.  

Težave pa ima tudi na področju prostorske in časovne orientacije.  

Zadnje mesece kaže znake utrujenosti in se odmika v svoj svet. 

 

Individualno učenje slovenskega jezika 

 

Ure pred poukom 

(Potekajo v matični učilnici, kjer je na voljo tabla za obrazložitev nerazumljenih besed.) 

 

Drugo individualno uro se opazita sodelovanje in razumevanje nalog. 

 

 Tretjo uro je že bolj zgovoren in odprt za dialog.  

 

Četrto uro se uči družbo iz zapiskov sošolke, ker ima svoje neberljive.  

 

Peto uro se utrjuje zapis težjih besed. Kadar beseda vsebuje zaporedje glasov lj ali nj, izpušča j. 

Pomaga se mu s tabelsko sliko.  

 

Obrazloži se mu beseda hlod, ki je ne razume. 

 

 Težave ima pri zapisu velike pisane črke Z.  

 

Učiteljica ga pripravlja za nastop v razredu pri svojem predmetu glasbena umetnost, ker se pri redni 

uri v razredu ne zmore naučiti ključnih vsebin. 

 

Učenec uživa pri branju svojega spisa Potovanje v vesolje in pri tem ustvarja prijeten dialog z 

učiteljico. 
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Za besedo oddaja uporablja besedo emisija, ki jo izgovarja po svoje: misija. Zato na začetku zavede 

učiteljico, ki je mislila, da gre za misijo, a v dialogu problem rešita. 

 

Pojavljajo se težave s pisanjem, kjer črke oblikuje po svoje in jih potem tudi sam težko prebere. 

 

Doživeto pripoveduje o domačem branju, kjer se mu obudi nostalgija po domačem kraju.  

 

Učenec z učiteljico vzpostavi zaupljiv odnos in jo vpraša za pomen besede, ki je ni razumel, ko se je 

družil s prijatelji. 

 

Ure v času pouka slovenščine  

(Potekajo v kabinetu svetovalne delavke.) 

 

Te ure so ozko specializirane samo za teme po delovnem zvezku tega predmeta. 

 

Ker gre zgolj za rutinske naloge iz delovnega zvezka, jih hitro dojame. 

 

Neznana beseda zanj je razkropiti. Ugotovi se, da težko prebere, kar napiše. 

 

Odkrije se, da učenec ne zna našteti in opisati letnih časov. 

 

V uganki se pojavi beseda » pritajen«, ki jo učenec razume kot »bolj skupi«. 

 

Bere počasi in vse v istem tonu. Uganke razvozla. Najbolj všeč mu je uganka o gobi, ki jo zna lepo 

zvočno ponoviti po verzih za učiteljem. 

 

Prepozna rastlino, ki jo v svojem narečju imenuje »žara«. 

 

Spomni se na domači kraj in opiše, kako se je ob domači hiši igral. 

 

Učenec se naslednji teden v uvodu spominja vsebine zadnje ure pri učiteljici. Spet se spomni samo 

narečne besede žara. Šele ko vidi premetanko, se spomni na koprivo. 
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Ko bi moral opisati dele rastline, steblo poimenuje »rast«. Verjetno zato, ker se ob rasti rastlina 

veča. 

 

Težave ima s pisanjem določenih glasov, kot je N, ki spominjajo na zapis v cirilici. 

 

Opazijo se tudi njegove »risarske podobe«, s katerimi je dodatno okrasil svojo stran v delovnem 

zvezku med rednim poukom. 

 

Pojavijo se težave s preskakovanjem vrstic pri branju. 

 

Glinast lonec prebere kot »gnilast«, za kokoši, ki nesejo jajca, pa prebere »snenejo« jajca namesto 

nesejo. 

 

Ko prebere sestavek o Kurentih do konca, ga učiteljica vpraša, kaj je prebral. Zna povzeti 

samostojno s svojimi besedami: » Kurenti so dečki in starejši ljudje, ki so se oblekli v kurente in so 

po celi vasi okrog v skupini poskakovali in neki delali … Potem so izganjali zimo.« 

 

POVZETE IZJAVE ZAKLJUČNEGA INTERVJUJA Z UČITELJICAMA INDIVIDUALNE 

DODATNE STROKOVNE POMOČI 

O otroku, ki ga obravnavata, najprej dobita strokovno mnenje, v nujnih primerih pa najprej sami 

ugotavljata primanjkljaje, preden pride odločba, da se otroku takoj pomaga, če ni uspešen.  

Ena je učencu I5 pomagala razlagati pojme pri družbi, naravi, slovenščini v četrtem razredu. 

V tretjem in četrtem razredu je imel prilagoditve, zato se ni opazilo, da ne pozna letnih časov, ki jih 

v našem šolskem sistemu intenzivno obravnavamo v prvem in drugem razredu.  

Druga, ki ga je učila angleščino in družbo, je pritrdila, da ima lepo izgovarjavo, zapis pa slab. 

Učitelj za individualno dodatno strokovno pomoč se z učiteljem na predmetni stopnji dogovarja dan 

prej ali zjutraj pred poukom. 

Samo uro načrtujeta tako, da je za otroka najbolj koristno. 

Refleksije z razrednim učiteljem opravita po uri z učencem, v odmoru (kar imenujem »aktiv, ki 

nastane iz nuje«). 

Potrdita, da je to res take vrste aktiv, ker učitelji med seboj sodelujejo z izmenjavo izkušenj o 

učencih. 
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Pišeta priprave, v katere vneseta opažanja in ideje o tem, kaj bi bilo dobro z otrokom drugič delati. 

Povesta, da svoje ugotovitve z veseljem delita z razredničarkami učencev, ki jih učita. Zavedata se, 

da ima učiteljica v razredu več učencev, zato so tu učiteljice za individualno pomoč, da se 

posvečajo samo enemu učencu. 

Potrdita, da ima učenec I5 poleg tega, da prihaja iz drugega jezikovnega okolja, še govorno-

jezikovne težave. Ne logopedskih, temveč z razumevanjem. Te težave bi imel tudi v svojem 

(srbskem) okolju. 

Zdaj so mu odobrili štiri ure za individualno strokovno pomoč. 

Opozorita na to, da se I5 med poukom rad odklopi. Ko je zasanjan, ne sliši učitelja, čeprav se trudi 

biti pozoren. 

Včasih zameša predmeta slovenščino in družbo, ker se zdaj pri slovenščini obravnava kar veliko 

neumetnostnih besedil. Na primer opis bukve, rastlin, o življenju pastirjev itd. 

Obe potrdita, da tretjega in četrtega razreda ni ponavljal, temveč šele petega. 

 

POVZETE IZJAVE ZAKLJUČNEGA INTERVJUJA Z UČENCEMA PRISELJENCEMA I4 IN I5 

I5 pritrdi, da se je z I4 spoznal, ko sta v tretjem razredu hodila na ure slovenščine. 

I4 se spomni, da sem ga med letom intervjuvala in ga vprašala o tem, kakšna se mu zdi šola. 

Oba hodita na to šolo tri leta. I4 je na domačo šolo hodil tri leta, I5 pa dve. I4 je v Sloveniji še 

enkrat ponavljal tretji razred, I5 pa je šel prvič v tretji razred v Sloveniji. 

I4 pravi, da mu je bilo najbolj prijetno v četrtem razredu, v petem, ko so šli na morje (šola v naravi), 

v tretjem pa mu je bilo najtežje, ker ni znal jezika. 

I5 pritrdi, da mu je bilo v pomoč, ker se je letos dodatno učil slovenskega jezika.Iz teh ur se »ful« 

spomni o družbi ter samostalnikih in pridevnikih pri slovenščini.Bolj všeč so mu bile tiste 

individualne ure slovenskega jezika, ki jih je imel v času njegove slovenščine, kot pa tiste pred 

poukom. 

I4 se spomni, da je imel nazadnje individualne ure slovenskega jezika v tretjem razredu, skupaj z I5, 

ki je bil takrat v petem razredu. Z njima so bili še trije sošolci priseljenci, ki so zdaj v šestem 

razredu (kjer bi bil tudi I5, če ne bi ponavljal). 
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I4 se spomni, da so se slovenščino učili prek slik v obliki igre, pantomime. V skupini jih je bilo 

največ pet. 

Pritrdita, da se družita v prostem času ter tudi z bivšima sošolcema in sošolko, ki sta zdaj v šestem 

razredu. 

I5 pritrdi, da v razredu težje sledi pouku in da mu je bolje, če ima individualnega učitelja. 

I5 pravi, da v razredu razume »ful« stvari. Moti ga, če učiteljica v razredu besede, ki jih ne razume, 

razlaga vsem. 

Na dan intervjuja je imel I5 še v času pouka glasbeno umetnost in ob vprašanju se spomni, da je v 

filharmoniji sedež slovenskega orkestra. 

I5 potrdi, da nima več težav z zapisom besed, ki vsebujejo lj. Pri tem poudari, da je »srbin«, da 

govori srbohrvaško, Bosanci pa bosansko. 

I5 ima slabe občutke, ko se zave, da bo šel v šolskem letu 2015/2016 v šesti razred, ker so ga o tem 

informirali bivši sošolci, ki so zdaj v šestem razredu. Boji se »težkih besed« za oceno. 

Potrdita, da doma govorijo v svojem maternem jeziku, berejo pa v slovenskem. 

I4 je imel največ težav pri angleščini, ker se je prej učil nemščino. 

 I5 pa je mislil, da bo imel največ težav pri družbi, ker se mu je zdela težka, a se je izkazalo, da je 

težja slovenščina. 

5.3 ANALIZA IN RAZLAGA REZULTATOV  

Učencu priseljencu prve generacije (rojen v domovini svojih staršev in preseljen v Slovenijo skupaj 

svojo družino) je odobrena individualna pomoč pri učenju slovenskega jezika, ker peti razred že 

drugič ponavlja in ni kos razumevanju novih pojmov pri določenih predmetih. Rezultati kažejo, da 

ima težave z razumevanjem, zato besede maliči in jih prireja ter se težko časovno in prostorsko 

orientira. Čeprav je imel v nižjih razredih že pomoč pri učenju slovenskega jezika, jo je v tem 

obdobju za napredek nujno potreboval in rezultati to potrjujejo. Skozi rezultate raziskovalnega 

dnevnika razberemo, da je ta učenec na te ure prihajal redno in da je z učiteljico aktivno sodeloval 

ter ji vedno bolj zaupal. Pri teh urah se je počutil varno in sprejeto, zato se je odprl in je skozi učni 

dialog z učiteljico pripovedoval o dogodkih iz domačega kraja, vprašal je celo za besedo, ki je ni 

razumel, ko se je družil s svojimi vrstniki. To potrjuje tudi zaključni intervju s tem učencem, ko 

potrdi, da mu je bilo v tem šolskem letu, ko je imel individualno pomoč, najprijetneje v šoli. 

Večkrat se ugotovi, da je določeno besedo uporabljal po svoje (recimo rast namesto steblo). Glede 

na to, da v razredu ni spraševal, če česa ni razumel, mu je ta način dela pri učno-vzgojnem napredku 



Ošlak, P. (2016). Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. 

57 

 

zelo koristil. Učitelj je opazoval samo njega in ga je lahko takoj usmeril na pravo pot, če se je 

preusmeril. To je bilo koristno za razvoj njegove grafomotorike in navajanje na latinico, ker je na 

domači šoli uporabljal cirilico. Rezultati so pokazali smiselnost prvega dela poučevanja pred 

poukom, da se je učenec navadil na tak način dela z učiteljico in da se je odprl. Iz intervjuja z 

učencem izvemo, da so mu bile ljubše ure, ki jih je imel med poukom, torej v času slovenskega 

jezika. Predvidevamo, da je zjutraj težko vstajal za preduro, ker je pri teh urah večkrat zehal. Drugi 

del poučevanja je torej potekal med poukom, v času redne ure slovenščine, kjer so se utrjevali pojmi 

iz slovenskega jezika. Te ure pa so bile monotone za učiteljico, a jih je učenec večkrat popestril s 

spominjanjem na dogodke iz domačega kraja. S tem ko je sproščeno pripovedoval o različnih 

dogodkih, je utrjeval govorjenje v slovenskem in maternem jeziku. Učiteljica ga je spraševala, kako 

se to pove v njegovem jeziku, ali pa je prepoznala mešanje jezikov. Zaradi načina dela v obliki 

medkulturnega dialoga je učenec utrjeval razliko med obema jezikoma in je med njima ustvarjal 

ločnico, česar v razredu zaradi številčnosti učencev ne bi zmogel. 

Rezultati so pokazali, da učenec v svojem jeziku uporablja narečne besede (primer »žara«) in da si 

te besede prej prikliče v spomin kot slovenske. To smo odkrili v primerih, ko je z učiteljico pri uri 

obnavljal, kaj sta delala prejšnji teden. Pri branju preskakuje vrstice, kar spet dokazuje koristnost 

individualnega dela, da obdrži nit branja. 

Iz zaključnega intervjuja učiteljic za dodatno strokovno pomoč izvemo, da so mu ob koncu leta 

odobrili dodatne ure za to pomoč, ki mu bodo prav prišle v šestem razredu, ki ga pričakuje z 

nelagodjem, kar izrazi skozi izjavo, da se boji težkih besed za oceno. 

Rezultati izpričujejo, da je sodelovanje med strokovnimi sodelavci neizogibno. Problem, ki ga je 

imel učenec priseljenec zaradi pomanjkljivega znanja slovenščine, se je rešil zaradi spodbudne 

interakcije med razredničarko, predmetno učiteljico, učiteljicama za dodatno strokovno pomoč ter  

ob podpori ravnateljice in svetovalne delavke. Rezultati tudi potrjujejo smiselnost zaposlitve kadra 

za dodatno strokovno pomoč, kjer se učiteljica posveča samo enemu učencu, z razredničarko pa je v 

stalnem sodelovanju. Izkaže se tudi, da učitelji najbolj sodelujejo med odmori, ki je v bistvu edini 

čas, ko si izmenjajo trenutne potrebne informacije, ki jih učitelji za dodatno strokovno pomoč 

potrebujejo pri svojem delu, hkrati pa se v tem dialogu izmenjujejo obojestranske informacije, ki 

koristijo tudi razrednim učiteljem, da bolje razumejo obnašanje učencev zaradi specifičnih 

problemov v razredu. Na tak način je krog sodelovanja sklenjen. 

5.4 REFLEKSIJE NA REZULTATE 

Dobili smo potrditev o smiselnosti individualnega poučevanja učenca priseljenca prve generacije, ki 

ima še hkrati učne težave.  
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Vsak učitelj, ki se angažira, poskrbi za napredne spremembe v izobraževanju. Vsak kamenček v 

mozaiku je pomemben, če je izboljšal izobraževanje določenemu učencu (Jones, 2006). 

 Pri individualnem poučevanju slovenskega jezika smo pri učencu razvijali interakcijo med njim in 

učiteljico, ki je pri učencu  spodbujala nastanek notranje kontrole. Pri tem smo potrdili pomen 

empatije po Golemanu (2010: 59), ki temelji na pozornosti v treh različicah kot »zaporedje 1-2-3: 

opazim te, čutim s teboj in zato ti pomagam«. Učenec je imel težave s pozornostjo, zato se je v 

razredu zmedel, pri individualnem poučevanju pa je bil v središču pozornosti. Že drugo uro se je 

sprostil in aktivno sodeloval z učiteljico, ki mu v razredu ni mogla nuditi takšne pozornosti. In tudi 

sam učenec je potrdil v zaključnem intervjuju, da mu je bilo to leto najprijetneje v šoli (priloga 5.4). 

Težave z mešanjem narečnega maternega in učnega jezika (slovenščine) so se v takem načinu dela 

hitreje razrešile, hkrati pa se je povečalo sodelovanje med razredničarko in učiteljico za 

individualno pomoč v smislu izmenjave razlag, zakaj je v razredu tako reagiral (na primer, ko je 

mislil, da je steblo rast). Nabiranje takšnih izmaličenih pojmov bi brez takojšnje akcije 

pojasnjevanja poglabljalo učne vrzeli in nelogične razlage pri učencu, kar bi ga spet oddaljilo od 

aktivnega spremljanja in napredovanja v učno-vzgojnem procesu. 

Tako opremljen učenec, ki je konec šolskega leta 2014/2015 dobil še dodatno učno pomoč zaradi 

učnih težav, bo na predmetni stopnji uspešnejši, kot bi bil brez te pomoči. Učenec je v intervjuju 

potrdil, da se zaveda »težkih« besed in da mu individualno delo pomaga pri usvajanju znanja. 

V času pisanja magistrskega dela je bilo šolsko leto 2015/2016 že v polnem razmahu in učiteljice za 

dodatno strokovno pomoč so potrdile, da učenec v šestem razredu v redu napreduje. Avtorica 

raziskave v tem šolskem letu individualno poučuje slovenščino učence priseljence, ki obiskujejo 

četrti ali peti razred in imajo težave z razumevanjem učne snovi zaradi jezika.  

Ta del raziskave bi lahko primerjali s študijo primera kot vrste kvalitativne raziskave, povezane z 

vsakdanjim življenjem, z dveh vidikov: »različnih pogledov na realnost, med drugim tudi 

zavedanja, da človekovo védenje ne more biti razumljeno zgolj kot dejanje, ki ga usmerjajo neka 

pravila ali teorije. In drugič lahko pripomore k profesionalnemu razvoju raziskovalca, saj je za 

maksimalni razvoj sposobnosti in veščin pri raziskovanju potrebno obilo konkretnih in 

kontekstualno vezanih primerov, ki so za študijo primera značilni.« (Flyvbjerg, 2006: 223 v 

Starman, 2013: 76) 

V drugem akcijskem krogu smo raziskali potek individualnega dela z učencem priseljencem v 

petem razredu osnovne šole, ki ima tudi specifične učne težave. Izkušnje slovenskih šolskih 

strokovnih delavcev izpostavljajo prav tretji, peti in sedmi razred kot rizične za pojavljanje 
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specifičnih učnih težav, ki se kažejo pri učenju in psihosocialnem prilagajanju (Magajna idr., 2005, 

v Brenčič, 2011). Ti učenci se sčasoma naučijo pretvarjati, da sledijo pouku, čeprav v resnici tega 

ne počnejo (Bender in Smith, 1990 v Brenčič, 2011). Vse to smo opazili tudi v našem primeru. Zato 

pritrjujemo Brenčič (2011), ki v svoji raziskavi o vedenjskih značilnostih otrok s posebnimi 

potrebami pride do spoznanja, »da ravno pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja učitelji vidijo največjo prednost individualizacije (30,5 %). Kljub temu da so učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja najštevilčnejša skupina učencev s posebnimi 

potrebami (v nadaljevanju UPP), učitelji njihovo drugačnost v primerjavi z drugimi najmanj 

sprejemajo in spoznavajo (1,8 %). Med negativnimi izkušnjami in disciplinskimi težavami izstopa 

eksternalizirano vedenje. V primerjavi z drugimi UPP so manj motivirani za šolsko delo. 

Predvidevamo, da so zaradi njihove številnosti ter manjše motivacije in motečega vedenja učitelji 

večji zagovorniki individualnega pouka izven razreda.« (ibid.: 145). Vsa ta spoznanja opravičijo 

smiselnost individualiziranega pouka za učenca priseljenca pri učenju slovenskega jezika, saj smo s 

tem (poleg učnih težav) preprečili še razvoj čustvenih in vedenjskih odklonov. 

»Primarno imajo ti primanjkljaji nevrološko osnovo in niso pogojeni s senzornimi okvarami, 

motnjo v duševnem razvoju, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, kulturno in jezikovno 

različnostjo in neustreznim poučevanjem, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. So torej neka 

danost, ki se pri vsakem posamezniku kaže kot enkratna kombinacija učnih in drugih spremljajočih 

težav.« (Mikuš Kos, 2002 v Brenčič, 2011: 41).  

V našem primeru so bili pogojeni še s kulturno in jezikovno različnostjo. 

Brenčič, (2011: 156) opozarja, da je individualizacija za učence s posebnimi potrebami še zmeraj 

»preveč usmerjena na učne dosežke«. Prav primer naše raziskave pa je pri učencu skozi dialog med 

njim in učiteljem pri individualiziranem pouku (ki ni bil vedno strogo omejen na predpisane učne 

vsebine) večkrat omogočal sproščen pogovor o prijetnih doživetjih ali temah po izboru učenca ter 

mu je na ta način večal samozavest in samopodobo za lažje kasnejše sprejemanje pouka v razredni 

interakciji skupaj s sošolci, hkrati pa je ta učna metoda pri učencu ohranjala materni jezik in učenje 

uradnega jezika šole. 

Raziskava, ki jo je izvedla Knez (2009), odkriva, da učitelji, ki poučujejo slovenščino kot drugi 

jezik učence priseljence iz bivših republik Jugoslavije, ugotavljajo, da ti učenci manj razumejo 

slovenski jezik, kot so ga njihovi vrstniki v tedanji Jugoslaviji.   

To  je razumljivo, saj je zdaj Slovenija samostojna država in nima več tako močnih političnih in 

kulturnih vezi s temi državami, kot jih je imela v okviru federacije. Večina učencev  na osnovni šoli 



Ošlak, P. (2016). Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. 

60 

 

uporablja angleški jezik kot komunikacijski kanal med drugače govorečimi. Angleški jezik pa se 

zdaj poučuje že v vseh triadah slovenske osnovne šole. 
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6. TEORIJA, OSNOVANA NA REFLEKSIJAH 

Pričujoča teorija odkriva podrobnost v celotnem mozaiku sodelovanja strokovnih delavcev na 

osnovni šoli. To podrobnost sodelovanja predstavlja poučevanje slovenščine za učence priseljence 

prve generacije, kar  nam konkretno pojasnjuje, podobno kot resnična zgodba. V tem kontekstu nas 

spominja na raziskavo, ki jo je opravil Rankelj (2006). Zato imajo v tej raziskavi priloge osrednje 

mesto. Omogočajo konkretno preverjanje resničnega dogajanja v šolskem prostoru v nekem času. 

Strokovni delavci si podobne podrobnosti zgodb v šolskem prostoru (najpogosteje med odmori, ki 

so neke vrste učiteljski aktiv v različnih kombinacijah) vsak dan izmenjujemo, da smo pri svojem 

delu uspešni. Ker smo podrobnost v mozaiku, včasih ne vidimo celote, da se zaščitimo pred 

izgorelostjo. S tem tem mislimo, če bi morali biti seznanjeni z vsemi problemi, ki se čez dan ali 

teden dogajajo na veliki mestni šoli z več kot osemdesetimi strokovnimi delavci in tisoč učenci. 

Raziskava, ki jo je izvedla Rižnar (2012), podrobno obravnava vse vidike obremenjenosti 

osnovnošolskega učitelja in ugotavlja največjo obremenitev prav v drugi triadi osnovne šole pri 

učiteljih z več delovnih izkušenj in tistih, ki svoje delo opravljajo na mestnih šolah. V zvezi s tem je 

priporočljivo izvajanje supervizije za strokovne delavce, ki jim olajšuje osebno rast, ko probleme 

sproti, v obliki refleksij, prediskutirajo s svojimi kolegi pod budnim očesom supervizorja. Tudi 

Rupar (2006) predstavlja supervizijo kot uspešno metodo, s katero učitelji ob varni podpori svojih 

kolegov uvajajo nove metode dela v svoj pouk. 

Vsak strokovni delavec vsako šolsko leto vrti svoj krog akcijskega raziskovanja, ki pa ga žal ne 

beleži in se zato izgubijo mnoge refleksije. Tisti, ki svoje delo beležimo skozi refleksije, se imamo 

po Marentič - Požarnik (1993) za »producente« prakse in razmišljamo o vzrokih problemov, ki 

nastajajo v razredu ter v povezovanju prakse in teorije rastemo in si širimo obzorja. Zato smo 

profesionalci na svojem področju in kompetentni za vnašanje sprememb v poučevanju, ki jih 

zahteva čas. Čas, v katerem zdaj živimo, pa nas poziva k medkulturnemu dialogu. Če kot 

profesionalec deluješ strpno in odprto, se ti vrata za spremembe odpirajo. Podobno razmišlja tudi 

Pevec - Semec (2004), ki ji je iztočnica za timsko naravnanost učiteljeva refleksija po opravljenem  

učnem delu, ko razmišljajo in povezujejo učenčev način učenja z mnenji svojih kolegov ter se tako 

preobražajo v pedagoge širšega dometa, pri tem pa bi jim širša družba morala stati ob strani. Tudi 

tako, da se jim dodatno  raziskovalno delo, ki so ga opravili izven svoje redne pedagoške obveze 

prizna kot doprinos ur za dodatno izobraževanje. To v svoji raziskavi o pomenu akcijskega 

raziskovanja za učitelje in učiteljice predlagajo tudi Vogrinc,Valenčič – Zuljan in  Krek (2007), ko 

nam predstavljajo, da je to vrstno raziskovanje del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-

izobraževalni instituciji. 
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Zato je bil rezultat prvega akcijskega kroga te raziskave predstavljen kolektivu velike mestne šole 

jeseni 2015/2016 z namenom, da se ga seznani s problematiko učencev priseljencev in osvetli 

pomen medkulturnega dialoga. Pozitivni dosežki uvajanja spremembe v drugem akcijskem krogu 

pa so sprožili, da se  v šolskem letu 2015/16 nadaljuje individualno poučevanje slovenskega jezika  

učencev priseljencev v 4. in 5. razredu. Avtorica raziskave individualno poučuje slovenščino učence 

priseljence prve generacije iz držav, ki so nastale po razpadu Jugoslavije, ob sodelovanju 

razredničark, s katerimi si izmenjujejo izvedbo učnih tem predmeta slovenščina pri posameznih 

učencih priseljencih. Primer poučevanja pisanja učenca, ki je v četrtem razredu prišel iz 

Makedonije, kjer se je že štiri šolska leta učil pisati v cirilici, je v prilogi 7. Strokovni delavci si tako 

stalno izmenjuje informacije, kako ti učenci razumejo pojme in dosegajo vzgojno-izobraževalne 

cilje z namenom, da se hitreje vključijo v proces izobraževanja v svoji razredni skupnosti.  

Prva prednost tega poučevanja je v tem, da so si jeziki iz teh kultur »sestrski« in da jih učenec 

dojema s čuti kot slovansko jezikovno sorodnost za skupne družbene cilje, kot so mir, sloga in 

razumevanje (Dolgan, 1993). Podobno pa ugotavlja tudi Knez (2009: 160), ko pritrjuje tej raziskavi, 

da je »veliko otrok priseljencev govorcev srbščine, hrvaščine in bosanščine, ki so na besedni ravni 

zelo podobne slovenščini, medtem ko se v slovničnih strukturah razlikujejo, zato imajo učenci z 

usvajanjem le-teh ter pri tvorjenju zapisanih in govorjenih besedil več težav«, kot pa jih imajo »pri 

razumevanju besedil, usvajanju besedišča in sporazumevalnih vzorcev«. 

Druga prednost tega poučevanja pa je, da avtorica raziskave razume in govori srbohrvaški jezik ter 

zato preklapljanje med jezikovnimi kanali ni ovira. 

Iz teh zaključkov logično izhajajo aktivnosti, ki bi jih na velikih šolah s priseljenci iz teh dežel 

priporočali izvajati.  

 

Splošne aktivnosti 

V nekdanji Jugoslaviji se je pri pouku obravnaval jezik narodov Jugoslavije skozi njihovo 

književnost (Dekleva, Razpotnik, 2002 v Mujkanović, 2010), dodajamo pa še, da tudi kot obvezen 

dodatni jezik »srbohrvaščina« v tedanjem petem razredu osemletke. Najbolj medkulturno funkcijo v 

tem času je imel predmet glasbena umetnost, ki se je tedaj imenoval glasbena vzgoja. Iz 

predmetnika in učnega načrta osnovne šole (1983) lahko razberemo, da so bile v petem razredu 

tedanje osemletne osnovne šole obravnavane pomembne teme, kot na primer: Naši narodi in 

narodnosti v glasbi, kjer zasledimo pomembne učne enote, ki se nanašajo na medkulturnost: Pesmi 

odkrivajo tuje jezike in tuji jeziki prinašajo nove pesmi, Glasba nas združuje z narodi vsega sveta in 

Glasba druži Jugoslovane v tujini. Avtorica raziskave pa je celo v tem času diplomirala na temo 

Metode in oblike posredovanja pesemskega gradiva v 5. razredu, kjer so bile rdeča nit vokalne 
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skladbe jugoslovanskih narodov (Ošlak, 1986). Kadar gre za učence priseljence prve generacije iz 

območja nekdanje Jugoslavije (Hrvati, Bosanci, Srbi, Albanci s Kosova, Črnogorci in Makedonci), 

bi lahko obudili pouk iz teh časov in ga prilagodili sedanjemu času. To pomeni, da bi se jim njihov 

materni jezik priznal kot drugi tuji jezik na slovenski osnovni šoli, in obratno. Ker je za njih 

slovenščina tuji jezik, bi bilo pravično, da se jim ga tako tudi prizna. Na to opozarjajo številni 

avtorji, med drugim Knez (2009), Vižintin (2013) idr. 

 

Specifične aktivnosti 

Pri pouku uporabljajmo več sodelovalnega učenja po konstruktivistični metodi (Peklaj, 1998) in 

manj delovnih zvezkov. Z več projektnega učenja dobijo učenci informacije z več zornih kotov, s 

pomočjo povratne informacije pa preverimo, ali besede razumejo celostno, v povezavi z 

življenjskimi okoliščinami. Vse to nadgrajujemo v podaljšanem bivanju pri ustvarjalnem 

preživljanju prostega časa (Ošlak, 2013b), ki ga lahko izvajamo tudi v obliki projektov, ki so se 

izkazali za obe vrsti učencev (priseljence in Slovence) kot ugodna oblika sprejemanja različnosti 

(Ošlak, 2012b). Za učenje slovenskega jezika so koristne korelacije med več predmeti, kot so 

glasbena umetnost, naravoslovje, družboslovje. Skozi učni dialog in pisanje se tudi pri teh 

predmetih utrjuje slovenski jezik.  

To nam skozi svoje raziskave pri predmetu glasbena umetnost izkazuje avtorica raziskave. V petem 

razredu osnovne šole se pri tem predmetu spoznava glasba slovenskih pokrajin. Tako se pri glasbeni 

umetnosti poglabljajo družboslovni in naravoslovni pojmi ter pojmi iz slovenske književnosti, ko 

spoznavajo slovensko vokalno umetno in ljudsko glasbo. V slovenski pokrajini Bela krajina pa se 

srečajo s prepletanjem slovensko-hrvaških besed v ljudski pesmi. Pri tem se učijo učiti iz lastnih 

zapiskov in se pripravljajo na zaključni glasbeni projekt, ki ga izvedejo kot zborovski koncert 

združenih četrtih ali petih razredov za starše ob koncu šolskega leta (Ošlak, 2012a, 2013a). Slikovni 

utrinki iz ene izmed teh prireditev so v prilogi 6. 

Za vse te dejavnosti je nujno potrebno sodelovanje med različnimi strokovnimi delavci, da 

preverjamo in utrjujemo jezikovne spretnosti učencev priseljencev ter jim s tem omogočamo boljšo 

vključitev v razredne skupnosti med osnovnošolskim izobraževanjem.   

Marentič - Požarnik (2009: 271) navaja, da bi »ostali na pol poti, če bi se omejili le na spodbujanje 

pristnega dialoga med učiteljem in učenci. Dialoško kulturo bi morali oblikovati tudi na šoli, med 

učitelji samimi, v zbornicah. Uveljavljanje dialoške kulture v zbornicah pomeni, da se učitelji čim 

več pogovarjajo in med seboj posvetujejo pri načrtovanju pouka, glede medpredmetnega 

povezovanja, obravnave istega vsebinskega problema z različnih zornih kotov, da si med seboj 
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pomagajo, se pri pouku obiskujejo in se potem odkrito pogovorijo o opažanjih (kolegialne 

hospitacije).« 

Slika 6 predstavlja model razvijanja medkulturnosti v četrtem in petem razredu osnovne šole. Modri 

krogi predstavljajo empirični del raziskave, rjavi pa teoretičnega. Avtorica raziskave je pri 

poučevanju glasbene umetnosti odkrila jezikovne primanjkljaje učencev priseljencev. Na to je 

opozorila svoje kolege – strokovne sodelavce. Ob podpori vodstva se je ta raziskava začela odvijati 

tako, da je glasbeni projekt teoretično ozadje, kot primer povezovanja različnih kultur, ki je temeljil 

na prispevkih, kjer avtorica raziskuje pouk glasbene umetnosti v četrtem in petem razredu ter 

odkrije nove rezultate uvajanja sprememb pri načinu poučevanja na področju motiviranja in 

preverjanja znanja ter jih predstavi na mednarodnih simpozijih o učiteljevi avtonomiji v Črenšovcih 

(Ošlak, 2012a, 2013a), kjer se slednji nadgrajujejo v uvajanje alternativnih oblik dela za doseganje 

medkulturnega dialoga (ibid., 2016). Rdeča nit poučevanja tega predmeta so splošni cilji tega 

predmeta, med katerimi je za našo raziskavo najpomembnejši: »razvijanje občutljivosti in strpnosti 

do različnih glasbenih kultur ter tistih, ki to glasbo tudi izvajajo« (Holcar, 2011: 5). Pri tem na 

osnovnošolskem prostoru cilj »različnih kultur, ki to glasbo izvajajo«, razumemo predvsem skozi 

naglase, ki jih vsak otrok prinese iz svojega okolja v razred. Otroci so občutljivi, kako naglašujemo 

njihova imena, hkrati pa občutijo zvok jezika, ki ga nekdo govori. V prilogi 2 skozi dobesedne 

zapise, če jih beremo naglas, najbolj občutimo zvočnost uporabe uradnega jezika učencev 

priseljencev. To slovenski učenci v razredu občutijo kot drugačnost, ki jo mora učitelj povezovati v 

medkulturni dialog.   
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Slika 6: Model razvijanja medkulturnosti 
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III. ZAKLJUČEK 

 

V pričujoči raziskavi smo odkrivali, s kakšnimi težavami se soočajo učenci priseljenci prve 

generacije iz območij držav nekdanje Jugoslavije pri vključevanju v šolski sistem slovenske 

osnovne šole zaradi nepoznavanja uradnega jezika in kako pri tem sodelujejo strokovni delavci šole. 

V teoretičnem delu smo opredelili, kakšen naj bi bil šolski prostor, da bi te učence sprejel 

enakopravno z domačimi. Zato smo izpostavili pomen zavedanja in uresničevanja medkulturnosti v 

šolskem prostoru, da bi se ti učenci počutili varno in da se bodo znali kljub drugačnosti vklopiti v 

šolski sistem (Mujkanovič, 2010; Vižintin, 2013; Ošlak, 2013b idr.). 

Pri tem se izkaže, da so različni jeziki medkulturna ovira, ki jo moramo sprejeti kot izziv, ki 

različnosti združuje in kjer se lahko vsak po svoje preklaplja na svoj kanal komuniciranja, ne da bi 

bil zato manjvreden (Razpotnik, 2004). Učenci si na šolah izmenjujejo svoje poglede, stališča, in 

kadar niso ubrani, povzročajo medkulturna nesoglasja, ker ima vsak izoblikovano svojo kulturno 

identiteto, kar vodi do oblikovanja stereotipov (Ule, 2004). Zaradi nepoznavanja jezika med 

različnimi kulturami pride do nesporazumov, zato bi bilo najbolje, če bi vsi poznali vse jezike in ne 

bi težili k asimilaciji v večinsko kulturo (Klinar, 2010). A to je praktično nemogoče ustvariti 

pravično za vse, ker se tudi posameznik tekom življenja spreminja v smislu premikajoče se 

identitete, ko se srečuje z novimi kulturami (Lukšič - Hacin, 1999). Strokovni delavci moramo 

skrbeti, da so vse kulture enako cenjene, četudi so manjšinske (Mujkanovič, 2010). Pri tem pa naj 

bo učencem priseljencem učenje uradnega jezika šole pot k izmenjevanju, spoznavanju in 

primerjanju novih kultur s svojo. Učitelj spreminja formalno razredno skupnost v primarno tako, da 

se učenci zavedajo svoje vloge v skupini, kar jih združuje in dela strpne (Bozovičar, Mancini, 1998; 

Levstik, 1998; Lončarič, 2006 v Pravne, 2011; Strmčnik, 2006). Afektivni dejavniki vplivajo na 

učenje drugega (slovenskega) jezika pri učencih priseljencih, zato se čustveno odzivajo (Klinar, 

2010). S pomočjo Bloomove taksonomije za konativno področje pa bomo pri glasbeni umetnosti 

razvijali in dosegali učno - vzgojne cilje, ki bodo blažili čustvene odzive  ter  razvijali 

enakopravnost in sožitje med različnimi kulturami, kakor to pri vodenju pouka upošteva Ošlak 

(2012a, 2013a). Pouk vodimo problemsko v obliki dialoga z upoštevanjem formativnega 

preverjanja (Mercer in Littleton, 2007; Marentič - Požarnik, 2009; Aase, 2009; Lačen, 2011; 

Komljanec, 2013). Sodelujemo s strokovnimi delavci kot ustvarjalci sprememb (Marsh, 2005), pri 

čemer si pomagamo z akcijskim raziskovanjem, ki usklajuje učiteljeve javne in skrite metode 

(Bizjak, Jones, 2006). 
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Zato se v empiričnem delu poslužujemo te vrste kvalitativne metodologije. V raziskavi sodelujejo 

učenci priseljenci prve generacije iz držav območja nekdanje Jugoslavije in strokovni delavci. 

Izsledki empirične raziskave pritrjujejo teoretičnim dognanjem.  

V prvem akcijskem krogu, kjer odkrivamo obstoječe stanje, potrdimo teoretična spoznanja o 

počutju učencev priseljencev prve generacije na osnovni šoli, kot jih vidijo Mikuš – Kos (1993), 

Agger in Mimica (1996) ter Daatland (2005). Tem učencem je pomembno, da so sprejeti na novi 

šoli, da lažje prebolijo spomine na domačo šolo. Na šoli gostiteljici se počutijo varno, ker jim je na 

voljo strokovna pomoč med poukom in po njem v dogovoru z učiteljem, kar se sklada z raziskavo, 

ki jo je izvedla Knez (2009). Radi se družijo s svojimi vrstniki priseljenci in tistimi iz domače šole. 

Predmetna učiteljica slovenskega jezika potrdi, da ti učenci ne bi več šli na svojo domačo šolo, 

medtem ko razredna učiteljica – razredničarka opaža občasno ksenofobijo do bosanske kulture, ki jo 

slovenski učenci prenesejo od doma. Učitelj kot opazovalec različnih interakcij učencev skozi 

vzgojno-izobraževalno delo blaži take situacije v smeri sožitja. Učenci priseljenci se med seboj 

pogovarjajo v svojem jeziku, čeprav na šoli, ko se družijo z različnimi vrstniki, uporabljajo 

slovenski jezik. Na te dejavnike opozarjajo tudi Razpotnik (2004), Klinar (2010) in Hanuš (2010).   

V drugem akcijskem krogu uvajamo spremembe in spremljamo individualno učenje slovenščine kot 

drugega jezika učenca priseljenca prve generacije, ker je imel težave pri razumevanju učnih 

pojmov. Učenec je imel še specifične učne težave, ki so značilne za peti razred (Magajna idr., 2005 

v Brenčič, 2011). Tudi raziskava, ki jo je izvedla Brenčič (2011), pritrjuje smiselnosti 

individualiziranega pouka. 

Raziskava je potrdila vrzel pri učenju drugega jezika za učence priseljence v četrtem in petem 

razredu, zato avtorica nadaljuje z individualnim učenjem slovenskega jezika za učence priseljence 

iz območja držav nekdanje Jugoslavije v četrtem in petem razredu (podrobnost tega nadaljevanja je 

v prilogi 7). 

Ta raziskava je pokazala, da strokovno povezovanje različnih profilov učiteljev na osnovni šoli 

ugodno vpliva na vključenost učencev priseljencev prve generacije v določeno razredno skupnost in 

s tem na sprejemanje vzgojno-izobraževalnega programa. Teorija, temelječa na refleksiji obeh 

akcijskih krogov, potrdi smiselnost različnih učiteljskih profilov, kot so: razredni in predmetni 

učitelj, učitelj podaljšanega bivanja in učitelj za dodatno strokovno pomoč. Razseljene osebe 

potrebujejo v novem okolju take medosebne odnose, ki jim omogočajo takšno sprejetost, da je 

njihova kultura upoštevana, hkrati pa se jim mora znati na strpen način približati tudi kulturo 

novega okolja, kar sklene krog medkulturnosti. Pri tem se je izkazalo pravočasno odkrivanje 

učencev, ki imajo težave pri spremljanju pouka zaradi jezikovnih primanjkljajev, ključno, saj jim 
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nepoznavanje jezika v novi deželi ustvarja nelagodje pri vključitvi v novo skupnost, še posebej v 

četrtem in petem razredu, ki je most med razrednim in predmetnim poukom na osnovni šoli. Z 

akcijskim raziskovanjem odkrivamo in rešujemo probleme ter skozi sodelovanje strokovnih 

delavcev povečujemo kakovost poučevanja. 

Pred tridesetimi leti smo strokovni delavci pisali učne delovne liste za učence ročno in jih množili s 

pomočjo »ciklostila« (mini ročnega tiskalnika), danes pa lahko pametne aplikacije naložimo na 

različno velike računalnike in jih imamo vedno pri roki. Ena izmed teh aplikacij je tudi prevajalnik. 

Ustvarjalni, napredni in okoljevarstveni strokovni delavec bo znal učencem napredek tehnologije 

približati tako, da bo vtkan v učno okolje kot nepogrešljiv pripomoček, s katerim bomo nove 

generacije učencev pripeljali na pot samostojnosti v duhu sožitja med narodi. Na to se sklicuje tudi 

Zakrajšek (2016), ki opozarja na sistemsko reševanje slovenske zaostalosti v razvoju sodobnega 

razmišljanja in poslovanja. Namesto da se na osnovnih šolah prepoveduje uporaba mobilnih 

telefonov med učenci, bi bilo potrebno etično učenje njegove uporabe. Zdaj se dogaja, da jih učenci 

uporabljajo na skrivaj. Pri pouku pa bi morali namesto težkih učbenikov uvajati tablične 

računalnike, ki bi razbremenili torbe in pouk v razredu primerno individualizirali in diferencirali 

glede na znanje jezika posameznih učencev. Zakrajšek (ibid.) ponuja rešitve v knjigi Nujne 

spremembe v osnovni šoli zaradi sodobnih tehnologij. Pridružujemo se njegovemu predlogu o novi, 

poglobljeni raziskavi na to temo, v kateri mladi s pomočjo sodobne tehnologije poglabljajo 

medkulturni dialog, strokovni delavci pa jim na tej poti pomagamo skozi ovire ksenofobije in 

predsodkov o določeni kulturi, ki temelji na stereotipih ožjega okolja. 

Sodelovanje strokovnih delavcev na osnovni šoli odpira pot spremembam, ki so v našem primeru v 

prid ustvarjanju medkulturnega dialoga, če učencem priseljencem pravočasno nudimo pomoč pri 

učenju uradnega jezika na slovenski osnovni šoli. Pri tem se je metoda individualnega pouka 

izkazala kot uspešna, zato jo priporočamo predvsem za učence priseljence v drugi triadi (četrti in 

peti razred osnovne šole). Na ta način bodo ti učenci lažje premostili sprejemanje predmetnega 

pouka.  

Teoretični del smo zlili z empiričnim na osnovi akcijskega raziskovanja, ki je pomagal širiti 

medkulturnost skozi predmet glasbena umetnost. Jezik kot učno oviro učencev priseljencev pri 

vključevanju v pouk premostimo s formativnim preverjanjem, kjer učence pravočasno 

diagnosticiramo za individualno učenje slovenskega jezika. Pri tem se sodelovanje strokovnih 

delavcev samodejno sproži. Skozi različne akcijske kroge se problemi rešujejo, kakovost pouka se 

dviga, z refleksijami pa nastajajo nove teorije, če se strokovni delavci permanentno izobražujejo. Pri 

tem pa naj jim institucije, kot so pedagoške in filozofske fakultete ter Zavod Republike Slovenije za 
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šolstvo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, nudijo strokovno, moralno in etično 

oporo. Vse to v svoji raziskavi potrjujejo tudi Vogrinc,Valenčič – Zuljan in  Krek (2007). 

Slika 7 nam predstavi problem pričujoče raziskave in njen nadaljnji razvoj v obliki spirale, ki se z 

razvojem dogodkov skozi reševanje problemov dviga v nove akcijske kroge, kar je značilnost 

akcijskega raziskovanja. O tem podobno razmišlja Mažgon, (2006 v Vogrinc, Valenčič - Zuljan, 

Krek, 2007) in pritrjuje, da  to vrstna metodologija raziskovanja nima strogih metodoloških meril in 

da se giblje v spiralnih krogih med akcijo in refleksijo. Zato lahko z njo nadaljujemo, ko bo 

potrebno poučevanje učencev priseljencev, ki v našo državo v tem času prihajajo kot begunci, 

predvsem z vojnega območja Sirije. Model pričujoče raziskave  naj predstavlja osnovo, s pomočjo 

katere bomo lažje gradili medkulturnost skozi manj sorodne jezikovne kanale. Pri tem je 

pomembno, da učitelji uveljavljajo novosti, čeprav zakonodaja pri tem zaostaja.  

Tega se zaveda tudi Pečarič (2008: 39) in predlaga: »Če posamezniki združijo svoja prizadevanja in 

sredstva v skupno organizirano akcijo, ni dvoma, da se odločilno povečajo njihove možnosti 

vplivanja na javne odločitve in povratna odzivnost javne oblasti na njihove probleme.« 

Iz tega vidika pričujočo raziskavo zaključujemo z novo idejo za nov akcijski krog, v katerem  se 

bomo posvetili raziskovanju novega koščka mozaika sodelovanja strokovnih delavcev pri učenju 

slovenskega jezika učencev priseljencev na osnovni šoli, k čemur nas spodbuja  priloga 7.  
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 Slika 7: Spiralni prikaz akcijskega raziskovanja   
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V. PRILOGE 

 

1. PRIMER SOGLASJA 

 

 

Spoštovani starši! 

 

Prosim vas za dovoljenje, da z vašim otrokom, učencem osnovne šole, opravim intervju, s katerim 

bi se preverilo, kako se na naši osnovni šoli počuti. 

 

Vsebina intervjuja bi bila anonimna in bi se uporabila zgolj za raziskovalne namene v okviru 

podiplomskega študija socialne pedagogike, ki ga končujem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

 

Za vaše soglasje se vam že vnaprej zahvaljujem in vas pozdravljam. 

 

Pavlina Ošlak, profesorica razrednega pouka na osnovni šoli 

 

 

                                                             (Odreži!) 

 

SOGLASJE 

Spodaj podpisani starš otroka 

________________________________________________________________ 

                                    (napišite ime in priimek vašega otroka) 

dajem soglasje, da ga. Pavlina Ošlak z njim opravi intervju o njegovem počutju na OŠ. 

 

 

Podpis starša:____________________________________ 

 

 20. 11. 2014 

 

(Prosimo, da podpisano soglasje vrnete do 26. novembra 2014.) 
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2. ZAPISANI INTERVJUJI UČENCEV PRISELJENCEV 

Opombe za razumevanje branja intervjujev 

Intervjuji učencev priseljencev so napisani dobesedno, da se občuti znanje jezika. Gre za dvogovor 

med avtorico in učencem – avtorica sprašuje, učenci odgovarjajo. V teh dialogih ni narekovajev, ker 

je jasno, kdo kaj govori. Na določenih mestih gre za povzetke avtorice. Te povedi so v oklepajih, 

dobesedni govor učencev priseljencev pa je v teh primerih v narekovajih. V podpoglavju 3.1 

(empiričnega dela) so podatki o označbi, spolu in razredu posameznih učencev priseljencev, ki so 

sodelovali v intervjuju.  

 

2.1 INTERVJUJI – PRVA TRIADA 

I1 

A tako ti je ime? 

Ja. 

Si prej hodila na kakšno drugo šolo? 

Ja. 

In koliko razredov si naredila na tej šoli? 

V drugega sem hodila. 

Kakšne imaš spomine na to šolo? 

Še kar lepe. 

Ali je podobno število otrok v razredu kot tukaj? 

Malo manj. 

Kaj se recimo zdaj spomniš, ko si morala na to pomisliti? Kakšno sliko imaš zdaj v glavi o tej šoli? 

Še kar je bilo lepo v njej. 

A to misliš pohištvo? 

Ja, pa … ne vem. 

Se še spomniš kakšnih sošolcev, sošolk? 

Še kr neki. 
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Ali ste bili v šoli samo, ko ste imeli pouk, ali še po pouku? 

Lahko si ostal še malo v šoli. 

Ker staršev še ni bilo doma? 

Ja. 

Kakšno pa je bilo vzdušje med odmori? Podobno kot tu? 

Mhm, samo hrano smo si šli pa sami kupiti. 

A tako majhna si že šla kupit hrano? Je bila prodajalna na šoli? 

Ne, čez cesto. 

Pa ni bilo prometa? 

Kdaj ja, kdaj pa ne. 

Ste šli skupinsko? 

Ne, sami gremo, ko je bila malica. 

Kje ste to pojedli? 

V šoli. 

Kaj si recimo kupila? 

Kakšen sendvič, burek, kaj takega. Ne vem. 

Pa za pit? 

Kakšen sok. 

In ti je zdaj tu bolj všeč, ko je malica določena in pojeste v razredu? 

Ja. 

In sta ti všeč hrana in vzdušje, ko tu ješ? 

Ja, ker lahko gledamo risanke, igramo. Ni tko kot v Bosni, da se tolk lovijo. 

Kje ste se pa v Bosni lovili? 

Ja v razredu. 

A ni bilo učiteljev v razredu? 



Ošlak, P. (2016). Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. 

84 

 

Ne, oni so šli v zbornico in smo bili sami. Jaz se nisem lovila. 

A tu so pa učiteljice večinoma v razredu? 

Mhm. 

Kaj ti je tu všeč, zdaj ko si prvo leto na novi šoli? 

Ne vem. Vse mi je všeč. 

Vse? Nimaš težav z razumevanjem? 

Ne. 

V kakšnem jeziku pa doma govorite? 

Kdaj po bosansko, kdaj pa tudi po slovensko. Velikokrat pa po bosansko. 

Zna kdo od staršev govoriti slovensko? 

Ja. 

Imaš še brate, sestre? 

Ja, brata imam, starejšega. 

Kateri predmet imaš najraje? 

Likovno, športno in slovenščino. 

Slovenščino? To je pa lepo! Kaj pa v Bosni? Katerega si imela rada? 

Športno, likovno, matematiko. Bilo je lažje kot tle. 

Kaj pa jezik tam …? 

Bosanščina. 

Pa je razlika med učenjem bosanščine in slovenščine? 

Velika razlika. 

V čem pa? Kako jo ti občutiš? 

V Bosni je bolj lažij izgovort besede kot tu. 

Ker si navajena že od rojstva. Katero besedo ti je pa bilo težko izgovoriti? Zdaj te slišim, da kar v 

redu govoriš! 

Ne vem, kakšne še ne vem. 
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Recimo? 

Četrtina lahko izgovorim, je pa bolj težje razumet. 

A kaj bi bila četrtina? 

Ja še kr tko. 

Recimo eno celoto imaš – eno žemljo in jo daš na pol. 

Saj je tam tut gor (Pokaže na aplikacijo v razredu.) 

Pa še tisto polovico žemlje daš na pol, pa je to? 

Ena četrtina. 

Kako bi pa po bosansko rekla ena četrtina? 

To pa ne vem. Še kr sem pozabila ta jezik bosanski. 

Če bi imela na voljo, da kaj po svoje urediš na tej šoli, kaj bi dodala? 

Meni je vse v redu. 

Zjutraj ti tudi ni problem vstati? 

Ob šestih vstanem. 

Že ob šestih? Potem si v jutranjem varstvu? 

Mhm. 

Zdaj pa greš kar po šoli domov? In je kdo doma? 

Ja. 

Ok. Hvala. Bi še kaj hotela povedati? 

Ne. 

Pa imaš prijateljice? 

Zlo velik. S kakšno se skregam. Pa ne vem, zakaj. 

Pa jo vprašaš, zakaj? 

Pa me je prej M. začela cukat za lase. 

Pa si ji povedala, da ti to ni všeč? 
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Ja. Pa je še kar. 

Morda bi rabila tvojo pozornost. 

Ne vem. 

Je nisi vprašala? 

Ne. 

A te je naskrivaj, od zadaj? 

Ko sem z njo govorila, me je začela cukati. 

Pa ni povedala zakaj? Drugič jo moraš vprašati in ji povedati, da te to moti. (Se posloviva.) 
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I2 

Si v tem šolskem letu prvič prišla na našo šolo? 

Ja. 

In kje si prej hodila v šolo? 

V Bosni. 

Kako pa je z jezikom, ker vidim, da me kar razumeš? Kje se učiš ta naš jezik, da nas razumeš? 

Doma, v podaljšanem bivanju. 

Zelo lepo odgovarjaš. Pa razumeš, kar te vprašam? Ti kar vprašaj, če kaj ne razumeš! In v kateri 

razred si hodila prej? 

Tretji. 

Tretji? In se spomniš še ime šole? 

Ne spomnim se, sem pozabila. 

V kakšnem spominu pa imaš šolo kot stavbo? Kaj se spomniš, če zdaj pomisliš na tisto prejšnjo 

šolo? 

Ne vem. 

Vhod v šolo. Se ga spomniš? 

Ne. 

Kako pa si v šolo hodila? Sama ali te je kdo peljal? 

Mami me je peljala. 

Si bila v šoli samo, ko je bil pouk, ali si bila v šoli tudi pred in po pouku? 

Ne, kad je bil pouk sem bila. 

In kako je bilo, ko si prišla v šolo? Ali si čakala pred šolo ali v kakšni učilnici? Si šla kar v 

učilnico? 

Ja. 

In kaj se še spomniš iz tega razreda? 

Vse pozabila. 
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Ti je bilo potem hudo, ko nisi več mogla hoditi v ta razred? 

Ne, ni. 

Pa si še dopisuješ s kom iz tega razreda? 

Ne vem, z eno prijateljico, pa ne vem, kak ji je ime. 

Pa še veš, kako je bilo ime učiteljici? 

Učitelja smo imeli. 

Kaj pa prvi in drugi razred, ali se tudi kaj spomniš? 

V prvem me je učil učitelj, v drugem pa učiteljica. 

Kaj ti je všeč na tej šoli? 

 Prostor mi je všeč. (Gre za popolnoma nov ambient. Potrdi, da prej ni hodila v novo šolo. Pove, da 

je tukaj več učencev v razredu kot na domači šoli).  

Šest nas je bilo, tukaj pa štiriindvajset. Dol je bila ena stara sedem let, jaz osem, ena pa devet let. 

(Potrdi, da so si pomagali med seboj.) 

Kaj ti pa ni všeč na tej naši šoli? 

Ne vem. Vse mi je všeč. Sem v podaljšanem bivanju. 

(Potrdi, da je edina iz druge šole v razredu in da so jo lepo sprejeli.) 

(Rada bere pravljice. Napravi vdih. Pove, da si je zadnjič izposodila knjigo Pri Dedku in babici.) 

Pravi: Ful mi je všeč! 

In kaj se je dogajalo pri dedku in babici? Je kdo prišel na obisk? 

Je, prišel je na obisk. (Skuša obnoviti vsebino. Ne najde pravih besed in jo spodbujam s 

podvprašanji. Izvem, da se je mami nekam peljala in je zato fantek ostal pri dedku in babici …) 

Kaj je tam počel? 

S češenj so naredili neko jed. (Ji pomagam s podvprašanji, ker ji zmanjkuje besed.) 

(Pove, da je imela na prejšnji šoli izmenično cirilico in latinico. Doma govorijo mešano. Oče govori 

dobro slovensko in pravi, da se z njim pogovarja slovensko, čeprav ni Slovenec. Z mamo se 

pogovarja v domačem jeziku, ker »mami ne ve slovensko«. Zvem, da je mama doma, oče pa dela.) 
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(Pove, da so na prejšnji šoli lahko v odmorih šli ven pod nadzorom učitelja. Ne spomni se, da bi 

tukaj kaj pogrešala od prejšnje šole. Malico na prejšnji šoli je prinesla od doma.) 

Hvala, ker si mi vse to zaupala in bom vesela, če bom lahko drugo leto tvoja učiteljica za glasbo. 

Ali se spomniš kakšne pesmice iz prejšnje šole? 

(Ne spomni se nobene pesmi. Svetujem ji, da z mamico zapoje kakšno pesem iz svojega kraja. Nato 

se posloviva.) 
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2.2 INTERVJUJI – DRUGA TRIADA  

 

I3 

Najprej, kaj se spomniš iz prejšnje šole? 

Ja spomnem se, da ni bla tolk všeč, zato ker niso meli jedilnice, pa to, pa niso tut meli računalnike. 

Kaj ti je pa bilo všeč? 

Všeč mi jo blo to, ker so nam dal, da gremo ven, da se igramo kakšne igrce, pa tut izmišljujemo si 

neki. 

Kdaj ste šli ven? 

Ven smo šli samo za ta veliki odmor. 

Kaj ste pa sicer med odmorom delali? 

Med velikim odmorom smo morali ići ven, ker niso imeli jedilnice, pa niso kuhal tam. Moral smo 

iti ven kupit sok v eno pekarno … 

Kako to, da tega od doma nisi prinesel? 

Od doma skoz pozabim.  

A jedli ste stoje, zunaj na prostem? 

Ja. To je bilo v Bosni. 

Pa se še kaj spomniš v primerjavi s to šolo, da je bilo tam drugače? 

Zato ker nismo prinesli copate v šolo, mi je bilo na prejšnji všeč. V čevljih cel dan, pozimi v 

škornjih. Na tej šoli mi je všeč, ker ima več telovadnic. 

Kaj ti je pa bilo težko, ko si prišel lani? Vem, da se nisi vedno najbolje počutil … 

Da nisem bil takoj sprejet. 

Kaj si pogrešal? Kaj je bilo drugače? 

Drugače je blo, da sem se moral sezut in prinest copate v šolo. 

A se spomiš lani, ko ti je bilo tako hudo, kaj si pogrešal? 

Pogrešal sem Bosno, ker mi je tam blo všeč. 

Kaj si recimo pogrešal? 
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Kje sem se rodil, kraj. 

Kaj pa sošolci? 

Pa sošolci tut. 

A imaš zdaj še kakšne stike s temi sošolci? 

Ja, lahko se tut pogovarjamo na Facebooku. 

O, super, in potem jim pripoveduješ, kako je tu? 

Ja. 

A v svojem jeziku? 

Ja. 

In kaj pravijo? 

Pravijo, da bodo nekoč prišli v Slovenijo. 

Kaj pa ti misliš, da bi lahko še naredili na tej šoli, da bi se še bolje počutil? Glede jezika recimo. 

(Je tiho.) 

Kako ti je to uspelo od lani, da ga zdaj bolje razumeš? 

Zdaj sem malo več bral, pa knjige pa to, pa tut berila sem bral, pa sem se tut nauču od otrok. 

A pisali ste pa iste črke kot mi? Nisi se učil cirilice? 

Ja. 

Kaj si želiš za naprej? 

Želim, da grem v peti razred. 

A si imel ocene na prejšnji šoli? 

Ja, a niso tako spraševali kot tukij. Imeli so nekakšne knjige z našimi imeni. (Verjetno misli 

dnevnik z redovalnico, na tej šoli je že vse vodeno elektronsko). 

(Nič se ne spomni, kako so ga tam spraševali.) 

A tukaj pa si že bil vprašan?  

Ja, ni blo grozno. (To reče zelo tiho.) 

Zdaj tudi vidim, da se bolje počutiš v novem razredu kot v prejšnjem lani. 
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Ja. (Reče spet zelo tiho.)  

Imaš prijatelje? 

Ja, imam jih iz večih razredov, ki hodijo z mano na nogomet. 

A v prostem času treniraš nogomet? 

Ja. 

A v prejšnji šoli si tudi kaj počel v prostem času? 

Ja, tut nogomet, pa tekvando. 

V redu. Če želiš, mi še kaj povej, če ne, pa se ti zahvaljujem in ti želim lep dan. 

(Po tem intervjuju so mi njegovi starši na Facebook poslali prošnjo za prijateljstvo.) 
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I4 

(Pove, da je pred tem hodil v šolo v Bosni). 

In kdaj je bilo to? Pred koliko časa si hodil v tisto šolo? 

To je bilo pred tremi leti in tukij sem hodu v tretji razred. Dol sem pa hodu tri razreda, pa sem se 

potem tuki preselu. 

Torej doli si hodil v prvi, drugi, tretji razred? In ko si prišel sem, si šel še enkrat v tretji razred? 

Ja, zato, ker nisem znal jezika. 

Ja, to je zelo pametno. 

No, pa mi recimo zdaj povej, kaj se spomniš iz prejšnje šole? 

Podobno je kot tukij. Na malici smo hodili ven, na svež zrak. Smo jedel tut ven. Smo imeli športno, 

smo šli tut ven, se igrat. Nismo meli podaljšanega bivanja in smo lahk šli domov pisat domačo 

nalogo. Pa tut tako kuhno smo meli, da si lahko kupiš sok za popit in si ga moral plačat. Smo imeli 

podobne ure kot tukij. Likovno smo tut meli. 

Kaj ti je bilo všeč na oni šoli, pa ti tu ni? 

V resnici mi je všeč dol in tu. Dol mi je bilo všeč, da smo lahko šli ven, ko je bla malca. Tu smo 

noter, a mi je všeč, ker se še lahko družmo. In tut smo imeli ekskurzije in smo šli v druge kraje. V 

tretjem razredu smo šli v eno mesto, ko smo šli pelat ene avte. Pa tko za igrat smo se šli. 

Pa ne veš v katero mesto? 

Ja, vem, B. je bil. V šolo sem hodil v B. O. V šolo smo šli z avtobusom, ki je bil manjši kot kombi, 

in nas je pelal. 

Koliko pa vas je bilo v razredu? 

Trideset in smo učil cirilico, pa smo učili še dva jezika: nemščino in angleščino. V drugem smo se 

začeli učiti cirilico, v tretjem pa eni nemščino, drugi angleščino. Jaz sem se učil nemščino. Cirilico 

smo pisali pri predmetu bosanščina in smo pisal kot pri slovenščini, pa smo se učili cirilico pisati, 

pa smo imeli nareke. Pri drugih predmetih pa sem pisal v latinici. 

Ko si prišel sem, nisi imel težav s pisavo, samo z besedami? 

Ja. 

Kaj bi pa recimo tu, na naši šoli spremenil, če bi lahko? 
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Mmm, ne vem, morda, da tudi lahko gremo ven, da bi imeli stole in bi lahko zunaj sedeli na svežem 

zraku. 

A drugače pa zdaj razumeš vse? Si tu že tretje leto? 

Ja. 

Kaj se pa spomniš iz tretjega razreda? Ti je bilo hudo, ko si prišel naenkrat v naš tretji razred? 

Ja, pa tko nisem vedu jezika in je blo težko. Nisem razumel. Svoje prijatle nisem razumel, pa su mi 

eni pomagali s srbohrvaščino, pa sem se potem nauči jezik, pa sem potem razumel. Doma govorimo 

bosanščino. 

V glavnem sem razumela, da se v redu počutiš na tej šoli. Te pa vseeno vleče, da bi šel nazaj, na 

ono šolo? 

V Bosni je dobro in tut tukij. Na obeh straneh mi je lepo. 

Si jih šel potem še kdaj obiskat? 

Ja, jih grem. Grem vsako leto dol. Šel sem pred en mesec tut dol. Pa grem obiskat razred. 

Kako te pa sprejmejo? 

Ja ful so veseli. Lani sem pršu kr naenkrat, pa so vsi bili veseli. Pa tut v tretjem sem šel z eno 

sošolko, ki je šla v Nemčijo, jaz pa v Slovenijo. 

Se z njo kaj dopisujeta? 

Ne, jaz ne vem, kje je. 

A sta se srečala v Bosni? 

Ja. 

In zna še govoriti bosansko? 

Ja. 

Kaj se pogovarjate, ko se srečate? 

Kaj, kako je zdaj v tej državi in v tej. Pa sprašujemo, kako je v šoli. 

In kaj jim ti poveš, kako je v naši državi? 

Ja vprašajo, kako je jezik, kako mi gre. Sem reku, da v redu. Da je šola bolj zabavna. Tko, in da se 

učimo ful dobre stvari, nove. 



Ošlak, P. (2016). Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. 

95 

 

Kateri predmet pa se tu najraje učiš? 

Matematiko in naravoslovje, pa še športno. 

Se vidiš potem kje, ko boš odrasel? 

Šport bom morda. 

Kaj pa pri športu? 

Ja tko, igre, nogomet. Zdaj treniram košarko, v tretjem sem nogomet, zdaj bom morda, ko bom 

odrasu, bom košarkar. 

Kaj te zanima iz naravoslovja? 

Ko se učimo predmete, preizkuse delamo. To je zabavno in rad delam preizkuse. Ne vem, kako se v 

Bosni drugače reče temu predmetu. 

Želiš še kaj povedati? (Odkima.) Hvala za sodelovanje. (Se posloviva.) 
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I5 

Kaj se spomniš iz prejšnje šole? 

Ja spomnem se, tam ni bilo veliko ekskurzij. Ko je bila malca, nismo prav mi dobli malco, mi smo 

jo morali od doma, da jo prinesemo. 

Se spomniš, kdaj si moral zjutraj v šolo? 

Smo meli na smene. So bile na primer ta prva, ta druga, ta tretja. 

A res? 

Ne, tretje ni bilo. 

Eni otroci so šli v ta prvo, to je bolj ta, ko jaz zdaj grem na preduro, a ta druga je, ko ostanemo pri 

domu uro in potem gremo v šolo in potem se vrnemo nekje v dvanajst. 

 A si sam hodil v šolo? 

Ja, a nisem hodil, šel sem z busom. 

A tisti te je pa pobral pred domom? 

Ne, tam bolj, kjer smo vsi otroci čakali. 

Aha, zbrali ste se na postaji. A ti si v mestu živel? 

Ne, ni bilo tako, da bi bil asfalt, bolj je bila taka pot. 

Makadam? 

Ja. 

A šola je bila pa v večjem kraju? 

Ja. 

A avtobus je bil velik ali malo manjši? 

Ja, na primer tak, kot mi gremo zdaj na ekskurzije. 

O, potem je bil kar velik avtobus. In ste imeli vedno dovolj prostora za sedenje? 

Ja. 

Koliko časa ste se pa vozili do šole? 

A do šole? Ne vem. 
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A zdaj pa greš peš v šolo? 

Ja. 

In kaj ti je bolj všeč? Zdaj, ko greš peš v šolo, ali prej, ko si se vozil? 

Men je bolj všeč z busom. 

A res? Kaj se pa spomniš iz tega busa? 

Ja. Ko sem bil manjši, nisem bil tako dober na tem busu. Sem kričal na busu. In enega dne, ne vem, 

zakaj, mi je vozač rekel, da bom ta glavni, tisti, ki bom delal red na tem busu. 

A, pameten! 

Ne vem, zakaj, in bilo mi je super. Sedel sem od spredaj vsakič in jaz sem delal red v busu. 

A si potem bil najstarejši od teh učencev? 

Ne. So bli isto mlajši. A jas sem bil ta, u redu. Vozil sem se s svojimi prijatelji in jaz sem bil tisti, ki 

je delal red na primer. 

Veš, kaj me zanima? So bili na avtobusu tudi učenci, ki so bili starejši od tebe? 

Bili so tut tretji razredi, js pa sem bil drugi razred, star osem al pa sedem let. Starejši pa so lahko bili 

na kakšnem drugem busu, ne spomnem se prav dobro. Ja, mislim, da sem tedaj bil drugi razred. Ja. 

A je vmes avtobus ustavljal na postajah? 

Ne, edino, ko gremo nazaj, mi smo bili ta zadnja postaja pred šolo, zato niso imeli več nobene 

postaje. Spomnim se, da smo jaz in moji prijatelji odšli sami enkrat, sploh ne z busom. Prišli smo 

do moje babi, ta druge in tako, in potem smo hodili še naprej, tako do našega doma. 

A to je bilo, ko ste šli iz šole? 

Ja. 

Kaj pa, ko si zjutraj prišel v šolo, kaj se spomniš? Kaj je bilo drugače kot pa recimo danes, ko si na 

to šolo prišel? 

Ja, bil je vodenjak. 

Vodnjak je bil pred šolo? A voda je tekla ven? 

Davnaj je delal, ne dela več. 

Pa zjutraj, ko si v šolo prišel, ste morali čakati pred učilnico? 
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Ne, v učilnici. Vsakič, ko smo prišli, smo odšli v vrsto in smo morali čakati, da nas pokliče ta razred 

in da gremo not. 

A vsak dan tako? 

Ja.  

A res? 

In ko je bila malca, sploh nismo bili v učilnici. Tisti reditelji, ki so bili, so bili v šoli not in tisti 

učenci pa grejo ven iz šole na primer, da malcajo. 

Kam grejo malicat? V jedilnico? 

Pred šolo. 

Zunaj ste jedli? 

Ja. 

Tisto svojo malico, ki ste jo imeli s seboj? 

Ja. 

Nisi smel jesti v razredu? 

Ja. Edino, če bi učiteljica pustila. 

Kaj pa, če je bil dež? 

Smo šli not. 

V odmoru se je veliko otrok zafrkavalo, tako da je bil še en ulaz zadij šole in oni so odšli odzadij in 

šli not. 

A učitelji so vas nadzorovali v odmoru? 

Ne spomnim se. Spomnim se še, da so bile dve, dve na primer prodavonici pred šolo, tisti, ki 

prodajajo. Ja, trgovine so dve bile od spredi šole in tam smo s prijatelji vsakič odšli, da si neki 

kupimo za pot, da jemo tuki in za doma. 

A kupili ste si stvari med odmori? 

Ne v odmorih, na koncu sem šel s svojimi prijtelji in še veliko otrok je šlo. 

Mene pa zanima, kaj ti je bilo v razredu všeč, ko je bil pouk, na primer iz prejšnje šole? 

Najboljša stvar v razredu je, da ko sem se vrnil nazaj prvikrat, so neki oni imeli pod nosom. 



Ošlak, P. (2016). Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. 

99 

 

Pod nosom? 

Moj prijatelj je vprašal, da gremo na wc, in js sem šel z njim. Drug dan, ko sem prišel, so mi dali 

darilo, čokolado in globus. 

A učitelji? 

Ne učitelji, moj cel razred z učiteljico. 

A to zato, ker so vedeli, da greš? 

Ne, ker ne grem več v razred. To darilo so mi dali, ko sem prišel. 

A ker so vedeli, da greš iz te države v drugo? 

Ja, ampak to, ko sem se vrnu nazaj. Bil sem že v Sloveniji. 

Tega pa nisem vedela. A za dobrodošlico so ti dali darilo? 

Ja, in po pa, ker ne bom več prišel v šolo. 

Kaj pa pri samem pouku, kako so učiteljice učile? 

Ja isto kot tukij. 

A razred je bil podobno opremljen, kot je ta? 

Ja. 

Kaj ti pa je na tej šoli všeč? 

Ja veliko ekskurzij ima. Zelo mi je blizu šola. Ma veliko igrišč in to. 

Kaj bi pa spremenil? Kaj si želiš, da bi bilo drugače? 

Ja to pa ne vem. 

A kaj pogrešaš tu? 

To pa ne vem. 

Kako se potem počutiš, ko si tu v šoli? 

Ja dober, ne tok slabo. 

Bolje kot lani? 

Ja to se pa ne morem odločiti. Obe šoli so mi bili prav dobri.   (Naju zmotijo in se posloviva.)  
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2.3 INTERVJUJI – TRETJA TRIADA 

I6 

Koliko časa si na tej šoli? 

Na tej šoli sem že tri mesece. 

Kje si pa prej bil?  

Na osnovni šoli D. (Slovenija). 

A drugače si pa bil kdaj tudi izven Slovenije, na drugi šoli? 

V Makedoniji (domača šola). 

Zanima me, kakšne spomine imaš na to šolo in koliko razredov si tam naredil? 

V Makedoniji sem naredil pet razredov. Tle sem pač naredu dva. Šesti in sedmi razred sem naredu  

na osnovni šoli D.. Tle pač osmega, sem pršu, sem padu, zdaj sem pa ponovnu tu. 

Koliko si zdaj star? 

Petnajst. 

Ko si prišel v Slovenijo, pa si bil star? 

11 let. 

In si znal slovensko, ko si prišel? 

Ne. 

Kako ti je bilo, ko si prišel v šolo in nisi znal jezika? 

Težko. Ko sem hodu v šolo ene tri mesece, nč nisem razumel. 

Nisi pa hodil na kakšen tečaj, da bi se učil slovenščine? 

Pač hodil sem sam v šolo. 

A doma pa niste govorili slovensko? 

Ne. Starši so neki znali. 

Kako so te sprejeli potem v razredu? 

V šestem sem imel veliko težav. V sedmem je bilo malo bolje. Tu sem že dve leti in letos 

ponavljam 8. razred. 
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Torej imaš kar veliko sprememb s sošolci. Kdaj ti je bilo najtežje pri teh menjavah šol? 

Najtežje je bilo, ko sem prišel v Slovenijo. Zdaj ko hodim drugič tu v osmi razred, je še težko. 

Se učiš slovensko še kaj dodatno? 

Ne. 

V prostem času imaš kakšnega prijatelja, ki zna slovensko? 

Pač ja, včasih gremo ven. 

A se potem v slovenščini z njim pogovarjaš? 

Ja. Imam tut makedonske prijatelje. Enega mam v razredu, ki je tu že več let, od leta 2006. 

In kako si ti zdaj pomagaš pri tem učenju slovenščine? Ker zdaj slišim, da kar dobro govoriš 

slovensko. 

Veliko se sam učim, al pa če mi kje še kaka učiteljca pomaga. 

Imaš potem še kakšno dodatno pomoč pri jeziku? 

Ne, če kaj ne razumem, lahko grem na pogovor. 

Pri katerih predmetih pa si imel težave, da si moral ponavljati? 

Slovenščina, angleščina, fizika, nemščina. 

Ja, saj to so same povezave z jezikom. 

Kako ti je pa šlo v Makedoniji v šoli? 

Kr v redu. 

In imaš kakšen prijeten spomin iz te šole? V katero šolo si hodil? 

A dol? 

Ja.  A to je bila velika šola? 

Je velika. 

Po koliko razredov? 

Po pet paralelk. 

Potem pa je bila tako velika kot naša. 

Ja. 
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In kako ti je šlo? Kaj prijetnega se spomniš iz te šole? 

A v Makedoniji? 

Ja. 

Štiri razrede hodiš v eno šolo, peti, šesti, sedmi, osmi pa v drugo. 

A tudi tam si se selil? V S. si hodil samo v peti razred? Pa se rajši spomni, kako je bilo od prvega do 

četrtega razreda. 

Ta je bila v manjšem kraju, peti, šesti, osmi pa v drugem. 

Kaj prijetnega ti je potem ostalo v spominu od prvega do četrtega razreda? 

Te prijatelje, ki jih imam, še vedno se družim z njimi. 

To je pa lepo! A dopisujete si? 

Ja, pač veliko jih je tut v Nemčiji, v Sloveniji, Italiji. 

Kaj pa sam potek šole? Ali je podoben kot v Makedoniji? Ti je všeč pri nas? Način poučevanja? 

V šolo se gre ob sedmih do enih, najmanj imaš šest ur, vsak dan. Tle pa je manj ur, ne več. 

Kaj pa način poučevanja? Kako se počutiš tu v primerjavi z Makedonijo? 

Če slediš pouku in če si priden, ni kej tazga. 

A podobno poučujejo ti učitelji kot v Makedoniji? 

Ja. Razlika je, da ko sem bil v Makedoniji, smo se ful malo angleščine učili. Dvakrat na teden. Zdaj 

majo oni tut 3 ure. 

Žal morava zdaj zaključiti, ker sva pozneje začela, pa ta prostor ni več na voljo. 
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I7 

Od kod prihajaš? 

Iz Kosova. 

Si ti edini sin v vaši družini? 

Ne, še en mlajši. 

Drugače pa imaš starejše sestre? 

Ja. 

In zdaj hodiš v kateri razred? 

Šesti. 

Star si pa? 

12. 

In kako se zdaj počutiš v tem šestem razredu? 

Dobr. 

Kaj ti je všeč? 

Všeč mi je: ker sem ponavljal prej, so bili ti sošolci zlobni do mene, ti zdaj pa so zelo prijazni, me 

ne žalijo. 

To so sošolci iz tega šolskega leta?  

Da. Tiste iz petega sem zamenjal. 

Kaj pa jezik? Kako ti gre razumevanje? 

Ja dobr. 

Kaj bi pa recimo popravil na naši šoli? Kaj te moti? Recimo zdaj, ko si na predmetni stopnji, kaj je 

drugače, kot je bilo na razredni? 

To, da zdaj v šestem ni več popravljanja. Če dobiš cvek, je že to konc, to mi ni všeč. In to ne vem, 

če je sploh kakšnemu všeč. 

 A lansko šolsko leto ti je bilo zaradi tega lažje, ker si imel možnost, da si popravljal ocene? 

Ja. Popravci so zdaj šele v 7. 8. in 9. razredu. 
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In pri katerih predmetih imaš zdaj težave?  

Matematika in slovenščina, pa mogoče geografija. 

A drugače angleščina ti pa gre? 

Ja. 

Imaš med tednom pomoč kakšnega učitelja? 

Imam to … (Razmišlja, kako se reče.) 

Dodatno strokovno pomoč? 

Ja. 

Koliko ur pa imaš to na teden? 

Dvakrat. 

A to za določen predmet ali kar ti ne gre? 

Ta učiteljica, ki me ima, se je potrudila, da me ima glih takrat, ko so ti predmeti, ki mi ne grejo. To 

je pri slovenščini in matematiki. 

In kaj se zdaj učite pri matematiki? 

Zdaj smo se začeli učiti krat in grame pa to. 

Aha, enote. Pa večje številke imate, kot ste jih imeli v petem? 

Ja.  

Kaj pa pri slovenščini? 

Pri slovenščini? Več je za pisat, več za brat, pa učiteljica mi je bolj težka. 

Težko razumeš? 

Kdaj ja. Teste zlo. Težka vprašanja, spraševanja so težka. Se je bojijo. 

Se bojite vprašati, če kaj ne razumete? 

Saj eni vprašajo, a jaz nikol ne vprašam. 

Imaš pravico, da vprašaš, če česa ne veš! 

Ja, ja, prejšnja učiteljica za slovenščino mi je bila manj stroga, to je tista, ki je nadomeščala 

slovenščino. 
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Torej ta sprememba je težka. A bereš zdaj kakšno knjigo? 

Ja, domače branje. 

In kaj si imel? 

To, Butalce smo meli. 

Pa si jo prebral? 

Ja, prebral sem jo, pa smo mogli še nekaj pisat o tem. Do juter morm to urediti. 

Pa ti bodo sestre pomagale? 

Nista tipične sestre, ki pomagajo. 

A one med sabo si pa pomagajo? 

Ja, ja, velikokrat jim težim. 

Kaj nagajaš jim ali jih prosiš, da ti pomagajo? 

Ne, ne prosim jih nikol. 

Ena od tvojih sester zelo lepo piše, bi ti lahko posodila. 

Ne, ne sprašujem. 

Se spomnim, da si imel težave z zapisovanjem pri mojem predmetu. Kako ti pa zdaj gre pri glasbeni 

umetnosti? 

Dobr. Veliko se učimo o instrumentih. Drugač glasba je najboljši predmet, ni treba skor nč delat. Pa 

take lahke stvari so, kot petje, to pa je čist lahko. 

V redu. Se učite tudi kakšno pesem ali bolj poslušate? 

Ja neki smo se učil že ene pesmi. 

Pa ti, se spomniš, kakšne, ki smo se je mi učili pri glasbi?  

(Tišina.)  

Kaj pa doma? Kaj pojete? A sestre pojejo kaj? 

Poslušajo bolj in plešejo. 

V kakšnem jeziku se pa doma pogovarjaš? 
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Slovensko, s starši po albansko. Velikokrat smo v Sloveniji in mi je lažje govorit slovensko kot 

albansko. 

Koliko si bil star, ko ste prišli v Slovenijo? 

Štiri leta. 

Pa se spomniš, kako je bilo? 

Ne. 

Katerega časa se spomniš iz najdaljše preteklosti? Kakšnega detajla iz otroštva? 

Spomnim se, da je bratec imel enega psa. Največ se spomnim, ko sem bil 8, 9 let star. To je bilo v 

Kosovi, ko smo šli za praznike. Tam smo imeli belega psa, ki smo ga tam pustili. Ko smo prišli 

tam, je bil še zmeri tam. Pol smo šli neki kupt. Pol je pa umru, ko so ga povozili. 

A na obisk pa greste tja, kjer ste prej živeli? 

Saj to zmeri. 

A tam imate še zmeraj bivališče? 

Ja, tam mi živimo. 

Potem se boste enkrat vrnili? 

Saj mi, ko je konec šole, zmeri gremo tja. Tam so babi, dedki. 

Dol pa govorite kosovsko albanščino? 

Kosovsko ja. 

Pa znaš tudi pisati v tem jeziku? 

Ne. Svoji sestri sem nekaj napisal po albansko, kakor se reče. Pa je rekla: »Kaj, kaj pišeš?« Ja, 

drugače se piše kot govori. Ena sestra zna malo pisat, ker je že dol hodila v šolo. 

A vi otroci se med seboj doma pogovarjate v slovenščini? 

Ja, ker v šoli vedno uporabljamo slovenščino, pol smo pa že tolk navajeni na slovenščino. Ko 

gremo v Kosovo, pa komej kaj vemo. 

A starši pa govorijo z vami doma albansko? 

Ja, z mamo in ji odgovarjam po albansko. Oče rata jezen, ker se zdaj preveč pogovarjamo 

slovensko. 
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Ja saj ima prav, ti moraš ohranjati svoj materni jezik. 

Te tedne že komaj čakam, da bi že konec te šole. 

Ja saj to bo samo še naslednji teden, potem pa sledijo pomladne počitnice, nato pa samo še en 

mesec in pol, pa bodo letne. Kje pa boš v času počitnic? 

Ko je konec šole, smo ves čas na Kosovu. Mi v glavi že rata na živce tuki. 

Imaš rad okolje, kjer so tvoji sorodniki? 

Ja, tam mi ni nikoli dolg čas. Imaš psa, neki greš delat, gledat TV. Če ti je res dolgčas, pa lahk greš 

k babici in dediju. Kam hočeš, a ne? 

Na Kosovu je več prostora? 

Ja, na TV gledam kosovske programe. Imam pa tudi prijatelja iz Slovenije, sošolca, ki je dobil 

ošpice. Danes grem k njemu, da mu povem oceno, in dobil sem še list, da mu ga dam. Sem ednini, 

ki grem k njemu. 

Kakšno glasbo poslušaš? 

Meni slovenske pesmi niso všeč, tudi albanske ne. Rad poslušam Dragons, hip-hop, rap. Angleške. 

Razumem besedilo, všeč mi je tudi ritem. Sestre plešejo hip-hop, jaz samo poslušam. 

Kako pa se počutiš v razredu? 

V vseh razredih sem bolj tih, raje sedim od zadaj. Pa so me presedli pri likovni in slovenščini. 

Zdaj sedim sam. Nimam problemov, grem za drugimi, ko je konec ure. V razredu je en, ko me 

izziva, nikoli ne veš, kaj bo rekel. Če zjutraj reče kaj slabega, že veš, kaj bo. Je kritik. 

A ti zdaj vprašaš, če kaj ne razumeš, da nisi samo tiho? 

Ja. (Naju zmotijo zaradi zasedenosti prostora.) 
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I8 

Od kod prihajaš? 

Iz Srbije. 

In tam si opravila koliko razredov? 

Šest. 

Lahko opišeš, kako si se počutila, ko si prišla na našo šolo, v primerjavi s prej? Kaj je bil glavni 

problem? 

Bilo mi je težko zbog jezika. Nisam poznavala i malo sam se povukla v sebe. I onda sam 

upoznavala par drugarica. J. – ona isto priča srbski i me je upoznavala sa više njih. I sad sam dobra 

sa svima. 

A začela si pa s tem šolskim letom? Septembra si prvič prišla na to šolo, predtem pa si bila v svoji 

domači šoli v Srbiji?  

Da. 

In si vseh šest razredov opravila v istem kraju, na isti šoli? 

Da. 

In kaj ti je bilo všeč na tej šoli, kjer si prej hodila? 

Tamo sam se navikla. Imala sam puno drugara. I tako mi je bio nekako šok, da dođem ovdje. Pa 

dobro, sad sam si odahla. 

Pa sistem šole je bil podoben? Kakšen urnik ste imeli? Začetek in konec šole? 

Da. 

Pa isto tako razredna stopnja, da ste imeli enega učitelja? 

Ne razumem. 

Prvi, drugi, treći, četvrti razred te je učio jedan nastavnik? 

Da. 

I to je bila ista škola? 

Da. 

Znači kod nas si sad došla u? 
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Osmi razred, prošle godine sam bila u Švedskoj. 

Kako pa tam ravnajo z učenci, ki ne znajo jezika? 

Tamo smo imali jedno ženo, ki nam je došla na časove i prevodila iz švedskog na srbski. (Bila je z 

njo v razredu in ji je prevajala.) 

Kako si se pa ti počutila, ko je bila ob tebi? 

Bilo mi je dobro. Ona je bila prevodilac. 

Je bila ob tebi ves čas? 

Samo par dana, za dva, tri časa. 

Potem si se pa morala učiti švedščine. Kako pa je to potekalo? 

Ne baš dobro. 

(Ko ji povem v slovenščini, ne razume dobro, zato ji prevajam v njen jezik.) Kad si imala kurzove? 

Posle škole. Kad sam završila sve časove, sam imala jedno nastavnico, koja priča srbski i me je 

učila osnove. 

Sa slikovnim materialom? 

Da. 

I uspjela si zvršiti razred u toj školski godini? 

Da. Težki so bili historija i geografija, kde možeš, da čitaš. 

Kako ste tam dobili ucjene? 

Mislim, da nije bilo brojeva, nego oni više tako opisno. 

Dobila si potvrdu, da si završila taj razred? 

Da. 

Pa onda si direkt iz Švedske došla kod nas? 

Da. 

I onda kod nas opet promjene. A su kod nas slični predmeti kao su bili u Srbiji ili na Švedskom? 

Da. Na Švedskem kod predmeta kuvanje kuhaju pravo hranu i to je bio obavezni predmet. 
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I onda pletenje ili da nešto radiš z drvetom. Sve ovo je obavezno. U Srbiji nismo imali takvih 

predmeta. 

Šta bi ti promjenila, ako bi imala mogučnost, da bi ti bilo bolje u našoj školi? 

Pa neznam. (In se nasmeje.) 

Šta bi ti bilo potrebno, da bi ti bilo bolje? 

Neznam. 

Kako se sad učiš naš jezik? 

Čitam. Gledam filmove sa prevodom na slovenačkom, pričam sa drugarima slovenačko i tako dobro 

mi ide. 

A učitelji ti omogučavajo, da jih pitaš, kad nešto ne razumeš? 

Da. 

Nemaš extra sata za učenje slovenačkog na našoj školi? 

Da, imam. Učiteljica mi pomogne, ako nešto nisam razumjela. 

A si v kontaktu sa onima iz Srbije? 

Da, preko Skypa in Facebooka. 

Ovdje ti je bolje nego na Švedskoj? 

Da, mnogo. 

A imaš prijatelje iz  Švedske? 

Ne, tamo se mi ljudi niso sviđali. (V razredu so prevladovali Švedi.) 

Hvala in drži se!  
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3. KRATKI POVZETKI INTERVJUJEV UČENCEV PRISELJENCEV  

 

3.1 Prva triada 

I1 

Gre za učenko, ki obiskuje tretji razred in prihaja iz Bosne, kjer je hodila v drugi razred. Pravi, da 

ima še kar lepe spomine na domačo šolo in da je bilo v razredu manj učencev kot tu. Spomni se tudi 

še nekaj sošolcev. Pravi, da si lahko ostal v šoli tudi po pouku in da so si morali malico kupovati 

sami med glavnim odmorom v trgovini čez cesto. Med odmori so bili v razredu sami, zato so se eni 

učenci po njem zelo podili. Glede tega ji je tu bolj všeč, ker je večji nadzor učiteljev. Doma 

govorijo bosansko, kdaj pa tudi slovensko. Pravi, da je velika razlika med učenjem slovenščine in 

bosanščine, ker je v bosanščini besede lažje izgovoriti. Na sedanji šoli ji je vse všeč. Ima prijateljice 

in včasih se s kakšno skrega. Na koncu mi zaupa, da jo je prijateljica »cukala za lase«, čeprav ji to 

ni bilo všeč. 

I2 

Tudi v tem primeru gre za učenko tretjega razreda, ki prihaja iz Bosne in je tudi tam že hodila v 

tretji razred. Prejšnje šole se več ne spomni. V šolo jo je spremljala mati in tam je bila samo v času 

pouka. Ni ji hudo, ker ne hodi več v domačo šolo. Dopisuje si še z eno sošolko, a ne ve njenega 

imena. Spomni se, da jih je v prvem učil učitelj, v drugem pa učiteljica. Na tej šoli ji je všeč 

telovadnica. V razredu je več učencev, kot jih je bilo na domači šoli. Izvem, da je na domači šoli 

hodila v kombiniran oddelek, kjer je bilo le šest učencev. Na sedanji šoli so jo lepo sprejeli. 

Obiskuje tudi podaljšano bivanje. Pogovor zaključiva z vsebino pravljice, ki jo je prebrala. Tako še 

izvem, da se je učila cirilice in latinice. Doma govori bosansko. Pove, da so na prejšnji šoli lahko šli 

v odmoru ven in da so malico prinesli od doma. 

3.2 Druga triada 

I3 

Gre za učenca, ki je v prejšnjem šolskem letu prišel na to šolo v četrti razred, ki ga letos ponavlja. 

Spominja se, da na domači šoli niso imeli jedilnice in računalnikov, zato pa so lahko šli v odmorih 

iz šole. V glavnem odmoru so si šli malico kupit v bližnjo pekarno, pa v šoli so lahko bili obuti. Na 

slovenski šoli mu je bilo težko, ker ni bil sprejet tako, kot si je želel. Pogrešal je Bosno, ker mu je 

bilo tam všeč. Še vedno ima stike s sošolci iz Bosne prek Facebooka, ki mu sporočajo, da bodo 

nekoč prišli v Slovenijo. Sporoča, da ima letos manj težav z jezikom kot lani, da več bere, nekaj 
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jezika pa se je naučil tudi od slovenskih otrok. Ima več prijateljev iz različnih razredov, ki se 

videvajo na nogometu. 

I4 

Tudi ta učenec pove, da je pred tem hodil v domačo šolo v Bosni. To je bilo pred tremi leti. Ko je 

prišel na to šolo, je zaradi jezika začel še enkrat obiskovati tretji razred. Iz prejšnje šole se spomni, 

da so v odmorih lahko hodili ven, da so si morali malico kupovati. Drugače pa je bilo na prejšnji 

šoli podobno kot na sedanji, le da niso imeli podaljšanega bivanja. Obe šoli sta mu všeč. Tudi na 

prejšnji so hodili na ekskurzije in v šolo se je vozil z avtobusom. V razredu jih je bilo na domači 

šoli kar trideset. Pri bosanščini so se učili tudi cirilico, pri ostalih predmetih so uporabljali latinico. 

V tretjem razredu so že imeli tuji jezik. On je izbral nemščino. Ko je prišel na našo šolo, je imel 

težave z besedami, ne pa s pisanjem. Tu mu je bilo na začetku težko, ker ni znal slovenskega jezika. 

Doma govorijo bosansko. Rad se vrača v Bosno med sošolce, ki ga radostno sprejmejo. On pa jim 

pripoveduje, kako je v Slovenji, in jim pravi, da je tu šola zabavna. 

I5 

Iz domače šole v Bosni se spomni, da niso imeli veliko ekskurzij, malico so si morali prinesti od 

doma ali pa so si jo morali med odmorom kupiti v bližnji trgovini. Imeli so izmenski pouk. Šola je 

bila v večjem kraju in se je do nje vozil z avtobusom, kar zdaj pogreša, ker hodi v to šolo peš. 

Izpove mi zanimivo izkušnjo z avtobusa. Na avtobusu se ni primerno obnašal in voznik je to modro 

rešil tako, da ga je presedel naprej in ga določil, da on dela red na avtobusu. In to se mu je zdelo 

super. Na tem avtobusu so bili samo učenci do četrtega razreda, on pa je vstopil na zadnji postaji 

pred šolo. Izpove mi še dogodek, ko so se s prijatelji iz šole vračali peš in so med potjo obiskali 

njegovo babico. Pred domačo šolo je stal »vodenjak«, ki je bil pokvarjen. Ko so vstopili v šolo, so 

čakali, da so jih učitelji poklicali, in šele takrat so smeli v razred. Ne spomni se, da bi jih učitelji 

med odmorom nadzorovali. V spominu mu je ostal lep spomin na domačo šolo, ko so ga sošolci in 

učiteljica, ko jih je obiskal po preselitvi v Slovenijo, obdarili. Pravi, da sta si šoli po opremi in 

načinu poučevanja podobni in da se v obeh počuti dobro. 

3.3 Tretja triada 

I6 

Učenec, ki je osmošolec (petnajst let), se je prešolal na to šolo v tem šolskem letu. Pred tem je bil 

na eni drugi slovenski šoli. S starši se je preselil iz Makedonije, kjer je končal pet razredov osnovne 

šole. Ko je bil star enajst let, so prišli v Slovenijo in mu je bilo sprva zelo težko. Tri mesece ni 

razumel nič, ko je obiskoval pouk. Doma so govorili samo v maternem jeziku, zato je imel v šoli 
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zaradi nerazumevanja jezika velike težave in je šesti razred ponavljal. Zdaj na tej šoli ponavlja osmi 

razred in mu je še zmeraj težko. Veliko se jezika uči sam ali pa mu pri tem pomaga kakšna 

učiteljica. Če česa ne razume, lahko gre k učiteljici na pogovor. Težave mu povzročajo predmeti, 

kot so slovenščina, angleščina, nemščina, fizika itd. V Makedoniji mu je šlo v šoli kar v redu. Na 

predmetno stopnjo je vstopil s petim razredom, kar je pomenilo prehod v veliko šolo. Pred tem je 

hodil na manjšo šolo. Še vedno ima stike s sošolci iz manjše šole. Veliko jih je razseljenih po 

Nemčiji, Italiji, Sloveniji. Učitelji poučujejo podobno kot v Makedoniji, le da so imeli na domači 

šoli manj ur tujega jezika. 

I7 

Učenec prihaja s Kosova in se sedaj na tej šoli počuti dobro, sploh ker je zaradi ponavljanja prišel v 

drug razred, kjer so ga lepo sprejeli. Prejšnji sošolci so ga žalili, na kar nima lepih spominov. Na 

predmetni stopnji ga moti, ker ocen ne more popravljati, tako kot je bil vajen na razredni stopnji. 

Učitelj zdaj oceno takoj vpiše. Največ težav ima pri slovenščini in matematiki. Dvakrat na teden mu 

pomaga še učitelj za dodatno strokovno pomoč. Pri urah je bolj tiho in ne vpraša, če česa ne 

razume. Ima sestre, ki tudi hodijo na to šolo, a si medsebojno ne pomagajo. Veseli se, da bo kmalu 

konec šolskega leta in da bodo med počitnicami šli na Kosovo, kjer ima za početi mnogo več 

zanimivega kot tukaj. Ko so prišli v Slovenijo, je bil star štiri leta. Spomni se, da so šli, ko je bil star 

osem let, za praznike na Kosovo in da je ponovno videl psa, ki so ga tam pustili. V domačem jeziku 

ne zna pisati, samo govoriti, pa še to zmeraj manj, ker se sedaj otroci tudi doma pogovarjajo v 

slovenskem jeziku, kar očeta moti. Na tej šoli ima dobrega prijatelja, ki mu zdaj, ko je bolan, nosi 

zvezke. Rad posluša angleške pesmi v rap in hip-hop stilu, ne mara pa slovenskih in albanskih. 

 

I8 

Gre za učenko, ki prihaja iz Srbije, kjer je naredila šest razredov. Na domači šoli je bila priljubljena, 

zato je bil zanjo odhod šokanten. Preden so s starši prišli v Slovenijo, so bili na Švedskem, kjer se je 

počutila zelo neprijetno. Ni znala jezika in tudi tamkajšnji ljudje ji niso bili všeč. Bila je edina 

priseljenka v razredu. Samo prve dni je bila z njo prevajalka, potem se je morala znajti sama glede 

jezika, ki se ji zdi zelo zahteven. Po šoli je imela učiteljico, ki jo je dodatno poučevala švedščino. 

Čeprav so se ji na Švedskem zdeli predmeti, kot sta zgodovina, geografija, zelo težki, je razred 

naredila. Tam ocenjujejo opisno in imajo tudi obvezne praktične predmete, kot sta kuhanje in 

izdelki iz lesa. Tudi na sedanji šoli se je sprva zaradi nepoznavanja slovenščine počutila neugodno 

in se je najprej zaprla vase. Potem ji je pomagala sošolka, ki tudi zna srbsko, in jo je povezala z 

razredno skupnostjo, tako da se zdaj pozna z vsemi sošolci. Na sedanjo šolo je prišla septembra. Ne 
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ve, kaj bi na tej šoli spremenila. Slovenskega jezika se uči tako, da veliko bere in gleda filme s 

slovenskimi podnapisi. Ima še dodatno strokovno pomoč učiteljice, ki ji pomaga pri razumevanju 

jezika. S svojimi prijatelji iz Srbije je v stiku prek Facebooka in Skypa. Vmes se jo je začelo 

spraševati v njenem jeziku, ker slovenskega ni razumela dobro. 
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4.  RAZISKOVALNI DNEVNIK   

(Gre za raziskovalni dnevnik avtorice pričujoče raziskave o individualnem poučevanju slovenskega 

jezika učenca priseljenca.) 

Učenec je prišel iz Srbije, kjer se je učil pisati v cirilici. Starši niso hoteli, da bi v Sloveniji še enkrat 

obiskoval isti razred, zato je v razredu težko sledil pouku.  

V šolskem  letu 2011/2012 je začel obiskovati tretji razred slovenske osnovne šole. Pred tem je 

končal prva dva razreda v BiH – Srbski republiki. Opismenjeval se je v cirilici, ocenjevan pa je bil 

opisno. Ocene ima prav dobre in odlične, le srbski jezik ima ocenjen z dobro oceno. V slovenski 

šoli je bil kot tuj državljan dve leti (v tretjem in četrtem razredu) deležen prilagoditve ocenjevanja. 

V šolskem letu 2013/2014 je prvič obiskoval peti razred. Težave s sporazumevanjem se kopičijo. 

Besedni zaklad ima zelo skromen, določenih besed ne zna pravilno izgovoriti. Besede prireja in 

maliči s tujimi, uporablja kratke povedi z neprimerno strukturo, ker ne obvlada sklonov. Ne vpraša 

za pomen nerazumljene besede. Grafomotorika je okorna, zato je pisava slabo čitljiva, z napakami. 

Nepravilno zapisuje nekatere glasove (delau, pisau) in glasovne sklope (lj, nj). Nepravilno zapisanih 

besed ne prepozna. Njegova igra je manj zrela v primerjavi z njegovimi vrstniki, kar mu 

navezovanje stikov še otežuje. (Vir: poročilo svetovalne službe z dne 3. 7. 2014) 

Na osnovi teh ugotovitev je bilo na aktivih strokovnih delavcev za četrte in pete razrede v šolskem 

letu 2014/2015 meseca septembra sklenjeno, da se učencu, dokler ne dobi odločbe za odobritev ur 

dodatne strokovne pomoči rehabilitacijskih pedagogov, omogoči individualno učenje slovenskega 

jezika, za katerega se je javila avtorica te raziskave. 

Učenca se je začelo poučevati prvi teden oktobra 2015, ker se je ugotovilo, da težko sledi pouku 

zaradi nerazumevanja jezika. Poučuje ga avtorica, ki je profesorica razrednega pouka z dodatno 

glasbeno in socialno pedagoško izobrazbo. V prejšnjem šolskem letu ga je že poučevala glasbeno 

umetnost. Takrat se je ugotavljalo, da učenec zelo težko sledi pouku, zato v tem letu peti razred 

ponavlja in se še individualno enkrat tedensko uči slovenskega jezika. V šolskem letu 2014/2015 je 

torej ponavljal peti razred in je dobil tudi novo razredničarko.  

 

INDIVIDUALNE URE ZJUTRAJ PRED POUKOM 

8. oktobra 2015 je bila izpeljana prva ura individualne pomoči pri učenju slovenskega jezika. To 

uro se je urejal zvezek za glasbeno umetnost, ki je bil zelo nepregleden. Ponavljal je glasbene pojme 

tako, da je v zvezku podčrtaval naslove skladb za petje ter ločeval med ljudskimi in umetnimi 

skladbami. Naslovi so imeli slovnične napake in so bili težko berljivi. S pomočjo učiteljice je 
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naslove prepoznal in znal našteti nekaj naslovov vokalnih skladb, ki se jih je učil pri glasbeni 

umetnosti. 

Drugo uro sta utrjevala veliko začetnico, ki jo je kar dobro razumel. Tu se opazi, da je individualno 

delo z njim uspešnejše kot v razredni skupnosti, kjer večkrat izgubi rdečo nit in ne sledi poteku učne 

ure.  

Tretjo učno uro je bil že bolj zgovoren in odprt za dialog z učiteljem. Šlo je za razumevanje besed iz 

berila in obrazložitev pojmov iz naravoslovja, kot na primer, kaj so raztopine. 

Četrto uro je bral pravilne zapise besednih pojmov iz družbe, in sicer življenje nekoč. Ima težave s 

pisanjem, zato smo si pomagali s sošolkinimi zapiski, ki so preglednejši. 

Peto uro je šlo za utrjevanje zapisa težjih besed. Ugotovilo se je, da ima težave z zapisi besed, ki 

vsebujejo zloge lj in nj. Ti glasovi v njegovem jeziku štejejo kot en glas, zato pri pisanju izpušča j. 

Učiteljica jih je pravilno pisala na tablo ob tem, ko jih je izgovarjala. Učenec je ponavljal njeno 

izgovarjavo. Težave pri zapisih so se kazale tudi pri besedah kdaj in gladko, kjer je prvo pisal kot 

»gdaj«, drugo pa kot »glatko«, zato jih je učiteljica pisala na tablo, da bi vizualno poudarila zapis in 

izgovarjavo.                                                          

Individualno delo je pomagalo pri hitrejšem premoščanju problemov glede pravilne uporabe 

slovenskega jezika učenca. 

Šesta ura je bila namenjena utrjevanju pojmov z ekskurzije po domači pokrajini. Izpolnjeval se je 

delovni list. Nekateri pojmi o domači pokrajini so bili predstavljeni preveč podrobno v primerjavi s 

sosednjimi. Med pogovorom se je ugotovilo, da učenec ne razume besede hlod, zato se mu jo je 

slikovno obrazložilo: drevo, ki ga posekajo, se preimenuje v hlod. 

Sedmo uro so se spet utrjevale neznane besede, kot so: bingljajo, zasilni izhod, podpis. Delo je 

potekalo v dialogu, kjer je učitelj praktično pokazal, kako mu visijo noge, kot primer bingljanja. 

Pojasnil mu je tudi, da v primeru nevarnosti v prostoru zbežimo skozi prisilni izhod, itd. Pri 

zapisovanju mu je delal težave zapis velike pisane črke Z.  

Osmo uro so se popravljale napake v zvezku za glasbeno umetnost in se je preverjalo razumevanje 

vsebine. Učiteljica ga je pripravljala za nastop v razredu, da bi dobil prvo ustno oceno. Po zvoku je 

moral prepoznati znane skladbe za petje in jim določiti naslov, izbrati, ali gre za umetno ali ljudsko 

skladbo, in vedeti, iz katere slovenske pokrajine je. Ugotovilo se je, da je v razredu še zmeraj 

pasiven in da z učiteljico ne vzpostavlja takega dialoga kot pri individualni uri. 
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Deveto uro je glasno bral svoj spis z naslovom Potovanje v vesolje. Sproti smo popravili napake. 

Učenec se je potrudil in občutilo se je, da uživa med branjem svojega dela. Vmes je kakšno 

podrobnost tudi predebatiral, kar je potrdilo, da se je ujel v svojo domišljijsko zgodbo.  

Deseto uro se je bral tekst z naslovom: Človek, ki je buljil v televizor. Po branju se je razvila debata 

o smiselnosti pogostega gledanja medijev. Ugotovilo se je zlitje besede z njegovim maternim 

jezikom: emisija – misija. V srbščini pomeni emisija oddajo, v slovenščini pa misija pomeni 

skupino ljudi, ki zastopajo interese širše skupnosti. Učiteljici sprva ni bilo logično, zakaj uporablja 

besedo misija, a sta prek dialoga to razvozlala in se pri tem nasmejala. Učenca se je opozorilo, da  

ima beseda oddaja  dva d-ja, ko jo zapišemo, pri izgovarjavi pa se sliši le eden. 

Enajsta ura je bila namenjena branju in popravljanju doživljajskega spisa, pri katerem so se 

razlagale besede, ki jih je napačno zapisal. Na primer: beseda KDAJ se tako napiše, izgovori pa se 

»gdaj«. Učiteljica je učenca na več načinov z zapisom na  šolsko tablo še vizualno opozorila, kako 

se napisana beseda izgovori in napiše.  

 

    Slika 8:  Detajl iz tabelske slike o izgovorjavi in zapisu določene besede v slovenščini     

 

Dvanajsto uro se je obravnaval miselni vzorec o Petru Klepcu, ki ga je učiteljica risala na tablo, 

učenec pa je sledil poteku v obliki dialoga, s katerim sta utrjevala uradni jezik šole in materni jezik 

priseljenca. S svojimi besedami je povedal del zgodbe, učitelj pa jo je v skrajšani obliki povzel in 

napisal na tablo. Pri tem so se izpostavile za učenca manj znane besede, kot je na primer vdova. 
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Slika 9: Miselni vzorec, ki se piše na tablo ob dialogu med učiteljico in učencem 

 

 

Slika 10: Učenec dopolnjuje učiteljičin zapis na tabli 

 

Učenec je dopolnjeval učiteljičin zapis na tabli: »Na gori,__________, _________in množica 

živali.« Čeprav ga je ustrezno dopolnil (»…, kjer je pasel, je bilo več pastirjev«), so se pri njegovi 

dopolnitvi videle težave z oblikovanjem določenih pisanih črk, ki jih je oblikoval po svoje.  
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Trinajsto uro je učenec pripovedoval vsebino domačega branja avtorja Jeff Kinnlyja z naslovom: 

Dnevnik nabritega mulca. Govoril je doživeto. Pri tem je obudil spomin na svoj kraj, kako se je tam 

s sošolcem določenega dne po svoje potikal po gozdu. Našla sta neko žival. Ob tem se je občutila 

nostalgija po domačem kraju. 

S to uro se je zaključila zadnja ura, ko je bil pouk individualne strokovne pomoči pred poukom, 

torej zjutraj. Prednosti te ure so bile, da je bila prilagojena potrebam učenca. Vedno se ga je 

vprašalo, kako se počuti in ali pri katerem predmetu ne razume vsebine. Pregledala se je njegova 

naloga in opozorjen je bil na uporabo določene besede. Učenec je z učiteljico vzpostavil zaupljiv 

odnos in jo je vprašal za pomen besede, ki je ni razumel, ko se je družil s prijatelji. Na primer enkrat 

ni vedel, kaj je to »poten«. Ali je to, ko kam gre? Dobil je obrazložitev, da gre za izločanje vode iz 

telesa, kadar nam je vroče, in da se na to navezuje tudi beseda znoj. 

INDIVIDUALNE URE MED POUKOM V ČASU POUKA SLOVENSKEGA JEZIKA 

Naslednje ure so potekale med poukom v času, ko je imel redno uro slovenskega jezika. Pri tej uri 

se je individualno poučevalo tisto, kar je imela razredna učiteljica tisto uro na programu glede na 

svojo letno pripravo za ta predmet. Te ure so bile ozko specializirane samo za teme po delovnem 

zvezku tega predmeta. Potekale so v kabinetu svetovalne delavke, medtem ko so bile prejšnje v 

njegovi matični učilnici, kjer je bila na voljo tudi tabla. 

Štirinajsta ura. Razlikovanje med veznikoma medtem ko in potem ko. Ker je šlo zgolj za rutinske 

naloge iz delovnega zvezka, jih je hitro dojel. Vadila sva izgovorjavo in pravilno zapisovanje. 

Petnajsta ura. Tudi ta ura je bila namenjena pravilni uporabi veznikov. Tokrat veznikoma da bi in 

ker. Hitro ju je razločil in tvoril smiselne povedi.  

Šestnajsta ura. Pri tej uri je učenec bral na temo o strahu, nato pa je zapisal izmišljen recept. 

Neznana beseda zanj je bila razkropiti. Ugotovilo se je, da težko prebere, kar napiše. 

Sedemnajsta ura. Utrjevali so se pojmi o kroženju vode in letnih časih. Odkrilo se je, da učenec ne 

zna opisati letnih časov, da ne ve, v katerem letnem času se začne šolsko leto in do kdaj traja 

določen letni čas. 

Osemnajsta ura. Opisovala se je kopriva, ki jo je on v svojem narečnem jeziku imenoval žara. Nova 

beseda je bila pritajeno. 
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ZAPIS INDIVIDUALNE UČNE  URE O » KOPRIVI« 

Učenec = I5   

Učiteljica = U 

Učenec je za uvod predstavil zgodbo o Smetiščnem mucu.  

I5: V zgodbi sta dva mačka. (Nato se sliši nejasna izgovorjava.) Smetiščni muc … in potem si 

moram odabrat enega od teh dveh in opisat njegovo življenje. 

 

U: Zdaj pa vzemi ta drugi delovni zvezek in ga odpri na šesti strani. V bistvu gre za začetek. Si ga 

že kaj listal? Kaj bi pa to pomenilo? 

I5: »PRIVAKO.« 

U: Meni je to tudi uganka, kaj bi to bilo? Ampak kaj piše tukaj? 

I5: Reši uganko, če imaš težave, si pomagaj s »slišacimi«. 

U: S? 

I5: S sličicami. 

U: No, preberi prvo ljudsko uganko. Kar na glas! 

I5: (Jo lepo prebere in pove, da je češnja.) 

 

V naslednji uganki se je pojavila beseda »pritajen«, ki jo je učenec razumel kot »bolj skupi«. 

(Dobi pojasnilo, da je pritajeno govorjenje tišje govorjenje.) 

Bral je počasi in vse v istem tonu. Uganke je razvozlal. Najbolj všeč mu je bila uganka o gobi, ki jo 

je znal lepo zvočno ponoviti po verzih za učiteljem. Ugotovil je, da ne gre za ljudske uganke, ker 

imajo avtorja. Iz zapisa je prepoznal, da prevladujejo avtorice. Znal je prebrati njihova imena. 

Prebral je zgodbo o Roku, ki ga na travniku speče kopriva. Njegovo branje je bilo nezvočno, a 

razločno. Prepoznal je rastlino, ki jo je v svojem narečju imenoval »žara«. Spomnil se je na domači 

kraj in opisal, kako je ob domači hiši poleg grozdja rastla »žara«. Povedal je, da se je ob njej 

velikokrat opekel, ko so igrali nogomet. 

U: In kaj se je zgodilo Roku, ko je tekel po travniku? 
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I5: Opekla ga je žara. 

U: Zdaj boš rekel? 

I5: Kopriva. 

V nadaljevanju ga je učitelj motiviral za razumevanje besede premetanka, ki jo je učenec prebral 

kot pometanka. 

U: Premetanka je v naslovu te enote: PRIVAKO.  

I5: KOPRIVA (Je brez problema ugotovil učenec.) 

Pojasni se mu, kateri del roke se imenuje dlan. Učenec je ta del znal poimenovati samo splošno z 

besedo roka. Na sliki v delovnem zvezku je bila slika koprive v prsti, ki jo je nekdo držal v obeh 

dlaneh.  

Naslednji teden  se je učenec v uvodu spominjal vsebine zadnje ure pri učiteljici. Spet se je spomnil 

samo narečne besede žara. Šele ko je videl premetanko, se je spomnil na koprivo. Dobi navodilo, da 

naj prebere povedi, ki jih je napisal prejšnji teden o tej rastlini. Zanimivo je bilo, da svoje pisave ni 

znal v celoti prav prebrati. Del povedi je prebral drugače, kot je imel zapisano. Primer: 

»Cvet je majhen in iz štirih cvetlic.« Prebral je »cvetlic«, napisano pa je imel »cvetnih listov«.   

Ko bi moral opisati dele rastline, je steblo poimenoval »rast«. Verjetno zato, ker se ob rasti rastlina 

veča.  

Učenec je bil zelo učljiv, ko smo delali z njim individualno. Ves čas smo preverjali razumevanje. V 

razredni skupnosti pa mu je motivacija hitro upadla, ker si ni upal vprašati, če česa ni razumel, 

učiteljica pa ga je v množici spregledala. Učenec je prihajal na ure individualnega poučevanja 

slovenskega jezika brez obotavljanja. Pri teh urah se ga je ves čas drezalo, da mu ni upadla 

pozornost. 

Strokovne ugotovitve: Suhoparno delo ob reševanju delovnega zvezka popestri dialog zaradi 

sproščenega vzdušja, ki ga omogoči individualno delo. 

Devetnajsta ura. Opisoval je rastline, kot sta tulipan in solzice. 

Dvajseta ura. Namenjena je bila spolu samostalnika ter prepoznavanju nadpomenk in podpomenk. 

Enaindvajseta ura. Število samostalnika. 

Iz spodnjih slik, ki predstavljajo reševanje nalog v delovnem zvezku, ki jih je opravljal med redno 

šolsko uro v razredu skupaj s svojimi sošolci, so razvidni stil njegove pisave in težave s pisanjem 
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določenih glasov, kot so N, ki spominjajo na zapis v cirilici. Črki s in j je zapisal podobno, prav 

tako h in k. Opazijo pa se tudi njegove »risarske podobe«, s katerimi je dodatno okrasil svojo stran 

v delovnem zvezku. To potrjuje, da se je njegova pozornost hitro preusmerjala, če ni bil osebno 

nadzorovan. V razredni skupnosti je možno, da mu misli odtavajo po svoje in da se to ne opazi 

takoj. V tem oziru je imelo individualno delo z njim prednost, ker je takšna ura potekala v dialogu. 

 

Slika 11: Reševanje delovnega zvezka 

 

Slika 12: Reševanje delovnega zvezka  
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Dvaindvajseta ura. Samostalnik. Bral je povedi o solinarjih, ki jih je napačno naglasil. Določanje 

spola samostalnika in množine mu je šlo dobro. Pred tem je pojasnil, da je v razredu predstavil opis 

bukve, ki mu je kar uspel. V dialogu je pojasnil, da je podatke poiskal na internetu. Zanimivo se je 

izrazil, da je dobil podatke od pisatelja. Ko je bil opozorjen, da opisa dreves ne piše pisatelj, je 

rekel, da je to skladatelj. Morda je povezal učiteljico s predmetom glasbena umetnost. 

Triindvajseta ura. Razumevanje teksta. Zaradi dialoškega pouka je ura potekala gladko. 

Štiriindvajseta ura je bila zadnja. Šlo je za Utrjevanje besednega zaklada skozi ljudske običaje. 

Pojavile so se težave preskakovanja vrstic pri branju. Sam se tega ne zaveda, zato je pomembno, da 

ga kdo pri branju nadzoruje. Bral je hitro in je spuščal določene zloge, zato ga je bilo težko 

razumeti. Učiteljica ga je ustavila in opozorila na počasnejše branje in na ustavljanje pri piki. Pri 

naslednjem branju je to delno upošteval. Ko je prebral sestavek o Kurentih do konca, ga je učiteljica 

vprašala, kaj je prebral. Znal je povzeti besedilo samostojno s svojimi besedami: »Kurenti so dečki 

in starejši ljudje, ki so se oblekli v kurente in so po celi vasi okrog v skupini poskakovali in neki 

delali. Potem so izganjali zimo.« Glinast lonec je prebral kot »gnilast«, za kokoši, ki nesejo jajca, pa 

je prebral, da »snenejo« jajca namesto nesejo. Besede je za učiteljico lepo ponovil. (Vir: Dnevnik in 

zapiski učiteljice) 
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5.    ZAPISANI ZAKLJUČNI INTERVJUJI 

 

5.1 INTERVJU Z UČITELJICO SLOVENŠČINE  

(Poučuje dodatni pouk slovenskega jezika za učence priseljence v šestem, sedmem, osmem in 

devetem razredu.) 

Okrajšave: A je avtorica, S pa učiteljica slovenščine. 

 

A: Kdo predlaga učence, ki jih učiš slovenskega jezika? 

S: Na predmetni stopnji že peto leto izvajam DSP (dodatno strokovno pomoč) – učenje slovenščine 

za učence priseljence v tečajni obliki. Seznam dobim pri psihologinji. Povabimo vse, ki so se v 

Slovenijo priselili v tekočem in lanskem šolskem letu. Pred prvim srečanjem pripravim dopis za 

starše, kjer napišem, kdaj in kje se bomo srečevali. Praviloma enkrat tedensko, glede na urnik teh 

učencev, pred poukom ali po njem. Ker so učenci iz različnih razredov, se glede naših srečanj ne 

moremo preveč dogovarjati (mislim na njihove želje). Dopis za starše jim izročim osebno, takrat se 

z nekaterimi tudi prvič srečam. O tečaju obvestim tudi njihove razrednike in jih tudi obveščam, če 

učenci na naša srečanja ne prihajajo.  

 

A: Kako se pripraviš na prvo individualno srečanje z učencem? 

S: Za prvo srečanje pripravim temo Predstavitev. Najprej se predstavim sama, tudi bolj osebno, 

potem pa se predstavijo še učenci. Pogovarjamo se o pomenu učenja slovenščine (kot jezika okolja), 

o pomenu negovanja maternega jezika (ugotavljam, da ga pozabljajo), o njihovih krajih, šoli, 

šolskem sistemu itd. 

Na ostalih naših srečanjih predelujemo splošne teme, na primer o šoli, zdravju, prehrani itd. Včasih 

se več pogovarjamo, drugič poslušamo posnetke in rešujejo naloge (ustno ali pisno), potem glasno 

ali tiho berejo, o prebranem govorijo ali pišejo, igrajo igre vlog itd.   

 

A: Ali ga poučuješ dvojezično in sproti prevajaš oba jezika, če ju obvladaš? 

S: Sproti preverjam, ali razumejo, kako se to reče v njihovem jeziku. 

 

A: Ali opaziš pri učencih razlike pri načinu učenja slovenskega jezika glede na to, kateri je njihov 

materni jezik? Če jih, kakšne so? 

S: Učenci iz bivših jugoslovanskih republik pri učenju seveda napredujejo hitreje, vendar so tudi 

med njimi razlike – sposobnejši učenci se slovenščino hitreje učijo kot učenci, ki imajo težave.  
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A: Kako spremljaš napredek učenca? Ga preverjaš sproti pri individualni uri ali ga opazuješ, kako 

se znajde pri redni uri slovenščine (predvidevam, da jih ti poučuješ ta predmet)? 

S: Pred leti je v šesti razred, ki sem ga poučevala tudi slovenščino, prišla odlična učenka iz srbsko 

govorečega območja, ki je zelo hitro napredovala – tako govorno kot pisno. Bila je tudi sicer zelo 

komunikativna, veliko je brala – v slovenščini. Na koncu leta je bila sposobna napisati spis skoraj 

brez napak. Tudi govorila je izredno lepo.   

 

A: Si poučevala tudi Albance in Kitajce? Kakšne so tvoje izkušnje? 

S: Ko smo v skupini imeli učenca Kitajca, sem delala z njim večinoma individualno. Ker ni znal 

skoraj nič slovensko, sem si pomagala malo z angleščino, predvsem pa s slikovnim gradivom. Učila 

sva se osnovnih slovenskih izrazov, pri zapisu pa sva začela z abecedo. Ker je bil tudi sicer zelo 

zadržan, je zelo počasi napredoval, komuniciral je samo s posameznimi besedami. On je bil 

vključen v učenje slovenščine kar štiri leta. 

Ker sem ga eno leto poučevala tudi slovenščino pri rednem pouku, sem mu pripravljala 

individualizirane naloge, pomagala sem si tudi z inštruktorico, ki je k njegovi družini prihajala prek 

javnih del.  

Tudi ko sem v skupino dobila dve deklici Albanki, je bilo delo z njima drugačno kot z ostalimi. 

Pomagala sem si s slovarjem, ki sta se ga naučili uporabljati deklici. Tudi z njima smo začeli s 

slovensko abecedo, s kakšnim tujim jezikom si nisem mogla pomagati, ker ga nista obvladali. Tudi 

k pouku sta nosili slovar in si z njim pomagali pri drugih predmetih.  

 

A: Ali te učenec vpraša za pomen določene besede, ki je pri pouku ni razumel (s tem mislim tudi 

kakšen drug predmet)? 

S: Na naših srečanjih vseskozi poudarjam, kako pomembno je, da tudi pri pouku pri vseh predmetih 

vprašajo učitelje ali sošolce (če to dopušča učna oblika), če česa ne razumejo.  

Veliko se pogovarjamo tudi o tem, kako se počutijo. Do sedaj mi še nihče izmed njih ni potožil, da 

se slabo/neprijetno počuti na naši šoli, pravijo tudi, da se ne bi več vrnili na svoje prejšnje šole – 

čeprav imajo tukaj nižji učni uspeh.  
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5.2 INTERVJU Z RAZREDNIČARKO  

(Učenca priseljenca I4 v petem razredu.) 

 

Okrajšave : J je avtorica, R pa razredničarka. 

 

J: Pogovarjam se z razredničarko učenca priseljenca in ji sporočam, da delam raziskavo v zvezi s 

sodelovanjem strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev na osnovni 

šoli. Na začetku leta sem naredila intervju z učencem iz tvojega razreda in mi je rekel, da se na šoli 

dobro počuti in da je imel dodatno strokovno pomoč slovenščine v tretjem razredu. 

R: A jo je imel sigurno? Letos v petem je ni imel. Prav tako je ni imel še en učenec, ki je prišel 

januarja. Na to moram prek zapisnika opozoriti učiteljice na predmetni, ker je prav, da imata oba 

učenca to pomoč. I4 je tu že dve leti, Al pa je prišel januarja. 

J: Kako v razredu občutiš razliko v razumevanju snovi pri teh učencih? 

R: Pojavljajo se težave z razumevanjem, pri I4 pa so še težave s samo tehniko branja. Problem je 

tudi razumevanje. Na dopolnilni pouk ni hodil redno. Tudi mamo sem opozorila, naj bere knjige, 

tudi v njegovem jeziku. Pri slovenščini je imel težave z dvojino. Pri slovničnih zadevah, kot sta 

samostalnik in pridevnik, je tudi imel težave. Ločila in veliko začetnico pa je obvladal. 

J: Pa drugi predmeti? 

R: Težave je imel pri naravoslovju, družbi, matematiki, pa pri besedilnih nalogah. Mislim, da bi 

učenci priseljenci morali takoj dobiti pomoč pri učenju jezika šole, morda je tu kratek stik z 

obveščanjem prek svetovalne službe. 

J: Jaz imam zdaj idejo. Z veseljem pomagam tem učencem za doprinos ur v obliki dodatne pomoči 

slovenščine. Tudi jaz sem se letos veliko naučila, ko sem delala z I5 individualno. V razredu sem ga 

videla, da se težko vključi v razredno interakcijo, je bil zmeden in sem mislila, da nima takšnih 

sposobnosti. Ko sem ga učila individualno, pa sem videla, da jih ima, ker sem mu lahko sproti 

razložila primanjkljaj. 

R: A veš, kaj pa sem jaz letos opazila? I4 je še eno leto starejši in se mu pozna predpuberteta. V 

razredu je imel kar naprej konflikte s tremi učenci, postal je agresiven. Septembra se je v moj razred 

vključil še učenec Ar, kjer doma ne govorijo slovenskega jezika, ampak bosansko. Al, ki je prišel 

sredi leta kot priseljenec, sem dala sedeti k vodji razreda, da bi se lažje vključil. Čez čas pa so se vsi 

trije učenci iz Bosne začeli družiti kot trojka zaradi skupnega jezika in so se med sabo pogovarjali v 

svojem maternem jeziku, tudi na hodniku. 

J: A veš, da imajo to pravico? 

R. Seveda imajo pravico. Te trojke so bile izrazite! 
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J: So bili drugače diskriminirani? Jim ni nihče očital, da se pogovarjajo v drugem jeziku? 

R: Ne. Bili so stalno skupaj, ko sem jih opazovala. Kar je koristilo tretjemu, ki je bil po naravi bolj 

zaprt, pa se je na ta način bolj odprl. 

(Pri tem ugotoviva, da bi se tudi midve družili, če bi bili v tujejezičnem razredu.) 

J: Kaj pa govorjenje v slovenščini, kadar so bili vprašani? 

R: I4 se je kar trudil. Če mu je kaj zmanjkalo, pa je samo zvijal z očmi, pa rajši ni povedal, ker si ni 

upal. Njegovi govorni nastopi so bili zares skromni. 

J: Ali se je I4 z vrstniki Slovenci pogovarjal v slovenščini? 

R: Da, se je pogovarjal. Z njim smo imeli disciplinske težave, verjetno tudi zato, ker je starejši. 

Dajali so si tudi vzdevke zaradi narodnosti. Dva fanta iz razreda sta bila izrazito taka, da sta se 

norčevala: bosanc, mujo in take zadeve. So prav špikali s takimi … On se je počutil ogroženo. 

Kasneje je bil občutljiv tudi na brezvezne vzdevke. I4 je nekomu rekel fižol, tisti pa mu je vrnil, da 

je »tenstan« krompir. To se je razvilo v cel halo, celo pretep. Čutila se je nacionalnost. Morda si 

pred tem zakrivamo oči. Učenci so njegovo ime skrajšali. 

J: V večkulturnih razredih bi se učni načrt slovenščine spremenil tako, da bi bile v njem občasno 

tudi vsebine iz kultur učencev priseljencev, čeprav bi temeljile na slovenskem jeziku. Zdaj imamo v 

učnih programih tudi tuje avtorje, a niso iz njihovih kultur To bi bilo treba politično uskladiti. 

(Se obe strinjava.) 

R: Pri glasbi je lahko vsak predstavil svojega najljubšega pevca ali skupino, a I4 se ni odločil, da bi. 

J: Pri glasbi sem opazila, da pri domačih in priseljenih učencih ni več v ospredju ljudska glasba. 

Glasbeni okusi so različni. Pri glasbi, ki jo poučujeva, bi se pa lahko predstavila še glasba iz 

njihovih dežel. 

(Mi pritrjuje in pravi, da bi bila to dobra ideja in da bi bilo to možno tudi pri slovenščini.) 

J: V Jugoslaviji smo že imeli tak program, da smo spoznavali kulturo sosednjih dežel in republik iz 

federacije. 

R: Tu, v tem primestnem okolju, je ogromno ljudi iz naše bivše Jugoslavije. 

J: Morda bi razmislili, da bi to postopno uvajali, da ne pretiravamo in da sprejemamo drugačnost. 

(Mi pritrjuje.) 

J: Pa starši teh otrok, ki pridejo na govorilne ure, govorijo v svojem jeziku? 

R: Da, oni so govorili v svojem jeziku, jaz pa sem jim odgovarjala v slovenščini. Imela sem 

občutek, da razumejo slovenščino, čeprav je ne znajo govoriti. Mama I4 je prišla v Slovenijo 

istočasno kot I4, oče pa je bil že prej tukaj. Ne vem, ali je mama hodila na tečaj slovenskega jezika. 

Za tega novega učenca mi je mama omenila, da se bo konec poletja udeležil tečaja učenja 

slovenskega jezika. Glede učencev priseljencev pa bi morala svetovalna služba poskrbeti za pomoč. 

J: Kaj pa pisanje s table? 
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R: I4 ni imel težav in je tudi vprašal, če česa ni vedel. Medtem ko je bil Al bolj zaprt in sem ga 

morala jaz opozoriti.  

J: Pomemben je tvoj podatek o tem, da se priseljenci takoj začno učiti jezika šole gostiteljice. 

Informiranje za tovrstno učenje bi moralo biti pravočasno. Občasno se opazi kratek stik v 

povezovanju med ravnateljico, svetovalno službo in učitelji glede te potrebe za učenje slovenščine 

priseljencev prve generacije. Bolje mi je bilo učiti I5 zjutraj, ko je bil neobremenjen z določeno 

vsebino pouka. Ko sem jo imela obvezno v urniku, pa sva obdelovala samo tisto učno snov, ki je 

bila takrat na učnem programu. S tem sva imela zožen manevrski prostor učenja. 

(Obe se strinjava, da je učenje slovenščine bolje pred poukom kot vmes, torej v času, ki ni vezan na 

učno uro.) 

J: Kaj si imela na dopolnilnem? 

R: Glasno branje, branje z razumevanjem. Na podaljšano bivanje ni hodil, kar bi bilo v redu, ker se 

potem druži in sliši več slovenščine. Doma se je družil samo z vrstniki, ki govorijo njegov materni 

jezik, in na ta način ni utrjeval slovenščine. 

J: Kolegica dela na dvojezični slovensko-avstrijski šoli, kjer imajo jezika v ravnovesju. Pri isti uri 

govorijo izmenično oba jezika, tako da morajo učitelji obvladati oba jezika ali pa sta v razredu dva 

učitelja, eksperta vsak za svoj jezik. 

R: Vsi ti otroci bi potrebovali pomoč pri učenju slovenščine. Doma jim starši ne morejo pomagati. 

Ti otroci zaostajajo zaradi pomanjkanja razumevanja učne snovi, ki ni predstavljena v njihovem 

domačem jeziku. V naravoslovju je že toliko strokovnih izrazov, da se v učbeniku ne znajdejo. 

Pritrdi, da kakšen pojem tudi čisto po svoje razumejo in imajo o njem čisto svoje predstave. Jaz pa 

pričakujem, da jih razumejo. 

J: Se torej strinjava, da je pomoč učenja jezika pomembna in tudi pretočnost, da ti učenci sproti 

sprašujejo, če česa ne znajo? 

J: Ugotavljam, da je problem, če ne razumeš jezika. Ko je učenec zaradi tega odrinjen v razredu, 

nastopijo tudi disciplinski problemi, ki se najbolj kažejo na predmetni stopnji. 

R: Ugotavljam, da je na splošno prijetno vzdušje, da pa je kar nekaj prikritega med učenci. Pa smo 

imeli recimo CAP – to je program o prepoznavanju in preprečevanju vrstniškega nasilja. I4 je bil 

obakrat prisoten. Imeli smo ga dvakrat v tem šolskem letu. Načelno vsi vedo, kako se morajo 

obnašati, a še vedno je v tem razredu veliko besednega nasilja in zafrkavanja, sploh zaradi te trojke 

priseljencev (I4, Al, Ar). 

J: Morda bi bilo zanimivo razčleniti, kako razumejo te opazke skozi različne jezike. Kako jih je I4 

razumel? 

R: A veš, zakaj je bil on v bistvu prizadet? On je že vzgojen tako, da ni nikoli nič kriv, in se je čutil 

napadenega. 
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J: Aha, obrambni mehanizem. 

R: On je bil tudi velikokrat izzivalec. Tudi v svojem jeziku. Ugotavljam grde opazke od fantov.  

J: Imela si samo fante priseljence? 

(Prikima.) 

R: V šoli v naravi smo bili vsi v eni sobi, a tudi tam so se družili v svojem kotičku. Družili so se za 

sebe. Kadar so imeli sprostilne dejavnosti v vodi, so bili sami trije, pa čeprav je bilo še nekaj otrok 

priseljencev. Preden je prišel Al, se Ar in I4 nista toliko družila. Kot da bi jih Al povezal. Mama I4 

se za sina boji in tudi v domačem okolju, ko se je družil z Ar, če sta prišla v konflikt, je klicala 

njegovo mamo, ker je zelo zaščitniška. Medtem, ko je Ar-jeva mama drugačna, ga pusti in se ne 

vtika. 

J: Al je bil en dan slučajno v podaljšanem bivanju in se je trdoživo vklopil v skupino. Čeprav so mu 

dajali opazke, jih je sprejel z nasmehom in se ni zmenil zanje. 

R: Ko je Al prišel, sem ga tudi posedla k učenki, ki je učno uspešna, da mu je po potrebi pomagala. 

Ko sem lani nadomeščala v razredu, kjer je bil I5 prvič v petem, sem videla, da ne zmore. Prej se je 

učil cirilico. Ko je prišel k nam, bi bilo bolje, da bi šel še enkrat v isti razred, da bi lažje preklopil na 

cirilico. 

R: Imam izkušnjo tudi z albanskima otrokoma, ki sta prišla v drugi razred. Da razumem njihovo 

stisko, se vedno postavim v njihovo situacijo. Kaj če bi mene poslali v Španijo, kjer tudi ne bi nič 

razumela … Zato je pomembno, da se najprej počutiš v razredu varno. Otrokoma sem zelo slikovno 

vse kazala. Starši so bili vestni in so se trudili. Nabavila sem si albanski slovar. 

R: Če je spis vsebinsko dober, mu določene slovnične napake ali nepoznavanje slovenskih besed 

spregledam. Veliko začetnico in ločila obvlada, spol in sklon pridevnikov. Pojme se je naučil in si 

je upal nastopati, učenci so ga pri tem podprli in mu zaploskali ob govorni vaji. Pri naravoslovju 

veliko ve in sklepa in je to povedal, seveda delno tudi v svojem jeziku. 

J: Kako je bilo s temi starši na roditeljskem sestanku? 

R: Starši teh otrok se niso oglašali na roditeljskem sestanku. Tudi ostali starši so bili seznanjeni s 

priseljenci in na to niso imeli pripomb. 

J: Jih bodo v šestem razredu razdelili? 

R. Ja. Štirje šesti bodo. 

J: Bosanščina ni več slabšalna med učenci, kot smo jih naša generacija imeli za delavce. Učenci 

zdaj to sprejmejo kot narodnost in je ne poznajo kot zaničljiv izraz. 

R: Prav je, da se to sprejme kot bosanski jezik. Veliko je tudi od učitelja odvisno, kako tujce 

sprejme. Seveda so med nami tudi taki učenci, ki ne sprejemajo drugih kultur in jih zasmehujejo. To 

so še predsodki staršev do Bosancev, ki jih pa do drugih kultur, recimo Kitajcev, nimajo. 
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J: Izbirni predmet bi lahko bil tudi njihov materni jezik na predmetni stopnji, da niso obremenjeni 

še z enim novim izbirnim predmetom. I4 se je prej učil nemščino, ki jo je tu moral zamenjati z 

angleščino, zato je imel težave. 

R: V družbi so težave in jih moramo premagovati. Predsodke otroci prinesejo od doma. 

J: Idealno bi bilo, da bi vsak govoril svoj materni jezik in bi se med seboj razumeli. Primer je naša 

čistilka iz Bosne, ki z nami govori bosansko, mi pa z njo slovensko in se razumemo. 
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5.3 INTERVJU Z UČITELJICAMA DODATNE STROKOVNE POMOČI 

(Poučujeta učenca priseljenca I5.) 

Okrajšave: A je avtorica, U1 in U2 pa sta učiteljici dodatne strokovne pomoči.  

A: Danes smo skupaj z učiteljicami dodatne strokovne pomoči in se bomo malo pogovorile o 

njihovem delu. Mene najprej zanima učenec, ki je v bistvu priseljenec. Spoznala sem ga  v razredu, 

ko je imel težave s sprejemanjem pouka, potem pa, ko sem ga začela učiti individualno, pa sem 

videla, da je imel težave pri razumevanju. Ko sva delala individualno, sem ugotovila, da veliko ve 

in zdaj skoz to vidim, tudi pomen dela učiteljev dodatne strokovne pomoči. Zato bi bila zdaj vesela, 

da vidve to zdaj oplemenitita, ker imata prakso s tem, ko vesta, kaj so cilji, jaz pa to gledam kot 

razredni učitelj. 

OBE: Cilji? 

A: Če dobita problem napisan, kaj bi bilo treba utrjevati pri tem otroku, ali ga vidve sami 

diagnosticirata, pa potem naredita neko strategijo, kaj bi se delalo, ali je mešanica vsega tega? 

U1: Najprej dobimo strokovno mnenje. 

U2: Jaz sem ga dobila, še prej preden je imel strokovno mnenje. Imel je težave v petem razredu, ker 

ni šlo. Najprej sem ugotavljala, kje ima največ težav, dobila pa sem tudi mnenje svetovalnega 

centra, preden je prišla odločba. Gre za kombinacijo obojega – kaj ti ugotoviš, vezano na strogo 

funkcioniranje tukaj, in potem oboje upoštevaš. Šola se je najprej sama odločila, ker otrok ni bil 

uspešen. Veliko sem mu pomagala razlagati pojme pri družbi, naravi, slovenščini. Nadpomenke, 

podpomenke sva iskala, kar je bilo zanj težko, ker nima tega besednega zaklada. Delala sva na 

konkretni snovi. Obrazložila sem mu določene besede. S pomočjo slik je iskal pomen tistih besed. 

Jaz sem ugotovila, da ni znal našteti mesecev in da ni ločil letnih časov … in sem razmišljala ali pri 

tem razmišlja v svojem jeziku.. 

OBE: Morda je to povezano z jezikovnimi težavami ali pa s šolanjem, ker ne vemo, kakšen program 

so imeli. V tretjem in četrtem razredu so ga slovenščino poučevale razredničarke. Imel je 

prilagoditve, tako da se to ni opazilo, ker imajo po programu letne čase v prvem in drugem razredu.  

U1: Pojavljajo se težave s pomnjenji zaporedij, če gre za govorno-jezikovne težave z naštevanjem 

nečesa. Gre za splošno razgledanost tudi staršev, kako ti ta čas razlagajo … Učila sem ga družbo in 

angleščino. Angleščina mu gre dobro, ker je veliko na računalniku. Ima lepo izgovorjavo, zapis je 

pa zelo slab. Družbo pa sva delala na razumevanju. 

A: Sem z I5 imela zjutraj ritual (takrat mi ga je bilo bolje učiti), da sem ga vprašala tudi kaj 

splošnega, in sva utrjevala besedni zaklad skozi področja, ki so njega zanimala ali jih v šoli ni 

razumel. Zaupal mi je tudi kakšne situacije med prijatelji, ki jih ni razumel. Ko pa sem ga imela 

med poukom v času, ko je imel slovenščino, pa je bila to zame kar obremenitev, ker mi je učiteljica 



Ošlak, P. (2016). Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. 

132 

 

tik pred zdajci povedala, kaj morajo pri uri delati. Sem mislila, da ste ve potem vedno s tem 

obremenjene, ker jih jemljete med poukom in imata potem bolj »omejen prostor«, kaj morata delati. 

To vidim kot obremenitev učiteljic z obeh strani.  

U2: Na predmetni stopnji se s predmetnim učiteljem dogovarjaš dan prej ali zjutraj ali pred 

poukom, ker se tudi sama moram pripraviti na fiziko, kemijo itd. Samo uro pa splaniram tako, da se 

prilagodim otroku, kaj je zanj bolj koristno. 

A: Ali vam zmanjka časa za refleksijo? Jaz sem učiteljici takoj povedala, če mi je kaj uspelo. Ker je 

šlo samo za eno uro. Kako pa je to pri vas, ko imate več ur? 

U1: Se srečam z učiteljico in ji povem. Najdem ta čas. 

A: To vidim kot aktivno sodelovanje – kot »aktiv«, kjer delaš v ožjem prostoru, kjer tudi poučuješ. 

Tako vidim, da pravi aktivi so tisti, ki nastanejo iz potrebe, ker moraš z enim učiteljem 

komunicirati, da pomagaš učencu.  

(Mi obe pritrdita, da je odmor za učitelje tudi aktiv, kjer učitelji med seboj sodelujejo z izmenjavo 

izkušenj o učencih, jaz pa si mislim, da bi to lahko poimenovali kot »pletenje« razprav za boljše 

delo v razredu.) 

A: Ali si potem pišeta refleksije? 

U2: Itak moramo imeti priprave, kjer zapisujemo opažanja. Ali če si dobil idejo, kaj bi bilo dobro 

drugič delati …  

A: Ali lahko imajo razredničarke uvid v ta vaša zapažanja?  

OBE: Če bi nas vprašale, lahko. Sicer jim povemo. 

A: V razredu imaš vse otroke in se nimaš časa  individualno ukvarjati, zakaj je določen otrok to 

tako razumel. 

U1: V razredu ima učiteljica več učencev in se nima časa posvečati samo enemu, zato smo mi tu. 

A: Za I5 sem opazila, da v razredu ni bil tako aktiven, čeprav sem z njim individualno našla stik. 

Zato vidim, da je za učence z več težavami, ne samo z jezikom, potrebna še taka – individualna 

podpora učiteljev. 

A: Ali imata kakšno idejo o spremembi ali je v redu tako, kot je? 

U2: I5 ima poleg jezika problem še s specifičnimi učnimi težavami (govorno-jezikovne), torej ne 

samo s tem, da prihaja iz drugega okolja. Nima »logopedskih težav«, ampak z razumevanjem. Lepo 

izgovarja vse, nima težav z artikulacijo.On bi imel težave tudi v srbskem jeziku, ne samo v 

slovenskem. 

A: Menim, da ni dobro usvojil maternega jezika – bolj narečno. Spomnim se na » žaro«, kakor je 

imenoval koprivo na sliki.  Ne vemo, koliko knjižnih besed maternega jezika je usvojil, ker so se 

preselili. Se mi zdi, da rad bere znanstvenofantastične vsebine, neresnične zgodbe itd. Zdaj bo pa 

šel v šesti razred in bo to kar naporno. 
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(Obe potrdita in povesta, da ima zdaj odobrene štiri ure za individualno strokovno pomoč.) 

OBE:  Zdaj je ponavljal in mu je bilo lažje. V šestem bo pa vse na novo. Zdaj se bo izkazalo, kje 

smo. 

A: Ugotovila sem, da če piše počasi, piše lepo. Ko je pod stresom in je treba hitreje, pa je nečitljivo, 

ker ni vešč v pisavi, ki jo ima večina v tej starosti. Ker ne utegne zapisovati, pa izgubi voljo in nit 

učne ure. 

U1: Pač zapiše, kar utegne. Ima trenutke zasanjanosti in ne sliši učitelja, ker ni pozoren na to, kar 

sliši. Čeprav se trudi biti pozoren, imam občutek, da ne zmore. Odvisno od dneva – zadnja ura je 

bolj težka. 

U2: Za sabo težko bere, kar zapiše, lažje prebere iz učbenika, rad se odklaplja. Letos, ko ponavlja, 

ve veliko več besed kot lani in jih zna razlagati. Zna našteti stvari, kar mu lani ni šlo. Ni ločil med 

predmeti. Za slovenščino je mislil, da je družba, ko so obravnavali Pastirce.  

A: Večkrat zeha, nima toliko pozornosti. 

(Prikimata.) 

A: Tudi predmetna učiteljica slovenščine ugotavlja, da je prevelik poudarek na neumetnostnih 

besedilih in tako ta predmet večkrat zamenja z družbo. Predmet družba pa povrhu spet nosi drugo 

ime kot ga je imel v prvi triadi, tako da je zanj zmeda še večja.  

(Se strinjata. Potrdita, da tretjega in četrtega razreda ni ponavljal, temveč šele petega. Tukaj 

pogovor zaključimo.) 

  



Ošlak, P. (2016). Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. 

134 

 

 

5.4 ZAKLJUČNI INTERVJU Z UČENCEMA 

(Izveden z učencema priseljencema I4 in I5.) 

 

Gre za zaključni intervju z učencema I4 in I5, ki ga je opravila avtorica.  Pri učencih so zapisi 

dobesedni in v poševnem tisku, da se vidi znanje jezika. 

 

Pred pogovorom učencema ponudim sok. I5 vprašam, kako je pel. (Pred tem smo imeli zaključni 

koncert za starše.) Odgovori, da dobro. I5 učim glasbeno umetnost (GUM). 

 

Se vidva med seboj poznata? 

I5 pritrdi in nadaljuje, da sta skupaj na košarki, pri urah slovenščine, pa še marsikje drugje. 

Spoznala sta se v tretjem razredu, ko sta hodila na ure slovenščine. To je bilo njuno prvo srečanje. 

V njuni državi Bosni se nista poznala. 

 

Se spomnita, ko sem vsakega posebej intervjuvala v tem šolskem letu? 

I4, kaj se ti spomniš, ko sem te vprašala? 

… da ste me vprašali, kako, kje mi je bilo v šoli, kakšna je šola. 

Koliko let si hodil v prejšnjo šolo? 

Tri leta. 

Pa ti I5, ti pa samo dva razreda? 

Ja. 

In kakšno pisavo ste uporabljali? 

I5: Cirilico smo začel pisat v drugem razredu. 

I4, pa pri vas? 

Cirilico in latinico. 

I4, koliko let si na tej šoli? 

Tri leta. 

Pa ti, I5? 

Tri leta. 

I5, katero leto si se najbolj vživel v to šolo in ti je bilo prijetno priti v šolo? 

To leto. 

I4 pravi, da mu je bilo najprijetneje v četrtem razredu. Pravi:  

Peti, ker smo šli na morje. V tretjem nisem vedu jezika, pa mi je blo težko. 
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A zdaj razumeta slovensko? 

Ja. 

I5, a ti je bilo v pomoč, da si se letos še dodatno učil slovenščine? 

Ja.  

Kaj se recimo spomniš iz teh ur, ki sva jih občasno imela? 

Ful o družbi (torej ceni, da sva se učila družbo, kjer sva preverjala in utrjevala pojme), pa pol, ko 

smo govoril o slovenščini, o teh samostalnikih in pridevnikih.  

Katere ure so ti bile ljubše? Tiste pred uro ali vmes, ko si imel slovenščino? (V času rednega pouka 

slovenščine sem ga vzela iz razreda za individualno poučevanje tekoče ure.) 

Vmes, mi je boljš … (Mislim, da zato, da mu ni bilo treba zjutraj zgodaj vstajati, pri teh urah mu je 

šlo večkrat na zehanje.) 

Meni pa je bilo bolj všeč, ko sva se zjutraj dobivala, ko nisva bila obremenjena z učno snovjo in sva 

se tako še kaj splošnega pogovorila. 

Pa ti I4, si imel pomoč glede jezika? 

Ja, v tretjem razredu. Enkrat na teden. 

I5 pritrdi, da je on bil v četrtem razredu, I4 pa v tretjem. Z nami so bili še S., D. in J. 

Mene zanima, če ste se takrat učili slovenščino kot del pouka in ste utrjevali snov, ki ste jo jemali v 

razredu? Ali je učitelj pripravil kaj svojega? 

I5: Tko naloge, pa spraševala nas je vprašanja. Pa tko. 

I4: Učili smo se tako, da smo se igrali v slovenščini ene igrce, da smo mogel reč, al pa da en pokaže 

ene slike, pa jih zakrije, pa nas vpraša vprašanja in smo moral odgovorit po slovensko. 

Se spomniš kakšne slike, ki je ostala v spominu za kakšno besedo? 

I4: Pantomimo, pa dva para slik. 

V skupini vas je bilo največ koliko? 

I4: Pet. 

Tako da ste lahko vsi veliko govorili. 

Zdaj pa se samo vidva družita med seboj? 

I4: Ja, tudi s S. iz 6. r. 

I5: Pa tudi z J. (priseljenka iz Srbije) v našem razredu. Moj in njen oče se poznata. J. zna boljše 

slovensko kot jaz. 

Jaz sem tudi ugotovila zdaj, ko sem te učila individualno, da znaš lepo govoriti, samo v razredu si 

bolj … Kako bi se opisal, kako se v razredu obnašaš? 

(Tiho je.) 

A težje slediš pouku v razredu, kot pa če imaš svojega učitelja? 

I5: Mmmm … 



Ošlak, P. (2016). Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev. 

136 

 

Kdaj ti je bolje? Kdaj se več naučiš? 

I5: Tko, ko sem z vami. Kaj takega … 

Ker morda med uro česa ne razumeš, pa ne vprašaš takoj učiteljice, potem pa … 

I5:… sej razumem ful stvari. Če nekatere besede ne razumem, pol jih vsem razlaga. (Verjetno mu 

tak način razlage vzbuja nelagodje, zato se ga izogiba.) 

Danes si razumel, kaj smo delali pri glasbi? 

I5: Ja, kaj smo napravili … (Imeli smo pregled snovi: Kaj že znam?) 

Ti je ostala kakšna beseda v glavi? 

I5: Ne. 

Filharmonija recimo? 

I5: Ne. 

Takrat, ko ste šli v Ljubljano, ste v parku malicali, se spomnita? In ste gledali eno stavbo in sem vas 

spomnila, da si zapomnite ime. Kako se je tista stavba imenovala? 

Nekoliko jima pomagam pri odgovoru: slovenska … 

I5 in I4 zamomljata: … filharmonija … 

In kdo je v njej? Opera, balet ali orkester? 

I5: Orkester! 

No, vidiš, da veš! 

I5, a se spomniš, ko si imel na začetku leta težave z lj-em? 

I5: Ja. 

In zdaj se mi zdi, kot da teh težav nimaš več. 

I5: Ja, sej tko ja. 

I4, ti pa nisi imel problema, da bi lj uporabljal kot en glas? 

I4: Ne, mi je čist lepo. 

Ali si z območja, kjer se govori bosansko ali srbsko? 

I4: Bosansko. 

I5, ti pa si z območja, kjer govorijo srbsko? 

I5: Ja, srbsko-hrvatsko. 

A ste bolj lj uporabljali pri govorjenju? 

I5: Ne spomnem se. Jaz sem Srbin, ne Bosanec. Pa srbi govore srbskohrvatsko, bosanc pa 

bosansko. 

Mene zanima, a ste več besed govorili na lj? 

I5: Ja. 

Pa ti, I4? 

I4: Mi smo tko … mal … smo bliže hrvatski … 
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Zdaj pa gresta oba na predmetno stopnjo v naslednjem letu? Kakšni so občutki, ko pomislita na to? 

I5: Men so slabi … Ker ful bo težje… tko … moji sošolci od prejšnega petega so zdaj v šestem, in ko 

mi kdaj začnejo govorit, kako je šesti ful težek, pa majo ful težke stvari … 

Ali se ti bojiš šestega, ker določenih besed ne bi razumel? 

I5: Teh težkih, za oceno … 

Torej besed, ki jih ne boš znal obrazložiti? Saj po moje boš ti imel še naprej pomoč in se boš učil 

intenzivneje ta jezik šole gostiteljice, kot temu rečemo. Prav pa je, da doma govorita v svojem 

jeziku. 

A govorite še kaj pri vas, I4? 

I4: Ja, govorimo.  

I5 pritegne: Saj tut v mojem jeziku govorimo, tut pr meni doma … ne govorimo slovenski ... 

A bereta v svojem jeziku doma? 

V slovenskem beremo. (Oba pritrdita. I4 dopolni, da nima knjig iz Bosne.) 

A starši pa vas ne silijo, da bi brali kaj v svojem jeziku? 

Oba zanikata: Ne. 

A s starši pa se pogovarjate v svojem jeziku doma? 

Oba pritrdita: Ja. 

Tako je prav. No, zdaj pa če imata še kaj povedat … Sta dala vse od sebe ob koncu leta? 

I4, kje si imel probleme? 

I4: Js, sem imel probleme pri angleščini, ker sem se v Bosni začel učiti nemščino … in se mi je 

zamešalo. 

A to učiteljica ve? 

I4: Ja. 

I5 pa pravi: Js pa sem mel mal več težav pri slovenščini. Najprej sem mislu, da bom pri družbi mel 

največ napak, ker družba je najtežja pri nas, tko. 

Mu pritrdim: Res imate kar zahtevno. (Spomnim se ure, ko sva se učila podrobnosti o domači 

pokrajini, ki jih tudi jaz nisem vseh vedela.) 

Ampak je treba kar vztrajati in tudi med počitnicami kaj prebrati, kaj napisati, pa bo lažje v jeseni. 

Vama želim vse dobro. 

Rečeta: Hvala. (In se poslovimo …) 
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6. UTRINKI IZ GLASBENEGA PROJEKTA 

V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 

 

Slika 13:Iz tabelske analize, ki je nastala skozi učno uro glasbene umetnosti v enem izmed štirih 

četrtih razredov, je razvidno, da je bilo učencem najbolj všeč, da so veselo peli in da so jih gledali 

starši. Motila pa sta jih vročina na odru in klepetanje.  

 

Slika 14:Utrinek iz pevskega nastopa združenih četrtih razredov na koncertu za starše ob zaključku 

celoletnega glasbenega projekta.   
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7 .  PRIMER UČENJA PISANJA UČENCA PRISELJENCA 

 

V šolskem letu 2015/2016 se nadaljuje učenje slovenščine za učence priseljence. Učenec priseljenec 

iz Makedonije ni znal uradnega jezika šole. Na svoji domači šoli pa se je učil pisati v cirilici, kar 

vidimo na spodnji sliki. 

 

Slika 15: Učenec iz Makedonije se je na svoji domači šoli štiri leta učil cirilice  

S pomočjo individualnega pouka slovenščine se je naučil pisati v latinici (spodnja slika), da je 

potem lažje sledil rednemu pouku. Zaradi drugega jezika je na šoli gostiteljici še enkrat obiskoval 

četrti razred. Težave je imel s povezovanjem črk, ker je v prejšnji pisavi uporabljal male tiskane 

črke, kot vidimo na zgornji sliki. Z individualnim delom je hitreje usvojil novo pisavo, tako da je 

kmalu z novim znanjem pisanja uspešno sledil poteku učnih ur pri rednem pouku. 

 

Slika 16: Z individualnim delom je hitreje usvojil novo pisavo 


